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Sunuş
Bir mali yılın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Mesleki gündemimizde her zamanki gibi yoğun sürüyor. Kamuoyunda “varlık barışı” olarak adlandırılan 5811 sayılı “ Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” un uygulama süresi 31 Aralık 2009 tarihinde sona eriyor.
Maliye Bakanlığı, süresi ikinci kez uzatılan Varlık Barışı'nın başarıya ulaşması için seferberlik ilan
etti. 15 milyar liralık hedefi yakalayabilmek için büyük çaba harcayan bakanlık, şimdi de sahte fatura
kullandığından şüphe edilen mükellefleri mercek altına aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, soruşturmaları halen
devam eden kişi ve kurumlara mektup göndererek, "Gelin Varlık Barışı'ndan yararlanın, incelemeler aleyhinize neticelenirse çok ciddi cezalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz" uyarısında bulunuyor.
Sahte fatura kullandığı tespit edilen şirketler halk arasında 'karaliste' olarak bilinen 'kod' uygulaması
kapsamına giriyor. Bu kapsama giren şirketlerin yaşama şansı ciddi anlamda azalıyor. 'Bazı Varlıkların
Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Yasa'da süreyi 30 Eylül tarihine kadar uzatan Maliye, bu sefer
kapsamı da genişletti. Yapılan en önemli yenilik ise yararlanacaklar listesine naylon faturacıların da eklenmesi oldu. Böylece geçmişte yaptığı hatalardan ötürü 'özür dileyen' mükellef ödeyeceği yüzde 100'ün
üzerindeki cezalardan kurtulurken Maliye'nin kara listesi olan 'Koda girmekten de kurtulacak.
İşte yapılan bu çalışmalar dönem sonu yoğunluğumuzu bir kat daha artırarak işlerimizi ciddi biçimde zorlaştırmıştır.
Diğer tarafdan IASB tarafından 2009 yılında ‘’KOBİ’ler için IFRS’’ yayımlanmıştır. Yayımlanan
bu standardın nasıl ve ne zaman uygulanabileceği akademik çevrelerden uygulayıcılara kadar ilgili kesimlerde tartışılmaktadır. Bu tartışma hem geliştiren standardın KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamakta
yeterli olup olmadığı, hem de yerel hukuk sistemlerine nasıl aktarılacağı konularına odaklanmaktadır.
KOBİ’ler küçük ve esnek yapıları ve istihdam yaratma kapasiteleri nedeniyle hemen tüm ülkeler
için çok büyük önem taşımaktadır. KOBİ’lerin geniş ölçüde gündemde olması, hemen tüm ekonomilerde şirketlerin toplamının %95’inden fazlasının KOBİ olmasının doğal sonucudur.
‘’KOBİ’ler IFRS’’nin yayınlanması göreceli olarak uzun zaman almıştır. Standardın geliştirilmesine
Eylül 2003’de başlanmış, 20 ülkede 116 gerçek KOBİ üzerinde yapılan saha testleri Kasım 2007’de tamamlamıştır. Standardın yayınlanması ise 2009 yılının ortalarını bulmuştur. Standardın daha önce taslak
olarak yayımlanıp, gelen yoğun eleştiriler sonucunda geri çekilmesi ve yeniden hazırlanarak yayımlanması doğal olarak bu süreyi uzatmıştır. Bu durum, standardın çok geniş bir kesimin beklentilerini karşılayabilecek açıklıkta hazırlanma gereğinin bir sonucudur.
Standart toplam otuzbeş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere KOBİ tanımının yapıldığı bölüm
ile kavramlar ve genel ilkelerin açıklandığı iki bölüm de dahildir.
Standardın orijinal metni yaklaşık 230 sayfadır. IFRS setinin yaklaşık 2.800 sayfa olduğu dikkate
alınırsa gerçekte önemli bir sadeleştirme yapılmış olduğu açıktır. Bunun yanı sıra, IFRS seti finansal
tablolar ekinde yaklaşık 3.000 adet bilginin finansal tablo notlarında açıklanmasını öngörürken standardın gerektirdiği notların hacmi 300’e kadar düşürülmüştür.
Bu gelişmeler çerçevesinde İSMMMO olarak meslek mensuplarının eğitimi konusunda yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
96. Mali çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle sağlık mutluluk başarı dolu günler diliyoruz.
YÖNETİM KURULU
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devam eden kişi ve kurumlara mektup göndererek, "Gelin Varlık Barışı'ndan yararlanın, incelemeler aleyhinize neticelenirse çok ciddi cezalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz" uyarısında bulunuyor.
Sahte fatura kullandığı tespit edilen şirketler halk arasında 'karaliste' olarak bilinen 'kod' uygulaması
kapsamına giriyor. Bu kapsama giren şirketlerin yaşama şansı ciddi anlamda azalıyor. 'Bazı Varlıkların
Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Yasa'da süreyi 30 Eylül tarihine kadar uzatan Maliye, bu sefer
kapsamı da genişletti. Yapılan en önemli yenilik ise yararlanacaklar listesine naylon faturacıların da eklenmesi oldu. Böylece geçmişte yaptığı hatalardan ötürü 'özür dileyen' mükellef ödeyeceği yüzde 100'ün
üzerindeki cezalardan kurtulurken Maliye'nin kara listesi olan 'Koda girmekten de kurtulacak.
İşte yapılan bu çalışmalar dönem sonu yoğunluğumuzu bir kat daha artırarak işlerimizi ciddi biçimde zorlaştırmıştır.
Diğer tarafdan IASB tarafından 2009 yılında ‘’KOBİ’ler için IFRS’’ yayımlanmıştır. Yayımlanan
bu standardın nasıl ve ne zaman uygulanabileceği akademik çevrelerden uygulayıcılara kadar ilgili kesimlerde tartışılmaktadır. Bu tartışma hem geliştiren standardın KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamakta
yeterli olup olmadığı, hem de yerel hukuk sistemlerine nasıl aktarılacağı konularına odaklanmaktadır.
KOBİ’ler küçük ve esnek yapıları ve istihdam yaratma kapasiteleri nedeniyle hemen tüm ülkeler
için çok büyük önem taşımaktadır. KOBİ’lerin geniş ölçüde gündemde olması, hemen tüm ekonomilerde şirketlerin toplamının %95’inden fazlasının KOBİ olmasının doğal sonucudur.
‘’KOBİ’ler IFRS’’nin yayınlanması göreceli olarak uzun zaman almıştır. Standardın geliştirilmesine
Eylül 2003’de başlanmış, 20 ülkede 116 gerçek KOBİ üzerinde yapılan saha testleri Kasım 2007’de tamamlamıştır. Standardın yayınlanması ise 2009 yılının ortalarını bulmuştur. Standardın daha önce taslak
olarak yayımlanıp, gelen yoğun eleştiriler sonucunda geri çekilmesi ve yeniden hazırlanarak yayımlanması doğal olarak bu süreyi uzatmıştır. Bu durum, standardın çok geniş bir kesimin beklentilerini karşılayabilecek açıklıkta hazırlanma gereğinin bir sonucudur.
Standart toplam otuzbeş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere KOBİ tanımının yapıldığı bölüm
ile kavramlar ve genel ilkelerin açıklandığı iki bölüm de dahildir.
Standardın orijinal metni yaklaşık 230 sayfadır. IFRS setinin yaklaşık 2.800 sayfa olduğu dikkate
alınırsa gerçekte önemli bir sadeleştirme yapılmış olduğu açıktır. Bunun yanı sıra, IFRS seti finansal
tablolar ekinde yaklaşık 3.000 adet bilginin finansal tablo notlarında açıklanmasını öngörürken standardın gerektirdiği notların hacmi 300’e kadar düşürülmüştür.
Bu gelişmeler çerçevesinde İSMMMO olarak meslek mensuplarının eğitimi konusunda yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
96. Mali çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle sağlık mutluluk başarı dolu günler diliyoruz.
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MESLEK‹ ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜMÜZDE
20 YILI GER‹DE BIRAKIRKEN…
G Yahya ARIKAN*

Meslek yasam›z›n 20. y›l›n› geride b›rak›rken,yeniliklerle dolu bir süreci yaﬂamaktay›z. Toplumsal yaﬂamda ve meslek yaﬂam›m›zda sosyal ve teknolojik her türlü geliﬂmelere ayak uydurarak bu günlere geldik.Bizler günümüz ve gelece¤in denetçileri olarak görülmekteyiz.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› (‹SMMMO) 20
Mart 1990'da, o zamanki ad›yla Spor Sergi Saray›, bugünkü ad›yla Lütfü K›rdar Kültür Merkezi'nde yap›lan müteﬂebbis heyet seçimleri ile mesleki alanda
uzun soluklu bir çal›ﬂmaya ilk ad›m›n› att›.
‹lk müteﬂebbis heyet, Maliye Bakanl›¤›'ndan, 12 Nisan 1990 tarihinde
mazbatas›n› alarak oda kuruluﬂ çal›ﬂmas›n› baﬂlatt›. Müteﬂebbis heyetin ilk çal›ﬂmas› Mali Müﬂavirler Muhasebeci Birli¤i Derne¤i Beyo¤lu ﬁubesi'nde gerçekleﬂti.
Kurumsallaﬂma ve örgütlenme ad›na Oda Merkezi, 1 Eylül 1990 tarihinde ﬁiﬂli'ye taﬂ›nd›. Aradan geçen 5 y›l›n ard›ndan ‹SMMMO, 6 Mart 1995 tarihinden itibaren F›nd›kl›'daki kendi mülkü olan ‹dari Merkez Binas›'nda hizmet vermeye baﬂlad›. ‹SMMMO, 2004 y›l›ndan itibaren halen hizmete devam
etti¤i Kurtuluﬂ’taki modern kültür ve hizmet binas›na taﬂ›narak, yaklaﬂ›k 26
bin üye ve 6 bin stajyerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.

* ‹SMMMO Baﬂkan›
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E⁄‹T‹M
Temel E¤itim ve Staj Merkezi (TESMER) ilk ﬂubesi 1993’te ‹stanbul
Beyo¤lu’nda açarak 16 y›ld›r üye ve stajyerlere hizmet vermektedir. Hiçbir
meslek odas›nda olmayan e¤itmenlerle e¤itim projesini gerçekleﬂtirmiﬂtir.Yaln›zca üç y›lda bu kapsamda gerçekleﬂtirilen seminer ve kurslardan yaklaﬂ›k 26 bin kiﬂiye e¤itim verilmiﬂtir.
TESMER ‹stanbul ﬁubesi, meslek mensuplar›na ve stajyerlerine mesleki geliﬂimlerini sa¤layacak ça¤daﬂ e¤itim hizmetlerini sunmaktad›r.
Ayr›ca; ‹SMMMO, uluslararas› finansal raporlama standartlar,uluslar
aras› denetim standartlar›, motivasyon, verimlilik , iﬂ kalitesi, kiﬂisel geliﬂim
ve beceriye yönelik e¤itimler ,seminerler, sempozyumlar gerçekleﬂtirmektedir.
TEKDÜZEN MUHASEBE S‹STEM‹
‹SMMMO;Ülkemizdeki muhasebe sisteminde yap›lan yasal de¤iﬂikliklere her zaman ayak uydurmuﬂtur.Muhasebe uygulamalar› temel kavramlar›n›n ve genel kabul görmüﬂ muhasebe ilkelerinin kullan›lmas› amac›yla yürürlü¤e giren Tekdüzen muhasebe sisteminin hayata geçmesine öncülük etmiﬂtir.
ENFLASYON MUHASEBES‹
‹ﬂ dünyas›n›n hayata geçirilmesi için ›srarla talepte bulundu¤u Enflasyon Muhasebesi uygulamalar›nda meslek mensuplar›n›n üzerinden yaz›l›m
firmalar›n›n rant sa¤lanmas›n› engelleyen ‹SMMMO, tüm üyelerine ücretsiz
yaz›l›m haz›rlad›. Bu konuda 89 adet e¤itim gerçekleﬂtirerek yaklaﬂ›k 8000
meslek mensubuna e¤itim verdi.
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YAYINLAR
Meslek ve sosyal hayata dair söyleyecek sözü olan ‹SMMMO’nun, topluma ve meslek mensubuna yön gösterecek 300’ün üzerinde yay›n arﬂivi bulunmaktad›r. Bu yay›nlar aras›nda Mali Çözüm, ‹SMMMO Yaﬂam, E-Kitaplar, Mevzuat Serisi, Mesleki Raporlar, Toplumsal Raporlar, Sempozyum kitaplar›, Mali Rehber v.s.kitap baﬂl›klar›n›n baz›lar›d›r.
E-B‹LD‹RGE
Zaman›n ak›ﬂ›yla birlikte ‹SMMMO’da teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan
takip etmeye baﬂlad›. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) prim ve hizmet
bildirimlerini internet üzerinden verilme süreci yak›ndan takip edildi.Al›nmas› gerken önlemler konusunda an›nda müdahale yap›ld›. Bu aﬂamadan sonra
üyelerimizin yüzde 99’u internet üzerinden e-bildirimlerini sa¤l›kl› bir ﬂekilde göndermeye baﬂlad›.
‹SMMMO AKADEM‹
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›, ‹SMMMO Akademi
projesini de hayata geçirerek bir ilke imza att›. ‹SMMMO, mesleki geliﬂim, kurumsallaﬂma ve küresel standartlara uyum için bir rüyay› daha gerçekleﬂtirdi.
‹SMMMO Akademi, meslek mensubunun e¤itiminde ve mesleki uzmanlaﬂmada önemli bir ad›md›r.
YEN‹ TÜRK T‹CARET KANUNU TASARISI
‹SMMMO, TTK tasar›s›n›n yasalaﬂt›r›lmas› için mücadele etmektedir.Tasar› Uluslar aras› muhasebe ve denetim standartlar›n› uygulamaya konulmas›n›, iﬂletmelerin uluslar aras› ticaret, endüstri, hizmet, sermaye piyasa-
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lar›nda finansal raporlar›n›n güvenilir ve ﬂeffaf olmas›n› sa¤layacakt›r.Bu AB
kriterlerine uyumu da beraberinde getirecektir.
YEN‹L‹KÇ‹ OLMA
‹SMMMO kuruldu¤u günden bugüne kadar meslek mensuplar›m›za her
türlü yenili¤e de¤iﬂime haz›rlanma konusunda öncü bir rol oynad›.E¤itim ve
yay›nlar› ile meslek mensuplar›m›z›n bilgi ve rehberlik ihtiyaçlar› karﬂ›lad›.Bu aç›dan bak›ld›¤›nda meslektaﬂlar›n, piyasada meydana gelen her türlü
yenilik ve de¤iﬂime kolayl›kla uyum sa¤layan ve her zaman piyasa koﬂullar›n›n bir ad›m önünde giderek müﬂterilerine en iyi hizmet verebilen bir meslek
grubu haline geldi.
B‹LG‹ MESLE⁄‹ YOLUNDA ‹LERLEME
Muhasebe mesle¤i için 1989 y›l› yay›nlanan meslek yasas› nedeniyle bir
milatt›r. Aradan geçen 19 y›lda soluksuz bir ilerleme kaydeden mesle¤in
önündeki yeni milat ise yeni Türk Ticaret Kanunu olacakt›r. Bu kanun ç›kmas› ile birlikte hem ekonomik yaﬂam, hem de meslek kendini bir bilgi toplumunun de¤iﬂimi içinde bulacak, muhasebe mesle¤i vergi için muhasebeden
bilgi için muhasebeye dönüﬂecektir.
Bu geliﬂmelere paralel, sektör önemli bir s›cak gündem maddesini tart›ﬂ›yor;
Gerek özerkli¤in korunmas› gerek meslek mensuplar›n›n mevcut sorunlar›n›n çözümü ve yak›n gelecekte konumlar›n› güçlendirerek yola devam etmeleri meslek yasalar›n›n mesle¤i icra edenlerce haz›rlanmas›na ba¤l›d›r.
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas› olarak ekonomik
unsurlar› toplum ad›na denetleyen muhasebe mesle¤ini, sayg›n bir konuma
getirmek, üyelerini dürüst, tarafs›z, ba¤›ms›z ilkeler do¤rultusunda uyum içinde bir arada tutmak ad›na mücadelemizi hep sürdürdük.
2o y›l önce imaj› katiplik olan mesle¤in, sayg›n bir kurum haline gelmesinde siz meslek mensuplar›n›n yenili¤e aç›k olan tavr› çok büyük rol oynad›.
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Tekdüzen muhasebe sistemi, enflasyon muhasebesi, e-bildirge gibi yukar›da belirtti¤imiz süreçleri baﬂar›yla tamamlayan, teknolojik geliﬂmeler karﬂ›s›nda araﬂt›ran, ö¤renen siz meslek mensuplar›m›z›n yeni milatlara imzalar
ataca¤›n›z› biliyoruz.
Ve ‹SMMMO olarak diyoruz ki, muhasebe mesle¤inin yenilikçi ve öncü kurumu olma ayr›cal›¤›n› sizlerden ald›¤›m›z sonsuz destekle ilerletmeye,
gelece¤i planlamaya devam edece¤iz.
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MESLEK‹ ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜMÜZDE
20 YILI GER‹DE BIRAKIRKEN…
l Yahya ARIKAN*
Meslek yasam›z›n 20. y›l›n› geride b›rak›rken,yeniliklerle dolu bir süre-

ci yaflamaktay›z. Toplumsal yaflamda ve meslek yaflam›m›zda sosyal ve teknolojik her türlü geliflmelere ayak uydurarak bu günlere geldik.Bizler günümüz ve gelece¤in denetçileri olarak görülmekteyiz.

‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› (‹SMMMO) 20

Mart 1990'da, o zamanki ad›yla Spor Sergi Saray›, bugünkü ad›yla Lütfü K›r-

dar Kültür Merkezi'nde yap›lan müteflebbis heyet seçimleri ile mesleki alanda
uzun soluklu bir çal›flmaya ilk ad›m›n› att›.

‹lk müteflebbis heyet, Maliye Bakanl›¤›'ndan, 12 Nisan 1990 tarihinde

mazbatas›n› alarak oda kurulufl çal›flmas›n› bafllatt›. Müteflebbis heyetin ilk ça-

l›flmas› Mali Müflavirler Muhasebeci Birli¤i Derne¤i Beyo¤lu fiubesi'nde gerçekleflti.

Kurumsallaflma ve örgütlenme ad›na Oda Merkezi, 1 Eylül 1990 tarihin-

de fiiflli'ye tafl›nd›. Aradan geçen 5 y›l›n ard›ndan ‹SMMMO, 6 Mart 1995 ta-

rihinden itibaren F›nd›kl›'daki kendi mülkü olan ‹dari Merkez Binas›'nda hiz-

met vermeye bafllad›. ‹SMMMO, 2004 y›l›ndan itibaren halen hizmete devam
etti¤i Kurtulufl’taki modern kültür ve hizmet binas›na tafl›narak, yaklafl›k 26
bin üye ve 6 bin stajyerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.

* ‹SMMMO Baflkan›
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E⁄‹T‹M
Temel E¤itim ve Staj Merkezi (TESMER) ilk flubesi 1993’te ‹stanbul

Beyo¤lu’nda açarak 16 y›ld›r üye ve stajyerlere hizmet vermektedir. Hiçbir
meslek odas›nda olmayan e¤itmenlerle e¤itim projesini gerçeklefltirmifl-

tir.Yaln›zca üç y›lda bu kapsamda gerçeklefltirilen seminer ve kurslardan yaklafl›k 26 bin kifliye e¤itim verilmifltir.

TESMER ‹stanbul fiubesi, meslek mensuplar›na ve stajyerlerine mesle-

ki geliflimlerini sa¤layacak ça¤dafl e¤itim hizmetlerini sunmaktad›r.

Ayr›ca; ‹SMMMO, uluslararas› finansal raporlama standartlar,uluslar

aras› denetim standartlar›, motivasyon, verimlilik , ifl kalitesi, kiflisel geliflim
ve beceriye yönelik e¤itimler ,seminerler, sempozyumlar gerçeklefltirmektedir.

TEKDÜZEN MUHASEBE S‹STEM‹
‹SMMMO;Ülkemizdeki muhasebe sisteminde yap›lan yasal de¤ifliklik-

lere her zaman ayak uydurmufltur.Muhasebe uygulamalar› temel kavramlar›-

n›n ve genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinin kullan›lmas› amac›yla yürürlü¤e giren Tekdüzen muhasebe sisteminin hayata geçmesine öncülük etmifltir.

ENFLASYON MUHASEBES‹
‹fl dünyas›n›n hayata geçirilmesi için ›srarla talepte bulundu¤u Enflas-

yon Muhasebesi uygulamalar›nda meslek mensuplar›n›n üzerinden yaz›l›m
firmalar›n›n rant sa¤lanmas›n› engelleyen ‹SMMMO, tüm üyelerine ücretsiz

yaz›l›m haz›rlad›. Bu konuda 89 adet e¤itim gerçeklefltirerek yaklafl›k 8000
meslek mensubuna e¤itim verdi.
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YAYINLAR
Meslek ve sosyal hayata dair söyleyecek sözü olan ‹SMMMO’nun, top-

luma ve meslek mensubuna yön gösterecek 300’ün üzerinde yay›n arflivi bu-

lunmaktad›r. Bu yay›nlar aras›nda Mali Çözüm, ‹SMMMO Yaflam, E-Kitaplar, Mevzuat Serisi, Mesleki Raporlar, Toplumsal Raporlar, Sempozyum kitaplar›, Mali Rehber v.s.kitap bafll›klar›n›n baz›lar›d›r.
E-B‹LD‹RGE
Zaman›n ak›fl›yla birlikte ‹SMMMO’da teknolojik geliflmeleri yak›ndan

takip etmeye bafllad›. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) prim ve hizmet
bildirimlerini internet üzerinden verilme süreci yak›ndan takip edildi.Al›nma-

s› gerken önlemler konusunda an›nda müdahale yap›ld›. Bu aflamadan sonra

üyelerimizin yüzde 99’u internet üzerinden e-bildirimlerini sa¤l›kl› bir flekilde göndermeye bafllad›.

‹SMMMO AKADEM‹
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›, ‹SMMMO Akademi

projesini de hayata geçirerek bir ilke imza att›. ‹SMMMO, mesleki geliflim, kurumsallaflma ve küresel standartlara uyum için bir rüyay› daha gerçeklefltirdi.

‹SMMMO Akademi, meslek mensubunun e¤itiminde ve mesleki uz-

manlaflmada önemli bir ad›md›r.

YEN‹ TÜRK T‹CARET KANUNU TASARISI
‹SMMMO, TTK tasar›s›n›n yasalaflt›r›lmas› için mücadele etmektedir.Tasar› Uluslar aras› muhasebe ve denetim standartlar›n› uygulamaya konulmas›n›, iflletmelerin uluslar aras› ticaret, endüstri, hizmet, sermaye piyasa-
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lar›nda finansal raporlar›n›n güvenilir ve fleffaf olmas›n› sa¤layacakt›r.Bu AB
kriterlerine uyumu da beraberinde getirecektir.
YEN‹L‹KÇ‹ OLMA
‹SMMMO kuruldu¤u günden bugüne kadar meslek mensuplar›m›za her
türlü yenili¤e de¤iflime haz›rlanma konusunda öncü bir rol oynad›.E¤itim ve
yay›nlar› ile meslek mensuplar›m›z›n bilgi ve rehberlik ihtiyaçlar› karfl›lad›.Bu aç›dan bak›ld›¤›nda meslektafllar›n, piyasada meydana gelen her türlü
yenilik ve de¤iflime kolayl›kla uyum sa¤layan ve her zaman piyasa koflullar›n›n bir ad›m önünde giderek müflterilerine en iyi hizmet verebilen bir meslek
grubu haline geldi.
B‹LG‹ MESLE⁄‹ YOLUNDA ‹LERLEME
Muhasebe mesle¤i için 1989 y›l› yay›nlanan meslek yasas› nedeniyle bir
milatt›r. Aradan geçen 19 y›lda soluksuz bir ilerleme kaydeden mesle¤in
önündeki yeni milat ise yeni Türk Ticaret Kanunu olacakt›r. Bu kanun ç›kmas› ile birlikte hem ekonomik yaflam, hem de meslek kendini bir bilgi toplumunun de¤iflimi içinde bulacak, muhasebe mesle¤i vergi için muhasebeden
bilgi için muhasebeye dönüflecektir.
Bu geliflmelere paralel, sektör önemli bir s›cak gündem maddesini tart›fl›yor;
Gerek özerkli¤in korunmas› gerek meslek mensuplar›n›n mevcut sorunlar›n›n çözümü ve yak›n gelecekte konumlar›n› güçlendirerek yola devam etmeleri meslek yasalar›n›n mesle¤i icra edenlerce haz›rlanmas›na ba¤l›d›r.
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas› olarak ekonomik
unsurlar› toplum ad›na denetleyen muhasebe mesle¤ini, sayg›n bir konuma
getirmek, üyelerini dürüst, tarafs›z, ba¤›ms›z ilkeler do¤rultusunda uyum içinde bir arada tutmak ad›na mücadelemizi hep sürdürdük.
2o y›l önce imaj› katiplik olan mesle¤in, sayg›n bir kurum haline gelmesinde siz meslek mensuplar›n›n yenili¤e aç›k olan tavr› çok büyük rol oynad›.
14
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Tekdüzen muhasebe sistemi, enflasyon muhasebesi, e-bildirge gibi yu-

kar›da belirtti¤imiz süreçleri baflar›yla tamamlayan, teknolojik geliflmeler kar-

fl›s›nda araflt›ran, ö¤renen siz meslek mensuplar›m›z›n yeni milatlara imzalar
ataca¤›n›z› biliyoruz.

Ve ‹SMMMO olarak diyoruz ki, muhasebe mesle¤inin yenilikçi ve ön-

cü kurumu olma ayr›cal›¤›n› sizlerden ald›¤›m›z sonsuz destekle ilerletmeye,
gelece¤i planlamaya devam edece¤iz.

15
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ANON‹M fi‹RKETLERDE PAY DEVR‹N‹N
SINIRLANDIRILMASI
l Soner ALTAfi*
Öz
Anonim flirketlerde, hisse senedine ya da ilmühabere ba¤l› olan paylar

ile ç›plak paylar›n devrinin yasaklanmas› ya da s›n›rland›r›lmas› mümkündür.
Bu uygulaman›n alt›nda yatan temel düflünce, flirketin yabanc›laflmas›n›n en-

gellenmesidir. Konu, bu yönüyle, flirket yönetimleri taraf›ndan oldukça cazip

karfl›lanmakta ye yakinen takip edilmektedir. Bununla birlikte, konuya iliflkin
usul ve esaslar›n yeterince bilinmemesi nedeniyle, baz› flirketlerin, Kanunun

öngördü¤ü koflullar› yerine getirmeden pay devri s›n›rland›rmas›na gittikleri-

ne flahit olunmaktad›r. Bu tür ifllemlerden do¤an uyuflmazl›klar ise genellikle
yarg›ya tafl›nmaktad›r. Dolay›s›yla, pay devrini kontrol alt›na almak ve flirketin yabanc›laflmas›n› engellemek isteyen flirket yönetimlerinin, kanunun ara-

d›¤› koflullar› yerine getirmesi önem arz etmektedir. Konu, di¤er yönü itibariyle, anonim flirket paylar›n› devralan kiflileri de yak›ndan ilgilendirmektedir.
Zira, s›n›rland›rmaya tabi paylar› devralan kiflinin, flirket ortakl›¤› s›fat›n› kazanmas› tehlikeye girebilmektedir.
I. G‹R‹fi :
Ülkemiz uygulamas›nda anonim flirketlerin -halka aç›k olanlar hariç-

a¤›rl›kl› k›sm›n›n aile flirketi oldu¤u bilinen bir gerçektir. fiirket ortakl›¤› ile
aile birli¤i aras›ndaki bu yak›n iliflki, ortaklar›, flirketin sermaye yap›s›n› korumaya yönelik birtak›m önlemler almaya zorlamaktad›r. Bu önlemlerin ba*

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müfettifli
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fl›nda ise, hisse senetlerinin ya da paylar›n, aile üyeleri d›fl›nda kiflilere devrinin yasaklanmas› ya da s›n›rland›r›lmas› gelmektedir. Türk Ticaret Kanu-

nu’nun bu hususa izin vermesi, konuyu flirket yönetimleri aç›s›ndan daha da
cazip k›lmaktad›r. Hatta, baz› aile flirketleri, “aile anayasas›” tanzim ederek,
ifli bir ad›m daha ileriye tafl›maktad›rlar.

Bununla birlikte, birçok flirket yönetiminin, paylar›n devrinin yasal ola-

rak nas›l s›n›rland›rabilece¤ini yeterince bilmedi¤i, bu nedenle uygulamada
birtak›m ihtilaflar›n hatta aile içi kavgalar›n yafland›¤›, flirketlerin bölünme veya da¤›lma aflamas›na geldi¤i, zaman zaman da uyuflmazl›klar›n yarg›ya inti-

kal ettirildi¤i müflahede edilmektedir. Dolay›s›yla, çal›flmam›z›n konusunu,
hisse senetlerinin veya ç›plak paylar›n devrinin s›n›rland›r›lmas› oluflturmak-

tad›r. Esas›nda, konu devrin yasaklanmas›n› da kapsamaktad›r. Ancak, kelime
kalabal›¤›na sebebiyet vermemek için, sadece s›n›rland›rma ibaresi kullan›lacak olup, bu ibare yasaklamay› da kapsayacakt›r.

Ayr›ca, hemen belirtmeliyiz ki, çal›flmam›zda ele al›nacak konu, sadece,

flirketlerin kendi iradeleri ile yapacaklar› s›n›rland›rmalar› esas almaktad›r.
Yoksa, hisse senetlerinin devrine iliflkin olarak TTK.da1 ve di¤er kanunlarda 2 da
birtak›m yasak ve s›n›rland›rmalara yer verilmifltir. Ancak, bu tür kanuni yasak ve s›n›rland›rmalar, çal›flmam›z›n konusu d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.

1 TTK.daki yasaklamalara ve s›n›rland›rmalara örnek olarak; kat›lma devrinin hükümsüzlü¤ü (TTK, m.302), flirketin
tescilinden önce ç›kar›lan pay senetlerinin geçersizli¤i (TTK, m.412), ay›n karfl›l›¤› paylar›n devri yasa¤› (TTK, m.404),
ani kuruluflla kurulan anonim flirketlerde paylar›n halka arz yasa¤› (TTK, m.304), yönetim kuruluna seçilen üyelerin
flirkete rehin olarak verdikleri paylar› devir yasa¤›(TTK, m.313), flirketin kendi paylar›n› sat›n alma yasa¤›(TTK, m.329)
ve oy hakk›n›n kullan›lmas›na getirilen s›n›rland›rmalar›n etkisiz b›rak›lmas› amac›yla yap›lan pay devrinin geçersizli¤i
(TTK, m.369/f.1) verilebilir.
2 Pay devrine yasaklama ve s›n›rland›rma getiren di¤er kanunlara örnek olarak; “Bankac›l›k Kanunu, Radyo ve
Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, Sigorta Murakabe Kanunu, Sermaye Piyasas› Kanunu, Elektrik
Piyasas› Kanunu, Bireysel emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu” verilebilir.
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II. Hisse Senedi veya Pay Devrinin S›n›rland›r›lmas›n›n Sebepleri :
Hisse senetlerinin veya ç›plak paylar›n devrinin s›n›rland›r›lmas› ya da

yasaklanmas›n›n alt›nda yatan temel sebep “flirketin yabanc›laflmas›”n›n en-

gellenmesidir. Nitekim, kanun koyucu da, ortaklar›n, bu yöndeki arzular›n›
makul karfl›lam›fl ve bu amaçla yapacaklar› düzenlemelere cevaz vermifltir.
Pay devrinin s›n›rland›r›lmas›na iliflkin di¤er sebepler, esas›nda bu temel se-

bebin etraf›nda toplanmaktad›r. Zira, flirketteki ortakl›k pay› oranlar›n›n ko-

runmas›, ileride problem ç›karabilecek nitelikteki kiflilerin ortakl›¤a al›nmas›-

n›n bafltan engellenmesi gibi sebepler, hep temel sebebin uzant›lar› olacakt›r.
Tabi, ilgili mevzuat ile getirilen s›n›rland›rma ve yasaklamalar da, kendi gerekçelerine sahip bulunmaktad›r.

III. TTK.na Göre Hisse Senedi, Özellikleri Ve Türleri
Türk Ticaret Kanunu’nun anonim flirketler fasl›ndaki birçok maddesin-

de “hisse senedi” ibaresine yer verilmifltir. Kanuna göre, anonim flirketin esas
sermayesine karfl›l›k gelen pay senetleri, hamiline veya nama yaz›l› olarak ç›-

kar›lmal›d›r(TTK, m.409/f.1). Ancak, flirketin esas sözleflmesinde aksine bir
hüküm yok ise, hisse senetlerinin nama yaz›l› olmas› gerekmektedir(TTK,

m.409/f.2). Yani, hamiline yaz›l› hisse yaz›l› hisse senedi ç›karabilmek için,
bu hususun flirket anasözleflmesinde aç›kça belirtilmifl olmas› gerekir. Böyle
bir aç›k hüküm yok ise, o takdirde, flirket, hamiline yaz›l› hisse senedi ç›kar›-

lamaz. fiirket, esas sermayesinin bir k›sm› için hamiline bir k›sm› için de nama yaz›l› hisse senedi ç›kar›lmas› mümkündür, ancak, bu hususun flirket anasözleflmesinde öngörülmüfl olmas› gerekir.

Di¤er yandan, TTK.da, bedeli tamamen ödenmemifl olan paylar için ha-

mile yaz›l› hisse senedi veya ilmühaber ç›kar›lmas› yasaklanm›flt›r(TTK,
m.409/f.3). Bu yasa¤a ayk›r› olarak ç›kar›lan senetler, hükümsüz kabul edilmektedir (TTK, m.409/f.3). Yine, TTK.na göre, flirketin tescilinden önce ç›-
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kar›lan hisse senetleri ile sermaye art›r›mlar›nda “esas sermayenin art›r›lmas›
keyfiyetinin tescilinden” önce ç›kar›lan hisse senetleri hükümsüz say›lmaktad›r (TTK, m.412, m.395) Buna karfl›l›k, Kanun, flirket anasözleflmesinde aksi-

ne hüküm bulunmad›kça, ç›kar›lan hisse senetlerinin türünün de¤ifltirilmesine
izin vermektedir. Ancak, nama yaz›l› hisse senetlerinin hamiline yaz›l› senet-

lere çevrilmesi için pay bedelinin tamamen ödenmifl olmas› gerekmektedir
(TTK, m.410). Hisse senetlerinin itibarî de¤erleri ise en az bir kurufl olarak

belirlenmifltir (TTK, m.399/f.1). Bunun yan›nda, Kanun, hamile yaz›l› hisse
senetlerinde; “flirketin unvan›na, esas sermaye miktar›na, tescil tarihine, sene-

din nev’ine ve itibari k›ymetine” yer verilmesini (TTK, m.413/f.1), nama ya-

z›l› hisse senetlerinde ise yukar›da say›lanlara ilave olarak “sahiplerinin ad ve
soyad›n›n, ikametgah›n›n, senet karfl›l›¤›nda ödenmifl olan miktar›n” da yaz›-

l› olmas›n› ve nama yaz›l› hisse senetlerinin ayr›ca flirketin pay senetleri defterine kaydedilmelerini(TTK, m.413/f.2) flart koflmufltur. Nihai olarak, sene-

din geçerlilik kazanabilmesi için, flirket ad›na imzaya yetkili olanlardan en az
ikisi –yönetim kurulu baflkan› ile yard›mc›s› ya da yönetim kurulu üyelerinden birisi- taraf›ndan imzalanmas› zorunlu tutulmufltur.

Ancak, hemen belirtmeliyiz ki, T.Ticaret Kanunu, anonim flirketler tara-

f›ndan ç›kar›lacak pay senetlerini en ince detay›na kadar düzenledi¤i halde,

hisse senedi ç›kar›lmas›n› –bast›r›lmas›n›- zorunlu tutmam›flt›r. Dolay›s›yla,
anonim flirketlerin esas sermayelerine karfl›l›k gelen paylar için hisse senedi

ç›karmalar› zorunlu de¤ildir 3. Çünkü, anonim flirket ortakl›¤› (pay sahipli¤i)
s›fat›, hisse senedinin bast›r›lmas› ile de¤il, flirketin tescili ve tüzel kiflilik ka-

zanmas› ile birlikte do¤maktad›r. Kald› ki, ülkemiz uygulamas›nda da, aile
flirketi olman›n da etkisiyle, kapal› anonim flirketlerce pay senedi bast›r›lmamakta, paysahipli¤i kayden takip edilmektedir.

3 Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabi olan anonim ortakl›klar, bu genellemeden müstesnad›r.
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IV. Hamiline Yaz›l› Hisse Senetlerinin Devri ve Devrin S›n›rland›r›lmas›:
Türk Ticaret Kanunu’nda, hamiline yaz›l› hisse senetlerinin devri için
bir tek koflul öngörülmektedir; o da hisse senedinin devralana teslim edilmesidir. Senedin teslim edilmesi ile birlikte devir de gerçekleflmifl olur. Dolay›s›yla, hamiline yaz›l› hisse senetlerinin devri, flirket ve üçüncü flah›slar hakk›nda, ancak teslim ile hüküm ifade eder(TTK, m.415).
Hamiline yaz›l› hisse senetlerinin devrinin s›n›rland›r›lmas› konusunda
ise, gerek mevzuattan gerek fiili durumdan kaynaklanan birtak›m imkans›zl›klar mevcuttur. fiöyle ki, hamiline yaz›l› hisse senetlerinin, kimin elinde bulundu¤unun bilinmesi, özellikle çok ortakl› flirketlerde, fiilen mümkün de¤ildir. Sahibi bilinemeyen senetlerinin, -devir için yaz›l› bir beyan ya da kay›t gerekmedi¤inden- devredilip devredilmedi¤inin bilinmesi ya da takip edilmesi mümkün
de¤ildir. Neticede, senedi kim elinde bulunduruyor ise, o kifli pay sahibi kabul
edilecektir. Öte yandan, TTK.da, nama yaz›l› hisse senetlerinin flirketin pay senetleri defterine kaydedilmesi zorunlu k›l›nd›¤› halde (TTK, m.413/f.2), hamiline yaz›l› hisse senetleri için bu yönde bir zorunluluk getirilmemifltir. Zira, hamiline yaz›l› hisse senetlerinin pay senetleri defterine kaydedilmesinin pratik bir
faydas› ve senedin devrini engellemeye matuf bir ifllevi de olmayacakt›r. Bu
çerçevede, hamiline yaz›l› hisse senetlerinin devrinin s›n›rland›r›lmas›n›n mümkün olmayaca¤› kan›s›nday›z. Bir baflka deyiflle, hisse senedi devrinin s›n›rland›r›lmas›, sadece nama yaz›l› hisse senetleri için mümkün olabilecektir.
V. Nama Yaz›l› Hisse Senetlerinin veya Paylar›n Devri:
Kanun, nama yaz›l› hisse senetlerinin devri için ise, senedin ciro edilmesini ve ayr›ca devralana teslim edilmesini flart koflmufltur(TTK, m.416/f.2).
Ancak, devrin flirkete karfl› hüküm ifade edebilmesi için, devir keyfiyetinin
pay senetleri defterine kaydedilmesi gerekmektedir 4 (TTK, m.416/f.2). Nite4 Hamiline yaz›l› pay senetleri için, pay senetleri defterine kaydolma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
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kim, TTK.nun 417nci maddesinin dördüncü f›kras› gere¤i, flirkete karfl› sadece pay defterinde 5 kay›tl› bulunan kimse ortak s›fat›n› haizdir.

Öte yandan, nama yaz›l› pay senetlerinin devri, s›kça yarg› kararlar›na da

konu olmufltur. Yarg›tay’›n bu konudaki kökleflmifl içtihatlar›; “nama yaz›l› pay
(hisse) senetlerinin devri için, bir temlik beyan› veya senedin arkas›nda tam bir

cironun yap›lmas›n›n, ayr›ca senedin zilyetli¤inin devir ve tesliminin zorunlu
oldu¤u, bu iki unsurdan birinin yoklu¤u halinde yap›lan devir ifllemi ise geçer-

siz say›laca¤›, TTK uyar›nca pay senedinin kanuna uygun olarak devredildi¤i

ispat edilmedikçe, devir alan pay defterine yaz›lamayaca¤› ve pay devrinin flir-

kete karfl› ancak pay defterine kay›tla mümkün olaca¤› yönündedir (Yarg›tay
HGK.nun 22/11/1978; 11.HD’nin 22/4/1999, 9/7/2007, 10/9/1996, 5/3/2002).

Bununla birlikte, TTK.da, paylar›n devri, sadece bas›l› hisse senetleri -

nama ve hamiline yaz›l›- yönünden ele al›nm›fl, pay senedinden ba¤›ms›z ç›p-

lak paylar›n devrine iliflkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemifltir. fiirketlerin genelde hisse senedi bast›rmamas› ve pay sahipli¤inin kayden takip

edilmesi nedeniyle de, ç›plak paylar›n devri, uygulama ve yarg› kararlar› ›fl›¤›nda flekillenmifltir. Bu yönüyle, uygulamada ç›plak paylar›n devrinin genel
hükümlere göre yap›ld›¤›, paysahibi ile paylar› sat›n almak isteyen üçüncü ki-

fli yahut di¤er paysahipleri aras›nda yaz›l› bir “pay devri sözleflmesi”nin im-

zaland›¤› ve keyfiyetin pay senetleri defterine ifllenmesini teminen sözleflmenin bir nüshas›n›n flirkete verildi¤i görülmektedir.

Yarg› kararlar›na bak›ld›¤›nda ise, Yarg›tay 11.HD’nin 9/7/2007 tarih ve

E.2007/8112, K.2007/10405 say›l› karar›nda “anonim ortakl›¤›n ç›plak payla-

r›n›n devri biçime ba¤l› olmay›p, alaca¤›n temliki suretiyle de mümkündür.
Ayr›ca pay devri, ortakl›¤a karfl› ancak pay defterine kay›tla hüküm ifade
eder.” denilerek sözleflmenin alaca¤›n temliki hükmünde olmas›na vurgu ya-

5 Pay senetleri defterine, nama yaz›l› hisse senetleri sahiplerinin ad, soyad ve adresleri kaydedilir. Nama yaz›l› hisse
senedinin TTK.nun 416nc› maddesine uygun olarak devredildi¤i ispat edilmedikçe, devralan pay defterine yaz›lamaz.
Yönetim Kurulu, kayd›n yap›ld›¤›n› hisse senedine iflaret eder. fiirkete karfl› ancak pay defterinde kay›tl› bulunan kimse
ortak s›fat›n› haizdir(TTK. m.417).

176

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

p›ld›¤›, ayn› Dairenin 8/11/2004 tarih ve E.2004/1848, K.2004/10978 say›l›

karar›nda da “anonim ortakl›¤›n ç›plak paylar›n›n devri biçime ba¤l› olmay›p,
adi yaz›l› sözleflmeyle de mümkündür.” denildi¤i dikkati çekmektedir.

Dolay›s›yla, pay senedi ç›karmam›fl olan anonim flirketlerde, ç›plak pay-

lar›n devrinin adi yaz›l› sözleflmeyle yap›lmas› ve sözleflmenin alaca¤›n tem-

liki hükmünde olmas› yeterli olacakt›r. Bunun d›fl›nda, nama yaz›l› hisse se-

netlerinin devrine iliflkin hükümler, nama yaz›l› ç›plak paylar› da kapsayacak-

t›r. Bu itibarla, nama yaz›l› hisse senetlerinin devrinin s›n›rland›r›lmas›na iliflkin esaslar, nama yaz›l› ç›plak paylar yönünden de geçerli olacakt›r.
VI. Nama Yaz›l› Hisse Senetlerinin veya Paylar›n Devrinin
S›n›rland›r›lmas› :

T. Ticaret Kanunu’nda, nama yaz›l› senetlerinin devrinin, flirket anasöz-

leflmesi ile s›n›rland›r›lmas›na cevaz verilmifltir. Zira, Kanunun 416nc› maddesinin birinci f›kras›nda “Nama yaz›l› hisse senetleri, esas mukavelede ak-

sine hüküm olmad›kça devrolunabilir.” denilmifltir. An›lan hükmü, mefhumu muhalifine göre yorumlar isek, flirket anasözleflmesine hüküm koymak su-

retiyle nama yaz›l› senetlerinin devrinin s›n›rland›r›lmas›n›n mümkün olabilece¤i sonucunu ç›karabiliriz 6. Bu genel kural yan›nda, nama yaz›l› hisse senet-

lerinin devri, hisse bedelinin tamam ödenmemifl olmas› ve flartlar› oluflmak
kayd›yla, miras, kar› - koca mallar›n›n idaresine ait hükümler veya cebri icra

hallerinde de s›n›rland›r›labilir. Bu çerçevede, nama yaz›l› hisse senetlerinin
devrinin dört flekilde s›n›rland›r›labilece¤ini söylemek mümkündür. Bunlar;

- Esas Sözleflmede Yaz›l› Sebeplerden Dolay› Devrin S›n›rland›r›lmas›,
- Sebepsiz Olarak Devrin S›n›rland›r›lmas›,

- Hisse Bedelinin Ödenmemifl Olmas› Nedeniyle Devrin S›n›rland›r›lmas›,

- Miras, Kar›-Koca Mallar›n›n ‹daresine Ait Hükümler veya Cebri ‹cra

Nedeniyle Devrin S›n›rland›r›lmas›,

6 Devrin s›n›rland›r›lmas›nda gözetilen amaç, flirketin yabanc›laflmas›na mani olmakt›r.

177

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

fiimdi bu yöntemleri, s›ras›yla inceleyelim.
VI.a. Esas Sözleflmede Yaz›l› Sebeplerden Dolay› Nama Yaz›l› Hisse

Senetlerinin Devrinin S›n›rland›r›lmas›:

TTK.nun 418inci maddesinin birinci f›kras›nda “fiirket, devir keyfiyeti-

ni esas mukavelede derpifl olunan sebeplerden dolay› pay defterine kay›ttan
imtina edebilir.” denilmektedir. An›lan hüküm, her ne kadar, hisse senedinin

devrini do¤rudan yasaklam›yor yahut s›n›rland›rm›yor gibi görünse de, flirke-

te karfl› sadece pay defterinde yaz›l› kiflilerin ortak s›fat›n› tafl›d›¤› hükmünden

(TTK, m.417/f.4) ve devrin flirkete karfl› sadece pay defterine kay›tla hüküm

ifade edece¤i (TTK, m.416/f.2) gerçe¤inden hareketle, hisse senedi devralana
geçmifl olsa dahi, devir ifllemini sonuçsuz b›rakacakt›r. Zira, hisse senedi dev-

ralana geçmifl olsa dahi, devir flirkete karfl› hüküm ifade etmeyecek ve devralan paysahibi s›fat› kazanamayacakt›r. TTK.da, böyle bir durum ile karfl›laflan

devralan›n konumunun ne olaca¤› konusunda bir hüküm bulunmamaktad›r.

Örne¤in, ortak s›fat›n› kazanmasa dahi, hisse senedini devralan kifli kârdan
pay alabilecek midir? Ya da, pay›n› devreden ortak, flirkette kalmak istemedi-

¤i halde, ortakl›k s›fat›n› korumaya devam edecek midir? Bu konuda herhan-

gi bir yarg› karar›na da rastlan›lmamas› nedeniyle, kesin bir cevaba ulaflmak
hayli zordur.

Ancak, TTK.nun, burada devrin flirkete karfl› hüküm ifade etmeyece¤ini

ve devralana ortak s›fat›n›n verilmeyece¤ini hüküm alt›na alarak, bir anlam-

da, devredenlere “hisse senedinizi ya da pay›n›z›, esas sözleflmeye ayk›r› flekilde devretmeyin”, devralanlara da “flirket esas sözleflmesine bakmadan his-

se senedi veya pay devralmay›n, aksine hüküm varsa devir sonuçsuz kal›r”
imas›nda bulundu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Dolay›s›yla, devre konu olan ister nama yaz›l› hisse senedi ister ise ç›plak pay olsun, devralan ko-

numundaki kiflinin, ticaret sicili kay›tlar›ndan flirketin güncel anasözleflmesi-

ne ulaflarak “hisse devri konusunda” anasözleflmede özel bir düzenlemeye yer
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verilip verilmedi¤ini araflt›rmas› ve hisse devrini s›n›rland›ran hususlar var
ise, ona göre hareket etmesi, ma¤duriyetine engel olacakt›r.

Peki, flirket esas sözleflmesinde hangi “sebeplere” yer verilebilecektir?

TTK.da, bu konuya iliflkin bir aç›kl›k yahut s›n›rlama bulunmamaktad›r. Bu-

rada, hisse senedi veya pay devrini s›n›rland›ran aç›k bir sebep yer alabilece¤i gibi –örne¤in; paylar›n aile üyeleri d›fl›nda kalan kiflilere devrinin yasaklan-

mas›-, devrin birtak›m esaslara tabi tutulmas› –örne¤in; devir için genel kurul-

dan izin al›nmas›- fleklinde olabilir. Bu manada, bir aile flirketinde, hisse senedinin aile üyeleri d›fl›ndaki kiflilere devri “devirden kaç›nma sebebi” olabi-

lece¤i gibi, genel kuruldan izin almadan pay devri de kay›ttan imtina sebebi
olabilecektir. Konuyu daha iyi anlafl›labilmesi bak›m›ndan, bir örnek ile somutlaflt›ral›m:

Örnek -1: ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› Anonim fiirketi’nin (TA-

KASBANK) anasözleflmesinde, hisse senetlerinin devrine belirli kurulufllar

itibariyle izin verilmifl, (A) grubu paylara devir yasa¤› getirilmifl ve pay senet-

lerinin devri için Yönetim Kurulu’nun onay› aranm›flt›r. Bu itibarla, hisse senetlerinin say›lan kurulufllar d›fl›ndaki kiflilere devredilmesi ya da (A) grubu
hisse senetlerinin devri veya Yönetim Kurulu’nun onay vermedi¤i devirler,

flirkete karfl› geçersiz olacakt›r. TAKASBANK’›n anasözleflmesinin 7nci
maddesi afla¤›daki gibidir:

“A ve B grubu paylar› temsilen ç›kar›lacak hisse senetlerinin tamam› na-

ma yaz›l›d›r. Banka Yönetim Kurulu birden fazla pay› temsil etmek üzere çeflitli kupürler halinde hisse senedi ç›karabilir.

Hisse senetleri ancak ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve Üyeleri ile

kurulmufl ve ileride kurulacak alt›n, döviz, vadeli ifllem ve menkul k›ymet
borsalar› ve bunlar›n üyeleri aras›nda devredilebilir. ‹stanbul Menkul K›ymet-

ler Borsas› hariç herbir orta¤›n pay› do¤rudan ve dolayl› olarak Banka sermayesinin % 5’ini geçemez. Ancak Banka kuruluflunda bu oran› do¤rudan veya

dolayl› olarak geçen miktarda paya sahip olan ortaklar›n pay oranlar› bu paylar kurulufltaki sahiplerinin uhdesinde kald›¤› sürece sakl›d›r. A grubu payla-

179

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

r› temsil eden hisse senetleri sadece ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na aittir, devredilemez.

Pay senetlerinin devri ancak Yönetim Kurulu’nun onay› ile geçerlilik

kazan›r. Bu onay olmaks›z›n yap›lan devir Banka’ya karfl› geçersizdir.”

Yeri gelmiflken blirtmeliyiz ki, devrin kayd›ndan kaç›nmada, anasözlefl-

mede yaz›l› sebeplere ba¤l› kal›nmas› önem tafl›maktad›r. Yoksa, anasözleflmede yaz›l› olmayan bir sebepten ötürü devrin kayd›ndan imtina edilmesi, objektif iyi niyet kurallar›yla ba¤dafl›k olmayacakt›r.

VI.b. Nama Yaz›l› Hisse Senetlerinin Devrinin Sebepsiz Olarak
S›n›rland›r›lmas›:

T.Ticaret Kanunu’nun 418inci maddesinin ikinci f›kras›nda “Sebep gös-

terilmeksizin dahi kay›ttan imtina olunabilece¤i flart›n›n esas mukaveleye
konmas› caizdir.” denilmektedir. Dolay›s›yla, herhangi bir sebep göstermeden
de, hisse senedi veya pay devrinin, pay defterine kaydedilmesinden kaç›n›la-

bilir. Ancak, bunu temin için, flirket esas sözleflmesinde hüküm bulunmal›d›r.
fiirket esas sözleflmesinde, bu konuda bir hüküm yok ise, devir keyfiyetinin
pay defterine kaydedilmesinden kaç›n›lamaz.

Anasözleflmeye konulacak hüküm, do¤rudan bu amac› sa¤lamaya yöne-

lik yal›n bir ifade olabilece¤i gibi, kay›ttan imtina edilecek hallerin sonunda
yer verilen detayl› bir düzenleme de olabilir. Bu ayr›ma iliflkin örneklere afla¤›da yer verilmifltir:

Örnek-2: (B) anonim flirketi, nama yaz›l› paylar›n devrinin kayd›n›n se-

bepsiz olarak reddine imkan sa¤lam›flt›r. fiirketin anasözleflme maddesi afla¤›daki gibidir:

“Paylar›n devri, flirkete karfl› ancak pay defterine kay›tla hüküm ifade

eder. Yönetim Kurulu, sebep göstermeksizin devrin pay defterine kayd›ndan
imtina edebilir.”
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Örnek-3: (C) Anonim flirketi, nama yaz›l› hisse senetlerinin devri için

yönetim kurulunun iznini flart koflmufl, bunun yan›nda, sebepsiz imtinaya da
imkan sa¤lam›flt›r. fiirketin anasözleflme maddesi afla¤›daki gibidir:

“Pay senetlerinin devri yönetim kurulunun iznine tabidir. Bu izin olmak-

s›z›n yap›lan devir flirkete karfl› hüküm ifade etmez.Yönetim Kurulu, sebep
göstermeksizin dahi devrin pay defterine kayd›ndan imtina edebilir.”

VI.c. Bedelinin Ödenmemifl Olmas› Nedeniyle Hisse Senedinin
Devrinin S›n›rland›r›lmas›:

TTK.nun 418inci maddesinin üçüncü f›kras›na göre, hisse senedi karfl›-

l›¤›n›n tamamen ödenmemifl olmas› halinde, flirket teminat talep edebilecek ve

bu teminat gösterilmedi¤i takdirde, devri kay›t etmekten imtina edebilecektir.
Dikkat edilece¤i üzere, an›lan hükümden yararlanabilmek için bir de¤il birden
ziyade koflul aranmaktad›r. Buna göre, TTK. m.418 hükmü gere¤i kay›ttan
imtina edebilmek için;

- devre konu hisse senedinin veya pay›n bedelinin tamamen ödenmemifl

olmas›,

- flirketin, ödenmeyen k›s›m için teminat talebinde bulunmas›,
- flirketçe istenen teminat›n gösterilmemesi

gerekmektedir. Bu üç koflul oluflmad›kça, kay›ttan imtina edilemez. Ör-

ne¤in, devre konu pay›n bedeli tamamen ödenmifl ise, Yönetim Kurulu, teminat talebinde bulunamaz ya da kay›ttan imtina edemez.

Kanunda, teminat›n kimden istenece¤i ya da miktar› konusunda bir aç›k-

l›k bulunmamaktad›r. Ancak, kan›m›zca, teminat, pay defterine kaydolma ta-

lebinde bulunan “devralan”dan istenecektir. Teminat miktar›n›n ise, hisse se-

nedinin ödenmemifl k›sm›n› aflmamas› gerekti¤i kan›s›nday›z. Zira, aksine bir
tav›r, objektif iyi niyet kurallar›yla çeliflebilecektir. Örne¤in, hisse senetlerinin karfl›l›¤› olan 100 bin liran›n yar›s› ödenmemifl ise, hisse senetlerini devralan kifliden 50 bin TL teminat göstermesini istemek makul karfl›lanabilecek-
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tir. Buna karfl›l›k, devralandan, 1 milyon TL teminat istemesi iyi niyet kurallar›na uygun olmayacakt›r.

VI.d. Miras, Kar›-Koca Mallar›n›n ‹daresine Ait Hükümler veya

Cebri ‹cra Nedeniyle Devrin S›n›rland›r›lmas› :

Miras, kar› - koca mallar›n›n idaresine ait hükümler veya cebri icra yo-

luyla hisse senetlerinin elde edilmesi, bir anlamda devral›nmas›, asl›nda, dev-

rin s›n›rland›r›lmas›n›n istisnas›n› oluflturmaktad›r. Zira, TTK.nun 418inci

maddesinin dördüncü f›kras›na göre; “hisse senetleri, miras, kar› - koca mal-

lar›n›n idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisap edilmifl ise teminat istenemeyece¤i gibi kay›ttan imtina olunamaz.” Dolay›s›yla, hisse senet-

lerinin, bu say›lan üç yoldan - miras, kar› - koca mallar›n›n idaresine ait hükümler veya cebri icra- herhangi birisi ile elde¤ifltirmesi durumunda, hisse se-

nedi karfl›l›¤›n›n tamam› ödenmemifl olsa bile teminat istenmez ya da yeni pay
sahibi pay defterine kaydetmekten kaç›n›lmaz.

Ancak, TTK.da bu hükme de bir istisna getirilmifltir. Bir baflka deyiflle,

istisnan›n da istisnas› bulunmaktad›r. fiöyle ki, miras, kar› - koca mallar›n›n
idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla elde edilse dahi, “yönetim ku-

rulu üyeleri veya ortaklar, bu hisse senetlerini veya paylar› borsa rayici, bor-

sa rayici bulunmad›¤› takdirde kay›t için müracaat tarihindeki gerçek de¤eri
üzerinden almaya talip olduklar› takdirde, kay›ttan imtina olunabilir.” (TTK,

m.418/f.4). Kanunun hükmü kesindir. Dolay›s›yla, flirketin yönetim kurulu

üyeleri veya ortaklar›, bu hisse senetlerini veya paylar› almaya talip olduklar›

takdirde, hisse senetlerini miras, kar› - koca mallar›n›n idaresine ait hükümler
veya cebri icra yoluyla elde edenler bu talebe uymak zorunda kal›r ve böylece pay defterine kaydedilme keyfiyeti ortadan kalkar.
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VII. ‹lmühabere Ba¤lanm›fl Paylar›n Devri Ve Devrin S›n›rland›r›lmas›:
TTK’da, anonim flirketlere, hisse senetlerinin yerini tutmak üzere ilmü-

haber ç›karma kolayl›¤› sa¤lanmaktad›r. ‹lmühaberler, hisse senetlerinin yeri-

ni tutmak üzere ç›kar›ld›klar› için, k›ymetli evrak vasf›na sahiptirler. Nitekim,
Yarg›tay kararlar›nda da, ilmühaberin, hisse senedinin yerini tutu¤u ve ano-

nim flirketlerin hisse senetleri yerine ilmuhaber düzenleyebilecekleri kabul
edilmektedir(Yarg›tay HGK.’nun 22/11/1978, 11.HD’nin 22/4/1999). Hisse
senedi gibi ilmühaberler de paysahipli¤ini temsil eder ve sahibine genel kuru-

la ifltirak, oy, kâr pay› gibi paysahipli¤inin sa¤lad›¤› bütün haklar› verir(Do¤anay, 1981, 959-960).

TTK’nun 409uncu ve 411inci maddesi hükümlerinden, ilmühaberlerin

de, hisse senetleri gibi, ya nama veya hamiline yaz›l› olarak düzenlenebilece-

¤i sonucu ç›kmaktad›r. Fakat, bedelleri tamamen ödenmemifl olan paylar için
hamile yaz›l› ilmühaber ç›kar›lamaz(Do¤anay, 1981, 959) 7. Bedelleri tama-

men ödenmifl olsa dahi, nama yaz›l› hisse senetlerinin yerini tutmak üzere ç›-

kar›lan ilmühaberler de hamile yaz›l› olamaz. Buna mukabil, hamile yaz›l›
hisse senetlerinin yerini tutmak üzere nama veya hamiline yaz›l› ilmühaber ç›kar›lmas› mümkündür(Do¤anay, 1981, 959).

TTK’nun 411inci maddesinin ikinci f›kras› hükmüne göre, nama yaz›l›

hisse senetlerinin yerini tutmak üzere ç›kar›lan nama yaz›l› ilmühaberler, nama yaz›l› hisse senetlerinin devrine ait hükümler dairesinde devredilir. Hami-

le yaz›l› hisse senetlerinin yerini tutmak üzere ç›kar›lan nama yaz›l› ilmühaberler ise alaca¤›n devri hakk›ndaki hükümlere göre devrolunur 8. Yine,

TTK’nun 411inci maddesinin ikinci f›kras›n›n son cümlesine göre, devredilen

7 Do¤anay, bu görüflünü sadece hamiline yaz›l› hisse senetleri için öngörmüfl, ancak nama yaz›l› senetler için herhangi bir beyanda bulunmam›flt›r. Oysa, TTK m.409/f.3 hükmündeki “Bedelleri tamamen ödenmemifl olan paylar için
hamile yaz›l› hisse senetleri veya ilmühaberler ç›kar›lamaz.” Cümlesinin lafzen yorumlanmas›, bu itibarla sadece hamiline yaz›l› paylar› de¤il nama yaz›l› olanlar› da kapsamas› gerekti¤i kan›s›nday›z. Dolay›s›yla, kiflisel görüflümüze göre,
bedelleri tamamen ödenmemifl olmad›kça “nama yaz›l› paylar” için de ilmühaber ç›kar›lamaz.
8 Alaca¤›n devrinin yaz›l› flekle tabidir, yaz›l› flekilde yap›lm›fl olmad›kça temlik geçerli olmaz.. (Do¤anay, 1981, 959)

183

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

ilmühaberin anonim flirkete karfl› hüküm ifade edebilmesi için, devir keyfiyetinin mutlaka flirkete ihbar edilmifl olmas› gerekir.

Nitekim, Yarg›tay 11.HD’nin 22/4/1999 tarih ve E.1999/646, K.1999/

3116 say›l› karar›nda da“Nama yaz›l› hisse senetlerin yerine tutmak üzere ç›-

kar›lan ilmühaberlerin nama yaz›l› olmas› laz›md›r. Bunlar›n devri de, nama

yaz›l› pay senetleri gibi ciro ve teslim ile olur.” denilmifltir. Dolay›s›yla, nama
yaz›l› pay senetlerinin yerini tutmak üzere ç›kar›lan nama yaz›l› ilmühaberler,
ciro ve teslim ile devredilebilir.

Bu yönüyle, hisse senetlerinin devrinin s›n›rland›r›lmas›na iliflkin esas-

lar, ilmühaberler için de geçerli olacakt›r. Bir baflka deyiflle, hamiline yaz›l› il-

mühaberlerin devrinin s›n›rland›r›lmas› fiilen mümkün olmayacakt›r. Nama

yaz›l› ilmühaberlerin devri ise, hisse senetlerinin devrinin s›n›rland›r›lmas›na
iliflkin esaslar dahilinde s›n›rland›r›labilecektir.
VIII. Sonuç :
Türk Ticaret Kanunu’na göre, hamiline yaz›l› hisse senetlerinin devri

için, senedin devralana teslim edilmesi yeterlidir. Bunun haricinde kaydî bir
iflleme gerek duyulmamaktad›r. Bu nedenle, hamiline yaz›l› hisse senetlerinin
devrinin s›n›rland›r›lmas› mümkün görülmemektedir. Dolay›s›yla, hisse senetlerinin veya paylar›n devrinin s›n›rland›r›lmas›, esas›nda, sadece nama yaz›l› hisse senetleri için hüküm ifade etmektedir.

Nama yaz›l› hisse senetlerinin veya paylar›n devri ise, dört flekilde s›n›r-

land›r›labilir. Bunlar; “esas sözleflmede yaz›l› sebepler” olabilece¤i gibi “se-

bepsiz” de olabilir, veya “hisse bedelinin tamamen ödenmemesi ve istenen teminat›n verilmemesi”ne dayanabilece¤i gibi “miras, kar›-koca mallar›n›n ida-

resine ait hükümler veya cebri icra ile elde edilen senetlerin yönetim kurulunca veya ortaklarca al›nmak istenmesi”nden de kaynaklanabilir.

Dolay›s›yla, devre konu olan nama yaz›l› hisse senedini ve ç›plak pay›

devralacak kiflinin, ticaret sicili kay›tlar›ndan flirketin güncel anasözleflmesine
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ulaflarak “hisse devrinin s›n›rland›r›lmas› konusunda” anasözleflmede özel bir
düzenlemeye yer verilip verilmedi¤ini araflt›rmas› ve yine hisse bedelinin ta-

mamen ödenip ödenmedi¤i ö¤renmesi, menfaatine olacakt›r. Netice itibariy-

le, devir, ancak flirketin pay senetleri defterine kaydedildikten sonra, flirkete
karfl› hüküm ifade eder ve flirkete karfl› sadece pay defterinde kay›tl› bulunan

kimseler ortak s›fat›n› haizdir. K›sacas›, hisse senedi veya pay devri, usule uygun olsa dahi, s›n›rland›r›lmas›n› öngören bir esas sözleflme hükmü veya flart

mevcut ise, pay defterine kaydedilmez. Pay defterine kaydedilmedikçe de,
devralan ortakl›k s›fat›na sahip olamaz.
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BELED‹YELER VE ‹KT‹SAD‹
TEfiEBBÜSLER‹N‹N (B.‹.T.) DENET‹M‹
VE VERG‹ KANUNLARI KARfiISINDAK‹
DURUMLARI
l Necati AKIN*
l Naz›m ANIL**
1. GENEL B‹LG‹
Toplum halinde yaflayan insanlar›n, flahsi ihtiyaçlar›ndan baflka, pek çok

ve çeflitli ortak ihtiyaçlar› da vard›r. Ortak ihtiyaçlar›n en önemli bir k›sm›
Devlet taraf›ndan, bir k›sm› iller ve belediyeler taraf›ndan, bir k›sm› da özel

teflebbüsler taraf›ndan karfl›lan›r. Devlet, vilayet ve belediyelerin, toplum
için, genel ve sürekli yapt›klar› ifllere Kamu Hizmetleri denilir.(Sayar, 1970)

Sosyolojik ve ekonomik geliflmenin sonucu olarak özellikle 1960 l› y›l-

lardan sonra köyden kente nüfus ak›fl›n›n art›fl gösterdi¤i ülkemizde yerel yönetimlerden beklenen kamu hizmeti talebi de bu oranda artm›flt›r.

31.12.2008 tarihi itibariyle ülke nüfusumuz 71.517.100 olup bu nüfusun

53.511.723 kiflisi il ve ilçelerde, 17.905.377 kiflisi ise belde ve köylerde yaflamaktad›r.

Yerel yönetimler denildi¤inde,
- ‹l Özel ‹dareleri
- Belediyeler

- Belediye Birlikleri
- Köyler

Anlafl›lmal›d›r.
* Yeminli Mali Müflavir
** Yeminli Mali Müflavir
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Makalemizde, yerel yönetimlerden olan ‹l Özel ‹dareleri, Belediye Bir-

likleri ve köyler ihmal edilerek, belediyeler ve bunlar›n kurduklar› iktisadi te-

flebbüslerin denetimi ve vergi kanunlar› karfl›s›ndaki durumlar› ele al›nacakt›r.
Kamusal kurulufllar; Devletin üniter yap›s› içerisinde vatandafllar›na hiz-

met etmek amac›yla, görev alanlar› yasalarla belirlenmifl kurulufllard›r.

Kamu tüzel kiflili¤i, kamu hukukuna göre kurulan ve kamu hizmetleri-

nin yerine getirilmesini sa¤layan tüzel kifliler olarak tan›mlanm›fl olup bu nedenledir ki kendi kanunlar›ndaki tan›mlarda da belirtildi¤i gibi belediyeler birer kamu tüzel kiflili¤idir.

Belediyeler, belde sakinlerinin mahalli ve müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›-

n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek olufl-

turulan, idari ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflili¤idir.(T.C. Yasalar, 2005)
Büyükflehir belediyesi ise: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini

kapsayan, bu belediyeler aras›nda koordinasyonu sa¤layan; kanunlarla verilen
görev ve sorumluluklar› yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkli¤e sahip ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflili¤idir.(T.C. Yasalar, 2004)

Her iki tan›mda da üç ortak nokta dikkat çekmektedir;
1. Karar organlar› seçmenler taraf›ndan seçilir
2. ‹dari ve mali özerkli¤e sahiptirler
3. Kamu tüzel kiflili¤idirler

Belediyelerin seçmenler taraf›ndan seçilen karar organlar› flöyledir:
1. Belediye Meclisi

2. Belediye Encümeni
3. Belediye Baflkan›

Yukar›da belirtilen karar organlar› seçmenler taraf›ndan seçilir denilmifl

olmakla birlikte Belediye Kanunu’nun 33. maddesinde “Belediye Encümeni”nin oluflumu flu flekilde belirtilmifltir.

“Belediye encümeni, belediye baflkan›n›n baflkanl›¤›nda;

a) ‹l belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, be-
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lediye meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece-

¤i üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baflkan›n›n birim amirleri
aras›ndan bir y›l için seçece¤i iki üye olmak üzere yedi kifliden,

b) Di¤er belediyelerde, belediye meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›n-

dan bir y›l için gizli oyla seçece¤i iki üye, malî hizmetler birim amiri ve bele-

diye baflkan›n›n birim amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i bir üye olmak
üzere befl kifliden, Oluflur.”

Büyükflehir belediye encümeni ise Büyükflehir belediyesi kanunu’nun

16. maddesinde;

“Büyükflehir belediye encümeni, belediye baflkan›n›n baflkanl›¤›nda, be-

lediye meclisinin her y›l›n ilk ola¤an toplant›s›nda kendi üyeleri aras›ndan bir
y›l için gizli oyla seçece¤i befl üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler

birim amiri olmak üzere belediye baflkan›n›n her y›l birim amirleri aras›ndan
seçece¤i befl üyeden oluflur.”
fieklinde belirtilmifltir.

Belediyelerde teflkilatlanma yap›s› ise, norm kadroya uygun olarak;
1. Yaz› ‹flleri

2. Mali Hizmetler
3. Fen ‹flleri

4. Zab›ta Birimlerinden oluflmaktad›r.

“Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin

bütünlü¤ü ilkesine uygun flekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birli¤in
sa¤lanmas›, toplum yarar›n›n korunmas› ve mahalli ihtiyaçlar›n gere¤i gibi
karfl›lanmas› amac›yla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari ve-

sayet yetkisine sahiptir. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görül-

mesi amac› ile kendi aralar›nda Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmalar›,
görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iflleri ve merkezi idare ile karfl›l›kl› ba¤
ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orant›l› gelir kaynaklar› sa¤lan›r.”(T.C. Anayasa, 1982)

Her ne kadar belediyeler ve büyük flehir belediyesinin tariflerinde ortak
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noktalardan bir tanesi “‹dari ve mali özerkli¤e sahiptirler” denilmifl olsa bile
belediyeler bu yönüyle “Merkezi ‹dare”nin vesayeti alt›ndad›rlar. Bu ve-

sayetin bazen siyasi bir yapt›r›m olarak uygulanabilece¤i ihtimali gözden kaç›r›lmamal›d›r.

Belediyeler, belde sakinlerinin mahalli ve müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›-

n› bizzat kendileri karfl›layabildikleri gibi görev alanlar› ile ilgili olmak flart›y-

la kurduklar› flirketler vas›tas›yla da bu hizmetleri yerine getirebilmektedirler.

Belediyelerle ilgili bu k›sa tan›mlar ve genel bilgilendirmeden sonra ya-

z›m›z›n ilerleyen bölümlerinde belediyeler ve bunlar›n kurduklar› flirketlerin
denetimleri ve baz› vergi yasalar› karfl›s›ndaki durumlar› ele al›nacakt›r.

2. BELED‹YELER VE ‹KT‹SAD‹ TEfiEBBÜSLER‹N‹N (B.‹.T.)

DENET‹M‹

“Denetim, ‹ktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar›n, önceden saptan-

m›fl ölçütlere uygunluk derecesini araflt›rmak ve sonuçlar› ilgi duyanlara bildirmek amac›yla, tarafs›zca kan›t toplayan ve bu kan›tlar› de¤erleyen sistematik bir süreçtir.”(Güredin, 2000)

Tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi denetim;

- ‹ktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili olmal›d›r.

- Önceden saptanm›fl ölçütlere uygun ve araflt›rma yap›lmal›d›r.
- Sonuç ilgililere bildirilmelidir.(raporlanmal›d›r)
- De¤erleme tarafs›z ve sistemli olmal›d›r.

“Kalk›nma planlar› ve programlarda yer alan politika ve hedefler do¤rul-

tusunda kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde elde edilmesi ve kullan›lmas›n›, hesap verebilirli¤i ve malî saydaml›¤› sa¤lamak üze-

re, kamu malî yönetiminin yap›s›n› ve iflleyiflini, kamu bütçelerinin haz›rlan-

mas›n›, uygulanmas›n›, tüm malî ifllemlerin muhasebelefltirilmesini, raporlan-

mas›n› ve malî kontrolü düzenlemek” amac›yla “Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu” yürürlü¤e konulmufltur.(T.C. Yasalar, 2003)

190

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu kapsam›nda her ne kadar “mahal-

li idareler” kontrol kapsam›na al›nm›fl ise de “tan›mlar” maddesinde “belediyelerin kurduklar› birlik ve idareler” den bahsedilerek belediyelerin kurduklar›

iktisadi teflebbüslerinin (B‹T) denetiminden hiç bahsedilmemifltir.

Ancak, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 say›l› Belediye Kanu-

nu’nun 55. maddesinde;

“Belediyelerde iç ve d›fl denetim yap›l›r. Denetim, ifl ve ifllemlerin huku-

ka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

‹ç ve d›fl denetim 5018 say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

hükümlerine göre yap›l›r.

Belediyelere ba¤l› kurulufl ve iflletmeler de yukar›daki esaslara göre

denetlenir.

Denetime iliflkin sonuçlar kamuoyuna aç›klan›r ve meclisin bilgisine su-

nulur.” Denilmek suretiyle, bir boflluk giderilmifltir.

Belediye kanununun 55. maddesinde “Denetime iliflkin sonuçlar kamu-

oyuna aç›klan›r ve meclisin bilgisine sunulur” ifadesi ile yürürlükten kald›r›lan 1580 say›l› belediye kanunu ve 3030 say›l› Büyükflehir belediyesi kanun-

daki bir eksiklik giderilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde “fleffafl›k” sa¤lanm›flt›r.

Ancak, bugüne kadar böyle bir bilgilendirilmenin yap›l›p yap›lmad›¤›

yönünde en az›ndan bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› tarih itibariyle bir bilgiye rastlan›lamad›¤›n› da ifade etmek san›r›m haks›zl›k olmaz.

Denetimleri statü bak›m›ndan iki ana bafll›kta görmek mümkündür.
1. ‹ç Denetim
5018 say›l› kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu’nun 63. maddesinde

flu flekilde tan›mlanm›flt›r.

“‹ç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek

için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip

191

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›lan ba-

¤›ms›z (24.12.2005 – 5436/10. md.) nesnel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k
faaliyetidir”

2. D›fl Denetim
2.1. Ba¤›ms›z Denetim

2.2. Kamu Denetimi olarak s›n›flan›r.
Ayn› kanunun 68. maddesinde ise d›fl denetim;
“Say›fltay taraf›ndan yap›lacak harcama sonras› d›fl denetimin amac›, ge-

nel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin hesap verme sorumlulu¤u çerçe-

vesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve ifllemlerinin; kanunlara, kurumsal
amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlar›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmas›d›r.” fieklinde tan›mlanm›flt›r.

Ancak, demokratik rejimin vazgeçilmez kurumlar›ndan olan Say›fl-

tay’›n denetim alan› oldukça yo¤un olmas›na ra¤men gittikçe de bu ala-

n›n geniflletilmesi, halen yaklafl›k 650–700 kifli civar›nda bulunan Say›fltay denetçisi ile bu denetim yükünün alt›ndan nas›l kalk›labilece¤i de düflündürücüdür.

Konuya biraz daha aç›kl›k getirebilmek aç›s›ndan belediye kanununun

55. maddesinde sözü edilen;

“Ayr›ca, belediyenin malî ifllemler d›fl›nda kalan di¤er idarî ifllemleri,

hukuka uygunluk ve idarenin bütünlü¤ü aç›s›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan da denetlenir.” Cümlesi ile iliflkili olmak üzere;

‹çiflleri Bakanl›¤› 2006 y›l› mahalli idareler genel faaliyet raporunun de-

netimle ilgili bölümüne bir göz atmak, ülkemizde bu alandaki denetimin de
hangi oranlarda yap›labildi¤i aç›s›ndan faydal› olacakt›r.
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“1- ‹çiflleri Bakanl›¤› Mülkiye Müfettifllerince 2006 mali y›l›nda mahal-

li idarelerden il özel idareleri ve belediyelerin denetimi sonucunda;

a) 26 adet il özel idaresinin yan› s›ra, 3 adet Büyükflehir Belediyesi, 10

adet Büyükflehir ‹lçe Belediyesi, 23 adet ‹l Belediyesi olmak üzere toplam 66
adet Belediyenin denetiminin yap›ld›¤›,

b) Mülkiye Müfettifllerince 2006 y›l›nda yap›lan ön inceleme sonucunda

toplam 180 adet karar teklifinde bulunuldu¤u, görülmektedir.

2- ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Kontrolörlerince 2006 mali y›l›nda

belediyelerin denetimi sonucunda;

a) 2006 y›l›nda 28 ile ba¤l› 275 belediyenin denetim program›na al›n›p

denetlenmifl oldu¤u, yap›lan denetimler sonucunda ilgili görevli ve sorumlular ad›na toplam 5.758.683,71 YTL kamu zarar› teklifinde bulunuldu¤u,

193

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

2006 Y›l›nda Denetlenen Belediyelerde Ç›kar›lan Kamu Zararlar›n›n

Ayr›nt›lar›;

KAMU ZARARLARI KONU, M‹KTAR VE ORANLARI
KONU
‹hale

Belediye gelirleri

Personel ödemeleri

Mükerrer-Fazla-Belgesiz
-yersiz ödeme
‹fl mevzuat›
Di¤er

TOPLAM

M‹KTAR

95.904,78

ORAN(%)
1,67

1.399.981,90

24,31

9.781,30

0,17

1.584.436,45

27,51

2.292.792,54
375.786,74

5.758.683,71

39,81
6,53
100

b) 2006 y›l›nda denetlenen 275 adet belediyenin 29 unda toplam 106

adet konuda re’sen inceleme bafllat›ld›¤›, inceleme say›s›n›n 2006 y›l›nda denetimi yap›lan belediyelerin % 10,5’ine tekabül etti¤i, 2 belediyede ise incelemeye al›nan konunun Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›na tevdi edilmifltir.
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2006 y›l›nda Denetlenen Belediyelerde Re’sen ‹ncelemeye Al›nan Ko-

nular›n Ayr›nt›lar›
Konu

Konu say›s›

Oran› (%)

‹hale iflleri

33

31

Muhasebe ifllemleri

9

8

‹mar iflleri

Personel iflleri
Di¤er

Toplam

45
6

13

106

42
6

13

100

c) ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Kontrolörlerince 2006 y›l›nda 229

adet araflt›rma/ön inceleme, 1 adet disiplin soruflturmas›, 4 adet araflt›rma, 66
adet ön inceleme ve 6 adet özel denetim yap›ld›¤›,

‹çiflleri Bakanl›¤› denetim elemanlar›, bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan

sonra da mali saydaml›k ve hesap verilebilirli¤i sa¤lamak, yönetim ve kontrol
süreçlerinin etkinli¤ini sistematik olarak gelifltirmek, idarenin bütünlü¤ünü
korumak ve idarece gerçeklefltirilen ifl ve ifllemlerin hukuka uygunlu¤unu sa¤-
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lamak için üzerine düflen görev ve yükümlülükleri yerine getirmeye devam
edecektir.”(www.mahalli-idareler.gov.tr) Denilmektedir.

Biz de bu düflünceye kat›l›yoruz ancak, yukar›daki tablolar incelendi¤in-

de ise denetleme tarihindeki mevcut olan 3.225 belediyenin ne kadar›n›n han-

gi oranda denetlenebilmifl oldu¤u da denetim noktas›ndaki durumu aç›k ve net
ortaya koymaktad›r

Kamuda görev yapan mevcut inceleme elemanlar› say›s› ile ancak bu

oranlarda denetim yap›labilmifl olmas› bile bir baflar›d›r. Ancak;

Mali yönden denetim kadrosunun, 31.12.2008 tarihi itibariye mevcut

bulunan

3.840 Yeminli Mali Müflavir,

43.820 Serbest Muhasebeci Mali Müflavir,
28.907 Serbest Muhasebeci

Olmak üzere, toplam 76.567 meslek mensubu(www.turmob.org.tr/Tur-

mobWeb/turkce/FaaliyetRaporu/5%20istatik.pdf) ile “ba¤›ms›z denetim” yo-

luyla desteklenmesi halinde, denetim oran›n›n bir hayli artabilece¤i düflünülmeli ve de¤erlendirilmelidir.

Ba¤›ms›z denetim, müflterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan,

serbest meslek sahibi olarak kendi ad›na çal›flan veya bir denetim kurumuna /
firmas›na ba¤l› olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler taraf›ndan iflletmenin talebi ile ve bir denetim sözleflmesi çerçevesinde iflletmelerin finan-

sal tablolar›n›n denetimi ile uygunluk ve performans denetimlerinin yap›lmas›d›r. Ba¤›ms›z denetimde as›l amaç finansal denetimdir.

Ba¤›ms›z denetim taraf›ndan yap›lan finansal denetim, muhasebenin bir

dal› olmay›p, muhasebe ve di¤er ifllemlerin sonuçlar›na ve verilere dayanan
ba¤›ms›z bir disiplin olarak ortaya ç›kmaktad›r. Ba¤›ms›z denetim yönetimin
finansal ifllemleri de¤erlendirmesinde ve yorumlamas›ndaki olumlu ve olum-

suz yönleri belirler ve bir yerde iflletmenin finansal tablolar› üzerinde onay

fonksiyonu üstlenmifl durumdad›r.( www.ydk.gov.tr )

‹ç Denetimle ilgili olarak iki husus üzerinde durmak gerekir.
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Birinci husus; yasada iç denetimin tan›m›nda “…yap›lan ba¤›ms›z nes-

nel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyetidir.” ‹fadesini kanundaki “ üst

yöneticiye ba¤l› iç denetim baflkanl›¤›n›n kurulmas›” ile iliflkilendirildi¤inde acaba “ba¤›ms›zl›k” ilkesinden ne kadar söz edilebilir? Bu durumda kifli-

sel önerimiz ise, üst yöneticiye ba¤l›l›k yerine daha özerk bir denetim komitesine ba¤lanmas› gerekir.

‹kinci husus ise, yukar›da izah edildi¤i gibi d›fl denetimin aç›l›m›ndaki

“ba¤›ms›z denetim”den belediyeler ve bunlar›n kurduklar› flirketlerin denetlenmesi aflamas›nda hiç bahsedilmemifl olmas›d›r.

Oysaki belediyeler ve bunlar›n kurduklar› flirketlerde yap›lacak olan

“ba¤›ms›z denetim” ile kamu denetiminin yükü büyük ölçüde hafifletilmifl
olacakt›r.

Belediyelerde denetim konusunda bahsedilmesi gereken önemli bir hu-

sus ise Belediye Kanunu’nun 25. maddesiyle “Denetim Komisyonu”nun ge-

tirilmifl olmas›d›r. Madde metninde;

“ ‹l ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, be-

lediye meclisi, her ocak ay› toplant›s›nda belediyenin bir önceki y›l gelir ve
giderleri ile bunlara iliflkin hesap kay›t ve ifllemlerinin denetimi için kendi

üyeleri aras›ndan gizli oyla ve üye say›s› üçten az beflten çok olmamak üzere
bir denetim komisyonu oluflturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve ba-

¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye tam say›s›na oranlanmas›
suretiyle oluflur.”

Kesin hesaplar›n görüflülmesinden önce, belediyenin bir önceki y›la ilifl-

kin gelir, gider ile bunlara iliflkin hesap ve kay›t ifllemlerinin denetlenmesi öngörülmüfltür.

Cümlenin devam›nda “komisyon kamu personelinden ve gerekti¤in-

de uzman kiflilerden yararlanabilir” denilmesine ra¤men, uygulamada bugüne kadar pek bu duruma rastlamak mümkün olmam›fl, ya da olamam›flt›r.

Bilinen odur ki, belediyelerin hesap iflleri müdürlü¤ünce haz›rlanm›fl

olan bütçe ve kesin hesaplar, encümene, belediye meclisine, meclis taraf›n-
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dan bütçe komisyonuna, kesin hesaplar ise ayr›ca denetim komisyonuna havale edilmektedir.

Sözü edilen her iki komisyon da bunlar› gelir, gider anlam›nda genellik-

le usül yönünden inceleyerek, komisyon raporu yaz›lmakta, oysa özellikle kesin hesaplarda kaydi ifllemler aç›s›ndan do¤ruluk incelemesi yap›lamamaktad›r.

Belediyelerin kurduklar› flirketler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine gö-

re sermaye flirketi olarak kurulmaktad›r. Bu flirketlerin sadece ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir Büyük fiehir Belediyelerine göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.
B.fiehir Belediyesinin ‹smi:

fiirket Say›s› (Adet):

Ankara B.fiehir Belediyesi

16

‹stanbul B.fiehir Belediyesi

24

‹zmir B.fiehir Belediyesi

11

Genel bir bilgi vermesi aç›s›ndan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin ‹k-

tisadi Teflebbüslerinden sadece bir tanesi olan ‹gdafl A.fi. nin 2007 rakamlar›-

na bir göz atmakta fayda olaca¤› kanaatindeyiz. (www.igdas.com.tr/Docs/
Pdf/IGDAS_Faaliyetyeni2007.pdf)
Aktif toplam›

: 2.664.277.638.-TL

2007 y›l› net sat›fllar›

: 2.137.086.616.-TL.

Ödenmifl Sermayesi

: 1.420.000.000.-TL.

2007 y›l› vergi sonras› kar’› :

65.906.125.-TL.

Ülkemizde 24.03.2008 tarihi itibariyle 16 büyük flehir belediyesi, 142

büyük flehir ilçe belediyesi, 65 il belediyesi, 750 ilçe belediyesi ve 1132 belde belediyesi olmak üzere toplam 2105 belediye bulunmaktad›r. (www.mahalli-idareler.gov.tr)

Buraya kadar yap›lan aç›klamalarda da görülece¤i gibi, belediyeler, be-

lediyelerin kurduklar› flirketler, vak›flar ve bunlar›n iktisadi iflletmeleri de göz
önünde bulunduruldu¤unda, ba¤›ms›z denetimin ne kadar önemli oldu¤u kendili¤inden ortaya ç›kmakt›r.
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3. BELED‹YELER VE ‹KT‹SAD‹ TEfiEBBÜSLER‹N‹N (B.‹.T)
BAZI VERG‹ KANUNLARI KARfiISINDAK‹ DURUMLARI

Vergiden bahsedebilmek için, öncelikle elde edilen ya da edilmesi gere-

ken gelirden bahsedilmelidir. Bu bak›mdan, belediyelerin gelirlerinin nelerden ibaret oldu¤una k›saca bir göz atal›m.

2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanunu(T.C. Yasalar, 1981) ‘nda Beledi-

yelerin gelirlerinin;

- Vergi Gelirleri; ‹lan Reklâm, E¤lence, Haberleflme, Elektrik ve Hava-

gaz› Tüketimi, Yang›n Sigortas›, Çevre Temizlik Vergileri bafll›klar›nda incelenmifltir.

- Harçlar ve harcamalara kat›lma paylar›, yaklafl›k on üç bafll›kta ele

al›nm›flt›r.

1319 say›l› emlak vergisi kanunu ile, tahsil edilen emlak vergilerini de

“vergi gelirleri” içinde de¤erlendirmek gerekir. Söz konusu kanunun mükerrer 38.nci maddesi toplanan emlak vergilerinin paylafl›m›n› flu flekilde aç›klam›flt›r.(T.C. Yasalar, 1970)

“Mükerrer Madde 38-

(4736 say›l› Kanunun 4/C maddesiyle de¤iflen madde,Yürürlük;

01.03.2002) 3030 say›l› Kanunun uyguland›¤› büyük flehir belediye s›n›rlar›

ve mücavir alanlar içinde belediyelerce tahsil edilen emlâk vergisi tutar›n›n

yar›s› büyük flehir belediyesi pay›, bu pay ayr›ld›ktan sonra kalan tutar›n %
15'i il özel idareler pay› olarak ayr›l›r. ‹l özel idareler pay›n›n hesaplanmas›na
esas olan tutardan il özel idareler pay›n›n düflülmesinden sonra kalan k›sm›n
%20'si büyük flehir belediyesi pay›na ayr›ca ilave edilir.

Birinci f›kra kapsam› d›fl›nda kalan belediyeler taraf›ndan tahsil edilen

emlâk vergisinin % 15'i il özel idareler pay› olarak ayr›l›r.

Yukar›daki hükümlere göre, il özel idareleri ve büyük flehir belediyeleri

pay› olarak ayr›lan miktarlar tahsil edildi¤i ay› takip eden ay›n yedinci günü

akflam›na kadar il özel idareleri ve büyük flehir belediyelerine bir bildirim ile
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beyan edilerek ayn› süre içinde ödenir. Tahsil ettikleri vergiyi yukar›da belirtilen süre içinde il özel idarelerine ve büyük flehir belediyelerine yat›rmayan
belediyelerden, yat›rmaya mecbur olduklar› paylar 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre gecikme zamm› tatbik edilerek tahsil edilir.

Belediye baflkanlar›, belediyelerin tahsil ettikleri vergilerden il özel ida-

relerine ve büyük flehir belediyelerine ödemeleri gereken paylar›, zaman›nda
ve tam olarak ödenmesini sa¤lamakla yükümlüdür. (4837 say›l› Kanunun 4
üncü maddesiyle son cümle kald›r›lm›flt›r Yürürlük; 11.04.2003)”

Belediyelerin, yukar›da aç›klanan gelirleri ile yap›lmas› gereken hizmet-

leri, gere¤i gibi yerine getirmeleri mümkün de¤ildir. Bu nedenledir ki, Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden ayr›lan pay ve Merkezi Yönetim yard›mlar›n› da
belediye gelirleri içinde de¤erlendirmek gerekir. Özetle, Belediyelerin gelirlerini;

1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden ayr›lan pay
2. Merkezi Yönetim Yard›mlar›
3. Vergi Gelirleri

4. Harçlar ve Harcamalara kat›lma paylar›
5. Borçlanma gelirleri

Olmak üzere befl ana bafll›kta toplamak mümkündür.

2380 say›l› kanunun 1.nci maddesinde;(Resmi Gazete, 1981)

“‹ller Bankas›nda her ay sonuna kadar toplanan belediyeler pay› Banka

taraf›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤›nca bildirilecek son genel nüfus say›m› sonuçlar›na göre büyükflehir belediyeleri d›fl›ndaki belediyelere da¤›t›l›r.” Denilmifltir.

Da¤›t›mda ise, belediyelere %5, ‹l Özel ‹darelerine %1,12 oran›nda pay

verilmektedir.

Bu noktada, üzerinde durulmas› gereken önemli bir husus;

Gündüz ile gece nüfusu, ya da k›fl ile yaz nüfusu farkl› olan beledi-

yelerin di¤er belediyelerle ayn› oranda vergi gelirlerinden pay almalar›-

na ra¤men, genel nüfus say›m›ndaki nüfuslar›n›n belki yerine göre on
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kat, yirmi kat nüfusa belediye hizmeti vermeleri, bu belediyeleri mali aç›dan zor duruma düflürmektedir.

Bu hususun yeniden de¤erlendirilerek özellikle turizm sezonunda

zor durumda kalan belediyelerin alacaklar› paylar›n, yeniden gözden geçirilmesi ve mali disiplini bozmadan, bu oran›n artt›r›lmas› ya da bu belediyelere baflkaca gelir kayna¤›n›n bulunmas› gerekti¤i kanaatindeyiz.

Anayasan›n 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karfl›lamak üze-

re, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” Denilmifltir. “Herkes”ten
kas›t, T.C. vatandafl› olup ya da T.C. vatandafl› olmamakla birlikte T.C. s›n›rlar› içinde belli bir süre bulunan ve yürürlükteki yasa hükümlerine göre vergilendirilen “gerçek kifli” ya da “tüzel kifli” mükellefler anlafl›lmal›d›r.

Gelir Vergisi, gerçek kiflilerin bir takvim y›l› içerisinde elde ettikleri ge-

lirler üzerinden vergi al›nmas›n› belirtirken, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2.

maddesinde ise kurumlar vergisine tabi kurumlar say›lm›flt›r. Kurumlar›n
yapt›klar› ifl ve ifllemle ilgili olarak “istisnalar” say›lm›fl olup, kurumlar vergi-

sine tabi olmayan, vergi mükellefi tesis ettirmeyen ve beyanname vermeyecek
olan kurumlar ise “muafiyetler” bafll›¤›nda belirtilmifltir.

Muafl›k, do¤rudan do¤ruya mükellefi vergi d›fl› b›rakmay› amaçlayan,

sübjektif bir durumdur. Bir mükellefin kurumlar vergisinden muaf olmas›, o
mükellefin (kurumun) vergiye tabi olmamas›n› ifade eder. Vergiden muaf ku-

rumlar, muafiyetinin devam› süresince kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmez ve kurumlar vergisi beyannamesi vermezler. Ancak, kurumlar vergisinden muaf olan bu kurumlar, stopaja tabi ödemeleri nedeniyle stopaj sorum-

lusu olabilecekleri gibi, KDV’den istisna edilmeyen ifllemleri dolay›s›yla kat-

ma de¤er vergisi mükellefi de olabilirler. Bir kurumun kurumlar vergisinden
muaf olmas›, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar›nca var olan bildirim, def-

ter tasdiki ve defter tutma, kay›tlar›n tevsiki, belgelerin muhafazas›, ibraz› gi-

bi ödevleri ortadan kald›rmaz. Ayr›ca, Fatura kullanan kurumlar vergisinden
muaf kurumlar da bu belgeleri anlaflmal› matbaalara bast›rmak mecburiyetindedirler.(Beyanname Düzenleme K›lavuzu, 2009)
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3.1.Kurumlar Vergisi Aç›s›ndan
Kamu tüzel kiflili¤i konumunda bulunan ve kamu hizmeti sunan beledi-

yelerin, kurumlar vergisi kanununun 4/1-› maddesinde;

“‹l özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunlar›n oluflturduklar› birlik-

ler veya bunlara ba¤l› kurulufllar taraf›ndan iflletilen;

1) Kanal, boru ve benzeri yollarla da¤›t›m yapan su iflletmeleri,

2) Belediye s›n›rlar› içinde faaliyette bulunan yolcu tafl›ma iflletmeleri,

3) Kesim, tafl›ma ve muhafaza iflleriyle s›n›rl› olmak üzere mezbahalar”
Kurumlar Vergisinden muaf tutulmufltur.

Burada, bilinmesi gereken hususlardan bir tanesine örnek vermekte fay-

da olur kanaatindeyiz. Örne¤in, ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesine ba¤l› ve

genel müdürlük konumunda olan ‹SK‹’n›n kanal, boru ve benzeri yollarla da¤›t›m yapmas› “muafiyet” kapsam›nda olacak ancak, ‹stanbul Büyük fiehir

Belediyesi’nin Bit’lerinden olan Hamidiye A.fi.nin su sat›fllar› ise “muafiyet”
kapsam›nda de¤erlendirilmeyecektir.

Belediye s›n›rlar› içinde faaliyette bulunan yolcu ve tafl›ma iflleri de

“muafiyet” kapsam›nda olmakla birlikte, tafl›man›n belediye s›n›rlar› d›fl›nda
yap›lmas› hali kurumlar vergisi kapsam›na girecektir. Son yap›lan düzenle-

melerle baz› Büyükflehir Belediyelerinin s›n›rlar› il s›n›rlar› olarak kabul edil-

di¤inden, bu belediyelerin il s›n›rlar› dâhilinde yapt›klar› yolcu tafl›ma iflleri
“muafiyet” kapsam›nda de¤erlendirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye flirketi olarak ku-

rulmufl bulunan belediye iktisadi teflebbüslerinin (B‹T) faaliyetleri, yürürlükte bulunan kurumlar vergisi kanunu hükümlerine göre de¤erlendirilecektir.
3.2.Gelir Vergisi Aç›s›ndan
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu “Gelire giren unsurlar›” yedi bafll›k ha-

linde saym›flt›r.
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Belediyeler, faaliyetleri itibariyle gelir vergisinin mevzuuna girmemek-

le birlikte, sahibi bulunduklar› gayrimenkulleri kiraya vermeleri ya da kifli ve-

ya kurumlardan gayrimenkul kiralamalar› halinde, Gelir Vergisi’nden bahsedilebilecektir. fiöyle ki;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar›n ki-

raya verilmesi sonucu elde edilen iratlar “Gayrimenkul Sermaye ‹rad›” olarak
tan›mlanm›flt›r. Kanunun 94. maddesinde ise, “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, ya-

t›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve

serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilânço veya ziraî iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde say›lan ödemeleri (avans
olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” Denilmifltir.

Kanunun 94/1 maddesinde “hizmet erbab›na yap›lan ödemelerden”,

94/5-a maddesinde ise 70. maddede belirtilen “mal ve haklar›n kiralanmas›”

karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden vergi tevkifat› yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
Belediyelerin iktisadi iflletme niteli¤i tafl›mayan sahibi olduklar› gayri-

menkullerin kiralanmas› ifllemleri 70. maddede belirtilen ödemeler kapsam›n-

da de¤erlendirilerek G.V. K. 94.maddesi gere¤i stopaj yap›lmas› gerekti¤i düflünülmekle birlikte;

50.no.lu Kurumlar Vergisi Tebli¤inin son bölümünde;

“Ancak, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait gayrimen-

kullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda ayr›lan kamu kurumlar›na yap›lan kira ödemelerinden söz konusu gelir vergisi tevkifat› yap›lmayacakt›r.” Denilmifltir.

Nitekim, bu konuda ‹stanbul Defterdarl›¤› Vas›tas›z Vergiler Gelir Mü-

dürlü¤ü’nün B.07.4.DEF.0.34.11. GVK-94/5 say›l› özelgesi de bu do¤rultudad›r.

Bu konudaki flahsi görüflümüz ise, Belediyelerin sahibi bulunduklar›
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gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde, gelir vergisi tevkifat› olmamas›
için, belediyenin bu gayrimenkullerin yönetim ve giderlerinin belediye taraf›ndan üstlenilmemifl olmas› gerekmektedir.

Belediye ‹ktisadi Teflebbüslerinin aktifinde yer alan gayrimenkullerin

kiraya verilmesi ifllemleri ise KDV. ne oldu¤undan Gelir Vergisi Tevkifat› da
yap›lmayacakt›r.

3.3.Katma De¤er Vergisi Aç›s›ndan
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunun 1/1 inci maddesinde, Türki-

ye’de ticari, s›naî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetlerin, 1/3-f maddesinde de, Gelir Vergisi Kanununun 70
inci maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiralanmas› ifllemlerinin katma de¤er vergisine tabi oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

Ayn› Kanunun 1/3-g maddesinde; Genel ve katma bütçeli idarelere, il

özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunlar›n teflkil ettikleri birliklere,

üniversitelere, dernek ve vak›flara, her türlü mesleki kurulufllara ait veya tabi
olan veyahut bunlar taraf›ndan kurulan veya iflletilen müesseseler ile döner
sermayeli kurulufllar›n veya bunlara ait veya tabi di¤er müesseselerin ticari,
s›naî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin Katma De¤er Vergisine tabi olaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Yine ayn› Kanunun 17/4-d maddesinde, iktisadi iflletmelere dâhil olma-

yan gayrimenkullerin kiralanmas› ifllemleri katma de¤er vergisinden istisna
edilmifltir.

Yaz›m›z›n bir önceki bölümünde izah edildi¤i gibi, kiraya verilen gayri-

menkullerin yönetim giderlerinin belediye taraf›ndan üstlenilip üstlenilmedi-

¤ine bak›lacakt›r. Belediyeye ait gayrimenkullerin yönetim giderleri ve tica-

ri organizasyonu belediye taraf›ndan üstlenilmifl olmas› halinde, kiraya veri-

len gayrimenkullerden için tahsil edilen kira bedelleri ayr›ca KDV. ne tabi
olacakt›r.
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Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›,
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü¤ü’nün 31.10.2008 tarih ve 31660 say›l›
özelgenin son iki paragraf› görüflümüz do¤rultusunda olup, afla¤›daki gibidir.
“Bu hüküm ve aç›klamalara göre, söz konusu belediyeye ait iktisadi iflletmeye dâhil olan gayrimenkullerin kiralanmas› ifllemi KDV’ye tabi olacak,
iktisadi iflletmeye dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanmas› ise KDV’ye
tabi olmayacakt›r.
Ancak, kiraya verilen gayrimenkul iktisadi iflletmeye dâhil olmamakla birlikte kendi bafl›na bir iktisadi iflletme niteli¤inde ise veya tafl›nmaza ba¤l› iflletme hakk› vb. haklar›n kiralanmas› söz konusu ise Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/4-d maddesinde düzenlenen istisna kapsam›na
girmeyen bu tür kiralama ifllemleri katma de¤er vergisine tabidir.”
Belediye ‹ktisadi Teflebbüslerinin aktifinde yer alan gayrimenkullerin
kiraya verilmesi halinde ise, yukar›da bahsi geçen hususlara bak›lmaks›z›n kiralama ifllemi KDV. nin konusuna girecektir.
4. SONUÇ
Belde sakinlerinin mahalli ve müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan,
kamu tüzel kiflili¤ine haiz bulunan belediyeler ile bunlar›n görev alanlar› ile
ilgili olmak flart›yla kurduklar› B‹T’ler hakk›nda verdi¤imiz özet bilgiler sonucunda;
- Belediyelerin “kesin hesaplar›” mecliste görüflülmeden önce ve “denetim
komisyona” na sunulmak üzere, mutlaka mali aç›dan denetlenmeli ve bu denetime iliflkin “ba¤›ms›z denetim raporu” düzenlenmesi yoluna gidilmelidir.
- ‹ç denetimde “üst yöneticiye ba¤l›l›k” kald›r›larak bunun yerine özerk
bir denetim komitesi oluflturulmal›d›r.
- Say›fltay taraf›ndan harcama sonras› yap›lacak d›fl denetime yard›mc›
olunmak amac›yla 3568 say›l› yasaya göre yetki alm›fl SMMM ve YMM lerin bilgi ve deneyimlerinden istifade edilmesi düflünülmelidir.
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- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmufl olan B‹T’lerin iç ve

d›fl denetimleri yap›larak, d›fl denetim flirketince haz›rlanan mali denetim raporlar›, kesin hesaplar›n belediye meclisinde görüflülmesi s›ras›nda gündeme
al›nmal› ve de¤erlendirilmelidir.

- Gündüz ile gece, yaz ile k›fl nüfuslar› farkl›l›k gösteren belediyelere,

genel bütçe vergi gelirlerinden verilen paylar, mali disiplini bozmayacak flekilde yeniden düzenlenmelidir.

- Belediyelerin öz gelirlerinin artt›r›lmas› için yeni çal›flma ve düzenle-

meler yap›larak belediyelerin daha özerk duruma getirilmesi sa¤lanmal›d›r.

- Belediyelerin, Plan-Bütçe ve Denetim komisyonlar›nda yer alacak be-

lediye meclis üyelerinin bu komisyonlara seçilebilmelerinde mümkünse konusuyla ilgili yüksek tahsil yapma flart› getirilmelidir.

Say›lan bu önerileri ço¤altmak mümkün olmakla birlikte, amaç ülke in-

san›m›za en kaliteli yerel hizmetleri h›zl› bir flekilde sunabilecek belediyele-

rin fleffaf, hesap verebilir, daha özerk olmas›n› sa¤layarak, merkezden yöne-

tim de¤il, yerinden yönetim mant›¤›n› gelifltirip, merkezi idarenin bu alandaki yükünü azaltmak gerekti¤i kanaati tafl›maktay›z.
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VARLIK BARIfiI KANUNUNUN VERG‹
‹NCELEMES‹ KARfiISINDAK‹ DURUMU
l Memifl KÜRK*
I-GENEL B‹LG‹
13.11.2008 tarih ve 5811 say›l› “Baz› Varl›klar›n Milli Ekonomiye Ka-

zand›r›lmas› Hakk›nda Kanun” 22.11.2008 tarih ve 27062 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Kamuoyu nezdinde Varl›k Bar›fl› ola-

rak da bilinen uygulama 2 Mart 2009 tarihinde sona ermifl, ancak 10 Temmuz

2009 tarihinde uygulamaya giren 5917 Say›l› Kanun ile 5811 Say›l› Kanuna
geçici maddeler ilave edilmek ve baz› de¤ifliklikler yap›lmak suretiyle 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzat›lm›flt›r. Bakanlar Kurulu'nun 29.09.2009 tarih ve

2009/15456 Say›l› Karar› ile varl›k bar›fl›ndan yararlanma süresi tekrar 31
Aral›k 2009 tarihine kadar uzat›lm›flt›r

Kanunun gerekçesinde amac›; Türkiye’nin üretim, istihdam ve enflas-

yon sorununu kal›c› halde çözebilecek yat›r›m gereklili¤ine kaynak yarat›lma-

s›, ekonominin canl›l›¤›n›n devam ettirilmesi, yaflanmakta olan küresel mali
krizin en az hasarla atlat›labilmesi için ihtiyatl›l›k aç›s›ndan kaynak sa¤lanmas›, iflletmelerin sermaye yap›lar›n›n güçlendirilmesi olarak belirtilmifltir.

Kanun ile yurt d›fl›nda bulunan varl›klar ile yurt içinde bulunan ancak ifl-

letmenin öz kaynaklar› içerisinde yer almayan varl›klar›n bildirim ve beyana
konu edilmesine imkan sa¤lanm›flt›r. Kanun özünde mükelleflerin yurtiçinde

ve yurtd›fl›nda bulunan para, döviz, alt›n, menkul k›ymet ve tafl›nmazlar›n› ka-

y›t alt›na almay› amaçlayan bir düzenlemedir. Varl›klar kay›t alt›na al›n›rken
bu varl›klarla ilgili hiçbir vergi takibi yap›lmaks›z›n sadece cüzi bir vergi al›* Vergi Denetmeni
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nacakt›r. Yurtd›fl› varl›klar için beyan edilen de¤erler üzerinden %2, yurtiçi
beyan edilen de¤erler üzerinden %5 oran›nda vergi al›nacakt›r.

Kanuna kat›l›m› art›rmak amac›yla asl›nda kamuoyunca fazla bilinme-

yen ancak mükelleflere büyük imkan sa¤layacak bir uygulama da yürürlü¤e

konulmufltur. Bu uygulama mahsup imkan› olarak adland›r›lmaktad›r. Bilin-

di¤i üzere zamanafl›m› süresi içinde mükelleflerin geçmifle yönelik defter ve

belgeleri her zaman incelenebilecektir. Varl›k bar›fl›na kat›lan mükelleflerin

geçmifl y›lar› ile ilgili vergi incelemesi yap›ld›¤›nda varl›k bar›fl› kapsam›nda
bildirilen veya beyan edilen varl›k tutar›, vergi incelemesinde tespit edilen
matrah tutar›ndan mahsup edilecektir. Ancak incelemede bulunan matrah fark› fazla ise fazlal›k üzerinden cezal› tarhiyat yap›labilecektir.

Bu nedenle her mükellef geçmifl hesap dönemleriyle ilgili de¤erlendir-

mesini yaparak kanuna kat›l›m konusundaki karar›n› vermelidir. ‹ncelenme
riski varsa ve incelendi¤inde yüksek vergilerle karfl›laflaca¤›n› düflünüyorsa

kanundan faydalanmak lehine alacakt›r. Bu flekilde gelecekte büyük tutarl›
vergi ödeme riskiyle karfl›laflmaktansa kanundan faydalanarak cüzi bir vergi
ödemekle gelece¤ini sigorta alt›na alm›fl olacakt›r.

II- VARLIK BARIfiI KANUNUNUN VERG‹ ‹NCELEMES‹
KARfiISINDAK‹ DURUMU:

5811 Say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin beflinci f›kras› uyar›nca,

- Gerçek veya tüzel kiflilerce, 1/10/2008 (5917 say›l› Kanunun yürürlü-

¤ünden sonra beyanda bulunan mükellefler için 1/6/2009) tarihi itibar›yla yurt

d›fl›nda sahip olunan varl›klardan Kanun kapsam›nda bildirilen veya beyan
edilen varl›klar,

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan

ve beyan edilerek yasal defter kay›tlar›na intikal ettirilen varl›klar, nedeniyle
1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliflkin hiçbir suretle vergi incelemesi
ve vergi tarhiyat› yap›lamayacakt›r.
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Buna göre, yurt içinde ve yurt d›fl›nda sahip olunan varl›klardan bildiri-

me ve beyana konu edilenler ile ilgili olarak 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliflkin, bu bildirim ve beyanlardan hareketle vergi incelemesi ve vergi tarhiyat› yap›lmas› söz konusu olmayacakt›r.

Yukar›da hiçbir suretle vergi incelemesi yap›lmayacakt›r hükmü sadece

kanun kapsam›nda bildirim ve beyana konu edilen varl›klar nedeniyledir. Bildirim veya beyan d›fl›ndaki herhangi bir nedenle mükelleflerin 2004, 2005,
2006 ve 2007 dönemlerine iliflkin hesaplar› her zaman incelenebilecektir. Ka-

nundan faydalanan mükelleflere getirilen avantaj ise inceleme sonucu bulunan matrah farklar›ndan 5811 Say›l› Kanuna göre beyan edilmifl olan tutarlar›n mahsup edilerek tarhiyat›n yap›lacak olmas›d›r.

Haks›z iadeden kaynaklanan tarhiyatlar ile gelir, kurumlar ve katma de-

¤er vergisi d›fl›ndaki di¤er vergilere yönelik yap›lacak inceleme ve tarhiyatlar,
matrah fark›na iliflkin mahsup uygulamas› kapsam›nda de¤erlendirilmeyecek-

tir. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalar› da mahsup uygulamas› kapsam›nda de¤erlendirilmeyecektir.

Kanundan yararlanma aç›s›ndan mükellefler aras›nda hiçbir ay›r›m ya-

p›lmam›flt›r. Sahte fatura düzenleyen veya sahte fatura kullanan mükellefler
dahi kanundan faydalanabilecektir. Yasas›n ilk haline göre, sahte belge dü-

zenleyenlerin bu uygulamadan yararlanmas› için hiçbir engel yok iken, daha

hafif bir cezaya muhatap olmas› gereken (özellikle bilmeyerek sahte belge
kullananlar) sahte belge kullan›c›lar› varl›k bar›fl› avantaj›ndan faydalanam›-

yordu. Ancak 5811 say›l› kanunda 5917 say›l› kanun ile yap›lan de¤ifliklikle
matrah farklar› gibi vergi farklar› da varl›k bar›fl› kapsam›na al›nd›¤›ndan sah-

te belge kullan›m› nedeniyle ortaya ç›kan KDV indirimi ve buna ba¤l› olarak
yap›lacak KDV tarhiyatlar›nda da varl›k bar›fl› yasas› hükümleri uygulanacakt›r.

Ancak yasa vergi suçlar› ve hürriyeti ba¤lay›c› cezalar hakk›nda herhan-

gi bir kolayl›k veya avantaj getirmemektedir. Mahsup sonras› matrah fark›n›n

ç›kmamas› mükellef hakk›nda 213 say›l› V.U.K. nun 359. maddesi uyar›nca

211

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Vergi Suçu Raporunun düzenlenerek ayn› yasan›n 367. maddesi uyar›nca ‹lgili Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulmas›na engel de¤ildir.

Çünkü Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulmas› için önemli
olan 213 say›l› V.U.K. nun 359. maddesinde belirtilen fiillerin ifllenmifl olmas›d›r.

Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde hürriyeti ba¤lay›c› ceza gerek-

tiren fiiller say›lm›flt›r. Bu fiiller k›saca; sahte ve muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge düzenlemek veya kullanmak, muhasebe hilesi yapmak, defter sayfalar›n› tahrif etmek veya yok etmek, kayda konu ifllemlerle ilgisi bulunma-

yan kifliler ad›na hesap açmak veya k›smen baflka defter, belge veya di¤er kay›t ortamlar›na kay›t yapmak fleklindeki fiillerdir.

E¤er mahsup sonras› vergi ziya› oluflmasa dahi Vergi Usul Kanununun

359. maddesinde say›lan fiillerin ifllenmifl olmas› halinde inceleme eleman›nca suç duyurusunda bulunmak zorunluluktur.

III- KAPSAMA G‹RMEYEN ‹NCELEME VE TARH‹YATLAR
19.6.2009 tarihinden sonra bafllan›lan 1.1.2008 tarihinden önceki dö-

nemlere iliflkin incelemeler üzerine bulunan gelir, kurumlar ve kdv matrah
farklar›, mahsup imkan›ndan faydalanacak olup bu tarihten önce bafllayan incelemeler ile 2008 ve sonraki vergilendirme dönemleri ise kapsam d›fl›d›r.

1.1.2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak 19.6.2009 tarihinden

önce bafllayan vergi incelemeleri ile 1.1.2008 tarihinden sonraki dönemlere

iliflkin yap›lacak vergi incelemeleri bu kanunla getirilen düzenleme kapsam›
d›fl›ndad›r. Bu flekilde yap›lan incelemeler üzerine bulunan matrah farlar›ndan
bu kanun kapsam›nda beyan edilen ya da bildirilen tutarlar›n mahsup edilmesi söz konusu de¤ildir.

Ancak 1.1.2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak 19.6.2009 ta-

rihinden önce ve 11.22.2008 tarihinden sonra bafllayan vergi incelemeleri üzerine bulunan gelir, kurumlar ve KDV matrah farklar›ndan 22.11.2008-
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3.2.2009 tarihleri aras›nda bildirilen veya beyan edilen tutarlar›n mahsup edilebilece¤i tabiidir.

Vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde; ifle bafllama tu-

tana¤›n›n düzenlenmesi, vergi incelemesi yap›lmak üzere mükellefin davet
edilmesi, yasal defter ve belgeleri isteme yaz›s›n›n tebli¤ edilmifl olmas› veya
matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da yasal defter ve belgelerin
incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmifl olmas› durumunda, vergi incelemesine bafllan›ld›¤› kabul edilecektir.

IV- VERG‹ ‹NCELEMELER‹NDE MAHSUP UYGULAMASI
Mükelleflerin geçmifl y›l hesaplar›n› sigortalayabilmeleri için 5811 say›-

l› kanunda ve bu kanun hükümlerini aç›klay›c› düzenlemelerin yer ald›¤› teb-

li¤ hükümlerinde yer alan flartlar› eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öncelikle mükelleflerce beyan edilen yurtd›fl› varl›klar›n de¤eri üzerinden
%2, yurt içi varl›klar›n de¤eri üzerinden %5 oran›nda tarh edilen verginin tarhiyat›n yap›ld›¤› ay› izleyen ay›n sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

5917 say›l› Kanunla 5811 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin beflinci f›k-

ras›nda yap›lan de¤ifliklikle, Kanun kapsam›nda beyan edilen tutarlar›n mah-

sup imkan›ndan yararlanabilmesi için bu tutarlara iliflkin tarh edilen verginin

vadesinde ödenmesi flart› getirilmifltir. Tahakkuk eden vergilerin vadesinde
ödenmemesi nedeniyle mahsup imkan›ndan yararlan›lmamas› durumu, vergi
asl›n›n gecikme zamm› ile birlikte 6183 say›l› Kanun uyar›nca takip ve tahsiline engel teflkil etmemektedir.

1/10/2008 (5917 say›l› Kanunun yürürlü¤ünden sonra beyanda bulunan

mükellefler için 1/6/2009) tarihi itibar›yla yurt d›fl›nda sahip olunan varl›klardan bildirilen veya beyan edilen varl›klar, Vergi Usul Kanunu uyar›nca defter

tutan mükelleflerce, istenilmesi halinde, yasal defterlere kaydedilebilecektir.
Ancak, yurt d›fl›nda bulunan söz konusu varl›klar›n flirket ad›na beyan edilme-

si durumunda ilgili flirket; flah›slar› ad›na beyan edilmesi halinde bu flah›slar›n
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kendileri, Kanunun sa¤lad›¤› avantajlardan yararlanabilece¤inden, flirket ad›na bildirim veya beyana konu edilen varl›klar›n an›lan flirketin yasal kay›tlar›na intikal ettirilmesi zorunludur.

Türkiye'de bulunan; ancak, 1/10/2008 (5917 say›l› Kanunun yürürlü¤ün-

den sonra beyanda bulunan mükellefler için 1/6/2009) tarihi itibar›yla gelir

veya kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kay›tlar›nda iflletmelerin
öz kaynaklar› aras›nda yer almayan varl›klarda ise Vergi Usul Kanunu uyar›n-

ca defter tutma yükümlülü¤ü bulunan mükelleflerin söz konusu varl›klar› yasal defterlere kaydetmeleri zorunludur.

Bilanço esas›na göre defter tutan mükellefler, Kanun hükümlerine göre

yasal defterlerine kaydettikleri varl›klar için pasifte özel bir fon hesab› aça-

caklard›r. Bu fon hesab›, sermayenin cüz'ü addolunacak ve beyan tarihinden
itibaren alt› ay içinde sermayeye ilave edilecektir.

Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesi hükmü uyar›nca, esas serma-

yeye karfl›l›k olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe genel
kurulca yeni hisse senetleri ç›karmak suretiyle sermayenin art›r›lmas›na karar
verilemeyece¤i, sermaye art›r›m›n›n flartlar› aras›nda say›lm›flt›r. Di¤er taraf-

tan, 5811 say›l› Kanunun belirli bir süreyle uygulanacak olmas›, bu Kanuna
göre beyan edilen varl›klar nedeniyle oluflan fon hesab›n›n sermayenin bir
cüz'ü addolunaca¤› ve beyan tarihinden itibaren alt› ay içinde sermayeye ila-

ve edilece¤i hükme ba¤land›¤›ndan, ayr›ca pay sahiplerine ilave bir ödeme
yükümlülü¤ü de getirmedi¤inden daha önce ortaklarca taahhüt edilen serma-

ye ödenmeden de söz konusu fonlar›n sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktad›r

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yukar›da yap›lan aç›klama-

lara göre yasal defterlere kaydedilen bu varl›klar dönem kazanc›n›n tespitinde
gelir unsuru olarak dikkate al›nmayacakt›r.

Kanun kapsam›nda bildirim veya beyan d›fl›ndaki herhangi bir nedenle,

Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönem-

lere iliflkin olarak vergi incelemesi yap›lmas› halinde, bu incelemeler sonucu
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gelir, kurumlar ve katma de¤er vergisi yönünden tespit edilen matrah farkla-

r›ndan, Kanun kapsam›nda bildirilen veya beyan edilen tutarlar›n bu tutarla-

ra iliflkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi kofluluyla, mahsup edil-

mesi gerekmektedir. Dolay›s›yla, inceleme esnas›nda vergi incelemesine yet-

kili olanlar, bu Kanun kapsam›nda bildirilen veya beyan edilen tutarlar› mahsup etmek suretiyle vergi inceleme raporlar›n› tanzim edeceklerdir.

Vergi incelemesine yetkili olanlar, bildirilen veya beyan edilen tutarlara

iliflkin olarak Kanunda öngörülen koflullar›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini
ayr›ca kontrol edeceklerdir.

Örnek: (X) Ltd. fiti. yurtiçinde 1.6.2009 tarihi itibariyle sahip oldu¤u ve

bu tarih itibariyle iflletmenin öz kaynaklar› içinde yer almayan 500.000 TL’yi
(A) bankas›na yat›rmak suretiyle 20.9.2009 tarihinde beyan ederek yasal defter kay›tlar›na intikal ettirmifl ve fon hesab›na ald›¤› söz konusu tutar› da sü-

resinde sermayeye ilave etmifltir. Ayr›ca tahakkuk eden vergiyi de vadesinde
ödemifltir.

An›lan kurum ile ilgili olarak bildirim veya beyan d›fl›ndaki nedenlerle

2006 dönemi için 20011 y›l›nda yap›lan inceleme sonucu flirketin sat›fllar›n›n
bir k›sm›n› düflük bedelli fatura düzenlemek suretiyle kay›t d›fl› b›rakt›¤› tes-

pit edilmifl, kay›t d›fl› b›rak›lan has›lat nedeniyle 700.000 TL Kurumlar Vergisi, kurum geçici vergi ve katma de¤er vergi matrah fark› tespit edilmifltir.

Bu durumda, inceleme esnas›nda bulunan 700.000 TL’lik matrah fark›n-

dan bu kanun kapsam›nda beyan edilen 500.000 TL mahsup edilecek ve ka-

lan tutar olan 200.000 TL üzerinden kurumlar vergisi, geçici vergi ve katma
de¤er vergisi tarhiyat› önerilecektir.

Ayn› örne¤imizde mükellef 900.000 TL bildirim ve beyanda bulunmufl

olsayd› ve mükellef kanun kapsam›ndaki tüm flartlar› gerçeklefltirseydi 2006
y›l› için bulunan 700.000 TL matrah fark› için (bildirim tutar› daha fazla ol-

mas› nedeniyle) herhangi bir tarhiyat yap›lmayacakt›. Bildirim tutar›ndan bu-

lunan matrah fark› ç›kar›lmas› sonras›nda kalan (900.000 – 700.000 =)
200.000 TL daha sonraki y›l incelemelerinde bulunan matrah farklar›ndan
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mahsup edilebilecektir. Bu durumda ayn› mükellefle ilgili örne¤in 2012 y›l›n-

da 2007 y›l› ile ilgili yap›lan vergi incelemesi 500.000 TL matrah fark› tespit

edildi¤inde daha önceki mahsuptan arta kalan tutar olan 200.000 TL tekrar
mahsup edilebilecek ve (500.000 – 200.000 =) 300.000 TL üzerinden tarhiyat
yap›lacakt›r.

V- ‹ND‹R‹M‹ REDDED‹LEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹NE
‹L‹fiK‹N TARH‹YATLAR VE MAHSUP UYGULAMASI:

Yaz›m›z›n önceki bölümlerinde aç›kland›¤› üzere 5811 say›l› kanunda

‹ndirimi reddedilen katma de¤er vergi iliflkin tarhiyatlarda mahsup uygulama-

s›ndan faydalan›lam›yordu. ‹lk halinde kanundan sahte fatura düzenleyenler
faydalan›p asl›nda daha az ceza almas› gereken (özellikle bilmeden kullananlar) sahte fatura kullananlar faydalanamazken 5917 say›l› kanunla yap›lan de¤ifliklikle bu eksiklik giderilmifltir.

5917 say›l› Kanunla 5811 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin beflinci f›k-

ras›nda yap›lan de¤ifliklikle, Kanun kapsam›nda bildirim veya beyan d›fl›nda-

ki herhangi bir nedenle, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra 1/1/2008 ta-

rihinden önceki dönemlere iliflkin olarak vergi incelemesi yap›lmas› halinde,
gelir, kurumlar ve katma de¤er vergisi yönünden tespit edilen matrah farkla-

r›n›n yan› s›ra indirimi reddedilen katma de¤er vergisine iliflkin matrahtan,
10/7/2009 tarihinden sonra bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilebilecektir.

‹ndirimi reddedilen katma de¤er vergisine iliflkin mahsup edilecek mat-

rah tutar›, indirimi reddedilen vergiye esas teflkil eden bedel olarak dikkate
al›narak mahsup uygulamas› yap›lacakt›r.

Örne¤in, bir faturadaki 10.000 TL'lik bir bedel üzerinden % 8 oran›n-

da hesaplanan 800 TL katma de¤er vergisi indiriminin reddedilmesi duru-

munda, katma de¤er vergisi indirimi reddinden dolay› mahsuba konu olacak
katma de¤er vergisi matrah› 10.000 TL olacakt›r.
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‹ndirimi reddedilen katma de¤er vergisinin hangi orana karfl›l›k geldi¤i-

nin bilinememesi ya da bedelin tespit edilememesi halinde ise mahsup uygu-

lamas›nda dikkate al›nacak matrah tutar› %18 KDV oran› dikkate al›nmak suretiyle hesaplanacakt›r.

Örnekte, indirimi reddedilen 800 TL katma de¤er vergisinin hangi oran-

dan kaynakland›¤›n›n belirlenememesi durumunda, mahsup imkan›ndan yararlanabilecek matrah fark› (800/0,18=) 4.444,44 TL olarak hesaplanacakt›r.

Di¤er nedenlerle yap›lan vergi incelemelerinde katma de¤er vergisi in-

dirim reddiyat›n›n olmas› halinde, 5917 say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikler
öncesinde yap›lm›fl olan bildirim veya beyanlar nedeniyle bir mahsup uygulamas› söz konusu olmayacakt›r.

Ancak, 22/11/2008-2/3/2009 tarihleri aras›nda beyanda bulunan mükel-

leflerin süre uzat›m› çerçevesinde yeni bir bildirim veya beyanda bulunmalar› halinde, yeni beyan edilen tutarlar›n indirimi reddedilen katma de¤er vergisine iliflkin matrahtan mahsubu mümkündür.

VI- G‹DER VE AMORT‹SMAN UYGULAMASI
Yurt d›fl›nda ve yurtiçinde sahip olunan varl›klara iliflkin beyan ve bildi-

rimden dolay› ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi

matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nmas› ya da baflka bir vergiden
mahsup edilmesi mümkün de¤ildir.

Bildirilerek veya beyan edilerek yasal defter kay›tlar›na intikal ettirilen

tafl›nmazlar hakk›nda 213 say›l› Kanunda yer alan amortismanlara iliflkin hükümler uygulanmayacakt›r.

‹flletmeye kaydedilen bu varl›klar›n daha sonra elden ç›kar›lmas›ndan

do¤an zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulamas› bak›m›ndan gelirin ve-

ya kurum kazanc›n›n tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
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VII-SONUÇ:
Bakanlar Kurulunun 29.09.2009 tarih ve 2009/15456 say›l› karar› ile

5811 say›l› Baz› Varl›klar›n Milli Ekonomiye Kazand›r›lmas› Hakk›nda Ka-

nunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›nda belirtilen bildirim ve
beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzat›lm›flt›r.

5811 Say›l› Kanun ile, özellikle, yurt d›fl›nda bulunan varl›klar›n yurda

getirilmesi, yurt içindeki iflletmelerin de sermayelerinin güçlendirilmesi
amaçlanm›flt›r. Ayn› zamanda yaflanmakta olan küresel mali krizin en az hasarla atlat›labilmesi için kaynak sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

Kanunla mükelleflere geçmifl y›llar› ile hesaplaflma imkan› da getirilmifl-

tir. 2007 ve önceki y›llara iliflkin vergi ödevlerini eksik yerine getirdi¤ini dü-

flünen mükellefler beyan edecekleri varl›klar üzerinden ödeyecekleri cüzi bir
vergi ile geçmifl y›l hesaplar›n› sigorta ettirmifl olacaklard›r.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanl›¤› (06.12.2008) 1 seri nolu 5811 say›l› baz› varl›klar›n

milli ekonomiye kazand›r›lmas› hakk›nda kanuna iliflkin genel tebli¤ Ankara: Resmi Gazete (27076 say›l›)

Maliye Bakanl›¤›(12.08.2009). 3 seri nolu 5811 say›l› baz› varl›klar›n

milli ekonomiye kazand›r›lmas› hakk›nda kanuna iliflkin genel tebli¤.
Ankara : Resmi Gazete (27317 say›l›)

Maliye Bakanl›¤›(20.02.2009). 2 seri nolu 5811 say›l› baz› varl›klar›n

milli ekonomiye kazand›r›lmas› hakk›nda kanuna iliflkin genel tebli¤. Ankara: Resmi Gazete (27147 say›l›)

T.C. Yasalar (22.11.2008). 5811 say›l› Baz› Varl›klar›n Mili ekonomi-

ye Kazand›r›lmas› Hakk›nda Kanun. Ankara : Resmi Gazete (27062 say›l›)
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‹PTAL ED‹LEN ‹HALE KARARINDA
DAMGA VERG‹S‹ KES‹NT‹S‹
l Neslihan ‹ÇTEN ‹NCE*
I-G‹R‹fi
Vergiyi do¤uran olay kavram›, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun “Ver-

giyi Do¤uran Olay” bafll›kl› 19. maddesinde tan›mlanm›flt›r. Buna göre; “Ver-

gi alaca¤›, vergi kanunlar›n›n vergiyi ba¤lad›klar› olay›n vukuu veya hukuki
durumun tekemmülü ile do¤ar. Vergi alaca¤› mükellef bak›m›ndan vergi borcunu teflkil eder.”

Vergiyi do¤uran olay›n tespit edilmesinin vergilendirme aç›s›ndan öne-

mi büyüktür. Keza; devletin vergi alaca¤› vergiyi do¤uran olayla birlikte bafl-

lamaktad›r. Mükellef için vergi borcu, devlet için vergi alaca¤› fleklindeki iliflki vergiyi do¤uran olay›n ortaya ç›kmas› ile bafllamaktad›r.(Tosuner ve Ar›kan, 2005, 76)

Vergi borcunun do¤umu ile ilgili olarak iki görüfl bulunmaktad›r. Bun-

lardan birincisine göre vergi borcu, vergi dairesinin tarh ve tahakkuk ifllemiy-

le do¤ar. Di¤er görüfle göre ise vergi borcu, vergiyi do¤uran olay›n ortaya ç›k-

mas› ile do¤ar. Vergi borcunun do¤umu için verginin o kifli veya kurum aç›-

s›ndan tarh edilmesi de gerekmektedir. Bu durumda vergiyi do¤uran olay›n
meydana gelmesi vergi borcunun do¤umu için ön koflul olmaktad›r.(Tuncer,
2003, 134)Baflka bir ifadeyle vergi borcunun do¤mas› için vergiyi do¤uran
olay gerekli flartt›r fakat yeterli flart de¤ildir.(Kildifl, 33)
*

Vergi Denetmeni
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Bu yaz›m›zda, iptal edilen ihale karar›ndan dolay› kesinti yap›lan dam-

ga vergisinin iade edilip edilmeyece¤i konusu üzerinde durulacakt›r.
II-YASAL DAYANAK

488 say›l› Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli

(1) say›l› Tablo’da yaz›l› ka¤›tlar›n damga vergisine tabi tutulaca¤›, bu Kanundaki ka¤›tlar teriminin yaz›l›p imzalanmak veya imza yerine geçen bir ifla-

ret 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 ede-

ce¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Ayn› kanunun 3. maddesinde ise, damga vergisinin
mükellefinin ka¤›tlar› imza edenler oldu¤u ve resmi dairelerle kifliler aras›n-

daki ifllemlere ait ka¤›tlar›n damga vergisini kiflilerin ödeyece¤i belirtilmifltir.
Yukar›da belirtilen Kanun hükmü çerçevesinde, esas itibariyle ka¤›t üze-

rine tesis edilen bir mükellefiyet olan damga vergisinde vergiyi do¤uran olay,
ifllemler olmay›p bu ifllemler dolay›s›yla 488 say›l› Kanuna ekli (1) say›l› Tablo’da yer alan ka¤›tlar›n birinci maddesinde öngörülen flekilde düzenlenip im-

zalanmas›d›r. Bu duruma göre bir ka¤›d›n damga vergisine tabi tutulabilmesi
için afla¤›daki flartlar› tafl›mas› zorunludur.(De¤er, 2005, 27)

1-Ka¤›d›n Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) say›l› Tablo’da yer alma-

s› gerekir. Bu tabloda belirtilen ka¤›tlar›n kapsam›na girmeyen herhangi bir
ka¤›d›n vergilendirilmesi mümkün de¤ildir.

2-Yaz›l›p imzalanmak veya imza yerine geçen bir iflaret konmak suretiy-

le düzenlenmelidir.

3-Elektronik imza kullan›lmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik

veri fleklinde oluflturulmal›d›r.

4-Düzenlenen ka¤›tlar›n imzalanmas› vergilendirme için yeterli olma-

y›p, ayn› zamanda herhangi bir hususu ispat veya belli etmek amac›yla ibraz
edilebilecek nitelikte olmas› gerekir.

220

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Bir ka¤›d›n tabi olaca¤› verginin tayini için o ka¤›d›n mahiyetine bak›l›r

ve buna göre tabloda yaz›l› vergisi bulunur. Bir nüshadan fazla olarak düzen-

lenen ka¤›tlar›n her nüshas› ayr› ayr› ayn› miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. fiu kadar ki, poliçe ve emre yaz›l› ticari senetlerin yaln›z tedavü-

le ç›kar›lan nüshalar› vergiye tabi tutulur. Bir ka¤›tta biribirinden tamamen
ayr› birden fazla akit ve ifllem bulundu¤u takdirde bunlar›n herbirinden ayr›

ayr› vergi al›n›r. Bir ka¤›tta toplanan akit ve ifllemler birbirine ba¤l› ve bir
as›ldan do¤ma olduklar› takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi al›nmas›n›
gerektiren akit veya ifllem üzerinden al›n›r. Ancak bu akit ve ifllemlere as›l ifl-

lemin akitlerinden baflka bir flahs›n eklenen akit ve ifllemi de ayr›ca vergiye tabidir. Ka¤›tlara konulan imzan›n birden fazla olmas› verginin tekerrürünü ge-

rektirmez. Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kiflilerin imzas›n› tafl›yan

makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre al›n›r. Nispi
vergiye tabi ve birden fazla kiflinin imzas›n› tafl›yan makbuz ve ibra senetle-

rinde her imza sahibine ait olan hisse ayr›ca belli edilmifl ise, vergi hisselere

göre ayr› ayr› ödenir. fiu kadar ki, bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel
kifli ad›na ka¤›tlara konulan birden fazla imza bir imza hükmündedir. Bu Ka-

nunda yaz›l› resmi daireden maksat, (5766 say›l› Kanunun 10. maddesinin
(a) bendiyle de¤iflen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) genel ve özel bütçeli ida-

relerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere ba¤l› olup ayr›
tüzel kiflili¤i bulunan iktisadi iflletmeler resmi daire say›lmaz.

Damga Vergisi nispi veya maktu olarak al›n›r. Nispi vergide, ka¤›tlar›n

nevi ve mahiyetlerine göre, bu ka¤›tlarda yaz›l› belli para, maktu vergide ka-

¤›tlar›n mahiyetleri esast›r. Belli para terimi, ka¤›tlar›n ihtiva etti¤i veya bunlarda yaz›l› rakamlar›n has›l edece¤i paray› ifade eder.

III- ‹PTAL ED‹LEN ‹HALE KARARINDA DAMGA VERG‹S‹

KES‹NT‹S‹ DURUMU VE ÖRNEK ÖZELGELER

Yukar›da belirtildi¤i üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde ver-
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gi alaca¤›n›n vergi kanunlar›n›n vergiyi ba¤lad›klar› olay›n vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile do¤aca¤› belirtilmifltir.

An›lan hükümlerin incelenmesinden anlafl›laca¤› üzere, bir ka¤›d›n dam-

ga vergisine tabi tutulabilmesi için o ka¤›d›n, (1) say›l› Tablo’da yer almas› ve

hukuken tekemmül etmifl ve herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanm›fl olmas› gerekmektedir. K›sacas›, ka¤›tlar›n Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) say›l› tabloda yaz›l› nispet veya miktarlarda al›n›r.

‹haleye iliflkin damga vergisinin ödenmifl olmas›ndan sonra ihaleye ka-

t›lan firman›n ihale yasakl›s› olmas›, ihale evrak›n›n noksan olmas›, sözleflme-

nin taraflarca fesh edilmesi, kesinleflmifl vergi borcu bulundu¤unun tespit edil-

mesi nedenleriyle ihalenin iptal edilmesi durumlar›nda karar›n hükmünden
yararlan›lmamas›, karar›n bir hususu ispat veya belli edilecek belge olma ni-

teli¤ini ortadan kald›rmayaca¤›ndan, ilgili ka¤›da istinaden tahsil edilmifl bulunan damga vergisinin iade edilmesine imkan bulunmumaktad›r. Ayr›ca, il-

gili kanunda imzalanmak suretiyle tekemmül eden bir ka¤›d›n daha sonra
hükmünden yararlan›lmamas› halinde, bu ka¤›tlar için ödenmifl bulunan verginin iade edilece¤ine dair bir hüküm de bulunmamaktad›r. Damga vergisin-

de, vergiyi do¤uran olay ka¤›tlar›n düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi
olup ka¤›t hükümlerinin uygulan›p uygulanmamas›, k›smen uygulanmas›,

hükmünden yararlan›lmamas› veya k›smen yararlan›lmas› vergileme aç›s›ndan bir önem arz etmemektedir.(Ankara vergi dairesi baflkanl›¤› özelgesi)

-‹ptal edilen ihale karar›ndan dolay› kesinti yap›lan damga vergisi-

nin ilgili firmaya iade edilip edilmeyece¤i hakk›ndaki ‹stanbul Vergi Da-

iresi Baflkanl›¤›’n›n 10.09.2008 tarih ve 9388.3228 say›l› özelgesi flu flekildedir:(www.ivdb.gov.tr)

“Yaz›n›zda; daireniz … vergi kimlik numaral› mükellefi … taraf›ndan

dairenize verilen … tarih ve … say›l› dilekçesinde, Doç.Dr.Mustafa Kalemli
Tavflanl› Devlet Hastanesi’nin Kalorifer Yak›t› Al›m ‹halesini devir almak is-

teyen ilgili flirketin devir ifllemi eksik evrak nedeniyle gerçekleflmedi¤inden
dairenize yat›rm›fl oldu¤u 2.673.26-YTL tutar›ndaki damga vergisinin mükel-
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lefin talebine göre ilgili firmaya iade edilip edilmeyece¤i konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.”

“Ayn› Kanuna ekli (1) say›l› Tablo’nun (5766 say›l› Kanunun 10 uncu

maddesiyle de¤iflen c f›kras›nda) “II.Kararlar ve mazbatalar” bafll›kl› bölümü-

nün 2 nci f›kras›nda, " ‹hale Kanunlar›na tabi olan veya olmayan resmi daire
ve kamu tüzel kiflili¤ini haiz kurumlar›n her türlü ihale kararlar› binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulaca¤› belirtilmifltir.”

“Damga Vergisinde imzalanmak suretiyle tekemmül eden bir ka¤›d›n

daha sonra hükmünden yararlan›lmamas› halinde, bu ka¤›t için ödenmifl bulunan verginin iade edilece¤ine dair bir hüküm de bulunmamaktad›r.”

“Daireniz … vergi kimlik numaral› mükellefi …’nin Doç. Dr. Mustafa

Kalemli Tavflanl› Devlet Hastanesine ait Kalorifer Yak›t› Al›m ‹halesi’nin
devral›nmas› ile ilgili olarak sözleflme ve ihale kar›n›n imzalanm›fl olmas› du-

rumunda damga vergisini do¤uran olay meydana gelmifl demektir. Söz konu-

su ihalenin, iptal edilerek sözleflme ve karar›n hükmünden yararlan›lmamas›,

sözleflme ve karar›n bir hususu ispat veya belli edilecek belge olma niteli¤ini
ortadan kald›rmayaca¤›ndan, bu ka¤›tlara istinaden ödenen damga vergisinin
iade edilmesi mümkün bulunmamaktad›r.”

-… Esas Nolu Karar› ile kamu tüzel kiflili¤inin tan›nmad›¤›, bu ne-

denle flirketinizin mal ve hizmet al›mlar› s›ras›nda yapm›fl oldu¤u ihale

neticesinde sat›c›larla yap›lan sözleflmeler ve ihale kararlar›ndan damga
vergisi kesintisinin yap›l›p yap›lmayaca¤› hakk›ndaki ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n›n 05.09.2008 tarih ve 9463-3207 say›l› özelgesi flu flekildedir:(www.ivdb.gov.tr)

“488 say›l› Damga Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde, “…22. mad-

denin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda bulunanlar, taraf olduklar› ifl-

lemlere iliflkin kâ¤›tlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar.
Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve

fer'ileri, vergi için di¤er ifllem taraflar›na rücu hakk› olmak üzere, bu f›krada
belirtilen kiflilerden al›n›r” hükmüne yer verilmifltir.”
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“Kanuna ekli (1) say›l› tablonun “I-Akitlerle ilgili ka¤›tlar” bafll›kl› bö-

lümünün A-1. f›kras›nda belli bir paray› ihtiva eden mukavelenameler, taah-

hütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi ol-

du¤u, “II-Kararlar ve mazbatalar” bafll›kl› bölümünün 2. f›kras›nda da

(06.06.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5766 say›l› Kanunun
10.maddesiyle de¤iflen (c) f›kras›nda) ‹hale kanunlar›na tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kiflili¤ini haiz kurumlar›n her türlü ihale karar-

lar›n›n binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.”

“‹ncelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere, resmi daire ve kamu tüzel kifli-

li¤ini haiz kurumlar›n ihale kararlar› damga vergisine tabi olup, bu statü d›fl›ndaki kurumlar›n alm›fl olduklar› kararlar 06.06.2008 tarihinden itibaren damga vergisine tabi bulunmamaktad›r. Bu itibarla, flirketiniz Kanunun 8. mad-

desinde tarifi yap›lan resmi daireler kapsam›nda bulunmad›¤›ndan flirketinizce düzenlenen kararlar›n ihale karar› olarak damga vergisine tabi tutulmama-

s› gerekmektedir. Ancak düzenlenen sözleflmelerin damga vergisine tabi tutulaca¤›, taraf oldu¤unuz bu sözleflmelere ait verginin ödenmesinden de Kanunun 24. maddesi gere¤ince sorumlu olaca¤›n›z tabiidir.”

-Taraflardan biri taraf›ndan imzalanmayan ve K‹K karar› ile iptal

edilen sözleflme ve ihale karar›na ait damga vergisi hakk›nda Bursa Ver-

gi Dairesi Baflkanl›¤›’n›n 12.01.2008 tarih ve 90 say›l› özelgesi flu flekildedir: (www.bursavdb.gov.tr )

“‹lgide kay›tl› dilekçenizde; flirketinizce ihalesi yap›lan Bursa, Bal›kesir

ve Çanakkale ‹lleri AG Sabit Kapasitör Tesisleri ‹flinin … San. Tic. Ltd. fiti
taahhüdünde kald›¤› ve düzenlenen sözleflmenin taraflar›ndan biri olan ve iha-

leyi veren kurum olarak flirketinizce imzalanmadan ihaleyi kazanan ilgili fir-

ma taraf›ndan imzalanarak sözleflme ve karar puluna iliflkin damga vergisinin

flirketinizce … Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’ne ödendi¤i, ancak Kamu ‹hale Ku-

rulu’na yap›lan itirazlar dolay›s›yla söz konusu ‹hale karar›n›n Kamu ‹hale
Kurulu’nun … tarih ve … say›l› karar› gere¤ince iptal edilmifl olmas› nede-
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niyle ihale karar› ve sözleflmeye iliflkin ödenmifl olan damga vergilerinin an›-

lan flirketçe iadesinin istenildi¤inden bahisle, flirketin bu talebinin Baflkanl›¤›m›zca de¤erlendirilmesi istenilmektedir.”

“Damga Vergisi Kanununa ekli (1) Say›l› Tablonun I-Akitlerle ilgili ka-

¤›tlar bölümünün A-1’inci maddesinde, mukavelenameler, taahhütnameler ve

temliknamelerin binde 7,5 oran›nda damga vergisine tabi tutulaca¤›, tablonun
II/2’nci bendinde ise; ihale kanunlar›na tabi olan veya olmayan daire ve ku-

rumlar›n yetkili organlar›nca verilen her türlü ihale kararlar›n›n (Maliye Ba-

kanl›¤›n›n ve Say›fltay›n vizesine tabi ihale kararlar›n›n vize edilmemesi du-

rumunda bu kararlara iliflkin vergi red ve iade edilir) binde 4,5 nispetinde
damga vergisine tabi tutulaca¤› hükmüne yer verilmifltir.”

“Buna göre, bir ka¤›d›n damga vergisine tabi tutulabilmesi için ka¤›d›n

herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanm›fl yani hukuken tekemmül etmifl olmas› gerekmektedir. Damga vergisinde vergiyi do¤uran olay
ka¤›tlar›n düzenlenmesi oldu¤una göre, sözleflme hükümlerinin uygulan›p uy-

gulanmamas› ve k›smen uygulanmas› vergilemede bir faktör olarak kabul
edilmemektedir.”

“Bu itibarla, flirketinizce yap›lan Bursa, Bal›kesir ve Çanakkale ‹lleri

AG Sabit Kapasitör Tesisleri ‹fli ihalesinin Maliye Bakanl›¤› veya Say›fltayca

vize edilmeme durumu haricinde Kamu ‹hale Kurulu karar› ile iptal edildi¤i
anlafl›ld›¤›ndan, bahse konu edilen ihale karar›ndan dolay› ödenen damga ver-

gisinin iade edilmesine yasal aç›dan imkan bulunmamaktad›r. Ancak, yap›lan
ihaleye iliflkin olarak düzenlenen ve yüklenici … Elektrik San. Tic. Ltd. fiti.
taraf›ndan imza alt›na al›nmas›na ra¤men flirketinizce imza ve onay› gerçek-

lefltirilmeyen sözleflmenin hukuki olarak tekemmül ettirilmedi¤i tespit edildi-

¤inden, düzenlenen sözleflme bedeli üzerinden binde 7,5 oran›nda ödenen
damga vergisinin ise iade edilmesinin gerekece¤i tabii bulunmaktad›r.”
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UZLAfiMA MÜESSESES‹
l ‹brahim ERCAN*
1- G‹R‹fi
Uzlaflma, ikmalen, re’sen veya idarece yap›lan tarhiyatlarda, mükellefle-

rin adlar›na yap›lan tarhiyat› yarg›ya intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile
tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaflmak için baflvurabilecekleri
idari bir müessesesidir.

Uzlaflman›n amac›, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve ke-

silen cezalarda dava yoluna baflvurulmaks›z›n vergi idaresi ile mükellefin anlaflmas› suretiyle vergi alaca¤›n›n bir an önce hazineye intikal etmesini sa¤la-

makt›r. Kamu alaca¤›n›n k›sa sürede tahsilini sa¤layan uzlaflma yolu, ayn› zamanda mükellefin yarg› sürecinde katlanaca¤› maliyetleri ve bürokratik ifllemleri de ortadan kald›rmaktad›r.

Türk vergi sisteminde uzlaflma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonras› olmak

üzere iki flekilde düzenlenmifltir. Mükellefler bunlar›n yaln›zca birinden faydalanabilirler. Bugün itibariyle uzlaflma, Maliye Bakanl›¤›nca yürürlü¤e ko-

nulan Uzlaflma Yönetmeli¤i ve Tarhiyat Öncesi Uzlaflma Yönetmeli¤i’nde
yer alan hükümlere göre gerçekleflmektedir.

Mükellefler taraf›ndan vergi ziya›na sebebiyet verilmesinin afla¤›da be-

lirtilen nedenlerden herhangi birinden kaynaklanm›fl oldu¤u ileri sürülerek uzlaflmaya baflvurulabilir.

-Tarhiyatta, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer alan vergi ha-

talar› veya bunlar d›fl›nda her türlü maddi hatan›n bulunmas›,

-Yetkili makamlar›n mükellefe yaz› ile yanl›fl izahat vermifl olmas› ve

bir hükmün uygulanma tarz›nda yetkili makamlar›n görüfl ve kanaatini de¤ifl* Vergi Denetmeni
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tirmifl veya bu hükme ait bir içtihad›n de¤iflmifl olmas› nedeniyle mükellefin
yan›lt›lm›fl olmas›,

-Mükellefin kanun hükümlerini yeterince bilememesi,

mas›.

-‹htilaf konusu olayda yarg› kararlar› ile idarenin görüfl farkl›l›¤›n›n olUzlaflma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonras› olmak üzere iki flekilde dü-

zenlenmifltir. Tarhiyat öncesi uzlaflmaya vergi incelemesine dayan›larak sal›nacak vergi ve kesilecek cezalar konusunda henüz vergi sal›nmadan, ceza ke-

silmeden gidilmekte, tarhiyat sonras› uzlaflmaya ise ad›na vergi sal›nan ve ce-

za kesilen mükellefler baflvurabilmektedir. Mükellefler bunlar›n yaln›zca birinden faydalanabilirler.

2- TARH‹YAT ÖNCES‹ UZLAfiMA
213 say›l› VUK’un Ek 11. maddesi ile Maliye Bakanl›¤›’na, vergi ince-

lemesi neticesinde sal›nacak vergiler ile kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi
uzlaflma yap›lmas›na izin verme yetkisi tan›nm›flt›r. Bu do¤rultuda, en son
03.02.1999 tarih 1937 say›l› Tarhiyat Öncesi Uzlaflma Yönetmeli¤i yay›nlanm›flt›r.

Tarhiyat öncesi uzlaflma, nezdinde vergi incelenmesine bafllanm›fl mü-

kelleflerin adlar›na tarhiyat yap›lmadan önce kullanabilece¤i bir hakt›r.
2.1- Tarhiyat Öncesi Uzlaflman›n Kapsam›

Tarhiyat öncesi uzlaflman›n kapsam›na; vergi incelemeleri sonucunda

bulunan matrah veya matrah farklar› üzerine sal›nacak vergi, resim ve harçlar
ile bunlara iliflkin olarak kesilecek vergi ziya› cezas›, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar› girmektedir.

Kaçakç›l›k suç ve cezalar›ndan dolay› vergi ziya›na sebebiyet verilmesi

durumunda kesilecek ceza uzlaflma kapsam› d›fl›ndad›r.
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2.2- Uzlaflma Talebi
Afla¤›da belirtilen kifliler uzlaflma talebinde bulunabilirler.
-Mükellefin bizzat kendisi,

-Noterden al›nm›fl vekaletnameye dayanarak mükellefi temsil eden kifliler,
-Tüzel kiflilerde bunlar›n kanuni temsilcileri,
-Küçükler ve k›s›tl›lar›n kanuni temsilcileri.

Uzlaflma talebi, vergi incelemesini yapan inceleme elemanlar›na veya bu

elemanlar›n ba¤l› bulundu¤u ekip veya grup baflkanl›¤›na yaz›l› olarak yap›l-

mal›d›r. Ayr›ca, uzlaflma talebinin inceleme tutana¤›nda yer almas› da ilgili
mercie yaz›l› baflvuru yerine geçer.

Uzlaflma talebine iliflkin verilecek dilekçeye; mükellefin ad›, soyad› ve ad-

resi, baflvuru vekil taraf›ndan yap›l›yorsa vekilin ad›, soyad›, vekaletname tarih
ve numaras›, incelemenin ilgili oldu¤u vergilendirme dönemi yaz›lmal›d›r.

Mükellefler, vergi incelemesinin bafllang›c›ndan inceleme ile ilgili son

tutana¤›n düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaflma ta-

lebinde bulunabilirler. ‹nceleme elemanlar›nca yap›lacak “uzlaflmaya davet”

hallerinde ise, davet yaz›s›n›n mükellefe tebli¤inden itibaren en geç on befl
gün içerisinde uzlaflma talebinde bulunulabilir. (Ancak, incelemenin sonuç-

land›¤› tarihte tarh zamanafl›m›n›n sona ermesine üç aydan az bir zaman kalmas› halinde mükellefe tarhiyat öncesi uzlaflma talebinde bulunup bulunmad›¤› sorulmaz ve talepte bulunmaya davet edilmez.)

Mükellefin uzlaflma baflvurusundan sonra, talebinin usulüne uygun ve

süresi içinde yap›ld›¤›n›n tespit edilmesi üzerine uzlaflma görüflmeleri için
gün belirlenir ve mükellef görüflmeye davet edilir.

Belirlenen uzlaflma günü bildirildikten sonra, mükellefin herhangi bir

mücbir sebeple toplant›ya kat›lamayacak olmas› veya komisyonun herhangi
bir nedenle toplanamamas› hallerinde uzlaflma görüflmesi ya ayn› gün belirle-

nen ya da sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek bir baflka tarihe ertelenebilir.
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Harici bilgilere dayan›larak, mükelleflerin bilgisi d›fl›nda yap›lan incelemelerde, inceleme eleman› mükellefi uzlaflma talebinde bulunmaya davet
edebilir. Uzlaflman›n yap›laca¤› yer ve tarih mükellefe yaz› ile uzlaflma gününden en az on befl gün önce bildirilir. ‹nceleme raporunun bir örne¤i davet
yaz›s›na eklenir.
2.3- Uzlaflma Görüflmeleri
Afla¤›da belirtilenler uzlaflma görüflmelerine kat›labilirler.
-Mükellefin bizzat kendisi,
-Noterden al›nm›fl vekaletnameye dayanarak mükellefi temsil eden kifliler,
-Tüzel kiflilerde bunlar›n kanuni temsilcileri,
-Küçükler ve k›s›tl›lar›n kanuni temsilcileri,
Uzlaflma s›ras›nda mükellef isterse ba¤l› oldu¤u meslek odas›ndan bir
temsilci ve 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Malî Müflavirlik Kanununa göre kurulan meslek odas›ndan bir meslek mensubu veya Avukatl›k Kanununa göre yetki verilen bir
Avukat bulundurabilir. Bu kifliler uzlaflma görüflmelerinde sadece görüfl aç›klayabilirler, görüflmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.
Bu kiflilerin uzlaflma görüflmelerine kat›labilmeleri için, aralar›ndaki iliflkinin
sözleflme, vekaletname v.b. gibi hukuki bir belgeyle ortaya konulmas› ve söz
konusu belgenin asl› veya onayl› bir örne¤inin uzlaflma görüflmesi s›ras›nda
komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
2.3.1- Uzlaflma davetine uyulmamas› veya uzlaflma talebinden
vazgeçilmesi
Mükellefin bilinen en son adresine uzlaflmaya davet yaz›s›n›n tebli¤ edilememesi veya yaz›da bildirilen yer ve tarihte uzlaflma davetine uyulmamas›
hallerinde uzlaflma temin edilememifl say›l›r. Mükellefe gönderilen yaz›n›n
tebli¤ edilemeyerek geri gelmesi, tebli¤ edilememe durumunu ifade eder.
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Mükellef uzlaflma talebinden vazgeçti¤i takdirde; uzlaflma gününden ön-

ce, inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona bu hususu yaz›l› olarak
bildirmelidir. Bu durumda mükellef tarhiyat öncesi uzlaflma talebinde bulunmam›fl say›l›r.

Mükellefin uzlaflma davetine uymamas› durumunda uzlaflma temin edi-

lememifl say›laca¤›ndan tarhiyat sonras› uzlaflma hakk› ortadan kalkar. Bu nedenle mükellef, tarhiyat sonras› uzlaflma hakk›n› kullanmak istiyorsa mutlaka
tarhiyat öncesi uzlaflma talebinden vazgeçti¤ini yaz›l› olarak bildirmelidir.

2.3.2- Tarh edilecek verginin uzlaflma komisyonuna ve mükellefe

bildirilmesi

Yap›lan incelemeler sonucu uzlaflmaya konu tarh edilecek vergi ve ke-

silmesi öngörülen ceza miktar›, inceleme eleman›n›n düzenleyece¤i bir raporla uzlaflma gününden en az on befl gün önce yetkili uzlaflma komisyonuna ve

mükellefe bildirilir. Uzlaflma gününün on befl günden önceki bir tarih olarak

belirlenmesi halinde inceleme raporu bu tarihten önce mükellefe tebli¤ edilir.
‹nceleme raporu ilgili mükellefe ve komisyona gönderilmeden uzlaflma yap›lamaz.

2.4- Uzlaflma Görüflmesinin Sonuçlar›
2.4.1-Uzlaflman›n gerçekleflmesi;
Uzlaflma için belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin kat›l›m›

ile toplanan uzlaflma komisyonu konuyu tart›fl›r. Uzlaflma görüflmesi sonucun-

da uzlaflma sa¤land›¤› takdirde, komisyon uzlaflma sonuçlar›n› gösteren bir tutanak düzenler. Düzenlenen tutanakta, uzlaflma ile ilgili aç›klamalar ve uzlaflma konusu yap›larak üzerinde uzlafl›lan rakamlar yer al›r.
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Tutanak, komisyon baflkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili taraf›ndan

imzalan›r. ‹mzalanan tutana¤›n bir örne¤i mükellefe veya vekiline verilir. Bir
örne¤i de üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle birlikte mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine gönderilir.

2.4.2- Uzlaflman›n temin edilememesi;
Mükellefin, uzlaflma komisyonunun davetine kat›lmamas›, uzlaflma gö-

rüflmesine geldi¤i halde uzlaflma tutana¤›n› imzalamamas› veya ihtirazi kay›tla imzalamak istemesi halinde uzlaflma temin edilememifl say›l›r.

Uzlaflma temin edilemedi¤i takdirde, komisyon taraf›ndan bu konuyu

belirtmek üzere tutanak düzenlenir ve bir örne¤i an›nda haz›r bulunan mükel-

lefe veya vekiline tebli¤ edilir. Tutana¤›n bir örne¤i de inceleme eleman›na
gönderilir. Mükellefin uzlaflmaya kat›lmamas› veya tebellü¤den kaç›nmas›
(kendisine tebli¤ edilmek istenen tutana¤› imzalamak istememesi) durumunda bu hususu belirten tutana¤›n bir örne¤i mükellefe posta ile gönderilir ve bir
örnek de inceleme eleman›na verilir.

Uzlaflma temin edilememifl veya uzlaflmaya var›lamam›fl olmas› halinde,

inceleme eleman› taraf›ndan bu husus inceleme raporunda belirtilir veya raporla birlikte söz konusu tutanak bir yaz› ile vergi dairesine gönderilir.

Uzlaflma temin edilememesi durumunda, mükellefin tarhiyat sonras› uz-

laflma hakk› ortadan kalkar.

2.4.3- Uzlaflman›n gerçekleflmemesi;
Uzlaflma için belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin kat›l›m›

ile toplanan uzlaflma komisyonu konuyu tart›fl›r. Uzlaflma görüflmesi sonucun-

da uzlaflma gerçekleflmedi¤i takdirde, düzenlenecek tutana¤a komisyonun ni-

hai teklifi yaz›l›r. Tutanak, komisyon baflkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili taraf›ndan imzalan›r. ‹mzalanan tutana¤›n bir örne¤i mükellefe veya veki-
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line verilir. Bir örne¤i de üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle birlikte mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine gönderilir.

2.4.4- Tarhiyat öncesi uzlaflmada k›smi uzlaflma;
Mükellefler inceleme eleman›nca tespit edilen matrah veya matrah fark-

lar›n›n tümü için uzlaflma talebinde bulunabilecekleri gibi bir k›sm› için de
bulunabilirler. Bu durumda tutana¤›n aç›klama bölümünde inceleme raporun-

da tespit edilen matrah farklar›ndan hangilerinde uzlaflma talep edildi¤i ve
bunlara iliflkin olarak uzlaflmaya var›lan vergi ve ceza miktarlar› belirtilir.

Uzlaflma talebine konu edilmeyen veya üzerinde uzlafl›lamayan matrah

veya matrah farklar› için mükellef ad›na vergi tarhiyat› yap›lmak üzere inceleme raporu vergi dairesine gönderilir.

2.4.5- Uzlaflma Komisyonun teklifinin sonradan kabul edilmesi;
Mükellef, komisyonun teklifini sonradan kabul etme imkan›na sahiptir.

Tutanak ve inceleme raporunun vergi dairesine ulaflmas› üzerine, vergi daire-

si taraf›ndan yap›lacak tarhiyat›n mükellefe tebli¤ tarihini takip eden günden

itibaren ifllemeye bafllayacak olan 30 günlük vergi mahkemesinde dava açma
süresinin son günü mesai saati bitimine kadar, mükellef uzlaflma komisyonunun teklifini kabul edebilir.

Teklifi bu flekilde kabul eden mükellef bu durumu, bir dilekçe ile ver-

gi/ceza ihbarnamesinin tebli¤ tarihini takip eden günden itibaren 30 günlük
dava açma süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirir. Dilekçe ile baflvuru
tarihi itibariyle uzlaflma sa¤lanm›fl say›l›r ve bu do¤rultuda ifllem yap›l›r.

233

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

2.5- Uzlaflman›n Sonuçlar›
2.5.1- Uzlaflman›n Kesinli¤i ve Dava Konusu Edilememesi;
Uzlaflman›n gerçekleflmesi üzerine düzenlenen uzlaflma tutanaklar› kesindir ve ilgili vergi daireleri taraf›ndan gerekli ifllemlere hemen bafllan›r.
Üzerinde uzlaflma sa¤lanan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakk›nda dava aç›lamaz ve hiçbir mercie flikayette bulunulamaz. Tarhiyat öncesi uzlaflmadan yararlanan mükellef, üzerinde uzlafl›lan vergi ve ceza için cezalarda indirim hakk›ndan yararlanamaz.
2.5.2- Uzlaflman›n Temin Edilememesi veya Uzlaflmaya Var›lamamas›;
Uzlaflma görüflmeleri sonucunda uzlaflma temin edilememifl veya uzlaflmaya var›lamam›fl ise vergi dairesi gelen inceleme raporunda önerilen matrah
veya matrah fark› üzerinden gerekli tarh ifllemini yapar.
Uzlafl›lamayan vergi ve cezaya iliflkin olarak vergi dairesince yap›lacak
tarhiyata karfl›, ihbarnamenin tebli¤ tarihini takip eden 30 gün içerisinde yarg› ve idari yollara baflvuru hakk› devam eder.
Vergi/ceza ihbarnamesini alan mükellef;
- Tarhiyat sonras› uzlaflma talep edemez.
- Tarhiyata karfl› tebli¤ tarihini takip eden 30 gün içerisinde vergi dairesine cezalarda indirim talebinde bulunabilir.
2.5.3- Uzlafl›lan Vergi ve Cezalar›n Ödenmesi;
Uzlafl›lan vergi ve cezalara iliflkin tutanak vergi dairesine gönderilir. Bu
tutanak tahakkuk fifli yerine geçer. Uzlaflma tutana¤› vergi ve cezalar›n ödeme sürelerinden önce mükellefe tebli¤ edilmiflse, kanuni ödeme sürelerinde,
ödeme süreleri k›smen veya tamamen geçtikten sonra mükellefe tebli¤ edilmiflse, uzlaflma tutana¤›n›n tebli¤ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
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Üzerinde uzlafl›lan vergi miktar›na ayr›ca 213 say›l› VUK’un 112. mad-

desine göre bu verginin normal vade tarihinden uzlaflma tutana¤›n›n imzaland›¤› tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi hesaplan›r.

Tarhiyat öncesi uzlaflma süreci Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n web sitesin-

den al›nan afla¤›daki tabloda özet bir flekilde anlat›lm›flt›r.
3- TARH‹YAT SONRASI UZLAfiMA

Tarhiyat Sonras› Uzlaflma; verginin tarh edilmesi ve cezan›n kesilmesin-

den sonra baflvurulabilecek bir yoldur. Dolay›s›yla, Tarhiyat Sonras› Uzlaflmaya baflvurabilmek için vergi idaresi taraf›ndan verginin tarh edilmesi ve/veya cezan›n kesilmesi ve mükellefe tebli¤ edilmifl olmas› gerekir.
3.1- Uzlaflman›n Kapsam›
Vergi daireleri taraf›ndan mükellef ad›na ikmalen, re’sen veya idarece

tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili oldu¤u bütün vergi, resim ve
harçlar ile bunlara iliflkin olarak kesilecek vergi ziya› cezalar›, tarhiyat sonra-

s› uzlaflman›n kapsam›na girmektedir. Ancak, usulsüzlük ve özel usulsüzlük

cezalar› ile VUK’un 359. maddesinde yaz›l› fiiller nedeniyle tarh edilen vergi
ve kesilen cezalar tarhiyat sonras› uzlaflman›n d›fl›nda kalmaktad›r. Özel usulsüzlük cezalar› ise, tarhiyat öncesi uzlaflmaya konu edilebilir. Beyana dayan›larak tarh edilen vergilerin uzlaflma konusu yap›lmas› ise mümkün de¤ildir.

Mükellefler taraf›ndan kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile

VUK’un 371. maddesine göre piflmanl›k talepli olarak kabul edilen ancak
flartlar›n ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak

iflleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fifli ile tahakkuk ettirilen vergilere iliflkin olarak kesilen vergi ziya› cezalar› da uzlaflma kapsam›ndad›r.
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‹kmalen veya re’sen yap›lan tarhiyatlarda mahsup dönemi geçmifl geçici verginin de bulunmas› ve bu tarhiyata karfl› uzlaflma talep edilmesi halinde,
uzlaflman›n sa¤lanmas› sonucu düzenlenen uzlaflma tutanaklar›nda (vergi/ceza ihbarnamesinde yer almasa bile) mahsup dönemi geçmifl geçici vergi as›llar›na da yer verilecek, uzlafl›lan tutarlar uzlaflma tutanaklar›na yaz›lacak ve
uzlafl›lan tutar için mahsup dönemine kadar gecikme faizi hesaplanacakt›r.
3.2- Uzlaflma Talebi ve Uzlaflmaya Davet
3.2.1-Uzlaflma talebi;
Afla¤›da belirtilen kifliler uzlaflma talebinde bulunabilirler.
-Mükellefin bizzat kendisi,
-Noterden al›nm›fl vekaletnameye dayanarak mükellefi temsil eden kifliler,
-Tüzel kiflilerde bunlar›n kanuni temsilcileri,
-Küçükler ve k›s›tl›lar›n kanuni temsilcileri.
Uzlaflma talebi, yetkili uzlaflma komisyonuna veya mükellefin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine dilekçe ile yap›l›r. Dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi de mümkündür. Dilekçe yerine geçen Uzlaflma Talep Formlar›, vergi
dairelerinden ve Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› internet sitesi adresi www.gib.gov.tr’den
temin edilebilir.
Uzlaflma talebi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebli¤ tarihinden itibaren 30
günlük süre içerisinde yap›l›r. Bu süre dolduktan sonra uzlaflma talebinde bulunulmas› mümkün de¤ildir.
Uzlaflma görüflmeleri bafllamadan önce, uzlaflma talebinin uygun flekilde
ve süresi içinde yap›l›p yap›lmad›¤› ve uzlaflman›n komisyonun yetkisi dahilinde olup olmad›¤› tespit edilir.
Ön inceleme sonucunda;
-Uzlaflma talebinin süresi içinde yap›lmad›¤›n›n,
-Talebin mükellef, vekili veya kanuni temsilcisi taraf›ndan gerçeklefltirilmedi¤inin tespit edilmesi durumunda talep reddedilir.
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Ön inceleme s›ras›nda, uzlaflma talebinin komisyonun yetkisi d›fl›nda

bulundu¤unun tespiti halinde; söz konusu uzlaflma talebi yetkili uzlaflma komisyonuna intikal ettirilir.

-Uzlaflma talebinin flekil ve usul yönünden reddi halinde, henüz 30 gün-

lük uzlaflma talebinde bulunma süresi geçmemifl ise red yaz›s›n›n mükellefe

tebli¤ edilmifl olmas› kofluluyla mükellef, söz konusu ayk›r›l›¤› gidererek ikinci bir baflvuruda bulunabilir.

-Mükellef red karar›n›n kendisine tebli¤ edildi¤i tarihte, dava açma sü-

resi henüz sona ermemiflse; uzlaflma talebini yenileyebilece¤i gibi uzlaflma ta-

lebinden vazgeçerek uzlaflma baflvurusuna konu etti¤i vergi ve vergi ziya› cezas›na karfl› yarg› yoluna da baflvurabilir ya da,

-Vergi ziya› cezas› için cezalarda indirim hakk›ndan yararlanabilir.

Uzlaflma talebin geçerli oldu¤unun anlafl›lmas› halinde uzlaflma görüfl-

mesine kat›lmak üzere mükellef veya vekiline ça¤r›da bulunulur.
3.2.2-Uzlaflmaya davet;

Uzlaflmaya davet yaz›s›; görüflmenin tarihi, yeri ve saati, görüflmelere

bizzat kat›l›nmas› veya resmi vekalete sahip vekilin bulundurulmas› hususlar›n› içerir.

Davet yaz›s›, görüflme tarihinden en az 15 gün önce mükellefe tebli¤ edi-

lir. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük süreye ba¤l› kal›nmadan daha önceki bir tarih, uzlaflma günü olarak belirlenebilir.
3.2.3-Uzlaflma Gününün Ertelenmesi;
Belirlenen uzlaflma günü mükellefe bildirildikten sonra komisyonun be-

lirlenen günde toplanamayaca¤›n›n anlafl›lmas› halinde yeni bir uzlaflma günü
belirlenerek mükellefe bildirilir.
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Uzlaflma görüflmesi belirlenen günde sonuçland›r›lamazsa veya daha ay-

r›nt›l› bir inceleme ya da araflt›rma yap›lmas› gerekirse, uzlaflma görüflmesi ya

ayn› gün belirlenen ya da sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek bir baflka tarihe ertelenebilir. Bu durum bir tutanakla tespit olunur.

Mükellef taraf›ndan mücbir sebep halleri nedeniyle toplant›ya kat›lama-

d›¤›n›n ispat veya tevsik edilmesi halinde yeni uzlaflma günü tayin edilir.
3.3- Uzlaflma Görüflmeleri
Afla¤›da belirtilenler uzlaflma görüflmelerine kat›labilirler.
-Mükellefin bizzat kendisi,

-Noterden al›nm›fl vekaletnameye dayanarak mükellefi temsil eden kifliler,
-Tüzel kiflilerde bunlar›n kanuni temsilcileri,
-Küçükler ve k›s›tl›lar›n kanuni temsilcileri

Uzlaflma s›ras›nda mükellef isterse ba¤l› oldu¤u meslek odas›ndan bir

temsilci ve 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Malî Müflavirlik Kanununa göre kurulan meslek odas›n-

dan bir meslek mensubu veya Avukatl›k Kanununa göre yetki verilen bir
Avukat bulundurabilir. Bu kifliler uzlaflma görüflmelerinde sadece görüfl aç›k-

layabilirler, görüflmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.

Bu kiflilerin uzlaflma görüflmelerine kat›labilmeleri için, aralar›ndaki iliflkinin
sözleflme, vekaletname v.b. gibi hukuki bir belgeyle ortaya konulmas› ve söz

konusu belgenin asl› veya onayl› bir örne¤inin uzlaflma görüflmesi s›ras›nda
komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

3.4- Uzlaflma Görüflmesinin Olas› Sonuçlar›
3.4.1-Uzlaflman›n Gerçekleflmesi;
Uzlaflma görüflmesi sonunda uzlaflman›n sa¤lanmas› halinde, üç nüsha
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olarak düzenlenen Uzlaflma Tutana¤› komisyon baflkan ve üyeleri ile mükel-

lef veya vekili taraf›ndan imzaland›ktan sonra, bir örne¤i mükellef veya vekiline derhal verilir.

Uzlaflman›n mükellefin ba¤l› bulundu¤u vergi dairesi d›fl›ndaki bir ko-

misyonda yap›lmas› halinde; kalan iki nüshadan biri gerekli ifllem yap›lmak
üzere üç gün içinde ilgili vergi dairesine gönderilir, di¤eri ise uzlaflma komisyonunda oluflan dosyada saklan›r.

3.4.2-Uzlaflman›n Temin Edilememesi;
Mükellef veya vekilinin uzlaflma komisyonunun davetine kat›lmamas›,

komisyona geldi¤i halde uzlaflma tutana¤›n› imzalamamas› veya tutana¤› ihtirazi kay›tla imzalamak istemesi gibi durumlarda, komisyonca söz konusu
durumu belirten üç nüsha tutanak düzenlenir. Tutana¤›n bir nüshas› mükellefe verilir.

Uzlaflman›n mükellefin ba¤l› bulundu¤u vergi dairesi d›fl›ndaki bir ko-

misyonda yap›lmas› söz konusu ise; mükellefin uzlaflma davetine uymamas›

veya tutana¤› almaktan kaç›nmas› halinde tutana¤›n bir örne¤i dosyas›nda
kalmak üzere iki örne¤i gere¤i yap›lmak üzere üç gün içinde mükellefin ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine gönderilir.

3.4.3-Uzlaflman›n Gerçekleflmemesi;
Uzlaflma komisyonu teklifinin, mükellef taraf›ndan kabul edilmemesi

nedeniyle uzlaflma gerçekleflmezse, komisyon nihai teklifini tutana¤a geçirir.
Mükellefin, dava açma süresinin son günü akflam›na kadar komisyonun nihai

teklifini kabul etti¤ini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi halinde bu tarih itibariyle uzlaflma gerçekleflmifl say›l›r ve buna göre ifllem tesis edilir.

239

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

3.5- Uzlaflman›n Sonuçlar›
3.5.1-Uzlaflman›n kesinli¤i ve dava konusu edilememesi;
Uzlaflma görüflmesi sonunda uzlaflma sa¤land›¤› takdirde komisyonun

düzenleyece¤i uzlaflma tutanaklar› kesin olup üzerinde uzlafl›lan ve tutanakla
tespit edilen hususlar hakk›nda dava aç›lamayaca¤› gibi hiçbir mercie flikayette de bulunulamaz.

3.5.2-Uzlaflman›n temin edilememesi veya uzlaflmaya var›lamamas›;
Uzlaflma talebinde bulunan mükellef, uzlaflma talep etti¤i vergi ve vergi

ziya› cezas› için ancak uzlaflma sa¤lanamazsa ya da temin edilemezse yarg›
yoluna baflvurabilir.

3.5.3-Vergi mahkemelerinde dava açma;
Uzlaflman›n gerçekleflmemesi durumunda mükellef, uzlaflman›n sa¤la-

namad›¤›n› gösteren tutana¤›n tebli¤inden itibaren genel hükümler dairesinde
yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir. Bu durumda dava açma süresi bit-

mifl veya 15 günden az kalm›fl ise, bu süre tutana¤›n tebli¤inden itibaren 15
gün uzar.

Ayn› vergi ve vergi ziya› cezas› için uzlaflma talebinin yan› s›ra dava da

aç›lm›flsa, dava, uzlaflma iflleminin sonuca ba¤lanmas›ndan önce vergi mah-

kemelerince incelenmez, herhangi bir nedenle incelenir ve karara ba¤lan›rsa
bu karar hükümsüz say›l›r. Uzlaflmaya var›lmas› halinde bu durum mahkemeye bildirilir ve davan›n incelenmeden reddolunmas› sa¤lan›r.

Mükellefin daha önce hem dava açm›fl hem de uzlaflma talep etmifl ol-

mas› halinde ise, uzlaflman›n sa¤lanamamas› üzerine vergi dairesince uzlaflman›n gerçekleflmedi¤i vergi mahkemesine bildirilir.
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3.6- Uzlafl›lan Vergi ve Cezalar›n Ödenmesi
3.6.1-Uzlaflma konusu yap›lan vergi ve cezalarda uzlaflma gerçekleflmiflse;
Uzlaflman›n gerçekleflmesi halinde, buna iliflkin düzenlenen uzlaflma tu-

tana¤› vergi ve cezalar›n ödeme zamanlar›ndan önce mükellefe tebli¤ olun-

muflsa normal vade tarihlerinde, ödeme zamanlar› k›smen veya tamamen geçtikten sonra tebli¤ olunmuflsa ödeme süreleri geçmifl olanlar uzlaflma tutana¤›n›n tebli¤inden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

3.6.2-Uzlaflma vaki olmam›flsa ve yarg› yoluna gidilmemifl ise;
-Taksit zamanlar›ndan önce tahakkuk etmifl olmas› halinde, taksit süre-

leri içinde,

-Taksit sürelerinin tamamen geçmesinden sonra tahakkuk etmifl olmas›

halinde, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içerisinde,

-Taksit süresinin k›smen geçmesinden sonra tahakkuk etmifl olmas› ha-

linde, yaln›zca süresi geçen taksit için tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içerisinde,

- Memleketi terk edenler, ölüm ve benzeri haller dolay›s›yla mükellefi-

yetleri kalkanlar ad›na ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler bak›m›ndan, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içerisinde,

- Uzlaflma baflvurusuna konu edilen vergi ve vergi ziya› cezas›n›n, dava

açma süresinin bitti¤i tarihten itibaren bir ay içerisinde, ödenmesi gerekir.

Uzlafl›lan vergi miktar›na, normal vade tarihinden uzlaflma tutana¤›n›n

imzaland›¤› tarihe kadar geçen süre için ayr›ca 213 say›l› VUK’un 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplan›r.

Üzerinde uzlafl›lmas› sonucu tahakkuk ettirilen vergi ve bu vergiye ilifl-

kin hesaplanan gecikme faizi ile vergi ziya› cezas›n›n vadesinde ödenmemesi
uzlaflmay› geçersiz k›lmaz.
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4- SONUÇ
Mükellefler taraf›ndan vergi ziya›na sebebiyet verilmesinin, tarhiyatta,

213 say›l› VUK’da yer alan vergi hatalar› veya bunlar d›fl›nda her türlü mad-

di hatan›n bulunmas›, yetkili makamlar›n mükellefe yaz› ile yanl›fl izahat ver-

mifl olmas› ve bir hükmün uygulanma tarz›nda yetkili makamlar›n görüfl ve

kanaatini de¤ifltirmifl veya bu hükme ait bir içtihad›n de¤iflmifl olmas› nedeniyle mükellefin yan›lt›lm›fl olmas›, mükellefin kanun hükümlerini yeterince
bilememesi veya ihtilaf konusu olayda yarg› kararlar› ile idarenin görüfl fark-

l›l›¤›n›n olmas› gibi durumlardan kaynaklanm›fl oldu¤unu ileri sürülerek mükellefler uzlaflmaya baflvurulabilir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaflmaya, nezdinde vergi incelenmesine bafllanm›fl

mükellefler adlar›na tarhiyat yap›lmadan önce baflvurabilirler. verginin tarh
edilmesi ve cezan›n kesilmesinden sonra baflvurulabilecek bir yoldur. Tarhi-

yat Sonras› Uzlaflmaya baflvurabilmek için ise vergi idaresi taraf›ndan verginin tarh edilmesi ve/veya cezan›n kesilmesi ve mükellefe tebli¤ edilmifl olmas› gerekir.

Bununla birlikte, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonras› uzlaflma süreçleri

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n web sitesinden al›nan afla¤›daki tablolarda özetle
anlat›lm›flt›r.
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TARH‹YAT ÖNCES‹ UZLAfiMA SÜREC‹
Uzlaflma Talebinde Bulunulmas›

Talebin ‹ncelenmesi ve Uzlaflma Gününün Tespiti
Uzlaflmaya Konu Tarh Edilecek Vergi ve Kesilmesi Gereken Ceza

Miktar›n›n Yetkili Uzlaflma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi
Uzlaflma

Görüflmesinin
Yap›lmas›

Uzlaflma

Görüflmesinin

Yap›lamamas›

- Mükellefe uzlaflmaya
davet yaz›s›n›n tebli¤
edilememesi

- Mükellefin uzlaflma

talebinden vazgeçmesi.

1- Uzlaflman›n Gerçekleflmesi

- Tutanak düzenlenir ve bir örne¤i mükellefe veya vekiline tebli¤ edilir.

- Tutanak vergi ve cezalar›n ödeme sürelerinden önce mükellefe tebli¤

edilirse kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri k›smen veya tamamen geç-

tikten sonra tebli¤ edilirse tebli¤ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.
2- Uzlaflman›n Temin Edilememesi

- Mükellefin tarhiyat sonras› uzlaflma hakk› ortadan kalkar.

- Tutanak düzenlenir ve bir örne¤i mükellefe veya vekiline verilir.
3- Uzlaflman›n Gerçekleflmemesi

- Düzenlenen tutana¤a komisyonun nihai teklifi yaz›l›r ve tutana¤›n bir

örne¤i mükellef veya vekiline verilir.
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Uzlaflman›n Temin Edilememesi veya Gerçekleflmemesi:
• Vergi dairesi, inceleme raporunda önerilen matrah veya matrah fark›

üzerinden gerekli tarh ifllemini yapar ve mükellefe vergi/ ceza ihbarnamesi ile
tebli¤ eder.

• Tebli¤i alan mükellef, tarhiyata karfl› tebli¤ tarihini takip eden 30 gün

içerisinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir.

• Mükellef, tebli¤ tarihini takip eden 30 günlük dava açma süresi içinde

cezalarda indirim hükmünden yararlanabilir.

TARH‹YAT SONRASI UZLAfiMA SÜREC‹
Mükellef Ad›na Verginin Tarh Edilmesi ve Cezan›n Kesilmesi
Vergi / Ceza ‹hbarnamesinin Mükellefe Tebli¤i
Uzlaflma Talebi
Uzlaflma Talebinin ‹ncelenmesi
Talebin Kabulü ve
Uzlaflmaya Davet

Uzlaflma

Talebinin Reddi

Uzlaflma Görüflmelerinin Gerçeklefltirilmesi
1- Uzlaflman›n Gerçeklefltirilmesi:

- Tutanak düzenlenir ve mükellef veya vekiline tebli¤ edilir.

- Tutanak vergi ve cezalar›n ödeme sürelerinden önce mükellefe tebli¤

edilirse kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri k›smen veya tamamen geçtikten sonra tebli¤ edilirse tebli¤ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.
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2- Uzlaflman›n Temin Edilememesi:

- Tutanak düzenlenir ve mükellef veya vekiline tebli¤ edilir.
3- Uzlaflman›n Gerçekleflmemesi:

- Komisyonun nihai teklifinin yer ald›¤› bir tutanak düzenlenir.
Uzlaflman›n Tebli¤ Edilememesi veya Gerçekleflmemesi:
• Mükellef vergi/ceza ihbarnamelerinin kendisine tebli¤ tarihini takip

eden 30 gün içinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir.

• Mükellef, 30 günlük dava açma süresi içinde cezalarda indirim hük-

münden yararlanabilir.
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KIDEM TAZM‹NATI TAKS‹TLE VE
SENETLE ÖDENEB‹L‹R M‹?
l Resul KURT*
I. GENEL B‹LG‹LER
‹flçi ve iflveren aras›nda önemli sorunlara yol açt›¤› görülen k›dem tazminat›, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti ve ba¤l›l›¤›n›n bir sonucu olarak, iflçinin yasada öngörülen fesih hallerinde iflverenden talep edebilece¤i parad›r.
‹fl Kanunu kapsam›nda ve ayn› iflyerinde veya ayn› iflverenin de¤iflik iflyerlerinde en az bir y›ll›k çal›flmas› olan iflçiye veya iflçinin vefat etmesi halinde de
bu iflçinin hak sahiplerine iflveren taraf›ndan ödenmesi gerekmektedir.
Bu yaz›m›zda, k›dem tazminat›n›n taksitle veya senetle ödenmesinin sonuçlar› incelenmifltir.
II. KIDEM TAZM‹NATINA HAK KAZANMANIN KOfiULLARI
VE KIDEM TAZM‹NATININ ÖDENME SÜRES‹
K›dem tazminat› verilebilmesi için öncelikle iflçinin ifl kanununa tabi olmas›, iflçinin ayn› iflyerinde veya ayn› iflverenin de¤iflik iflyerlerinde ifl sözleflmesinin en az bir y›l çal›flm›fl olmas› ve ifl sözleflmesi, mutlaka kanunda gösterilen sebeplerden birisi ile feshedilmesi gereklidir. 1475 say›l› ‹fl Kanununun
14. maddesinde belirtilmifltir. Buna göre;
• Hizmet akdinin iflveren taraf›ndan 1475 say›l› ‹fl kanunun 17. Maddesinin II numaral› bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan
haller ve benzeri nedenler d›fl›nda feshedilmesi durumunda,
* SGK E. Baflmüfettifli
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• Hizmet akdinin iflçi taraf›ndan 1475 say›l› ‹fl kanunun 16. Maddesinde

say›lan nedenlerden dolay› feshedilmesi durumunda,

• Hizmet akdinin muvazzaf askerlik dolay›s›yla feshedilmesi durumunda,

• Hizmet akdinin iflçinin ba¤l› bulundu¤u kanunla kurulu kurum veya

sand›klardan yafll›l›k, emeklilik, veya malullük ayl›¤› yahut toptan ödeme almas› amac›yla feshedilmesi durumunda,

• Hizmet akdinin kad›n›n evlendi¤i tarihten itibaren bir y›l içerisinde

kendi r›zas› ile sona erdirilmesi durumunda,

• Hizmet akdinin iflçinin ölümü sebebiyle son bulmas› halinde ,

• Sosyal Sigorta Yasalar›nda de¤ifliklik yapan 4447 say›l› yasa getirilen

bir hükümle, 506 say›l› Kanunun 60. maddesinin birinci f›kras›n›n (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yafllar d›fl›nda kalan di¤er flartlar› ve-

ya ayn› kanunun geçici 81. maddesine göre yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› için ön-

görülen sigortal›l›k süresini ve prim ödeme gün say›s›n› tamamlayarak kendi
istekleri ile iflten ayr›lmalar› nedeniyle,

‹flçiler k›dem tazminat› almaya hak kazan›rlar.

‹flçinin “ifle bafllad›¤› tarihten itibaren hizmet aktinin devam› süre-

since her geçen tam y›l için iflverence iflçiye 30 günlük ücreti tutar›nda

k›dem tazminat› ödenir.” denilmesi nedeniyle bir iflçinin k›dem tazminat›-

na hak kazanabilmesi için iflçinin, ayn› iflyerinde veya ayn› iflverenin de¤iflik
iflyerlerinde ifl sözleflmesinin en az bir y›l sürmüfl olmas› gerekti¤i sonucu ç›kmaktad›r.

‹fl sözleflmesinin feshedilmesi halinde iflçinin ifl görme ve iflverenin de

ücret ödeme yükümlülü¤ü sona ermektedir. ‹fl sözleflmelerinin sona ermesin-

de, iflçinin ücreti ile sözleflme ve kanundan do¤an para ve parayla ölçülmesi
1 Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi, E.1992/12487 , K.1993/7212, T. 24.4.1993 tarihli karar›nda;” ‹hbar ve k›dem tazminat›na
hak kazanan ve bunlar› alamadan vefat eden iflçinin mirasç›lar› bu tazminat› alabilirler. Ancak, ödemenin yap›labilmesi için,
mirasç›lar›n birlikte istekte bulunmalar›, bir mirasç›n›n açt›¤› davaya kat›lmalar› ya da bu davan›n aç›lmas›na muvafakat vermeleri veya terekeye bir mümessil tayin edilmesi yolar›ndan birinin izlenmesi gerekir. Örne¤in, sadece eflin açt›¤› davaya
dayan›larak karar verilemez” demifltir.
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mümkün menfaatlerin, ifl sözleflmesinin sona ermesi halinde, tam olarak ödenmesi zorunludur.(Kurt, 2006, 682)

K›dem tazminat›, hizmet sözleflmesinin ‹fl Kanununda belirten nedenlerden

birine istinaden sona ermesi halinde ödenebilmektedir. ‹flçinin, istifaen ifl akdini
feshetmesi halinde k›dem tazminat›na hak kazanmas› söz konusu de¤ildir.

III. KIDEM TAZM‹NATININ GEÇ ÖDENMES‹N‹N SONUÇLARI
K›dem tazminat›n›n, genel olarak ifl sözleflmesinin sona erdi¤i tarihte

ödenmesi gerekmektedir. Ancak, k›dem tazminat› bazen ifl sözleflmesinin

sona erdi¤i tarihte ödenmemekte veya ödenememektedir.

‹fl sözleflmelerinin sona ermesinde, iflçinin ücreti ile sözleflme ve kanun-

dan do¤an para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin, ifl sözleflmesinin
sona ermesi halinde, tam olarak ödenmesi zorunludur.

1475 say›l› ‹fl Kanununda k›dem tazminat›n›n ödenmesinin gecikilmesi

halinde faiz özel olarak belirlenmifltir. K›dem tazminat›n›n süresinde ödenmemesi halinde ise, mahkemece faize hükmedilmektedir.

Mahkemece, ‹hbar ve di¤er iflçilik haklar› için temerrüt tarihinden ve-

ya (temerrüdün ispat edilememesi halinde) davan›n aç›ld›¤› tarihten itibaren
kanuni faize hükmedilmektedir.

Ancak bu faiz oran› k›dem tazminat› için akdin feshinden itibaren mev-

duata uygulanan en yüksek faiz olarak belirlenmektedir.

K›dem tazminat›n›n süresinde ödenmemesi halinde, iflçinin ifl mahke-

mesinde dava açmas› gerekmektedir. ‹fl mahkemesinde, hakimin fesih tarihin-

den veya iflçinin ölüm tarihinden itibaren k›dem tazminat›n›n gecikme süresi
için mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte ödenmesine karar vermesi
gerekir (‹fl K. 14/XI). Mevduata uygulanan en yüksek faizin tespiti de Merkez
Bankas› ve di¤er bankalardan yaz›l› bilgi talebiyle yap›lmaktad›r.

Söz konusu gecikme faizi hesaplan›rken, iflçiye sanki k›dem tazminat›

derhal ödenmifl de, iflçi bu paray› o anda en yüksek faizi veren bankaya yat›r-
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m›fl gibi ifllem yap›lacakt›r. K›dem tazminat› için faiz bafllang›c› ifl sözleflmesinin fesih tarihidir.

A- Taksitle ödeme
‹flçi ve iflverenin uzlaflmalar› durumunda, k›dem tazminat›n›n taksitler

halinde veya senetle ödenmesi olanakl› bulunmaktad›r. K›dem tazminat›n›n
taksitlendirilerek ödenmesi halinde, gecikme faizleri ödeme tarihleri dikkate al›-

narak hesaplan›r (Yarg›tay 9. H.D. E.1992/15138,K. 1993/5687,T. 13.4.1993.)

Yarg›tay’a (Yarg›tay 9. H.D. E. 1992/196, K. 1992/5126, T. 11.5.1992) göre,
iflçi taksitler halinde ödenen k›dem tazminat› için geçmifl günler faizi isteye-

bilir. Ancak, bu istemde bulunabilmek için ödemelerin ihtirazi (çekince) ka-

y›t konularak al›nm›fl olmas› gerekir. Yarg›tay bir karar›nda (Yarg›tay 9. H.D.
E.1988/552,K. 1988/2731,T.8.3.1988), k›dem tazminat›n›n taksitle ödenmesi
halinde ihtirazi kay›tla al›nan k›s›mlar için ifl sözleflmesinin sona erdi¤i tarihten itibaren faiz istenebilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r.
B- Faiz talebi
1475 say›l› Yasa’n›n 14.maddesi 11.f›kras›nda k›dem tazminat›n›n gü-

nünde ödenmemesi durumunda bankalarca mevduata uygulanan en yüksek
faiziyle birlikte ödemesi gerekti¤i düzenlenmifltir. K›dem tazminat›na uygu-

lanmas› gereken faizi düzenleyen ilgili hükümde özel banka ile kamu banka-

s› ayr›m› yap›lmam›flt›r. Yasada, ”uygulanan en yüksek faiz” sözcüklerine yer
verilmifl olmakla sözü edilen faiz oran›n›n uygulan›p uygulanmad›¤› tespit
olunmal›d›r. Bankalar›n belli dönemlerde T.C.Merkez Bankas›’na uygulaya-

bileceklerini bildirdikleri faiz oran› fiilen uygulanm›fl olmad›kça dikkate al›n-

maz. (Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi E. 2007/16243, K. 2008/9366, T. 21.4.2008)
Yarg›tay, k›dem tazminat›n›n geç ödenmesi nedeniyle faiz talebine ilifl-

kin davalarda, Borçlar Kanununun 113. maddesi uyar›nca as›l borç ödeme ile
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sona ermifl oldu¤unda, önceden iflleyen faizleri talep hakk› sakl› tutulmam›fl

ise bu faizlerin istenemeyece¤ini kabul etmifltir (Yarg›tay 9. HD. E.19319,
K.18808, T.30.12.1994). Yarg›tay’›n bir karar›nda (Yarg›tay 9. HD.
E.2004/100, K.2004/8521, T. 15.4.2004) ibranamede vadeli de olsa çek ile

ödemeyi kabul ederek faiz talebinden vazgeçmesinin geçerli oldu¤u, üç ay

sonra faiz talep hakk›ndan vazgeçme iradesini geri almas›n›n BK. 113/2. mad-

desi uyar›nca faiz istenme hakk›n› sakl› tutma olarak nitelendirilemeyece¤i,
k›dem tazminat› hakk› do¤duktan, yani fesihten sonra verilen ibranamenin geçerli say›laca¤›, belirtilmifltir.

Yarg›tay 1996 y›l›nda ald›¤› bir kararda (Yarg›tay 9. H. D. E. 1996/12984,

K. 1996/15358, T. 4.7.1996), toplu ifl sözleflmesi ile k›dem tazminat› ödeme-

lerinin otuz gün gibi k›sa süre içinde yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›fl ise bu
süre içinde yap›lan ödemeye gecikme faizi uygulanmayaca¤›n› ifade etmifltir.
Faiz ödemesindeki gecikme nedeniyle Borçlar Kanunu’nun 104/son maddesi-

ne göre tekrar faiz yürütülemeyecektir. Yarg›tay’a göre, k›dem tazminat›n›n

geç ödenmesi nedeniyle gecikme faizi istenebilecektir. Ancak, faizin geç
ödenmesi faize faiz yürütülmesine sebep teflkil etmez.

Dava s›ras›nda k›dem tazminat›n›n ödenmesi durumu ile ilgili olarak

Yarg›tay, bu ödemenin davac› taraf›ndan kabul edilmifl oldu¤unu belirtmek

suretiyle emredici nitelikte olmayan Borçlar Kanunu’nun 84. maddesi uyar›nca as›l alaca¤›n tamamen ödenmifl olmas› karfl›s›nda önce faizden sonra da

as›l alacaktan mahsup yoluna gidilemeyece¤i, sadece dava dilekçesinde sakl›
tutulan faiz için hüküm kurulmas› gerekti¤i sonucuna varm›flt›r.
C- ‹htirazi kay›t
Noter kanal›yla k›dem tazminat›n›n geç ödenmesinden do¤acak faiz hak-

k›n› sakl› tuttu¤unu bildiren iflçi ödeme s›ras›nda ihtirazi kay›t koymamakla bu

hakk›n› kaybetmez. (Yarg›tay 9. H.D. E.1992/2211,K. 1992/9293,T. 8.9.1992)
Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2008/9-179, K. 2008/165, T.
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27.2.2008 say›l› karar›nda; ibranamedeki "...‹fl bu ibranameyi, ileride do¤abilecek kanuni haklar›m sakl› kalmak kaydiyle... imzal›yorum..." ifadesiyle; ödemenin yap›lmas› gereken tarih ile, fiilen yap›laca¤› tarih aras›ndaki
sürede iflleyen faizi talep etme hakk›n›n, daha ibraname tarihinde sakl› tutmufl
oldu¤unun kabulü gerekti¤ini hükme ba¤lam›flt›r.
Yarg›tay’›n bir karar›nda (Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi E. 2003/1699, K.
2003/12804, T. 7.7.2003); “hizmet akdi feshedilen davac› k›dem tazminat›n›n
ödenmemesi üzerine bu tazminat›n ödenmesini, yasal haklar›n› sakl› tuttu¤unu ve yap›lan k›smi ödemeleri öncelikle faiz ve giderlere sayaca¤›na dair daval›ya dilekçe vermifltir. Bu istem Borçlar Kanunu'nun 84. maddesinin uygulanmas›n› gerektirir. Davac›ya k›dem tazminatlar› taksitler halinde ödenip, gecikme nedeniyle faiz alaca¤› gerçekleflti¤ine göre iste¤i do¤rultusunda yap›lan ödemelerin ilk önce faiz alaca¤›na say›lmas› gerekir.” Denilmek suretiyle
talep halinde taksitler halinde ödenip, gecikme nedeniyle faiz alaca¤› gerçekleflti¤ine göre iste¤i do¤rultusunda yap›lan ödemelerin ilk önce faiz alaca¤›na
say›lmas› gerekti¤ini belirtmifltir.
IV. SONUÇ
K›dem tazminat›n›n, genel olarak ifl sözleflmesinin sona erdi¤i tarihte
ödenmesi gerekmektedir. Ancak, k›dem tazminat› bazen ifl sözleflmesinin
sona erdi¤i tarihte ödenmemekte veya ödenememektedir.
‹fl sözleflmelerinin sona ermesinde, iflçinin ücreti ile sözleflme ve kanundan do¤an para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin, ifl sözleflmesinin
sona ermesi halinde, tam olarak ödenmesi zorunludur. 1475 say›l› ‹fl Kanununda k›dem tazminat›n›n ödenmesinin gecikilmesi halinde faiz özel olarak
belirlenmifltir. K›dem tazminat›n›n süresinde ödenmemesi halinde ise, mahkemece faize hükmedilmektedir. Gecikme faizi hesaplan›rken, iflçiye sanki k›dem tazminat› derhal ödenmifl de, iflçi bu paray› o anda en yüksek faizi veren
bankaya yat›rm›fl gibi ifllem yap›lacakt›r. K›dem tazminat› için faiz bafllang›c› ifl sözleflmesinin fesih tarihidir.
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‹flçi ve iflverenin uzlaflmalar› durumunda, k›dem tazminat›n›n taksitler

halinde veya senetle, çekle ödenmesi olanakl› bulunmaktad›r. K›dem tazmi-

nat›n›n taksitlendirilerek ödenmesi halinde, gecikme faizleri ödeme tarihleri
dikkate al›narak hesaplan›r. ‹flçi taksitler halinde ödenen k›dem tazminat› için
geçmifl günler faizi isteyebilir. Ancak, bu istemde bulunabilmek için ödeme-

lerin ihtirazi (çekince) kay›t konularak al›nm›fl olmas› gerekir. Noter kanal›y-

la k›dem tazminat›n›n geç ödenmesinden do¤acak faiz hakk›n› sakl› tuttu¤unu bildiren iflçi ödeme s›ras›nda ihtirazi kay›t koymamakla bu hakk›n› kaybetmez.
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YURTDIfiI H‹ZMET BORÇLANMASI
YAPARAK AYLIK BA⁄LANANLAR
SOSYAL GÜVENL‹K DESTEK PR‹M‹NE
TAB‹ OLARAK ÇALIfiAB‹L‹R M‹?
l Süleyman TUNÇAY*
I-GENEL AÇIKLAMALAR
Sosyal güvenlik sistemimizde uygulamaya konulan 3201 say›l› Ka-

nun(Yasalar, 1985) ile yurt d›fl›nda yaflayan Türk vatandafllar›n›n yurt d›fl›nda
geçen baz› sürelerinin borçlanarak sosyal güvenlikleri bak›m›ndan de¤erlendirilmesi ve emekli olabilmelerine olanak tan›nm›flt›r.

Yurtd›fl› hizmet borçlanmas›ndan, yurtd›fl›nda ev kad›n› veya sigortal›-

l›kta geçen sürede ve borçlanma talep tarihinde Türk vatandafl› olanlar ile
bunlar›n ölmeleri halinde hak sahibi kimseleri yararlanabilecektir.

3201 say›l› Kanuna göre yurt d›fl› hizmet borçlanmas›nda Türk vatandafl-

lar›n›n, yurtd›fl›nda geçen ve belgelendirilen sigortal›l›k süreleri ile bu sigortal›l›k süreleri aras›nda veya sonundaki iflsizlik sürelerinden her birinde bir y›-

la kadar olan k›sm› ile yurtd›fl›nda ev kad›n› olarak geçen süreler dikkate al›n›r.

3201 say›l› Kanuna göre borçlanma yap›lan süreler, Türkiye’de daha ön-

ceden herhangi bir sosyal güvenlik kanununa göre çal›flmas› bulunmayanlar
için 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun(Ya-

salar, 2006) 4’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigor-

tal›l›k süresi olarak kabul edilir. Türkiye’de daha önce sigortal›l›k çal›flmas›

bulunanlar›n borçlanma yapmas› halinde, borçlan›lan süreler borçlanma talep
*

Sosyal Güvenlik Kurumu Baflmüfettifli
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tarihinde tabi olunan en son sigortal›l›k hali esas al›narak belirlenir. Yani
borçlanma yapacak kiflinin talep tarihinde en son sigortal›l›k hizmeti 5510 say›l› Kanunun 4’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda geç-

mifl ise borçlan›lan süreler 4/a bendi kapsam›nda sigortal›l›k süresi, en son si-

gortal›l›k hizmeti 5510 say›l› Kanunun 4’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendi kapsam›nda geçmifl ise bu kez borçlan›lan süreler 4/c bendi kapsam›nda sigortal›l›k süresi olarak kabul edilir. 1

Bu flekilde borçlan›larak de¤erlendirilen sigortal›l›k hizmetlerine göre

yafll›l›k ayl›¤a ba¤lanmas›na hak kazananlara, yaz›l› istek tarihini takip eden
ay bafl›ndan itibaren bafllat›lmak üzere ayl›klar› ödenmeye bafllan›r. Bu çal›fl-

mada yurt d›fl› hizmet borçlanmas› yaparak yafll›l›k ayl›¤›na hak kazand›ktan
sonra emeklilik statüsüne geçenlerin tekrar çal›flma hayat›nda yer al›p alama-

yacaklar›, çal›flmalar› durumunda statülerinin ne olaca¤› ve prim kesintisi ya-

p›l›p yap›lmayaca¤› hususlar›, ülkemizde sosyal güvenlik kanunlar›na göre
çal›flarak emekli olanlar›n durumlar› ile birlikte irdelenmeye çal›fl›lacakt›r.

II-SOSYAL GÜVENL‹K DESTEK PR‹M‹NE TAB‹ OLARAK

ÇALIfiMA

Sosyal güvenlik destek primi uygulamas›, uzun vadeli sigorta kollar›

aras›nda yer alan yafll›l›k sigorta kolundan ayl›k ba¤lanan sigortal›n›n, emekli olduktan sonra sigortal› bir iflte çal›flmaya bafllamas› halinde ayl›¤›n›n öden-

mesine devam edilerek çal›flt›¤› süre zarf›nda elde etti¤i kazançlar üzerenden
kanun gere¤i belli oranlarda al›nan bir sigorta primidir.

Bilindi¤i gibi 5510 say›l› Kanunun malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortas›-

na iliflkin hükümleri 01/10/2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir. Yine
1

5510 say›l› Kanunun k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› uygulamas› bak›m›ndan: 4’üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar; hizmet akdi ile bir veya birden fazla iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lanlar›, (b)
bendi kapsam›ndaki sigortal›lar; köy ve mahalle muhtarlar› ile hizmet akdine ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve hesab›na
ba¤›ms›z olarak çal›flanlar›, (c) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar; kamu idarelerinde çal›flanlar› ifade eder.
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5510 say›l› Kanun yürürlü¤e girmeden önce 506,1479,5434,2925,2926 say›l›

sosyal güvenlik kanunlar›na göre geçen hizmetler 5510 say›l› Kanunun 4’üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c ) bendi kapsam›nda geçmifl sigortal›l›k süreleri olarak kabul edilir.

5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 01/10/2008 tarihinden önce iflti-

rakçi, sigortal› olanlar, yafll›l›k veya emekli ayl›¤› ba¤lananlar ve bu Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çal›flmaya devam edenler hakk›nda kanunla yürürlükten kald›r›lan ilgili kanun hükümleri-

nin uygulanmas› devam edilece¤inden bunlardan tercihleri do¤rultusunda ayl›klar› kesilmeksizin 4/a bendi kapsam›ndan çal›flanlar›n prime esas kazançla-

r› üzerinden, % 30 oran›na k›sa vadeli sigorta kollar› prim oran› eklenmek suretiyle bulanacak oranda, 4/b bendi kapsam›nda çal›flanlar›n almakta oldukla-

r› yafll›l›k ayl›klar›ndan 2008 y›l› Ekim ay› bafl›ndan itibaren % 12, takip eden
y›l›n Ocak ay›nda bir puan art›r›larak % 15 oran›n› geçmeyecek flekilde sos-

yal güvenlik destek primi kesilir. 5510 say›l› Kanunun 14’üncü maddesine konulan bu geçifl hükmü ile bu kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce sigortal› olan ve ayl›k ba¤lanm›fl olanlar›n kazan›lm›fl haklar›n›n korunmas› amaçlanm›flt›r.

5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 01/10/2008 tarihinden sonra bu

kanuna göre sigortal› olup, yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlardan tar›msal faaliyetler-

de kendi nam ve hesab›na ba¤›ms›z olarak çal›flanlar hariç yeniden sigortal›
bir iflte çal›flmaya bafllayanlar›n yafll›l›k ayl›klar›, çal›flmaya bafllad›klar› tari-

hi takip eden ödeme dönemi bafl›ndan itibaren kesilecektir. Yeniden çal›flma-

ya bafllamas› nedeniyle yafll›l›k ayl›¤› kesilenlerden çal›flt›klar› süre zarf›nda
kanuna göre belirlenen prime esas kazançlar› üzerinden k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› ile genel sa¤l›k sigortas›na ait primler al›n›r.

5510 say›l› Kanuna göre ilk defa sigortal› olarak çal›flmaya bafllay›p yafl-

l›l›k ayl›¤› ba¤lananlardan emekli ayl›¤› kesilmeksizin sosyal güvenlik destek

primine tabi olarak çal›fl›lmas› sadece 4/b bendi kapsam›nda yani kendi nam
ve hesab›na ba¤›ms›z olarak çal›flanlar için müsaade edilmifltir. Ancak bunla-
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r›n almakta olduklar› ayl›klar›ndan, % 15 oran›nda sosyal güvenlik destek primi kesilir.

3201 say›l› Kanunun 6’nc› maddesinin B bendinde “Kanun hükümlerin-

den yararlanmak suretiyle ayl›k ba¤lananlardan tekrar yurt d›fl›nda yabanc› ül-

ke mevzuat›na tabi çal›flanlar, ikamete dayal› bir sosyal sigorta ya da sosyal
yard›m ödene¤i alanlar ile Türkiye'de sigortal› çal›flmaya bafllayanlar›n ayl›k-

lar›, tekrar çal›flmaya bafllad›klar› veya ikamete dayal› bir ödenek almaya bafllad›klar› tarihten itibaren kesilir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 say›l› Sosyal Sigor-

talar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun sosyal güvenlik destek primi hak-

k›ndaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle ayl›k ba¤lananlar için uygulanmayaca¤›” hükmü yer alm›flt›r.

3201 say›l› Kanunun 6’nc› maddesinde yap›lan özel düzenlemeye göre

yurt d›fl› hizmet borçlanmas› yaparak yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlar›n sosyal gü-

venlik destek primine tabi olarak yeniden sigortal› bir iflte çal›flmalar›na izin

verilmemifltir. Bunlar›n Türkiye’de 5510 say›l› Kanuna göre sigortal› olmay›
gerektirecek bir iflte çal›flmaya bafllamalar› halinde almakta olduklar› ayl›klar› kesilir. Çal›flmaya bafllamas› nedeniyle ayl›¤› kesilenler çal›flt›klar› süre zar-

f›nda 5510 say›l› Kanuna göre sigortal› say›l›rlar ve bu kanuna göre belirlenen
prime esas kazançlar› üzerinden k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› ile genel
sa¤l›k sigortas›na ait primler al›n›r.
III-SONUÇ OLARAK
5510 say›l› Kanun yürürlü¤e girmeden önce sigortal› olanlar, emekli ve

yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlar ve kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihte sosyal güvenlik
destek primine tabi olarak çal›flmaya devam edenlerin kazan›lm›fl haklar› ko-

runarak ayl›klar› kesilmeksizin çal›flmalar›na izin verilmifltir. Ancak bu du-

rumdakilerin iflten ayr›ld›ktan sonra tekrar çal›flmaya bafllamalar› halinde ay-

l›klar› kesilir. 5510 say›l› Kanun yürürlü¤e girdikten sonra ilk defa sigortal›
olarak çal›flmaya bafllay›p yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlar›n ayl›klar› kesilmeksizin
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sosyal güvenlik destek primine tabi olarak sadece 4/b bendi kapsam›nda ça-

l›flmalar›na izin verilmifltir. Bununla birlikte 3201 say›l› Kanuna göre yurt d›-

fl› hizmet borçlanmas› yaparak ayl›k ba¤lananlar›n bu ayl›klar› kesilmeksizin
sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal›flmalar› mümkün de¤ildir.
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‹ST‹HDAMLA ‹LG‹L‹ TEfiV‹KLERE
TOPLU BAKIfi VE HANG‹S‹N‹N TERC‹H
ED‹LMES‹ KONUSUNDA ÖNER‹
l Hamit T‹RYAK‹*
I- G‹R‹fi
Ülkemizi de etkisi alt›na alan küresel kriz nedeniyle çal›flma hayat›

olumsuz etkilenmifl, geçici olaca¤› varsay›lan kriz nedeniyle geçici/kal›c› nitelikte pek çok yeni teflvik uygulamas› kabul edilmifltir.

Bu düzenlemelerden bir k›sm› iflten ç›k›fllar› azaltmay› amaçlarken bir

k›sm› da yeni ifle al›mlar› özendirmektedir. Bu yaz›m›zda yeni iflçi al›m›na, istihdam› art›rmaya dönük düzenlemelere özet olarak yer verilecek olup, en cazip teflvik konusunda da öneride bulunulacakt›r.

II- ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI KANUNUNDA YER ALAN TEfiV‹KLER:
‹flsizlik Sigortas› Kanununda istihdam›n art›r›lmas›yla ilgili üç ayr› tefl-

vik düzenlemesi vard›r.

Bunlardan ilki Geçici 7 inci maddede düzenlenen genç erkeklerin ve ka-

d›nlar›n istihdam›n› teflvik etmektedir.

1- 26.05.2008 tarihinde yay›nlanan 5763 say›l› Kanunla(T.C. Yasalar,

2008) 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununa geçici 7 nci madde eklenmifltir.
Maddeyle 18-29 yafl aral›¤›ndaki genç iflsizlerin ve 18 yafl›ndan büyük kad›n-

lar›n istihdam› konusunda teflvik getirilmifltir.
Teflvikten yararlanmak için ifle al›nacaklar›n 01.01.2008 ila 30.06.2008
dönemine iliflkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet bilgile* Türkiye ‹fl Kurumu Baflmüfettifli
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rinde kay›tl› sigortal›lar aras›nda yer almamas›, di¤er bir ifadeyle kay›tl› iflsiz
olmas› gerekmekteydi.
‹flyerinin teflvikten yararlanabilmesi için, Temmuz/2007 - Haziran/2008
döneminde iflyerinde çal›flan ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak bu nitelikteki iflçilerin ifle al›nm›fl olmas› zorunluydu.
Bu teflvik hükümleri 01.07.2008- 30.06.2009 tarihleri aras›nda ifle al›nan
ve fiilen çal›flt›r›lanlar için uygulanm›flt›r. Bu düzenlemeden yararlanma olana¤› art›k bulunmamaktad›r.
‹flverenlerin bu teflvik hükümlerinden elde edecekleri menfaat, prime
esas kazanç alt s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iflveren hissesi
kadar olacakt›. ‹flverenlerin sigorta primine ait iflveren hisselerinin birinci y›l
için yüzde yüzü, ikinci y›l için yüzde sekseni, üçüncü y›l için yüzde altm›fl›,
dördüncü y›l için yüzde k›rk›, beflinci y›l için yüzde yirmisi kadar menfaatleri söz konusuydu(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008).
2- Di¤er bir teflvik ise 2009 Nisan ay›nda iflyerinde çal›flan say›s›na ilave olarak ifle bafllamadan önceki üç ayl›k dönemde iflsiz olan kiflilerin istihdam›na dönüktür(T.C. Yasalar, 2009).
Düzenlemeye göre, 18.08.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine
kadar ifle yeni al›nan sigortal›lar için bu teflvikten yararlan›lacakt›r. Di¤er bir
ifadeyle 01.01.2010 tarihinden sonra ifle al›nanlar için bu teflvik hükümleri uygulanmayacakt›r.
Teflvik hükümlerinden yararlanabilmek için sigortal›n›n ifle al›nd›¤› tarihten önceki üç ayl›k dönemde iflsiz olmas›, di¤er bir ifadeyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen ayl›k prim ve hizmet belgelerinde kay›tl› olmamas› gerekmektedir.
Teflvik hükümleri fiilen çal›flmay› gerektirmekte, fiilen çal›fl›lmayan
günler için ücret ödenmifl olsa bile teflvik ödemesi yap›lmamaktad›r.
‹flyerinin Nisan/2009 ay›ndaki çal›flan say›s›na (ayl›k prim ve hizmet
belgesinde kay›tl› sigortal› say›s›na) ilave yeni iflçi al›nm›fl olmal›d›r. Bu kapsamda yeni aç›lan ya da Nisan/2009 da iflçi çal›flt›rmayan iflyerlerinin her yeni ifle bafllatt›¤› iflçi için bu teflvik hükümlerinden yararlanabilecektir.
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Kanun kapsam›nda teflvik olarak verilecek olan, iflçiye ödenen ücret ne

olursa olsun asgari ücret üzerinden hesaplanacak olan sigorta primi iflveren

hissesidir. Sigorta primi iflveren hissesi teflvikinden kapsama giren her bir sigortal› için, ifle girdi¤i tarihten itibaren alt› ay süre ile yararlan›labilecektir(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2009).

3- ‹flsizlik Sigortas› Kanununda yer alan son teflvik düzenlemesi ise ifl-

sizlik ödene¤i alanlar›n istihdam›na dönüktür.

5921 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle 4447 say›l› Kanunun 50 nci mad-

desinin beflinci f›kras› yeniden düzenlenerek bu teflvik hükümleri getirilmifltir(T.C. Yasalar, 2009).

‹flsizlik ödene¤i alan iflsizlerin özel sektöre ait iflyerlerinde çal›flt›r›lmas›

halinde sigorta primine esas alt kazanç s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta pri-

mi iflçi iflveren hisseleri, sa¤l›k ve k›sa vadeli sigorta primi ‹flsizlik Sigortas›
Fonundan ödenecektir. (Düzenlemede ayr›nt›l› olarak ifade edilmesine ra¤men di¤er teflvik hükümlerindeki “sigorta primi iflveren hissesi” ifadesiyle ay-

n› içeriktedir. Bir fark vard›r, di¤er teflviklerde k›sa vadeli sigorta prim oran›
kaç olursa olsun ödenirken, bu teflvikte k›sa vadeli prim oran› kaç olursa olsun yaln›zca %01’i ödenmektedir)

01.10.2009 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren bu teflvik hükmünün

ne zaman sona erece¤ine iliflkin Kanunda bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Teflvik hükümlerinden yararlanmak isteyen iflverenlerin öncelikle iflsiz-

lik sigortas›ndan iflsizlik ödene¤i alan kiflileri ifle almas› gerekmektedir. ‹flten
ç›kan iflçinin eski iflyerinde çal›flmaya bafllamas› kabul edilmemektedir. Teflvikin süresi, iflsizlik ödene¤i süresini aflamayacakt›r. Bu nedenle teflvik hü-

kümlerinden iflverenler en az 1, en çok 300 gün yararlanabilecektir.
Teflvik hükümleri iflvereni de¤il iflyerini esas almaktad›r. Ödenek alan iflsizi istihdam edecek iflyerinin, ifle almadan önceki alt› ayl›k dönemde Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgelerinde bildirilen ortalama sigortal› say›s›na ilaveten ifle
almas› gerekmektedir. Di¤er bir ifadeyle, geçmifl alt› ayl›k dönemdeki ortalama sigortal› say›s›n› aflan yeni iflçi al›m›nda teflvik hükümlerinden yararlan-
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mak söz konusu olacakt›r. Sonradan iflyerindeki iflçi say›s›n›n ortalama ya da
ortalaman›n alt›na düflmesi durumunda teflvik hükümlerinden yararlanma flartlar›na haiz sigortal›lar çal›flmalar›n› sürdürüyor olsa dahi teflvik hükümlerinden yararlan›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› de¤erlendirmekteyiz.
Bu teflvik hükümlerinde de iflçiye fiilen ödenen ücret de¤il, asgari ücret
esas al›nmaktad›r. Asgari ücret üzerinden hesaplanan k›sa vadeli sigorta primi tutar›n›n yüzde biri olmak üzere, iflçi ve iflveren pay› sigorta primleri ile
genel sa¤l›k sigortas› primi, kalan iflsizlik ödene¤i süresince ‹flsizlik Sigortas›
Fonundan karfl›lanacakt›r(Tiryaki, 2009).
II- ‹fi KANUNUNDA YER ALAN TEfiV‹K
5753 say›l› Kanun ile ‹fl Kanununun 30 uncu maddesinde yap›lan de¤ifliklikle özürlü sigortal›lar›n istihdam›nda 01.07.2008 tarihinden itibaren teflvik uygulamas› bafllat›lm›flt›r.
Elli veya daha fazla sigortal› çal›flt›ran özel sektör iflyerinde %3 oran›nda özürlü istihdam› zorunludur. Özel iflyerlerinin kontenjan dahilinde çal›flt›rd›klar› özürlülerin prime esas kazanc›n alt s›n›r›ndan hesaplanacak sigorta
primlerinin iflveren hissesine düfleninin tamam› hazine taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Korumal› iflyerlerinde ise, çal›flt›r›lan özürlülerin asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinin iflveren hissesine düflenin tamam› yine hazine taraf›ndan ödenmektedir.
‹flyerinde kontenjan fazlas› olarak ya da yükümlü olunmad›¤› halde çal›flt›r›lan özürlü sigortal›lar›n ise sigorta primine ait iflveren hissesinin %50’si
hazine taraf›ndan finanse edilmektedir(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008).
III- 5510 SAYILI KANUNDAK‹ TEfiV‹KLER
1- 5510 say›l› Kanunun 81 inci maddesinin birinci f›kras›na 5763 say›l›
Kanunla eklenen (›) bendiyle iflverenlerin ödeyecekleri sigorta priminin befl
puanl›k k›sm› Hazine taraf›ndan ödenmektedir.
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Bu düzenlemede yer alan teflvik hükümlerinden özel sektör iflverenleri,

5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda çal›flt›r›lan ve uzun vadeli sigorta kollar›na tabi bulunan sigortal›lardan do-

lay› yararlanabileceklerdir. Sosyal güvenlik destek primine tabi çal›flanlar,
yurt d›fl›nda çal›flanlar, aday ç›rak, ç›rak ve ö¤renciler, vazife malullü¤ü ayl›-

¤› al›p k›sa vadeli sigorta kollar›na tabi olanlar, ceza infaz kurumlar›nda çal›fl-

t›r›lan tutuklu ve hükümlüler, Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan düzenlenen kurslardaki kursiyer uzun vadeli sigorta kollar›na tabi bulunmamalar› nedeniyle
befl puanl›k prim indirimden yararlanamayacaklard›r.

Teflvik kapsam›nda malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› prim oran›n›n

iflveren hissesine ait k›sm›ndan befl puanl›k indirim yap›lmaktad›r.

Bu teflvik hükümlerinden yararlanmak isteyen özel sektör iflverenlerinin

sigorta, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ve bu cezaya iliflkin gecikme
zamm›, gecikme cezas› borcunun olmamas›, e¤er böyle bir borçlar› var ise ya
yeniden yap›land›rmalar› ya da tecil ve taksitlendirmeleri ve bunun devam
ediyor olmas› gerekmektedir(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008).

2- 5921 say›l› Kanunun 3 üncü maddesiyle 5510 say›l› Kanuna eklenen Ek

2 Madde ile yeni bir teflvik uygulamas› daha bulunmaktad›r(T.C. Yasalar, 2009).
11.08.2009 tarihli ve 5921 say›l› Kanunun 3 üncü maddesiyle 5510 sa-

y›l› Kanuna ek madde 2 eklenmifltir. Yap›lan ek düzenlemeyle, yat›r›mlarda

Devlet yard›mlar› hakk›nda kararlar çerçevesinde teflvik edilen yat›r›mlara

ba¤l› olarak gerçeklefltirilecek istihdam için 5510 say›l› Kanunun 81 inci maddesinde say›lan ve 82 nci maddesi uyar›nca belirlenen prime esas kazanç alt

s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin iflveren hisselerinin tamam›na
kadar olan k›sm› Hazinece karfl›lan›r.

Bakanlar Kurulunca 14.07.2009 tarihinde kararlaflt›r›lan ve 16.07.2009

tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan “Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar”›n 3 üncü maddesine göre, tüm bölgelerde yer alan yat›r›mlarda si-

gorta primi iflveren hissesi deste¤i uygulanmaktad›r.
Büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda desteklenen
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yat›r›mlardan, teflvik belgesinde kay›tl› istihdam öngörüleri ile tutarl› olmak
kayd›yla, komple yeni yat›r›mlarda, iflletmeye geçifl tarihinden itibaren sa¤lanan, di¤er yat›r›m cinslerinde, yat›r›m›n tamamlanmas›n› müteakip, yat›r›ma
bafllama tarihinden önceki son alt› ayl›k dönemde (mevsimsel özellik tafl›yan
yat›r›mlarda bir önceki y›la ait mevsimsel istihdam ortalamalar› dikkate al›n›r)
Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne verilen ayl›k prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama iflçi say›s›na ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iflveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden k›sm›n›n 2 ila 7 y›l
aras›nda Hazinece karfl›lan›r.
29/1/2004 tarihli ve 5084 say›l› Kanun kapsam›ndaki desteklerden yararlanmakta olan iflletmeler için, bu Karar kapsam›nda ayr›ca prim deste¤i uygulanmaz. Ancak, söz konusu iflletmelerde bu Karara istinaden düzenlenecek
teflvik belgeleri kapsam›nda gerçeklefltirilecek yat›r›mlara istinaden oluflacak
ilave istihdam için de prim deste¤i uygulan›r.
Düzenlemenin 12 nci maddesine göre, tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I inci ve II nci bölgelerdeki illerde
faaliyette bulunan iflletmelerin IV üncü bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine
kadar bütünüyle tafl›nmas› ve en az elli kiflilik istihdam sa¤lanmas› halinde bu
tesisler için, çal›flanlar›n asgari ücrete tekabül eden sigorta primi iflveren hissesinin tamam› tafl›nma tarihinden itibaren befl y›l süre ile bütçeden karfl›lan›r(Çolak, 2009, 202).
IV- SONUÇ
Teflvik, belirli ekonomik faaliyetlerin, di¤er faaliyet kollar›na göre daha
büyük orandan ve daha h›zl› geliflmesini sa¤lamak amac›yla Devlet taraf›ndan
çeflitli yöntemlerle verilen maddi ve gayrimaddi yard›m, destek ve özendirmeler(‹ncekara,1995, 9) olarak tan›mlanmaktad›r. Çal›flma hayat›, Devlet müdahalesinin en çok görüldü¤ü alanlardan biridir. En liberal ekonomilerde bile
Devlet, uygulad›¤› iktisadi, mali, para politika araçlar› ile ekonomik hayata
yön vermektedir.
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Ülkemizde de yaflanan ekonomik kriz nedeniyle istihdam›n teflvikinde

iki ayr› yöntem kullan›lmaktad›r. Birinde iflten ç›karmalar›n önlenmesi hedeflenirken, di¤erinde ise ilave istihdam›n yarat›lmas› amaçlanmaktad›r.

‹fade edilen teflvikler ayn› zamanda kay›tl› çal›flmay› ve Sosyal Güven-

lik Kurumuna zaman›nda bildirim verip ödeme yapmay› da özendirmektedir.
Zira, her bir teflvik hükmünden yararlanabilmek için ayl›k prim ve hizmet bel-

gelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi, ayl›k prim

ve hizmet belgelerinden dolay› tahakkuk etmifl sigorta primlerinin ödenmesi
flartlar› bulunmakta, baz› teflviklerde ise yap›lacak denetimlerde tescilsiz çal›flan olmamas› gere¤i üzerinde durulmaktad›r.

Sosyal güvenlik primleri ile ilgili olan bu teflvikler sigortal› çal›flan› he-

defledi¤inden, her bir sigortal› çal›flan için yaln›zca bir teflvikten yararlanma
imkan› bulunmaktad›r. Bir iflyerinde çal›flanlar›n tümü için ayn› teflvikten ya-

rarlanmak gibi bir zorunluluk da bulunmamaktad›r. Çal›flanlardan bir k›sm›

için 5 puanl›k prim indiriminden yararlan›l›rken, bir k›sm› için ‹fl Kanununda
yer alan, di¤er k›sm› için ‹flsizlik Sigortas› Kanununda yer alan teflviklerden
biri için faydalan›labilir.

Yukar›da ifade edilen 6 ayr› istihdam teflvikinde iflverenlere en ciddi kat-

k›, 16.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan Yat›r›mlarda Devlet Yard›m-

lar› Hakk›nda Kararda yer almaktad›r. Miktar› ayn› olsa bile bölgelere ve yat›-

r›mlar›n cinsine göre de¤iflmekle birlikte 2 y›l ile 7 y›l aras›nda de¤iflen sürelerde iflverenlerin ödeyece¤i sigorta primi hazine taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.

Devlet yard›mlar› hakk›nda karar kapsam›nda yat›r›m› olmayan ama ifle

yeni iflçi alacak iflverenlere önerimiz, sürekli bir teflvik haline dönüflen sigor-

ta primlerinden iflveren hissesinin 5 puanl›k k›sm›n›n hazine taraf›ndan karfl›-

lanmas› veya iflsizlik ödene¤i alanlar›n istihdam edilmesi konusunda teflvik
hükümlerinden yararlanmalar› olacakt›r. E¤er iflçi, yüksek bir ücret alacaksa
5 puanl›k indirim, uzun süre istihdam edilmeyecekse iflsizlik ödene¤i alanlar›n istihdam› daha uygun olacakt›r.
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SOSYAL GÜVENL‹K S‹STEM‹NDE
S‹GORTALILARIN YAfiLILIK
AYLI⁄ININ HESAPLANMASININ
USUL VE ESASLARI
l Yunus YELMEN*
I-G‹R‹fi
5510 say›l› Kanuna göre sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤›na hak kazan›p ka-

zanmad›klar› yafl ve toplam prim ödeme gün say›lar›n›n yerine getirilip getirilmedi¤ine göre belirlenir.

5510 say›l› Kanunla getirilen ayl›k ba¤lama sistemi 2008 y›l› Ekim ay›

bafl› itibariyle yürürlü¤e girmifltir. Bu durumda;

- 2008/Ekim (hariç) öncesi tahsis talebinde bulunan sigortal›lar›n ayl›k-

lar› bu tarihten önce yürürlükte bulunan gösterge ve 4447 say›l› Kanunla ge-

tirilen sisteme veya sigortal›l›k bafllang›ç tarihi 2000 y›l›ndan sonra olanlar
için sadece 4447 say›l› Kanunla getirilen sisteme,

- Sigortal›l›¤› 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonraki bir tarihte bafllayan-

lar›n ayl›klar› 5510 say›l› Kanunla getirilen yeni sisteme,

- Sigortal›l›¤› 2008/Ekim (hariç) öncesi bafllay›p, 2008/Ekim (dahil)

sonra tahsis talebinde bulunanlar›n ayl›klar› eski ve yeni sistemin birlefliminden oluflan karma sisteme, göre ba¤lan›r.

Bu makalemizde 4/a ve 4/b diye tabir edilen sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›-

¤›n›n hesaplanmas›n›n usul ve esaslar› aç›klanacakt›r.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Baflmüfettifli
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II) SOSYAL GÜVENL‹K REFORMUYLA GET‹R‹LEN YEN‹

S‹STEM

5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c)

bentlerinden birden fazlas›na tabi olarak çal›flan veya prim ödeyen sigortal›la-

r›n yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na iliflkin talepleri, sigortal›l›k süresi içinde en

fazla sigortal›l›¤›n›n geçti¤i sigortal›l›k hali esas al›narak sonuçland›r›l›r. Si-

gortal›l›k hallerindeki hizmetlerin eflitli¤i halinde ise, eflit sigortal›l›k halinin
sonuncusuna göre ifllem yap›l›r.

5510 say›l› Kanun ile getirilen sisteme göre, her y›l›n Aral›k ay›na göre

Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan aç›klanan en son temel y›ll› tüketici fiyatlar› genel indeksindeki de¤iflim oran›n›n (TÜFE) % 100’ü ile sabit fiyatlar-

la gayri safi yurtiçi has›la geliflme h›z›n›n (GH) % 30’unun toplam›na (1) tam
say›s›n›n ilave edilmesi sonucunda bulunan güncelleme katsay›s›na göre gün-

cellenen tüm sigortal›l›k süresindeki y›ll›k prime esas kazançlar toplam›n›n,
toplam prim ödeme gün say›s›na bölünmesiyle elde edilen ortalama günlük
kazanc›n 30 kat›, ayl›klar›n hesab›na esas ortalama ayl›k kazanc› oluflturur.

Yeni sistem, 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonra sigortal› olanlar›n ay-

l›klar›n›n tespiti ile bu tarihten önce sigortal› olup 2008/Ekim (dahil) bafl›ndan sonra tahsis talebinde bulunan sigortal›lar›n 2008/Ekim (dahil) sonraki
çal›flmalar›na iliflkin yeni k›smi ayl›klar›n›n hesab›na esas ortalama ayl›k kazançlar›n›n belirlenmesinde uygulan›r.

a) Sigortal›n›n Y›ll›k Prime Esas Kazançlar›n›n Hesaplanmas›
- 5510 say›l› Kanuna tabi prime esas kazançlar, Kanunun 82 nci mad-

desi uyar›nca prim ödeme gün say›s›na göre tespit olunan prime esas kazanç
alt s›n›r›n›n alt›nda, üst s›n›r›n›n da üstünde olamaz.

- Sigortal›l›k süresindeki primi ödenmifl her takvim y›l›na ait kazanç,

özel ve kamu sektörü için geçerli olan y›l kavram›na göre belirlenir. Bu ne-
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denle, sigortal›n›n sektör de¤iflikli¤i tarihine ait takvim y›l›n›n bafllang›c›, de-

¤ifliklik tarihinden önceki; sonu bu tarihten sonraki sektöre ait takvim y›l› kavram›na göre tespit edilir.

- 5510 say›l› Kanun uyar›nca yap›lan hizmet borçlanmalar›nda seçilen

prime esas kazanç, borcun ödendi¤i tarihteki prime esas asgarî kazanca oran-

lan›r. Bu oran, borçlanmaya esas ilgili ay›n prime esas asgarî kazanc› ile çarp›l›r. Bulunan tutar, ilgili ay›n prime esas kazanc› kabul edilir. Ancak hesap-

lanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ay›n prime esas azamî kazanc›n› geçemez.

- 5510 say›l› Kanuna göre birden fazla sigortal›l›k haline (4 (a), (b) ve

(c)) tabi hizmetlere iliflkin prime esas kazançlar, yürürlükteki prime esas kazanç üst s›n›r›n› geçmeyecek flekilde ilgili takvim y›l› kazanc› olarak esas al›n›r.

- Tahsis talep y›l› ve bundan bir önceki y›l hariç olmak üzere, her takvim

y›l›na ait prime esas kazanç, kazanc›n ait oldu¤u takvim y›l›ndan sonra tahsis

talep tarihine kadar geçen her takvim y›l›nda, her y›l›n güncelleme katsay›s›
ile art›r›larak güncellenir.

- Tahsis talep ve bundan bir önceki takvim y›l› kazanc› da dahil edilerek,

güncellenen kazançlar›n toplam› al›n›r.

- Kazançlar toplam›, sigortal›l›k süresindeki (karma ayl›k hesaplama

yönteminde 2008/Ekim (dahil) sonraki) toplam prim ödeme gün say›s›na bölünerek, ortalama günlük kazanç (OGK) bulunur (OGK = Güncellenen Kazançlar Toplam› / Toplam Prim Ödeme Gün Say›s›).
b) Ayl›k Ba¤lama Oran› (ABO)
- Ayl›k ba¤lama oran›, sigortal›n›n malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortala-

r›na tâbi geçen toplam prim ödeme gün say›s›n›n her 360 günü için % 2 olarak uygulan›r. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orant›l› olarak dikkate al›n›r. Ancak ayl›k ba¤lama oran› % 90'› geçemez.
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- 5510 say›l› Kanunun 28 inci maddenin dördüncü ve beflinci f›kralar›na

göre ayl›¤a hak kazanan sigortal›lardan;

4 (a) sigortal›lar› için hesaplanacak ayl›k ba¤lama oran›, prim ödeme

gün say›s› 7200 günden az olanlar için çal›flma gücü kay›p oran›n›n 7200 gün
prim ödeme gün say›s› ile çarp›m› sonucu bulunan rakam›n % 60'a bölünme-

si suretiyle hesaplanan gün say›s›na göre (Çal›flma gücü kayb› oran› x 7200 /
% 60 = ABO’na esas prim gün say›s›), % 40’› geçmemek üzere,

4 (b) sigortal›lar› için hesaplanacak ayl›k ba¤lama oran›, prim ödeme

gün say›s› 9000 günden az olanlar için çal›flma gücü kay›p oran›n›n 9000 gün
prim ödeme gün say›s› ile çarp›m› sonucu bulunan rakam›n % 60'a bölünme-

si suretiyle hesaplanan gün say›s›na göre (Çal›flma gücü kayb› oran› x 9000 /
% 60 = ABO’na esas prim gün say›s›), % 50’yi geçmemek üzere, tespit edi-

lir. Prim ödeme gün say›s› 4 (a) sigortal›lar› için 7200, 4 (b) sigortal›lar› için

9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün say›s›na göre ayl›k
ba¤lama oran› belirlenir.

Ayl›k = Ortalama Ayl›k Kazanç x Ayl›k Ba¤lama Oran›

- Hesaplanan yafll›l›k ayl›¤›; sigortal›n›n çal›flma süreleri için prime esas

günlük kazanç alt s›n›rlar› dikkate al›narak, talep y›l›na ait Ocak ay› itibariy-

le belirlenen ortalama ayl›k kazanc›n›n % 35’inden, sigortal›n›n talep tarihin-

de bakmakla yükümlü oldu¤u efli veya çocu¤u varsa % 40’›ndan hesaplanan
alt s›n›r ayl›¤›ndan az olamaz.

- Hesaplanan ayl›k, tahsis talep y›l›na ait Ocak ayl›¤› olup, ayl›¤›n bafl-

lang›ç tarihi y›l›n ilk alt› ayl›k döneminde ise Ocak ödeme dönemi için ayl›k-

lara uygulanan art›fl oran› kadar, y›l›n ikinci alt› ayl›k dönemde ise öncelikle
Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için ayl›klara uygu-

lanan art›fl oranlar› kadar art›r›larak, sigortal›n›n ayl›k bafllang›ç tarihindeki
ayl›¤› hesaplan›r.
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III) REFORM ÖNCES‹ S‹GORTALI OLUP, REFORM SONRASI

EMEKL‹L‹K TALEB‹NDE BULUNAN S‹GORTALILARIN DURUMU

5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce sigortal› veya ifltirakçi olup, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra ayl›k talebinde bulunanlardan, farkl› sosyal güvenlik kurumlar›na ya da bu Kanunda belirtilen sigortal›l›k hallerinden birden fazlas›na tabi olanlara ayl›k ba¤lanmas›na esas
al›nacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 say›l› Kanun hükümleridir. Yafll›l›k
ayl›klar›nda son yedi y›ll›k fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçti¤i
sigortal›l›k hali, hizmetlerin eflit olmas› halinde ise son sigortal›l›k hali esas
al›n›r.
4 (a) Sigortal›lar› ‹çin

Karma sisteme göre ayl›klar;

1) 2008/Ekim (Hariç) Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A) Hesab›
a) 2000 Y›l› Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A1) Hesab›

b) 2000-2008/Eylül (Dahil) Aras› K›smi Ayl›¤›n (A2) Hesab›
2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras› K›smi Ayl›¤›n (B) Hesab›
3) K›sm› Ayl›klar›n Birlefltirilmesi

Olmak üzere üç aflamal› olarak belirlenir.

1) 2008/ Ekim (Hariç) Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A) Hesab›

2008/Ekim (hariç) öncesi k›smi ayl›¤›n (A) hesab›; 2000 y›l› öncesi

prim ödeme gün say›s›na ait ayl›¤›n (A1) hesab› ile 2000-2008/Ekim (hariç)
aras› k›smi ayl›¤›n (A2) hesab› olmak üzere iki aflamal› olarak belirlenir.
a) 2000 Y›l› Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A1) Hesab›

- A1 ayl›¤›: Gösterge x katsay› x Ayl›k Ba¤lama Oran› formülüne göre

hesaplan›r.

- Gösterge; sigortal›n›n 2000 y›l›ndan önce çal›flt›¤› sektör (kamu/özel)

için geçerli olan ve ortalama y›ll›k kazanç hesab›na giren takvim y›l› say›s›
esas al›nmak suretiyle haz›rlanan gösterge ve üst gösterge tespit tablolar›nda
ortalama y›ll›k kazanca eflit say›n›n, tabloda eflit say› yoksa en yak›n say›n›n
karfl›l›¤› olarak al›n›r.
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- Ayl›k ba¤lama oran› (ABO), Gösterge Tablosu’ndan hak kazan›lan

yafll›l›k ayl›klar›n›n oran› % 60’t›r. Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi

için ayr› bir oran belirlenmifl olup, 10’uncu derecenin 1’inci kademesinin karfl›l›¤› oran % 59,9, 1 inci derecenin 10 uncu kademesinin karfl›l›¤› oran ise %

50’dir. Ara göstergelerin oranlar› ise en düflük göstergenin karfl›l›¤› olan %
59.9 oran›, izleyen her gösterge için binde bir azalt›larak belirlenmifltir.

Sigortal› kad›n ise 50, erkek ise 55 yafl›ndan sonra doldurulan her tam

yafl için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1)’er artt›r›l›r. 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1)’er eksiltilir.

Özel koflullara göre ba¤lanan ayl›¤›n oran› % 60’›n alt›nda olamaz. Özel

koflullara göre ayl›¤a hak kazananlar için indirim uygulanmaz.
ABO hiçbir flekilde % 85’i geçemez.

b) 2000-2008/Ekim (Hariç) Aras› K›smi Ayl›¤›n (A2) Hesab› (506 SK

GM 82/1-b)

- Ortalama Y›ll›k Kazanç (OYK): 2000 (dahil) y›l›ndan 2008 y›l›na

kadar geçen her takvim y›l›na ait prime esas kazanç, kazanc›n ait oldu¤u tak-

vim y›l›ndan itibaren 2008 y›l›na kadar geçen her takvim y›l› için önce Aral›k
ay›na göre aç›klanan TÜFE’deki art›fl oran› daha sonra GH kadar artt›r›larak
güncellenir. 2007 ve 2008/Ocak-Eylül (dahil) kazançlar güncellenmeden oldu¤u gibi al›n›r. Güncellenen kazançlar toplam›n›n, 2000 (dahil) ile 2008/Ey-

lül (dahil) aras›ndaki prim ödeme gün say›s›na bölümünün 360 kat› ortalama
y›ll›k kazanc› verir.

- Ayl›k Ba¤lama Oran› (ABO): Toplam prim ödeme gün say›s›n›n ilk

3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için

% 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlar›n›n toplam›ndan oluflur.

ABO % 100’u geçebilir. Özel koflullar göre hak kazan›lan yafll›l›k ayl›klar›nda % 60’›n alt›nda olmaz.

- Tam Ayl›k: (OYK x ABO) / 12 formülü uygulanarak hesaplan›r. Bu

ayl›k prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n ayl›k tutar›n›n % 35’inden az
olamaz.
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- K›sm› Ayl›k: Ocak/2008 ay›na ait k›smi ayl›k; Tam Ayl›k x (2000-

2008/Eylül (dahil) Aras›ndaki Prim Ödeme Gün Say›s› / Toplam Prim Ödeme Gün Say›s›) formülüne göre hesaplan›r.

- Sigortal›n›n 2008/Eylül (dahil) önceki prim ödeme gün say›s›na ait k›s-

m› ayl›k (A), (A1) ve (A2) k›sm› ayl›klar›n›n toplam›ndan oluflur.

2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras› K›smi Ayl›¤›n (B) Hesab› (5510 Sk M

29 - Gm 2/B)

- Ortalama Ayl›k Kazanç (OAK) : 2008/Ekim (dahil) ve sonraki her

y›la ait prime esas kazanc›n, ait oldu¤u y›ldan itibaren ayl›k talep tarihine kadar geçen y›llar için, her y›l gerçekleflecek güncelleme katsay›s› ile güncelle-

nerek bulunan kazançlar toplam›n›n, 2008/Ekim (dahil) daha sonraki prim
ödeme gün say›s›na bölünmek suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazanc›n
30 kat›d›r.

- Ayl›k Ba¤lama Oran› (ABO):

a) Ayl›k ba¤lama oran›, sigortal›n›n malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigorta-

lar›na tâbi geçen toplam prim ödeme gün say›s›n›n her 360 günü için % 2 olarak uygulan›r. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orant›l› olarak dikkate al›n›r.

b) Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce 3600 prim gün say›s›n› dol-

durmam›fl olan sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤› ba¤lama oran›n›n hesab›nda, si-

gortal›n›n Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün say›s›n› 3600 güne tamamlayan hizmet süre-

lerinin her 360 günü için % 3 oran› esas al›n›r. Ancak bu hesaplama flekli
30/04/2008 (dahil) öncesi sigortal› olanlar için uygulan›r. 01/05/2008 (dahil)
sonra ilk defa sigortal› olanlar hakk›nda bu hüküm uygulanmaz.
c) Özel hükümlere göre ayl›k ba¤lananlardan;

- 5510 say›l› Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beflinci f›kras› gere¤in-

ce maden iflyerlerinin yer alt› ifllerinde çal›flan sigortal›lara ba¤lanan ayl›klar›n ayl›k ba¤lama oran›, 8100 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamaz.

- 5510 say›l› Kanunun geçici 10 uncu maddesinin bir ve ikinci f›kralar›-
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na göre sigortal› olarak ilk defa çal›flmaya bafllad›¤› tarihten önce malul olan

sigortal›lar ile sakatl›¤› nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortal›lara
ba¤lanan ayl›klar›n ayl›k ba¤lama oran›, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamaz.

d) Ayl›k ba¤lama oran› % 90'› geçemez.

- K›sm› Ayl›¤a Esas Ayl›k : (OAK x ABO) formülüne göre hesaplan›r.

Bu ayl›k, sigortal›n›n 2008/Ekim (dahil) sonras› çal›flma süreleri için prime
esas günlük kazanç alt s›n›rlar› dikkate al›narak, talep y›l›na ait Ocak ay› itibariyle belirlenen ortalama ayl›k kazanc›n›n % 35’inden, sigortal›n›n talep ta-

rihinde bakmakla yükümlü oldu¤u efli veya çocu¤u varsa % 40’›ndan hesaplanan alt s›n›r ayl›¤›ndan az olamaz.

- K›sm› Ayl›k (Tahsis Talep Tarihinden Önceki Y›l›n Aral›k Ay›na Ait) :

Tam Ayl›k x (2008/Ekim (dahil) Sonraki Prim Ödeme Gün Say›s› / Top-

lam Prim Ödeme Gün Say›s›)

3) K›sm› Ayl›klar›n Birlefltirilmesi (5510 Sk Gm 2/C)
A1 + A2 = (A) k›sm› Ayl›¤›;

- (A1) k›sm› ayl›¤›n hesab›na esas tam ayl›¤›n, 2000 (dahil) y›l›ndan

2008 y›l›na kadar geçen takvim y›llar› için her y›l›n TÜFE art›fl oranlar›na göre art›r›larak bulunan miktar›yla,

- 1999/Aral›k döneminde en düflük göstergenin katsay› ile çarp›m›n›n %

70’i oran›ndaki (9475 x 12000 x %70 = 79.590.000 TL) asgari ayl›¤›n 2008
Ocak ay›na kadar ayl›k art›fllar› uygulanmak suretiyle tafl›nm›fl miktar›n›n,

2008/Eylül (dahil) önceki prim ödeme gün say›s› ile çarp›m›n›n toplam

prim ödeme gün say›s› ile bölünerek elde edilen miktarlar›n›n alt›nda olamaz.
- Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere iliflkin ayl›¤›n he-

sab›nda esas al›nan asgarî ayl›k tutar› ile 506 say›l› Kanunun geçici 82 nci

maddesinin ikinci f›kras›na göre belirlenen eski tam ayl›k tutar›, toplam prim

ödeme gün say›s› içinde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen prim ödeme gün say›s›n›n oran›na tekabül eden tutar üzerinden esas al›n›r.

- Yukar›daki flekilde belirlenen (A) K›sm› Ayl›¤›, 2008 y›l› dahil olmak
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üzere tahsis talep tarihine kadar geçen y›llar için, her y›l gerçekleflen güncelleme katsay›s› ile çarp›larak tahsis talep y›l›n›n Ocak ay›na tafl›n›r.

- Sigortal›n›n Ayl›¤›; (C), (A) ve (B) k›sm› ayl›klar toplam›ndan oluflur.

Ayl›k (C) = (A) K›sm› Ayl›¤› + (B) K›sm› Ayl›¤›

A + B = C ayl›¤›n›n bafllang›ç tarihi y›l›n ilk alt› ayl›k döneminde ise

Ocak ödeme döneminde uygulanan art›fl oran› kadar, y›l›n ikinci alt› ayl›k dö-

neminde ise Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan art›fl oranlar›
kadar artt›r›l›r. Tama ibla¤ edilmek suretiyle ayl›k bafllang›ç tarihindeki ayl›¤› bulunmufl olur.

4 (b) Sigortal›lar› ‹çin
Ayl›klar;

1) 2008/Ekim (Hariç) Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A) Hesab›
a) 2000 Y›l› Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A1) Hesab›

b) 2000-2008/Eylül (Dahil) Aras› K›smi Ayl›¤›n (A2) Hesab›
2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras› K›smi Ayl›¤›n (B) Hesab›
3) K›sm› Ayl›klar›n Birlefltirilmesi

Olmak üzere üç aflamal› olarak belirlenir.

1) 2008/ Ekim (Hariç) Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A) Hesab›

2008/Ekim (hariç) öncesi k›smi ayl›¤›n (A) hesab›; 2000 y›l› öncesi

prim ödeme gün say›s›na ait ayl›¤›n (A1) hesab› ile 2000-2008/Ekim (hariç)
aras› k›smi ayl›¤›n (A2) hesab› olmak üzere iki aflamal› olarak belirlenir.

a) 2000 Y›l› Öncesi K›smi Ayl›¤›n (A1) Hesab› (1479 SK Md.36)

Ayl›k: Basamak Karfl›l›¤› Gösterge Tablosundaki De¤er x Ayl›k Ba¤la-

ma Oran› formülüne göre hesaplan›r.

Basamak Karfl›l›¤› Gösterge Tablosundaki De¤er: Sigortal›n›n

31/12/1999 tarihindeki basamak karfl›l›¤›n›n 2003 y›l› 2. dönem gösterge tablosundan bulunan de¤eridir.

Ayl›k Ba¤lama Oran› (ABO):

Yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kazanan sigortal›lara en son prim öde-

di¤i gelir basama¤›ndan en az bir tam y›l prim ödemifl olmas› halinde, bulun-
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du¤u gelir basama¤›n›n, bir y›l ödememifl olmas› halinde ise bir alt basama¤›n %70’i oran›nda ayl›k hesaplan›r.

-Bu oran, 25 y›ldan fazla prim ödenen her tam y›l için 1 puan art›r›l›r.

-Kad›n ise 50, erkek ise 55 yafl›ndan sonraki hizmetleri için fazla olan

her tam yafl için 1 puan art›r›l›r.

- Kad›n ise 50, Erkek ise 55 yafl›n› doldurmakla beraber en az 15 tam y›l

sigorta primi ödemifl olanlara hesaplanacak k›smi ayl›klarda primi ödenmemifl
25 y›lan az her y›l için %1 puan indirim yap›l›r.

2000 öncesi hizmetlere göre hesaplanan k›smi ayl›k:

Basamak Karfl›l›¤› Gösterge Tablosundaki De¤er x Ayl›k Ba¤lama Ora-

n› x 2000 y›l› öncesi gün say›s›/ Toplam prim gün say›s› formülüne göre hesaplan›r.

b) 2000-2008/Eylül (Dahil) Aras› K›smi Ayl›¤›n (A2) Hesab› (1479

SK md 36 ve geçici 11 md)

Ayl›k: A¤›rl›kl› ortalama x Ayl›k Ba¤lama Oran› formülüne göre he-

saplan›r.

A¤›rl›kl› Ortalama: Sigortal›n›n 01/01/2000 tarihi ile 01/10/2008 tarihi

aras›nda prim ödedi¤i gelir basamaklar›ndaki bekleme süresi dikkate al›narak
2003 y›l› ikinci dönem gelir tablosu karfl›l›¤›n›n prim ödenen ay say›s›na oran›d›r.

Ayl›k Ba¤lama Oran›: Sigortal›n›n toplam sigortal›l›k süresinin;
- ‹lk 10 tam y›l›n›n her bir y›l› için

%3,5,

- 25 y›ldan fazla her bir tam y›l için

%1,5

- Takip eden 15 tam y›l›n her bir y›l› için %2,
oranlar›n›n toplam›ndan oluflur.

01/01/2000-01/10/2008 aras› hizmetlere göre hesaplanan k›smi ayl›k

A¤›rl›kl› ortalama x Ayl›k Ba¤lama Oran› x 01/01/2000-30/9/2008

aras› gün say›s›/ Toplam prim gün say›s› A1 ve A2 k›smi ayl›klar› toplan›r.

Bulunan bu tutar, 2003 y›l› Aral›k ay›nda yürürlükte bulunan gelir tablosu
(01/07/2003) esas al›narak, 2003 y›l› Ocak ay›ndan itibaren ödenmesi gereken
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sosyal destek ödemesi tutar›ndan Temmuz/2003 ay›na kadar kümülatif tüfe

oran› kadar düflülerek, Temmuz/2003 itibariyle kalan sosyal destek ödemesi
miktar› (100 TL ödenenler için 85.95 TL, 75 TL ödenecekler için ise 64.46
TL) eklenerek 2004 y›l› Ocak ödeme döneminden 2007/Temmuz dönemi da-

hil ayl›klara uygulanan art›fllar uygulanmak suretiyle 2008/Ocak dönemine tafl›n›r.

2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras› K›smi Ayl›¤›n (B) Hesab› (5510 Sk M

29 - Gm 2/B)

Ayl›k: Ortalama Ayl›k Kazanç x Ayl›k Ba¤lama Oran› formülüne

göre hesaplan›r.

- Ortalama Ayl›k Kazanç (OAK): 2008/Ekim (dahil) daha sonraki her

y›la ait prime esas kazanc›n, ait oldu¤u y›ldan itibaren ayl›k talep tarihine kadar geçen y›llar için, her y›l gerçekleflecek güncelleme katsay›s› ile güncelle-

nerek bulunan kazançlar toplam›n›n, 2008/Ekim (dahil) daha sonraki prim
ödeme gün say›s›na bölünmek suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazanc›n
30 kat›d›r.

- Ayl›k Ba¤lama Oran› (ABO):

a) Ayl›k ba¤lama oran›, sigortal›n›n malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigorta-

lar›na tâbi geçen toplam prim ödeme gün say›s›n›n her 360 günü için % 2 ola-

rak uygulan›r. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orant›l› olarak dikkate al›n›r. Ayl›k ba¤lama oran› % 90'› geçemez.

b) Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce 3600 prim gün say›s›n› dol-

durmam›fl olan sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤› ba¤lama oran›n›n hesab›nda, si-

gortal›n›n Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün say›s›n› 3600 güne tamamlayan hizmet süre-

lerinin her 360 günü için % 3 oran› esas al›n›r. Ancak bu hesaplama flekli
30/04/2008 (dahil) öncesi sigortal› olanlar için uygulan›r. 01/05/2008 (dahil)
sonra ilk defa sigortal› olanlar hakk›nda bu hüküm uygulanmaz.
c) Özel hükümlere göre ayl›k ba¤lananlardan;

- 5510 say›l› Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü ve beflinci f›kralar›-
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na göre ba¤lanan ayl›klarda hesaplanacak ayl›k ba¤lama oran›, prim ödeme
gün say›s› 9000 günden az olanlar için çal›flma gücü kay›p oran›n›n 9000 gün
prim ödeme gün say›s› ile çarp›m› sonucu bulunan rakam›n % 60’a bölünme-

si suretiyle hesaplanan gün say›s›na göre % 50’yi geçmemek üzere tespit edi-

len orand›r. Prim ödeme gün say›s› 9000 günden fazla olanlar için ise toplam
prim ödeme gün say›s›na göre ayl›k ba¤lama oran› belirlenir.

d) Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal› olanlardan Kanunun geçi-

ci 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›nda yer alan malul ve sakat
sigortal›lar›n ayl›k ba¤lama oranlar› % 30’un alt›nda olamaz.(5400 prim ödeme gün say›s› üzerinden hesaplan›r.) Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beflinci f›kras›na göre maden iflyerlerinin yer alt› ifllerinde çal›flanlar›n ayl›k ba¤-

lama oran› % 60’dan az olamaz. (8100 gün prim ödeme gün say›lar› var kabul edilir.)

- K›sm› Ayl›¤a Esas Ayl›k : (OAK x ABO) formülüne göre hesaplan›r.

Bu ayl›k, sigortal›n›n 2008/Ekim (dahil) sonras› çal›flma süreleri için prime
esas günlük kazanç alt s›n›rlar› dikkate al›narak, talep y›l›na ait Ocak ay› itibariyle belirlenen ortalama ayl›k kazanc›n›n % 35’inden, sigortal›n›n talep ta-

rihinde bakmakla yükümlü oldu¤u efli veya çocu¤u varsa % 40’›ndan hesap-

lanan alt s›n›r ayl›¤›ndan az olamaz.

K›sm› Ayl›k (Tahsis Talep Tarihinden Önceki Y›l›n Aral›k Ay›na Ait) :

Tam Ayl›k x (2008/Ekim (dahil) Sonraki Prim Ödeme Gün Say›s› / Top-

lam Prim Ödeme Gün Say›s›)

3) K›sm› Ayl›klar›n Birlefltirilmesi (5510 Sk Gm 2/C)
A1 + A2 = (A) k›sm› Ayl›¤›;

- Yukar›daki flekilde belirlenen (A1 + A2 = A) k›smi ayl›¤›, 2008 y›l›

dahil olmak üzere tahsis talep tarihine kadar geçen y›llar için, her y›l gerçek-

leflen güncelleme katsay›s› ile çarp›larak tahsis talep y›l›n›n Ocak ay›na tafl›n›r.

- Sigortal›n›n Ayl›¤›; (C), (A) ve (B) k›smi ayl›klar toplam›ndan oluflur.

Ayl›k (C) = (A) K›sm› Ayl›¤› + (B) K›sm› Ayl›¤›
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- A + B = C ayl›¤›n›n bafllang›ç tarihi y›l›n ilk alt› ayl›k döneminde ise

Ocak ödeme döneminde uygulanan art›fl oran› kadar, y›l›n ikinci alt› ayl›k dö-

neminde ise Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan art›fl oranlar›
kadar artt›r›l›r. Tama ibla¤ edilmek suretiyle ayl›k bafllang›ç tarihindeki ayl›¤› bulunmufl olur.
IV-SONUÇ
5510 say›l› Kanunla getirilen ayl›k ba¤lama sistemi 2008 y›l› Ekim ay›

bafl› itibariyle yürürlü¤e girmifltir. Bu durumda;

- 2008/Ekim (hariç) öncesi tahsis talebinde bulunan sigortal›lar›n ayl›k-

lar› bu tarihten önce yürürlükte bulunan gösterge ve 4447 say›l› Kanunla ge-

tirilen sisteme veya sigortal›l›k bafllang›ç tarihi 2000 y›l›ndan sonra olanlar
için sadece 4447 say›l› Kanunla getirilen sisteme,

- Sigortal›l›¤› 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonraki bir tarihte bafllayan-

lar›n ayl›klar› 5510 say›l› Kanunla getirilen yeni sisteme,

- Sigortal›l›¤› 2008/Ekim (hariç) öncesi bafllay›p, 2008/Ekim (dahil)

sonra tahsis talebinde bulunanlar›n ayl›klar› eski ve yeni sistemin birlefliminden oluflan karma sisteme, göre ba¤lan›r.
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ÖDENMEM‹fi, TEC‹L ED‹LM‹fi VEYA
TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi SOSYAL
GÜVENL‹K PR‹MLER‹N‹N MUHASEBE
KAYITLARI VE UYGULAMADA YAPILAN
HATALAR
l Umut TOPCU*
I- G‹R‹fi
Dünyada yaflanmakta olan küresel ekonomik kriz flüphesiz ki ülkemizde

de etkisini göstermekte. Ekonomik krizin toplumun her kesiminde kendini iyice hissettirmeye devam etti¤i bu günlerde ifl dünyas› da krizden pay›na düfle-

ni almakta. Ekonomik durgunluk ve daralma neticesinde sat›fllar azalmakta,

gelirler düflmekte buna ba¤l› olarak da iflverenler devlete karfl› olan baz› yasal
yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmaktad›rlar. Bu duruma örnek olarak iflverenlerin ayl›k olarak ödemekle mükellef olduklar› sosyal güvenlik
primlerini gösterebiliriz. ‹flverenler zaten yüksek oldu¤unu düflündükleri sos-

yal güvenlik primlerini ödemekte s›k›nt› yaflamakta hatta zaman zaman öde-

yememektedir. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine bak›ld›¤›nda da
2009 y›l›n›n ilk alt› ay›nda Kurum gelirleri yüzde 7 oran›nda azalmas›ndan da
bu sonucu ç›karmak mümkündür.

Makalemizde ödenmeyen ve/veya daha sonraki dönemlerde ödenmek

üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile tecil/taksitlendirme sözleflmesi yap›lan

prim borçlar›n›n muhasebe kay›tlar›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i aç›klanacak
ve uygulamada yap›lan ve s›kça karfl›lafl›lan yanl›fllar›n neler oldu¤u izah edilmeye çal›fl›lacakt›r.
*

SGK Müfettifli
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II- ÖDENMEM‹fi SOSYAL GÜVENL‹K PR‹MLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹

YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMASI

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun “‹ndirilecek Giderler” bafll›kl› 40.

maddesinin ikinci f›kras›na göre, sâfi kazanc›n tespit edilmesi için; hizmetli
ve iflçilerin sigorta primlerinin ve emekli aidat›n›n (bu primlerin ve aidat›n is-

tirdat edilmemek üzere Türkiye’de kâin sigorta flirketlerine veya emekli ve
yard›m sand›klar›na ödenmifl olmas› ve emekli ve yard›m sand›klar›n›n tüzel
kiflili¤i haiz bulunmalar› flart›yla) indirilmesi kabul edilir.

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun

“Primlerin Ödenmesi” bafll›kl› 88. maddesinin birinci f›kras›na göre 4. mad-

denin birinci f›kras›n›n (a) bendinde belirtilen sigortal›lar› (yani hizmet akdi

ile bir veya birden fazla iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lanlar›) çal›flt›ran iflveren,
bir ay içinde çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›n primlerine esas tutulacak kazançlar top-

lam› üzerinden bu Kanun gere¤ince hesaplanacak sigortal› hissesi prim tutarlar›n› ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlar›n› da bu tutara ekleyerek en geç Kurum’ca belirlenecek günün sonuna kadar Kurum’a öder. Mez-

kur maddenin onbirinci. f›kras›na göre ise; Kurum’a fiilen ödenmeyen prim
tutarlar›, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamas›nda gider yaz›lamaz.

Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na Verilme-

sine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤’de 5510 say›l› Kanun’un 4. maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsa-

m›nda sigortal›lar› çal›flt›ran iflverenlerin, bir ay içinde çal›flt›rd›klar› sigortal›lar›n prime esas kazançlar› üzerinden hesaplanacak sigortal› hissesi prim tu-

tarlar›n› sigortal›lar›n ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim

tutarlar›n› da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kurum’a ödeyecekleri belirtilmifltir.

174 S›ra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde ise Gelir Vergisi Kanu-

nu gere¤ince kazanc›n tespitinde, iflverenlerce hizmet erbab› için ödenen SSK
primlerinin gider olarak indirilece¤i hükme ba¤lanm›fl oldu¤undan, SSK pri-
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minin gider olarak dikkate al›nabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar

Kurumu’na fiilen ödenmifl olmas› gerekti¤i, bu nedenle, sigorta primlerinin,
dönemine ve ait oldu¤u y›la bak›lmaks›z›n fiilen ödendi¤i tarihte gider yaz›-

laca¤›, sosyal güvenlik mevzuat› gere¤ince bir aya ait sigorta primleri ertesi
ay›n sonuna kadar ödenebilece¤inden, Aral›k ay›na ait olan sigorta primlerinin ertesi y›l›n Ocak ay› içinde ödenmesi durumunda bu primlerin Aral›k ay›n›n gideri olarak dikkate al›nabilece¤i belirtilmifltir.

Buna göre, sigorta primleri, dönemine ve ait oldu¤u y›la bak›lmaks›z›n

fiilen ödendi¤i tarihte gider yaz›l›r. Ayr›ca primler beyanname verilmeden ön-

ce fakat y›l› geçtikten sonra ödenirse ilgili oldu¤u y›l de¤il ödendi¤i tarihin

beyannamesinde gider yaz›l›r. Örne¤in Ekim ay› prim borcu fiubat ay›nda
ödenmiflse sonraki y›l beyannamesinde gider olarak dikkate al›n›r, önceki y›l
beyannamesi verilene kadar ödenmifl olmas› önceki y›l beyannamesinde indirilebilece¤i anlam› tafl›mamaktad›r.

III- ÖDENMEM‹fi, TEC‹L ED‹LM‹fi VEYA TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi

(YEN‹DEN YAPILANDIRILMIfi) SOSYAL GÜVENL‹K PR‹MLER‹N‹N
MUHASEBE KAYITLARI

Sigorta primleri ödensin veya ödenmesin ilgili oldu¤u dönemde gider

veya maliyet hesab›na borç 361 no.lu hesaba alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilir.

1. Ücretin Tahakkuk Ettirilmesi Durumu ve Dönem Sonunda Yap›lacak

Muhasebe Kay›tlar›:

_____________________________ / ___________________________
(7’L‹ HESAP GRUBU)

………..

360 ÖDENECEK VERG‹ VE FON.

………….

335 PERSONELE BORÇLAR

…………..

361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KES‹NT‹LER‹

………….

_________________________________________________________
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Tahakkuk ettirilen SGK prim borç as›llar›n›n, dönem sonunda ödenme-

meleri nedeniyle ilgili olduklar› hesap döneminde 7’li veya 9’lu hesaplarda

“Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak dikkate al›nm›fl olmalar› gerekir.
Buna göre;

Vergi matrah›n›n tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin iflçi ve-

ya iflveren pay› olup olmamas›n›n bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap
bakiyesi topluca dikkate al›nacakt›r.

_____________________________31/12/_______________________
361-ÖDENECEK SOSYAL
GÜVENL‹K G‹DERLER‹

368-VADES‹ GEÇM‹fi ERTELENM‹fi

………..

VEYA TAKS‹T VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER

………..

_________________________________/________________________
950-KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN
G‹DERLER

950.01-Ödenmeyen SGK Primi

………..

951-KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN
G‹DER KARfiILI⁄I

………..

_________________________________________________________
Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildi¤i için

kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i tarihte kazanca ilave yap›l›nca 950

ve 951 no.lu hesaplar karfl›l›kl› olarak kapat›l›r. Burada çal›flm›fl olan naz›m
hesaplar beyanname üzerinde gösterilmelidir. Böylece hem muhasebenin te-

mel ilkeleri gere¤i ve gerçek durumu yans›tmas› için ödenmeyen primlerin
yevmiye kayd›nda gider olarak gözükmesi sa¤lanm›fl, hem de ödenmemifl
olan bu primler mali kâra geçiflte gider olarak dikkate al›nmam›fl olacakt›r.
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2- Daha Sonra Ödenen SGK Priminin Muhasebelefltirilmesi
________________________________/_________________________
368-VADES‹ GEÇM‹fi ERTELENM‹fi
VEYA TAKS‹T VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER
………..
100-KASA / BANKA
………..
________________________________/_________________________
9..-NAZIM HESAPLAR
………..
‹ndirilecek Giderler
9..-NAZIM HESAPLAR
………..
‹ndirilecek Giderler Karfl›l›¤›
_________________________________________________________
Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yap›ld›¤› y›lda mali kar›n tespitinde “indirim” olarak dikkate alabilmek için, ilgili oldu¤u dönemde ticari
kazanc›n tespitinde indirilmifl ve mali kara ilave edilmifl olmal›d›r. Ticari kazançta dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esas› geçerli oldu¤u için ödenmeyen sigorta primleri kazanc›n tespitinde gider olarak dikkate al›nacakt›r. Bu durum
Tekdüzen Muhasebe Sisteminin de bir gere¤idir. Bu bak›mdan mali kara iliflkin düzenlemeler beyanname üzerinde yap›lmal›d›r. Gider kaydedilen tutar›n
fiilen ödeme yap›lmad›¤› için giderlerden ç›kart›l›p baflka bir hesaba al›nmas›
(Gelecek Y›l Giderleri veya Ortaklardan Alacaklar gibi…) mümkünse de, bu
tür kay›tlar iflletmecilik prensiplerine, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve uluslar aras› muhasebe standartlar›na uygun de¤ildir(Apak, 2009).
3- Prim Borçlar›n›n Tecil Edilmesi veya Taksitlendirilmesi
(Yap›land›r›lmas›) Durumu
Yeniden Yap›land›r›lan prim borcunun muhasebelefltirilmesini bir örnek
ile aç›klayal›m.
X Ltd. fiti.’ nin mevzuata göre 2009/Ocak, fiubat, Mart aylar› itibariyle

287

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

SGK’ ya toplam 36.000 TL borcu bulundu¤unu ve bu borçla ilgili 18 ay üzerinden ve eflit taksitler halinde yeniden yap›land›rma sonucunda toplam borcunun
gecikme zamm› (3.600.TL) ile birlikte 39.600 TL olarak hesapland›¤›n› farz
edelim. Buna göre iflverenin yapmas› gereken kay›t afla¤›daki gibi olacakt›r.
________________________ 01 / 04 / 2009 ________________________
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K G‹DERLER‹
36.000.368-VADES‹ GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA
TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi VERG‹ VE
36.000.D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
368.01.01 Yeniden Yap›land›r›lan Prim Asl›
_________________________ 01 / 04 / 2009________________________
180 GELECEK AYLARA A‹T G‹D.
1.800.180.01.01 Gecikme Zamm› (1.800.-)
280 GELECEK YILLARA A‹T G‹D.
1.800.280.01.01 Gecikme Zamm› (1.800.-)
368 VAD. GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA
TAKS. VERG. VE D‹⁄. YASAL YÜK.
3.600.368.02.01 Yap›land›r›lan SGK prim
as›llar›na iliflkin Gecikme Zamm›
_____________________________________________________________
3-A. Yap›land›r›lan Prim As›llar›n›n ve Taksitlendirme Farklar›n›n
Ödenmesine ‹liflkin Muhasebe Kay›tlar›:
Nisan – Aral›k Aylar› (ayl›k kay›t):
__________________ 30 / 04 / 2009 – 30 / 09 / 2010 _________________
368 VAD. GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA
2.200.TAKS. VERG. VE D‹⁄. YASAL YÜK.
368.01.01 Yeniden Yap›land›r›lan Prim Asl› (2000.-)
368.02.01 Yap›land›r›lan SGK prim as›llar›na iliflkin
Gecikme Zamm› (200.-)
2.200.100 / 102 KASA – BANKA
______________________________________________________________
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____________________ 30 / 04 / 2009 – 30 / 09 / 2010__________________
770 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
200.180 GELECEK AYLARA A‹T G‹D.
200.____________________ 30 / 04 / 2009 – 30 / 09 / 2010_________________
950-KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN G‹DERLER
200.950.02-Ödenen Gecikme Zamm›
951-KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN
200.G‹DERKARfiILI⁄I
950.02-Ödenen Gecikme Zamm› Gideri Karfl›l›¤›
______________________________________________________________
3-B. Ödenen SGK Prim As›llar›n›n Matrahtan ‹ndirilmesine ‹liflkin
Muhasebe Kay›tlar›:
______________________ 30 / 04 / 2009 __________________________
950 MATRAHTAN ‹ND‹R‹LECEK UNS. KARfi.
2.000.950.01.01 Matrahtan indirilecek SGK prim as›llar›
951 MATRAHTAN ‹ND‹R‹LECEK UNS.
2.000.951.01.01 Matrahtan indirilecek
SGK prim as›llar›
______________________________________________________________
Yap›land›r›lan SGK prim as›llar›, 9’lu hesap grubunda takip edilecek
olup, bu hesapta biriken tutarlar, ilgili bulunduklar› dönemlere iliflkin vergi
beyannameleri üzerinde “Di¤er indirimler” olarak dikkate al›nacakt›r.
IV- ÖDENMEM‹fi SOSYAL GÜVENL‹K PR‹MLER‹ KONUSUNDA
SIKLIKLA YAPILAN HATALAR (Tafl,2009, 203)
A- Gider Yaz›l›p Ödenmeyen Primlerin Mali Kâra Eklenmemesi:
Yukar›da anlat›ld›¤› üzere primler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar› aç›s›ndan ödendikleri y›lda gider olarak kabul edilmektedir. Dolay›s›yla ça289
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l›flanlar›n ücretlerinin tahakkuku s›ras›nda 7-Maliyet Hesaplar› s›n›f›na kaydolunan, yani dönem sonunda 6-Gelir Tablosu Hesaplar› s›n›f›na yans›t›lan
ödenmemifl sosyal güvenlik primleri, kanunen kabul edilmeyen giderlere at›lmak suretiyle mali kâra eklenmelidir. Fakat uygulamada bu konu genellikle
atlanmaktad›r. Yap›lan bu hatan›n nedeni yukar›da anlat›lan mevzuat›n bilinmemesi, gider yazman›n ne demek oldu¤unun bilinmemesi, bilinmesine ra¤men uygulanmamas› olabildi¤i gibi, anlatt›¤›m›z uygulaman›n yarg› kararlar›na, ticari kazanc›n hesab›nda tahakkuk esas›na vs. ayk›r› oldu¤unun düflünülmesi de olabilmektedir.

Devletin vergisel aç›dan primlerin gider yaz›lmas› için ödenmesi flart›n›

getirmesi bir otokontrol mekanizmas› olarak son derece uygun bir hükümdür.
B- Gider Yaz›l›p Ödenmeyen Primlere ‹liflkin Olarak, Sadece ‹flçi

Pay› Veya Sadece ‹flveren Pay› Mali Kâra Eklenmesi:

Baz› mükelleflerin “Kurum’a fiilen ödenmeyen prim tutarlar›, gelir ver-

gisi ve kurumlar vergisi uygulamas›nda gider yaz›lamaz” hükmünü sadece iflçi pay› veya sadece iflveren pay›n›n gider yaz›lamayaca¤› fleklinde yorumlad›klar› bilinmektedir. Ancak Kanun hükmü gider yazmay›, prim tutarlar› de-

mek suretiyle hem iflçi hem iflveren pay› için ödeme flart›na ba¤lam›fl olup, ikisi aras›nda herhangi bir fark bulunmamaktad›r.

C- Süresinden Sonraki Y›lda Fakat Nisan Ay›nda Verilecek Kurumlar

Vergisi Beyannamesinden Önce Ödenen Primlerin Mali Kâra Eklenmemesi:

Burada anlatmak istedi¤imiz konuyu flu örnekle aç›klayabiliriz. Örne¤in

2007 Eylül primini 2008 fiubat ay›nda ödeyen bir mükellef, 2008 fiubat ay›nda ödedi¤i 2007 Eylül primini mali kâra ulaflmak için 2007 y›l› beyannamesinde gider olarak yazmaktad›rlar. Bu uygulamay› izleyen mükelleflerin yorumu 5510 say›l› Kanun’da yer alan, ödenmeyen primlerin gelir ve kurumlar
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vergisi uygulamas›nda gider olarak dikkate al›namayaca¤› hükmünün amac›n›n sadece primlerin tahsilini sa¤lamak oldu¤u, bu nedenle gelir veya kurum-

lar vergisi beyannamesi verilinceye kadar ödenen sigorta primlerinin de vergi
uygulamas›nda gider olarak dikkate al›nmas› gerekti¤idir. Bununla birlikte

174 S›ra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde aç›kland›¤› üzere primler gelir ve kurumlar vergisi kanunlar› aç›s›ndan ödenmifl oldu¤u y›l›n gideri olarak

kabul edilir ve örne¤imizde 2008 y›l› fiubat ay›nda ödenen 2007 Eylül ay›na
iliflkin söz konusu prim, ancak 2009 y›l›nda verilecek olan 2008 y›l› beyannamesinde indirim konusu yap›labilir. Bunun tek istisnas› Tebli¤’de de aç›klan-

d›¤› üzere Aral›k ay›na iliflkin primlerin Ocak ay›nda ödenmesi durumunda bu
giderin Aral›k ay›n›n gideri olarak dikkate al›nabilmesidir.

D- ‹lgili Y›l Mali Kâr›n Hesab›nda Gider Olarak Dikkate Al›nmayan

Ödenmemifl Primlerin, Ödendi¤i Y›l Vergi Kanunlar› Aç›s›ndan Gider
Yaz›lmas›n›n Nas›l Yap›laca¤›n›n Bilinmemesi:

Mükellefler primlerin tahakkuku s›ras›nda 7-Maliyet hesap s›n›f›na yaz-

mak ve dönem sonunda 6-Gelir Tablosu Hesaplar› s›n›f›na yans›tmak suretiy-

le yevmiye kayd› yapmal› ve dönem sonunda ödenmeyen primleri kanunen
kabul edilmeyen giderlere atmal›d›rlar. Bu primler ödendi¤i y›lda ise, beyanname üzerinde di¤er indirimler olarak mali kârdan indirilecek unsurlar aras›nda gösterilmeli ve bu ifllem naz›m hesaplarda izlenmelidir.
V- SONUÇ
5510 say›l› Kanun’un 88. maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna öde-

nen primlerin gelir veya kurumlar vergisinin hesab›nda gider olarak dikkate

al›nabilmesi için ödenmifl olmas›n›n gerekti¤i unutulmamal›d›r. Gelir vergisi

kanunu aç›s›ndan ticari kazanc›n tespitinde, iflverenlerce hizmet erbab› için
ödenen SGK primlerinin gider olarak indirilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Bu ne-
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denle, sigorta primleri, dönemine ve ait oldu¤u y›la bak›lmaks›z›n fiilen öden-

di¤i tarihte gider yaz›lacak, ödenmedi¤i durumlarda ise muhasebe kay›tlar›n›n

do¤rulu¤u aç›s›ndan ticari kar›n tespitinde gider olarak gösterilecek ancak
mali kar›n tespitinde beyanname üzerinden kanunen kabul edilmeyen giderlerde takip edilecektir.
KAYNAKÇA
Apak, Talha(2009). “Ödenmemifl SSK Primlerinin Gelir Vergisi Ve Ku-

rumlar Vergisi Uygulamas›nda Gider Olarak Kabul Edilmemesi Ve Muhasebe ‹fllemleri” http://www.alomaliye.com, (eriflim tarihi15.10.2009).

Tafl, Ferit(2009). “Ödenmemifl Sosyal Güvenlik Primlerinin Vergi Ka-

nunlar› Uygulamas›nda Gider Olarak Kabul Edilmemesi, Muhasebe ‹fllemleri, Beyanname Üzerinde Gösterilmesi Ve Uygulamada S›kl›kla Yap›lan Hatalar” Yaklafl›m Dergisi 203 (2009).

292

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

HASTANELERDE H‹ZMET ÜRET‹M
MAL‹YETLER‹N‹N TMS 2’YE GÖRE
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

ACCOUNTING FOR COST OF SERVICES
IN HOSPITALS IN ACCORDANCE
WITH IAS 2
Yrd.Doç.Dr. Ali COfiKUN*

Ö¤r.Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi **
Öz
Bir hizmet iflletmesi olan hastanelerde, üretilen hizmetlerin stoklanmas› ve-

ya stok için hizmet üretilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, hastanelerde üretim
iflletmelerinde kullan›lan “mamul” yada “yar›-mamul” stok hesaplar›na benzer bir
hesap kullan›l›p kullan›lamayaca¤› tart›flma konusudur. Türkiye’deki mevcut mu-

hasebe uygulamalar›n›n dayand›¤› Vergi Kanunlar› ile Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› esas al›narak haz›rlanan Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n hizmet ifl-

letmelerindeki stoklara bak›fl aç›s› farkl›d›r. Bu çal›flmada, hastanelerdeki hizmet
üretim maliyetleri ve stok maliyetlerinin muhasebelefltirilmesi ile ilgili vergi kanunlar› ile TMS uygulamas›n›n yaklafl›mlar› aras›ndaki farkl›l›klar konu edilmifl-

tir. Ayr›ca, çal›flmada hastanelerde hizmet stoklar›n›n TMS’ye uygun olarak muhasebelefltirilmesi ile ilgili bir öneri sunulmufltur.

Anahtar Sözcükler: Hizmet Maliyeti, Türkiye Muhasebe Standartlar›,

TMS 2, Sa¤l›k, Stok.

* Fatih Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, ‹flletme Bölümü
** Fatih Üniversitesi, ‹stanbul Meslek Yüksek Okulu/ SMMM
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Abstract
In a hospital, as a service company, it’s impossible to keep the services pro-

vided in the inventory or to produce services for inventory. Therefore, it has been

argued whether there should be an account used in the hospitals for “work-in pro-

cess” or “finished goods” inventories as they are used in manufacturing companies. The approaches to the inventories in service companies are different in current

accounting applications based on Tax Laws in Turkey and Turkish Accounting
Standards (TAS), which is the translation of International Accounting Standards.

This study discusses the differences between the approaches of current accounting

practices and TAS in accounting for cost of services and inventory costs in hospitals. Furthermore, in the study a suggestion is made to record service inventories
in accordance with the TAS in hospitals.

Keywords: Cost of Service, Healthcare, Turkish Accounting Standards,

TAS 2, Inventory.
1. G‹R‹fi

Hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan sa¤l›k iflletmeleri, teflhis, te-

davi, rehabilitasyon ve koruyucu sa¤l›k hizmetleri gibi hizmetler sunmaktad›r.

Sa¤l›k iflletmeleri, hastane, poliklinik, sa¤l›k oca¤› ve sa¤l›k merkezi gibi farkl›
yap›larda faaliyet göstermektedir. Geçmifl y›llarda ço¤unlukla devletin yönetiminde olan sa¤l›k sektöründe, son 15-20 y›lda ekonomik, sosyal ve siyasi nedenler-

den dolay› bir dönüflüm yaflanmakta ve özel sa¤l›k kurulufllar›n›n say›s› gün geçtikçe artmaktad›r.

Sa¤l›k iflletmeleri, hizmet iflletmesi olduklar›ndan dolay›, muhasebe sistem-

lerinin iflleyifli üretim ve ticaret iflletmelerine göre farkl›d›r. Bu nedenle, sa¤l›k iflletmelerinde yönetim bilgi sistemleri ve buna ba¤l› olarak muhasebe bilgi sistemleri oluflturulurken farkl›l›klar dikkate al›nmal›d›r.
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Sa¤l›k iflletmelerinde üretilen hizmetlerin, imalat iflletmelerindeki mamuller

gibi stoklanmas› veya stok için hizmet üretilmesi ve sat›fl için bekletilmesi müm-

kün de¤ildir. Bu nedenle, sa¤l›k iflletmelerinde üretim iflletmelerinde kullan›lan
yar›-mamul ve mamul stok hesab›na benzer bir hesap kullan›l›p kullan›lamayaca¤› tart›flma konusudur. Ülkemizdeki mevcut uygulamalar›n dayand›¤› vergi kanunlar› hizmetlerin stoklanamayaca¤›n› öngörürken; Uluslararas› Muhasebe Stan-

dartlar› esas al›narak haz›rlanan ve k›smen uygulanmaya bafllanan Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) ise hizmetlerin belirli durumlar alt›nda stok hesab›nda izlenebilece¤ini varsaymaktad›r.

Bu çal›flmada, bir sa¤l›k iflletmesi olan özel hastanelerdeki hizmet üretim

maliyetleri ve hizmet stok maliyetleri konu edilecek ve vergi kanunlar› ile TMS
uygulamalar› karfl›laflt›r›lacakt›r.

2. HASTANELERDE H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YETLER‹
Hastanelerde hizmet üretimi ile ilgili olarak ortaya ç›kan ilk madde ve mal-

zeme, personel (iflçilik) ve genel hizmet üretim giderleri kapsam›ndaki direkt ve
endirekt giderlerin tamam›, “740 Hizmet Üretim Maliyeti” ad› alt›nda tek bir he-

sapta kay›t alt›na al›n›r. ‹lk madde ve malzeme giderleri, ilaç, t›bbi sarf ve t›bbi olmayan sarf malzemeleri gibi giderlerden oluflmaktad›r. Personel (iflçilik) giderle-

ri, doktor, hemflire, hizmetli, hizmet yeri yönetim personeli ve d›flardan gelen dok-

tor ve di¤er personelle ilgili ücret ve giderleri içerir. Genel hizmet üretim giderleri ise, d›flar›dan sa¤lanan elektrik, su, haberleflme, ambulans, kan ürünleri, medi-

kal gazlar, laboratuar, dan›flmanl›k ve güvenlik gibi fayda ve hizmetleri; sigorta,
kira, e¤itim, yay›n ve yolluk gibi çeflitli giderleri; vergi resim ve harçlar›; amortis-

man ve tükenme paylar› ile yard›mc› hizmet üretim gider yerlerinden gelen gider
paylar›n› kapsamaktad›r.

Hastanelerde maliyetler, muhasebe tebli¤lerinde öngörülen 7/A veya 7/B se-

çeneklerinden birisi kullan›larak yap›labilir. 7/A seçene¤inde, giderler defter-i kebirde fonksiyon esas›na göre bölümlenir; gider çeflitleri ve gider yerleri yard›mc›

21

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

defterlerde izlenir. 7/B seçene¤inde ise, giderler, defter-i kebirde gider çeflitlerine
göre bölümlenir ve giderler dönem sonunda gider da¤›t›m tablosu düzenlenerek

fonksiyonlar›na ayr›l›p ilgili hizmet maliyetine veya sonuç hesaplar›na aktar›l›r. 7/A
seçene¤i, hastanelerin gider merkezlerinde ortaya ç›kan giderleri çeflitlerine göre da-

ha ayr›nt›l› bir flekilde verdi¤inden dolay›, yöneticiler için maliyetlerin kontrolü ve
yönetimi aç›s›ndan daha kullan›fll›d›r (Coflkun ve Güngörmüfl, 2009: 197).

Hastanelerde ortaya ç›kan giderler, gider yerlerine göre izlenir ve yard›mc›

hizmet üretim gider yerlerinde toplanan maliyetler, esas hizmet üretim gider yer-

lerine da¤›t›l›r. Bir özel hastanede, esas hizmet üretim gider yerlerinin maliyetle-

ri, kardiyoloji, KBB, göz, acil servis gibi hizmetin sunuldu¤u birimler düzeyinde
izlenebilece¤i gibi, bu birimlerin her birinin poliklinik, servis ve yo¤un bak›m birimleri düzeyinde de izlenebilir. Yard›mc› üretim gider yerleri ise; hizmet sunumunda esas hizmet gider yerlerine yard›mc› olan, çamafl›rhane ve terzi gibi birim-

lerdir. Yard›mc› hizmet gider yerleri ise, hizmet üretiminin devam› için gerekli
olan ve esas üretim yerlerine destek veren yemekhane ve krefl gibi gider yerleridir
(Coflkun ve Güngörmüfl, 2009: 198).

3. HASTANELERDE ‹LK MADDE VE MALZEME STOK HESAPLARI
Hastanelerde hizmet üretimi veya di¤er faaliyetlerinde kullan›lmak üzere sa-

t›n al›nan ilaçlar, t›bbi malzemeler, t›bbi olmayan malzemeler ve di¤er malzemeler “150 ‹lk Madde ve Malzeme Stoklar›” hesab›nda izlenir. Hastanelerde ilk mad-

de ve malzeme stoklar›, ilgili birimin talebi ile veya yönetimin planlamas› çerçevesinde sat›n al›n›r, depolan›r ve ilgili birime ihtiyac› ölçüsünde gönderilir. ‹laç
stoklar›, hastanenin bünyesindeki eczane taraf›ndan sat›n al›n›r ve talep edildi¤inde hizmet üretim birimlerine da¤›t›l›r ve bu birimlerde hastan›n tedavisinde kullan›l›r. Ayn› flekilde ilgili birimin talebi ile sat›n al›nan t›bbi malzemeler de ilgili bi-

rimlerde hizmet üretiminde direkt veya endirekt olarak kullan›l›r. T›bbi olmayan
malzemeler, sadece hizmet üretim birimlerince de¤il; sa¤l›k iflletmesinin tüm bi-

rimlerince tüketilebilir. Örne¤in, ka¤›t, toner, kalem gibi k›rtasiye malzemeleri,
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bir hizmet üretim birimi olan kardiyoloji bölümünde kullan›labilece¤i gibi; bir ge-

nel yönetim birimi olan insan kaynaklar› birimince de kullan›labilir (Coflkun ve
Güngörmüfl, 2009: 195-196).

Vergi Kanunlar›na göre, sat›n al›nan ilk madde ve malzemeler maliyet bede-

li ile de¤erlenir. Maliyet bedeli, sat›n alma bedeli (ithal ürünlerde CIF bedeli),

malzemenin hastaneye ulaflmas›na kadar ödenen sigorta ve nakliye gideri, yükle-

me, boflaltma ve hamaliye giderleri, gümrük vergi ve komisyonlar› gibi malzeme-

nin elde edilmesi için katlan›lan tüm maliyetleri içerir (VUK, md.274,265,238).
TMS 2 Stoklar standard›na göre de stok maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dö-

nüfltürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi
için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir (TMSK, 2008: 270). Ancak, VUK ile TMS,

vadeli olarak sat›n al›nan ilk madde ve malzeme stoklar›n›n bedelini belirlemede

farkl› görüfl belirtmektedir. VUK’a göre, sat›fl faturalar›nda ortaya ç›kan vade
farklar› ilk madde ve malzeme maliyetinin bir unsurudur; TMS 2’ye göre ise, va-

deli ödeme koflulu ile al›nm›fl ilk madde ve malzemenin peflin al›m fiyat› ile vadeli fiyat› aras›ndaki fark, finansman unsuru içerdi¤i takdirde, bu unsurlar ilgili dönemde finansman gideri olarak muhasebelefltirilir (Güngörmüfl ve Boyar, 2009).

4. H‹ZMET STOK MAL‹YETLER‹N‹N MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Üretim iflletmelerinde ilk madde ve malzeme, yar› mamul ve mamul stokla-

r› olmak üzere üç çeflit stok hesab› bulunmaktad›r. Mevcut muhasebe uygulama-

s›nda, hizmet iflletmelerinde yukar›da da aç›kland›¤› gibi ilk madde ve malzeme
stoklar› bulunmakta; ancak yar› mamul veya mamul stoklar› bulunmamaktad›r.

Nitekim, hastanelerde üretilen hizmetlerin, stoklanmas›, stok için mal üretilmesi
ve sat›fl için bekletilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, vergi kanunlar›nda, hizmet üretimi için gerekli olan maliyetler stok maliyeti olarak de¤erlendirilmemek-

tedir. Ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetleri, dönem sonunda “622 Sat›lan Hiz-

met Maliyeti” gider hesab›na do¤rudan aktar›lmakta ve dönem bafl› ve dönem so-

nunda tamamlanmam›fl olan hizmetlerle ilgili muhasebe kayd› yap›lmamaktad›r.
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Ancak, TMS 2’ye göre “verilen hizmetle ilgili has›lat›n mali tablolara gelir olarak

yans›t›lmad›¤› durumlarda ilgili giderler stok hesab›na yans›t›l›r”(TMSK, 2008:
270).

4.1. Vergi Kanunlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi
Mevcut muhasebe uygulamas›nda, hizmet iflletmeleri için yar›-mamul ve

mamul stok kavramlar› söz konusu olmad›¤› için; hizmet üretim maliyetleri, orta-

ya ç›kt›¤› dönemin sonunda tamam› ile giderlefltirilir. Bu uygulamaya göre, dönem içerisinde gerçekleflen hizmet üretim maliyetleri, “740 Hizmet Üretim Mali-

yeti” hesab›nda topland›ktan sonra, dönemsonunda “741 Hizmet Üretim Maliyeti
Yans›tma Hs.” yard›m› ile “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r. Afla-

¤›da, hizmet üretim maliyetlerinin vergi kanunlar›na göre muhasebelefltirilmesi
gösterilmifltir.
1.

2.
3.

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

xxxxx

‹LG‹L‹ HESAPLAR

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HS

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA
HESABI

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

4.2. Türkiye Muhasebe Standartlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi

TMS 2’ye göre, hizmet iflletmelerinde sunulan hizmetlerle ilgili has›lat›n

mali tablolara gelir olarak yans›t›lmad›¤› durumlarda, hizmet üretim giderlerinin
stok hesab›na yans›t›lmas› öngörülür. Hizmet stoklar›n›n maliyeti, “kontrol ifllem-

lerini yürüten personel dahil olmak üzere, hizmetin sunulmas›nda do¤rudan görev

alan personelin iflçilik ücretleri ve di¤er maliyetleri ile bunlarla iliflkili olabilecek
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genel giderleri” kapsamaktad›r. Ancak, sat›fl ve genel yönetim ile ilgili giderler ile
üretimle ilgili olmayan di¤er maliyetler hizmetin maliyetine dahil edilmez
(TMSK, 2008; 270).

TMS 2’de hizmet stoklar› hesab› ve bunun muhasebelefltirilmesi ile ilgili ay-

r›nt›lar belirtilmemifltir. Bu nedenle hizmet stoklar› ile ilgili kullan›lmas› gereken
hesap veya hesaplar›n iflleyifli ile ilgili uygulama noktas›nda farkl›l›klar söz konusu olmaktad›r. Muhasebe uygulamas›n›n farkl›laflmas›n›n en önemli nedeni, sa¤-

l›k, e¤itim, hukuk, e¤lence, konaklama, inflaat, film, proje ve dan›flmanl›k gibi
farkl› faaliyet alanlar›nda hizmet veren hizmet iflletmelerinin bulunmas› ve bunlar›n sunduklar› hizmetlerin çeflitlili¤idir.

Bu nedenle, Akdo¤an ve Sevilengül (2007, 182-186), TMS 2’ye dayanarak,

hizmet iflletmelerinde, üretimleri devam eden hizmetler için ortaya ç›kan giderle-

rin izlenmesinde “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyeti”; üretimi tamamlanm›fl,
ancak henüz has›lat› do¤mam›fl stok niteli¤indeki hizmet maliyetlerinin izlenmesinde “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesaplar›n›n kullan›lmas› önermektedir. Bu hesaplar›n kullan›m› ile ilgili örnek afla¤›dad›r.
1

154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹ xxxxx
155 TAMAMLANMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HS.

xxxxx
xxxxx
xxxxx

Yukar›daki muhasebe kayd›nda, hizmet iflletmelerde dönemsonunda sonuç-

land›r›lmam›fl olan ifllerle ilgili ortaya ç›kan hizmet maliyetler “154 Tamamlan-

mam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›na aktar›l›rken; sonuçland›r›lm›fl ancak henüz
sat›fl› gerçeklefltirilmemifl ifllerle ilgili hizmetlere ait maliyetler, “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›na kaydedilmifltir. Hizmet üretimi sonuçland›r›l-

m›fl ve sat›fl› gerçeklefltirilmifl olan hizmetlerle ilgili maliyetler ise “622 Sat›lan
Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›lm›flt›r.
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Önceki dönemin sonunda “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesa-

b›na aktar›lan ve sonuçland›r›lmam›fl ifllerle ilgili olan maliyetler; bu ifllerin so-

nuçland›r›ld›¤› ancak sat›fl›n›n gerçeklefltirilmedi¤i durumda afla¤›daki muhasebe
kayd›nda görüldü¤ü gibi, “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›na; sat›-

fl›n›n gerçeklefltirilmesi durumunda ise, “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na
aktar›l›r.
2

155 TAMAMLANMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹
154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET

xxxxx

MAL‹YETLER‹
2

- VEYA -

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET

xxxxx
xxxxx

MAL‹YETLER‹

xxxxx

Bir önceki dönemde tamamlanm›fl ancak sat›fl› gerçeklefltirilmifl olan ve

“155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda aktiflefltirilen hizmetlerle ilgili maliyetler, sat›fl›n gerçeklefltirildi¤i dönemde “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r.
3

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.
155 TAMAMLANMIfi H‹ZMET
MAL‹YETLER‹

xxxxx
xxxxx

Film/müzik prodüksiyon ve bilgisayar yaz›l›m flirketleri gibi hizmet iflletme-

lerinde sunulan hizmetler, üretim iflletmelerindekine benzer özellik gösterdi¤inden dolay›; bu iflletmelerde yukar›daki muhasebe kay›t örneklerinin tamam› kul-

lan›labilir. Ancak, bu kay›tlar, her hizmet iflletmesi için geçerli de¤ildir. Örne¤in,
bir hukuk, sa¤l›k, e¤itim veya dan›flmanl›k flirketinin “155 Tamamlanm›fl Hizmet
Maliyetleri” hesab›n› kullanmas› mümkün de¤ildir, çünkü bu iflletmelerde hizme-
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tin tamamlan›p sat›fl için bekletilmesi mümkün de¤ildir. Bununla birlikte, örne¤in
bir hukuk flirketi devam eden bir dava ile ilgili ortaya ç›kan maliyetleri, dönemsonunda “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda aktiflefltirmelidir.
5. HASTANELERDE H‹ZMET STOK MAL‹YET‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Hastanelerde dönem içinde ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetleri, tedavi

sürecinin tamamlan›p tamamlanmamas›na veya hastan›n taburcu olup olmamas›-

na bak›lmaks›z›n “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na kaydedilir. Afla¤›daki

örnekte, “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›n›n alt hesaplar›, gider yerleri ve bu
gider yerlerinde ortaya ç›kan gider çeflitleri esas al›narak düzenlenmifltir.
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1

28

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
740.01. Kardiyoloji Bölümü Maliyetleri
740.01.01. Kardiyoloji Servis Maliyetleri
740.01.01.00. ‹lk Madde ve Malzeme
Giderleri
740.01.01.00.10. ‹laç Giderleri
740.01.01.00.11. T›bbi Sarf Giderleri
740.01.01.01. Personel Ücret ve Giderleri
740.01.01.01.10. Doktor Ücret ve Giderleri
740.01.01.01.11. Hemflire Ücret ve Giderleri
740.01.01.01.12. Hizmetli Ücret ve Giderleri
740.01.01.03. D›flardan Sa¤lanan Fayda ve
Hizmetler
740.01.01.03.00. Elektrik, Su ve Gaz Giderleri
740.01.01.03.01. Haberleflme Giderleri
740.01.01.04. Çeflitli Giderler
740.01.01.04.00. Sigorta Giderleri
740.01.01.04.01. Kira Giderleri
740.01.01.04.03. E¤itim, Kültür ve Yay›n
Giderleri
740.01.01.05. Vergi, Resim ve Harçlar
740.01.01.06. Amortisman ve Tükenme Paylar›
740.01.01.07. Yard›mc› Gider Yerleri Da¤›t›m
Paylar›
740.01.01.07.00. Çamafl›rhane Gider Paylar›
740.01.01.07.03. Yemekhane Gider Paylar›
740.01.01.07.05. Hizmet Yönetim Gider
Paylar›
740.01.02. Kardiyoloji Yo¤un Bak›m Maliyetleri
.................................................................................
740.01.03. Kardiyoloji Poliklinik Maliyetleri
...............................................................................
740.02. KBB Bölümü Maliyetleri
........................................................
740.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri
....................................................
740.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri
........................................................
‹LG‹L‹ HESAPLAR

xxxxx

xxxxx
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Ancak, dönem içinde “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na toplanan gi-

derlerin dönemsonunda hangi hesaba/hesaplara aktar›laca¤› ile ilgili, TMS 2 ve
vergi kanunlar›n›n yaklafl›mlar› aras›nda farkl›l›klar söz konusudur.
5.1. Vergi Kanunlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi
Vergi kanunlar›na uygun olan mevcut muhasebe uygulamalar›na göre, has-

tanelerde dönem içinde hizmet üretiminde ortaya ç›kan maliyetler, hizmetin sat›-

l›p sat›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n dönemsonunda tamam› ile giderlefltirilmektedir.
Dönem içinde “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na kaydedilen giderler, dö-

nemsonunda “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma Hs.” yard›m› ile “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r. Afla¤›da, hastanelerde ortaya ç›kan hiz-

met üretim maliyetlerinin vergi kanunlar›na göre muhasebelefltirilmesi ile ilgili bir
örnek verilmifltir.

2. 622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

622.01. Kardiyoloji Bölümü Maliyetleri

xxxxx

622.02. KBB Bölümü Maliyetleri

622.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

622.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx

YANSITMA HS.

741.01. Kardiyoloji Bölümü Maliyetleri
741.02. KBB Bölümü Maliyetleri

741.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

741.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri

3. 741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA
HESABI

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx

xxxxx
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5.2. Türkiye Muhasebe Standartlar›na Göre Muhasebelefltirilmesi
Hastanelerde kardiyoloji, KBB veya dahiliye gibi bölümlerin servisleri ve

yo¤un bak›mlar›nda sunulan tedavi ve bak›m hizmetleri uzun bir süreçte gerçek-

leflmektedir. Bu nedenle, dönemsonunda hastanelerin servis ve yo¤un bak›m bölümlerinde henüz hizmet süreci tamamlanmam›fl hastalar bulunur. Dönemsonun-

da hastanede yatmakta olan hastalara sunulan hizmetlerle ilgili maliyetler, tedavi
sürecinin bafl›ndan itibaren ortaya ç›kmakta ve kay›t alt›na al›nmaktad›r. Ancak,
bu hastalara sunulan hizmetlerin karfl›l›¤› olan gelirin tam olarak belirlenebilmesi
ve kayd›n›n yap›labilmesi için tedavi sürecinin tamamlanmas› gerekir. Bu neden-

le, TMS 2’ye uygun olarak, hastanelerde sunulan hizmetlerle ilgili has›lat›n mali
tablolara gelir olarak yans›t›lmad›¤› durumlarda, hizmet üretim giderlerinin stok
hesab›na yans›t›lmas› gerekir.

Hastanelerde, dönemsonunda yatan hastalar veya tedavisi henüz tamamlan-

mam›fl hastalarla ilgili ortaya ç›kan maliyetler, aktiflefltirilerek “154 Tamamlan-

mam›fl Hizmet Maliyeti” hesab›na kaydedilebilir. Bu hizmetlerin tamamland›¤› ve
hizmete ait gelirin gerçekleflti¤i dönem içinde, hizmetle ilgili maliyetler “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r.

Di¤er taraftan, hastanelerde, sunulan hizmetlerin özelli¤inden dolay›, ta-

mamlanm›fl ve sat›fl için bekleyen hizmetler bulunmamaktad›r. Bu nedenle, henüz
has›lat› do¤mam›fl stok niteli¤indeki hizmet maliyetlerinin izlenmesinde kullan›-

lan “155 Tamamlanm›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›n›n hastanelerde kullan›lmas›
uygun de¤ildir.

TMS 2’ye göre, “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesab›na kaydedilen bölüm-

lerin servis ve yo¤un bak›m birimlerinde dönem içinde gelir kayd› yap›lan hizmet-

lerle ilgili maliyetler, “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r. Dönemso-

nu itibari ile tedavisi devam eden ve gelir kayd› yap›lmam›fl hastalara sunulan hiz-

metlerle ilgili maliyetler “154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda
aktiflefltirilerek bir sonraki döneme devredilir.
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154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹
154.01. Kardijoloji Bölümü Maliyetleri

xxxxx

154.02. KBB Bölümü Maliyetleri

154.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

622.01. Kardijoloji Bölümü Maliyetleri

xxxxx

622.02. KBB Bölümü Maliyetleri

622.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

622.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HS.

xxxxx

741.01. Kardijoloji Bölümü Maliyetleri
741.02. KBB Bölümü Maliyetleri

741.03. Dahiliye Bölümü Maliyetleri

741.04. Acil Servis Bölümü Maliyetleri
“154 Tamamlanmam›fl Hizmet Maliyetleri” hesab›nda izlenen ve tamamlan-

mam›fl tedavi ve hizmetlerle ilgili maliyetler, tedavinin tamamland›¤› ve bu hizmetlerle ilgili gelir kayd›n›n yap›ld›¤› dönem içinde “622 Sat›lan Hizmet Maliyeti” hesab›na aktar›l›r.
2.

622 SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ HS.

3.

741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA

154 TAMAMLANMAMIfi H‹ZMET MAL‹YETLER‹

HESABI

740 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
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SONUÇ VE ÖNER‹
Mevcut muhasebe uygulamalar›n›n dayand›¤› vergi kanunlar›, üretim ifllet-

melerinde üretim süreci devam eden veya üretimi tamamlanan ancak sat›fl› henüz

gerçekleflmemifl yar›-mamul veya mamullerin maliyetlerinin aktiflefltirilmesini

öngörürken; bir hizmet iflletmesi olan hastanelerde ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetlerinin tamam›n›n, gelirin gerçekleflmifl olup olmamas›na bak›lmaks›z›n dö-

nemsonunda giderlefltirilmesini öngörmektedir. Bu durum, gelir tablosu ilkelerinden “belli bir dönemin sat›fllar› ve gelirleri bunlar› elde etmek için yap›lan sat›flla-

r›n maliyet ve giderleri ile karfl›laflt›r›lmal›d›r” ilkesine tam olarak uymamaktad›r.
Bu ilkenin öngördü¤ü durum, TMS 2’nin uygulanmas› ile sa¤lanabilir. Çünkü
TMS 2’de, sunulan hizmetlerle ilgili has›lat›n mali tablolara gelir olarak yans›t›l-

mad›¤› durumlarda, hizmet üretim giderlerinin stok hesab›na yans›t›lmas› gerekmektedir. Böylece TMS 2’ye göre, hastanelerde hizmet üretim maliyetlerinin gi-

derlefltirilebilmesi için, gelirin finansal tablolara yans›t›lmas› gerekmekte, aksi
takdirde maliyetlerin aktiflefltirilmesi öngörülmektedir.

Vergi kanunlar›ndaki uygulamaya göre, hastanelerde dönem bafl›/sonunda

yatan veya tedavisi devam eden hastalarla ilgili ortaya ç›kan hizmet üretim mali-

yetlerinin gelir tablosuna yans›t›lmas›na ra¤men henüz bu hastalarla ilgili gelir
kayd› yap›lmam›fl ise, dönemin kâr› oldu¤undan daha düflük veya yüksek ç›kabilmektedir. TMS 2’de ise, mali tablolara gelir kaydedilmeyen hizmetlerin maliyet-

lerinin giderlefltirilip mali tablolara yans›mas› mümkün de¤ildir. Dolay›s› ile TMS

2 uyguland›¤›nda muhasebenin temel ilkelerinden olan “dönemsellik” kavram›n›n
gere¤i sa¤lanm›fl olacakt›r.

TMS 2’de has›lat› mali tablolara gelir olarak yans›t›lmayan hizmetlerin üre-

tim maliyetinin dönemsonunda hangi hesaplarda aktiflefltirilece¤i belirtilmemifl
ve bu uygulamac›lara b›rak›lm›flt›r. Bu nedenle uygulamada hizmet iflletmelerinin
faaliyet alanlar›na göre yapmas› gereken kay›tlarda farkl›l›klar söz konusudur. Baz› hizmet iflletmelerinde üretim sürecinin özelli¤inden dolay›, dönemsonunda ta-

mamlanmam›fl hizmetler ve tamamlanm›fl fakat gelir ortaya ç›kmam›fl hizmetler
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için ayr› varl›k hesaplar› kullan›lmas› gerekecektir. Hastanelerde dönem bafl›/so-

nunda yatan veya tedavisi devam eden hastalarla ilgili “tamamlanmam›fl hizmet
maliyetleri” hesab› kullan›labilir; ancak hastanelerde, yaz›l›m veya film sektörlerinde oldu¤u gibi üretim süreci tamamlanm›fl ve sat›fl için bekleyen hizmetler bu-

lunmad›¤›ndan dolay› “tamamlanm›fl hizmet maliyetleri” hesab›n›n kullan›lmas›
uygun de¤ildir.

Sonuç olarak hastanelerde ortaya ç›kan hizmet üretim maliyetlerinin muha-

sebelefltirilmesinde vergi kanunlar›na ve TMS 2’ye göre farkl›l›klar bulunmaktad›r. Muhasebe teorisi aç›s›ndan olaya bak›ld›¤›nda, hizmet üretim maliyetlerinin
TMS 2’ye göre muhasebelefltirilmesinin, vergi kanunlar›na dayanan mevcut uygulamaya göre daha do¤ru ve gerçekçi sonuç verece¤i görülmektedir.
KAYNAKÇA
Akdo¤an, Nalan ve Sevilengül, Orhan (2007) Tekdüzen Muhasebe Siste-

mi Uygulamas›, Ankara : Gazi Kitabevi

Coflkun, Ali ve Güngörmüfl, Ali Haydar (2009) “Özel Sa¤l›k ‹flletmelerinde

Muhasebe Bilgi Sistemi” Sa¤l›k ‹flletmeleri Yönetim Rehberi. Ankara : Seçkin

Yay›nc›l›k

Güngörmüfl, Ali Haydar ve Boyar, Ender (2009) “TMS 2 Stoklar Standar-

d›nda Al›fllarla ilgili olarak Ortaya Ç›kan Vade Farklar›na Yönelik bir Uygulama
Önerisi” Vergi Sorunlar› Dergisi 244 (2009) : 172-179.

“TMS 2: Stoklar” (2008) Türkiye Muhasebe Standartlar› TMS/TFRS

2008, Ankara : TSMK Yay›nlar›.

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

Gazete (10705 say›l›)

33

34

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

SOSYAL GÜVENL‹K MEVZUATI
UYARINCA SERBEST MUHASEBEC‹
MAL‹ MÜfiAV‹RLER ‹LE YEM‹NL‹
MALÎ MÜfiAV‹RLERCE ‹fiYER‹
KAYITLARININ ‹NCELENMES‹
l Ekrem TAfiBAfiI*
I.G‹R‹fi
31/5/2006 tarihli ve 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 59 uncu maddesinin dördüncü ve beflinci f›kralar›na göre Kurumdan ilifliksizlik belgesi al›nmas› gereken ihaleli ifller ile özel bina inflaat›
iflyerleri iflverenlerine bu belgenin verilmesinde 1/6/1989 tarihli ve 3568 say›l› Serbest Muhasebeci Malî Müflavirlik ve Yeminli Malî Müflavirlik Kanununa göre yetki verilmifl, Serbest Muhasebeci Malî Müflavirler ile Yeminli Mali Müflavirler taraf›ndan iflyeri kay›tlar›n›n incelenebilmesi mümkündür.
Meslek mensuplar›nca iflyeri kay›tlar›n›n incelenmesi sonucu Kuruma
bildirildi¤i tespit edilen iflçilik tutarlar›n›n uygunlu¤unun sa¤lanmas› ile Kuruma yeterli iflçilik bildirilmedi¤i tespit edilen iflyeri iflverenlerine, tespit edilen fark iflçilik tutar› üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezas› ve gecikme zamm› tutar› ile idarî para cezalar› uygulanmaktad›r. Bu düzenlemelere
iliflkin usul ve esaslar 27/9/2008 tarih ve 27010 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan Serbest Muhasebeci Malî Müflavirler ‹le Yeminli Malî Müflavirlerce ‹flyeri Kay›tlar›n›n ‹ncelenmesi Hakk›nda Yönetmelik ile düzenlenmifltir.
Bu makalede sosyal güvenlik mevzuat› uyar›nca serbest muhasebeci malî müflavirler ile yeminli malî müflavirlerce iflyeri kay›tlar›n›n incelenmesinden bahsedilecektir.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettifli
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II- MESLEK MENSUPLARINCA ‹NCELEME YAPILMASI
‹hale konusu ifllerde inceleme, iflin kesin kabulünün ya da geçici kabulü-

nün noksans›z yap›ld›¤› tarihten sonra ve iflverene ödenmesi gereken Katma
De¤er Vergisi hariç, malzeme fiyat fark› ve akreditif bedeli dâhil, toplam istihkak tutar›na iflin asgari iflçilik oran› uygulanmak suretiyle yap›l›r.

‹flin sözleflmesinde çal›flt›r›lacak iflçi say›s› belli ise, öncelikle bu iflçile-

rin sigortal›l›k niteli¤i, ücretlerinin iflyeri kay›tlar›na usulüne uygun olarak in-

tikal ettirilip ettirilmedi¤i, ayr›ca bunlar›n prime esas kazançlar› ile prim ödeme gün say›lar›n›n Kuruma eksiksiz bildirilmifl olup olmad›¤› tespit edilir. Bu
tespit sonucunda düzenlenecek raporda, sözleflmede çal›flt›r›lmas› öngörülen
iflçi say›s› nazara al›narak, iflyeri kay›tlar›ndan çal›flt›r›ld›¤› tespit edilen iflçiler ile ücretlerine aylar itibar›yla yer verilir.

‹darece, iflverene ödemelerin döviz fleklinde yap›lmas› hâlinde, döviz tu-

tar›, ödemenin yap›ld›¤› tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›nca belirlenen döviz sat›fl kuru üzerinden Türk Liras›na çevrilerek ifllem yap›l›r.

‹haleli iflin birden fazla konuyu kaps›yor olmas› ve her bir iflin asgari ifl-

çilik oran›n›n bilinmesi hâlinde, inceleme, iflverenin bu husustaki yaz›l› iste¤ini ayr›ca Kuruma dilekçe ile bildirmek kayd›yla, bu ifllerin en yükse¤ine

iliflkin asgari iflçilik oran› dikkate al›narak yap›l›r.
Gerçek kifliler, tüzel kifliler veya tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufllar taraf›ndan yap›lan özel bina inflaat› iflyerlerinde inceleme iflin bitti¤i tarihten sonra ve bina maliyetine, iflin asgari iflçilik oran› uygulanmak suretiyle
yap›l›r. Bina maliyeti, ruhsatnamesinde yaz›l› bulunan yüzölçümü ile birim
maliyet bedelinin çarp›m› suretiyle hesaplan›r. Bu hesaplamada, her y›l inflaat›n s›n›f ve grubuna göre Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›nca tespit edilen ve
Kurumca ç›kar›lacak genelgede belirtilen birim maliyet bedelleri dikkate al›n›r. ‹flyerine ait defter ve belgelerden tespit edilecek maliyetin daha fazla olmas› hâlinde ise incelemede, bu maliyet bedeli esas al›n›r.
‹nflaat ruhsatnamesinde belirtilen inflaat s›n›f veya grubundan yüksek ya
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da yüzölçümünden daha fazla yap›ld›¤› anlafl›lan özel bina inflaatlar›nda, tespit edilen s›n›f veya grup yahut yüzölçümü dikkate al›n›r. Bafllad›¤› y›l içinde
bitirilmifl olan inflaat›n maliyetinin hesaplanmas›nda o y›l için tespit edilen,
bafllad›¤› y›ldan sonraki y›llarda tamamlanm›fl inflaat›n maliyetinin hesab›nda
ise bitirildi¤i y›ldan bir önceki y›la ait birim maliyet bedeli esas al›n›r. ‹nflaat›n bafllad›¤› ve bitirildi¤i tarih iflverence resmî makamlardan al›nacak belge
ile kan›tlan›r. Yasal süre içinde tescil edilmemifl olan inflaat›n bafllad›¤› tarihin resmî belge ile kan›tlanamamas› hâlinde, ruhsat tarihi inflaat›n bafllad›¤›
tarih olarak kabul edilir.
‹nflaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuat›na göre ruhsat› hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemifl bulunan
ya da tescilli olmas›na ra¤men Kuruma, Kanunun 86 nc› maddesinin birinci
f›kras›nda 1 ve Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 15 inci 2 ve 109 uncu 3 maddelerinde belirtilen belgeleri hiç verilmemifl olan bina inflaat› iflyerleri ile tamamlanmam›fl bina inflaat› iflyerleri hakk›nda ilgili Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmez.
III- ‹NCELEMEYE ‹L‹fiK‹N ORTAK HÜKÜMLER
‹hale konusu ifllerde ve özel bina inflaat› ifllerinde inceleme yap›l›rken
ihale konusu ifllerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksans›z yap›ld›¤›,
özel bina inflaat› iflyerlerinde ise inflaat›n bitirildi¤i tarihe kadar Kuruma bildirilmifl olan iflçilik miktar› dikkate al›n›r.
‹hale konusu ifllerde iflverene ödenen toplam istihkak tutar›na, özel bina
inflaatlar›nda ise binan›n toplam maliyet bedeline, iflin asgari iflçilik oran› uygulanmak suretiyle bulunan asgari iflçilik miktar›, iflin bitirildi¤i tarihe kadar
Kuruma bildirilmifl olan prime esas kazançlar toplam› ile k›yaslan›r. Bu k›yas1 5510 say›l› Kanunun 86 ›nc› maddesinin birinci f›kras›nda ayl›k prim ve hizmet belgesi belirtilmektedir.
2 Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 15 inci maddesinde sigortal› ifle girifl bildirgesi belirtilmektedir.
3 Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 109 uncu maddesinde ayl›k prim ve hizmet belgesi ile fiilî hizmet süresi zamm›
prim belgesi belirtilmektedir.
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lama sonucunda, iflin faaliyet süresi için Kuruma bildirilmifl olan sigorta primine esas kazançlar toplam›n›n, hesaplanan asgari iflçilik miktar› ile ayn› veya daha fazla tutarda oldu¤unun tespiti hâlinde, durum aç›klanarak ilifliksizlik
belgesi verilebilece¤ine iliflkin rapor düzenlenir.
Kuruma bildirilmifl olan sigorta primine esas kazançlar toplam›n›n, inceleme sonucunda hesaplanan asgari iflçilik miktar›ndan az olmas› durumunda,
iflveren kay›tlar›nda yer alan;
1) Alt iflverenler taraf›ndan yap›lan ifller hariç olmak üzere, ünitesi ve iflyeri sicil numaras› belirtilmek kayd›yla, iflin baz› bölümlerini yapan Kanun
kapsam›ndaki di¤er iflverenlerden al›nm›fl faturalara dayan›larak yap›lan malzemeli iflçilik ödemeleri,
2) 5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› olanlar›n bu durumlar›, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras›/Sosyal Güvenlik Sicil Numaras› belirtilmek kayd›yla, iflin baz› bölümlerinin
yan›nda sigortal› çal›flt›rmadan bizzat yapan ifl sahiplerinden al›nm›fl faturalara
ve gider belgelerine dayan›larak yap›lan malzemeli iflçilik ödemeleri,
3) Ayn› faturada hem malzeme ve hem de iflçilik tutar› kay›tl› ise, her iki
tutar birbirinden ayr› kaydedilmifl olsa bile, toplam fatura tutar›,
4) Malzeme bedelinden ayr› olarak nakliye bedelinin kesin bir flekilde
belirlendi¤i faturalara dayan›larak yap›lan nakliye ödemeleri,
5) Kuruma mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bak›m›ndan,
hafriyat ve nakliyat iflleri için di¤er firma veya flah›slardan al›nm›fl fatural›
ödemeler dikkate al›nmamak kayd›yla, Kurumda tescilli bir iflyerinden sevk
ve idare edilen makine park›na sahip iflverenlerin, bu parktaki araçlar›nda çal›flanlar›n incelemesi yap›lmakta olan ihale konusu ifle iliflkin iflyerinden Kuruma bildirilmemifl oldu¤u saptanmak ve bu durum iflyeri kay›tlar›yla do¤rulanmak flart›yla, düzenlenecek raporda aç›kça ve ayr›nt›l› olarak ortaya konulan, faturaya dayanmayan, hakedifl raporlar›ndan tespit olunan hafriyat ve
nakliyat bedelleri, iflverene ödenen toplam istihkak tutar›ndan veya maliyet
bedelinden düflülerek Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik miktar› yeniden hesaplan›r.
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‹flveren kay›tlar›ndan baz› sigortal›lara 5510 say›l› Kanunun 82 nci mad-

desi uyar›nca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst s›n›r›n›n üzerinde üc-

ret ödendi¤i tespit edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolar›nda kay›tl› brüt ücret-

ler ile üst s›n›r aras›ndaki fark ve salt iflçilik içeren fatural› iflçilik ödemeleri,
iflin asgari iflçilik oran› uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari iflçilik tutar›ndan düflülerek inceleme yap›l›r.

Fatura ve gider belgelerinde kay›tl› tutarlar›n, bu belgelerden yap›ld›¤›

anlafl›lan ifllere karfl›l›k al›nan hakedifl raporu ile ödenen tutarlardan fazla olmas› durumunda, aflan k›s›m incelemede dikkate al›nmaz. ‹ncelemede, yap›lan ödemelerin katma de¤er vergisi d›fl›ndaki tutarlar› esas al›n›r.

‹nceleme sonucunda hesaplanan asgari iflçilik tutar›n›n Kuruma bildiril-

mifl olan prime esas kazançlar toplam› ile ayn› veya daha fazla tutarda oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, iflverene, ilifliksizlik belgesi verilebilece¤ine

dair rapor düzenlenir. Hesaplanan asgari iflçilik miktar›n›n Kuruma eksik bil-

dirildi¤inin tespiti hâlinde ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan aylar

tespit edilebiliyorsa bu aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya
mal edilir ve 5510 say›l› Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddeleri 4 ile 102 nci

maddenin birinci f›kras›n›n (d) bendi 5 ile (e) bendinin (4) numaral› alt bendi

uyar›nca 6 ifllem yap›lmas› gerekti¤i raporda önerilir. Yap›lan inceleme s›ra-

s›nda Kurum mevzuat›na ayk›r› bir durumun tespiti hâlinde düzenlenecek raporda bu hususlara da yer verilir.

4 5510 say›l› Kanunun 88 inci maddesinde primlerin ödenmesi 89 uncu maddesinde ise prim borçlar›na halef olma,
gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile iadesi gereken primler düzenlenmektedir.
5 5510 say›l› Kanunun 102 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (d) bendi uyar›nca ayn› Kanunun 59 uncu maddesinin beflinci
f›kras›nda belirtilen serbest muhasebeci malî müflavirler ile yeminli malî müflavirlerce düzenlenen raporlara istinaden,
Kuruma bildirilmedi¤i tespit edilen eksik iflçilik tutar›n›n mal edildi¤i her bir ay için, ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda
idari para cezas› uygulan›r.
6 5510 say›l› Kanunun 102 inci maddesinin (e) bendinin (4) numaral› alt bendi uyar›nca tutmakla yükümlü bulunulan
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutar›n› aflmamak kayd›yla; defter ve belgelerin
tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte;.. sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar›n kesin olarak tespitine
imkân vermeyecek flekilde usûlsüz veya noksan tutulmufl defterler,.. geçerli say›lmaz ve bu geçersizlik hallerinin
gerçekleflti¤i her bir takvim ay› için, ayl›k asgari ücretin yar›s› tutar›nda.. idari para cezas› uygulan›r.
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IV- RAPORLAR ‹LE ‹LG‹L‹ ‹fiLEMLER
Meslek mensuplar›nca düzenlenen raporlar, mücbir sebep olmad›¤› sü-

rece en geç onbefl gün içinde iflleme konulur.Meslek mensuplar›nca rapor dü-

zenlenmesi, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmifl memurlar›nca
iflin asgari iflçilik miktar›n›n tespiti hususunda inceleme yap›lmas›na engel

oluflturmaz. Meslek mensuplar›nca düzenlenen raporlar Kurumca gerek duyu-

lan hâllerde Rehberlik ve Teftifl Baflkanl›¤›nca belirlenecek yöntemlerle her
zaman incelenebilir.

Meslek mensubunca düzenlenen raporlarda ünitece 7 eksiklik veya mad-

di hata tespit edilmesi hâlinde, raporu düzenleyen meslek mensubundan on-

befl gün içinde ek rapor vermesi iadeli taahhütlü bir yaz›yla istenir. Ek raporda da eksikli¤in veya maddi hatan›n giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de

belirtilerek rapora göre ifllem yap›lmayaca¤› yine iadeli taahhütlü bir yaz›yla
iflverene ve raporu düzenleyen meslek mensubuna bildirilir. Ek raporun veril-

memesi, eksiklik veya maddi hatan›n düzeltilmemifl olmas›, yap›lan düzeltmenin yetersiz bulunmas› ya da meslek mensubunca, raporunun eksiksiz ve-

ya hatas›z oldu¤unun iddia edilmesi hâlinde, rapor ile rapora konu ifle iliflkin

tüm belgeler ilgili ünite taraf›ndan, inceleme yap›lmak üzere Rehberlik ve
Teftifl Baflkanl›¤›n›n ilgili birimine gönderilir.

Meslek mensubunca düzenlenecek raporun ilgili üniteye intikalini mütea-

kip Ünitece, yap›lan inceleme sonucunda meslek mensubunca tespit edilen ve
Kuruma bildirilmedi¤i anlafl›lan fark iflçilik tutar› üzerinden hesaplanacak sigor-

ta primleri ve bunlara ba¤l› gecikme cezas›, gecikme zamm› ile idarî para cezalar› tutarlar›n›n ödenmesi için durum, iflverene iadeli taahhütlü bir yaz›yla bildirilir. Yap›lan tebligat üzerine iflveren taraf›ndan borcun bir ay içinde ödenece¤i-

nin ilgili üniteye yaz›l› olarak taahhüt edilmesine ra¤men, borcun bu süre içinde
ödenmemesi hâlinde, ünitece 21/7/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ifllem yap›l›r.
7 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini ifade etmektedir.
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Meslek mensubunca iflyeri kay›tlar›n›n incelenmesi sonucunda düzenlenen raporda ödenmesi önerilen borcun tahsil edilmesi veya iflverenin borçlar›n› karfl›layacak miktarda banka teminat mektubu, Devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil veya bonolar›n üniteye teminat olarak verilmesi hâlinde, o
iflyerinden kaynaklanan baflkaca borcu da yoksa, so¤uk damgal› ilifliksizlik
belgesi verilir. Ancak, al›nan teminat, teminat›n üniteye verildi¤i tarihi takip
eden ay›n sonuna kadar nakde çevrilerek, Kurum mevzuat›na göre ilgili hesaplara mahsup ifllemleri yap›l›r.
Meslek mensuplar› hariçten iflçi çal›flt›r›lmaks›z›n daimi nitelikteki iflyerlerinin sigortal›lar› ile yap›lan ifller ile Kurumda tescil edilmemifl veya tescil edilmifl olmakla birlikte iflçilik bildiriminde bulunulmam›fl olan ihaleli ifller ile özel bina inflaat› iflyerleri hakk›nda ilgili Yönetmelik hükümlerine göre
rapor düzenleyemezler. Meslek mensuplar›nca rapor düzenlenebilecek ifllerin
istihkak ve maliyet tutarlar›n›n s›n›rlar› Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir.
Meslek mensuplar› taraf›ndan ilifliksizlik belgesi verilebilece¤ine iliflkin
düzenlenecek rapor;
a) ‹haleli ifller için Sosyal Güvenlik Kurumundan ‹lifliksizlik Belgesi Al›nmas›na ‹liflkin Yeminli Mali Müflavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Taraf›ndan Düzenlenen Rapora Eklenecek ‹haleli ‹fllere Ait Hesaplama Cetveli 8 ,
b) Özel bina inflaat› iflyerleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan ‹lifliksizlik Belgesi Al›nmas›na ‹liflkin Yeminli Mali Müflavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Taraf›ndan Düzenlenen Rapora Eklenecek Özel Bina
‹nflaatlar›na Ait Hesaplama Cetveli 9 düzenlenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik
Kurumundan ‹lifliksizlik Belgesi Al›nmas›na ‹liflkin Yeminli Mali Müflavirler
ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Taraf›ndan Düzenlenen Rapor 10 kapa¤›na iliflik ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ‹lifliksizlik Belgesi Al›nmas›na
‹liflkin Yeminli Mali Müflavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Taraf›ndan Düzenlenen Rapora 11 uygun olarak bilgisayar ile düzenlenir.
8
9
10
11

Yönetmeli¤in ekinde(Ek-4) yer almaktad›r.
Yönetmeli¤in ekinde(Ek-5) yer almaktad›r.
Yönetmeli¤in ekinde(Ek-1) yer almaktad›r.
Yönetmeli¤in ekinde(Ek-2) yer almaktad›r.
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Meslek mensuplar›, düzenledikleri raporun her sayfas›n› paraflayarak,

rapora, rapor tarihinden önceki üç ay içinde ba¤l› olduklar› meslek odas›ndan

al›nan Sosyal Güvenlik Kurumundan ‹lifliksizlik Belgesi Al›nmas›na ‹liflkin

Rapor Düzenleyecek Yeminli Mali Müflavirler ve Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlere Ait Faaliyet Belgesini 12 ve iflverenle yapt›klar› sözleflmenin asl›n› veya asl› görülmek kayd›yla ilgili Ünitece onayl› bir suretini eklemek zorundad›r.

Rapor üç nüsha düzenlenerek, bir nüshas› meslek mensubunca dilekçe

ekinde ilgili üniteye, bir nüshas› iflverene verilir, di¤er nüshas› da raporu dü-

zenleyen meslek mensubu taraf›ndan gerekti¤inde ibraz edilmek üzere, Kuruma verildi¤i tarihten itibaren befl y›l süre ile saklan›r.

Yukar›da belirtilen flekle uygun olmayan, silinti veya kaz›nt› bulunan ra-

por, uygun hâle getirilmek üzere gerekçeleri de belirtilerek yaz› ekinde meslek mensubuna iade edilir. Meslek mensubu, gerekli düzeltmeleri yaz›n›n tebli¤inden itibaren en geç onbefl gün içinde yaparak yeniden düzenleyece¤i raporu ilgili üniteye intikal ettirir.

‹flverenin veya alt iflverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek

mensuplar›, ayn› iflveren ve alt iflveren için veya kendilerinin, boflanm›fl dahi

olsa eflinin usul ve füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece

dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kay›n h›s›mlar›n›n ya da
bunlar›n yönetici olduklar› veya yönetimde görev alarak ortak olduklar› iflyerleri hakk›nda rapor düzenleyemezler.

V- MESLEK MENSUPLARININ DÜZENLEYECEKLER‹
RAPORDAN DO⁄AN SORUMLULUKLARI

Meslek mensuplar›, gerçe¤e ayk›r› rapor düzenleyerek Kurum zarar›na
sebebiyet verdikleri takdirde, oluflan Kurum zarar›ndan iflveren ile müfltere12 Yönetmeli¤in ekinde(Ek-3) yer almaktad›r.
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ken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu durumda ilgililer hakk›nda ayr›ca genel hükümlere göre ifllem yap›l›r. Düzenledikleri rapor ile Kurum zarar›na sebebiyet verdi¤i, Kurumca tespit edilen meslek mensuplar›nca daha sonra düzenlenen raporlar da iflleme konulmaz. Meslek mensuplar›n›n flirket hâlinde
çal›flmas› durumunda, düzenlenecek raporlardan do¤acak cezai ve malî sorumluluk raporu düzenleyen meslek mensubuna aittir.
VI-SONUÇ
5510 say›l› Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü f›kras› uyar›nca ihaleli ifller ile özel bina inflaat› iflyerleri iflverenlerine, Kuruma prim borçlar›n›n
bulunmad›¤›n› gösteren ilifliksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli
ve 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müflavirlik
ve Yeminli Malî Müflavirlik Kanununa göre yetki verilmifl serbest muhasebeci malî müflavirler ile yeminli malî müflavirler taraf›ndan iflyeri kay›tlar›n›n incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildi¤i tespit edilen iflçilik tutarlar›n›n uygunlu¤u, Kurumun denetim yetkisi sakl› kalmak kayd›yla, esas al›nabilir. Beflinci f›kras› uyar›nca usûl ve esaslar› Kurumca belirlenmifl hesaplama yöntemine uygun olarak serbest muhasebeci malî müflavirler ile yeminli malî müflavirlerce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli iflçilik bildirilmedi¤i anlafl›lan
iflyeri ve iflverenlerinin, tespit edilen fark iflçilik tutar› üzerinden hesaplanacak
prim, gecikme cezas› ve gecikme zamm› tutar›n› 102 nci maddenin birinci f›kras›n›n (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaral› alt bendi uyar›nca verilecek idarî para cezalar› ile birlikte ödemeleri kayd›yla ilifliksizlik belgesi verilebilir.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤› (28.08.2008). Sosyal sigorta ifllemleri yönetmeli¤i. Ankara : Resmi Gazete (26981 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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4857 SAYILI ‹fi KANUNU’NDA
MÜTESELS‹L(B‹RL‹KTE)
SORUMLULUK
l Selahattin BAYRAM*
I-G‹R‹fi:
Müteselsil (Birlikte) sorumluluk müessesesi, esas itibariyle 818 say›l›

Borçlar Kanunu’nda düzenlenmifltir. 10.06.2003 tarih ve 25134 say›l› Resmi

Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren ve 14’ncü maddesi hariç 1475 say›l›
‹fl Kanunu’nu yürürlükten kald›ran mer-i 4857 say›l› ‹fl Kanunu hükümleri in-

celendi¤i zaman üç yerde müteselsil (birlikte) sorumluluktan bahsedildi¤i gö-

rülmektedir. ‹fl Yasas›’n›n 2’nci maddesinde hüküm alt›na al›nan as›l iflverenalt iflveren iliflkisinde, ayn› Kanunun 6’nc› maddesinde hüküm alt›na al›nan iflyeri veya bir bölümünün devrinde ve 7’nci maddesinde öngörülen geçici ifl

iliflkisinde müteselsil sorumlulu¤un düzenlendi¤i görülmektedir. Makalede,
mer-i ‹fl Kanunu’nda düzenlenen müteselsil(birlikte) sorumluluk müessesesinden bahsedilecektir.

II- GENEL OLARAK MÜTESELS‹L (B‹RL‹KTE) SORUMLULUK:
Borçlar Kanunu’nun 141 ve 147’nci maddeleri aras›nda müteselsil borç-

luluk düzenlenmifltir. 818 say›l› Borçlar Kanunu’nun 141’nci maddesinde;

“Alacakl›ya karfl›, her biri borcun mecmuundan mesul olmad›¤› iltizam ettiklerini beyan eden müteaddit borçlular aras›nda teselsül vard›r. Böyle bir beya-

n›n f›kdan› halinde teselsül ancak kanunun tayin etti¤i hallerde olur.” hükmü,
*

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Müfettifli
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142’nci maddesinde; “Alacakl› müteselsil borçlular›n cümlesinden veya

birinden borcun tamamen veya k›smen edas›n› istemekle muhayyerdir. Borcun
tamamen edas›na kadar bütün borçlular›n mesuliyeti devam eder.” hükmü,

143’ncü maddesinde; “Müteselsil borçlulardan biri alacakl›ya karfl›

onunla kendi aras›ndaki flahsi münasebetlerden veya müteselsil borcun sebep
veya mevzuundan tevellüt etmifl olanlardan maada bir fley dermeyan edemez

ve bütün borçlular aras›nda müflterek olan defileri dermeyan etmedi¤i halde
onlara karfl› mesul olur.” hükmü,

144’ncü maddesinde; “Hilaf›na mukavele olmad›kça müteselsil borçlular-

dan biri kendi fiili ile di¤er borçlular›n vaziyetlerini a¤›rlaflt›ramaz.” hükmü,

145’nci maddesinde; “Tediyesi ile veya yapt›¤› takas ile borcun tamam›-

n› veya bir k›sm›n› iskat etmifl olan müteselsil borçlulardan biri, sak›t olan
borç nispetinde, di¤er borçlular› halas etmifl olur. E¤er müteselsil borçlular-

dan biri borç tediye olunmam›fl iken ondan tahassül etmifl ise, di¤er borçlular

ancak halin veya borcun mahiyetinin irade etti¤i nispette bu beraetten istifade
edebilirler.” hükmü,

146’nc› maddesinde; “Borcun mahiyetinden hilaf› istidlal olunmad›kça,

müteselsil borçlulardan her biri alacakl›ya yap›lan tediyeden birbirine müsavi
birer hisseyi üzerlerine alma¤a mecburdur. Ve hissesinden fazla tediyede bu-

lunan, fazla ile di¤erlerine rücu hakk›n› haizdir. Birinden tahsili mümkün olmayan miktar, di¤erleri aras›nda mütesaviyen taksim olur” hükmü ve

147’nci maddesinde; “Rucu hakk›ndan istifade eden müteselsil borçlu-

lardan her biri, tediye etti¤i miktar nispetinde alacakl›n›n haklar›na halef olur.
Alacakl›, di¤erlerinin zarar›na olarak müteselsil borçlulardan birinin va-

ziyetini iyilefltirdi¤i taktirde bu fiilinin neticelerini flahsan tahammül eder.”
hükmü öngörülmüfltür.

Borçlar Kanunu anlam›nda Müteselsil Borçluluk, esas itibariyle bölüne-

bilen bir edimin birden fazla borçlusundan her birinin edimin tamam›n› ifa et-

mekle yükümlü bulundu¤u birlikte sorumluluk türüdür. Müteselsil borçluluk
kanundan do¤makta olup, sözleflme ile belirlenmemektedir. Borçlu taraf›n bir
tek kifliden oluflmas› halinde tek borçluluk söz konusudur. Borçlu taraf›n bir304
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den fazla kifliden oluflmas› halinde ise birlikte borçluluk durumu söz konusu-

dur. Müteselsil borçlulukta alacakl› alaca¤›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n› karfl›s›ndaki borçlulardan diledi¤i birinden isteyebilmek imkân›na sahiptir. Ayn›
zamanda, borçlular›nda alacakl›ya karfl› birlikte sorumlulu¤u borcun sona er-

mesine kadar devam etmektedir. Borçlulardan birinin alacakl›ya borcun ta-

mam›n› ödemesi halinde di¤er borçlu da borcundan kurtulmaktad›r. Borcu
ödeyen taraf›n di¤er borçludan rücu hakk› sakl›d›r. Alacakl›n›n borçlulardan

birinin zarar›na yol açacak flekilde hareket etmemesi gerekmektedir. Alaca¤›n
bir k›sm›n›n borçlulardan biri taraf›ndan ödenmesi halinde di¤er borçlu da
ödenen k›s›m kadar borcundan kurtulur.(Bayram, 2008, 278-280)

III-ASIL ‹fiVEREN-ALT ‹fiVEREN ‹L‹fiK‹S‹NDE MÜTESELS‹L

(B‹RL‹KTE) SORUMLULUK:

A- Yasal Düzenlemelerle As›l ‹flveren-Alt ‹flveren ‹liflkisi:
1936 y›l›nda ç›kar›lan 3008 say›l› ‹fl Kanunu ile mevzuat›m›zdaki yerini

alan alt iflverenlik müessesesi çal›flma hayat›nda her geçen gün daha da yay-

g›n kullan›l›r bir hal alm›flt›r. Özellikle, 1980 y›llar›n bafl›ndan itibaren yay-

g›nlaflm›flt›r. Genel olarak alt iflverenlerin üstlendikleri ifller belirli süreli ve
geçici ifllerdir. 10.06.2003 tarih ve 25134 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlana-

rak yürürlü¤e giren 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile alt iflverenlikle ilgili önemli dü-

zenlemeler yap›lm›flt›r. Yine, 15.05.2008 tarihinde kabul edilen 26.05.2008
tarih ve 26887 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5763 sa-

y›l› “‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”
ile yeni düzenlemeler getirilmifl ve konu ile ilgili öngörülen Alt ‹flverenlik Yö-

netmeli¤i 27.09.2008 tarih ve 27010 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun “‹flyerini Bildirme” yükümlülü¤ünü öngören

3’ncü maddesi “ Bu Kanunun kapsam›na giren nitelikte bir iflyerini kuran, her
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ne suretle olursa devralan, çal›flma konusunu kesmen veya tamamen de¤ifltiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iflyerini kapatan iflve-

ren, iflyerinin unvan ve adresini, çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›, çal›flma konusunu,

iflin bafllama ve bitme gününü, kendi ad›n› ve soyad›n› yahut unvan›n›, adre-

sini, varsa iflveren vekili veya vekillerinin ad›, soyad› ve adreslerini bir ay
içinde bölge müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r.

(Ek f›kra:15.05.2008-5763 S.K./1.Md.) Bu Kanunun 2’nci maddesinin

alt›nc› f›kras›na göre ifl alan alt iflveren; kendi iflyerinin tescili için as›l iflve-

renden ald›¤› yaz›l› alt iflverenlik sözleflmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci f›kra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlü¤ün-

ce tescili yap›lan bu iflyerine ait belgeler gerekti¤inde ifl müfettifllerince ince-

lenir. ‹nceleme sonucunda muvazaal› ifllemin tespiti halinde, bu tespite iliflkin
gerekçeli müfettifl raporu iflverenlere tebli¤ edilir. Bu rapora karfl› tebli¤ tari-

hinden itibaren alt› iflgünü içinde iflverenlerce yetkili ifl mahkemesine itiraz
edilebilir. ‹tiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora alt› ifl günü içinde

itiraz edilmemifl veya mahkeme muvazaal› ifllemin tespitini onam›fl ise tescil

ifllemi iptal edilir ve alt iflverenin iflçileri bafllang›çtan itibaren as›l iflverenin
iflçileri say›l›r. …” hükmünü öngörmektedir.

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 98’nci maddesi “(Ek f›kra:15.05.2008-5673

S.K./8.Md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›ndaki

iflyeri bildirme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan iflveren veya iflveren vekiline
çal›flt›r›lan her iflçi için Yüz Yeni Türk Liras›, 85 inci madde kapsam›ndaki iflyerlerinde ise çal›flt›r›lan her iflçi için bin Yeni Türk Liras›, 3 üncü maddesinin ikinci f›kras›ndaki iflyerini muvazaal› olarak bildiren as›l iflveren ile alt ifl-

veren veya vekillerine ayr› ayr› on bin Yeni Türk Liras› idari para cezas› verilir.

Bu para cezas›n›n kesinleflmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne ay-

k›r›l›¤›n sürmesi halinde takip eden her ay için ayn› miktar ceza uygulan›r.”
hükmünü öngörmektedir. ‹dari para cezalar›n›n her y›l belirlenen yeniden de¤erleme oranlar› nispetinde artt›¤› unutulmamal›d›r.
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Ayn› Kanunun 2’nci maddesinin 6’nc› f›kras›nda “ Bir iflverenden, iflye-

rinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin yard›mc› ifllerinde veya as›l
iflin bir bölümünde, iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzman-

l›k gerektiren ifllerde ifl alan ve bu ifl için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu
iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›ran di¤er iflveren ile ifl ald›¤› iflveren aras›nda kurulan iliflkiye as›l iflveren-alt iflveren iliflkisi denir. Bu iliflkide as›l iflveren, alt ifl-

verenin iflçilerine karfl› o iflyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, ifl sözleflmesin-

den veya alt iflverenin taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmesinden do¤an yükümlü-

lüklerinden alt iflveren ile birlikte sorumludur.” hükmü ve 7’nci f›kras›nda “
As›l iflverenin iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle al›narak çal›flt›r›lmaya de-

vam ettirilmesi suretiyle haklar› k›s›tlanamaz veya daha önce o iflyerinde ça-

l›flt›r›lan kimse ile alt iflveren iliflkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak
as›l iflveren alt iflveren iliflkisinin muvazaal› iflleme dayand›¤› kabul edilerek
alt iflverenin iflçileri bafllang›çtan itibaren as›l iflverenin iflçisi say›larak ifllem

görürler. ‹flletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifller d›fl›nda as›l ifl bölünerek alt iflverenlere verilemez.” hükmü öngörülmüfltür.

5763 say›l› Kanunun 1’nci maddesinde öngörülen “ … As›l iflveren-alt

iflveren iliflkisinin kurulmas›, bildirimi ve iflyerinin tescili ile yap›lacak sözleflmede bulunmas› gerekli di¤er hususlara iliflkin usul ve esaslar Çal›flma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.”

hükmü gere¤i Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i 27.09.2008 tarih ve 27010 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Bu yönetmeli¤in 4’ncü maddesinde; “ (1) As›l iflveren alt iflveren iliflki-

sinin kurulabilmesi için; a) As›l iflverenin iflyerinde mal veya hizmet üretimi
ifllerinde çal›flan kendi iflçileri de bulunmal›d›r. b) Alt iflverene verilen ifl, ifl-

yerinde mal veya hizmet üretiminin yard›mc› ifllerinden olmal›d›r. As›l iflin
bölünerek alt iflverene verilmesi durumunda ise, verilen ifl iflletmenin ve iflin
gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren bir ifl olmal›d›r. c) Alt iflveren, üstlendi¤i ifl için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece o iflyerinde ald›¤› ifl-
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te çal›flt›rmal›d›r. ç) Alt iflverene verilen ifl, iflyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine iliflkin bir ifl olmal›, as›l ifle ba¤›ml› ve as›l ifl sürdü¤ü müddet-

çe devam eden bir ifl olmal›d›r. d) Alt iflveren, daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan bir kimse olmamal›d›r. Ancak daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan iflçinin bilahare tüzel kifli flirketin ya da adi ortakl›¤›n hissedar› olmas›, alt iflveren iliflkisi kurmas›na engel teflkil etmez.” hükmü,

5’nci maddesinde; “ (1) Alt iflveren, kendi iflyeri için Kanunun 3 üncü

maddesinin birinci f›kras› hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. (2)

Alt iflveren, iflyerinin tescili için flekli Bakanl›kça belirlenen iflyeri bildirgesi
ile birlikte 6 nc› maddede belirtilen belgeleri bölge müdürlü¤üne verir. (3) Bir
iflyerinde her ne suretle olursa olsun as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin kurulmas› yeni bir iflyeri kurulmas› olarak de¤erlendirilir.” hükmü,

6’nc› maddesinde; “ (1) ‹flyeri bildirgesi ile birlikte; a) Tüzel kifliler için

Ticaret Sicil Gazetesi sureti, b) ‹mza sirküleri, c) Alt iflverenlik sözleflmesi ve
ekleri bölge müdürlü¤üne verilir.”hükmü,

7’nci maddesinde “ (1) Bölge müdürlü¤ünce, 5 inci maddenin birinci

f›kras› uyar›nca bildirimde bulunan alt iflverenin iflyeri tescil edilerek iflyeri

için bir sicil numaras› verilir. (2) ‹flyeri bildirgesinde beyan edilen bilgilerin
ve eklenmesi gereken belgelerin eksik veya gerçe¤e ayk›r› olmas› hâlinde iflyerinin tescili yap›lmaz.” hükmü,

9’ncu maddesinde; “ (1) Alt iflverenlik sözleflmesi as›l iflveren ile alt ifl-

veren aras›nda yaz›l› flekilde yap›l›r. (2) As›l iflveren ile alt iflveren aras›nda
yap›lan ve iflin üstlenilmesine esas teflkil eden sözleflmede, 10 uncu maddede

yer alan hususlar›n bulunmas› hâlinde söz konusu sözleflme alt iflverenlik söz-

leflmesi olarak kabul edilebilir.” hükmü,
10’ncu maddesinde; “ (1) Alt iflverenlik sözleflmesinde; a) As›l iflveren
ile alt iflverenin iflyeri unvan› ve adresi, b) As›l iflveren ile alt iflverenin tüzel
kiflili¤i ya da tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufl olmas› hâlinde iflveren
vekillerinin ad› soyad› ve adresi, c) ‹flyerinde yürütülen as›l iflin ne oldu¤u, ç)
Alt iflverene verilen iflin ne oldu¤u, d) Alt iflverene as›l iflin bir bölümü verili-
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yor ise; verilen iflin iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik sebeplerle uzmanl›k gerektirme kofluluna iliflkin teknik aç›klama, e) Taraflarca öngörülmüfl ise
iflin bafllama ve bitifl tarihleri, f) Alt iflverenin faaliyetlerini iflyerinin hangi bölümünde gerçeklefltirece¤i, g) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan; as›l iflverenin, alt iflverenin iflçilerine karfl› o iflyeriyle ilgili olarak Kanundan, ifl sözleflmesinden veya alt iflverenin taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmesinden do¤an yükümlülüklerinden, alt iflveren ile birlikte sorumlu olaca¤›, ¤) Alt iflverenlik
sözleflmesinin yap›lmas›ndan önce as›l iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lan iflçilerin
alt iflveren taraf›ndan ifle al›nmas› hâlinde, bu iflçilerin haklar›n›n k›s›tlanamayaca¤›, h) Alt iflverene verilen iflin taraflar aç›s›ndan yürütülme esaslar›, ›)
As›l iflveren veya vekili ile alt iflveren veya vekilinin imzas› hususlar›na yer
verilir. (2) Bir iflyerinde, iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik sebeplerle uzmanl›k gerektiren bir iflin alt iflverene verilmesi hâlinde, alt iflverenin uzmanl›¤›n› belgelendirmesi amac›yla sözleflme kapsam›ndaki ifle uygun; ifl ekipman› listesi, ifl bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikalar› sözleflmeye eklenir.” hükmü öngörülmüfltür.
Alt iflverenlik müessesesinin kurulmas›nda gerek as›l iflverenin gerekse
alt iflverenin 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile bu kanunun 3’ncü maddesi hükmü uyar›nca yürürlü¤e giren Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i hükümlerine uygun hareket
etmesi gerekmektedir.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2’nci maddesinin 6’nc› f›kras›nda öngörülen
geçerli alt iflverenlik flartlar›na uygun olarak as›l iflveren alt iflveren iliflkisinin
kurulmas›, yani alt iflverenlik iliflkisinin as›l iflverenin iflyerinde yürüttü¤ü mal
veya hizmet üretimine iliflkin yard›mc› ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde
iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerden olmas›, alt iflverenin bu ifl için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›rmas› hükümlerine, yine ayn› maddenin 7’nci f›kras›nda
öngörülen as›l iflverenin iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle al›narak çal›flt›r›lmaya devam ettirilmesi halinde haklar›n›n k›s›tlanamayaca¤›, daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan iflçi ile alt iflveren iliflkisinin kurulamayaca¤› hükümlerine
uyulmas› gerekmektedir.
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Yine, alt iflverenlik iliflkisi kurulurken 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3’ncü

maddesinin 2’nci f›kras› (De¤iflik 2 nci f›kra:5763-15/5/2008/md.1) hükmüne

ve Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i’nin 9 ve 10’ncu maddelerinde öngörülen hükümlerine uygun olarak yaz›l› alt iflverenlik sözleflmesinin yap›lmas› gerekmektedir.

Yine, Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i’nin 6’nc› maddesinde belirtilen belge-

lerle ilgili bölge müdürlü¤üne 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3’ncü maddesinin
2’nci f›kras› uyar›nca yasaya uygun olarak bildirim yap›lmas› gerekmektedir.
B- As›l ‹flveren-Alt ‹flveren ‹liflkisinde Müteselsil (Birlikte) Sorumluluk:
Söz konusu düzenleme ile alt iflverenlerin az sermayeli olmalar› nede-

niyle mali bak›mdan güçsüz olmalar›, iflçilerin ücret ve di¤er yasal haklar›n›
ödeyememe risklerine ve alt iflverenin acziyet gösterme durumuna karfl› alt iflverenin iflçilerine yasal haklar› konusunda güven vermek maksad›yla iflin yap›lmas›nda yarar› bulunan as›l iflvereni de yasal iliflki nedeniyle mer-i ifl kanu-

nunun 2’nci maddesinin 6’nc› f›kras› uyar›nca alt iflverenin iflçilerine karfl›

müteselsil (birlikte) sorumlu tutma yoluna gidilmifltir. Ekonomide yaflanan
yo¤un rekabet ortam› ve teknolojide ulafl›lan seviye, tüm alanlarda uzmanlafl-

maya gitmeyi, h›zl›, kaliteli ve daha uygun maliyetli mal ve hizmet üretmeyi
zorunlu k›lmaktad›r. Bu gereksinime paralel olarak da yeni üretim ve çal›flma
iliflkileri ortaya ç›km›flt›r. Bunlardan, as›l iflverenin yan›nda baflka iflverenle-

rinde ifl almalar› ve kendi sigortal›lar›n› çal›flt›rmalar› fleklinde uygulama ka-

zanm›fl olan as›l iflveren-alt iflveren iliflkisini ele alan mülga 1475 say›l› ‹fl Kanununun 1/son ve 4857 say›l› ‹fl Yasas›n›n 2/6’nc› maddeleri alt iflverenin ya-

n›nda as›l iflvereni de sorumlu tutan bir içerik tafl›maktad›r. Elbette, as›l iflverenin alt iflverenin iflçilerine karfl› müteselsil sorumlulu¤unun söz konusu ol-

mas› için taraflar aras›nda geçerli as›l iflveren alt iflveren iliflkisinin bulunmas› gerekmektedir.

Müteselsil (birlikte) sorumluluk, as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinde önce-
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likle vurgulanmas› gereken nokta olmasa da bu iliflkinin önemli sonuçlar›n-

dand›r. Mülga 1475 say›l› ‹fl Kanunu’ndan farkl› olarak as›l iflverenin alt iflverenin taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmesinden do¤an yükümlülüklerinden de sorumlu olaca¤› 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Burada kastedilen birlikte sorumlulu¤un hukuki sorumluluk oldu¤unda

ve cezai sorumlulu¤u kapsamad›¤›nda flüphe bulunmamaktad›r. Aksi halde,
cezalar›n kifliselli¤i ilkesine ayk›r› olmufl olacakt›r.

Müteselsil sorumlulu¤un söz konusu olabilmesi için öncelikle taraflar

aras›nda kurulmufl olan as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin yasal olup olmad›¤›n›n ve sorumluluk koflullar›n›n oluflup oluflmad›¤›n›n saptanmas› gerekmektedir. ‹fl Kanununa göre alt iflverenden söz edebilmek ve as›l iflvereni de alt ifl-

verenin an›lan nitelikteki yükümlülüklerinden sorumlu tutabilmek için birtak›m zorunluluklar›n bulunmas› gerekmektedir.

Mer-i 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i’ne uygun

olarak as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin kurulabilmesi için alt iflverenlik ilifl-

kisinin as›l iflverenin iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin
yard›mc› ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde iflletmenin ve iflin gere¤i ile

teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerden olmas›, alt iflverenin bu ifl

için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›rmas›, as›l
iflverenin iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle al›narak çal›flt›r›lmaya devam ettirilmesi halinde haklar›n›n k›s›tlanamayaca¤›, daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan iflçi ile alt iflveren iliflkisinin kurulamayaca¤› hükümlerine uyulmas›, taraflar aras›nda yaz›l› alt iflverenlik sözleflmesinin yap›lmas› gerekmektedir.

4857 say›l› ‹fl Kanununun 2’nci maddesinin 6’nc› f›kras› hükmü gere¤i

alt iflverenin iflçilerine karfl› as›l iflverenin de yasa ve sözleflmeden do¤an yü-

kümlülüklerden dolay› müteselsil sorumlu tutulmas›n›n amac›, alt iflverenin
iflçilerinin ma¤dur olmalar›n›n önüne geçmek için söz konusu iflçilere as›l iflveren ve alt iflverenden diledi¤ine veya her ikisine s›ra gözetmeksizin baflvu-

rarak haklar›n›n ödenmesini isteme olana¤›n›n sa¤lanmas›d›r. ‹flçi bu hukuksal koruma ile alt iflverenin ödemekten kaç›nd›¤› iflçilik haklar›n› as›l iflveren-
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den isteyebilecek, ödemeyi yapan as›l iflverenin ise bu ödemeler nedeniyle alt
iflverene karfl› rücu hakk› söz konusu olabilecektir.

Birlikte sorumluluk ilkesi, alt iflverenin iflçisine ifl kanunu veya ifl sözlefl-

mesinden do¤an haklar›n›n yerine getirilmesini s›ra gözetmeden as›l iflverenden veya alt iflverenden isteyebilme imkân›n› vermektedir. Yarg›tay 9.HD.

22.02.2001 tarih ve E.2000/19790, K.2001/00135 say›l› karar›nda özetle “ as›l
iflverenin sorumlulu¤u o iflyeri tabirinden de anlafl›ld›¤› flekilde alt iflverene
iflin verildi¤i tarihten itibaren bafllar. Daha önceleri için her iki flirket aras›nda
ba¤lant› bulunmad›¤›ndan bu flirketi tüm hizmet süresi için sorumlu tutmak

mümkün de¤ildir.” denilmektedir. Görüldü¤ü üzere, as›l iflverenin sorumlulu-

¤u alt iflverene iflin verildi¤i tarihten bafllay›p, iflin bitimine kadar olan süreyi
ve bu sürede as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinden do¤an iflçilik haklar›n› kap-

samaktad›r. Yine, Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin karar›nda, iflçinin alt iflveren
iflçisi olmas› nedeniyle, ifle iade iste¤i alt iflveren yönünden kabul edilmeli, ifle
aide edilmemesi halinde ödenmesi gereken tazminat ve di¤er iflçilik haklar›ndan ise, as›l iflveren ve alt iflveren müfltereken ve müteselsilen sorumlu oldu¤u belirtilmifltir.(Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi, 2005)

As›l iflverenle alt iflveren kendi aralar›nda bir sözleflme yaparak iflçilerin

lehine getirilmifl olan müteselsil sorumlulu¤u ortadan kald›ramazlar. As›l ifl-

veren ve alt iflverenin, aralar›nda kurmufl olduklar› alt iflverenlik iliflkisinden
do¤an iflçilik haklar› konusunda di¤er taraf›n herhangi bir sorumlulu¤unun

bulunmad›¤› yönünde karar almas› hukuka uygun olmayacakt›r. 4857 say›l› ‹fl
Kanununun 2’nci maddesinin 6’nc› f›kras›nda öngörülen müteselsil sorumlu-

lu¤un kamu düzenine iliflkin olmas› nedeniyle iflçi aleyhine de¤ifltirilmesi kesinlikle hukuka ayk›r›l›k teflkil edecektir. As›l iflverenin iflçiye müteselsil so-

rumluluk nedeniyle bir ödemede bulunmas› halinde alt iflverene rücu hakk›

sakl›d›r. Alt iflverenin iflçilerine karfl› as›l iflverenin sorumlulu¤u herhangi bir
süre ile s›n›rl› tutulmam›flt›r. As›l iflveren ya da alt iflverenden herhangi biri alt
iflverenin iflçilerinin haklar›n›n ödenmesi konusunda acziyet gösterirse veya
as›l iflveren ya da alt iflverenden herhangi biri iflas ederse veyahut alt iflvere-
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nin iflçilerini b›rakarak ortadan kaybolmas› hallerinde müteselsil sorumlulu-

¤un kanunda aç›kça düzenlenmifl olmas› nedeniyle iflçiler aç›s›ndan herhangi
bir risk unsuru bulunmamaktad›r.

As›l iflveren ve alt iflverenin her birinin iflçilerin alacaklar›na karfl› tam

mükellefiyeti söz konusudur. ‹flçi ya da iflçilerin alacaklar›n› as›l iflverenden

istemesi halinde as›l iflverenin iflçilere alacaklar›n› alt iflverenin ödeyece¤ini,

bu yüzden kendilerine ödeme yap›lamayaca¤› yönünde beyanda bulunmas›

hukuka uygun olmayacakt›r. Ayn› flekilde iflçi ya da iflçilerin alacaklar›n› alt
iflverenden istemeleri halinde alt iflverenin de iflçi ya da iflçilere alacaklar›n›n

sözleflme ile as›l iflveren taraf›ndan ödenece¤inin kararlaflt›r›ld›¤›, bu nedenle
kendilerine talep etmifl olduklar› ödemenin yap›lamayaca¤›, iddia edilen ala-

caklar›n› as›l iflverenden istemeleri gerekti¤i yönünde itirazda bulunmas› ya-

saya ayk›r›l›k teflkil edecektir. As›l iflveren-alt iflveren iliflkisinde alt iflverenin

çal›flt›rd›¤› iflçilere karfl› sorumlulu¤un taraflardan birine ait olaca¤› yönünde
yap›lan sözleflmenin aç›kça kanuna uygun olmamas› ve müteselsil sorumlulu-

¤un kanundan do¤mas› nedenleriyle müteselsil sorumlulu¤un sözleflme ile or-

tadan kald›r›lmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle, müteselsil sorumlulu¤un
kald›r›lmas› yönündeki sözleflme hükmü bafllang›çtan itibaren hükümsüz olacakt›r.

Alt iflverenin iflçileri hak kazanm›fl oldu¤u alacaklar›n›n ödenmesini di-

lerse as›l iflverenden dilerse alt iflverenden talep edebilir. As›l iflverene karfl›

dava yoluna gidilmesi alt iflverene dava açmay› ortadan kald›rmaz. Borcun bir
k›sm›n›n ödenmesi hem as›l iflverenin hem de alt iflverenin sorumlulu¤unu
borcun ödendi¤i k›s›m kadar ortadan kalkmas› sonucunu do¤urur. Ancak, ge-

rek as›l iflverenin gerekse alt iflverenin sorumlulu¤u borcun tamam› ödenene
kadar devam etmektedir. Alt iflverenin çal›flt›rd›¤› iflçilerin, hak kazanm›fl oldu¤u haklar›n›n ödenmesi konusunda, as›l iflveren ya da alt iflverenden herhangi birinin söz konusu alacaklar›n tamam›n› ödeyece¤ini beyan etmesi ha-

linde, bu beyan› kabul etmeleri gerekmektedir. Aksi durum, yani iflçilerin alacaklar›n›n kesinlikle beyanda bulunan taraf›n de¤il de beyanda bulunmayan
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taraf›n ödemesi gerekti¤i yönündeki ›srarlar› hukuka uyarl›k teflkil etmeyecektir.

IV- ‹fiYER‹ VEYA B‹R BÖLÜMÜNÜN DEVR‹NDE MÜTESELS‹L

(B‹RL‹KTE) SORUMLULUK:

A- Yasal Düzenlemelerle ‹flyeri veya Bir Bölümünün Devri:
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 6’nc› maddesinde düzenlenen iflyeri devrine

iliflkin düzenleme, mülga 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nda bulunmad›¤› için uygulamada do¤an sorunlar›n büyük bir k›sm› yarg› kararlar›yla afl›lmaya çal›fl›l›rken, iflyerinin devrine iliflkin böyle bir hükmün konulmas› çal›flma yaflam›n-

daki eksikli¤in giderilmesini sa¤lad›¤› kanaatindeyim. Son y›llarda gerek ül-

kemizde gerekse global dünyada bir çok iflletmenin, flirketin bir baflka flirket
veya iflletmeye devredildi¤ine flahit oluyoruz. Bunun alt›nda yatan esas neden
ekonomik nedenler olsa da bu tür geliflmelerin o iflyerlerinde çal›flan insanla-

r› do¤rudan etkiledi¤i aflikard›r. Ço¤u birleflme ya da devirler personel yap›s›n›n de¤iflmesini zorunlu k›lmaktad›r.

Bu geliflmeler dikkate al›narak iflverenlere giriflim ve sözleflme özgürlü-

¤ü gere¤i devir ifllemi yapma yetkisi vermek ve iflçiye de devir ifllemi gerçek-

leflse dahi kazan›lm›fl haklar konusunda hak kayb›n›n olamayaca¤› yönünde

güven sa¤lamak amac›yla, 10.06.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlana-

rak yürürlü¤e giren mer-i 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 6’ nc› maddesinde iflyeri veya bir bölümünün devri ve bu ifllem dolay›s›yla devreden ve devralan ifl-

verenin devirden önce do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken
borçlardan devir tarihinden itibaren iki y›l süre ile birlikte sorumlu olaca¤› düzenlenmifltir.

Mer-i ‹fl Kanunu’nun 6’nc› maddesinde; “ ‹flyeri veya iflyerinin bir bölü-

mü hukuki bir iflleme dayal› olarak baflka birine devredildi¤inde, devir tarihin-

de iflyerinde veya bir bölümünde mevcut olan ifl sözleflmeleri bütün hak ve
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borçlar› ile birlikte devralana geçer. Devralan iflveren, iflçinin hizmet süresi-

nin esas al›nd›¤› haklarda, iflçinin devreden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tari-

he göre ifllem yapmakla yükümlüdür. Yukar›daki hükümlere göre devir halinde, devirden önce do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar-

dan devreden ve devralan iflveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlü-

lüklerden devreden iflverenin sorumlulu¤u devir tarihinden itibaren iki y›l ile

s›n›rl›d›r. Tüzel kiflili¤in birleflme veya kat›lma ya da türünün de¤iflmesiyle
sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. ” hükmü öngörülmüfltür.

An›lan maddeye göre, iflyeri veya iflyerinin bir bölümü hukuki bir iflle-

me dayal› olarak baflka bir iflverene devredildi¤inde, devir tarihinde iflyerinde
veya bir bölümünde mevcut olan ifl sözleflmeleri bütün hak ve borçlar› ile bir-

likte devralana geçecektir. ‹flyerinin herhangi bir suretle bir iflverenden baflka
bir iflverene geçmesi halinde de¤il de, sadece hukuki bir iflleme dayal› olarak
devir sonucunda bu hükmün geçerli olaca¤›n›n bilinmesinde yarar vard›r.

Devralan iflveren iflçinin hizmet süresinin esas al›nd›¤› haklarda iflçinin

devreden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarihe göre ifllem yapmakla yükümlü-

dür. Yine, ifl sözleflmesi ve iflyerinde uygulanan toplu ifl sözleflmesi varsa dev-

ralan iflverence bu hükümlere aynen uyulacakt›r. K›saca devirden dolay› iflçilerin kazan›lm›fl haklar›nda bir k›s›tlamaya gidilemeyecektir.

B-‹flyeri veya Bir Bölümünün Devrinde Müteselsil (Birlikte) Sorum-

luluk: ‹flverenin iflyerinin bir bölümünü veya tamam›n› bir baflkas›na devret-

mesi giriflim ve sözleflme özgürlü¤üne uygundur. ‹flçinin çal›flt›¤› iflyerinin veya bir bölümünün iflvereni kural olarak iflçilerin onay›na gerek olmaks›z›n

kendili¤inden de¤iflmifl olmaktad›r. Ancak, bu durum iflçilerin hak kayb›na
neden olmamal›d›r. AB’nin 2001 tarihli 23/EG say›l› Yönergesi’nin 3’ncü
maddesinde devreden iflverenin devir esnas›nda ifl sözleflmesinden veya ifl ilifl-

kisinden kaynaklanan haklar› ve yükümlülüklerinin devir nedeni ile devralan

iflverene geçece¤i, üye ülkelerin dilerse devredenin ve devralan›n, devirden
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sonra ifl sözleflmesinden veya ifl iliflkisinden kaynaklanan yükümlülüklerden
birlikte sorumlu olacaklar›n› kabul edebilecekleri, yine üye ülkelerin dilerler-

se devreden ve devralan›n devir iflleminden sonra ifl sözleflmesinden veya ifl
iliflkisinden kaynaklanan devir öncesi yükümlülüklerden dolay› devir tarihinden itibaren birlikte sorumlu olacaklar›n› öngörebilecekleri düzenlenmifltir.
Bu ba¤lamda mer- ‹fl Kanunu’nun 6’nc› maddesinin 1,2 ve 3’ncü f›kralar›nda

yer alan düzenlemenin AB’nin 2001 tarihli 23/EG say›l› Yönergesi’ne uygun
oldu¤u görülecektir.

Mer-i ‹fl Kanunu’nun 6’nc› maddesinde öngörülen düzenleme ile çal›fl-

ma bar›fl› aç›s›ndan iflverene giriflim ve sözleflme özgürlü¤ü gere¤i diledi¤i gi-

bi iflyerinin tamam›n› veya bir bölümünü çal›flanlar›n onay›na gerek olmaks›-

z›n bir baflka iflverene devretme yolu aç›lm›fl, çal›flana da hak kayb›n›n olmayaca¤› yönünde güven sa¤lanm›flt›r.

Mezkur maddenin 3’ncü f›kras›nda iflyerinin veya bir bölümünün devri

halinde, devirden önce iflçinin do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gere-

ken borçlardan devreden ve devralan iflverenlerin birlikte sorumlu olacaklar›
belirlenmifl, ancak bu yükümlülüklerden devreden iflvereni devir tarihinden
itibaren iki y›l süre ile sorumlu tutma yoluna gidilmifltir.

Devir tarihi, hak ve borçlar bak›m›ndan önemlidir. Madde, devirden ön-

ce do¤mufl borçlarla, devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan söz etti¤i-

ne göre bunlar ödenmesi gereken muaccel olan yani istenebilir olan borçlar
olmaktad›r. Devir tarihi, devreden ve devralan taraf›n ayr›ca bu konuda anlafl-

mas›na gerek olmadan mevcut ifl iliflkilerinin ve iflvereninin de¤iflti¤i tarihtir.
Madde de devreden iflverenin sorumlulu¤unun devir tarihinden itibaren iki y›l
oldu¤u belirtilmifl olup, çal›flan aç›s›ndan devreden iflverenden söz konusu
alacaklar›n› istemesi için öngörülen iki y›ll›k süre hak düflürücü bir süredir.
Mer-i ‹fl Kanunu’nun 6’nc› maddesinin 4’ncü f›kras›nda tüzel kiflili¤in birleflme, kat›lma ya da türünün de¤iflmesiyle sona ermesi halinde birlikte sorumluluk hükümlerinin uygulanmayaca¤› belirtilmifltir.

‹flyerinin veya bir bölümünün devri halinde devirden önce do¤mufl devir
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tarihinde ödenmesi gereken muaccel yani istenebilir olan borçlardan söz etti-

¤ine göre, iflyerini devreden ve devralan iflverenler borçlu ve iflçi ise Borçlar
Hukuku anlam›nda alacakl› konumundad›rlar. Mezkur madde de devreden ve
devralan iflverenin iflçinin devir tarihi itibariyle hak kazanm›fl oldu¤u alacak-

lar›n›n ödenmesi aç›s›ndan devir tarihinden itibaren iki y›l süre ile iflçiye kar-

fl› müteselsil borçlu olduklar› aç›kça öngörülmüfltür. Müteselsil borçlulu¤un

alacakl›ya karfl› güven ve kolayl›k sa¤lad›¤› aflikard›r. Bu ba¤lamda devir ile
çal›flanlar aç›s›ndan kesinlikle geriye gidifl söz konusu de¤ildir.

‹flçi devir tarihinde ödenmesi gereken ve devir tarihinden önce do¤mufl

olan alacaklar›n› devir tarihinden itibaren 2 y›l süre ile devreden ve devralan-

dan diledi¤inden isteyebilecektir. Devreden ve devralan iflverenlerden birinin
borcu ödemekte aciz haline düflmesi ya da iflas› halinde bir tehlike de kesin-

likle söz konusu de¤ildir. Devreden ve devralan iflverenin her birinin çal›fla-

n›n alacaklar›ndan dolay› tamam›n› ifa yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. ‹flçinin
söz konusu alacaklar›n›n devreden iflveren taraf›ndan ödenmesini istemesi ha-

linde devreden iflverenin iflçiye alacaklar›n›n devralan iflveren taraf›ndan ödenece¤i, bu yüzden kendisine ödeme yapamayaca¤› gibi bir itirazda bulunma-

s› söz konusu de¤ildir. Ayn› flekilde, iflçinin söz konusu alacaklar›n› devralan
iflverenden istemesi halinde devralan iflverenin de alacaklar›n›n devir sözlefl-

mesi ile devreden iflveren taraf›ndan ödenece¤inin kararlaflt›r›ld›¤›, bu neden-

le kendisine böyle bir ödeme yapamayaca¤›, alacaklar›n› devreden iflverenden
istemesi gerekti¤i yönünde itirazda bulunmas› hukuka uygun olmayacakt›r.

Devir sözleflmesinde bahsi geçen alacaklar›n ödenmesi konusunda so-

rumlulu¤un devreden veya devralan iflverenden birine ait oldu¤u, di¤er taraf›n bu alacaklarla ilgili olarak herhangi bir sorumlulu¤unun bulunmad›¤› yönünde yap›lan düzenlemenin kanuna uygun olmayaca¤›, devreden ve devra-

lan iflverenin devir tarihinden itibaren iki y›l süre ile çal›flanlar›n söz konusu
alacaklar› ile ilgili müteselsil sorumlulu¤u oldu¤u, bu sorumlulu¤un kanundan do¤mas› nedeniyle müteselsil sorumlulu¤un sözleflme ile ortadan kald›r›lmas›n›n kanuna karfl› hile olacakt›r. Bu nedenle, müteselsil sorumlulu¤un kal-
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d›r›lmas› yönündeki sözleflme hükmü bafllang›çtan itibaren hükümsüz olacakt›r.

Devreden iflveren aç›s›ndan müteselsil sorumlulu¤un devir tarihinden

itibaren iki y›l ile s›n›rl› olmas› nedeniyle bu süreden sonra iflçi alacaklar›n›

devreden iflverenden de¤il devralan iflverenden isteyecektir. Hak düflürücü
süre olan iki y›ll›k süreden sonra müteselsil borçluluk durumu ortadan kalk-

makta ve sadece devralan iflverenin sorumlu oldu¤u tek borçluluk durumu or-

taya ç›kmaktad›r. Çal›flan›n hak düflürücü süre olan iki y›l içinde hak kazanm›fl oldu¤u alacaklar›n› almak için devreden veya devralan iflverenden birine

karfl› dava açmas› di¤erine karfl› dava açmas›n› ortadan kald›rmaz. Müteselsil
sorumluk nedeniyle iki y›l süre içinde çal›flan›n alacaklar›ndan bir k›sm›n›n
ödenmesi halinde ödenen miktar kadar di¤er taraf›nda sorumlulu¤u ortadan

kalkar, ancak borcun tamam› ödene kadar sorumluluk devam eder. Elbette ifl-

çinin bahse konu haklar›n›n ödenmesini istemesi halinde devralan iflverenin
tüm haklar›n›n hemen ödeyece¤ini beyan etmesi halinde, iflçinin bu alacakla-

r›n› kendisinden almak istemedi¤ini, kesinlikle devreden iflverenin ödemesi
gerekti¤i yönündeki talebinin de iyiniyetle ba¤daflmas› mümkün de¤ildir. Bu
nedenle, iflçi bahse konu alacaklar›n›n devreden veya devralan iflverenden birinin ödeme talebini kabul etmesi gerekmektedir.

V- GEÇ‹C‹ ‹fi ‹L‹fiK‹S‹NDE MÜTESELS‹L (B‹RL‹KTE)
SORUMLULUK:

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 7’nci maddesinde geçici ifl iliflkisi düzenlen-

mifltir. ‹flveren, 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› kofluluyla baflka bir iflvere-

ne ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretti¤inde söz konusu iliflki gerçekleflmifl olur. ‹flçinin ifl sözleflmesi devam etmekle beraber, ifl-

çinin sözleflmeye göre üstlendi¤i iflin görülmesini, geçici ifl iliflkisi kurulan ifl-
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verene karfl› yerine getirmekle yükümlüdür. Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren

iflçiye talimat verme hakk›na sahiptir. Yine, geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren
iflçiye sa¤l›k ve güvenlik risklerine karfl› gerekli e¤itimi vermekle de yükümlüdür.

Geçici ifl iliflkisi alt› ay› geçmemek üzere yaz›l› olarak yap›l›r ve gerek-

ti¤inde en fazla iki defa yenilenebilir. ‹flçi iflyerine ve ifle iliflkin olup, kusuru

ile sebep oldu¤u zarardan geçici ifl iliflkisi kurulan iflverene karfl› sorumludur.
‹flçinin geçici sözleflmesinden aksi anlafl›lam›yorsa, iflçinin di¤er hak ve yü-

kümlülüklerine iliflkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici ifl iliflkisi kurulan
iflverenle olan iliflkisine de uygulan›r. ‹flveren iflçisini grev ve lokavt süresin-

ce kendi iflyerinde çal›flt›rmakla yükümlüdür. Toplu iflçi ç›karmaya giden iflyerlerinde ç›karma tarihinden itibaren alt› ay içinde toplu iflçi ç›karman›n konusu olan ifllerde geçici ifl iliflkisi gerçekleflmez.

‹flverenin, geçici ifl iliflkisi süresince ücret ödeme yükümlülü¤ü devam

eder. Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, iflçinin kendisinde çal›flt›¤› sürede
ödenmeyen ücretinden, iflçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerin-

den iflveren ile birlikte sorumludur. Böylece, geçici ifl iliflkisine maruz kalan
iflçiye yasal haklar› konusunda güvence verilmifl olmaktad›r. Mer-i ifl kanunu-

nun 7’nci maddesinin 3’ncü f›kras›n›n emredicili¤i nedeniyle iflverenler taraf›ndan ücretin geçici iflverence ödenece¤i kararlaflt›r›lm›fl olsa bile, bu yönde-

ki anlaflma iflçiye karfl› bir hüküm ifade etmez, iflverenin iflçiye karfl› mütesel-

sil sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz. (Eyrenci, Taflkent, Ulucan, 2006, 87;
Ekmekçi, 2004, 375; Süzek, 2008, 234)
VI- SONUÇ:
Esas itibariyle 818 say›l› Borçlar Yasas›’n›n 141 ve 147’nci maddeleri

aras›nda hüküm alt›na al›nan müteselsil sorumluluk müessesesinden, 4857 sa-

y›l› ‹fl Kanunu’nun 2’nci maddesinde düzenlenen as›l iflveren-alt iflveren ilifl-

kisinde, ayn› kanunun 6’nc› maddesinde hüküm alt›na al›nan iflyeri veya bir
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bölümünün devrinde ve 7’nci maddesinde düzenlenen geçici ifl iliflkisinde
bahsedildi¤i görülmektedir.

Bir iflverenden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin

yard›mc› ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde, iflletmenin ve iflin gere¤i ile
teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerde ifl alan ve bu ifl için görev-

lendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›ran di¤er iflveren ile
ifl ald›¤› iflveren aras›nda kurulan iliflkiye as›l iflveren-alt iflveren iliflkisi denir.

Bu iliflkide as›l iflveren, alt iflverenin iflçilerine karfl› o iflyeri ile ilgili olarak bu
Kanundan, ifl sözleflmesinden veya alt iflverenin taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmesinden do¤an yükümlülüklerinden alt iflveren ile birlikte sorumludur. El-

bette, as›l iflverenin alt iflverenin iflçilerine karfl› müteselsil sorumlulu¤unun
söz konusu olmas› için taraflar aras›nda geçerli as›l iflveren alt iflveren iliflkisinin bulunmas› gerekmektedir. As›l iflveren-alt iflveren iliflkisindeki mütesel-

sil sorumluluk gere¤i, alt iflveren iflçileri, as›l iflveren ya da alt iflverenden diledi¤ine veya her ikisine s›ra gözetmeksizin baflvurarak haklar›n›n ödenmesi-

ni isteme olana¤›na sahiptir. As›l iflverenin sorumlulu¤u alt iflverene iflin ve-

rildi¤i tarihten bafllay›p, iflin bitimine kadar olan süreyi ve bu sürede as›l iflve-

ren-alt iflveren iliflkisinden do¤an iflçilik haklar›n› kapsamaktad›r. Müteselsil
sorumlulu¤un kamu düzenine iliflkin olmas› ve kanunla düzenlenmesi nedeniyle iflçi aleyhine de¤ifltirilmesi hukuka uygun olmayacakt›r.

‹flyeri veya iflyerinin bir bölümü hukuki bir iflleme dayal› olarak baflka

birine devredildi¤inde, devir tarihinde iflyerinde veya bir bölümünde mevcut
olan ifl sözleflmeleri bütün hak ve borçlar› ile birlikte devralana geçer. Devra-

lan iflveren, iflçinin hizmet süresinin esas al›nd›¤› haklarda, iflçinin devreden
iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarihe göre ifllem yapmakla yükümlüdür. Yukar›daki hükümlere göre devir halinde, devirden önce do¤mufl olan ve devir ta-

rihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan iflveren birlikte
sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden iflverenin sorumlulu¤u

devir tarihinden itibaren iki y›l ile s›n›rl›d›r. Tüzel kiflili¤in birleflme veya ka-

t›lma ya da türünün de¤iflmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
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Devreden iflveren aç›s›ndan müteselsil sorumlulu¤un devir tarihinden

itibaren iki y›l ile s›n›rl› olmas› nedeniyle bu süreden sonra iflçi alacaklar›n›

devreden iflverenden de¤il devralan iflverenden isteyecektir. Hak düflürücü
süre olan iki y›ll›k süreden sonra müteselsil borçluluk durumu ortadan kalk-

makta ve sadece devralan iflverenin sorumlu oldu¤u tek borçluluk durumu or-

taya ç›kmaktad›r. Çal›flan›n hak düflürücü süre olan iki y›l içinde hak kazanm›fl oldu¤u alacaklar›n› almak için devreden veya devralan iflverenden birine

karfl› dava açmas› di¤erine karfl› dava açmas›n› ortadan kald›rmaz. Müteselsil
sorumluk nedeniyle iki y›l süre içinde çal›flan›n alacaklar›ndan bir k›sm›n›n
ödenmesi halinde ödenen miktar kadar di¤er taraf›nda sorumlulu¤u ortadan
kalkar, ancak borcun tamam› ödene kadar sorumluluk devam eder.

4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörüldü¤ü üzere, iflve-

ren, 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 yapmak-

ta oldu¤u ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› kofluluyla baflka bir iflverene ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretti¤inde söz konusu ilifl-

ki gerçekleflmifl olur. Geçici ifl iliflkisi alt› ay› geçmemek üzere yaz›l› olarak
yap›l›r ve gerekti¤inde en fazla iki defa yenilenebilir. ‹flverenin, geçici ifl ilifl-

kisi süresince ücret ödeme yükümlülü¤ü devam eder. Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, iflçinin kendisinde çal›flt›¤› sürede ödenmeyen ücretinden, iflçiyi

gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden iflveren ile birlikte sorumludur. Böylece, geçici ifl iliflkisine maruz kalan iflçiye yasal haklar› konusun-

da güvence verilmifl olmaktad›r. ‹flverenler taraf›ndan ücretin geçici iflveren-

ce ödenece¤i kararlaflt›r›lm›fl olsa bile, bu yöndeki anlaflma iflçiye karfl› bir hü-

küm ifade etmez ve iflverenin iflçiye karfl› müteselsil sorumlulu¤unu ortadan
kald›rmaz.
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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
4.504.50 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
2.365.16 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 ‹flyerlerinde)
9
12 - 14
21 - 23
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
0.92
0.96
0.88
0.79

Not:
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas› ve Gecikme Zamm›
Kurumun prim ve di¤er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti¤i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 3 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti¤i tarihten bafllamak üzere borç ödeninceye kadar
her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteflarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›¤› ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.

9- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
a) 6 Aydan az
2 Hafta
b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
8 Hafta
d) 3 Y›ldan fazla
10- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRAN ÖZEL SEKTÖR ‹fiYERLER‹NDE
a) Özürlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran›
b) Eski Hükümlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)
c) Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)

‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-
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Pratik Bilgiler

7- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)
a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar
b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar
c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 Yafl›ndan Küçük ‹flçiler ile 50 ve daha yukar› yafltaki iflçiler

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler
11.1) 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.

2.079.00
1.386.00
693.00

11.2) 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,
11.3) 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,

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi)

11.4) GSS iflten ayr›l›fl bildirgesi süresinde ve Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun vermeyenler

386

138.60
86.63

346.50

1.386.00
693.00

1.386.00

3.465.00

462.00
693.00
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Pratik Bilgiler
11.6) 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,

1.386.00

11.7) ‹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

8.316.00
4.158.00
2.079.00

11.8) 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

346.50
346.50
346.50
8.316.00

11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için
11.10) ‹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,

346.50

8.316.00
4.158.00
2.079.00

11.11) 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,

1.386.00

11.12) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iflyerine as›lmamas› halinde,

1.386.00

11.13) 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,

3.465.00

11.14) 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,

6.930.00

11.15) Bilanço esas›na göre defter tutmas› gerekirken iflletme esas›na göre defter tutulmas› halinde

8.316.00

sosyal güvenlik

693.00
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Pratik Bilgiler

11.5) SGK ‹flten Ayr›l›fl Bildirgesini Süresinde ve Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun vermeyenler

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

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

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

Uygulama Dönemi
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

13 - 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

388

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

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -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)

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

389

Pratik Bilgiler

* 5728 - 23.01.2008
Tarihinden ‹tibaren

sosyal güvenlik

*** 5763 - 26.05.2008

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -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

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

390

‹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

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -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)

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
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
200.00***

224.00

200.00***
1.000.00***

224.00
1.120.00

1.000.00***
8.000.00*

1.120.00
8.960.00

8.000.00*

8.960.00

8.000.00*

8.960.00

100.00

112.00

Her iflçi için
Bu durumdaki her
iflçi için
Bu durumdaki
her çocuk iflçi için

Pratik Bilgiler

* 5728 - 23.01.2008
Tarihinden ‹tibaren

sosyal güvenlik

*** 5763 - 26.05.2008

Her iflçi ve her ay için

391

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

16 - 4904 Say›l› ‹flKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2009'den ‹tibaren)
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
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 Yönetmelikte
20/g
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
Kurumdan izin belgesi almadan ifl ve iflçi bulmaya arac›l›k faaliyeti gösteren kifliler ile Kurumdan izin
20/›
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

Ceza Miktar› (TL)
336.00
672.00
1.344.00

2.240.00
56.000.00

336.00
2.240.00
2.240.00
11.200.00

2.240.00
11.200.00
22.400.00

5.600.00
5.600.00

17 - 4447 Say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar›
4447/54

392

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

‹flten ayr›l›fl bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

560.00
1.120.00

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

18 - 5953 Say›l› Bas›n ‹fl Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezalar›

393

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

19/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
20- 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

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler

394

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

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
2009
%2.2

Pratik Bilgiler

vergi

Pratik Bilgiler

396

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER KISITLAMA VE
01.01.2006 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEMLER‹NE
UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi ‹çin
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi ‹çin
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi ‹çin
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi ‹çin
% 14.9
K›s›tlamas›
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi ‹çin
% 9.3
Oranlar›
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi ‹çin
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi ‹çin
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi ‹çin
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi ‹çin
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi ‹çin
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi ‹çin
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi ‹çin
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi ‹çin
%De¤erleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi ‹çin
% 1.29
Oranlar›
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi ‹çin
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi ‹çin
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi ‹çin
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi ‹çin
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi ‹çin
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi ‹çin
% 12
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ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Pratik Bilgiler
I-E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
(01.01.2009’dan ‹tibaren)
Tevkifat Oran› %
17
20

0
10
15

15

vergi

3
20
20
20
20

10
20
20

Pratik Bilgiler

Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
2
Yapt›klar› Serbest Meslek ‹flleri dolay›s›yla bu iflleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
a. 18. madde kapsam›na giren serbest meslek iflleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
b. Di¤erlerinden
3
42. madde kapsam›na giren ifller dolay›s›yla bu iflleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden
4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›fl› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
5.
a. 70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden
b. Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
6. a. Da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan
b. i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar
paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiflilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir ifl yeri
veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da¤›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze
aktar›lan tutar› üzerinden
10. a. Bafl bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di¤er kiflilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
b. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiflilerin mallar›n› ifl akdi ile
ba¤l› olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaflmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
Çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
a. Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›¤› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
b. Di¤er zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
c. Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karfl› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a¤açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, tafl›mas› ve benzeri hizmetler için
ii. Di¤er hizmetler için
d. Çiftçilere yap›lan do¤rudan gelir deste¤i ve alternatif ürün ödemeleri için

1
2
2
4
2
4
0
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Pratik Bilgiler
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›
Tarihleri Aras›

%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10
%7
%4
%3
%2.5
%1.95

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
16.11.09
17.11.09
Tarihinden ‹tibaren
Not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.

vergi

I-G YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI
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II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2009 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK ÜZERE)
B‹R‹NCE DERECE
‹K‹NC‹ DERECE
MÜKELLEF GRUPLAR
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
1) Sermaye fiirketleri
89.00 TL
50.00 TL
2) Sermaye fiirketleri D›fl›nda Kalanlar
56.00 TL
28.00 TL
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
28.00 TL
14.00 TL
4) Yukar›dakiler D›fl›nda Kal›p Beyanname
14.00 TL
7.60 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
7.60 TL
3.50 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
3.50 TL
2.00 TL

Pratik Bilgiler

vergi

II-B ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2009 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
1-Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas›, düzenlenmemesi
veya düzenlenen bu belgelerin gerçe¤i yans›tmamas› halinde, (Her Belge ‹çin,) 01.01.2009 Tarihinden
itibaren Ceza miktar› 160.00 TL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak 76.000.00 TL’den fazla olamaz.
2- Perakende Sat›fl Fifli, Ödeme Kaydedici Fifl, Girifl ve Yolcu Tafl›ma Bileti, Sevk ‹rsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müflteri
Listesi ile Maliye Bakanl›¤›’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas› ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe¤i Yans›tmamas› Halinde; (Her Belge için) Ceza miktar› her belge
için her tespitte 7.600 TL, y›l içinde de 76.000 TL’yi aflamaz. VUK. Md. 353/2
3- Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Sat›fl Fifli, Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli, Girifl ve
Yolcu Tafl›ma Biletlerini Almayan Nihai Tüketicilere Vergi ‹ncelemesine Yetkili Kifliler Taraf›ndan Yap›lmas› fiart›yla; (VUK. Md. 353/3)
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liflkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6)
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir ifllem için) (VUK. MD. 353/7)
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iflletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iflletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu¤u getirilen kurum ve kurulufllardan yapt›klar›
ifllemlere iliflkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin ikaz›na ra¤men durmayan araç sahibi
ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
-Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
12.1. Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab› hakk›nda;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra

400

%10
160.00 TL

32.00 TL
160.00 TL
160.00 TL
3.500.00 TL
190.00 TL
560.00 TL
760.00 TL
560.00 TL
1.600.00 TL
760.00 TL
350.00 TL
400.00 TL
800.00 TL
1.600.00 TL
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Pratik Bilgiler
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; (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibare 30 günden sonra

190 TL
380 TL
760 TL

13- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355) (01.08.2009’dan ‹tibaren)
Yasal Süreden ‹tibaren ‹kinci
15 Gün ‹çinde
15 Gün
13.1. Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab› hakk›nda;
250 TL
500 TL
13.2. ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanc› basit usülde tespit edilenler hakk›nda;
125 TL
250 TL
13.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
62.50 TL
125 TL

Sonras›
1000 TL
500 TL
250 TL

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

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
01.07.09 - 31.12.09

13.38 TL
13.98 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

401

Pratik Bilgiler

14.1. Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab› hakk›nda;
14.2. ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanc› basit usülde tespit edilenler hakk›nda;
14.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda

Yasal Süreden ‹tibaren Takibeden Sonras›
‹lk 10 Gün ‹çinde
15 Gün
Yok
500 TL 1000 TL
Yok
250 TL 500 TL
Yok
125 TL 250 TL

vergi

14- BA-BS Formlar›n›n Düzeltilmesi (Mük.Md.355) (01.08.2009’dan ‹tibaren)
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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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Pratik Bilgiler
XII - Bildirim ve Süreler

ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAfiLAMA SÜRES‹
‹fi‹ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRES‹
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

‹fi‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹R AY
‹fiE BAfiLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU

vergi

ADRES DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fi DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹T‹BAREN B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fiLETME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fi‹ BIRAKMA
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
NAK‹L
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
ÖLÜM
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
TASF‹YE VE ‹FLAS

B‹LD‹R‹M SÜRES‹
GERÇEK K‹fi‹LERDE ‹fiE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIfi AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIfi MESLEK
MENSUPLARINCA, fi‹RKETLER‹N ‹fiE
BAfiLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM ÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN
B‹R ‹fiLE U⁄RAfiMAYA BAfiLANILAN
TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN
SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN
15 GÜN
30 GÜN

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹

Pratik Bilgiler

B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY
‹fiE BAfiLAMA

3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹fiLEM YÖNERGES‹
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XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

vergi

VERG‹ TÜRÜ
GEÇ‹C‹ VERG‹
BEYANNAMES‹

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

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

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

AYLIK MUHTASAR
BEYANNAME
ÜÇ AYLIK
MUHTASAR
BEYANNAME

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

AYLIK KDV BEYANNAMES‹
GEL‹R VERG‹S‹ BEYANNAMES‹

Her Ay
Y›ll›k

Her Ay›n 23. Günü
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
23 Ocak
Her Ay›n 24. Günü
1-25 Mart

KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMES‹
MÜNFER‹T BEYANNAME

Y›ll›k

1-25 Nisan

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

Dar Mükellef Gerçek Kifli
Di¤er Kazanç ve ‹ratlar›
‹çin
Dar Mükellefler Di¤er
Kazanç ve ‹ratlar› ‹çin

Kazanc›n iktisap edildi¤i
tarihten itibaren 15 gün
içinde GVK Md. 101
Kazanc›n elde edildi¤i
tarihten itibaren 15 gün
içinde KVK Md. 26
Dönemi Takip Eden ay›n
20. Gün akflam› GVK. Mük. Md.11
1-25 Nisan KVK. Md. 14-17

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

Tasfiyenin bitiminden itibaren
30 gün içinde KVK. Md.17
Birleflme Tarihinden itibaren
30 Gün ‹çinde KVK.
Md. 17-18
Birleflmenin Ticaret sicil
Gazetesinde ilan edildi¤i
tarihten itibaren 30 gün
içinde KVK. Md.20

Beyanname verme süresinde
KVK. Md.21
Beyanname verme
süresinde KVK. Md. 21

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

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

ÖZEL BEYANNAMELER
ASGAR‹ VERG‹
BEYANNAMELER‹

Pratik Bilgiler

TASF‹YE BEYANNAMELER‹
B‹RLEfiME NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹
DEV‹R NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹
DEV‹R NEDEN‹YLE VER‹LEN
KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
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Talih oyunlar› salon
kazançlar›
TASF‹YE G‹R‹fi VE TASF‹YE
DEVAMINDA
Son Tasfiye Dönemi
B‹RLEfiMELERDE

Devir, Hesap Döneminin
Kapand›¤› Aydan Kurumlar
Vergisi beyanname verilme
süresinden sonra
gerçeklefltiyse
Devir, Hesap Döneminin
Kapand›¤› Aydan Kurumlar
Vergisi beyannamesinin
verilece¤i ay sonuna
kadar gerçeklefltiyse

Beyanname verme süresi
içinde GVK. Mük. Md.11
30 Nisan KVK. Md. 21

Beyannamenin verildi¤i ay›n
sonuna kadar KVK. Md.21
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Pratik Bilgiler
XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
fiANS OYUNLARI
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

AYLIK
AYLIK

BEYAN TAR‹H‹
TAK‹P EDEN AYIN 10. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI

TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI

ERTES‹ AYIN 1-23 GÜNLER
DVK. MD.22
KA⁄ITLARIN DÜZENLEND‹⁄‹ TAR‹H‹
‹ZLEYEN 15 GÜN ‹Ç‹NDE DVK. MO. 22
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKfiAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKfiAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKfiAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 20. GÜN
AKfiAMINA KADAR

SON ÖDEME TAR‹H‹
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 10.GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15.GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKfiAMI)
BEYANNAMEN‹N VER‹LD‹⁄‹ AYIN
26.GÜN AKfiAMINA KADAR
DVK.22 BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE DVK. MD. 22
BEYANNAME VERME SÜRES‹
‹Ç‹NDE
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

vergi

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
AKARYAKIT VE ÜRÜNLER‹NE
‹L‹fiK‹N 1 NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹ TAfiITLARA
‹L‹fiK‹N 2/A NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹
OLMAYAN TAfiITLARA
‹L‹fiK‹N 2/B NOLU ÖTVB
ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERLE ‹LG‹L‹
3/A NOLU ÖTVB
ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER‹
BEYANNAMELER‹
‹LE ‹LG‹L‹ 3./B NOLU ÖTVB
KOLALI GAZOZLARA ‹L‹fiK‹N
3/C NOLU ÖTVB
DAYANIKLI TÜKET‹M MALLARI
‹LE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹fiK‹N
4 NOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DAMGA VERG‹S‹ DEFTER‹ TUTAN
MÜKELLEFLER
DAMGA VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
DAMGA VERG‹S‹ DEFTER‹
TUTMAYANLAR
BANKA VE S‹GORTA
BANKA VE BANKERLER‹N
MUAMELELER‹ VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
S‹GORTA fi‹RKETLER‹N‹N

BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

Pratik Bilgiler

VERG‹ TÜRÜ

BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE
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VERG‹ TÜRÜ

Pratik Bilgiler

vergi

VERASET VE ‹NT‹KAL
VERG‹ BEYANNAMELER‹
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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

MAL‹

Pratik Bilgiler
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XIV Menkul Sermaye ‹rad› Vergilendirilmesi

ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹
D‹⁄ER MENKUL SERMAYE ‹RATLARI
EUROBOND’LARIN FA‹Z GEL‹RLER‹
EUROBOND'LARIN 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‹ TAHV‹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 ‹SKONTO 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, (13.11.2008 Tarihli Resmi Gazete 2008/14272
BKK ile % 0) 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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XV- KDV Tevkifat Oranlar›
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).
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Tevkifat Oran›

‹flgücü hizmetine
ait katma de¤er
vergisinin % 90'›n

‹fllem bedeli
üzerinden
Hesaplanan
KDV'nin %90'›

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri

‹flgücü Hizmetini Alanlar ile Katma De¤er
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile afla¤›da
say›lan kurulufllar, (Ancak, bu kurum ve
kurulufllardan al›nan iflgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacakt›r.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kurulufllar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllan
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar,
Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz
emekli ve yard›m sand›klar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teflebbüsler (Kamu ‹ktisadi
Kurulufllar›, ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri),
Özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymetler,
vadeli ifllemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmifl flirketler,
Yandan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan
(tek bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl
ve iflletmeler,
Al›m yapanlar, (Alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifat›;
• Bunlar› do¤rudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler taraf›ndan
yap›lacak ilk teslimleri ‹le bunlar› ithal
edenler taraf›ndan yap›lacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97,104,105
levhan›n‹lk üreticilerive ‹thalatç›lar›ndan
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.)
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Tevkifat Oran›

Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bak›r ve alafl›mlar›ndan, çinko ve alafl›mlar›ndan,
alüminyum ve alas›mlanndan mamul anot,
katot, her çeflit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaflin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde say›lan kurum ve kurulufllar›n
(tanmsal amaçl› kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlas› kamuya
ait iflletmelerin ve özellefltirme kapsam›ndaki
kurulufllar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatç›lar›n›n bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacakt›r.)
Çinko ve Alimunyum ‹çin Bafllang›ç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV Al›m yapanlar
%90'›

Fason Olarak Yapt›r›lan Tekstil ve
Konfeksiyon ‹fllerinde
Kütlü ve elyaf pamuk, Jinter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
top.s haldeki tiftik, yün ve yapa¤› ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01
pozisyonundaki s›¤›r ve atlar›n, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzular›n
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Mo¤olistan ve Tibet kuzular› hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve o¤laklar›n
(Yemen, Mo¤olistan ve Tibet keçi ve
o¤laklar› hariç) ham post ve derilerinin
teslimi

‹fllem bedeli
üzerinden
Hesaplanan KDV'nin Al›m yapanlar
%90'›

‹fllem Bedeli
Üzerinden Hesaplanan Tüm KDV Mükellefleri
KDV'nin 4/5’i
Hesaplanan
Fason ifller yapt›ran kdv mükellefleri
KDV 'nin 1/2’si

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri
110

96,104

104
51,53,58,107

Al›fl yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
Hesaplanan
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
KDV 'nin 1/2’si Döner sermayeli kurulufllar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›, 107,108
* 27.02.2008
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurul uslan.
tarihinden itibaren Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
KDV'nin %90'› Borsas›na kote edilmifl flirke›ler,
Yandan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan (tek
bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve
iflletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme s›n›r› alt›ndaki (atarlar
HAR‹Ç)

Pratik Bilgiler

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden ‹tibaren)

Tevkifat Yapacak Olanlar

vergi

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifat Oran›

Pratik Bilgiler

vergi

Hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Büyük ve Küçükbafl hayvanlar›n etlerinin (27.02.2008
(Sakatat ve ba¤›rsak dahil)
tarihinden tibaren)

412

Tevkifat Yapacak Olanlar
Al›fl yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler, Döner
sermayeli kurulufllar. Kanunla kurulan kamu
kurum ve kurulufllar›,
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufltan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmifl flirketler,
Yar›dan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan (tek
bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve
iflletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme S‹DU‹ alt›ndaki
(atarlar HAR‹Ç)

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri

108
110
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XVI - Dava Açma Süreleri
DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRES‹

VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN
BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK
F‹fi‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

ÖDEME EMR‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

HAC‹Z VARAKASINA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ HACZE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

DANIfiTAY’A

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹

vergi

DAVA KONUSU

Pratik Bilgiler

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN
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Pratik Bilgiler

vergi

XVII- Vergi Türleri
VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043
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VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
SA‹R fiARAP VE B‹RALARA ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹fiMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹fiLEM VERG‹S‹
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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

415

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -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

416

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

MAL‹

Pratik Bilgiler

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

VERG‹ ADI
Yurt D›fl› Ç›k›fl Harc›
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹fi‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAF‹K HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹
GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI
D‹⁄ER HARÇLAR
DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹
TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR
‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR
YEM ANAL‹Z ÜCRET‹
fiEKER F‹YAT FARKI
AKARYAKIT F‹YAT FARKI
BAfiKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹
MOTORLU TAfiIT ARAÇLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
D‹⁄ER PARA CEZALARI
Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIfiMA VE YARDIMLAfiMAYI TEfiV‹K FONU
‹ST‹HSAL VERG‹S‹
TRAF‹K CEZALARI
HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI
TAK‹P G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEfiV‹K FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEfi‹TL‹ GEL‹RLER
PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹
YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹
RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹
EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT
4369/15 SUÇA ‹fiT‹RAK EDEN K‹fi‹LER
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI
KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI
fiEKER KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI
GEÇ‹fi ÜCRET‹ VE ‹DAR‹ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU

Pratik Bilgiler

VERG‹ KODU
9014
9015
9016
9017
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9162
9901

vergi

XVII- Vergi Türleri
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T. Eflya
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

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

2006
1.96
0.26
0.25
1.94
2.77
4.02
0.86
- 0.75
- 0.23
0.45
- 0.29
- 0.12

ÜFE (**)
2007
2008
- 0.05
0.42
0.95
2.56
0.97
3.17
0.80
4.50
0.39
2.12
- 0.11
0.32
0.06
1.25
0.85
-2.34
1.02
-0.90
- 013
0.57
0.89
-0.03
0.15
-3.54
2009
0.23
1.17
0.29
0.65
-0.05
0.94
-0.71
0.42
0.62
0.28

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
0.64
0.11
0.25
-0.30
0.39
2.41

(*) 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›: 95 -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
-2.46
-1.86
-3.75
-1.04
0.47
0.19

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
5.24
5.73
5.39
5.33
5.27
5.08

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›: 95 -2009

Pratik Bilgiler

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

419

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

Ay

420

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
11.594.31 11.512.42

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
11.560.55

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 11.485.84

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
11.631.67 11.664.71

EYLÜL

endeks

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

Pratik Bilgiler
MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -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
159.89

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
161.40

HAZ‹RAN

II-B ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹ (2003=100)
99.70
116.69
121.73
136.73
141.82
162.62
160.93

A⁄USTOS
99.61
117.53
122.68
136.41
143.26
161.61
161.92

EYLÜL

di¤er

99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51
160.26

TEMMUZ
100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08
162.38

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›: 95 -2009

Pratik Bilgiler
II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

421

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

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

Pratik Bilgiler

gündelikler

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECES‹

TBMM Genelkurmay Yüksekö¤retim
Baflkan›, Baflkan›, Kurulu Baflkan›,
Baflbakan Anayasa,
Bakanl›k,
Mahkemesi Müsteflarlar›,
Baflkan›,
Milli Güvenlik
Bakanlar,
Kurulu Genel
Milletvekilleri, Sekreteri, vs..
Kuvvet
Komutanlar›, vs..
ÜLKELER (PARA
I
II
III
SÜTUN
SÜTUN
B‹R‹MLER‹)
SÜTUN
ABD (ABD Dolar›
220
182
146
Almanya (Euro)
198
164
131
Avustralya
(ABD Dolar›)
342
283
227
Avusturya (Euro)
199
166
132
Belçika (Euro)
194
161
128
Danimarka
1.238
988
1.491
(D. Kron)
Finlandiya (Euro)
179
148
119
Fransa (Euro)
192
160
127
Hollanda (Euro)
187
156
125
‹ngiltere (Sterlin)
139
115
91
124
‹rlanda (Euro)
186
155
‹spanya (Euro)
191
158
126
‹sveç (‹sveç Kronu) 1.637
1.359
1.085
‹sviçre
283
226
(‹sviçre Frang›)
341
‹talya (Euro)
183
152
122
Japonya
(Japon Yeni)
37.801
31.405
25.127
Kanada
(Kanada Dolar›)
295
244
195
Kuveyt
(Kuveyt Dinar›)
61
50
40
Lüksemburg (Euro) 194
161
128
Norveç
(Norveç Kronu)
1.437
1.193
952
Portekiz (Euro)
186
155
124
S. Arabistan
(S. A. Riyali)
744
617
492
Yunanistan (Euro) 191
158
126
Di¤er ABD Ülkeleri
(Euro)
152
127
101

422

Hükümeti Temsilen Kararname ile
Görevlendirilen Heyet Üyelerinden
Ek
Ayl›k/Kadro Ayl›k/Kadro
göstergesi ve derecesi 1-4 derecesi 5-15
5300 ve daha olanlar
olanlar
yüksek olan
kadrolarda
bulunanlar

Di¤er fiekilde Görevlendirilenlerden

Ek
Ayl›k/Kadro Ayl›k/Kadro
göstergesi derecesi
derecesi
5300 ve 1-4 olanlar 5-15 olanlar
daha yüksek
olan
kadrolarda
bulunanlar
VI
VII
VIII
IX
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
100
117
110
93
90
105
99
83

Tedavi
Amac›yla
Gönderilen
Erbafl ve
Erler

IV
SÜTUN
132
118

V
SÜTUN
128
114

X
SÜTUN
46
41

205
119
116

198
115
112

154
91
88

181
106
103

171
100
97

143
84
81

71
42
41

895
107
115
112
83
112
114
983

865
104
111
109
80
108
110
950

676
80
88
87
63
84
87
740

791
95
102
100
74
99
101
867

746
90
96
94
69
94
95
819

627
74
81
80
59
78
80
687

310
38
40
39
29
39
40
341

205
110

198
107

154
83

181
98

171
92

143
77

71
38

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

177

171

134

156

147

125

61

36
116

35
112

27
89

33
103

31
97

25
82

12
40

862
111

833
108

650
84

762
99

719
93

604
78

299
39

446
114

432
110

337
87

395
101

372
95

313
80

155
40

92

89

70

81

76

65

32

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

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)
1.271.60 ve daha fazlas›
1.264.65 ile 1.271.59
1.141.63 ile 1.264.64
983.64 ile 1.141.62
794.65 ile 983.63
794.64 ve daha az ise

di¤er

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.07.2009 - 31.12.2009)

423

424

1.5028
1.5044
1.5140
1.5077
1.5022

1.4899
1.4856
1.4899
1.5050
1.4983

1.5031
1.4906
1.4777
1.4697
1.4754

1.4803
1.4811
1.4880

1.4931
1.4891

1.4956
1.4972
1.5067
1.5005
1.4950

1.4827
1.4785
1.4827
1.4978
1.4911

1.4959
1.4834
1.4706
1.4626
1.4683

1.4732
1.4740
1.4809

1.4859
1.4820

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19-23

24
25
26.27.28

29
30

Sat›fl

Al›fl

1.4849
1.4810

1.4722
1.4730
1.4799

1.4949
1.4824
1.4696
1.4616
1.4673

1.4817
1.4775
1.4817
1.4968
1.4901

Sat›fl

1.4953
1.4913

1.4825
1.4833
1.4902

1.5054
1.4928
1.4799
1.4719
1.4776

1.4921
1.4878
1.4921
1.5073
1.5005

1.5051
1.5067
1.5163
1.5100
1.5045

Efektif

1.4946
1.4962
1.5056
1.4994
1.4940

Al›fl

ABD Dolar›

Uygulama
Tarihi
Eylül 2009

Döviz
1.2581
1.2605
1.2583
1.2644
1.2646
1.2740
1.2803
1.2810
1.2896
1.2930
1.2892
1.2818
1.2874
1.2842
1.2817
1.2951
1.2946
1.2913
1.2917
1.2997

1.2499
1.2523
1.2501
1.2562
1.2564
1.2657
1.2720
1.2727
1.2812
1.2846
1.2808
1.2735
1.2790
1.2759
1.2734
1.2867
1.2862
1.2829
1.2833
1.2913

1.2774
1.2854

1.2808
1.2803
1.2770

1.2749
1.2676
1.2731
1.2700
1.2675

1.2599
1.2661
1.2668
1.2753
1.2787

1.2442
1.2465
1.2443
1.2504
1.2506

1.2995
1.3075

1.3029
1.3024
1.2990

1.2969
1.2895
1.2951
1.2919
1.2894

1.2816
1.2880
1.2887
1.2973
1.3008

1.2656
1.2681
1.2658
1.2720
1.2722

0.28834
0.28967
0.28927
0.28966
0.28792
0.28714
0.28821
0.29021
0.29420
0.29378
0.29380
0.29253
0.29167
0.29094
0.29129
0.29412
0.29389
0.29353
0.29359
0.29157

0.28693
0.28825
0.28785
0.28824
0.28651
0.28573
0.28680
0.28879
0.29276
0.29234
0.29236
0.29110
0.29024
0.28951
0.28986
0.29268
0.29245
0.29209
0.29215
0.29014

0.29195
0.28994

0.29248
0.29225
0.29189

0.29216
0.29090
0.29004
0.28931
0.28966

0.28553
0.28660
0.28859
0.29256
0.29214

0.28673
0.28805
0.28765
0.28804
0.28631

0.29427
0.29224

0.29480
0.29457
0.29421

0.29448
0.29320
0.29234
0.29161
0.29196

0.28780
0.28887
0.29088
0.29488
0.29446

0.28900
0.29034
0.28994
0.29033
0.28858

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

2.1374
2.1454
2.1604
2.1901
2.1869
2.1870
2.1772
2.1707
2.1652
2.1677
2.1891
2.1873
2.1845
2.1852
2.1707

2.1271
2.1351
2.1500
2.1796
2.1764
2.1765
2.1667
2.1603
2.1548
2.1573
2.1786
2.1768
2.1740
2.1747
2.1603

2.1732
2.1588

2.1771
2.1753
2.1725

2.1750
2.1652
2.1588
2.1533
2.1558

2.1256
2.1336
2.1485
2.1781
2.1749

2.1343
2.1444
2.1413
2.1444
2.1315

2.1461
2.1563
2.1531
2.1562
2.1433

2.1358
2.1459
2.1428
2.1459
2.1330

Sat›fl

2.1885
2.1740

2.1924
2.1906
2.1878

2.1903
2.1805
2.1740
2.1684
2.1710

2.1406
2.1486
2.1636
2.1934
2.1902

2.1493
2.1595
2.1563
2.1594
2.1465

Efektif

Al›fl

Euro

Döviz
Al›fl
Sat›fl

döviz kurlar›

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

Pratik Bilgiler
MAL‹
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Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI EYLÜL 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Al›fl

2.4221
2.4350
2.4363
2.4523
2.4427

2.4331
2.4385
2.4461
2.4758
2.4886

2.4759
2.4535
2.4249
2.4167
2.3970

2.4160
2.3901
2.3696

2.3581
2.3549

Uygulama
Tarihi
Eylül 2009

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19-23

24
25
26.27.28

29
30

Döviz

2.3704
2.3672

2.4286
2.4026
2.3820

2.4888
2.4663
2.4376
2.4293
2.4095

2.4458
2.4512
2.4589
2.4887
2.5016

2.4348
2.4477
2.4490
2.4651
2.4555

Sat›fl

Sat›fl

2.3740
2.3708

2.4322
2.4062
2.3856

2.4925
2.4700
2.4413
2.4329
2.4131

2.4495
2.4549
2.4626
2.4924
2.5054

2.4385
2.4514
2.4527
2.4688
2.4592

Efektif

1.4367
1.4272

1.4373
1.4375
1.4362

1.4361
1.4271
1.4201
1.4156
1.4210

1.3996
1.4048
1.4146
1.4361
1.4349

1.4064
1.4128
1.4100
1.4149
1.4050

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler

2.3564
2.3533

2.4143
2.3884
2.3679

2.4742
2.4518
2.4232
2.4150
2.3953

2.4314
2.4368
2.4444
2.4741
2.4869

2.4204
2.4333
2.4346
2.4506
2.4410

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

1.4460
1.4364

1.4466
1.4468
1.4455

1.4453
1.4363
1.4292
1.4247
1.4302

1.4086
1.4138
1.4237
1.4454
1.4441

1.4155
1.4219
1.4191
1.4240
1.4141

Sat›fl

1.4482
1.4386

1.4488
1.4490
1.4477

1.4475
1.4385
1.4313
1.4268
1.4323

1.4107
1.4159
1.4258
1.4476
1.4463

0.21037
0.21146
0.20834
0.20914
0.20821
0.20930
0.21049
0.21135
0.21406
0.21430
0.21302
0.21294
0.21388
0.21415
0.21383
0.21721
0.21634
0.21511
0.21344
0.21200

0.20714
0.20832
0.20917
0.21186
0.21209
0.21083
0.21075
0.21168
0.21194
0.21163
0.21497
0.21411
0.21289
0.21124
0.20982

Sat›fl

0.21109
0.20967

0.21482
0.21396
0.21274

0.21068
0.21060
0.21153
0.21179
0.21148

0.20700
0.20817
0.20902
0.21171
0.21194

Sat›fl

0.21393
0.21249

0.21771
0.21684
0.21560

0.21351
0.21343
0.21437
0.21464
0.21432

0.20978
0.21097
0.21184
0.21455
0.21479

0.21085
0.21195
0.20882
0.20962
0.20869

Efektif

0.20805
0.20913
0.20605
0.20685
0.20593

Al›fl

‹sveç Kronu

0.20820
0.20928
0.20619
0.20699
0.20607

Al›fl

Döviz
1.3651
1.3764
1.3710
1.3698
1.3684
1.3813
1.3870
1.3790
1.3884
1.3914
1.3828
1.3737
1.3827
1.3818
1.3758
1.3849
1.3785
1.3633
1.3621
1.3699

1.3751
1.3808
1.3728
1.3822
1.3851
1.3766
1.3675
1.3765
1.3756
1.3696
1.3787
1.3723
1.3572
1.3560
1.3637

Sat›fl

1.3510
1.3587

1.3736
1.3672
1.3522

1.3715
1.3624
1.3714
1.3705
1.3645

1.3700
1.3757
1.3677
1.3771
1.3800

1.3540
1.3651
1.3598
1.3586
1.3572

Al›fl

Kanada Dolar›

1.3590
1.3702
1.3648
1.3636
1.3622

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›

1.4345
1.4251

1.4351
1.4353
1.4340

1.4339
1.4250
1.4180
1.4135
1.4189

1.3975
1.4027
1.4125
1.4339
1.4327

Sat›fl

1.4176
1.4240
1.4212
1.4261
1.4162

Efektif

1.4043
1.4107
1.4079
1.4128
1.4029

Al›fl

‹sviçre Frang›
Sat›fl

1.3673
1.3751

1.3902
1.3837
1.3685

1.3881
1.3789
1.3880
1.3871
1.3810

1.3865
1.3923
1.3842
1.3937
1.3967

1.3703
1.3816
1.3762
1.3750
1.3736

Efektif

MAL‹
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IV- T.C. MERKEZ BANKASI EYLÜL 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

425

426

5.2289
5.2400
5.2661
5.2497
5.2305

5.1859
5.1691
5.1949
5.2512
5.2278

5.2464
5.2064
5.1632
5.1370
5.1551

5.1741
5.1751
5.1919

5.2097
5.1921

5.1185
5.1019
5.1274
5.1829
5.1598

5.1782
5.1387
5.0961
5.0702
5.0881

5.1068
5.1078
5.1244

5.1420
5.1246

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19-23

24
25
26.27.28

29
30

Sat›fl

5.0649
5.0477

5.0302
5.0312
5.0475

5.1005
5.0616
5.0197
4.9941
5.0118

5.0417
5.0254
5.0505
5.1052
5.0824

Sat›fl

5.2878
5.2700

5.2517
5.2527
5.2698

5.3251
5.2845
5.2406
5.2141
5.2324

5.2637
5.2466
5.2728
5.3300
5.3062

5.3073
5.3186
5.3451
5.3284
5.3090

Efektif

5.0835
5.0943
5.1196
5.1038
5.0851

Al›fl

Kuveyt Dinar›

5.1609
5.1719
5.1976
5.1815
5.1625

Al›fl

Döviz

1
2
3
4
5.6.7

Uygulama
Tarihi
Eylül 2009

0.25405
0.25299

0.25277
0.25489
0.25456

0.24994
0.25044
0.25064
0.24980
0.24886

0.24712
0.24848
0.24914
0.25180
0.25104

0.24765
0.24900
0.24601
0.24788
0.24692

Al›fl

Sat›fl

0.25576
0.25470

0.25447
0.25661
0.25628

0.25163
0.25213
0.25233
0.25148
0.25054

0.24879
0.25016
0.25082
0.25350
0.25273

0.25387
0.25281

0.25259
0.25471
0.25438

0.24977
0.25026
0.25046
0.24963
0.24869

0.24695
0.24831
0.24897
0.25162
0.25086

0.24748
0.24883
0.24584
0.24771
0.24675

Al›fl

Sat›fl

0.25635
0.25529

0.25506
0.25720
0.25687

0.25221
0.25271
0.25291
0.25206
0.25112

0.24936
0.25074
0.25140
0.25408
0.25331

0.24989
0.25126
0.24824
0.25012
0.24916

Efektif

0.39742
0.39635

0.39401
0.39423
0.39606

0.40009
0.39679
0.39331
0.39118
0.39270

0.39654
0.39542
0.39655
0.40059
0.39879

0.39999
0.40042
0.40298
0.40130
0.39983

0.39814
0.39706

0.39472
0.39494
0.39677

0.40081
0.39751
0.39402
0.39189
0.39341

0.39726
0.39613
0.39727
0.40131
0.39951

0.40071
0.40114
0.40371
0.40202
0.40055

0.39444
0.39338

0.39105
0.39127
0.39309

0.39709
0.39381
0.39036
0.38825
0.38975

0.39357
0.39245
0.39358
0.39759
0.39580

0.39699
0.39742
0.39996
0.39829
0.39683

0.40113
0.40004

0.39768
0.39790
0.39975

0.40382
0.40049
0.39698
0.39483
0.39636

0.40024
0.39910
0.40025
0.40432
0.40251

0.40372
0.40415
0.40674
0.40504
0.40355

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

1.6569
1.6468

1.6143
1.6243
1.6348

1.6456
1.6238
1.6250
1.6062
1.6053

1.5898
1.5988
1.6005
1.6230
1.6370

1.6052
1.6044
1.6224
1.6214
1.6090

Al›fl

1.6679
1.6577

1.6250
1.6351
1.6457

1.6565
1.6346
1.6358
1.6169
1.6160

1.6004
1.6094
1.6111
1.6338
1.6479

1.6159
1.6151
1.6332
1.6322
1.6197

1.6508
1.6407

1.6083
1.6183
1.6288

1.6395
1.6178
1.6190
1.6003
1.5994

1.5839
1.5929
1.5946
1.6170
1.6309

1.5993
1.5985
1.6164
1.6154
1.6030

1.6742
1.6640

1.6312
1.6413
1.6520

1.6628
1.6408
1.6420
1.6230
1.6221

1.6065
1.6155
1.6172
1.6400
1.6542

1.6220
1.6212
1.6394
1.6384
1.6259

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

döviz kurlar›
Norveç Kronu

0.24932
0.25068
0.24767
0.24955
0.24859

Döviz

Pratik Bilgiler
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1.4841
1.4904
1.5005

1.4868
1.4670
1.4684
1.4601
1.4640

1.4642
1.4579
1.4464
1.4434
1.4585

1.4575
1.4526
1.4639
1.4696
1.4640

1.4746
1.4894

1.4770
1.4832
1.4933

1.4797
1.4600
1.4614
1.4531
1.4570

1.4572
1.4509
1.4395
1.4365
1.4515

1.4505
1.4456
1.4569
1.4625
1.4570

1.4675
1.4823

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
28-30

Sat›fl

1.4768
1.4916

1.4597
1.4548
1.4661
1.4718
1.4662

1.4664
1.4601
1.4486
1.4456
1.4607

1.4890
1.4692
1.4706
1.4623
1.4662

2.1737
2.1609
2.1603
2.1563
2.1575
2.1569
2.1590
2.1541
2.1531
2.1735
2.1765
2.1748
2.1877
2.2009
2.2008
2.2163
2.2161

2.1633
2.1505
2.1499
2.1459
2.1471
2.1465
2.1486
2.1438
2.1428
2.1631
2.1661
2.1644
2.1772
2.1903
2.1902
2.2057
2.2055

0.29200
0.29028
0.29022
0.28966
0.28981
0.28972
0.29001
0.28938
0.28921
0.29197
0.29234
0.29216
0.29386
0.29566
0.29565
0.29775
0.29771

0.29057
0.28886
0.28880
0.28824
0.28839
0.28830
0.28859
0.28796
0.28779
0.29054
0.29091
0.29073
0.29242
0.29421
0.29420
0.29629
0.29625

1.3307
1.3314
1.3298
1.3358
1.3499
1.3509
1.3550
1.3618
1.3634
1.3638

1.3082
1.3089
1.3073
1.3131
1.3270
1.3280
1.3319
1.3387
1.3403
1.3407

1.2990
1.3020
1.3108
1.3198
1.3242
1.3228
1.3235
1.3219
1.3278
1.3418
1.3428
1.3469
1.3537
1.3553
1.3557
1.3636
1.3668

1.2906
1.2935
1.3023
1.3112
1.3156
1.3142
1.3149
1.3133
1.3192
1.3331
1.3341
1.3381
1.3449
1.3465
1.3469
1.3547
1.3579

1.3718
1.3750

1.3068
1.3098
1.3187
1.3277
1.3321

0.29608
0.29604

0.29071
0.29053
0.29222
0.29400
0.29399

0.28810
0.28839
0.28776
0.28759
0.29034

0.29037
0.28866
0.28860
0.28804
0.28819

0.29843
0.29839

0.29301
0.29283
0.29454
0.29634
0.29633

0.29039
0.29068
0.29005
0.28988
0.29264

0.29267
0.29095
0.29089
0.29033
0.29048

döviz kurlar›

1.3485
1.3517

1.2847
1.2875
1.2963
1.3052
1.3095

2.2042
2.2040

2.1646
2.1629
2.1757
2.1888
2.1887

2.1450
2.1471
2.1423
2.1413
2.1616

2.1618
2.1490
2.1484
2.1444
2.1456

2.1596
2.1601
2.1700

2.1715
2.1720
2.1820

0.29236
0.29241
0.29375

2.1611
2.1616
2.1715

0.29006
0.29011
0.29144

0.29169
0.29174
0.29308

1.3157
1.3206
1.3054

0.29026
0.29031
0.29164

1.2934
1.2982
1.2833

1.3079
1.3127
1.2976

1.2994
1.3042
1.2892

Sat›fl

2.2196
2.2194

2.1798
2.1781
2.1910
2.2042
2.2041

2.1601
2.1622
2.1573
2.1563
2.1768

2.1770
2.1641
2.1635
2.1595
2.1607

2.1748
2.1753
2.1853

Efektif

Al›fl

Euro

Döviz
Al›fl
Sat›fl

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

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

Pratik Bilgiler

1.4665
1.4813

1.4495
1.4446
1.4559
1.4615
1.4560

1.4562
1.4499
1.4385
1.4355
1.4505

1.4787
1.4590
1.4604
1.4521
1.4560

Sat›fl

1.4863
1.4926
1.5028

Efektif

1.4760
1.4822
1.4923

Al›fl

ABD Dolar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
Ekim 2009
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427

428

2.3858
2.3814
2.3822

2.3716
2.3410
2.3339
2.3449
2.3398

2.3101
2.2998
2.3106
2.3385
2.3797

2.3743
2.3826
2.4220
2.4334
2.4147

2.4061
2.4408

2.3734
2.3690
2.3698

2.3593
2.3288
2.3218
2.3327
2.3276

2.2981
2.2878
2.2986
2.3263
2.3673

2.3620
2.3702
2.4094
2.4207
2.4021

2.3936
2.4281

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
28-30

Sat›fl

Al›fl

2.3919
2.4264

2.3603
2.3685
2.4077
2.4190
2.4004

2.2965
2.2862
2.2970
2.3247
2.3656

2.3576
2.3272
2.3202
2.3311
2.3260

Sat›fl

2.4097
2.4445

2.3779
2.3862
2.4256
2.4371
2.4183

2.3136
2.3032
2.3141
2.3420
2.3833

2.3752
2.3445
2.3374
2.3484
2.3433

2.3894
2.3850
2.3858

Efektif

2.3717
2.3673
2.3681

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

Uygulama
Tarihi
Ekim 2009

Döviz

1.4254
1.4266
1.4365
1.4446
1.4436
1.4530
1.4509

1.4198
1.4232
1.4200
1.4225
1.4317
1.4367
1.4379
1.4480
1.4561
1.4551
1.4646
1.4625

1.4107
1.4141
1.4109
1.4134
1.4225
1.4275
1.4287
1.4387
1.4468
1.4458
1.4552
1.4531

1.4086
1.4120
1.4088
1.4113
1.4204

1.4276
1.4188
1.4158
1.4112
1.4093

1.4389
1.4301
1.4270
1.4224
1.4205

1.4297
1.4209
1.4179
1.4133
1.4114

1.4264
1.4196
1.4314

Al›fl

0.20906
0.20877
0.20901
0.20867
0.20923
0.20954
0.20948
0.21154
0.21297
0.21490
0.21758
0.21598

0.20691
0.20662
0.20686
0.20652
0.20707
0.20738
0.20732
0.20936
0.21078
0.21269
0.21534
0.21376

1.4389
1.4401
1.4502
1.4583
1.4573
1.4668
1.4647

1.4219
1.4253
1.4221
1.4246
1.4338

1.4411
1.4322
1.4291
1.4245
1.4226

1.4399
1.4330
1.4450
0.21123
0.21067
0.21026
0.20932
0.20962

Sat›fl

0.20905
0.20850
0.20809
0.20716
0.20746

Al›fl

Efektif

0.21519
0.21361

0.20723
0.20717
0.20921
0.21063
0.21254

0.20677
0.20648
0.20672
0.20638
0.20693

0.20890
0.20835
0.20794
0.20701
0.20731

0.21000
0.21123
0.21053

Al›fl

‹sveç Kronu

0.21234
0.21358
0.21287

Sat›fl

Döviz

0.21015
0.21138
0.21068

Efektif

1.4377
1.4309
1.4428

Sat›fl

‹sviçre Frang›

0.21808
0.21648

0.21002
0.20996
0.21203
0.21346
0.21539

0.20954
0.20925
0.20949
0.20915
0.20971

0.21172
0.21115
0.21074
0.20980
0.21010

0.21283
0.21407
0.21336

Sat›fl
1.3795
1.3900
1.3767
1.3822
1.3771
1.3905
1.3829
1.3927
1.4109
1.4123
1.4070
1.4061
1.4084
1.4078
1.4093
1.3911
1.3995
1.3927
1.3988
1.3943

1.3760
1.3709
1.3842
1.3767
1.3864
1.4046
1.4059
1.4007
1.3998
1.4021
1.4015
1.4030
1.3848
1.3932
1.3864
1.3925
1.3880

Sat›fl

1.3873
1.3829

1.3963
1.3978
1.3797
1.3880
1.3813

1.3994
1.4007
1.3955
1.3946
1.3969

1.3709
1.3658
1.3791
1.3716
1.3813

Sat›fl

1.4041
1.3996

1.4131
1.4147
1.3964
1.4048
1.3980

1.4163
1.4177
1.4123
1.4114
1.4138

1.3875
1.3823
1.3958
1.3882
1.3980

1.3847
1.3953
1.3819

Efektif

1.3682
1.3786
1.3654

Al›fl

Kanada Dolar›

1.3733
1.3837
1.3705

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›

1.4285
1.4217
1.4336

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler
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4.9545
4.9430
4.9814
5.0078
4.9852

5.0197
5.0647

5.1859
5.1186
5.1253
5.0999
5.1099

5.1071
5.0887
5.0503
5.0469
5.0979

5.0962
5.0844
5.1239
5.1511
5.1278

5.1632
5.2095

5.1185
5.0521
5.0587
5.0336
5.0435

5.0407
5.0225
4.9846
4.9813
5.0316

5.0299
5.0183
5.0573
5.0841
5.0611

5.0961
5.1418

6
7
8
9
10.11.12

13
14
15
16
17.18.19

20
21
22
23
24.25.26

27
28-30

5.2406
5.2876

5.1726
5.1607
5.2008
5.2284
5.2047

5.1837
5.1650
5.1261
5.1226
5.1744

5.2637
5.1954
5.2022
5.1764
5.1865

5.2578
5.2747
5.3104

Sat›fl

0.26433
0.26251

0.25860
0.25935
0.26019
0.26203
0.26282

0.25738
0.25748
0.25806
0.25798
0.25883

0.25554
0.25564
0.25694
0.25630
0.25743

0.25405
0.25561
0.25601

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler

4.9651
4.9472
4.9098
4.9066
4.9561

5.0417
4.9763
4.9828
4.9581
4.9678

5.0361
5.0522
5.0864

Al›fl

5.1801
5.1967
5.2319

Sat›fl

5.1128
5.1291
5.1639

Efektif

1
2
3.4.5

Kuveyt Dinar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
Ekim 2009

0.26414
0.26233

0.25842
0.25917
0.26001
0.26185
0.26264

0.25720
0.25730
0.25788
0.25780
0.25865

0.25536
0.25546
0.25676
0.25612
0.25725

0.25387
0.25543
0.25583

Al›fl

Efektif

0.26672
0.26489

0.26094
0.26170
0.26255
0.26441
0.26520

0.25972
0.25982
0.26040
0.26032
0.26118

0.25785
0.25795
0.25926
0.25862
0.25977

0.25635
0.25792
0.25833

Sat›fl
1.6561
1.6561
1.6785
1.6540
1.6465
1.6609
1.6527
1.6431
1.6226
1.6234
1.6193
1.6055
1.6009
1.6071
1.6089
1.6119
1.6088
1.5958
1.6059
1.6190

1.6452
1.6452
1.6674
1.6431
1.6356
1.6499
1.6418
1.6323
1.6119
1.6127
1.6086
1.5949
1.5903
1.5965
1.5983
1.6013
1.5982
1.5853
1.5953
1.6083

0.39646
0.39117
0.39154
0.38933
0.39038
0.39043
0.38875
0.38569
0.38489
0.38891
0.38865
0.38734
0.39035
0.39188
0.39039
0.39321
0.39714

0.39575
0.39047
0.39084
0.38863
0.38968
0.38973
0.38805
0.38500
0.38420
0.38821
0.38795
0.38664
0.38965
0.39117
0.38969
0.39250
0.39643

0.38956
0.39346

0.38504
0.38374
0.38673
0.38824
0.38677

0.38681
0.38514
0.38211
0.38132
0.38530

0.39278
0.38754
0.38791
0.38572
0.38676

0.39616
0.40012

0.39156
0.39025
0.39328
0.39482
0.39332

0.39336
0.39167
0.38858
0.38778
0.39183

0.39943
0.39410
0.39448
0.39225
0.39331

0.39870
0.40039
0.40310

0.39573
0.39741
0.40010

0.39502
0.39669
0.39938

0.39206
0.39371
0.39638

Al›fl

1.5894
1.6023

1.5906
1.5924
1.5954
1.5923
1.5794

1.6059
1.6067
1.6026
1.5890
1.5844

1.6370
1.6295
1.6438
1.6357
1.6263

1.6391
1.6391
1.6612

1.6120
1.6252

1.6132
1.6150
1.6180
1.6149
1.6019

1.6288
1.6296
1.6255
1.6116
1.6070

1.6603
1.6528
1.6672
1.6590
1.6493

1.6624
1.6624
1.6849

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

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

döviz kurlar›

0.26611
0.26428

0.26034
0.26110
0.26195
0.26380
0.26459

0.25912
0.25922
0.25980
0.25972
0.26058

0.25726
0.25736
0.25867
0.25803
0.25917

0.25576
0.25733
0.25774

Sat›fl

Norveç Kronu
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ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

IV- T.C. MERKEZ BANKASI EK‹M 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

429

430

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

YIL ‹Ç‹NDE KES‹NT‹ YOLUYLA ÖDENEN
VERG‹LER‹N (STOPAJ) ‹ADES‹NDE
YAfiANAN SORUNLAR
PROBLEMS EXPERIENCED IN THE
REFUND OF TAXES PAID DURING THE
YEAR THROUGH WITHHOLDING
(STOPPAGE)

l Dr. fienol TURUT*

Öz :
Mükellefin kesinti yoluyla ödedi¤i vergi (stopaj) y›ll›k beyannamede beyan

edilen gelir veya kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Ancak kanaatimizce stopaj oranlar›n›n yüksek belirlenmifl olmas› nedeniyle, pe-

flin vergileme niteli¤i arz eden tevkifat, ço¤u zaman as›l vergiyi aflabilmektedir.
Kesinti yoluyla ödenen verginin, beyanname üzerinde hesaplanan gelir/kurumlar
vergisinden fazla oldu¤u hallerde bu fazlal›k nakden ya da di¤er vergi borçlar›na
mahsuben iade edilmektedir.

‹adenin esaslar› yasada verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanl›¤›nca belir-

lenmektedir. ‹dare, yapm›fl oldu¤u düzenlemelerle nakden ve mahsuben iadenin

prosedürlerini birbirinden farkl›laflt›rm›flt›r. Nakden iade isteyen mükellefler daha

a¤›r formalitelerle u¤raflmak zorunda kalmaktad›r. Bu çal›flmam›z›n amac› nakden
ve di¤er vergi borçlar›na mahsuben iade ifllemlerinin vergi tekni¤i ve teorisi bak›* SMMM

35

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

m›ndan birbirinden hiçbir fark› bulunmad›¤›n› ortaya koyarak, nakden iadede yaflanan problemler aç›s›ndan çözüm üretmektir.

Anahtar Sözcükler: Vergi kesintisi, stopaj, mahsup, nakden iade, mahsu-

ben iade.

Abstract
The tax which tax-payer paid through withholding (stoppage) is offset over

the tax which is calculated on income or corporate earnings declared in the annual tax return. However, in our opinion, because of the high setting of withholding

rates, witholding tax which shows a nature of prepaid tax often can exceed the actual tax. When the tax paid through withholding is more than the income or cor-

porate tax calculated on the tax return, this surplus (excess) is refunded in cash or
as a set-off against other tax debts.

Principles of the refund are set by the Ministry of Finance based on the aut-

hority given by law. Administration has differentiated the procedures of refund in
cash or as a set-off againis other tax depts. from each other through its regulati-

ons. Tax-payers who would like to get a refund in cash are forced to deal with mo-

re severe formality. The aim of this study is to find solutions about the problems

experienced in the refund of taxes in cash by showing that refund processes in
cash or as a set-off against other tax debts have no differences in terms of tax technique and theory.

Key words: withholding, stoppage, offset, refund in cash, refund as a set-off.
1. G‹R‹fi :
Bilindi¤i üzere mükellefler vergi ödevlerinin yerine getirilmesinden esas

olarak kendileri sorumludur (Oktar, 2006, 74). Bununla birlikte verginin mükellef
taraf›ndan beyan edilerek ödenmesi prensibinin bir istisnas›n› vergi tevkifat› tefl-

kil eder (Erginay, 1998, 221). Bu usulde gelirin vergisini mükellefi de¤il, bu ge-
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liri verginin mükellefine sa¤layan kifli, (istihkaktan keserek) vergi dairesine yat›rmakla sorumlu k›l›nm›flt›r. Buna göre, muhtasar beyanname verenler kendi gelir-

lerini de¤il, ödemede bulunduklar› kimselerin gelirlerini beyan ederler (Neumark,

49). Dolay›s›yla tevkifat usulünde mükellefler vergi borçlusu olmaya devam ettikleri halde (Oktar, 2006, 75); vergi, as›l mükelleften de¤il, mükellef nam ve hesab›na kanuni bir arac›dan talep edilir (Tuncer, 1984,14). 1

Vergi tevkifat› vergi sistemimizde s›kça baflvurulan (hatta tahsil edilen gelir

vergisinin büyük k›sm›n› oluflturan) önemli bir müessesedir. Maliye ‹daresi aç›-

s›ndan bir çok avantaj› olan bu uygulamada pek çok sorun da mevcuttur. Nitekim
tevkifat, mükellefin y›ll›k beyan›nda hesaplanan vergiden fazla ise bu fazlal›¤›n
iadesinde yaflanan sorunlar bu çal›flmam›zda irdelenmifltir.
2. TEVK‹FAT (STOPAJ) KAVRAMI :
Vergi teorisinde stopaj, tevkifat, veya kesinti gibi farkl› terimlerle ifade edi-

len “verginin kaynakta kesilmesi yoluyla vergi tahsili” (fienyüz, 2000, 242) kav-

ram› prensip olarak gelirin do¤umu ile vergilendirilmesi aras›ndaki süreyi en aza
indirmek (vergiyi gecikmeksizin tahsil etmek) (Do¤rusöz, 1992, 4) ve verginin
toplanmas›n› güvenceye almak düflüncelerinden do¤mufltur. Nitekim vergilemede
sürat sa¤lanmas›, vergi alaca¤›n›n garanti alt›na al›nmas›, kaçakç›l›¤› ve vergi da-

irelerinin masraflar›n› azaltmas› gibi Hazine aç›s›ndan faydalar sa¤lad›¤› (Do¤ru-

söz, 1992, 27) da bir gerçektir 2. Bu nedenle bu usul modern tahsil metotlar› aras›nda h›z ve güvence aç›s›ndan önemli bir yer tutmaktad›r (Tuncer, 1984, 14).

Tarh muamelesi halinde vergi sonradan yani gelir sahibinin eline geçtikten

1 Bu manada vergi hukukunda sorumluluk, bir kimsenin kendi borcundan sorumlulu¤u de¤il, vergiyi do¤uran olay›
kendi kiflili¤inde gerçeklefltirmifl olmayan üçüncü kiflinin baflkas›n›n borcunu ödemek ya da flekli ödevlerini yerine
getirmek zorunda tutulmas›n› öngören anlam› ifade eder. (Bkz. Saban, 2003, 136 vd )
2 Ayr›ca kaynakta vergi kesintisine konu olan ödemelerin yayg›nlaflt›r›lmas› yükümlülerin beyanname ile gelirlerini
bildirmekte isteksizlikleri, vergiden kaç›nman›n yayg›nl›¤› karfl›s›nda, vergi idaresinin gittikçe daha yayg›n flekilde
baflvurdu¤u bir çaredir. (Buluto¤lu, 2004, 100)
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sonra al›nmakla birlikte; kaynakta kesintide gelir, do¤umu an›nda yani henüz sa-

hibinin eline geçmeden vergilendirilir (Tuncer, 1984, 14; Bilici, 2007, 199). Do-

lay›s›yla istihkak›n kesintiye u¤rayan k›sm› hak sahibinin eline geçmez, iflveren

ya da vergi tevkif etmekle sorumlu olan kifli taraf›ndan vergi dairesine yat›r›l›r
(Buluto¤lu, 2004, 96). Tevkifat sonras› kalan tutar istihkak sahibine ödenir, böy-

lelikle vergi yükümlüsü gelirini vergisi k›smen, tamamen veya fazla flekilde
ödenmifl olarak elde eder (Buluto¤lu, 2004, 96).

Tevkifat usulü -objektif bir usul oldu¤undan- mükellefin ödemesi icap eden

gelir vergisinin tespitinde önem arz eden flahsi durumunun hesaba kat›lmas›na im-

kan vermez. Ayr›ca sadece tek oranl› olarak uygulanabilir ki, bu da gelir vergisinde kabul edilmifl bulunan artan oranl›l›k prensibine uygun de¤ildir (Neu-

mark,49).Dolay›s›yla vergi tevkifat› yapmakla mükellef bulunan (istihkak› sa¤la-

yan) kifli ya da kurum, mükellefin kar zarar durumunu, toplam vergisini dikkate
almadan yasada belirtilen oranda kesintiyi uygular. fiayet kesinti tutar›, olmas› ge-

reken vergiden yüksekse, kesintiye u¤rayan mükellef hem paras›n› faizsiz olarak
Hazine’ye kulland›rm›fl olur, hem de fazlal›¤› geri alabilmek için u¤raflmak zorunda kalabilir.

3. VERG‹ S‹STEM‹M‹ZDE TEVK‹FAT:
Vergi sistemimizde vergi tevkifat› gerek Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nda

gerekse Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nda düzenlenmifltir. GVK’nun 94;

KVK’nun ise 15 ve 30. maddelerinde say›lan kifli ve kurumlar yine belirtilen mad-

delerde tadaden say›lan istihkaklar› (kazanç ve iratlar›) hak sahiplerine öderken
vergi tevkifat› yapmakla yükümlü tutulmufllard›r 3. Kaynakta kesinti, istihkak›n
(ücretler hariç) gayrisafi tutar› üzerinden yap›l›r (GVK md. 96/2) 4. Sorumlular›n,

3 Bu maddelerde belirtilen vergi kesintisi oranlar›n›n tespiti hususunda Bakanlar Kuruluna genifl yetkiler tan›nm›flt›r.
Nitekim bu yetkiler Hükümetlerin ekonomi ve maliye politikalar› çerçevesinde kullan›lmaktad›r (Bilici, 2007, 200).
4 Ücrette tevkifat matrah› ücretin gerçek safi tutar› olup, bunun tespiti aç›s›ndan iflveren taraf›ndan verilen para ve
ay›nlarla sa¤lanan menfaatler toplam›ndan GVK’nun 63. maddesinde say›lan indirimlerin yap›lmas› gerekir.
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yapt›klar› vergi tevkifat›n› muhtasar beyannameyle beyan ederek, vergi dairesine
ödemeleri gerekir (GVK md. 98).

Verginin kaynakta kesilmesi usulünde, baz› gelirler üzerinden ileride tahak-

kuk edecek gelir ya da kurumlar vergisine mahsuben, gelirin elde edilmesi an›nda verginin bir k›sm› tahsil edilmektedir (fienyüz, 2000, 242). Bu manada tevki-

fat bir tahsil fonksiyonu icra etmekte (Do¤rusöz, 1992, 232), di¤er bir deyiflle esas

itibariyle peflin tahsilat yöntemini (Özbalc›, 2002, 759) -peflin vergilemeyi (fien-

yüz, 2000, 242)- ifade etmektedir. Bununla birlikte bir k›s›m vergi mükellefleri

y›ll›k beyanname vermeyeceklerinden (örne¤in tek iflverenden ücret alan hizmet
erbab›) bu usul, bu tür mükellefler aç›s›ndan kesin ve nihai bir çeflit vergi tarh usu-

lü (fienyüz, 2000, 242), di¤er bir deyiflle nihai bir vergileme (normal vergileme)
rejimi olma ifllevi kazanmaktad›r (Özbalc›, 2002, 759). Dar mükellefiyette ise sto-

paj›n nihai vergileme yönü daha da belirgindir. Bunlardaki stopaj esas itibariyle
nihai vergileme anlam›na gelir (Özbalc›, 2002, 760).

GVK’ nun 94 üncü maddesi ile KVK’nun 15 ve 30. maddeleri uyar›nca üze-

rinden vergi tevkifat› yap›lan kazanç ve iratlar›n, elde edenlerce beyan edilmesi
zorunlulu¤u oldu¤u durumlarda, vergi tevkifat› ön vergileme olarak de¤erlendirildi¤inden, kesilen bu vergi nihai vergileme s›ras›nda istihkak sahibinin gelir ya da
kurumlar vergisinden mahsup edilir.

4. VERG‹ TEVK‹FATININ MAHSUP VE ‹ADES‹ :
4.1. Y›ll›k Beyannamede Hesaplanan Gelir ya da Kurumlar Vergisine

Mahsup:

Yukar›da belirtti¤imiz üzere, nihai vergileme niteli¤i kazand›¤› haller ile ba-

z› istisnai durumlar haricinde vergi tevkifat›, hak sahibinin gelir veya kurumlar
vergisine mahsuben yap›l›r. Kesilen bu vergiler y›ll›k beyanname üzerinde nihai
hesaplaflmaya tabi tutulur.
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Bu hesaplaflmada ilk olarak y›ll›k beyannamede beyan edilen gelir veya ku-

rum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiden, y›l içinde tevkif yoluyla kesilen ver-

giler mahsup edilir. Mahsup iflleminin yap›labilmesi için, tevkif yoluyla kesilen
verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca iliflkin olmas› gerekir.

(GVK 121/1 ve KVK 34/1) Di¤er bir deyiflle üzerinden vergi kesintisi yap›lan kazanç ve irad›n bu beyannamede yer almas› gerekir (Örmeci, 1995, 713). Gerçekten de böyle bir mahsup iflleminin yap›lmas› do¤ru ve do¤ald›r. Çünkü y›l içinde
kesilen vergiler, bütün bir döneme ait vergilerden bir k›sm›n›n peflin olarak ödenmesini ifade eder. Mahsup yap›lmazsa mükellef ayn› vergiyi iki defa ödemek zorunda kalacakt›r (Erginay, 1998, 236).

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan

gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan k›sm›n iadesine iliflkin düzen-

leme ve aç›klamalara 252 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebli¤inde (Maliye Bakanl›¤›, 2004) yer verilmifltir. Tebli¤de yer verilen düzenleme uyar›nca, tevkif yo-

luyla kesilen vergilerin y›ll›k gelir veya kurumlar vergisinden mahsubunda öngörülen yegane prosedür; mükelleflerin kendilerinden yap›lan vergi tevkifat› ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi sorumlular›n›n ad›-soyad› veya unvan›n›, ba¤l› ol-

du¤u vergi dairelerini, vergi kimlik numaralar›n›, kesintiye esas al›nan brüt tutarlar›, kesilen vergileri ve kesinti yap›lan dönemleri gösteren bir tabloyu5 y›ll›k be-

yannamelerine eklemelerinden ibarettir.

Buna göre y›l içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinde

hesaplanan vergiden mahsubunda külfetli bir prosedür yoktur. Mahsup, vergi incelemesi gibi herhangi bir formaliteye gerek olmaks›z›n beyannamede gösterilir
ve tahakkuk fifli üzerinde yap›l›r.

5 Söz konusu tablo 252 Nolu GVK Genel Tebli¤inin ekinde Ek:1 koduyla yer almaktad›r.
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4.2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mahsup Edilemeyen
Vergilerin iadesi:
Yukar›da belirtti¤imiz üzere, gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinde
gösterilen gelir ya da kurum kazançlar› üzerinden hesaplanan vergiden, Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre kesilmifl bulunan vergiler mahsup edilecektir. Bu
mahsuptan sonra üç farkl› durum söz konusu olmaktad›r. Y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin, gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen kazançlar üzerinden hesaplanan gelir ya da kurumlar vergisine eflit oldu¤u durumda herhangi ilave bir ödeme do¤maz. Kesinti yoluyla ödenen verginin beyanname üzerinde hesaplanan vergiden düflük oldu¤u durumda ise fark, mükellef taraf›ndan vergi dairesine ödenir.
Bir üçüncü durum ise gelir ya da kazançlar üzerinden y›l içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin, bu gelir ya da kazançlar›n beyan›nda hesaplanan vergiden fazla oldu¤u alternatiftir. Yukar›da belirtti¤imiz üzere, objektif bir usul olan tevkifatta,
mükellefin kar zarar›, toplam vergisi gibi flahsi durumlar› dikkate al›nmadan yasada
belirtilen oranlarda kesinti uyguland›¤›ndan, asl›nda bir ön vergileme (peflin vergileme) niteli¤i arz eden tevkifat, as›l vergiyi aflabilmektedir. Nitekim y›l içerisinde
kesinti yoluyla ödenen verginin, beyanname üzerinde hesaplanan gelir/kurumlar
vergisinden fazla olmas› halinde aradaki fark›n mükellefe iade edilece¤i yönünde
yasal düzenlemeye yer verilmifltir. (GVK md. 121/2 ve KVK’nun 34/5)
Yasal düzenlemelerde mahsuptan artan tevkifat tutar›n›n vergi dairesince
mükellefe bildirilece¤i ve mükellefin tebli¤ tarihinden itibaren bir y›l 6 içinde müracaat› üzerine kendisine red ve iade edilece¤i belirtilmifl olup (GVK md. 121/2
ve KVK’nun 34/5), iadenin prosedürleri ile ilgili Maliye Bakanl›¤›na yetki verilmifltir (GVK md. 121/3 ve KVK’nun 34/6)7 . Nitekim Bakanl›k bu yetkiye daya6 Bu süre hak düflürücü süredir (Bkz. Do¤rusöz, 1992, 176). Dolay›s›yla belirtilen süre içerisinde baflvurmayan
mükelleflerin bu farktan do¤an alacaklar› düfler. (KVK 34/5)
7 Maliye Bakanl›¤›na verilen yetki, iadeyi mahsuben veya nakden yapt›rma; inceleme raporuna, yeminli mali müflavir
raporuna veya teminata ba¤lama ve iade için aran›lacak belgeleri belirleme hususlar›n› kapsamakta olup, kazanç türlerine, iade flekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapan›n hukuki statüsüne göre ayr› ayr› kullan›labilir mahiyettedir.
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narak yukar›da belirtti¤imiz 252 seri nolu GVK Genel Tebli¤inde iade prosedürü
ile ilgili düzenlemeler yapm›flt›r.
Kesinti yoluyla ödenen ve y›ll›k beyannamede mahsup edilemeyen vergile-

rin iadesi ifllemi iki farkl› flekilde yap›labilmektedir. Birincisi artan tevkifat›n di-

¤er vergi borçlar›na mahsubu suretiyle iade edilmesi, ikincisi ise nakden iadedir.
Her iki usule iliflkin olarak, 252 seri nolu Tebli¤de yap›lan düzenlemelere afla¤›da yer verilmifltir.

4.2.1. Mahsup Yoluyla ‹ade :
252 seri nolu GVK Genel Tebli¤i’nde yap›lan düzenleme uyar›nca, tevkif

yoluyla kesilen vergilerin y›ll›k beyannamedeki vergiye mahsubundan sonra ka-

lan k›sm›n iadesi, di¤er vergi borçlar›na mahsup edilmek suretiyle yerine getirilebilir.

8

Tevkifat›n kalan tutar›n›n, di¤er vergi borçlar›na mahsubunda, tutar ne

olursa olsun, inceleme raporu ve teminat istenilmemektedir.

Yasada mahsuben iade iflleminin, aranan tüm belgelerin tamamlanmas› ko-

fluluyla, y›ll›k gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i tarih itibariyle yap›laca¤›na hükmedilmifltir (GVK md. 121/5 ve KVK’nun 34/6). Nitekim

252 nolu Tebli¤ de mahsup talep dilekçesi 9 ile tevkifatlara iliflkin tablonun 10 ib-

raz edilmesi kayd›yla, mahsup taleplerinin y›ll›k beyannamenin verildi¤i tarih

esas al›narak yerine getirilece¤i ve bu tarihten itibaren mükelleflerin mahsubunu
talep ettikleri vergi borçlar› için gecikme zamm› uygulanmayaca¤› belirtilmifltir.

8 Bu mahsup mükellefin kendi vergi borçlar›na olabilece¤i gibi, orta¤› bulunduklar› adi ortakl›k veya kollektif flirketlerin müteselsilen sorumlu olduklar› vergi borçlar›na da mahsuben iade talebinde bulunabilirler. Ayr›ca mükellefin
muaccel hale gelmifl vergi borcunun bulunmamas› halinde, iade alaca¤›n›n sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek
vergi borçlar›na mahsubu mümkündür. (bkz. 252 nolu GVK Genel Tebli¤i)
9 Bu dilekçe 252 Nolu GVK Genel Tebli¤inin ekinde Ek:2 koduyla yer almaktad›r.
10 Söz konusu tablo 252 Nolu GVK Genel Tebli¤inin ekinde Ek:1 koduyla yer almaktad›r.
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4.2.2. Nakden ‹ade :
Y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin, y›ll›k beyanname üzerinde

mahsubundan arta kalan tutar›n iadesinde di¤er bir alternatif olan nakden iadenin
esaslar› ile ilgili düzenlemelere de yine 252 seri nolu GVK Genel Tebli¤inde yer

verilmifltir. Yap›lan düzenlemeler uyar›nca, tevkif yoluyla kesilen vergilere iliflkin
nakden iade edilecek tutar›n 10.000 TL’n› aflmas› halinde, 11 10.000 TL ‘n› aflan

k›s›m Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yap›lacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edi-

lir. 12 Buna göre nakden iade talep eden mükellef bu incelemenin sonucunu bekleyecek, sonucun olumlu olmas› halinde iade alabilecektir.

Tebli¤de teminat gösterilmesi halinde, iade talebinin inceleme sonucu bek-

lenmeksizin yerine getirilece¤i belirtilmifltir. Ayr›ca, nakden iade talebinin 100.000
TL’na kadar olan k›sm›n›n mükellefle süresinde tam tasdik sözleflmesi düzenlemifl

yeminli mali müflavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyar›nca iade edilece¤i
ifade edilmifltir. Dolay›s›yla bu halde iade talebinin 100.000 TL’n› aflan k›sm›n›n

iadesi yine inceleme elemanlar›nca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna
göre yerine getirilmektedir. 13

11 Tevkif yoluyla kesilen vergilere iliflkin nakden iade edilecek tutar›n 10 bin liray› geçmemesi halinde iade talebi, y›l
içinde yap›lan tevkifatlara iliflkin tablo (Ek:1) ile birlikte afla¤›da belirtilen belgelerin de verilmesi kofluluyla inceleme
raporu ve teminat aranmaks›z›n yerine getirilir.
- Ücret ve gayrimenkul sermaye irad›na iliflkin olmas› halinde ücretlere iliflkin olarak iflveren taraf›ndan verilen ve kesintinin yap›ld›¤›n› gösteren yaz›, gayrimenkul sermaye irad›na iliflkin olarak kira kontrat›,
- Menkul sermaye irad›na iliflkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumlar›, arac› kurumlar ve di¤er kurumlar taraf›ndan düzenlenen ve vergi kesintisinin yap›ld›¤›n› gösteren belge,
- Serbest meslek kazanc›na iliflkin olarak vergilerin sorumlu ad›na tahakkuk etti¤ini gösteren saymanl›k yaz›s›,
- Ticari ve zirai kazançlara iliflkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu taraf›ndan vergi dairesine
ödenmifl oldu¤una iliflkin belgenin, ilgili kurumca onaylanan bir örne¤i. (bkz. 252 nolu GVK Genel Tebli¤i)
12 10 bin liraya kadar olan k›s›m ise, dilekçe ekinde dipnot 32. de belirtilen belgelerin yer almas› kofluluyla teminat
aranmaks›z›n ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir.
13 Ayr›ca genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve sermayelerinin en az %51 veya
daha fazlas› bu kurumlara ait iflletmelere yap›lacak iadeler, dipnot 32. de belgelerin ibraz› üzerine miktara bak›lmaks›z›n
inceleme raporu ve teminat aran›lmadan yerine getirilir.
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Nakden iade talebine iliflkin dilekçeye, y›l içinde yap›lan tevkifatlara iliflkin tablo

14 ile sorumlu taraf›ndan kesintinin yap›ld›¤›n› gösteren belgenin 15 eklenmesi gerekir.

5. NAKDEN ‹ADEDE YAfiANAN SORUNLAR :
5.1. Nakden ‹adenin Geciktirilmesi:
5.1.1. Genel Olarak:
Belirtti¤imiz üzere stopaj, y›ll›k beyan esas›nda al›nacak vergiye mahsuben,

peflin tahsilat sa¤layan bir vergileme rejimidir (Özbalc›, 2002, 764). Ancak baz›

durumlarda esas vergiyi aflabilmekte hatta zarar, istisna gibi nedenlerle esas vergi
ç›kmad›¤› hallerde tamamen fuzuli bir kesinti haline gelebilmektedir. Dolay›s›yla

y›ll›k beyanname üzerindeki mahsuptan artan tevkifat, fuzulen yap›lm›fl bir vergileme mahiyetinde olup, bu verginin bekletilmeden mükellefe iadesi gerekir.

Bununla birlikte, belirtti¤imiz üzere nakden iade taleplerinin 10 bin TL’yi

aflmas› halinde mükellefler vergi incelemesine sevk edilmekte; iade, düzenlenecek
vergi inceleme raporuna istinaden yap›lmaktad›r. Bu incelemeler de çok uzun sü-

reler devam etmekte, zaten fuzulen yap›lm›fl kesintinin iadesi de aylarca bekletilmektedir. Mükellefin teminat vererek iadeyi almas› mümkün olmakla birlikte, ge-

nellikle baflvurulan teminat çeflidi olan teminat mektubunun da ciddi bir maliyeti
ve temininde güçlük söz konusudur. Dolay›s›yla nakit iadenin incelemeye ba¤lanarak geciktirilmesi mükellefi u¤raflt›rmakta ve maddi külfete sokmaktad›r.

14 Söz konusu tablo 252 Nolu GVK Genel Tebli¤inin ekinde Ek:1 koduyla yer almaktad›r.
15 Bu belge;
- Ücretlere iliflkin olarak iflveren taraf›ndan verilen ve kesintinin yap›ld›¤›n› gösteren yaz›, gayrimenkul sermaye irad›na
iliflkin olarak kira kontrat›,
- Menkul sermaye irad›na iliflkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumlar›, arac› kurumlar ve di¤er kurumlar taraf›ndan düzenlenen ve vergi kesintisinin yap›ld›¤›n› gösteren belge,
- Serbest meslek kazanc›na iliflkin olarak vergilerin sorumlu ad›na tahakkuk etti¤ini gösteren ilgili saymanl›k yaz›s›,
- Ticari kazançlar ve zirai kazançlara iliflkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu taraf›ndan ilgili
vergi dairesine ödenmifl oldu¤una iliflkin belgenin, ilgili kurumca onaylanan bir örne¤idir.
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Oysa y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsubu ve iadesi, ge-

rek vergi tekni¤i ve teorisi aç›s›ndan gerekse fiili olarak do¤rudan verginin tarh›
ve tahsiline ba¤l› bir ifllemdir. Di¤er bir deyiflle mahsubun ya da iadenin beyanna-

melerin genel olarak tabi oldu¤u vergi incelemesi ile herhangi bir ba¤lant›s› yok-

tur. Dolay›s›yla y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesinin
tahsil prosedürü çerçevesinde ve vergi incelemesi dahil herhangi bir prosedüre ta-

bi olmaks›z›n gecikmeden yap›lmas› öncelikle vergi tekni¤inin gere¤idir. Aksi

taktirde iadenin gecikmesindeki külfetin afla¤›da belirtti¤imiz üzere karfl›lanmas›
gerekir.

5.1.2. Mükellefin Devletten Olan Alaca¤›na Faiz Yürütme Hakk›:
Mükellefin vergisini vadesinde ödememesi halinde ödeme tarihine kadar

as›l borca ilave olarak bir de faiz talep edilmektedir. (VUK 112/3 kapsam›nda gecikme faizi ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun

51'nci maddesine göre gecikme zamm›) Devletin vergisini zaman›nda ödemeyen
mükellefe yüklemifl oldu¤u bu külfetin nedeni bir Anayasa Mahkemesi karar›nda(Anayasa Mahkemesi, 1988) flu flekilde aç›klanm›flt›r :

“Bilindi¤i gibi faiz; ekonomik aç›dan, ‘paran›n fiat’›d›r. Herhangi bir kimse,

kendisine ait olmayan bir paray›, hangi isim alt›nda olursa olsun, belli bir süre kulland›¤›nda, paran›n as›l sahibine “faiz” ödemek zorundad›r. Çünkü paran›n likidi-

te özelli¤i, onun her an her türlü üretim faktörünü, mal ve hizmeti sat›n alabilmesine olanak verir. Daha aç›k bir deyiflle paray› nakit olarak elinde bulunduran kim-

se, “bugünkü” ihtiyaçlar›n› karfl›layabildi¤i gibi, piyasan›n “yar›na dönük” ola-

naklar›ndan da yararlanabilir. Elindeki paray› baflkas›na veren veya kendine belli
tarihte ödenmesi gereken bir miktar para oldu¤u halde bu paras› ödenmeyen kim-

se ise bu imkanlardan yararlanamaz. Bu nedenle paray› kullanan kimsenin, para-

y› kullanmaktan vazgeçen kimseye bu kayb›n› ödemesi gerekir. ‹flte faizi do¤uran
temel neden budur.
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Bu temel neden, paran›n de¤erini sürekli olarak kaybetti¤i enflasyon dönem-

lerinde ayr› bir önem kazan›r. Dönem bafl›nda, kullanmaktan vazgeçilen ya da hak
edildi¤i halde al›namayan bir miktar paran›n sat›nalma gücü; dönem sonunda; enf-

lasyon oran›nda azalm›fl olacakt›r. Bu durumda dönem sonunda paran›n as›l sahi-

bine ödenmesi gereken faiz; sadece belli bir dönem için yap›lan fedakârl›¤›n kar-

fl›l›¤›ndan ibaret olmayacak, ayn› zamanda sözkonusu dönemde paran›n sat›nalma
gücündeki kayb› da karfl›layacak miktarda olacakt›r. Teknik deyiflle, hem para sa-

hibinin tasarrufta bulunmas›n›n bedeli ödenecek, hem de paran›n sat›n alma gücü
korunacakt›r.”

Kararda da vurguland›¤› üzere Devlet, mükelleflerden vergiyi zaman›nda

alamamas› nedeniyle u¤rad›¤› zarar› (paran›n de¤er kayb›n› ya da paran›n sa¤layaca¤› geliri) gidermek amac›yla as›l alaca¤a faiz yürütmektedir. Devletin alaca-

¤›na faiz yürütmesine dayanak teflkil eden gerekçelere kat›lmamak mümkün de-

¤ildir. Geciken tahsilatlara faiz yürütmek suretiyle bir anlamda enflasyonist or-

tamdaki de¤er kayb› ya da mahrum kal›nan kar tazmin edilmektedir. Ancak geç
tahsilatlar her iki taraf› da ayn› flekilde etkiler. Geciken ödemeye faiz yürütmek

ayn› ekonomik ortamda yaflayan hem Devlet hem mükellef aç›s›ndan ayn› önemde bir hakt›r. Dolay›s›yla devletin mükelleften olan alaca¤›na faiz uygulamas›; bu-

na karfl›n mükellefin örne¤in vergi iadesi nedeniyle devletten olan alaca¤›na faiz
uygulamamas›n›n hukuki ve ekonomik herhangi bir izah› olamaz.

Netice olarak Devletin alaca¤›na zaman›nda tasarruf edememesi nedeniyle

u¤rad›¤› zararlar, benzer flekilde fuzulen vergi kesildi¤i için devletten alacakl› ha-

le gelmifl mükellef için de söz konusudur. Devletten olan alaca¤›n› vaktinde tah-

sil edemeyen mükellef ya elde edece¤i alternatif bir gelirden mahrum kalmakta ya

da borçlanmak zorunda kal›p finansman giderine katlanmaktad›r. Gerek mevduat
faizlerinin gerekse kredi faizlerinin hala çok yüksek oldu¤u bir ortamda; fuzulen
kesilmifl vergisi bir de uzun süreler iade edilmeyen mükellefin Devletten faiz ta-

lep etmesi ekonomik koflullar, eflitlik ve hakkaniyet aç›s›ndan gerekli ve yerindedir.
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Nitekim 4369 say›l› Kanunun 2 nci maddesiyle VUK’nun 120/4. f›kras›na

eklenerek 1.1.1999 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren düzenleme uyar›nca belli flartlarla mükellefin böyle bir faizi talep edebilme imkan›n›n yasal alt yap›s› olufltu-

rulmufltur. Eklenen hüküm uyar›nca, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya
vergi kanunlar› uyar›nca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuat› gere¤ince mü-

kellef taraf›ndan tamamlanmas› gereken bilgi ve belgelerin tamamland›¤› tarihi ta-

kip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç ayl›k sürenin so-

nundan itibaren düzeltme fiflinin mükellefe tebli¤ edildi¤i tarihe kadar geçen süre
için ayn› dönemde 6183 say›l› Kanuna göre belirlenen tecil faizi oran›nda hesap-

lanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenecektir. Bu flekilde ödenecek faiz için Yasada ayr›ca bir baflvu-

ru flart› aranmam›flt›r. Baflka deyiflle, üç ayl›k sürenin sonundan itibaren, ödemedeki gecikme nedeniyle faiz hesaplamak ‹dareye düflen yasal bir zorunluluktur.

Düzenlemenin gerekçesinde fazla ve yersiz tahsil edilen veya kanun gere¤i

iadesi gereken vergilerin mükellefe red ve iadesinde mükellef hukukunun gözetil-

mesi, enflasyonist etkilerin mükellef alaca¤›nda yarataca¤› afl›nman›n giderilmesi
ve idarenin hakl› ve yasal iade ifllemlerinde gereksiz zaman kayb›n›n önlenebilmesi amac›n›n güdüldü¤ü belirtilmifltir.

Düzenleme mükellef hukukunun gözetilmesi aç›s›ndan son derece olumlu

bir ad›m olmakla birlikte, öncelikle gerekçesinde belirtilen amaçlardan k›smen de
olsa uzak kal›nm›fl; düzenleme eflitlik ve hakkaniyete uygun olmam›flt›r. Çünkü;

- Devletin vergi alacaklar›n›n geciken k›sm› için hemen vade tarihinden iti-

baren gecikme faizi uygulan›rken, mükellefin devletten olan alaca¤›na mükellefin
belge bilgi temininden sonraki 3. ay sonras›na faiz iflletilmesi öngörülmüfltür.

- Devlet vergi alacaklar› gecikme faizi - zamm› oran›nda yüksek bir oranla

faizlendirlirken; mükellefin alaca¤› gecikme faizi/zamm›ndan daha düflük orandaki tecil faizi ile faizlendirlmesi öngörülmüfltür.

Ayr›ca iade ne kadar geciktirilirse geciktirilsin belgelerin eksik olup olma-

d›¤›n› idare belirledi¤inden, bu üç ayl›k sürenin bir türlü dolmamas› da mümkündür. (Do¤rusöz, 2008).
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Bunlar bir tarafa Maliye ‹daresinin bu düzenlemeye getirdi¤i yorum, incele-

meye konu vergi iadesinde bu hükmün ifllerli¤ini büyük oranda s›n›rlam›flt›r. ‹da-

re taraf›ndan verilen bir muktezada (‹stanbul Defterdarl›¤›,2001) flu aç›klamalar
yap›lm›flt›r:“Ancak inceleme sonucuna göre nihai olarak yap›labilecek iadelerde

(mükellefler isterlerse baz› istisnai durumlar hariç teminat karfl›l›¤› önceden iade
alabilmektedir.) inceleme raporunun iadeyi öngörür flekilde tamamlanmas› ve ilgili mercilere intikal etmesi halinde, mükelleflerin iade hakk› do¤acakt›r. Bu ta-

rihten itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesinin 4’ncü bendinde öngö-

rülen (01.01.1999 tarihinde yürürlü¤e giren) asgari sürenin bafllamas› gerekir.
Yoksa mükellefin iade için baflvurdu¤u tarihin esas al›nmas› ve iade edilecek, tu-

tara bak›lmaks›z›n ilgili kanun maddesinde öngörülen sürenin ifllemesi durumun-

da; mevcut kay›t ulafl›m ve teknolojik imkanlar dahilinde iade edilecek tutar›n
do¤ru belirlenmesi konusundaki incelemelerin kanunda öngörülen flekilde tamamlanmas› mümkün olmayacakt›r.”

Görüldü¤ü üzere, Maliye idaresi incelemenin tamamlanmas›ndan sonra iade

hakk›n›n do¤aca¤›n› ve sürenin bafllayaca¤›n› ileri sürerek, aylarca süren incele-

me süresini faiz d›fl› tutmaktad›r. ‹ncelemenin tamamlanmas› ifllemleri mükellefe
iliflkin bir yükümlülük ya da mükellefin tamamlamas› gereken bir belge niteli¤in-

de de¤il, tamamen idari bir ifllem mahiyetindedir. Dolay›s›yla bu yorum nedeniy-

le mükellefin faiz talep etme hakk› veren düzenleme amac›na ulaflamamaktad›r.

Sonuç olarak gayet yerinde gerekçelerle yasaya intikal ettirilen bu düzenleme bir
türlü tam anlam›yla yaflama geçirilememifltir.

5.2. Vergi ‹ncelemesinin Yaratt›¤› Psikolojik Bask› :
Belirtti¤imiz üzere verginin tarh ve tahsili ile ilgili bir ifllem olan “iade”nin,

vergi inceleme raporuna ba¤layarak geciktirilmesi olay›n maddi külfetidir. Ayr›-

ca nakden iade talep eden mükelleflerin beyannamelerinin “vergi incelemesi”ne
tabi tutulmas›n›n mükellefler üzerinde yaratt›¤› psikolojik bask› da olay›n manevi
ya da psikolojik külfetidir.
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Nitekim bir anlamda mükelleften fuzulen kesilmifl bulunan verginin iadesini bir de vergi incelemesine ba¤layarak mükellef üzerinde yarat›lan psikolojik
bask› nedeniyle, vergi incelemesinin manevi külfeti alt›na girmek istemeyen pek
çok mükellef hakk› olan alaca¤›n› nakden talep etmemektedir. Böylelikle bu bask› mükellefin haklar›n› kaybetmesine neden olmaktad›r.
Her mükellef vergi incelemesine tabi tutulabilir, bunda tereddüt olamaz. Buradaki sorun, kendisinden fuzulen kesilmifl bulunan ve zaten uzun bir süre tasarrufu d›fl›nda kalan bir verginin iadesini isteyen mükellefin, s›rf bu sebeple vergi
incelemesine tabi tutulmas›na iliflkin düzenlemeden kaynaklanmaktad›r.
5.3.Nakden iadenin Farkl› Formalitelere Ba¤lanmas›n›n Herhangi Bir
Gerekçesi Yoktur:
5.3.1. Verginin Beyanname Üzerinde Mahsubu ile ‹adesi Aras›nda Herhangi bir Fark Bulunmamaktad›r:
Gerçekten de y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin y›ll›k beyanname üzerinde hesaplanan vergiye mahsubu da iadesi de, verginin tarh ve tahsil prosedürüne iliflkin ifllemler olup, vergi tekni¤i aç›s›ndan bu iki ifllem aras›nda herhangi bir fark yoktur. Ayr›ca ayn› flekilde, iadenin nakit ya da di¤er vergi borçlar›na mahsup suretiyle yap›lmas›n›n da herhangi bir fark› yoktur. Bu üç ifllemi farkl› formalitelere ba¤laman›n anlaml› bir gerekçesi bulunmamaktad›r.
Örne¤in y›llara sari inflaat ve onarma iflleriyle ifltigal eden A ve B fiirketlerinin, her ikisinin de toplam istihkaklar›n›n 5.000.000 TL; kesinti yoluyla ödedikleri vergilerin 150.000 TL ve kurumlar vergisi beyanlar›n›n da afla¤›daki gibi oldu¤unu varsayal›m.
Kurumlar Vergisi Matrah›
Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Tevkifat
Ödenecek Vergi
‹adesi Gereken Tevkfiat

Mükellef A
1.000.000
200.000
150.000
50.000
-

Mükellef B
500.000
100.000
150.000
50.000
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Her iki mükellef de ayn› tutarda istihkak alm›fl ve ayn› tutarda kesintiye u¤-

ram›fllard›r.

Mükellef A y›l sonunda elde etti¤i kazanç üzerinden hesaplanan kurumlar

vergisinden, kesinti yoluyla ödedi¤i 150.000 TL’yi herhangi bir formaliteye ve
vergi incelemesine gerek bulunmaks›z›n indirmifl, böylelikle fark tutar kadar öde-

me yapma mükellefiyeti do¤mufltur. Bununla birlikte, mükellef B’nin bir tak›m
sebeplerle cari dönem kazanc› düflük ç›kt›¤› için y›l içerisinde kesinti yoluyla öde-

di¤i verginin tamam›n› beyanname üzerinde mahsup imkan› bulamam›fl bu nedenle alacakl› hale gelmifltir.

Görüldü¤ü üzere kesinti yoluyla ödenen verginin beyanname üzerinde he-

saplanan kurumlar vergisinden mahsubu ile verginin iadesinin hukuki ve mali ne-

ticeleri bak›m›ndan herhangi bir fark› yoktur. Beyanname üzerinde mahsupta Hazineye intikal edecek fark vergi tutar› azalt›l›rken, nakden iadede ise daha önce fu-

zulen Hazineye intikal etmifl bir para geri istenmektedir. Buna göre birinde Hazineye daha önce intikal etmifl bir paran›n iadesi istenmekte, di¤erinde Hazineye in-

tikal edecek para azalt›lmaktad›r. Her iki halde de y›l içerisinde kesinti yoluyla
ödenen vergi Hazineye intikal eden vergi tutar›n› etkilemektedir.

Hele hele bu iadenin nakden istenmesiyle di¤er vergi borçlar›na mahsup

edilmek suretiyle istenmesinin farkl› esasla ba¤lanmas›n›n mant›kl› hiçbir gerekçesi olamaz. Burada da birinde Hazineye intikal ettirilmifl bir para istenirken, di¤erinde Hazineye intikal ettirilmesi gereken bir para ödenmemektedir.

Dolay›s›yla kesinti yoluyla ödenen verginin beyanname üzerinde mahsubu

ile iadesinin ya da iadenin nakden yahut di¤er vergi borçlar›na mahsuben yap›l-

mas›n›n hukuki ve mali neticeleri aç›s›ndan hiçbir fark› yoktur. E¤er nakden iade

ifllemi vergi incelemesine ba¤lanacak ise beyanname üzerinde mahsubun ve de di-

¤er vergi borçlar›na mahsuben iadenin de ayn› formaliteyle yerine getirtilmesi gerekir. Bu da mükelleflerin büyük bir k›sm›n›n s›rf bu ifllem nedeniyle incelenme-

sini gerektirir ki, bunun pratikte uygulanabilirli¤i olmad›¤› gibi, vergi tekni¤i aç›s›ndan aç›klanabilir bir taraf› da yoktur.
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E¤er verginin iadesinde ifllemin gerçe¤e dayand›r›lmas› hedefleniyorsa, di-

¤er bir deyiflle iade edilecek vergi miktar›n›n kesinli¤i aran›yor ve bu kesinlik ön-

celikle bir stopaj›n varl›¤›n›n; akabinde bu stopaja iliflkin vergi matrah›n›n gerçe¤e uygunlu¤unun tespitine ba¤lanmak isteniyorsa -mükellefin beyan›na itibar
edilmekten kaç›n›yorsa- bu durum sadece nakden iadeye özgü olmay›p, her üç hal
için de söz konusudur. Dolay›s›yla bir stopaj›n varl›¤›n›n, akabinde bu stopaja
iliflkin vergi matrah›n›n gerçe¤e uygunlu¤unun tespitini hedefleyen anlay›fl›n di-

¤er durumlar (beyanname üzerinde mahsup ve di¤er vergi borçlar›na mahsup yo-

luyla iade) için de ayn› prosedürü öngörmesi beklenir. Aksi durum kendi içerisinde çeliflki yarat›r.

Ayr›ca e¤er faaliyetlerde (ya da gelirlerde) belli bir safi kazanc›n varl›¤› pefli-

nen kabul ediliyor ve iade isteyen mükellef bu kazanç tutar›na ulaflamad›¤› (hatta zarar etti¤i) için incelemeye tabi tutuluyor yani beyan etti¤i matrah›n do¤rulu¤unun

tespiti amaçlan›yorsa, o vakit zarar eden ya da düflük kazançlar beyan eden bütün
mükelleflerin incelemeye tabi tutulmas› gerekir. Örne¤in y›llara sari inflaat ifli yapan
mükellef belli asgari karl›l›k oran›n› tutturamad›¤› için inceleniyorsa, y›l içinde bafl-

lay›p biten inflaat ifli yapan mükellef de ayn› gerekçelerle incelemeye al›nmal›d›r.
Kald› ki, ayn› durum mahsuben iade isteyen mükellef için de geçerli olup, bu mükellef grubunun incelemeye tabi tutulmamas› kendi içerisinde çeliflkilidir.

Netice olarak, beyanname üzerinde mahsuptan ya da di¤er vergi borçlar›na

mahsuptan hiçbir fark› bulunmayan nakden iade iflleminde farkl› iade prosedürü
uygulanmas›n›n hukuki ya da hakkaniyete dayanan herhangi bir taraf› bulunmamaktad›r. Gerek y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyanname üze-

rinde mahsubu gerekse iadesi vergi tekni¤i ve teorisi aç›s›ndan do¤rudan verginin
tarh› ve tahsiline ba¤l› ifllemlerdir. Mahsubun ya da iadenin beyannamelerin genel
olarak tabi oldu¤u vergi incelemesi ile herhangi bir ba¤lant›s› bulunmamaktad›r.
Dolay›s›yla di¤er iki durumda oldu¤u gibi nakden iade iflleminin de vergi incele-

mesi veya sair herhangi bir prosedüre tabi olmaks›z›n geciktirilmeden yap›lmas›

gerekir. Nitekim tüm geçici vergi fazlal›klar› nakden ve incelemesiz olarak iade
edilmektedir.
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5.3.2. Verginin Sorumlusu Taraf›ndan Vergi Dairesine Ödenip
Ödenmedi¤i Mükellefin ‹adesini Etkilemez:

Belirtti¤imiz üzere, nakden iadelerde özellikle ticari kazançlara iliflkin ola-

rak tevkif yoluyla kesilen vergilerin iadesinde (örne¤in y›llara sari inflaat ve onarma ifli yapan mükelleflere ödenen istihkak bedelleri üzerinden yap›lan kesintiler-

de), kesilen verginin vergi sorumlusu taraf›ndan ilgili vergi dairesine ödenmifl ol-

du¤una iliflkin belge de istenmektedir. Buna göre e¤er vergi sorumlusu kesintiyi
vergi dairesine ödememiflse, mükellef de nakden iade talebinde bulunamamakta-

d›r. Oysa belirtti¤imiz üzere, vergiyi keserek vergi dairesine yat›rma yükümlülü¤ü vergi sorumlusuna yüklenmifltir. Nitekim VUK’nun 11/1. f›kras›nda “Yapt›k-

lar› veya yapacaklar› ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam

olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili di¤er ödevleri yerine getirmekten
sorumludurlar.” hükmüne yer verilmek suretiyle bu husus aç›kça ortaya konul-

mufltur. Bu nedenle stopaj›n tam olarak ve zaman›nda yap›lmamas›ndaki sorum-

luluk, Yasada stopaj› kesmekle yükümlü k›l›nan vergi sorumlular›na yüklenmifltir
(bkz. Saban, 2003, 164 vd).

Buna göre vergi sorumlusu ‹dare ad›na tahsilat yapmakla görevli k›l›nd›¤›n-

dan, istihkaklar› üzerinden tevkifata u¤rayan mükellef, vergi borcu için geçerli bir

ödeme yapm›fl olmaktad›r. Bu durumda verginin mahsubu ve iadesi ifllemlerinde
verginin mükellefi konumundaki kiflileri stopaj mükellefiyetlerinden do¤an so-

rumluluklarla iliflkilendirmek do¤ru de¤ildir. Mükelleflerin yapacaklar› tek fley
stopaja tabi istihkaklar›n› ve bunlar üzerinden kesilen vergilerin tutar›n› beyanna-

mede göstermekten ibarettir. Vergi sorumlular›n›n yapmas› gereken ifllemleri
(verginin kesilmesi; vaktinde ve tam olarak beyan edilip, vergi dairesine yat›r›l-

mas› gibi) yap›p yapmad›klar›n› araflt›r›p, bunlar› tevsik etmeleri bu kiflilerden is-

tenemez. Vergi hukuku aç›s›ndan bu ifllemi takip etmek mükellefin de¤il vergi da-

iresinin sorumlulu¤udur. Aksi davran›fl yasal düzenlemenin yok say›lmas› manas›na gelir.
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Netice olarak, aç›k yasa hükmü gere¤ince, sorumlunun kesintiyi yat›rmad›¤› halde dahi, bu durum kesintiye u¤rayan› ilgilendirmemelidir. Bu halde yine stopaj›n sorumlusu konumundaki kiflinin verginin ödenmesindeki mükellefiyeti devam eder. Bunu kendi öz borcu gibi cezas› ile birlikte öder.
Kald› ki, e¤er baz› hallerde verginin nakden iadesinde fiilen ödenmifl olmas› flart› aran›yorsa, yukar›dan beri anlatt›¤›m›z üzere, gerek mali gerekse hukuki
anlamda ayn› sonuçlara tekabül eden di¤er iki durumda da (beyanname üzerinde
mahsup ve baflka vergilere mahsuben iade) ayn› anlay›fl›n devam ettirilmemesi yine kendi içerisinde çeliflki yaratmaktad›r.
6. SONUÇ :
Nihai vergileme niteli¤i kazand›¤› haller ile baz› istisnai durumlar haricinde
vergi tevkifat›, hak sahibinin gelir veya kurumlar vergisine mahsuben yap›l›r. Nitekim y›ll›k beyannamede beyan edilen gelir veya kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiden, y›l içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. Ancak
mükellefin kazanc› ve ödeyece¤i toplam vergi gibi flahsi durumlar› dikkate al›nmadan yasada belirtilen oranlarda kesinti uyguland›¤›ndan, asl›nda bir peflin vergileme niteli¤i arz eden tevkifat, ço¤u zaman as›l vergiyi aflabilmektedir.
‹flte kesinti yoluyla ödenen verginin, beyanname üzerinde hesaplanan gelir/kurumlar vergisinden fazla oldu¤u hallerde nakden ya da di¤er vergi borçlar›na mahsuben iadesi gündeme gelmektedir. Ancak Yasada verilen yetkiye istinaden esaslar› Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen iade prosedürü, nakden iade
aç›s›ndan amac› aflan bir formaliteler yuma¤›na dönüflmüfl ve bu yolu seçecek mükelleflere a¤›r külfetler yüklenmifltir.
Nakden iade yolunu seçen mükellefin “vergi incelemesine” tabi tutulmas›;
iade için aylarca bu incelemenin neticesini bekleyerek maddi kayba u¤ramas›;
vergi incelemesinin psikolojik bask›s›na maruz b›rak›lmas›; (baz› hallerde) stopaj›n sorumlusu taraf›ndan vergi dairesine ödenmifl olmas›n›n istenmesi; stopaj›n
beyanname üzerinde mahsubu ve di¤er vergi borçlar›na mahsuben iadesi alternatifinde talep edilmeyen nakden iadeye özgü a¤›r formalitelerdir.
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Oysa yukar›da da detayl› olarak aç›kland›¤› üzere, gerek y›l içerisinde kesin-

ti yoluyla ödenen vergilerin beyanname üzerinde mahsubu gerekse iadesi sadece
verginin tarh› ve tahsiline ba¤l› ifllemlerdir. Bu nedenle beyanname üzerinde mah-

suptan ya da di¤er vergi borçlar›na mahsuptan hiçbir fark› bulunmayan nakden iade iflleminde farkl› iade prosedürü uygulanmas›n›n hukuki ya da hakkaniyete da-

yanan herhangi bir taraf› bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla zaten stopaj oranlar›n›n
yüksek belirlenmifl olmas› nedeniyle fuzulen yüksek tutarda tevkifata u¤ram›fl ve
böylelikle hakk› olan bir paraya aylarca tasarruf edememifl bulunan mükellefi, bir
de bu formalitelerle bunaltman›n hiçbir aç›klamas› yoktur.

Bununla birlikte nakden ve mahsuben iade aras›ndaki bu farkl›laflman›n

“memur mesuliyetinden” de kaynakland›¤› bir gerçektir. Ancak her ne olursa ol-

sun mükellefin bu denli etkilenmesi ve a¤›r külfetlere maruz b›rak›lmas› bizce
do¤ru de¤ildir.

Burada son olarak bir noktaya daha iflaret etmekte fayda vard›r. Belirtti¤imiz

üzere y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen yani peflin ya da avans niteli¤inde olan
vergi ço¤u zaman asl›n› aflmakta ve iade do¤maktad›r. Bu durum vergi sistemi-

mizde stopaj oranlar›n›n çok yüksek belirlenmifl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yüksek belirlenen stopaj oranlar› kesinti yoluyla ödenen verginin tutar›n› yükselt-

mekte, y›l sonunda beyan edilen kazanç belirlenen orana tekabül eden kazanc›n
alt›nda kald›¤›ndan iade do¤maktad›r.

Bu oranlar stopaja konu faaliyetlerde belli bir safi kazanc›n varl›¤› peflinen

kabul edilmek suretiyle belirleniyorsa, son y›llarda ülkemizde enflasyon oranlar›nda yaflanan de¤iflimin dikkate al›narak oranlar›n tekrar revize edilmesine ihti-

yaç vard›r. Çünkü enflasyon olgusu kifli ve iflletmelerin faaliyetlerinde en az enflasyon kadar bir kar marj› öngörmelerine neden olmakta dolay›s›yla enflasyonun
yüksek oldu¤u dönemlerde faaliyetlerin kar marj› da yükselmektedir. Enflasyonun
tekli rakamlara düfltü¤ü ve rekabetin yo¤unlaflt›¤› son dönemlerde kar marjlar›n›n

da çok düfltü¤ü göz önünde bulundurularak, stopaj oranlar›n›n da buna göre revize edilmesi gerekmektedir.
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Sonuç olarak önerimiz, stopaj oranlar›n›n s›kl›kla iadeye sebebiyet verme-

yecek flekilde azalt›lmas›; stopaj fazlal›¤›n›n nakit de olsa beyanname üzerinde
mahsup ve di¤er vergi borçlar›na mahsupta (ayr›ca geçici vergi fazlal›¤›nda) ol-

du¤u gibi teminats›z, incelemesiz ve stopaj›n yat›r›lm›fl olmas› flart› aranmaks›z›n
iade edilmesidir. Yasan›n ve hakkaniyetin gere¤i budur.
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TMS 39’A GÖRE H‹SSE SENED‹ ENDEKS
VADEL‹ ‹fiLEM SÖZLEfiMELER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹: VOB
UYGULAMASI
ACCOUNTING FOR STOCK INDEX
FUTURES CONTRACTS IN TAS 39:
TDEX APPLICATION

l Dr.Fahreddin OKUDAN*
Öz

Bu makalenin amac›, reel sektörde faaliyet gösteren bir flirketin al›m-sa-

t›m amaçl› taraf oldu¤u Hisse Senedi Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmelerini
(EV‹S) muhasebelefltirmesi ve de¤erlemesi ifllemlerini incelemektir. Muhase-

belefltirme ve de¤erleme uygulamalar›nda TMS 39 standard›n›n temel ilkeleri dikkate al›narak tekdüzen hesap plan›nda yap›labilecek de¤iflikliklere yöne-

lik öneriler sunulmufltur. EV‹S’ler Gerçe¤e Uygun De¤er’leriyle (Fair Value)
Bilanço hesaplar›nda izlenir. Gerçe¤e uygun de¤erinde meydana gelen art›fl/azal›fllar sözleflmenin de¤erine yans›t›larak dönemin kar/zarar› olarak muhasebelefltirilir.

Anahtar Sözcükler: Hisse Senedi Endeks vadeli ifllem sözleflmesi, Ger-

çe¤e Uygun De¤er, TMS 39.

* Fatih Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü Ö¤retim Görevlisi
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Abstract
The aim of this article is to review the recognition and measurement
practices of stock index futures contracts that treated as undesignated or speculative purpose from the entity which is operating in real sector. While take
in to account fundamental principles of the TAS 39 in recognition and measuring practices, it’s been presented suggestions which can be considered in
Turkish uniform charts of Accounts. These contracts are recognized at fair value on the balance sheet. The gain or loss arising from their fair value fluctuation is recognized directly in gain or loss account.
Keywords: Stock Index Futures Contracts, Fair Value, TAS 39.
1. G‹R‹fi
Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas›’nda (VOB), ‹MKB 30 ve ‹MKB 100
hisse senedi endekslerine dayal› vadeli ifllem sözleflmeleri 2005 y›l›ndan bu
yana ifllem görmektedir. Bireysel veya kurumsal yat›r›mc›lar endeks vadeli ifllem sözleflmelerine (EV‹S), al›m-sat›m (spekülatif) veya riskten korunma
amaçl› olarak taraf olabilmektedirler. Ülkemizde, 2008 y›l› VOB verilerine
göre endeks vadeli ifllem sözleflmeleri, adet ve TL cinsinden ifllem hacmi bak›m›ndan s›ras›yla (%74) ve (%91) ile ilk s›rada bulunmaktad›r. Yat›r›lan teminat tutar›n›n yaklafl›k on kat›na kadar ifllem yap›labilmesi (kald›raç etkisi)
endeks vadeli ifllem sözleflmelerin kullan›m›n› h›zla yayg›nlaflt›rm›flt›r.
Bu çal›flmada, VOB’ da ifllem gören VOB-‹MKB 30 ve VOB-‹MKB
100 EV‹S’lerin genel özellikleri aç›klanm›flt›r. Al›m-sat›m amac›yla EV‹S’e
taraf olan reel sektör flirketlerinin, sözleflme ile ilgili gerçeklefltirecekleri muhasebe kay›tlar› ve dönemsel de¤erleme ifllemleri için, TMS 39’da belirtilen
ilke ve esaslar dikkate al›narak tekdüzen hesap plan›nda yeni hesaplar oluflturulmufltur. 1
1 Yeni hesaplar›n oluflturulmas›nda; Akdo¤an, Nalan ve Orhan Sevilengül (2007). “Türkiye Muhasebe Standartlar›na
Uyum ‹çin Tekdüzen Hesap Plan›nda Yap›lmas› Gereken De¤ifliklikler” Mali Çözüm, Y›l 17, Say› 84, (2007): 29-70,
adl› makaleden istifade edilmifltir.
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2. H‹SSE SENED‹ ENDEKS VADEL‹ ‹fiLEM SÖZLEfiMELER‹
EV‹S’ler, al›c› ve sat›c›ya önceden tan›mlanm›fl belirli bir hisse senedi en-

deksini gelecekteki belli bir tarihte ve yerde, Borsan›n (endeksin seviyesine gö-

re) yay›nlayacak oldu¤u fiyat üzerinden alma veya satma yükümlülü¤ü getiren
standart olarak düzenlenmifl türev finansal araçlard›r. Günlük fiyat hareketi ve
al›nabilecek pozisyon say›s› s›n›rland›r›lm›flt›r. Sözleflmeden kaynaklanan yü-

kümlülüklerin nakit olarak yerine getirilmesi zorunlu tutulmaktad›r.(Chisholm,
2004, 43).

EV‹S’de al›c› veya sat›c›, vadeden önce sözleflmeden do¤an yükümlü-

lüklerinden kurtulmak isterse, ayn› sözleflme türünde ve vadede ters yönlü bir
al›m-sat›m ifllemi yaparak pozisyonunu kapatabilir. Vade sonunda taraflar

aras›nda fiziki teslimat yerine nakit uzlaflma esas› geçerlidir. Yat›r›mc›lar
EV‹S sözleflmelerine, hisse senedi portföyünün riskini azaltmak amaçl›, spe-

külatif veya arbitraj amaçl› taraf olmaktad›rlar (Say›lgan, Keyder ve Bozkurt,
2002, 34).

2.1. Hisse Senedi Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmelerinde Temel
Kavramlar

EV‹S’lerin al›m-sat›m ifllemelerinde kullan›lan kavramlar›n k›sa aç›kla-

malar› afla¤›da verilmifltir (‹MKB E¤itim Notlar›, 2003, 10).

Uzun Pozisyon: Vadeli ifllem piyasas›nda önceden herhangi bir ifllem (al›m ve-

ya sat›m) yapmam›flken al›fl sözleflmesi alan bir yat›r›mc› uzun pozisyona sahiptir.

K›sa Pozisyon: Vadeli ifllem piyasas›nda önceden herhangi bir pozisyo-

nu bulunmazken sat›fl sözleflmesi alan bir yat›r›mc› k›sa pozisyon alm›fl demektir.

Aç›k Pozisyon: Yat›r›mc›lar›n vadeli ifllemler borsas›nda alm›fl olduklar›

pozisyonlar, netlefltirme veya nakit uzlaflman›n gerçekleflmesi ya da yükümlü-

lüklerin yerine getirilmesine ba¤l› olarak sonuçlan›ncaya kadar, aç›k pozisyon
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olarak adland›r›l›rlar. Aç›k pozisyonunu kapatarak piyasadan çekilmek isteyen
bir yat›r›mc›;

a. Uzun pozisyonuna karfl›, ayn› vadeli endeks sözleflmesinde K›sa Pozisyon al›r.

b. K›sa pozisyonuna karfl›, ayn› vadeli endeks sözleflmesinde Uzun Po-

zisyon al›r.

2.2. Hisse Senedi Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmelerinin Riskleri ve

Avantajlar›

Endeks vadeli ifllem sözleflmesi al›m veya sat›m taahhüdünde bulunan flirke-

tin karfl› karfl›ya kald›¤› riskler; fonlama ve piyasa riski olarak iki k›sma ayr›labilir.
2.2.1. Fonlama Riski

Fonlama riski; flirketin sözleflmeden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri-

ni veya Borsan›n teminat tamamlama ça¤r›lar›n› zaman›nda yerine getirememe-

sidir. Borsada ifllem gören vadeli ifllem sözleflmelerinin en belirgin özelli¤i, düflük miktarda teminat (di¤er yat›r›m araçlar›na göre) ile büyük pozisyonlar al›nabilmesidir. (VOB’ da bu oran yaklafl›k 10’dur, yat›rd›¤›n›z teminat›n 10 kat›

kadar ifllem yapabilirsiniz). Yüksek kald›raç etkisi ile vadeli piyasalarda büyük

kazançlar elde etme ihtimali oldu¤u gibi, büyük miktarlarda zarar etme riski de
vard›r. Günlük olarak yap›lan kar/zarar hesaplanmas› sonras›nda arac› kurum
nezdindeki teminat toplam›, Borsa taraf›ndan belirlenmifl olan “sürdürme temi-

nat›” tutar›n›n alt›na düflmesi durumunda arac› kurum teminat tamamlama ça¤r›s› yapar. 2 Teminat tamamlama ça¤r›s›na istenilen süre içerisinde cevap veri-

lerek teminat bafllang›ç teminat seviyesine ç›kar›lmazsa, arac› kurulufl hiçbir ihbarda bulunmaks›z›n pozisyonlar› kapatma hakk›na sahiptir.3

2 Sürdürme teminat tutar› bafllang›ç teminat›n›n %75’idir.
3 VOB’ da teminat ça¤r›s›na cevap verme süresi, en geç bir sonraki Borsa günü saat 14:30’a kadard›r.
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2.2.2. Piyasa Riski
Yat›r›mc›n›n tutmufl oldu¤u pozisyonlar›n› kapatamadan, EV‹S’in ba¤l›

bulundu¤u endeks seviyesindeki dalgalanmalar sonucunda sözleflmenin fiya-

t›n›n de¤iflmesi riski olarak tan›mlanabilir. (Yücel, Mandac› ve Kurt, 2007,
107).

2.2.3. Hisse Senedi Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmelerinin Avantajlar›
EV‹S’lerin yat›r›mc›lara sa¤layabilece¤i avantajlar afla¤›daki flekilde

özetlenebilir:

a. Kredi riskinin ortadan kalkmas›; sözleflmenin al›c› ve sat›c›lar› do¤-

rudan takas odas› ile muhatap oldu¤u için karfl› taraf›n taahhüdünü yerine getirmeme riski ortadan kalkmaktad›r (Say›lgan, 2000, 24).

b. Hisse senedi al›m-sat›m ifllemine göre daha düflük maliyetler ile ifl-

lem yap›lmas›na ve pozisyon al›nmas›na imkan tan›mas› (Morris, 1989, 9).‹fl-

lem maliyetleri menkul de¤er piyasalar›nda pozisyon alma maliyetlerinin
%15’i kadard›r (Ayd›no¤lu, 2006, 60).

c. Menkul k›ymetler borsas›na göre vadeli ifllem borsas›nda aç›¤a sat›fl ifl-

leminin daha kolay olmas› ve yasal bir engel bulunmamas› (Sutcliffe, 2006, 3).

d. Yat›r›m stratejisi ile tutarl› pozisyon al›nmas›n› kolaylaflt›rmas›. Port-

föyünün riskini düflürmek isteyen yat›r›mc›n›n portföyündeki riski yüksek hisseleri ç›kar›p yerine riski düflük hisseler koyma ifllemlerine girmeden do¤rudan Borsa da yeterli say›da endeks sözleflme satarak portföyünü, de¤er kaybetme riskine karfl› korumas› (Morris, 1989, 11).

e. Endekse vadeli ifllem sözleflmeleri fiyat oluflumu sürecini kolaylaflt›r›r-

lar, çünkü rekabet ortam›nda ortaya ç›kan vadeli fiyatlar› gelecekteki arz ve talep
durumlar›n› yans›t›rlar ve çok h›zl› bir flekilde yeni bilgileri içerirler (Ergincan,
1996, 53).
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2.2.4. Hisse Senedi Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmelerinde Kar/Zarar›n Hesaplanmas›
EV‹S’lerde, sözleflme de¤erleri, her günün sonunda Borsan›n ilan etti¤i
uzlaflma fiyat›na göre güncellefltirilerek elde edilen kazanç veya kay›plar yat›r›mc›lar›n hesaplar›na günlük olarak yans›t›lmaktad›r. Borsa, sözleflme de¤erinin, günlük olarak önceki günün de¤erinin maksimum ±%15’ine kadar de¤iflmesine izin vermektedir.
Örnek: ELT flirketi 30 Ocak 2009 tarihinde yapm›fl oldu¤u yönetim kurulu toplant›s›nda, fon fazlas›n› de¤erlendirmek amac›yla, vadesi 30 Nisan
2009 tarihinde dolacak VOB-‹MKB 100 endeks vadeli ifllem sözleflmesinde
al›m-sat›m amaçl› pozisyon almaya karar vermifltir. fiirket 2 fiubat 2009 tarihinde 1 adet teminat tutar› olan 400TL’yi arac› kurum hesab›na yat›rarak uzun
(al›m) pozisyon alm›flt›r. 30 Nisan 2009 vadeli endeks sözleflmenin 2 fiubat tarihindeki fiyat› 4.500TL’dir. Yat›r›mc›n›n sözleflmeden elde edece¤i kar/zarar›n 4 günlük de¤iflimi Tablo 2,1’de verilmifltir.4
Tablo 2.1: Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmeleri Günlük Kar/Zarar De¤iflimi

Tarih

2 fiubat
3 fiubat
4 fiubat
5 fiubat

Endeks Sözleflme

Günlük

Teminat

Teminat

‹fllem Fiyat›(TL)

Kar/Zarar(TL)

Hesab›(TL)

Ça¤r›s›(TL)

4.590

90

490

-

4.500
4.450

4.360

-

(140)
(90)

400

350

260

5

6

260+140=400

-

140

ELT flirketi 2 fiubat tarihinde 400TL bafllang›ç teminat› yat›rarak, yaz›l› de-

¤eri 4.500TL olan endeks vadeli ifllem sözleflmesinde uzun pozisyon alm›flt›r.
4 Komisyon giderleri ihmal edilmifltir.
5 (490TL-140TL) = 350TL
6 (350TL-90TL) = 260 TL
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3 fiubat tarihinde sözleflmenin uzlaflma fiyat› 4.950TL’ye ç›km›flt›r, flir-

ket aradaki 90TL (4.590TL-4.500TL)’lik fark kadar kar eder. Uzun pozisyon
sahibi flirket sözleflme fiyatlar› artt›kça kar etmeye devam edecektir.

4 fiubat tarihinde sözleflmenin uzlaflma fiyat› 4.450TL’ye düflmüfltür, flir-

ket aradaki 140 TL’lik (4.590TL-4.450TL) fark kadar zarar eder ve zarar teminat hesab›ndan karfl›lan›r.

5 fiubat tarihinde sözleflmenin uzlaflma fiyat› 4.360TL’ye düflmüfltür, flir-

ket aradaki 90 TL’lik (4.450TL-4.360TL) fark kadar zarar eder ve zarar teminat hesab›ndan karfl›lanarak flirkete teminat tutar›n› tekrar bafllang›ç seviyesi-

ne ç›karmas› ça¤r›s› yap›l›r. fiirketin pozisyonunun kapat›lmamas› için teminat tutar›n›n, bafllang›çtaki seviyesinin %75’nin alt›na düflmemesi gerekmek-

tedir. Bu tutar yat›r›mc›n›n pozisyonunun Borsa taraf›ndan kapat›lmamas› için
gerekli olan minimum teminat miktar›d›r.

5 fiubat günü sonunda toplam teminat tutar› 260TL’ye düflmüfltür, flirket

140TL daha yat›rarak teminat miktar›n› 400TL’ye (bafllang›ç seviyesine) ç›-

kar›r ve pozisyonunun kapat›lmas›n› engeller. fiirket istedi¤i zaman ayn› sözleflmede k›sa (sat›fl) pozisyonu alarak hesab›n› kapatabilir.

3. ENDEKS VADEL‹ ‹fiLEM SÖZLEfiMELER‹N‹N

MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K TÜRK‹YE
MUHASEBE STANDARTLARI

Vadeli ifllem sözleflmelerinin farkl› muhasebelefltirme uygulamalar› flir-

ketlerin gelirleri ve dolay›s›yla hisse senetlerinin de¤eri üzerinde dönemsel

dalgalanmalara neden olarak flirketlerin sermaye piyasalar›ndan borçlanma
maliyetlerini yükseltmektedir.(Hwang, 2002, 206).

Ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK) muhasebe-

lefltirmeye iliflkin farkl› uygulamalara son vermek amac›yla, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi Vakf› (IASCF) ile yapt›¤› anlaflma çerçevesinde

Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ile tam uyumlu TMS 39’u yay›nlayarak
yürürlü¤e koymufltur.
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TMS:39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçmeye ‹liflkin Türki-

ye Muhasebe Standard›, hakk›nda tebli¤i 3.11.2006 tarihinde yay›nlam›flt›r. Bu

standard›n amac›; finansal varl›klar›n, finansal borçlar›n ve finansal olmayan
kalemlerin al›m ve sat›m›na iliflkin sözleflmelerin muhasebelefltirme ve ölçülmesine iliflkin ilkeleri belirlemek olarak tan›mlanm›flt›r (TMS 39, Paragraf 1).

TMS 39’a göre, endeks vadeli ifllem sözleflmeleri gibi sözleflmenin de-

¤erinde meydana gelen de¤iflimlerin net olarak ödenmesine izin veren veya
bunu zorunlu k›lan sözleflmeler, ticari ifllem tarihi veya teslim tarihi muhase-

besi yöntemlerinden birisi kullan›larak muhasebelefltirilir (TMS 39, Paragraf
UR 53).

3.1. Ticari ‹fllem Tarihi Muhasebesi
Ticari ifllem tarihi; fiirketin bir varl›¤› almay› veya satmay› taahhüt etti-

¤i tarihtir (TMS 39, Paragraf UR 55). Bir fiirketin bir iktisadi varl›¤› sat›n al-

mak veya satmak üzere yükümlülük alt›na girdi¤i tarihtir (fiensoy, 2002, 28).
Sat›n al›nacak varl›¤›n ve sat›n alma bedeli olarak ödenecek borcun yükümlülü¤e girildi¤i tarihte kay›t alt›na al›nmas›d›r (fiensoy, 2002, 28).
3.2. Teslim Tarihi Muhasebesi
Teslim tarihi, bir varl›¤›n iflletme taraf›ndan teslim al›nd›¤› veya iflletme

taraf›ndan teslim edildi¤i tarihtir (TMS 39 Paragraf UR 56).

Teslim tarihi muhasebesine göre, ticari ifllem tarihi ile teslim tarihi ara-

s›ndaki dönem boyunca endeks vadeli ifllem sözleflmesinin gerçe¤e uygun de¤erinde (Borsa de¤eri) meydana gelen de¤iflimler; gerçe¤e uygun de¤er fark›
kar veya zarara yans›t›lan olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›klar› için kar veya zarar hesab›nda muhasebelefltirilir (TMS 39 Paragraf UR 56).

UMS 39’a göre düzenli borsalarda ifllem gören EV‹S’ler gibi türev söz-

leflmelerin muhasebelefltirilmesi “ticari ifllem tarihi muhasebesi” ne göre mu-
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hasebelefltirilmelidir, fakat uygulamada birçok finansal kurum ve flirket “tes-

lim tarihi muhasebesi” yöntemini kullanmaktad›r. Çünkü ifllem tarihi ile teslim tarihi aras›nda gerçekleflen tüm ifllemlerin muhasebe kay›tlar›n›n yap›lmas› uygulamada kullan›fls›z bir durum oluflturmaktad›r (KPMG, 2004, 31).

4. ALC PAMUK T‹CARET VE TEKST‹L SANAY‹ A.fi VAK’A

ÇALIfiMASI VE ÇÖZÜMÜ

ALC Pamuk Ticaret ve Tekstil Sanayi A.fi, merkezi Türkiye’de bulunan

bay&bayan giyimi üzerine fason üretim yapan bir flirkettir. ALC flirketi at›l
fonlar›n› de¤erlendirmek amac›yla VOB’ da al›m-sat›m amaçl› ifllem yapma-

ya karar vermifltir, bu amaçla 10 fiubat 2007 tarihinde bir arac› kurumda yat›r›m hesab› açarak ifllem teminatlar›n› arac› kurum hesab›na yat›rm›flt›r. A¤us-

tos 2007 vadeli “111F_IX0300807” kod’lu “VOB-‹MKB 30” endeks vadeli
ifllem sözleflmesinde 10 adet uzun (al›m) ve A¤ustos 2007 vadeli

“101F_IX1000807” kod’lu “VOB-‹MKB 100” endeks vadeli ifllem sözleflmesinde de 10 adet k›sa (sat›fl) pozisyonu alm›flt›r.

10 fiubat 2007 tarihinde, A¤ustos 2007 vadeli VOB-‹MKB 30 sözleflme-

si 53,17TL’den ve VOB-‹MKB 100 sözleflmesi de 55,47TL’den ifllem gör-

mektedir.7 Sözleflmelerin yaz›l› de¤erleri VOB-‹MKB 30; 55,77TL ve VOB-

‹MKB 100; 45,30TL’dir. Sözleflmelerin vadelerine kadar elde tutuldu¤u ka-

bul edilerek her dönemki “uzlaflma fiyatlar›” Tablo 4.1’de verilmifltir. 8

7 VOB’ da sözleflmelerin fiyatlar› ilan edilirken 100TL’ye bölünerek ilan edilmektedir. Sözleflmenin fiyat›
55,47*100TL=5.547TL olarak bulunur.
8 Endeks vadeli ifllem sözleflmeleri vade aylar›na veya elden ç›kar›l›ncaya kadar ki geçen süre de her gün Borsa
de¤erleri ile de¤erleme yap›lmaktad›r. Sözleflmeyi elinde tutan taraf uzun veya k›sa pozisyon almas›na göre kar veya
zarar etmektedir. De¤erleme ifllemleri kolayl›k amac›yla sadece 3 ayl›k raporlama dönemlerinde yap›lm›flt›r, raporlama
dönemleri aras›ndaki geçen sürede günlük yap›lmas› gerekli de¤erlemeler ve muhasebe kay›tlar› ihmal edilmifltir.
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Tablo 4.1: Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmelerinin Fiyat Hareketleri

Tarih

VOB-‹MKB 100

VOB-‹MKB 30 A¤ustos

Borsa De¤eri (Uzlaflma Fiyat›)

De¤eri ( Uzlaflma Fiyat›)

55,47

53,17

A¤ustos 2007 Vadeli EV‹S’in 2007 Vadeli EV‹S’in Borsa
(TL)

10 fiubat 2007

(TL)

28 fiubat 2007

56,80

56,77

30 Haziran2007

51,70

63,62

30 Nisan 2007

56,75

30 A¤ustos 2007

62,05

45,30

9

10

55,77

Taraf olunan sözleflmelerin Tablo 4.1’deki Borsa uzlaflma fiyatlar› dik-

kate al›nd›¤›nda dönemsel olarak elde edilen kazanç/kay›plar Tablo 4.2’deki
gibi gerçekleflmifltir.

Tablo 4.2:Endeks Vadeli ‹fllem Sözleflmelerinden Elde Edilen
Kazanç/Kay›p

Tarih

28 fiubat 2007

30 Nisan 2007

30 Haziran2007

30 A¤ustos 2007

VOB-‹MKB 100 VOB-‹MKB 30 UZUN

KISA POZ‹SYON
Kazanç
50

5.050

6.400

Kay›p

(1.330)
-

-

-

POZ‹SYON

Kazanç
3.600

5.280

1.570
-

11

12

Kay›p
-

Net Kazanç veya
(Kay›p)
2.270

-

5.330

(7.850)

(1.450)

-

6.620

9 Son ifllem günü Borsada seans›n kapanmas›ndan önceki 15 dakika içerisinde, ‹MKB'de gerçekleflen ve aralar›nda 30
saniyeden daha az süre olmaks›z›n rastgele seçilen 10 adet ‹MKB-30 ulusal hisse senedi fiyat endeksi de¤erinin aritmetik
ortalamas› vadeli ifllem sözleflmesinde vade sonu uzlaflma fiyat› olarak kullan›lmaktad›r.
10 (55,47-56,80)*10*100=(1.330)TL kay›p
11 (56,77-53,17)*10*100=3.600TL kazanç
12 (62,05-56,77)*10*100=5.280TL kazanç
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1-) Endeks vadeli ifllem sözleflmesi ifllemleri için arac› kurum nezdinde

yat›r›m hesab› aç›larak teminat tutar›n›n yat›r›lmas›:
10 fiubat 2007Yevmiye Defteri Kayd›

BORÇ

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR

11.000

……………………10.02.2007……………………
126.01 TÜREV F‹NANSAL ARAÇLARDAN

ALACAK
13

ALACAKLAR

Arac› Kuruma Verilen Teminatlar

100 KASA

100.01 TL. KASASI

11.000

Merkez Kasas›

-VOB ifllemleri bafllang›ç teminat›n›n arac› kuruma
yat›r›lmas›

2-) 10 fiubat 2007 tarihinde vadeli ifllem sözleflmesi ifllemlerine girilme-

sinden do¤an hak ve yükümlülük tutar›n›n sözleflmelerin ilan edilen yaz›l› de¤erleri üzerinden naz›m hesaplara al›nmas›:

13 1 adet VOB-‹MKB 30 sözleflmesi için bafllang›ç teminat› 600TL *10 adet=6.000TL, 1 adet
VOB-‹MKB 100 sözleflmesi için bafllang›ç teminat› 500TL *10 adet=5.000TL, toplam teminat tutar›;
6.000+5.000=11.000. Pozisyonlar›n takas kurumu taraf›ndan kapanmamas› için teminat tutar›n›n bafllang›ç tutar›n›n
%75’nin alt›na düflmemesi gerekir (11.000*0,75=8.250TL) buna “sürdürme teminat›” denmektedir.
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10 fiubat 2007Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ

946 ALIM SATIM AMAÇLI T. F.A.

101.07014

………………………10.02.2007………………
ALACAKLAR

ALACAK

946.01 H‹SSE SENED‹ ENDEKS FUTURES
ALIM SATIM ‹fiLEMLER‹

Hisse Senedi Endeks Futures Al›m ‹fllemleri
(55,77*10*100)=55.770 TL VOB-‹MKB 30

Hisse Senedi Endeks Futures Sat›m ‹fllemleri

(45,30*10*100)= 45.300 TL VOB-‹MKB 100
947 ALIM SATIM AMAÇLI
T.F.A BORÇLAR

101.070

947.01 H‹SSE SENED‹ ENDEKS
FUTURES

ALIM SATIM ‹fiLEMLER‹

Hisse Senedi Endeks Futures
Al›m ‹fllemler

Hisse Senedi Endeks Futures
Sat›m ‹fllemleri

-vadeli ifllem sözleflmesi al›m-sat›m taahhüdünün
kayd›

EV‹S’lerin bafllang›ç de¤eri “0” kabul edilmektedir, çünkü sözleflmeye

taraf olmaktan kaynaklanan, sözleflmenin yaz›l› de¤eri üzerinden ödenen ve-

ya tahsil edilen herhangi bir tutar bulunmamaktad›r, sadece taahhüt ifllemi
vard›r.

14 Sözleflme fiyatlar› Borsa taraf›nda ilan edilirken 100TL’ye bölünerek ilan edilmektedir. Örnekteki
1 adet sözleflmenin de¤eri (55,77 TL*100TL) =5.577TL ve 10 adet sözleflme
5.577 TL * 10adet = 55.770 TL olmaktad›r.
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EV‹S’lerin muhasebelefltirilmesinde “Teslim Tarihi Muhasebesi” yönte-

minin kullan›lmas› kolayl›k oluflturmaktad›r. EV‹S’lere taraf olmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülükler sözleflme kapat›l›ncaya kadar, sözleflme de¤erleri üzerinden Naz›m Hesaplarda takip edillecktir.

3-) fiubat dönemi sözleflmelerin gerçe¤e uygun de¤eriyle (Borsa) de¤er-

lenmesi ve elde edilen net kazanc›n gelir hesab›na aktar›larak de¤er art›fl ve-

ya azal›fllar›n›n sözleflmelerin defter de¤erlerine ve gelir tablosu hesaplar›na
yans›t›lmas›:

28 fiubat 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ

113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR

3.600

……………………28.02.2007…………………
113.01 ALIM SATIM AMAÇLI

ALACAK

Futures ‹fllemleri Uzun Pozisyon
(56,77-53,17)*10*100=3.600

307 TÜREV F‹NANSAL
BORÇLAR

1.330

307.01 ALIM SATIM AMAÇLI
Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon
(56,80-55,47)*10*100=1.330

645.02 ALIM SATIM AMAÇLI
T.F.A. KARLARI

2.270

Hisse Senedi Endeks Futures
Al›m Sat›m ‹fllemlerinden

-vadeli ifllem sözleflmesinin de¤erlemesi ve elde
edilen kazanc›n gelir tablosuna aktar›lmas›

fiirket yönetimi vadeli ifllem sözleflmesi ifllemlerine al›m-sat›m amaçl›

olarak taraf oldu¤u için sözleflmelerin olumlu veya olumsuz de¤erleme farklar›n› sözleflmelerin de¤erlerine yans›tarak kazanç veya kay›plar› kar/zarar he-

saplar›nda muhasebelefltirir. Sözleflmelerin de¤eri borsada artt›kça flirket k›sa
(sat›m) pozisyonunda zarar, uzun (al›m) pozisyonunda kar eder.
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fiubat K›sa pozisyon kar/zarar:

Sat›m (k›sa pozisyon) taahhüt de¤eri:55,47*10*100=55.470TL

fiubat dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri:56,80*10*100=56.800TL

fiirketin sözleflmeyi 55.470TL den sat›m taahhüdü oldu¤u için aradaki

1.330TL (56.800-55.470)’lik fark k›sa pozisyon zarar›d›r.
fiubat Uzun pozisyon kar/zarar:

Al›m (uzun pozisyon) taahhüt de¤eri: 53,17*10*100=53.170TL

fiubat dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri:56,77*10*100=56.770TL

fiirketin sözleflmeyi 53.170TL den alma taahhüdü oldu¤u için aradaki

3.600TL (56.770-53.170)’lik fark uzun pozisyon kar›d›r.
fiubat dönemi net kar/zarar:
K›sa pozisyon zarar›:

(1330)

Net kar/zarar:

2.270 kar

Uzun pozisyon kar›:

3.600

4-) fiubat dönemi sözleflme de¤er art›fl ve azal›fllar›n›n netlefltirilerek ka-

zanc›n arac› kurumdaki teminat hesab›na aktar›lmas›:
28 fiubat 2007Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR

2.270

……………………28.02.2007…………………….....
126.01 TÜREV F‹NANSAL ARAÇLARDAN

ALACAK

ALACAKLAR

Takas Kurumuna Verilen Teminatlar

307 TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR
307.01 ALIM SATIM AMAÇLI
Futures ‹fllemleri Uzun Pozisyon

113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR

113.01 ALIM SATIM AMAÇLI
Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon

-vadeli ifllem sözleflmelerinden elde edilen kazanc›n arac›
kurumdan alacaklar hesab›na aktar›lmas›
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Vadeli ifllem sözleflmelerinden elden edilen kazanç ve kay›plar netlefltirilerek kalan tutar olumlu ise takas kurumundaki teminat hesab›na günlük olarak yans›t›l›r, olumsuz farklar teminat hesab›ndan karfl›lan›r. Türev Finansal
Varl›k ve Türev Finansal Borçlar›n de¤eri gün sonunda tekrar bafllang›ç de¤erine getirilir, yani s›f›rlan›r. fiirketin taraf oldu¤u sözleflmelerin yeni de¤erleri; “VOB-‹MKB 30” 56,77TL ve “VOB-‹MKB 100” 56,80TL’dir.
5-) Teminat hesab›na aktar›lan kazanc›n arac› kurumdan tahsil edilmesi:

28 fiubat 2007Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ

100 KASA

2.270

………………………28.02.2007……………
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasas›

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
26.01 TÜREV F‹NANSAL

ALACAK

2.270

ARAÇLARDAN ALACAKLAR

Arac› Kuruma Verilen Teminatlar

6-) Nisan dönemi sözleflmelerin gerçe¤e uygun de¤eriyle de¤erlenmesi

sonucu oluflan kazançlar›n sözleflme de¤erlerine ve gelir tablosu hesaplar›na
aktar›lmas›:
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30 Nisan 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ ALACAK

113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR

5.330

………………………..30.04.2007……………………
113.01 ALIM SATIM AMAÇLI
Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon
(62,05-56,77)*10*100=5.280

Futures ‹fllemleri Uzun Pozisyon
(56,75-56,80)*10*100=50

645.02 ALIM SATIM AMAÇLI
T.F.A. KARLARI

5.330

Hisse Senedi Endeks Futures Al›m
Sat›m ‹fllemlerinden

-vadeli ifllem sözleflmesinin gerçe¤e uygun de¤er ile
de¤erlemesi ve elde edilen kazanc›n gelir tablosuna
aktar›lmas›

Nisan K›sa pozisyon kar/zarar:

Sat›m (k›sa pozisyon) taahhüt de¤eri: 56,80*10*100=56.800TL

Nisan dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri: 56,75*10*100=56.750TL

fiirketin sözleflmeyi 56.800TL den satma taahhüdü oldu¤u için aradaki

50TL (56.800-56.750)’lik fark k›sa pozisyon kar›d›r.
Nisan Uzun pozisyon kar/zarar:

Al›m (uzun pozisyon) taahhüt de¤eri: 56,77*10*100=56.770

Nisan dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri: 62,05*10*100=62.050

fiirketin sözleflmeyi 56.770TL den alma taahhüdü oldu¤u için aradaki

5.280TL (62.050-56.770)’lik fark uzun pozisyon kar›d›r.
Nisan dönemi net kar/zarar:
K›sa pozisyon kar›:

Uzun pozisyon kar›:
Net kar/zarar:
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7-) Nisan dönem kazanc›n›n arac› kurumdaki teminat hesab›na aktar›l-

mas›:

30 Nisan 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ ALACAK

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR

5.330

………………………30.04.2007………………………
126 01 TÜREV F‹NANSAL ARAÇLARDAN
ALACAKLAR

Takas Kurumuna Verilen Teminatlar

113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR

5.330

113.01 ALIM SATIM AMAÇLI
Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon

-vadeli ifllem sözleflmelerinden elde edilen kazanc›n
borsadan alacaklar hesab›na aktar›lmas›

EV‹S’lerin de¤eri gün sonunda s›f›rlan›r ve yeni de¤erleri ile ifllem gö-

remeye bafllarlar. Sözleflmelerin yeni de¤erleri; VOB-‹MKB 30, 56,75TL ve
VOB-‹MKB 100, 62,05TL’dir.

8-) Teminat hesab›na aktar›lan kazançlar›n arac› kurumdan tahsil edilmesi:

30 Nisan 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ ALACAK

100 KASA

5.330

………………………….30.04.2007……………………
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasas›

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR

126.01 TÜREV F‹NANSAL

5.330

ARAÇLARDAN ALACAKLAR

Arac› Kuruma Verilen Teminatlar
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9-) Haziran dönemi sözleflmelerin gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlen-

mesi sonucu oluflan kazançlar›n sözlefleme de¤erlerine ve gelir tablosu hesaplar›na aktar›lmas›:

30 Haziran 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

…………………….30.04.2007…………………………
113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR
113.01 ALIM SATIM AMAÇLI

BORÇ ALACAK
6.620

Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon
(63,62-62,05)*10*100=1.570

Futures ‹fllemleri Uzun Pozisyon
(51,70-56,75)*100*100=5.050

645.02 ALIM SATIM AMAÇLI
T.F.A KARLARI

6.620

Hisse Senedi Endeks Futures Al›m
Sat›m ‹fllemlerinden

vadeli ifllem sözleflmelerinin gerçe¤e uygun de¤erle

de¤erlenmesi ve kazanc›n gelir tablosuna aktar›lmas›
Haziran K›sa pozisyon kar/zarar:

Sat›m (k›sa pozisyon) taahhüt de¤eri: 56,75*10*100=56.750TL

Haziran dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri: 51,70*10*100=51.700TL

fiirketin sözleflmeyi 56.750TL’den sat›m taahhüdü oldu¤u için aradaki

5.050TL (56.750-51.700)’lik fark k›sa pozisyon kar›d›r.
Haziran Uzun pozisyon kar/zarar:

Al›m (uzun pozisyon) taahhüt de¤eri: 62,05*10*100=62.050TL

Haziran dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri: 63,62*10*100=63.620TL

fiirketin sözleflmeyi 62.050TL’den alma taahhüdü oldu¤u için aradaki

1.570TL (63.620-62.050)’lik fark uzun pozisyon kar›d›r.
Haziran dönemi net kar/zarar:
K›sa pozisyon kar›: 5.050
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1.570

6.620 kar

10-) Haziran dönemi kazanc›n›n arac› kurumdaki teminat hesab›na akta-

r›lmas›:

30 Haziran 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ ALACAK

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR

6.620

……………………….30.06.2007………………………
126.01 TÜREV F‹NANSAL ARAÇLARDAN
ALACAKLAR

Arac› Kuruma Verilen Teminatlar

113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR

113.01 ALIM SATIM AMAÇLI

6.620

Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon

-vadeli ifllem sözleflmelerinin gerçe¤e uygun de¤erle
de¤erlenmesi sonucu elde edilen kazanc›n teminat
hesab›na aktar›lmas›

EV‹S’lerin de¤eri gün sonunda s›f›rlan›r ve yeni de¤erleri ile ifllem gö-

remeye bafllarlar. Sözleflmelerin yeni de¤erleri; VOB-‹MKB 30, 51,70TL ve
VOB-‹MKB 100, 63,62TL’dir.
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11-) Teminat hesab›na aktar›lan kazançlar›n arac› kurumdan tahsil edil-

mesi:

30 Haziran 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ ALACAK

100 KASA

6.620

……………………….30.06.2007………………………
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasas›

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR

6.620

126.01 TÜREV F‹NANSAL

ARAÇLARDAN ALACAKLAR

Arac› Kuruma Verilen Teminatlar
12-) A¤ustos dönemi sözleflmelerin gerçe¤e uygun de¤erleri ile de¤er-

lenmesi sonucu oluflan de¤er art›fl ve azal›fllar›n›n sözleflme de¤erlerine ve gelir tablosu hesaplar›na yans›t›lmas›:

30 A¤ustos 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ ALACAK

113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR

6.400

……………………..30.08.2007…………………
113.01 ALIM SATIM AMAÇLI
Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon
(51,70-45,30)*10*100=6.400

655.02 ALIM SATIM AMAÇLI T.F.A. ZARARLARI
Hisse Senedi Endeks Futures Al›m Sat›m ‹fllemlerinden

307 TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR
307.01 ALIM SATIM AMAÇLI

Futures ‹fllemleri Uzun Pozisyon
(55,77-63,62)*10*100=7.850

-vadeli ifllem sözleflmelerinin gerçe¤e uygun

de¤erleriyle de¤erlenmesi ve kayb›n gelir tablosuna
aktar›lmas›
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A¤ustos K›sa pozisyon kar/zarar:
Sat›m (k›sa pozisyon) taahhüt de¤eri: 51,70*10*100=51.700TL
A¤ustos dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri: 45,30*10*100=45.300TL
fiirketin sözleflmeyi 51.700TL’den sat›m taahhüdü oldu¤u için aradaki
6.400TL (51.700-45.300)’lik fark k›sa pozisyon kar›d›r.
A¤ustos Uzun pozisyon kar/zarar:
Al›m (uzun pozisyon) taahhüt de¤eri: 63,62*10*100=63.620
A¤ustos dönemi sözleflmenin Borsa de¤eri:55,77*10*100=55.770
fiirketin sözleflmeyi 63.620TL’den alma taahhüdü oldu¤u için aradaki
7.850TL (63.620-55.770)’lik fark uzun pozisyon zarar›d›r.
A¤ustos dönemi net kar/zarar:
K›sa pozisyon kar›:
6.400
Uzun pozisyon zarar›:
(7.850)
Net kar/zarar:
(1.450) zarar
13-) Sözleflme de¤er art›fl ve kay›plar›n›n netlefltirilerek zarar›n takas kurumundaki teminat hesab›ndan karfl›lanmas›: 15
30 A¤ustos Yevmiye Defteri Kayd›:

BORÇ ALACAK

307 TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR

7.850

………………………30.08.2007……………………
307.01 ALIM SATIM AMAÇLI

Futures ‹fllemleri Uzun Pozisyon

113 TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR
113.01 ALIM SATIM AMAÇLI
Futures ‹fllemleri K›sa Pozisyon

126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
126.01 TÜREV F‹NANSAL

6.400
1.450

ARAÇLARDANALACAKLAR

Arac› Kuruma Verilen Teminatlar
15 Takas kurumundaki teminat hesab› 8.250TL’ye düflünceye kadar zararlar teminat hesab›ndan karfl›lan›r. 8.250TL
(11.000*0,75=8.250TL) hesap kapanmamas› için en az bulundurulmas› gereken teminat tutar›d›r (sürdürme teminat›).
Teminat tutar› 8.250TL’ye düflünce takas kurumu teminat›n tekrar bafllang›ç seviyesine tamamlanmas› için ça¤r› yapar.
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Endeks vadeli ifllem sözleflmelerinin de¤eri gün sonunda tekrar s›f›rlan›r

ve yeni de¤erleri ile ifllem göremeye bafllarlar.

14-) Sözleflmelerin vadesinde ters pozisyon ile kapat›lmas› nedeniyle arac›

kurumdaki yat›r›m hesab›n›n kapat›larak teminattan kalan tutar›n tahsil edilmesi:
30 A¤ustos 2007 Yevmiye Defteri Kayd›:
………………………….30.08.2007………………
100 KASA
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasas›
126 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
126.01 TÜREV F‹NANSAL ARAÇLARDAN
ALACAKLAR
Arac› Kuruma Verilen Teminatlar

BORÇ ALACAK
9.550
9.550

15-) Vadeli ifllem sözleflmelerinin vadesinde kapat›lmas› nedeniyle sözleflmelerden do¤an hak ve yükümlülüklerin bafllang›ç sözleflme tutarlar› üzerinden naz›m hesaplardan ç›kar›lmas›:
30 A¤ustos Yevmiye Defteri Kayd›:
BORÇ ALACAK
………………………….30.08.2007………………
947 ALIM SATIM AMAÇLI T. F.A.BORÇLAR
101.070
947.01 H‹SSE SENED‹ ENDEKS FUTURES ALIM
SATIM ‹fiLEMLER‹
Hisse Senedi Endeks Futures Al›m ‹fllemleri
(55,77*10*100)=55.770 TL VOB-‹MKB 30
Hisse Senedi Endeks Futures Sat›m ‹fllemleri
(45,30*10*100)= 45.300 TL VOB-‹MKB 100
946 ALIM SATIM AMAÇLI T. F.A.
101.070
ALACAKLAR
946.01 H‹SSE SENED‹ ENDEKS
FUTURES ALIM SATIM ‹fiLEMLER‹
Hisse Senedi Endeks Futures Al›m
‹fllemleri
(55,77*10*100)=55.770 TL VOB-‹MKB 30
Hisse Senedi Endeks Futures Sat›m ‹fllemleri
(45,30*10*100)= 45.300 TL VOB-‹MKB 100
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SONUÇ
Reel sektörde faaliyet gösteren flirketler için endeks sözleflmelerin mu-

hasebelefltirilmesine yönelik bir hesap plan› bulunmamas›, endeks sözleflme-

lerden kaynaklanan finansal yükümlülüklerin mali tablolara tam olarak yans›-

t›lmamas›na neden olmaktad›r. Endeks vadeli ifllem sözleflmeleri, Borsa de¤e-

rine göre de¤erlenmekte ve bilançoda raporlanmaktad›r. Bu makalede endeks
vadeli ifllem sözleflmelerinin muhasebelefltirilmesine yönelik olarak, Tekdüzen Hesap Plan›nda yap›labilecek de¤iflikliklere örnekler verilmifltir.

Endeks vadeli ifllem sözleflmelerinde yat›r›mc›lar›n, kald›raç etkisi nede-

niyle yüksek miktarda kar elde etme ihtimali oldu¤u gibi, zarar etme ihtimali

de vard›r. Yat›r›mc›lar, ortaya ç›kacak zarar tutar› ile bafllang›çta yat›rd›klar›

teminat tutar›n› s›f›rlayabilece¤i gibi, eksiye de düflebilirler. Borsan›n teminat

tamamlama ça¤r›s›n›n yerine getirilememesi nedeniyle sözleflmenin her an

kapat›larak zararlar›n telafi edilememesi fonlama riskini oluflturmaktad›r. Bu
durum özellikle küçük yat›r›mc›lar›n zarar etme ihtimalini art›rmaktad›r.

Kredi riskinin olmamas›, sözleflmelerin likit olmas› endeks sözleflmele-

rin avantaj› olarak s›ralanabilir.

Endeks sözleflmelerinin, Borsada ifllem görmeyen di¤er vadeli ifllem

sözleflmelerinden (Forward, Swap ve Opsiyon) risk yönünden en önemli fark›, kar/zarar›n günlük olarak hesaplanmas› ve spekülatif ifllemlere aç›k olma-

s›d›r. Borsada ifllem görmeyen vadeli ifllem sözleflmelerinden kaynaklanan

yükümlülükler (zarar) vadeye kadar ertelenebilmektedir (gizlenebilmektedir).
Sözleflmelerin vadesine kadar geçen sürede ki, sözleflmelerin fiyat›n›n yüksel-

mesi veya düflmesi sonucu elde edilen bir kar veya katlan›lan bir zarar meydana gelmemektedir. Kar veya zarar vade sonunda kesinleflmektedir.
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BEL‹RL‹ VE BEL‹RS‹Z SÜREL‹ ‹fi
SÖZLEfiMES‹ AYIRIMI VE SONUÇLARI
THE DISCRIMINATION BETWEEN
DEFINITE AND INDEFINITE TERMED
LABOUR CONTRACTS AND ITS RESULTS

l Muzaffer KOÇ*
Öz
‹fl sözleflmesi, bir taraf›n (iflçi) ba¤›ml› olarak ifl görmeyi, di¤er taraf›n (iflve-

ren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluflan sözleflmedir.

‹fl iliflkisinin bir süreye ba¤l› olarak yap›lmad›¤› halde sözleflme belirsiz sü-

reli say›l›r.

Belirli ifl sözleflmesi, belirli süreli ifllerde veya belli bir iflin tamamlanmas›

veya belirli bir olgunun ortaya ç›kmas› gibi objektif koflullara ba¤l› olarak iflveren
ile iflçi aras›nda yaz›l› flekilde yap›lan ifl sözleflmesi sözleflmesidir.

Belirli süreli ifl sözleflmesi, esasl› bir neden olmad›kça, birden fazla üst üste

yap›lamaz. Aksi halde ifl sözleflmesi bafllang›çtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Esasl› nedene dayal› zincirleme ifl sözleflmeleri, belirli süreli olma özelli¤i-

ni korurlar.

Anahtar Sözcükler: ‹fl Sözleflmesi, Belirli ‹fl Sözleflmesi, Esasl› Neden

* Dr., Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Müfettifli
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Abstract
Labor contract is the contract where one party (worker) agrees to work dependently and the other party (employer) undertakes to pay wage.
In cases where the labour relation is not dependent upon a definite period,
the contract is considered as indefinite-termed.
The labour contract concluded between the employer and worker in writing
in definite-termed works or depending on objective conditions such as completion of a certain work or occurrence of a certain phenomenon is a definite-termed
labour contract.
Definite-termed labour contract can not be made successively more than once without any founded reason. Otherwise, the labour contract is considered as indefinite- termed from the beginning.
Chain labour contracts based on founded reasons maintain their features of
being definite-termed.
Key Words: Labour Contract, Definite-Termed Labour Contract, Founded
Reason
I) G‹R‹fi
‹fl Kanununun 8. maddesi ifl sözleflmesini, “bir taraf›n (iflçi) ba¤›ml› olarak ifl görmeyi, di¤er taraf›n (iflveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluflan sözleflme” olarak tan›mlam›flt›r. Burada iflçi ve iflveren sözleflmenin taraflar›
olarak ortaya ç›kmakta; iflçi ifl görme, iflveren ücret ödeme yükümlülü¤ü alt›na
girmektedir. Baflka bir ifadeyle tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleflme olarak
ifl sözleflmesinde, bir taraf›n borcu di¤er taraf›n alaca¤›n› oluflturur. ‹flçi, ifl görmenin borçlusu, ücretin alacakl›s›d›r. ‹flveren de ücretin borçlusu, ifl görme ediminin
alacakl›s›d›r (Koç, 2007,c,9).
Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleflme olarak ifl sözleflmesi belli kriterlere göre farkl› tasniflere tabi tutulabilir. Bu tasniflerden baz›lar› flöyle s›ralanabilir (Koç, 2007c,9):
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• Tabi Olduklar› Kanunlara Göre (Borçlar Kanununa Tabi ‹fl Sözleflmesi–‹fl

Kanununa Tabi ‹fl Sözleflmesi)

• ‹flin Süresine Göre (Sürekli ‹fllerde ‹fl Sözleflmesi – Süreksiz ‹fllerde ‹fl Söz-

leflmesi),

• Süresinin Belirli Olup Olmamas›na Göre (Belirli ‹fl Sözleflmesi–Belirsiz

Süreli ‹fl Sözleflmesi),

• Çal›flma Biçimine Göre (Tam Süreli ‹fl Sözleflmesi – K›smi Süreli ‹fl Söz-

leflmesi),

• Deneme Süresine Göre (Deneme Süreli Olan ‹fl Sözleflmesi – Deneme Sü-

reli Olmayan ‹fl Sözleflmesi)

Bu yaz›da belirli ve belirsiz süreli ifl sözleflmesi ay›r›m› ve sonuçlar› ele al›-

nacakt›r.

II) BEL‹RL‹ SÜREL‹ ‹fi SÖZLEfiMES‹ VE UNSURLARI
A) Tan›m
‹fl Sözleflmelerinin ay›r›m›nda temel kriterlerden biri de, ifl sözleflmelerinin

belirli bir süre için yap›l›p yap›lmad›¤›na iliflkindir. ‹fl Kanunu’nun 11. maddesi,
ifl iliflkisinin bir süreye ba¤l› olarak yap›lmad›¤› hallerde sözleflmenin belirsiz sü-

reli say›laca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Baflka bir ifadeyle, ifl sözleflmesi belirli süre-

li bir iflte, belli bir iflin tamamlanmas› veya belli bir olgunun ortaya ç›kmas› gibi
objektif flartlara ba¤l› olmadan yap›lm›flsa, belirsiz süreli ifl sözleflmesi söz konusudur. ‹fl iliflkilerinde esas olan, belirsiz süreli ifl sözleflmesidir.

Belirli süreli ifl sözleflmeleri iflin vasf› gere¤i ne zaman bitece¤i belli olan ifl-

lerde yap›lan sözleflmelerdir (Tezel, 2006). ‹fl Kanunu’nun 11. maddesinde belirli
süreli ifl sözleflmesi “belirli süreli ifllerde veya belli bir iflin tamamlanmas› veya be-

lirli bir olgunun ortaya ç›kmas› gibi objektif koflullara ba¤l› olarak iflveren ile iflçi
aras›nda yaz›l› flekilde yap›lan ifl sözleflmesi” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Tan›mda belirli ifl sözleflmesine iliflkin baz› noktalar önem kazanmaktad›r (Koç, 2004c,9).
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B) Objektif fiartlarla Sürenin Tayini
Belirli süreli ifl sözleflmesinde, sözleflme süresi bellidir. Zira, belirli süreli ifl

sözleflmesinden bahsedebilmek için, ifl sözleflmesinin ya belirli süreli ifllerde veya
belli bir iflin tamamlanmas› veyahut belirli bir olgunun ortaya ç›kmas› gibi objek-

tif koflullara ba¤l› olarak ortaya ç›kmas› gereklidir. Kanun, belirli süreli ifl sözleflmesi yapabilmek için bir tak›m objektif flartlar öngörmüfltür. Kanundaki “gibi” ke-

limesiyle tadat edilen unsurlar›n benzerlerinin de söz konusu olabilece¤ine iflaret
edilmifltir. Baflka bir ifadeyle, objektif nedenler kanunda belirtilenlerle s›n›rl› ol-

may›p, benzer baz› durumlar da, belirli süreli ifl sözleflmesinin yap›lmas› için ob-

jektif neden olarak de¤erlendirilebilir (Ayan,2005, 446). Belirli ifl sözleflmesinin
yap›labilmesi için maddede ifade edilen “belirli süreli ifl”, “belli bir iflin tamamlanmas›” ve “belirli bir olgunun ortaya ç›kmas›” gibi hususlar, “objektif koflullar›” aç›klamak için getirilen örneklerdir (Eyrenci, 2003).

‹flin belirli süreli olma özelli¤i, iflin niteli¤inden kaynaklanmal›d›r. Belirli ta-

rihlerde ve belirli bir yerde yap›lacak seminer, konferans, panel, yemek, dü¤ün gibi bir organizasyonun düzenlenmesi için iflçi çal›flt›r›lmas›, örnek olarak gösterilebilir. (Camkurt,2008,67).

Belirli bir iflin tamamlanmas›; süresi önceden bilinen, bafllanm›fl fakat biti-

rilmemifl bir iflin tamamlanmas› ve tekrarlanmamas› anlam›n› tafl›r. Örne¤in yar›m
kalm›fl çevre düzenlemesi ifli gibi (Yelmen, 2008). ‹flyerinde sürekli olarak yap›l-

makta olan as›l veya yard›mc› ifllerin d›fl›nda, ayr›ca ortaya ç›kan ve devaml›l›k
özelli¤i tafl›mayan, geçici niteli¤i olan ifller için de belirli süreli sözleflme günde-

me gelebilir. Bir bilgisayar yaz›l›m program›n›n yap›lmas›, ev veya büro mobilya-

lar›n montaj›n›n yap›lmas›, bahçe düzenleme iflinin yap›lmas› gibi ifller için iflçi
çal›flt›r›lmas› gibi (Camkurt, 67).

‹flyerinde veya iflletmede sürekli olarak yap›lmakta olan as›l veya yard›mc›

ifllerde çal›flt›r›lan iflçilerin ar›zi bir tak›m nedenlerle çal›flamamas› durumunda da

belirli ifl sözleflmesinin yap›lmas› söz konusu olabilir. Hastal›k, kaza, hamilelik,
askeri manevra veya baflka bir durumun ortaya ç›kmas›na ba¤l› olarak izinli olan
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ve ifl akdi ask›ya al›nan iflçinin yerine bir süre için baflka bir iflçinin belirli süreyle çal›flt›r›lmas› gibi (Camkurt, 67).

Belirli süreli ifl sözleflmesinde önemli olan nokta, sözleflme süresinin taraf-

larca bilinmesidir. Taraflar, ifl sözleflmesinin sona erme tarihini bildiklerinden,
herhangi bir bildirime ihtiyaç bulunmamaktad›r. Taraflar kararlaflt›rmasalar dahi,

iflin amac› ve niteli¤inden, yap›lan iflin bir süreye ba¤l› oldu¤u anlafl›lmakta ise
(örne¤in, tamirat ve inflaat gibi ifller), yap›lan sözleflme belirli süreli ifl sözleflmesi olarak de¤erlendirilebilir. Ancak, bu hallerde ifl sözleflmesinin ne zaman sona

erece¤inin, objektif olarak tespit edilebilir olmas› gerekir (Ça¤lar, 2008 ve Camkurt,2008,68). Baflka bir ifadeyle, taraflar objektif flartlar bulunmad›kça belirli süreli ifl sözleflmesi yapamayacaklard›r (Cengiz(urhano¤lu), 2008, 80). Ancak mad-

denin lafz›ndan objektif nedenlerin s›n›rl› olmad›¤› belirtilmekle birlikte, söz ko-

nusu nedenler, esas itibariyle kanunda belirtilenlere benzer nitelikte olmal›, belirli süreli ifl sözleflmesinin ifllevi ve s›n›rlaman›n amac› ile uyumlu olmal›d›r (Alpagut,2004,82).

Yarg›tay bir karar›nda (Yrg.9H,K:2006/8990) “ifl sözleflmesinde, belirli süre-

li ifl sözleflmesinin imzalanmas›n› gerektiren objektif esasl› bir neden yoktur. Ta-

raflar aras›ndaki ifl sözleflmesinin belirsiz süreli ifl sözleflmesi oldu¤unun kabulü
gerekir. Kald› ki, daval› iflveren taraf›ndan davac›ya k›dem tazminat› ile birlikte ih-

bar tazminat›n›n ödenmifl bulunmas›, ifl sözleflmesinin belirsiz süreli yap›ld›¤›n›n
daval›n›n da kabulünde oldu¤unu göstermektedir.” demekle belirli ifl sözleflmesinin imzalanmas›nda objektif esasl› nedenin aranmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r.

Yarg›tay benzeri baflka bir karar›nda (Yrg, 9H, K:2005/14908) “taraflar ara-

s›nda dört y›ll›k belirli süreli ifl sözleflmesi düzenlenmifl ise de, daval›lara ait süreklilik arz eden iflte, imalat iflçisi olarak çal›flan davac› iflçi ile belirli süreli ifl sözlefl-

mesi yap›lmas›n› gerektirir objektif hakl› bir neden bulunmamaktad›r. Bu nedenle
sözleflmenin bafllang›çtan itibaren belirsiz süreli oldu¤unun kabulü gerekir” demek-

le belirli süreli sözleflmesinin yap›lmas›nda objektif hakl› nedenin varl›¤›na vurgu

yapm›fl, söz konusu hakl› nedenin olmamas› halinde ise belirli süreli ifl sözleflmesinin bafllang›çtan itibaren belirsiz süreli ifl sözleflmesine dönüflece¤ini belirtmifltir.
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C) Yaz›l› Olmas›
‹fl Kanununun 11. maddesinde, belirli süreli ifl sözleflmesi tan›mlan›rken, belirli süreli ifl sözleflmesinin yaz›l› olmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Baflka bir ifadeyle, belirli süreli ifl sözleflmelerinin yaz›l› yap›lmas› gereklidir (Ayan,2005,454).
Belirli süreli ifl sözleflmeleri ile belirsiz süreli ifl sözleflmelerinin hukuki sonuçlar› farkl›d›r. Zira, belirli süreli ifl sözleflmesinin sona ermesinde fesih olgusu
söz konusu olmad›¤›ndan, feshe iliflkin hüküm ve hukuki sonuçlar da uygulanmayacakt›r (Alpagut, 2004,88). Örne¤in, belirli ifl sözleflmesinde ihbar öneli, ihbar
tazminat›, yeni ifl arama izni, ifl güvencesinden yararlanma gibi bir tak›m hususlar
söz konusu de¤ildir (Güner,2008). Bu yüzden, belirli ifl sözleflmenin yaz›l› yap›lmas› zorunlulu¤u önemli bir unsur olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Belirli süreli ifl sözleflmelerinin yaz›l› fleklinin, geçerlilik flart› m›, yoksa ispat
flart› m› oldu¤u hususu tart›flmal› olmakla birlikte ö¤retideki hâkim görüfl, söz konusu flekil flart›n›n ispat de¤il, geçerlilik flart› oldu¤u yönündedir (Ayan, 2005, 454).
D) Esasl› Neden
‹fl Kanunu’nun 11. Maddesinde “belirli süreli ifl sözleflmesi, esasl› bir neden
olmad›kça, birden fazla üst üste (zincirleme) yap›lamaz” denilmektedir. 4857 Say›l› ‹fl Kanunundan önce, uygulamada, herhangi bir esasl› neden olmadan belirli
süreli ifl sözleflmeleri zincirleme yap›lmaktayd›. Böylece iflçinin belirsiz süreli çal›flmas› halinde gündeme gelebilecek olan baz› haklar› (ihbar öneli, ihbar tazminat›, yeni ifl arama izni gibi) kaybolmaktayd›. Gerçi yarg› kararlar›yla, belli flartlar
alt›nda birden fazla üst üste yap›lan belirli süreli ifl sözleflmelerinin belirsiz süreli
ifl sözleflmesine dönüfltü¤ü kabul edilmekteydi. 4857 Say›l› ‹fl Kanunuyla söz konusu ihtilaflara “esasl› neden” kavram›yla aç›kl›k getirilmek istenmifltir. Ancak,
esasl› nedenin, “ne veya neler” olabilece¤i de uygulamada ihtilaflara sebep olmaktad›r. Gerçekten “esasl› nedenler”in neler olaca¤›, uygulamada bir sorunlu
alan olarak ortaya ç›kmakta; uyuflmazl›klara sebep olabilmektedir. Esasen, bu tür
düzenlemelerin daha net ve ilkelere tabi olarak düzenlenmesi gereklidir.
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Esasl› nedenlerin; iflçinin, iflin ve iflyerinin mahiyetine göre farkl›l›k arz ede-

bilece¤i gözden uzak tutulmamal›d›r. Ne zaman bitece¤i belli olmayan bir iflte ta-

raflar belirli süreli sözleflme yapamayacaklard›r. Ancak objektif bir olgu varsa be-

lirli süreli ifl sözleflme yap›labilir. Mesela hastalanm›fl olan belirsiz süreli çal›flan
bir isçinin yerine belirli süreli birini çal›flt›rma ve y›ll›k iznini kullanan iflçinin ye-

rine iflçi çal›flt›rma örnek verilebilir (Mollamahmuto¤lu, 2004). Bu ba¤lamda, ör-

ne¤in, iflçinin nitelikli bir kifli olmas› veya yapt›¤› ifl bak›m›ndan o statüdeki kim-

selere ihtiyaç duyulmas› sözleflmenin belirli süreye ba¤lanmas›n› tek bafl›na hakl›
gösterecek bir olgu de¤ildir (Akyi¤it,2004,9). Esasl› nedenlerin, iflverenler taraf›ndan objektif olarak ortaya konulmas›n›n önemi aç›kt›r. Bu ba¤lamda “esasl› ne-

den”; uygulamada, ö¤retide ve yarg› kararlar›nda, zamanla, netleflecektir (Koç,
2004d,9).

‹fl sözleflmeleri belirli süreli yap›laca¤› gibi, belirsiz süreli de yap›labilir. Ça-

l›flma hayat›m›zsa esas olan, belirsiz süreli ifl sözleflmeleriyle çal›flmad›r (Mollamah-

muto¤lu, 2004 ve F›rat, 2007). Baflka bir ifadeyle, ifl iliflkilerinde belirli süreli söz-

leflmeleri istisnai sözleflmelerdir. Yarg›tay bir karar›nda (Yrg 9H, K: 2008/171) “ifl

sözleflmelerinin belirsiz süreli olmas› as›l, belirli süreli olmas› istisnad›r. Esasl›
neden olmadan akdedilen belirli süreli sözleflme, belirsiz süreli say›laca¤›ndan, iflveren, sürenin sona ermesiyle sözleflmenin sona erdi¤ini bildirdi¤inde, iflçi, söz-

leflmenin belirsiz süreliye dönüfltü¤ünü, iflverenin bildirim flart›na uymadan ifl söz-

leflmesini feshetti¤i gibi geçerli bir sebep gösterilmeden feshedildi¤ini ileri sürerek bir ayl›k hak düflürücü süre içerisinde dava açabilecektir. Bir ayl›k hak düflürücü sürenin bafllang›c›, iflverenin belirli süreli sözleflmeli gibi kabul ederek sürenin geçmesiyle sözleflmenin sona erdi¤ini bildirdi¤i, belirsiz süreli sözleflmeye dö-

nüfltü¤ü için iflverence bildirim süresine uyulmadan yap›lan bir fesih anlam› kazanan bildirimin, yap›ld›¤› tarihtir” demekle ifl sözleflmelerinin belirsiz süreli olmas›n›n as›l, belirli süreli olmas›n›n ise istisna oldu¤unu vurgulam›flt›r.
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E) Zincirleme ‹fl Sözleflmesi
Kanunda “belirli süreli ifl sözleflmesi, esasl› bir neden olmad›kça, birden faz-

la üst üste (zincirleme) yap›lamaz” hükmü ortaya konulduktan sonra, esasl› neden

olmaks›z›n belirli süreli ifl sözleflmesinin zincirleme yap›lmas› halinde hukuki mü-

eyyidesinin ne olaca¤› da ortaya konulmufltur. Buna göre, esasl› neden olmaks›z›n
belirli süreli sözleflme zincirleme yap›lm›flsa, “ifl sözleflmesi bafllang›çtan itibaren

belirsiz süreli kabul edilecektir.” Esasen, Kanundan önce Yarg›tay kararlar›nda

da, belli flartlarda (iflin niteli¤i, amac› gibi objektif ölçütlere göre) belirli süreli ifl
sözleflmelerinin zincirleme yap›lmas› halinde belirsiz hale dönüflebilmekteydi.

Esasl› nedenin varl›¤› halinde yap›lan zincirleme ifl sözleflmelerinin, belirli

süreli olma özelli¤i devam edecektir. Baflka bir ifadeyle “esasl› nedene” dayal› be-

lirli süreli ifl sözleflmelerinin tekrar›nda ve süresinde bir s›n›r öngörülmemektedir.

Ancak, e¤er ikinci veya daha sonraki sözleflmelerin yap›lmas›nda objektif neden
bulunmuyorsa, ilk sözleflme objektif nedene dayansa bile, sözleflme bafltan itibaren belirsiz süreli say›lacakt›r (Alpagut,2004,85).

Esasl› neden; objektif neden ve Yarg›tay kararlar›nda “hakl› neden” olarak

ifade edilen neden olarak de¤erlendirilebilir. Nitekim, Yarg›tay kararlar›nda orta-

ya konuldu¤u gibi, belirli süreli ifl sözleflmesi yap›lmas›n› hakl› k›lan durumlarda
zincirleme ifl sözleflmeleri belirsiz süreli ifl sözleflmesine dönüflmez (Güner,2007).
III) BEL‹RL‹ VE BEL‹RS‹Z SÜREL‹ ‹fi SÖZLEfiMES‹ AYIRIMIN

SINIRLARI

‹fl Kanunu, özellikle uygulamada karfl›lafl›lan ve ifl sözleflmesinin mahiyetiy-

le ortaya ç›kan durumlar için esasl› bir neden olmad›kça farkl› ifllem uygulanamayaca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›r. Baflka bir ifadeyle, sadece sözleflme fleklinin fark-

l› olmas› iflçiye farkl› davran›lmas›n› hakl› k›lmayacakt›r. Bu yüzden, iflveren,
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esasl› sebepler olmad›kça tam süreli çal›flan iflçi karfl›s›nda k›smî süreli çal›flan ifl-

çiye, belirsiz süreli çal›flan iflçi karfl›s›nda belirli süreli çal›flan iflçiye farkl› ifllem
yapamayacakt›r (‹flK/5).

Benzeri flekilde ‹fl Kanunu’nun 12. maddesinde “belirli ve belirsiz süreli ifl

sözleflmesi ay›r›m›n s›n›rlar›” bafll›¤›yla, belirli süreli ifl sözleflmesi ile çal›flt›r›lan

iflçinin, ayr›m› hakl› k›lan bir neden olmad›kça, salt ifl sözleflmesinin süreli olma-

s›ndan dolay› belirsiz süreli ifl sözleflmesiyle çal›flt›r›lan emsal iflçiye göre farkl›
iflleme tâbi tutulamayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Baflka bir ifadeyle kanun, hak-

l› bir neden yoksa, iflçinin sözleflmesinin belirli veya belirsiz süreli olmas›ndan

kaynaklanan bir ayr›m› yasaklam›flt›r. Maddede öngörülen ayr›m yasa¤›, ifl sözleflmesinin flartlar›n›n tespiti ve iflverenin yönetim hakk›na giren konularda sözleflme

serbestîsi ile yönetim hakk›n›n s›n›rlar›n› oluflturur. Bu ba¤lamda iflveren iflçinin
çal›flaca¤› iflin ve iflyerinin tespitinde, ücret, y›ll›k izin, mazeret izinleri, ara din-

lenmeleri gibi çal›flma flartlar›, kap› kontrolü, sigara içme yasa¤› gibi iflyeri düze-

nine iliflkin hususlarda da belirli ve belirsiz süreli iflçilere farkl› muamelede bulunamayacakt›r (Alpagut,2004,87).

Kanun ayr›ca, belirli süreli ifl sözleflmesi ile çal›flan iflçiye, belirli bir zaman

ölçüt al›narak ödenecek ücret ve paraya iliflkin bölünebilir menfaatlerin, iflçinin
çal›flt›¤› süreye orant›l› olarak verilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r. Ayn› flekilde, iflçilere k›demlerine göre sa¤lanan haklardan, farkl› k›dem uygulanmas›n› hakl› gösteren bir neden olmad›kça, ay›r›ma gidilemeyecektir.

Belirli süreli ifl sözleflmesi, sözleflmede belirlenen süre sonunda sona erdi¤i

halde, belirsiz süreli ifl sözleflmesinde iflçi ile iflveren aras›ndaki ifl yapma ve kar-

fl›l›¤›nda ücret ödeme iliflkisinin sona ermesi konusunda herhangi bir süre belirtilmedi¤i gibi hal ve flartlar el verdi¤i durumda sözleflme devam etmektedir (Büyük-

birer,2008,215). Belirli ve belirsiz ifl sözleflmeleri aras›ndaki ay›r›m›n önemi, esas

itibariyle sözleflmenin sona ermesi ve buna ba¤lanan hukuki sonuçlara ba¤l›d›r
(Alpagut,1998,7).
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A) Bölünebilir Menfaatler
Kanun, belirli süreli ifl sözleflmesi ile çal›flan iflçiye, belirli bir zaman ölçüt al›-

narak ödenecek ücret ve paraya iliflkin bölünebilir menfaatlerin, iflçinin çal›flt›¤› sü-

reye orant›l› olarak verilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r (Camkurt, 2008, 67). Buna göre,
belirli süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan iflçi, örne¤in, ikramiyeden çal›flt›¤› süreyle oran-

t›l› olarak yararlanacakt›r. Zira, paraya iliflkin menfaat bölünebilirdir. Bölünemez
menfaatlerden, sadece o s›radaki mevcut iflçiler yararlanacakt›r. Ancak bu durumda
da iflçiler aras›nda ayr›m yasa¤› söz konusu olmaktad›r. Mesela, flirketin kurulufl y›l-

dönümü nedeniyle iflçilere verilen hediyelerden veya yard›mlardan, ayn› flartlardaki
bütün iflçilerin eflit biçimde yararland›r›lmas› gereklidir (Ayan,2005,462).

Kanunda, iflçilerin k›dem sürelerinin hesab›nda, iflçilerin çal›flt›klar› ifl söz-

leflmelerinin türünün önemli olmad›¤›, hakl› nedenler bulunmad›kça, belirli süre-

li ifl sözleflmesiyle çal›flan iflçiye, belirsiz süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan emsal iflçi için esas al›nan k›demin uygulanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Buna göre me-

sela, iki y›ll›k k›demi bulunan iflçilere sa¤lanan üç günlük ek y›ll›k iznin, hem belirsiz süreli hem de belirli süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan ve iki y›ll›k k›demi bulunan bütün iflçilere ayn› biçimde uygulanmas› gereklidir (Ayan,2005,462).
B) Emsal ‹flçi
Kanun, emsal iflçi kavram›n› getirmifl ve emsal iflçiyi, iflyerinde ayn› veya

benzeri iflte belirsiz süreli ifl sözleflmesiyle çal›flt›r›lan iflçi olarak tan›mlam›flt›r.
Ayr›ca, iflyerinde böyle bir iflçi bulunmad›¤› takdirde, o iflkolunda flartlara uygun
bir iflyerinde ayn› veya benzer ifli üstlenen belirsiz süreli ifl sözleflmesiyle çal›flt›-

r›lan iflçinin dikkate al›naca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r (BAYHAN,2007). Baflka bir
ifadeyle, e¤er o iflyerinde emsal iflçi bulunmuyorsa ayn› iflkolundaki emsal iflçinin

belirlenmesi aflamas›nda, öncelikli olarak iflyerlerinin mali durumu, iflyerlerinde-

ki iflçi say›s›, siparifl miktarlar›, sendikalaflma, toplu ifl sözleflmesinin varl›¤› gibi
belli kriterlere dayanarak karfl›laflt›rma yap›lmal›d›r (Urhano¤lu, 2008, 80).
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C) Hukuki Sonuçlar
Belirli süreli ifl sözleflmesi ile belirsiz süreli ifl sözleflmesi aras›ndaki ayr›m›n

temel noktas›, hukuki sonuçlar› bak›m›ndand›r (Koç, 2004a,b,9). fiöyle ki, sözleflmenin son bulaca¤› zaman taraflarca belirlenmifl ise; belirli süreli ifl sözleflmesi
söz konusudur. Sözleflmenin böyle yap›lmas›n›n önemi, bunun taraflar› sürenin

sona ermesine kadar ba¤lamas›, ifl iliflkisinin öngörülen sürenin dolmas›na kadar
devam edece¤inin kural olarak kabul edilmesidir. Sürenin sonunda herhangi bir

bildirime gerek kalmaks›z›n sözleflme sona ermifl olacakt›r. Taraflar ancak hakl›
sebep oldu¤unda ifl sözleflmesini feshedebileceklerdir. Bundan baflka herhangi se-

bepten dolay› ifl akdinin feshedilmesi tazminat yükümlü¤ü getirecektir. Belirli sü-

reli ifl sözleflmesi ile belirsiz süreli ifl sözleflmesinin hukuki sonuçlar›n› birkaç noktada ele almak mümkündür.

1) ‹hbar Öneli/Tazminat› ve Yeni ‹fl Arama ‹zni/Ücreti
(a) ‹hbar Öneli/Tazminat›
‹fl sözleflmelerinin devam› önem arz eder. Belirsiz ifl sözleflmesinin iflveren

taraf›ndan hakl› bir neden (derhal fesih) olmaks›z›n feshedilebilmesi için, iflverenin iflçiye iflyerindeki k›demine göre ya belli bir süre önceden bildirimde bulun-

mas› veya bu süreye ait ücreti peflin olarak ödemesi gereklidir. Uygulamada, bu
düzenlemeye ihbar süresi ve ihbar tazminat› denilmektedir (Kurt,2006,653).

‹hbar süresi/tazminat› sözleflmenin iflçi ve iflveren için geçerli olup her ikisi

içinde hayati öneme sahiptir. Zira, iflçi iflini kaybetmeden önce haberi olup kendi-

sine yeni bir ifl bulabilmek için uygun bir süre kazanm›fl ve bu sürede geçiminin
kayna¤› olan ücret gelirinden mahrum kalmam›fl olacakt›r. ‹flveren de iflçi iflini b›-

rakmadan önce haberi oldu¤undan boflalan pozisyona uygun yeni bir eleman bulup üretimin devaml›l›¤› sa¤layacakt›r (Koçak, 2006).

‹hbar tazminat›, belirsiz süreli ifl sözleflmelerinde bildirim flartlar›na uyma-
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yan taraf›n ödemekle yükümlü oldu¤u bir tazminatt›r. Baflka bir ifadeyle süreli fe-

sih, ihbarl› fesih gibi de¤iflik terimlerle de ifade edilen önelli fesih, sadece belirsiz
süreli ifl sözleflmelerinde uygulan›r (Demir,2002,6 ve Ça¤lar,2005). Bu ba¤lamda

ihbar tazminat› belirsiz süreli ifl sözleflmesi için geçerli oldu¤undan belirli süreli
ifl sözleflmesinin sona ermesinde ihbar tazminat›ndan bahsedilemez (Güner,2006

ve Koçak,2006). Çünkü, belirli süreli ifl sözleflmelerinde, kural olarak, belirli bir
sürenin geçmesi üzerine sona erdi¤inden ihbar öneli söz konusu olmaz (Ça¤-

lar,2005). Baflka bir ifadeyle, belirli süreli ifl sözleflmesi öngörülen sürenin dolmas›yla kendili¤inden sona erdi¤inden ve fesih olgusu bulunmad›¤›ndan, ‹fl Kanunu’nun 17. maddesi uyar›nca ihbar tazminat› söz konusu de¤ildir. Yarg›tay Hukuk

Genel Kurulu bir karar›nda (YHGK, K:1978/1242) “1475 ‹fl Yasas›n›n 13. mad-

desine göre ihbar öneli ancak süresi belirli olmayan ifl sözleflmeleri için öngörüldü¤ünü, önceden saptanan projenin bitimine ba¤lanan bir ifl iliflkisinde ihbar taz-

minat› istenemeyece¤ine” hükmetmifltir. Benzeri flekilde Yarg›tay baflka bir kara-

r›nda (YHGK, K:2005/196) “belirli süreli ifl sözleflmesinin sona ermesinde ihbar

tazminat› al›namaz” ve baflka bir karar›nda (Yrg 9H, K:2005/12960) ise “davac›
iflçinin ifl sözleflmesi, süresi dolmadan önce iflverence feshedilmifltir. Böyle olun-

ca, davac› iflçi belirli süreli ifl sözleflmesiyle çal›flt›¤›ndan ihbar tazminat›na hak
kazan›lmas›na olanak bulunmamaktad›r.” demekle belirli süreli ifl sözleflmeleri

neticesinde ihbar tazminat›n›n söz konusu olmayaca¤›n› vurgulam›flt›r.
(b) Yeni ‹fl Arama ‹zni/Ücreti

Yeni ifl arama izni, belirsiz süreli ifl sözleflmeleri için geçerli olan ve bildi-

rim önelleri içinde kullan›lan bir hakt›r (Koç,2007a). Belirli süreli ifl sözleflmelerde sözleflmenin sona erme tarihi önceden belirlendi¤inden, ayr›ca bir ihbar zorun-

lulu¤u bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan, süreli fesih yoluyla sona erdirilemeyen
belirli süreli ifl sözleflmelerinde yeni ifl arama izni de söz konusu olmayacakt›r
(fien,2006,34). Ancak taraflar›n anlaflmalar› halinde belirli süreli ifl sözleflmesinde de, yeni ifl arama izni kulland›r›labilir (Çukur,2004).

92

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Yeni ifl arama izni ifl sözleflmesinin bildirim süresi tan›narak feshedilmesi

halinde söz konusudur. Ancak, belirsiz süreli ifl sözleflmesinin bildirim süresi ta-

n›nmaks›z›n derhal feshedilmesi halinde, bildirim sürelerine ait ücretin veya ihbar
tazminat›n›n peflin ödenmesi hallerinde yeni ifl arama izni verilmesi gerekmemek-

tedir. Ayn› flekilde iflverence ‹fl Kanununun 25. maddesine dayan›larak yap›lan fesihlerde de ifl arama izni söz konusu olmaz (fiahlanan,2005).

Belirli süreli ifl sözleflmelerinde sözleflmenin sona erme tarihi önceden belir-

lendi¤inden, ihbar öneli, dolay›s›yla yeni ifl arama izni de söz konusu olmayacakt›r.

2) Toplu ‹flçi Ç›karma
‹fl Kanunu’nun 29. maddesine göre iflveren; ekonomik, teknolojik, yap›sal

ve benzeri iflletme, iflyeri veya iflin gerekleri sonucu toplu iflçi ç›karmak istedi¤inde, bunu en az otuz gün önceden bir yaz› ile, iflyeri sendika temsilcilerine, ilgili
bölge müdürlü¤üne ve Türkiye ‹fl Kurumuna bildirir.
‹flyerinde çal›flan iflçi say›s›:

a) 20 ile 100 iflçi aras›nda ise, en az 10 iflçinin,

b) 101 ile 300 iflçi aras›nda ise, en az yüzde on oran›nda iflçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 iflçinin,

‹fline 17 nci madde uyar›nca ve bir ayl›k süre içinde ayn› tarihte veya farkl›

tarihlerde son verilmesi toplu iflçi ç›karma say›l›r (Koç,2007b).

Belirli süreli ifl sözleflmesiyle çal›flan iflçi, toplu iflçi ç›kar›lmas›n› ve “terci-

hen ifle ça¤r›lmay›” öngören ‹fl Kanunu’nun 29. maddesinin kapsam› d›fl›nda ka-

l›r. Zira, toplu ç›karman›n söz konusu olabilmesi için, iflçilerin ifl sözleflmelerinin
‹fl Kanunu’nun 17. maddesi uyar›nca ve bir ayl›k süre içinde ayn› tarihte veya

farkl› tarihlerde son verilmesi gereklidir. Belirli süreli ifl sözleflmeleri süreli feshi
öngören 17. maddesinin kapsam›n›n d›fl›nda oldu¤undan, belirli süreli ifl sözlefl-

mesiyle çal›flan iflçiler “toplu iflçi ç›karma” uygulamas›n›n d›fl›nda kalmaktad›rlar.
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3) K›dem Tazminat›
K›dem tazminat›; “hizmet sözleflmesi yasada belirtilen hallerde sona eren ve
kanunda belirtilen süre üzerinde çal›flm›fl iflçiye ve ölümü halinde mirasç›lar›na iflveren taraf›ndan ödenen ve miktar› iflçinin k›demine ve ücretine göre tespit edilen
miktar”d›r (Sümer,1991,75). K›dem tazminat›, 1475 say›l› Kanununun 14 maddesinde gösterilen fesih hallerinde en az bir y›ll›k çal›flmas› bulunan iflçiye veya iflçinin vefat etmesi halinde de bu iflçinin hak sahiplerine iflveren taraf›ndan ödenmesi gereken parad›r.
Bir iflyerinde çal›flan iflçilerin iflten ayr›lmalar› durumunda hangi hallerde k›dem tazminat› alabilecekleri 1475 say›l› ‹fl Kanununun 14. maddesinde belirtilmifltir (Koç,2007c,280). Buna göre;
• ‹flveren taraf›ndan 4857 say›l› ‹fl Kanunun 25. Maddesinin II numaral› bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve benzeri nedenler
d›fl›nda hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
• ‹flçi taraf›ndan 4857 say›l› ‹fl Kanunun 24. Maddesinde say›lan nedenlerden dolay› hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
• Muvazzaf askerlik dolay›s›yla hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
• ‹flçinin ba¤l› bulundu¤u kanunla kurulu kurum veya sand›klardan yafll›l›k,
emeklilik veya malullük ayl›¤› yahut toptan ödeme almas› amac›yla hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
• Kad›n›n evlendi¤i tarihten itibaren bir y›l içerisinde kendi r›zas› ile hizmet
akdini sona erdirmesi durumunda,
• ‹flçinin ölümü sebebiyle hizmet akdinin son bulmas› halinde,
• Sosyal Sigorta Yasalar›nda de¤ifliklik yapan 4447 say›l› yasa getirilen bir
hükümle, 506 say›l› Kanunun 60. maddesinin birinci f›kras›n›n (A) bendinin (a)
ve (b) alt bentlerinde öngörülen yafllar d›fl›nda kalan di¤er flartlar› veya ayn› kanunun geçici 81. maddesine göre yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› için öngörülen sigortal›l›k süresini ve prim ödeme gün say›s›n› tamamlayarak kendi istekleri ile iflten ayr›lmalar› nedeniyle,
iflçiler k›dem tazminat› almaya hak kazan›rlar.
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Belirli süreli ifl sözleflmelerinde, genel kural olarak, 1475 Say›l› ‹fl Kanu-

nu’nun 14. Maddesinden öngörülen k›dem tazminat›na hak kazanmas› mümkün

de¤ildir. Zira, belirli süreli ifl sözleflmesi kendili¤inden son buldu¤undan, herhan-

gi bir fesih söz konusu olmamaktad›r. Genel kural bu olmakla birlikte, özellikle ifl
sözleflmesinin yenilenmeyece¤inin bildirilmesini, Yarg›tay, ifl sözleflmesinin fes-

hi olarak de¤erlendirmektedir. Nitekim, Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu bir karar›nda (YHGK, K:1994/869) “belirli süreli ifl akdini yenilemeyece¤ini bildiren ifl-

veren, akdi feshetmifl say›l›r. Bu durumda k›dem tazminat›n› ödemekle yükümlü-

dür.”demek suretiyle iflverenin ifl sözleflmesini yenilemeyece¤ini belirtmesini “ifl

sözleflmesinin feshi” olarak kabul etmifltir. Yarg›tay bir baflka karar›nda (Yrg 9H,

K:2003/8198) “belirli süreli hizmet akitlerinde akdin süre sonunda yenilenmeyece¤inin iflçi ya da iflveren taraf›ndan bildirilmesi, akdin süre bitiminde feshin ma-

hiyetindedir. Somut olayda da daval› iflveren, akdin yenilenmeyece¤ini bildirerek
31.7.2001 tarihi itibariyle davac› ö¤retmenin hizmet akdini feshetmifltir. Bu fesih
flekline göre davac›n›n k›dem tazminat›na hak kazand›¤›n›n kabulü gerekir” de-

mekle belirli süreli ifl sözleflmesinin yenilenmeyece¤inin belirtilmesini fesih anlam›nda de¤erlendirmifltir.
4) ‹fl Güvencesi
‹fl Kanununa göre, ifl güvencesinde yararlanabilmek için afla¤›da belirtilen

flartlar›n bulunmas› gereklidir.

• Otuz veya daha fazla iflçinin çal›flt›¤› iflyerinin bulunmas›,
• ‹flçinin en az alt› ay k›deminin bulunmas›,

• ‹flçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesiyle çal›flm›fl olmas› ve

• ‹flçinin, iflletmenin bütününü sevk ve idare eden iflveren vekili ve yard›m-

c›lar› veya iflyerinin bütününü sevk ve idare eden ve iflçiyi ifle alma ve iflten ç›kar-

ma yetkisi bulunan iflveren vekillerinin d›fl›nda olmas› hallerinde ifl güvencesinden yararlanma söz konusudur.

Yukar›daki flartlar› haiz iflçilerin ifl akitlerinin feshi, iflçinin yeterlili¤inden
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veya davran›fllar›ndan veya iflletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r.

‹flçinin ifl güvencesinden yararlanmas› için, belirsiz süreli ifl sözleflmesiyle

çal›flmas› gereklidir. Belirli süreli sözleflme ile çal›flan iflçi, sürenin sonuna kadar
sözleflme ile ba¤l› bulundu¤undan sürenin sonuna kadar iflin sürmesi söz konusudur (Koç,2005). Zira, belirli süreli ifl sözleflmesinde hakl› bir neden olmaks›z›n
sözleflmesinin süresinden önce feshi hukuken mümkün de¤ildir (Güney, 2004,

457). ‹flçi, belirli süreli sözleflmenin yap›lmas›na imkân bulunmayan hallerde ifl
güvencesinden yararland›¤› gibi, belirli süreli sözleflmenin esasl› bir neden olmak-

s›z›n, ard arda yap›lmas›yla belirsiz süreli sözleflmeye dönüflmesi hallerinde de ifl
güvencesinden yararlan›r (Günay, 2004, 457).

Nitekim Yarg›tay bir karar›nda (Yrg 9H, K:2003/19593) “belirli süreli hiz-

met akdi ile çal›flan üst düzey yöneticinin 4857 say›l› Kanundaki ifle iade hükümlerinden yararlanmas› mümkün de¤ildir.” demek suretiyle ifl güvencesinden yararlanabilmek için belirsiz süreli sözleflme ile çal›flma flart›n› vurgulam›flt›r.
IV) SONUÇ
‹fl Kanunu’nun 11. ve 12. Maddelerinde belirli ve belirsiz süreli ifl sözleflme-

sine iliflkin düzenlemeye yer verilmifltir.

‹fl iliflkisinin bir süreye ba¤l› olarak yap›lmad›¤› halde sözleflme belirsiz sü-

reli say›l›r.

Belirli süreli ifl sözleflmesi, esasl› bir neden olmad›kça, birden fazla üst üste ya-

p›lamaz. Aksi halde ifl sözleflmesi bafllang›çtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Esasl› nedene dayal› zincirleme ifl sözleflmeleri, belirli süreli olma özelli¤i-

ni korurlar.

Belirli süreli ifl sözleflmesi ile çal›flt›r›lan iflçi, ay›r›m› hakl› k›lan bir neden

olmad›kça, salt ifl sözleflmesinin süreli olmas›ndan dolay› belirsiz süreli ifl sözleflmesiyle çal›flt›r›lan emsal iflçiye göre farkl› iflleme tabi tutulamaz.
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ﬁEREF‹YEDE DE⁄ER DÜﬁÜKLÜK
TEST‹N‹N ULUSLARARASI MUHASEBE
STANDARDI (IAS 36) VE AMER‹KAN
MUHASEBE STANDARDI (SFAS 142)
AÇISINDAN ‹NCELENMES‹
ASSESMENT OF GOODWILL IMPAIRMENT
TEST FROM THE VIEW OF
INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARD (IAS 36) AND STATEMENT
OF FINANCIAL ACCOUNTING
STANDARD (SFAS 142)
G Serkan TERZ‹*
Öz
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu ve Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar› Kurulu, ortaklaﬂa ve ayr› ayr› olarak, muhasebe standartlar›nda yak›nsama çal›ﬂmalar› yapmak için anlaﬂm›ﬂt›r. Buna ra¤men IASB ve FASB’›n ﬂerefiyeye iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü testinde, önemli düzeyde farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, uluslararas› muhasebe standartlar› ve Amerikan muhasebe
standartlar› aras›nda ﬂerefiye için de¤er düﬂüklük testindeki farkl›l›klar gösterile-

* T.C.Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Doktora Program›
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rek, FASB 142’nin iki aﬂamal› yöntem uygulamas› ile IAS 36’n›n tek aﬂamal›
yöntem uygulamas› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: ﬁerefiye, ﬁerefiyede De¤er Düﬂüklük Testi, UMS 36,
SFAS 142
Abstract
International Accounting Standard Board (IASB) and U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB) have agreed to work separately and jointly toward convergence of accounting standards. However, significant differences remain between FASB and IASB in goodwill impairment testing.
The aim of this article is present the differences in goodwill impairment testing between international accounting standards and U.S. financial accounting
standards. For this purpose, the application of a two-step method under FASB
No.142 compared with the one-step method used in IAS No.36.
Keywords: Goodwill, Goodwill Impairment Test, IAS 36, SFAS 142
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1. G‹R‹ﬁ
‹ﬂletmelerin d›ﬂ büyüme stratejileri aras›nda yer alan iﬂletme birleﬂmeleri,
son y›llarda önemli düzeyde art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu stratejinin iﬂletmelere en önemli faydalar›, küresel dünyada rekabet güçlerini koruyabilmeleri, maliyetleri azaltarak pazar paylar›n› artt›rmas› ve finansman temini sa¤lamas›d›r.
Çeﬂitli ülkeler, iﬂletme birleﬂmelerinin artan öneminden dolay› yasal ve finansal düzenlemeler yapm›ﬂ ve ihtiyaçlara göre revize etmektedir. Ancak ülkelerin sosyo-kültürel, ekonomik ve politik yap›lar›na ba¤l› olarak geliﬂtirilen finansal
raporlama sistemleri, birbirlerinden farkl›l›klar gösterebilmektedir.
Dünyada küreselleﬂme ile baﬂlayan de¤iﬂim ile yat›r›mlar, biliﬂim ve iletiﬂim
teknolojileri ile farkl› ülke ve k›talarda yap›l›r hale gelmiﬂ ve buna ba¤l› olarak da
yat›r›mc›lar›n yat›r›m yapacaklar› ﬂirketlerin finansal tablolar›n›n güvenilir, anlaﬂ›labilir ve gerçe¤e uygun olarak düzenlenmesi gere¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu amaçla da dünyada raporlaman›n tek dille yap›labilmesi için tek set muhasebe/finansal
raporlama standartlar›n›n kullan›lmas› ihtiyac› do¤muﬂtur.
Dünyada h›zl› bir biçimde artan tek bir set muhasebe/finansal raporlama
standartlar› ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu-IASB (önceki ismi Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi) taraf›ndan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (IAS) ve Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (IFRS) yay›nlanm›ﬂt›r.
IASB taraf›ndan oluﬂturulan standartlar, dünya genelinde çok say›da ülkede
uyumlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Örne¤in Avrupa Birli¤i’ne üye olan 27 ülkede borsaya kote
olan ﬂirketler, yerel (ulusal) uygulamalar›n yerine IAS/IFRS’ye uygun konsolide
finansal tablolar haz›rlamaktad›r. Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika’daki ço¤u
ülkede de ulusal muhasebe standartlar›, IAS/IFRS ile uyumlaﬂt›r›lmaktad›r. (Mirza, Holt ve Orrell, 2006, s.1)
Global muhasebe standard› ihtiyac›n› gidermek amac›yla geliﬂtirilen
IAS/IFRS’lerde, gün geçtikçe önemi artan iﬂletme birleﬂmeleri ile ilgili muhasebeleﬂtirme ve raporlama ilkeleri belirlenmiﬂ ve öncelikle IAS 22 “‹ﬂletme Birleﬂ-
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meleri” standard› ile düzenlenme yap›lm›ﬂ, daha sonra bu standart revize edilerek
IFRS 3 “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” standard› yay›nlanm›ﬂt›r. Bunun yan›nda ﬂerefiye ile ilgili düzenlemeler IAS 38 “Maddi Olmayan Duran Varl›klar” ve IAS
36 “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü” standartlar›nda da yap›lm›ﬂt›r. IASB taraf›ndan yap›lan revizyon çal›ﬂmalar›, genellikle Amerikan Muhasebe Standartlar› Kurulu (FASB) ile yap›lan yak›nlaﬂma projesi kapsam›nda yürütülmektedir. Di¤er
bir ifadeyle gerek IASB, gerekse de FASB taraf›ndan standartlarda yap›lan revizyon ve geliﬂtirmeler, birbirlerinden etkilenmektedir. ‹ﬂletme birleﬂmeleri ile ilgili
olarak FASB taraf›ndan öncelikle SFAS 141 “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” standard›
yay›nlanm›ﬂ, 2001 y›l›nda da SFAS 142 “ﬁerefiye ve Di¤er Maddi Olmayan
Duran Varl›klar” standard› yay›nlanm›ﬂt›r.
2. ﬁEREF‹YEN‹N TANIMI VE RAPORLANMASI
ﬁerefiye, iﬂletmelerin deviral›nmas› esnas›nda, iﬂletme için ödenen bedel ve
piyasa rayiç tutar› ile ölçümlenen net varl›klar›n de¤eri aras›ndaki pozitif farkt›r.
E¤er iﬂletmelerin piyasa rayiç tutarlar› hesap edilemiyorsa, ilgili iﬂletmenin bilançosundaki net defter de¤eri esas al›nmal›d›r.(Yard›mc›o¤lu, 2007, s.64.)
Di¤er bir ifadeyle ﬂerefiye; birleﬂme maliyetinin, edinilen iﬂletmenin tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve koﬂullu yükümlülüklerinin muhasebeleﬂtirilmesinden sonra kalan k›sm›d›r. Buna göre ﬂerefiye ﬂu ﬂekilde formüle edilebilir: (Gökçen, Ataman ve Çak›c›, 2006, s.30.)
ﬁerefiye = Sat›nalma Fiyat› (Birleﬂme Maliyeti-BM) - ‹ktisap Edilen Net
Varl›klar›n Gerçe¤e Uygun De¤eri (NV)
BM > NV ise ﬂerefiye vard›r, varl›k olarak tan›n›r ve de¤er düﬂüklük testine
tabi tutulur.
BM < NV ise birleﬂme kar› (negatif ﬂerefiye) vard›r ve gelir tablosuna yans›t›l›r.
ﬁerefiyenin ortaya ç›kmas›nda etkili olan faktör, devral›nan ﬂirketin sahip
oldu¤u yüksek pazar pay› ve bu paydan kaynaklanan sektör ortalamas›n›n üzerin-
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deki kar beklentisi oldu¤u ileri sürülmektedir. Bu maddi duran varl›k kaleminin
en önemli özelli¤i, di¤er varl›k kalemlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kmas› ve tek baﬂ›na al›n›p sat›lmas›n›n pek mümkün olmamas›d›r. (Yard›mc›o¤lu, 2007, s.64.)
2.1. ULUSLARARASI MUHASEBE VE F‹NANSAL RAPORLAMA
STANDARDI AÇISINDAN (IAS 38 VE IFRS 3)
ﬁerefiye ile ilgili IASB taraf›ndan yap›lan ilk düzenleme, IAS 22 “‹ﬂletme
Birleﬂmeleri” standard› olup, bu standarda göre iﬂletme birleﬂmeleri, sat›n alma
ve ç›karlar›n birleﬂtirilmesi yöntemlerine göre muhasebeleﬂtirilmekteydi. Ancak
IASB taraf›ndan yap›lan revizyonla bu standart, IFRS 3 “‹ﬂletme Birleﬂmeleri”
olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve ç›karlar›n birleﬂtirilmesi yönteminin kullan›lmas› yasakland›¤› gibi, en önemli de¤iﬂikliklerden biri de, ﬂerefiyenin itfaya tabi tutulmas›na
son verilmiﬂtir. ﬁerefiye, itfa yerine, IAS 36 “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü”
standard›na göre en az y›lda bir kez de¤er düﬂüklü¤ü iﬂlemine tabi tutulmaktad›r.
‹ﬂletme birleﬂmeleri sonucunda (sat›n alma yoluyla) hesaplanan ﬂerefiye
(pozitif ﬂerefiye), varl›k olarak iﬂletmenin bilançosunda, birleﬂme kar› (negatif ﬂerefiye) ise, kazanç kalemi olarak gelir tablosunda ola¤an faaliyet kalemi olarak raporlan›r.
Sat›n alma yoluyla ortaya ç›kan ﬂerefiyenin yan›nda, iﬂletme içinde oluﬂan
ﬂerefiye de söz konusudur. IAS 38 “Maddi Olmayan Duran Varl›klar” standard›na göre, iﬂletme içinde oluﬂan ﬂerefiye iﬂletmenin bilançosunda varl›k olarak raporlanamaz.
2.2. AMER‹KAN MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN (SFAS 141)
‹ﬂletme birleﬂmeleri, ﬂerefiye ve maddi olmayan duran varl›klarla ilgili muhasebe kurallar›, Amerikan muhasebe uygulamas›na 141 nolu “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” ve 2001 y›l›nda yürürlü¤e giren 142 nolu “ﬁerefiye ve Di¤er Maddi Olmayan Duran Varl›klar” standartlar› ile girmiﬂtir. 141 nolu standart ile sat›n al-
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ma yöntemi lehine iktisaplar için ç›karlar›n birleﬂtirilmesi yönteminin kullan›m› kald›r›lm›ﬂt›r. 142 nolu standart, maddi olmayan duran varl›k ve ﬂerefiye için
rehberlik yapm›ﬂt›r. 141 ve 142 nolu standartlar, iﬂletme birleﬂmesi ile iktisap edilen varl›k ve borçlar ile ﬂerefiyenin defter de¤erlerinden ziyade, gerçe¤e uygun
de¤erlerini (fair market values) esas alm›ﬂt›r. (Feldman, 2004, s.2.)
ﬁerefiyeye iliﬂkin itfa uygulamas›, 142 numaral› standart ile sona ermiﬂtir.
Amerikan finansal muhasebe standartlar›nda (SFAS) ﬂerefiyelerin itfas› uygulamas›na son verilmesinin sebebi, itfa uygulamas›nda tespit edilecek itfa süresinin tespitinde ﬂirketlerin keyfi davran›ﬂlar› olmuﬂtur. Çünkü ﬂerefiye, 142 nolu standarttan
önce 40 y›l üzerinden itfa edilmekteydi. ﬁerefiyenin 40 y›l› aﬂmayacak ﬂekilde itfa
ediliyor olmas›, sürenin uzunlu¤undan dolay› ﬂirketlerin ayn› varl›klar için farkl› itfa süresini benimsemeleridir. Günümüzdeki uygulama ise sektör ortalamas›n›n üzerindeki karl›l›k tamamen ya da k›smen ortadan kalkmas› durumunda aktifler aras›na kaydedilen ﬂerefiye tutar› üzerinde düzeltmelere gidilece¤i ﬂeklindedir. Net defter de¤eri, gerçe¤e uygun de¤erden fazla oldu¤unda, net defter de¤eri ile gerçe¤e
uygun de¤er aras›ndaki fark gider yaz›larak muhasebeleﬂtirilecektir. Di¤er bir ﬂekilde ifade edecek olursak, ﬂerefiyenin net defter de¤eri, gerçe¤e uygun de¤ere eﬂit bir
rakama gelinceye kadar azalt›lacakt›r. (Yard›mc›o¤lu, 2007, s.65-66.)
142 nolu standart ile ﬂerefiyenin itfa edilmesinin kald›r›lmas› yan›nda baz›
yenilikler de getirilmiﬂtir. FASB taraf›ndan yap›lan düzenleme ile ﬂerefiyenin, raporlama birimi düzeyinde (reporting unit level) hesaplanmas› ve hesaplamada gerçe¤e uygun de¤erlerin kullan›lmas› (Feldman, 2004, s.2.) ve ﬂerefiyenin her y›l›n
ayn› döneminde de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. ﬁerefiyede de¤er düﬂüklük testinin uygulama biçimi de belirtilmiﬂ olup, iki aﬂamal›
bir süreç izlenmesi gerekmektedir. Buna göre ﬂirketler öncelikle, raporlama biriminin defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤erini karﬂ›laﬂt›rmal›d›r. E¤er raporlama
biriminin defter de¤eri, gerçe¤e uygun de¤erini aﬂ›yorsa, de¤er düﬂüklük testi için
ikinci aﬂamaya geçilir. ‹kinci aﬂamada ise ﬂerefiyede de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤› tespit edilir. SFAS 142’nin Amerika’da uygulanma tarihi ise 01 Ocak
2002’dir. (Lapointe-Antunes, Cormier ve Mangan, 2008, s.40.)

106

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

‹ﬂletme birleﬂmeleri sonucunda, iktisap edilen net varl›klar›n gerçe¤e uygun
de¤eri, birleﬂme maliyetinin alt›nda kal›yorsa, ﬂerefiye (pozitif ﬂerefiye), finansal
tablolarda varl›k olarak raporlan›r. E¤er iktisap edilen net varl›klar›n gerçe¤e uygun
de¤eri, birleﬂme maliyetini aﬂ›yorsa (negatif ﬂerefiye), pro-rata esas›na göre finansal
olmayan varl›klara da¤›t›larak, bu varl›klar›n defter de¤erleri azalt›l›r ve aﬂan k›s›m,
gelir tablosunda ola¤anüstü kazanç* olarak raporlan›r. (Deloitte, 2007, s.6.)
3. ﬁEREF‹YEYE ‹L‹ﬁK‹N DE⁄ER DÜﬁÜKLÜK TEST‹ VE DE⁄ER
DÜﬁÜKLÜK ZARARI
ﬁerefiyede de¤er düﬂüklü¤ü, genellikle ﬂerefiyenin gerçe¤e uygun de¤eri ile
defter de¤eri aras›ndaki fark olarak bilinmektedir. ﬁerefiyede de¤er düﬂüklü¤ü hesaplamas› kolay olmamakla birlikte sadece gerçe¤e uygun de¤er ile defter de¤eri
aras›ndaki fark da de¤ildir. Bu hesaplama için maddi ve maddi olmayan duran
varl›klar›n de¤erleme yöntemlerinin ve sat›n al›m fiyatlar›n›n ve bunlar›n varl›klara da¤›l›m›n›n çok iyi biçimde bilinmesi gerekmektedir. (Seetharam ve di¤erleri, 2005, s.338.)
3.1. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI AÇISINDAN (IAS 36)
IAS 36 “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü” standard›na göre de¤er düﬂüklük
testi tek aﬂamal›d›r. Varl›¤›n defter de¤eri, geri kazan›labilir de¤eri ile karﬂ›laﬂt›r›l›r ve geri kazan›labilir de¤er, defter de¤erinden büyükse karﬂ›l›k ayr›lmaz, tersi
durumda varl›¤›n defter de¤eri geri kazan›labilir de¤ere indirilir. Yani aradaki fark
kadar karﬂ›l›k ayr›l›r.
Geri kazan›labilir de¤er, varl›¤›n sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun
de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r.
ﬁerefiyede de¤er düﬂüklü¤ü testi için önce, ﬂerefiyenin nakit üreten birim
* Amerikan Muhasebe Standartlar›’nda ola¤anüstü ismiyle raporlama yap›labilmektedir. Ancak IAS 1 “Finansal
Tablolar›n Sunumu” standard›na göre, ola¤anüstü ismiyle raporlama yasaklanm›ﬂt›r.
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(cash-genarating unit) veya grubuna da¤›t›lmas› gerekmektedir. Daha sonra nakit üreten birim veya grubun geri kazan›labilir de¤eri tespit edilir. Nakit üreten bir
birime iliﬂkin geri kazan›labilir tutar, sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun
de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r.
Nakit üreten birim ise, söz konusu varl›¤› içeren ve di¤er varl›klar›n veya
varl›k gruplar›n›n nakit giriﬂlerinden büyük ölçüde ba¤›ms›z nakit giriﬂleri sa¤layan en küçük varl›k grubudur.
Aﬂa¤›daki durumlarda, varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› belirlenemez:
• Varl›¤›n kullan›m de¤erinin sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤erine yak›n olaca¤› tahmin edilememesi (örne¤in varl›¤›n kullan›m›ndan kaynaklanacak gelecekteki nakit ak›ﬂlar›n›n önemsiz bir düzeyde olaca¤›n›n tahmin edilememesi durumunda) ve
• Varl›k, di¤er varl›klara iliﬂkin nakit ak›ﬂlar›ndan büyük ölçüde ba¤›ms›z
nakit ak›ﬂlar› sa¤lamamas›.
Bu gibi durumlarda, kullan›m de¤eri ve dolay›s›yla geri kazan›labilir tutar,
sadece varl›¤›n nakit üreten birimi için belirlenebilir.
ﬁerefiyenin da¤›t›ld›¤› nakit üreten bir birimin, de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan
y›ll›k olarak test edildi¤i ve ilgili birimin de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ olabilece¤ine iliﬂkin her ne zaman bir belirti ortaya ç›karsa, ﬂerefiye dahil defter de¤eri ilgili birimin geri kazan›labilir tutar› ile karﬂ›laﬂt›r›lmak suretiyle de¤er düﬂüklü¤ü
aç›s›ndan test edilir. Birimin geri kazan›labilir tutar›n›n defter de¤erini aﬂmas› durumunda, an›lan birim ve bu birime da¤›t›lan ﬂerefiye de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ kabul edilir.
IFRS 3’e göre, bir iﬂletme birleﬂmesinde muhasebeleﬂtirilen ﬂerefiye, iﬂletme birleﬂmesi neticesinde ana ortakl›k taraf›ndan kontrol edilen ﬂerefiye tutar›ndan ziyade ana ortakl›¤›n pay› çerçevesinde elde etti¤i ﬂerefiyeyi gösterir. Bu nedenle, az›nl›k pay›na ait ﬂerefiye ana ortakl›¤›n konsolide finansal tablolar›nda
muhasebeleﬂtirilmez. Dolay›s›yla, ﬂerefiyenin da¤›t›ld›¤› nakit üreten birimde bir
az›nl›k pay›n›n bulunmas› durumunda, söz konusu birimin defter de¤eri aﬂa¤›dakilerden oluﬂur:
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• An›lan birimin belirlenebilir net varl›klar›ndaki ana ortakl›¤›n pay› ile
az›nl›¤›n pay› ve
• Ana ortakl›¤›n ﬂerefiyedeki pay›.
ﬁerefiyede de¤er düﬂüklük testine iliﬂkin süreç aﬂa¤›daki gibidir: (Nyenrode
School of Accountancy & Controlling, 2009, s.5.)

ﬁekil 1: IAS 36’ya Göre Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
IAS 36’ya göre de¤er düﬂüklük testi, örnekler yard›m›yla aﬂa¤›da incelenmiﬂtir.
Örnek 1 : (Nyenrode School of Accountancy & Controlling, 2009, s.11-20.)
Örne¤imizde 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle hesaplamalar yap›lm›ﬂt›r.
ﬁerefiyede de¤er düﬂüklük testi için nakit üreten birimin kullan›m de¤eri ve
sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤erinin hesaplanmas› gerekmektedir.
Kullan›m de¤erinin belirlenmesinde genellikle iskonto edilmiﬂ nakit ak›mlar›
yöntemi (discounted cash flow), sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde ise piyasa katsay›lar› yöntemi (market multiple method)
kullan›lmaktad›r.
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ﬁekil 2: ‹skonto Edilmiﬂ (‹ndirgenmiﬂ) Nakit Ak›m›n Kapsam›

Tablo 1: ABC Nakit Üreten Birimi ‹çin ‹ndirgenmiﬂ Nakit Ak›m De¤erleri Analizi

* Nakit ak›mlar›n›n tahmin süreci sonunda, ﬂirketin sonsuza dek alaca¤› de¤eri ifade etmektedir.
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Yukar›da kullan›lan de¤er ve tahminler, di¤er bir ifadeyle de¤erleme varsay›mlar›, finansal krizden, ekonomik geliﬂimlerden, politik istikrars›zl›klardan etkilenmektedir.
IFRS’lere göre yap›lan analizde bütçeleri/tahminleri esas alan projeksiyonlar, daha uzun bir dönemin kullan›lmas› gerekti¤ine iliﬂkin hakl› gerekçeler bulunmad›¤› sürece, en fazla 5 y›ll›k dönemi kapsar.
ABC Nakit üreten birimin kullan›m de¤erini belirlemek için kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama sermaye maliyeti (WACC)* aﬂa¤›daki ﬂekilde gösterilen bileﬂen ve
de¤erler esas al›narak hesaplanm›ﬂt›r.

ﬁekil 3: Kullan›m De¤erinin Hesaplanmas›nda Kullan›lan WACC
Sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›lan piyasa katsay›lar› yönteminde firma de¤eri, nakit üreten birimin de¤eri ile il-

* WACC = (1-vergi oran›) x (borçlar/toplam kaynaklar) x borçlanma maliyeti + (sermaye/toplam kaynaklar) x sermaye maliyeti
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gili piyasa çarpanlar› belirlenerek (EV/EBIDTA, EV/EBIT gibi) hesaplanmaktad›r.

Tablo 2: Çoklu Çarpan Yöntemiyle Sat›ﬂ Maliyetleri Düﬂülmüﬂ Gerçe¤e Uygun De¤erin Hesaplanmas›
Yukar›daki hesaplamalar ›ﬂ›¤›nda ABC nakit üreten birim ile ilgili de¤er düﬂüklük hesaplamas› ﬂu ﬂekildedir:

Tablo 3: ABC Nakit Üreten Birimin De¤er Düﬂüklük Testi Öncesi ve
Sonras› Bilançolar›
Dönem sonu bilançosunda yer alan (1.120), geri kazan›labilir de¤eri ifade
etmektedir. Kullan›m de¤eri (1.120), sat›ﬂ maliyetleri düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun
de¤erden (745) yüksek oldu¤undan kullan›m de¤eri esas al›nm›ﬂt›r. (1.380 >
1.120) oldu¤unda ﬂerefiyede de¤er düﬂüklü¤ü vard›r. (1.380 – 1.120 =) 260 ﬂerefiyede de¤er düﬂüklük zarar› ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Örnek 2: (Nevruz Dursun, 2007, s.126-128.)
X iﬂletmesi 1 Ocak 2007 tarihinde Y iﬂletmesinin %80 hissesini 1.600 TL
ödeyerek sat›n alm›ﬂt›r. Söz konusu tarih itibariyle Y iﬂletmesinin belirlenebilir
net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri 1.500 TL’dir. Y iﬂletmesinin ﬂarta ba¤l› yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla, X iﬂletmesi konsolide finansal tablolar›n› haz›rlarken;
• Y iﬂletmesinin net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤erini 1.500 TL üzerinden,
• Az›nl›k pay›n›, Y iﬂletmesinin net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinin
%20’si olan (1.500 x %20 =) 300 TL üzerinden,
• ﬁerefiyeyi ise (1.600 – 1.500 =) 100 TL olarak maddi olmayan duran varl›klar içerisinde gösterecektir.
Y iﬂletmesinin varl›klar›n›n tamam›, di¤er varl›k veya varl›k gruplar›n›n sa¤lad›¤› nakit ak›mlar›ndan büyük ölçüde ba¤›ms›z nakit giriﬂi sa¤layan en küçük
varl›k grubudur. Bundan dolay› da Y iﬂletmesi nakit üreten bir birimdir.
31 Aral›k 2007 tarihinde Y iﬂletmesinin tan›mlanabilir varl›klar›n›n defter
de¤eri 1.350 TL’ye düﬂmüﬂ ve X iﬂletmesi yapt›rd›¤› de¤erlemede Y iﬂletmesinin
geri kazan›labilir de¤erinin 1.000 TL oldu¤unu belirlemiﬂtir.
Nakit üreten birim olan Y iﬂletmesinin 1.000 TL’lik geri kazan›labilir de¤erinin bir k›sm›, kay›tlara al›nmayan az›nl›k paylar›na iliﬂkin ﬂerefiyeye aittir. Tamamen sahip olunmayan ﬂerefiyeli bir nakit üreten birimin de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan test edilmesi aç›s›ndan, IAS 36 gere¤i olarak, birimin defter de¤eri, geri kazan›labilir tutar› ile karﬂ›laﬂt›r›lmadan önce nazari olarak düzeltilmelidir. Bu durum, birime da¤›t›lm›ﬂ ﬂerefiyeye iliﬂkin defter de¤erinin, az›nl›k pay›na ait ﬂerefiyeyi an›lan defter de¤erine dahil etmek suretiyle brütleﬂtirilmesi sonucunda sa¤lan›r. Bu ﬂekilde düzeltilmiﬂ defter de¤eri, daha sonra, nakit üreten birimin de¤er
düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ olup olmad›¤›n› belirlemek için ilgili Y biriminin geri kazan›labilir tutar› ile karﬂ›laﬂt›r›l›r. Y biriminin de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ olmas›
durumunda, X iﬂletmesi, oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü zarar›n›, ilk olarak, birime da¤›t›lan ﬂerefiyenin defter de¤erini azaltacak ﬂekilde da¤›t›r.
Bu ilkeler do¤rultusunda Y birimi için yap›lacak de¤er düﬂüklük testi sonucunda 850 TL’lik de¤er düﬂüklük zarar› hesaplanacakt›r.
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Tablo 4: De¤er Düﬂüklük Zarar›n›n Hesaplanmas› ‹çin ﬁerefiyenin
Düzeltilmesi
(*) Y iﬂletmesinin %80’inin sat›n al›nd›¤› tarih itibariyle X iﬂletmesine ait
ﬂerefiye tutar› 400 birimdir. Dolay›s›yla, Y iﬂletmesindeki %20’lik az›nl›¤a iliﬂkin
varsay›msal ﬂerefiye tutar› ayn› tarih itibariyle 100 birim olacakt›r (400 x 20/80).
IAS 36’ya göre hesaplanan de¤er düﬂüklük zarar›n›n 500 TL’lik k›sm› ﬂerefiyeden düﬂülecektir. Ancak ﬂerefiye, sadece ana ortakl›¤›n pay›na göre muhasebeleﬂtirildi¤inden, 850 TL’lik de¤er düﬂüklü¤ü zarar›; ana ortakl›¤a ait olan (400
TL) ve az›nl›k pay›na ait olan (100 TL) ﬂeklinde paylaﬂt›r›l›r ve sadece ana ortakl›¤a ait olan de¤er düﬂüklü¤ü (400 TL), ﬂerefiye de¤er düﬂüklü¤ü zarar› olarak
muhasebeleﬂtirilir.
850 TL’lik de¤er düﬂüklü¤ünden geriye kalan 350 TL’lik k›s›m, Y iﬂletmesinin tan›mlanabilir varl›klar›n›n defter de¤erinden düﬂülerek muhasebeleﬂtirilir.
Sonraki dönemlerde ortaya ç›kan de¤er art›ﬂlar› nedeniyle ﬂerefiyedeki de¤er düﬂüklük karﬂ›l›klar› iptal edilmez.
3.2. AMER‹KAN MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN (SFAS 142)
SFAS 142’ye sat›n alma tarihini takip eden dönemlerde ﬂerefiye de¤er düﬂüklük testine tabi tutulmas› gerekmekte ve bunun için iki aﬂamal› bir süreç söz
konusudur: (Shoaf ve Zaldivar, 2005, s.32.)
• ‹lk aﬂamada, ﬂerefiye içeren raporlama birimi tespit edilerek, raporlama biriminin defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤eri karﬂ›laﬂt›r›l›r. E¤er raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤eri, defter de¤erinden büyükse, ﬂerefiyede de¤er düﬂüklü¤ü oldu¤u düﬂünülmez ve ikinci aﬂamaya geçilmez. E¤er raporlama biriminin
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gerçe¤e uygun de¤eri, defter de¤erinden küçükse, de¤er düﬂüklük testi yap›lmas›
gerekir ve ikinci aﬂamaya geçilir.
• ‹kinci aﬂamada, birinci aﬂamada tan›mlanan raporlama biriminin gerçe¤e
uygun de¤eri, raporlama biriminin tüm varl›k ve yükümlülüklerine da¤›t›l›r (tan›mlanmam›ﬂ maddi olmayan duran varl›klar dahil). Gerçe¤e uygun de¤erin defter de¤erini aﬂan k›sm›n›n varl›k ve yükümlülüklere da¤›t›lmas› ile yeni bir ﬂerefiye tespit edilir. E¤er ﬂerefiyenin defter (kay›tl›) de¤eri, tespit edilen gerçe¤e uygun de¤erini aﬂarsa, aﬂan k›sm› kadar de¤er düﬂüklük zarar› ortaya ç›kar ve gelir
tablosunda raporlan›r.
E¤er ﬂerefiye ve di¤er varl›klardaki de¤er düﬂüklü¤ü, ayn› zamanda ortaya
ç›karsa, ﬂerefiye için de¤er düﬂüklü¤ü testi, di¤er varl›klar için de¤er düﬂüklük testi yap›ld›ktan sonra yap›lmal›d›r. (Shoaf ve Zaldivar, 2005, s.32.)
ﬁerefiyede de¤er düﬂüklük testinin ilk aﬂamas› tan›mlanabilir varl›k ve yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin belirlenmesi olup, bu iﬂlem firma de¤erlemesi olarak da isimlendirilmektedir. De¤erleme iﬂlemi için ise, çeﬂitli yöntemler mevcuttur. Örne¤in, kar pay› indirgeme yöntemi, art›k de¤er yöntemi ve
indirgenmiﬂ nakit ak›mlar› yöntemi. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Lander ve Reinstein,
2003, s.227-232.)

ﬁekil 4: ﬁerefiyede De¤er Düﬂüklük Testi (RP Financial, LC, s.5.)
SFAS 142’ye göre ﬂerefiyede de¤er düﬂüklük testini örnekler yard›m›yla inceleyelim.
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Örnek 1 :(Feldman, 2004, s.5-6.) DDS ﬂirketi, diﬂ uygulamalar› sat›n almaktad›r. Sat›c› diﬂ doktorlar›, profesyonel pratisyenlerdir. Fakat araçlar›n sat›n al›mlar› ve faturalar›, merkezi olarak yap›lmaktad›r. Her bir uygulama, ayr› bir raporlama birimi olarak yönetilmektedir. DDS yönetimi, her bir uygulaman›n finansal
performanslar›n› ayr› ayr› ve tahmin edilen finansal hedeflerin baﬂar›l›p baﬂar›lmad›¤›n› dikkate alarak incelemektedir. 2001 y›l›n›n A¤ustos ay›nda DDS ﬂirketi,
Dr. Thomas Green’in diﬂ uygulamas›n› sat›n alm›ﬂt›r. DDS, bu iﬂlem için doktora
400.000 $ nakit ödeme yapm›ﬂ ve 600.000 $ kredili borçlanma yoluna gitmiﬂtir.
DDS ﬂirketinin CFO’su olan Mark G., 31 Mart 2002 tarihi itibariyle Green’den sat›n al›nan ve ayr› raporlama birimi (Green raporlama birimi) olarak yönetilen uygulamayla ilgili ﬂerefiye için de¤er düﬂüklük testi yap›lmas›n› istemektedir. Bu amaçla Mark G., de¤er düﬂüklük testinin ilk aﬂamas›n› gerçekleﬂtirilmesi için bir de¤erleme ﬂirketi ile anlaﬂ›r. Bu analizin sonucunda, Green raporlama
biriminin 900.000 $ piyasa de¤erine sahip oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Raporlama biriminin piyasa de¤erinden defter de¤eri olan 1.000.000 $ ç›kart›ld›¤›nda, de¤er
düﬂüklük göstergesi mevcut oldu¤u görülmekte ve bundan dolay› ikinci aﬂamaya
geçilmesi gerekmektedir.
De¤erleme ﬂirketi, aﬂa¤›daki ﬂekilde gösterildi¤i gibi, her bir tan›mlanabilir
maddi ve maddi olmayan varl›klar ile her bir tan›mlanabilir k›sa ve uzun vadeli
yükümlülükleri belirlemiﬂtir.

116

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Tablo 5: Green Raporlama Biriminin Bilançosu
Raporlama biriminin 900.000$’l›k gerçe¤e uygun de¤eri ile 800.000$’l›k tan›mlanabilir varl›klar aras›ndaki fark, 100.000 $ ﬂerefiyenin gerçe¤e uygun de¤eridir. Alternatif olarak, hesaplanan 100.000 $ ﬂerefiye, özkayna¤›n gerçe¤e uygun
de¤eri (raporlama biriminin toplam de¤erinden yükümlülüklerin gerçe¤e uygun
de¤eri ç›kart›larak bulunur) ile ﬂerefiye hariç özkayna¤›n gerçe¤e uygun de¤eri
aras›ndaki farkla hesaplanabilir.
Raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤erindeki azalma, ﬂerefiyesi olmayan
varl›klardaki de¤er düﬂüklü¤ünden kaynaklanmaktad›r.
Bu örnek uygulamada 31 Mart 2002 tarihli bilanço, ﬂirketin piyasa de¤erini
do¤ru bir biçimde göstermektedir. ﬁimdi de ﬂerefiyede de¤er düﬂüklü¤ü oldu¤u ile
ilgili senaryo kural›m. Raporlama biriminin toplam de¤erinin 900.000 $ yerine
875.000 $ ve maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n ayn› de¤erde oldu¤unu
varsayal›m. 100.000 $ olan ﬂerefiyenin defter de¤eri, de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ
olacak ve ﬂerefiyenin defter de¤erinden 25.000 $ düﬂürülecektir. Bu durumda ﬂerefiyenin gerçe¤e uygun de¤eri 75.000 $ olacakt›r.
Örnek 2: (Deloitte, 2005, s.177-178.)
a) Raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤erinin defter de¤erini aﬂmas› durumunda ﬂerefiye için de¤er düﬂüklük testi (2. aﬂamaya geçilmez)

117

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

‹lk Aﬂama (Step 1)
Raporlama birimi ($)
Nakit

100

Maddi duran varl›klar

800

ﬁerefiye

400

Ara toplam

1.300

Yükümlülükler

(200)

Defter De¤eri

1.100

Gerçe¤e Uygun De¤er

1.200
100

Raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤eri, defter de¤erini aﬂt›¤›ndan ﬂerefiye için daha fazla de¤er düﬂüklük testi yapmaya gerek yoktur.
b) ‹kinci aﬂaman›n gerekli oldu¤u ve de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤›n›n olmas› durumunda ﬂerefiye için de¤er düﬂüklük testi
‹lk Aﬂama (Step 1)

‹kinci Aﬂama (Step 2)

Raporlama birimi ($)

Raporlama birimi ($)

Nakit
Maddi duran varl›klar
ﬁerefiye

100
1.100
400

Nakit
Maddi duran varl›klar
Ticari marka (*)

100
1.200
50

Ara toplam

1.600

Ara toplam

1.350

Yükümlülükler

(200)

Yükümlülükler

(200)

Defter De¤eri

1.400

Fark

1.150

Gerçe¤e Uygun De¤er

1.200

Gerçe¤e Uygun De¤er

1.200

(200)

ﬁerefiyenin Gerçe¤e Uygun
De¤eri
ﬁerefiyenin Defter De¤eri

50
400

ﬁerefiyede De¤er Düﬂüklük
Zarar›
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(*) Ticari marka, önceden tan›mlanmam›ﬂ bir maddi olmayan duran varl›k
olarak gösterilir.
c) ‹kinci aﬂaman›n gerekli oldu¤u ve de¤er düﬂüklük karﬂ›l›¤›n›n olmad›¤›
durumunda ﬂerefiye için de¤er düﬂüklük testi
‹lk Aﬂama (Step 1)

‹kinci Aﬂama (Step 2)

Raporlama birimi ($)

Raporlama birimi ($)

Nakit
Maddi duran varl›klar
ﬁerefiye

100
1.100

Nakit

100

Maddi duran varl›klar

950

400

Ara toplam

1.600

Ara toplam

1.050

Yükümlülükler

(200)

Yükümlülükler

(200)

Defter De¤eri

1.400

Fark

Gerçe¤e Uygun De¤er

1.300

Gerçe¤e Uygun De¤er

(100)

ﬁerefiyenin Gerçe¤e Uygun

850
1.300

De¤eri

450

ﬁerefiyenin Defter De¤eri

400

ﬁerefiyede De¤er Düﬂüklük
Zarar›

0

4. SONUÇ
IASB ve FASB yak›nlaﬂma projesi ile iﬂletme birleﬂmeleri ve ﬂerefiye konusunda bir çok revizyon ve geliﬂtirme yapm›ﬂ olmalar›na ra¤men halen aralar›nda
baz› farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu farkl›l›klar› ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz: (Shoaf
ve Zaldivar, 2005, s.34.)
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Tablo 6: IAS 36 ile SFAS 142’nin Karﬂ›laﬂt›rmas›
Gerek IASB, gerekse de FASB’da ﬂerefiye ve belirsiz faydal› ömürlü maddi olmayan duran varl›klar için itfa yasaklanm›ﬂ olup, sadece de¤er düﬂüklük testi yap›lmas› gerekmektedir.

* SFAS 157 “Gerçe¤e Uygun De¤er Ölçümleri” standard› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için Bkz. Özkan ve Terzi, 2009, s.23-50.
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Tüm dünyada global muhasebe standartlar›n›n kullan›lmas›, sermaye piyasalar› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Çünkü ço¤u ülkedeki yat›r›mc›lar, kendi ülkesi d›ﬂ›nda yat›r›mlar yapmaktad›r. Yat›r›mc›lar›n bulundu¤u ülkenin düzenleyici otoriteleri de konsolide finansal tablolar›n› IFRS’e göre haz›rlanmas›na izin
vermektedir. Nitekim 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birli¤i üye ülkeleri, borsaya kay›tl› ﬂirketlerin konsolide finansal tablolar›n› IFRS’ye göre haz›rlanmas›n› istemiﬂtir. Amerikan Sermaye Piyasas› Kurulu da FASB ile IASB’nin yak›nsama projesine destek vermektedir.
Bu çal›ﬂmada, son birkaç y›lda gerek özel, gerekse de kamu sektöründe defter de¤erleri üzerinde sat›lan iﬂletmelerden dolay› önemi artan ﬂerefiye ve de¤er
düﬂüklük testi, IASB ve FASB taraf›ndan yap›lan düzenlemeler kapsam›nda incelenmiﬂtir.
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fiEREF‹YEDE DE⁄ER DÜfiÜKLÜK
TEST‹N‹N ULUSLARARASI MUHASEBE
STANDARDI (IAS 36) VE AMER‹KAN
MUHASEBE STANDARDI (SFAS 142)
AÇISINDAN ‹NCELENMES‹

ASSESMENT OF GOODWILL IMPAIRMENT
TEST FROM THE VIEW OF
INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARD (IAS 36) AND STATEMENT
OF FINANCIAL ACCOUNTING
STANDARD (SFAS 142)
l Serkan TERZ‹*
Öz
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu ve Amerikan Finansal Muhase-

be Standartlar› Kurulu, ortaklafla ve ayr› ayr› olarak, muhasebe standartlar›nda yak›nsama çal›flmalar› yapmak için anlaflm›flt›r. Buna ra¤men IASB ve FASB’›n fle-

refiyeye iliflkin de¤er düflüklü¤ü testinde, önemli düzeyde farkl›l›klar bulunmaktad›r.

Bu çal›flmada, uluslararas› muhasebe standartlar› ve Amerikan muhasebe

standartlar› aras›nda flerefiye için de¤er düflüklük testindeki farkl›l›klar gösterile* T.C.Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Doktora Program›
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rek, FASB 142’nin iki aflamal› yöntem uygulamas› ile IAS 36’n›n tek aflamal›
yöntem uygulamas› aras›nda karfl›laflt›rmalar yap›lm›flt›r.

Anahtar Sözcükler: fierefiye, fierefiyede De¤er Düflüklük Testi, UMS 36,

SFAS 142

Abstract
International Accounting Standard Board (IASB) and U.S. Financial Acco-

unting Standards Board (FASB) have agreed to work separately and jointly to-

ward convergence of accounting standards. However, significant differences remain between FASB and IASB in goodwill impairment testing.

The aim of this article is present the differences in goodwill impairment tes-

ting between international accounting standards and U.S. financial accounting
standards. For this purpose, the application of a two-step method under FASB
No.142 compared with the one-step method used in IAS No.36.

Keywords: Goodwill, Goodwill Impairment Test, IAS 36, SFAS 142
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1. G‹R‹fi
‹flletmelerin d›fl büyüme stratejileri aras›nda yer alan iflletme birleflmeleri,

son y›llarda önemli düzeyde art›fl göstermifltir. Bu stratejinin iflletmelere en önemli faydalar›, küresel dünyada rekabet güçlerini koruyabilmeleri, maliyetleri azaltarak pazar paylar›n› artt›rmas› ve finansman temini sa¤lamas›d›r.

Çeflitli ülkeler, iflletme birleflmelerinin artan öneminden dolay› yasal ve fi-

nansal düzenlemeler yapm›fl ve ihtiyaçlara göre revize etmektedir. Ancak ülkele-

rin sosyo-kültürel, ekonomik ve politik yap›lar›na ba¤l› olarak gelifltirilen finansal
raporlama sistemleri, birbirlerinden farkl›l›klar gösterebilmektedir.

Dünyada küreselleflme ile bafllayan de¤iflim ile yat›r›mlar, biliflim ve iletiflim

teknolojileri ile farkl› ülke ve k›talarda yap›l›r hale gelmifl ve buna ba¤l› olarak da
yat›r›mc›lar›n yat›r›m yapacaklar› flirketlerin finansal tablolar›n›n güvenilir, anla-

fl›labilir ve gerçe¤e uygun olarak düzenlenmesi gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu amaç-

la da dünyada raporlaman›n tek dille yap›labilmesi için tek set muhasebe/finansal
raporlama standartlar›n›n kullan›lmas› ihtiyac› do¤mufltur.

Dünyada h›zl› bir biçimde artan tek bir set muhasebe/finansal raporlama

standartlar› ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu-IASB (önceki ismi Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi) taraf›ndan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (IAS) ve Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (IFRS) yay›nlanm›flt›r.

IASB taraf›ndan oluflturulan standartlar, dünya genelinde çok say›da ülkede

uyumlaflt›r›lm›flt›r. Örne¤in Avrupa Birli¤i’ne üye olan 27 ülkede borsaya kote

olan flirketler, yerel (ulusal) uygulamalar›n yerine IAS/IFRS’ye uygun konsolide
finansal tablolar haz›rlamaktad›r. Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika’daki ço¤u
ülkede de ulusal muhasebe standartlar›, IAS/IFRS ile uyumlaflt›r›lmaktad›r. (Mirza, Holt ve Orrell, 2006, s.1)

Global muhasebe standard› ihtiyac›n› gidermek amac›yla gelifltirilen

IAS/IFRS’lerde, gün geçtikçe önemi artan iflletme birleflmeleri ile ilgili muhase-

belefltirme ve raporlama ilkeleri belirlenmifl ve öncelikle IAS 22 “‹flletme Birlefl-
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meleri” standard› ile düzenlenme yap›lm›fl, daha sonra bu standart revize edilerek
IFRS 3 “‹flletme Birleflmeleri” standard› yay›nlanm›flt›r. Bunun yan›nda flerefi-

ye ile ilgili düzenlemeler IAS 38 “Maddi Olmayan Duran Varl›klar” ve IAS

36 “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü” standartlar›nda da yap›lm›flt›r. IASB taraf›n-

dan yap›lan revizyon çal›flmalar›, genellikle Amerikan Muhasebe Standartlar› Kurulu (FASB) ile yap›lan yak›nlaflma projesi kapsam›nda yürütülmektedir. Di¤er
bir ifadeyle gerek IASB, gerekse de FASB taraf›ndan standartlarda yap›lan reviz-

yon ve gelifltirmeler, birbirlerinden etkilenmektedir. ‹flletme birleflmeleri ile ilgili
olarak FASB taraf›ndan öncelikle SFAS 141 “‹flletme Birleflmeleri” standard›
yay›nlanm›fl, 2001 y›l›nda da SFAS 142 “fierefiye ve Di¤er Maddi Olmayan

Duran Varl›klar” standard› yay›nlanm›flt›r.

2. fiEREF‹YEN‹N TANIMI VE RAPORLANMASI
fierefiye, iflletmelerin deviral›nmas› esnas›nda, iflletme için ödenen bedel ve

piyasa rayiç tutar› ile ölçümlenen net varl›klar›n de¤eri aras›ndaki pozitif farkt›r.
E¤er iflletmelerin piyasa rayiç tutarlar› hesap edilemiyorsa, ilgili iflletmenin bilançosundaki net defter de¤eri esas al›nmal›d›r.(Yard›mc›o¤lu, 2007, s.64.)

Di¤er bir ifadeyle flerefiye; birleflme maliyetinin, edinilen iflletmenin tan›m-

lanabilir varl›k, yükümlülük ve koflullu yükümlülüklerinin muhasebelefltirilmesin-

den sonra kalan k›sm›d›r. Buna göre flerefiye flu flekilde formüle edilebilir: (Gökçen, Ataman ve Çak›c›, 2006, s.30.)

fierefiye = Sat›nalma Fiyat› (Birleflme Maliyeti-BM) - ‹ktisap Edilen Net

Varl›klar›n Gerçe¤e Uygun De¤eri (NV)

BM > NV ise flerefiye vard›r, varl›k olarak tan›n›r ve de¤er düflüklük testine

tabi tutulur.

BM < NV ise birleflme kar› (negatif flerefiye) vard›r ve gelir tablosuna yan-

s›t›l›r.

fierefiyenin ortaya ç›kmas›nda etkili olan faktör, devral›nan flirketin sahip

oldu¤u yüksek pazar pay› ve bu paydan kaynaklanan sektör ortalamas›n›n üzerin-
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deki kar beklentisi oldu¤u ileri sürülmektedir. Bu maddi duran varl›k kaleminin
en önemli özelli¤i, di¤er varl›k kalemlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kmas› ve tek bafl›na al›n›p sat›lmas›n›n pek mümkün olmamas›d›r. (Yard›mc›o¤lu, 2007, s.64.)

2.1. ULUSLARARASI MUHASEBE VE F‹NANSAL RAPORLAMA

STANDARDI AÇISINDAN (IAS 38 VE IFRS 3)

fierefiye ile ilgili IASB taraf›ndan yap›lan ilk düzenleme, IAS 22 “‹flletme

Birleflmeleri” standard› olup, bu standarda göre iflletme birleflmeleri, sat›n alma

ve ç›karlar›n birlefltirilmesi yöntemlerine göre muhasebelefltirilmekteydi. Ancak
IASB taraf›ndan yap›lan revizyonla bu standart, IFRS 3 “‹flletme Birleflmeleri”
olarak de¤ifltirilmifl ve ç›karlar›n birlefltirilmesi yönteminin kullan›lmas› yasak-

land›¤› gibi, en önemli de¤iflikliklerden biri de, flerefiyenin itfaya tabi tutulmas›na
son verilmifltir. fierefiye, itfa yerine, IAS 36 “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü”

standard›na göre en az y›lda bir kez de¤er düflüklü¤ü ifllemine tabi tutulmaktad›r.

‹flletme birleflmeleri sonucunda (sat›n alma yoluyla) hesaplanan flerefiye

(pozitif flerefiye), varl›k olarak iflletmenin bilançosunda, birleflme kar› (negatif flerefiye) ise, kazanç kalemi olarak gelir tablosunda ola¤an faaliyet kalemi olarak raporlan›r.

Sat›n alma yoluyla ortaya ç›kan flerefiyenin yan›nda, iflletme içinde oluflan

flerefiye de söz konusudur. IAS 38 “Maddi Olmayan Duran Varl›klar” standar-

d›na göre, iflletme içinde oluflan flerefiye iflletmenin bilançosunda varl›k olarak raporlanamaz.

2.2. AMER‹KAN MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN (SFAS 141)
‹flletme birleflmeleri, flerefiye ve maddi olmayan duran varl›klarla ilgili mu-

hasebe kurallar›, Amerikan muhasebe uygulamas›na 141 nolu “‹flletme Birleflmeleri” ve 2001 y›l›nda yürürlü¤e giren 142 nolu “fierefiye ve Di¤er Maddi Ol-

mayan Duran Varl›klar” standartlar› ile girmifltir. 141 nolu standart ile sat›n al-
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ma yöntemi lehine iktisaplar için ç›karlar›n birlefltirilmesi yönteminin kullan›-

m› kald›r›lm›flt›r. 142 nolu standart, maddi olmayan duran varl›k ve flerefiye için
rehberlik yapm›flt›r. 141 ve 142 nolu standartlar, iflletme birleflmesi ile iktisap edi-

len varl›k ve borçlar ile flerefiyenin defter de¤erlerinden ziyade, gerçe¤e uygun
de¤erlerini (fair market values) esas alm›flt›r. (Feldman, 2004, s.2.)

fierefiyeye iliflkin itfa uygulamas›, 142 numaral› standart ile sona ermifltir.

Amerikan finansal muhasebe standartlar›nda (SFAS) flerefiyelerin itfas› uygulamas›na son verilmesinin sebebi, itfa uygulamas›nda tespit edilecek itfa süresinin tespi-

tinde flirketlerin keyfi davran›fllar› olmufltur. Çünkü flerefiye, 142 nolu standarttan

önce 40 y›l üzerinden itfa edilmekteydi. fierefiyenin 40 y›l› aflmayacak flekilde itfa
ediliyor olmas›, sürenin uzunlu¤undan dolay› flirketlerin ayn› varl›klar için farkl› it-

fa süresini benimsemeleridir. Günümüzdeki uygulama ise sektör ortalamas›n›n üze-

rindeki karl›l›k tamamen ya da k›smen ortadan kalkmas› durumunda aktifler aras›na kaydedilen flerefiye tutar› üzerinde düzeltmelere gidilece¤i fleklindedir. Net def-

ter de¤eri, gerçe¤e uygun de¤erden fazla oldu¤unda, net defter de¤eri ile gerçe¤e

uygun de¤er aras›ndaki fark gider yaz›larak muhasebelefltirilecektir. Di¤er bir flekil-

de ifade edecek olursak, flerefiyenin net defter de¤eri, gerçe¤e uygun de¤ere eflit bir
rakama gelinceye kadar azalt›lacakt›r. (Yard›mc›o¤lu, 2007, s.65-66.)

142 nolu standart ile flerefiyenin itfa edilmesinin kald›r›lmas› yan›nda baz›

yenilikler de getirilmifltir. FASB taraf›ndan yap›lan düzenleme ile flerefiyenin, raporlama birimi düzeyinde (reporting unit level) hesaplanmas› ve hesaplamada gerçe¤e uygun de¤erlerin kullan›lmas› (Feldman, 2004, s.2.) ve flerefiyenin her y›l›n
ayn› döneminde de¤er düflüklü¤ü testine tabi tutulmas› gerekti¤i belirtilmifltir. fie-

refiyede de¤er düflüklük testinin uygulama biçimi de belirtilmifl olup, iki aflamal›
bir süreç izlenmesi gerekmektedir. Buna göre flirketler öncelikle, raporlama biri-

minin defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤erini karfl›laflt›rmal›d›r. E¤er raporlama
biriminin defter de¤eri, gerçe¤e uygun de¤erini afl›yorsa, de¤er düflüklük testi için
ikinci aflamaya geçilir. ‹kinci aflamada ise flerefiyede de¤er düflüklü¤ü olup olma-

d›¤› tespit edilir. SFAS 142’nin Amerika’da uygulanma tarihi ise 01 Ocak
2002’dir. (Lapointe-Antunes, Cormier ve Mangan, 2008, s.40.)
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‹flletme birleflmeleri sonucunda, iktisap edilen net varl›klar›n gerçe¤e uygun

de¤eri, birleflme maliyetinin alt›nda kal›yorsa, flerefiye (pozitif flerefiye), finansal

tablolarda varl›k olarak raporlan›r. E¤er iktisap edilen net varl›klar›n gerçe¤e uygun
de¤eri, birleflme maliyetini afl›yorsa (negatif flerefiye), pro-rata esas›na göre finansal
olmayan varl›klara da¤›t›larak, bu varl›klar›n defter de¤erleri azalt›l›r ve aflan k›s›m,
gelir tablosunda ola¤anüstü kazanç* olarak raporlan›r. (Deloitte, 2007, s.6.)

3. fiEREF‹YEYE ‹L‹fiK‹N DE⁄ER DÜfiÜKLÜK TEST‹ VE DE⁄ER

DÜfiÜKLÜK ZARARI

fierefiyede de¤er düflüklü¤ü, genellikle flerefiyenin gerçe¤e uygun de¤eri ile

defter de¤eri aras›ndaki fark olarak bilinmektedir. fierefiyede de¤er düflüklü¤ü he-

saplamas› kolay olmamakla birlikte sadece gerçe¤e uygun de¤er ile defter de¤eri
aras›ndaki fark da de¤ildir. Bu hesaplama için maddi ve maddi olmayan duran
varl›klar›n de¤erleme yöntemlerinin ve sat›n al›m fiyatlar›n›n ve bunlar›n varl›klara da¤›l›m›n›n çok iyi biçimde bilinmesi gerekmektedir. (Seetharam ve di¤erleri, 2005, s.338.)

3.1. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI AÇISINDAN (IAS 36)
IAS 36 “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü” standard›na göre de¤er düflüklük

testi tek aflamal›d›r. Varl›¤›n defter de¤eri, geri kazan›labilir de¤eri ile karfl›laflt›-

r›l›r ve geri kazan›labilir de¤er, defter de¤erinden büyükse karfl›l›k ayr›lmaz, tersi

durumda varl›¤›n defter de¤eri geri kazan›labilir de¤ere indirilir. Yani aradaki fark
kadar karfl›l›k ayr›l›r.

Geri kazan›labilir de¤er, varl›¤›n sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun

de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r.

fierefiyede de¤er düflüklü¤ü testi için önce, flerefiyenin nakit üreten birim

* Amerikan Muhasebe Standartlar›’nda ola¤anüstü ismiyle raporlama yap›labilmektedir. Ancak IAS 1 “Finansal
Tablolar›n Sunumu” standard›na göre, ola¤anüstü ismiyle raporlama yasaklanm›flt›r.
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(cash-genarating unit) veya grubuna da¤›t›lmas› gerekmektedir. Daha sonra na-

kit üreten birim veya grubun geri kazan›labilir de¤eri tespit edilir. Nakit üreten bir
birime iliflkin geri kazan›labilir tutar, sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun
de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r.

Nakit üreten birim ise, söz konusu varl›¤› içeren ve di¤er varl›klar›n veya

varl›k gruplar›n›n nakit girifllerinden büyük ölçüde ba¤›ms›z nakit giriflleri sa¤layan en küçük varl›k grubudur.

Afla¤›daki durumlarda, varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› belirlenemez:

• Varl›¤›n kullan›m de¤erinin sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun de-

¤erine yak›n olaca¤› tahmin edilememesi (örne¤in varl›¤›n kullan›m›ndan kaynak-

lanacak gelecekteki nakit ak›fllar›n›n önemsiz bir düzeyde olaca¤›n›n tahmin edilememesi durumunda) ve

• Varl›k, di¤er varl›klara iliflkin nakit ak›fllar›ndan büyük ölçüde ba¤›ms›z

nakit ak›fllar› sa¤lamamas›.

Bu gibi durumlarda, kullan›m de¤eri ve dolay›s›yla geri kazan›labilir tutar,

sadece varl›¤›n nakit üreten birimi için belirlenebilir.

fierefiyenin da¤›t›ld›¤› nakit üreten bir birimin, de¤er düflüklü¤ü aç›s›ndan

y›ll›k olarak test edildi¤i ve ilgili birimin de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl olabilece¤i-

ne iliflkin her ne zaman bir belirti ortaya ç›karsa, flerefiye dahil defter de¤eri ilgi-

li birimin geri kazan›labilir tutar› ile karfl›laflt›r›lmak suretiyle de¤er düflüklü¤ü
aç›s›ndan test edilir. Birimin geri kazan›labilir tutar›n›n defter de¤erini aflmas› durumunda, an›lan birim ve bu birime da¤›t›lan flerefiye de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl kabul edilir.

IFRS 3’e göre, bir iflletme birleflmesinde muhasebelefltirilen flerefiye, ifllet-

me birleflmesi neticesinde ana ortakl›k taraf›ndan kontrol edilen flerefiye tutar›n-

dan ziyade ana ortakl›¤›n pay› çerçevesinde elde etti¤i flerefiyeyi gösterir. Bu ne-

denle, az›nl›k pay›na ait flerefiye ana ortakl›¤›n konsolide finansal tablolar›nda

muhasebelefltirilmez. Dolay›s›yla, flerefiyenin da¤›t›ld›¤› nakit üreten birimde bir
az›nl›k pay›n›n bulunmas› durumunda, söz konusu birimin defter de¤eri afla¤›dakilerden oluflur:
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• An›lan birimin belirlenebilir net varl›klar›ndaki ana ortakl›¤›n pay› ile

az›nl›¤›n pay› ve

• Ana ortakl›¤›n flerefiyedeki pay›.

fierefiyede de¤er düflüklük testine iliflkin süreç afla¤›daki gibidir: (Nyenrode

School of Accountancy & Controlling, 2009, s.5.)

fiekil 1: IAS 36’ya Göre Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
IAS 36’ya göre de¤er düflüklük testi, örnekler yard›m›yla afla¤›da incelenmifltir.

Örnek 1 : (Nyenrode School of Accountancy & Controlling, 2009, s.11-20.)

Örne¤imizde 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle hesaplamalar yap›lm›flt›r.

fierefiyede de¤er düflüklük testi için nakit üreten birimin kullan›m de¤eri ve

sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤erinin hesaplanmas› gerekmektedir.
Kullan›m de¤erinin belirlenmesinde genellikle iskonto edilmifl nakit ak›mlar›

yöntemi (discounted cash flow), sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde ise piyasa katsay›lar› yöntemi (market multiple method)

kullan›lmaktad›r.
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fiekil 2: ‹skonto Edilmifl (‹ndirgenmifl) Nakit Ak›m›n Kapsam›

Tablo 1: ABC Nakit Üreten Birimi ‹çin ‹ndirgenmifl Nakit Ak›m De¤er-

leri Analizi

* Nakit ak›mlar›n›n tahmin süreci sonunda, flirketin sonsuza dek alaca¤› de¤eri ifade etmektedir.

110

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Yukar›da kullan›lan de¤er ve tahminler, di¤er bir ifadeyle de¤erleme varsa-

y›mlar›, finansal krizden, ekonomik geliflimlerden, politik istikrars›zl›klardan etkilenmektedir.

IFRS’lere göre yap›lan analizde bütçeleri/tahminleri esas alan projeksiyon-

lar, daha uzun bir dönemin kullan›lmas› gerekti¤ine iliflkin hakl› gerekçeler bulunmad›¤› sürece, en fazla 5 y›ll›k dönemi kapsar.

ABC Nakit üreten birimin kullan›m de¤erini belirlemek için kullan›lan a¤›r-

l›kl› ortalama sermaye maliyeti (WACC)* afla¤›daki flekilde gösterilen bileflen ve
de¤erler esas al›narak hesaplanm›flt›r.

fiekil 3: Kullan›m De¤erinin Hesaplanmas›nda Kullan›lan WACC
Sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›-

lan piyasa katsay›lar› yönteminde firma de¤eri, nakit üreten birimin de¤eri ile il* WACC = (1-vergi oran›) x (borçlar/toplam kaynaklar) x borçlanma maliyeti + (sermaye/toplam kaynaklar) x sermaye maliyeti
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gili piyasa çarpanlar› belirlenerek (EV/EBIDTA, EV/EBIT gibi) hesaplanmaktad›r.

Tablo 2: Çoklu Çarpan Yöntemiyle Sat›fl Maliyetleri Düflülmüfl Gerçe-

¤e Uygun De¤erin Hesaplanmas›

Yukar›daki hesaplamalar ›fl›¤›nda ABC nakit üreten birim ile ilgili de¤er dü-

flüklük hesaplamas› flu flekildedir:

Tablo 3: ABC Nakit Üreten Birimin De¤er Düflüklük Testi Öncesi ve

Sonras› Bilançolar›

Dönem sonu bilançosunda yer alan (1.120), geri kazan›labilir de¤eri ifade

etmektedir. Kullan›m de¤eri (1.120), sat›fl maliyetleri düflülmüfl gerçe¤e uygun

de¤erden (745) yüksek oldu¤undan kullan›m de¤eri esas al›nm›flt›r. (1.380 >
1.120) oldu¤unda flerefiyede de¤er düflüklü¤ü vard›r. (1.380 – 1.120 =) 260 flerefiyede de¤er düflüklük zarar› ortaya ç›km›flt›r.
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Örnek 2: (Nevruz Dursun, 2007, s.126-128.)

X iflletmesi 1 Ocak 2007 tarihinde Y iflletmesinin %80 hissesini 1.600 TL

ödeyerek sat›n alm›flt›r. Söz konusu tarih itibariyle Y iflletmesinin belirlenebilir
net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri 1.500 TL’dir. Y iflletmesinin flarta ba¤l› yü-

kümlülü¤ü bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla, X iflletmesi konsolide finansal tablolar›n› haz›rlarken;

• Y iflletmesinin net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤erini 1.500 TL üzerinden,

• Az›nl›k pay›n›, Y iflletmesinin net varl›klar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinin

%20’si olan (1.500 x %20 =) 300 TL üzerinden,

• fierefiyeyi ise (1.600 – 1.500 =) 100 TL olarak maddi olmayan duran var-

l›klar içerisinde gösterecektir.

Y iflletmesinin varl›klar›n›n tamam›, di¤er varl›k veya varl›k gruplar›n›n sa¤-

lad›¤› nakit ak›mlar›ndan büyük ölçüde ba¤›ms›z nakit girifli sa¤layan en küçük
varl›k grubudur. Bundan dolay› da Y iflletmesi nakit üreten bir birimdir.

31 Aral›k 2007 tarihinde Y iflletmesinin tan›mlanabilir varl›klar›n›n defter

de¤eri 1.350 TL’ye düflmüfl ve X iflletmesi yapt›rd›¤› de¤erlemede Y iflletmesinin
geri kazan›labilir de¤erinin 1.000 TL oldu¤unu belirlemifltir.

Nakit üreten birim olan Y iflletmesinin 1.000 TL’lik geri kazan›labilir de¤e-

rinin bir k›sm›, kay›tlara al›nmayan az›nl›k paylar›na iliflkin flerefiyeye aittir. Tamamen sahip olunmayan flerefiyeli bir nakit üreten birimin de¤er düflüklü¤ü aç›-

s›ndan test edilmesi aç›s›ndan, IAS 36 gere¤i olarak, birimin defter de¤eri, geri ka-

zan›labilir tutar› ile karfl›laflt›r›lmadan önce nazari olarak düzeltilmelidir. Bu durum, birime da¤›t›lm›fl flerefiyeye iliflkin defter de¤erinin, az›nl›k pay›na ait flere-

fiyeyi an›lan defter de¤erine dahil etmek suretiyle brütlefltirilmesi sonucunda sa¤-

lan›r. Bu flekilde düzeltilmifl defter de¤eri, daha sonra, nakit üreten birimin de¤er
düflüklü¤üne u¤ram›fl olup olmad›¤›n› belirlemek için ilgili Y biriminin geri kaza-

n›labilir tutar› ile karfl›laflt›r›l›r. Y biriminin de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl olmas›
durumunda, X iflletmesi, oluflan de¤er düflüklü¤ü zarar›n›, ilk olarak, birime da¤›t›lan flerefiyenin defter de¤erini azaltacak flekilde da¤›t›r.

Bu ilkeler do¤rultusunda Y birimi için yap›lacak de¤er düflüklük testi sonu-

cunda 850 TL’lik de¤er düflüklük zarar› hesaplanacakt›r.
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Tablo 4: De¤er Düflüklük Zarar›n›n Hesaplanmas› ‹çin fierefiyenin
Düzeltilmesi

(*) Y iflletmesinin %80’inin sat›n al›nd›¤› tarih itibariyle X iflletmesine ait

flerefiye tutar› 400 birimdir. Dolay›s›yla, Y iflletmesindeki %20’lik az›nl›¤a iliflkin
varsay›msal flerefiye tutar› ayn› tarih itibariyle 100 birim olacakt›r (400 x 20/80).

IAS 36’ya göre hesaplanan de¤er düflüklük zarar›n›n 500 TL’lik k›sm› flere-

fiyeden düflülecektir. Ancak flerefiye, sadece ana ortakl›¤›n pay›na göre muhasebelefltirildi¤inden, 850 TL’lik de¤er düflüklü¤ü zarar›; ana ortakl›¤a ait olan (400
TL) ve az›nl›k pay›na ait olan (100 TL) fleklinde paylaflt›r›l›r ve sadece ana ortak-

l›¤a ait olan de¤er düflüklü¤ü (400 TL), flerefiye de¤er düflüklü¤ü zarar› olarak
muhasebelefltirilir.

850 TL’lik de¤er düflüklü¤ünden geriye kalan 350 TL’lik k›s›m, Y iflletme-

sinin tan›mlanabilir varl›klar›n›n defter de¤erinden düflülerek muhasebelefltirilir.

Sonraki dönemlerde ortaya ç›kan de¤er art›fllar› nedeniyle flerefiyedeki de-

¤er düflüklük karfl›l›klar› iptal edilmez.

3.2. AMER‹KAN MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN (SFAS 142)
SFAS 142’ye sat›n alma tarihini takip eden dönemlerde flerefiye de¤er dü-

flüklük testine tabi tutulmas› gerekmekte ve bunun için iki aflamal› bir süreç söz
konusudur: (Shoaf ve Zaldivar, 2005, s.32.)
• ‹lk aflamada, flerefiye içeren raporlama birimi tespit edilerek, raporlama biriminin defter de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤eri karfl›laflt›r›l›r. E¤er raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤eri, defter de¤erinden büyükse, flerefiyede de¤er düflüklü¤ü oldu¤u düflünülmez ve ikinci aflamaya geçilmez. E¤er raporlama biriminin
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gerçe¤e uygun de¤eri, defter de¤erinden küçükse, de¤er düflüklük testi yap›lmas›
gerekir ve ikinci aflamaya geçilir.
• ‹kinci aflamada, birinci aflamada tan›mlanan raporlama biriminin gerçe¤e
uygun de¤eri, raporlama biriminin tüm varl›k ve yükümlülüklerine da¤›t›l›r (tan›mlanmam›fl maddi olmayan duran varl›klar dahil). Gerçe¤e uygun de¤erin defter de¤erini aflan k›sm›n›n varl›k ve yükümlülüklere da¤›t›lmas› ile yeni bir flerefiye tespit edilir. E¤er flerefiyenin defter (kay›tl›) de¤eri, tespit edilen gerçe¤e uygun de¤erini aflarsa, aflan k›sm› kadar de¤er düflüklük zarar› ortaya ç›kar ve gelir
tablosunda raporlan›r.
E¤er flerefiye ve di¤er varl›klardaki de¤er düflüklü¤ü, ayn› zamanda ortaya
ç›karsa, flerefiye için de¤er düflüklü¤ü testi, di¤er varl›klar için de¤er düflüklük testi yap›ld›ktan sonra yap›lmal›d›r. (Shoaf ve Zaldivar, 2005, s.32.)
fierefiyede de¤er düflüklük testinin ilk aflamas› tan›mlanabilir varl›k ve yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin belirlenmesi olup, bu ifllem firma de¤erlemesi olarak da isimlendirilmektedir. De¤erleme ifllemi için ise, çeflitli yöntemler mevcuttur. Örne¤in, kar pay› indirgeme yöntemi, art›k de¤er yöntemi ve
indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemi. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Lander ve Reinstein,
2003, s.227-232.)

fiekil 4: fierefiyede De¤er Düflüklük Testi (RP Financial, LC, s.5.)

SFAS 142’ye göre flerefiyede de¤er düflüklük testini örnekler yard›m›yla in-

celeyelim.

115

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Örnek 1 :(Feldman, 2004, s.5-6.) DDS flirketi, difl uygulamalar› sat›n almak-

tad›r. Sat›c› difl doktorlar›, profesyonel pratisyenlerdir. Fakat araçlar›n sat›n al›m-

lar› ve faturalar›, merkezi olarak yap›lmaktad›r. Her bir uygulama, ayr› bir raporlama birimi olarak yönetilmektedir. DDS yönetimi, her bir uygulaman›n finansal
performanslar›n› ayr› ayr› ve tahmin edilen finansal hedeflerin baflar›l›p baflar›l-

mad›¤›n› dikkate alarak incelemektedir. 2001 y›l›n›n A¤ustos ay›nda DDS flirketi,

Dr. Thomas Green’in difl uygulamas›n› sat›n alm›flt›r. DDS, bu ifllem için doktora
400.000 $ nakit ödeme yapm›fl ve 600.000 $ kredili borçlanma yoluna gitmifltir.

DDS flirketinin CFO’su olan Mark G., 31 Mart 2002 tarihi itibariyle Gre-

en’den sat›n al›nan ve ayr› raporlama birimi (Green raporlama birimi) olarak yö-

netilen uygulamayla ilgili flerefiye için de¤er düflüklük testi yap›lmas›n› istemek-

tedir. Bu amaçla Mark G., de¤er düflüklük testinin ilk aflamas›n› gerçeklefltirilme-

si için bir de¤erleme flirketi ile anlafl›r. Bu analizin sonucunda, Green raporlama
biriminin 900.000 $ piyasa de¤erine sahip oldu¤u tespit edilmifltir. Raporlama bi-

riminin piyasa de¤erinden defter de¤eri olan 1.000.000 $ ç›kart›ld›¤›nda, de¤er
düflüklük göstergesi mevcut oldu¤u görülmekte ve bundan dolay› ikinci aflamaya
geçilmesi gerekmektedir.

De¤erleme flirketi, afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi, her bir tan›mlanabilir

maddi ve maddi olmayan varl›klar ile her bir tan›mlanabilir k›sa ve uzun vadeli
yükümlülükleri belirlemifltir.
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Tablo 5: Green Raporlama Biriminin Bilançosu

Raporlama biriminin 900.000$’l›k gerçe¤e uygun de¤eri ile 800.000$’l›k ta-

n›mlanabilir varl›klar aras›ndaki fark, 100.000 $ flerefiyenin gerçe¤e uygun de¤e-

ridir. Alternatif olarak, hesaplanan 100.000 $ flerefiye, özkayna¤›n gerçe¤e uygun
de¤eri (raporlama biriminin toplam de¤erinden yükümlülüklerin gerçe¤e uygun
de¤eri ç›kart›larak bulunur) ile flerefiye hariç özkayna¤›n gerçe¤e uygun de¤eri
aras›ndaki farkla hesaplanabilir.

Raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤erindeki azalma, flerefiyesi olmayan

varl›klardaki de¤er düflüklü¤ünden kaynaklanmaktad›r.

Bu örnek uygulamada 31 Mart 2002 tarihli bilanço, flirketin piyasa de¤erini

do¤ru bir biçimde göstermektedir. fiimdi de flerefiyede de¤er düflüklü¤ü oldu¤u ile

ilgili senaryo kural›m. Raporlama biriminin toplam de¤erinin 900.000 $ yerine

875.000 $ ve maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n ayn› de¤erde oldu¤unu
varsayal›m. 100.000 $ olan flerefiyenin defter de¤eri, de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl
olacak ve flerefiyenin defter de¤erinden 25.000 $ düflürülecektir. Bu durumda flerefiyenin gerçe¤e uygun de¤eri 75.000 $ olacakt›r.
Örnek 2: (Deloitte, 2005, s.177-178.)

a) Raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤erinin defter de¤erini aflmas› du-

rumunda flerefiye için de¤er düflüklük testi (2. aflamaya geçilmez)
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‹lk Aflama (Step 1)

Raporlama birimi ($)
Nakit

100

fierefiye

400

Maddi duran varl›klar

800

Ara toplam

1.300

Defter De¤eri

1.100

Yükümlülükler

(200)

1.200

Gerçe¤e Uygun De¤er

100

Raporlama biriminin gerçe¤e uygun de¤eri, defter de¤erini aflt›¤›ndan flere-

fiye için daha fazla de¤er düflüklük testi yapmaya gerek yoktur.

b) ‹kinci aflaman›n gerekli oldu¤u ve de¤er düflüklük karfl›l›¤›n›n olmas› du-

rumunda flerefiye için de¤er düflüklük testi
‹lk Aflama (Step 1)

Raporlama birimi ($)
Nakit

‹kinci Aflama (Step 2)

100

Nakit

400

Ticari marka (*)

Maddi duran varl›klar

1.100

Ara toplam

1.600

Defter De¤eri

fierefiye

Yükümlülükler
Gerçe¤e Uygun De¤er

Raporlama birimi ($)
Maddi duran varl›klar

1.200

(200)

Ara toplam

Yükümlülükler

1.350

1.400

Fark

1.150

(200)

fierefiyenin Gerçe¤e Uygun

1.200

Gerçe¤e Uygun De¤er

De¤eri

50

(200)

1.200
50

fierefiyenin Defter De¤eri

400

Zarar›

350

fierefiyede De¤er Düflüklük
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(*) Ticari marka, önceden tan›mlanmam›fl bir maddi olmayan duran varl›k

olarak gösterilir.

c) ‹kinci aflaman›n gerekli oldu¤u ve de¤er düflüklük karfl›l›¤›n›n olmad›¤›

durumunda flerefiye için de¤er düflüklük testi
‹lk Aflama (Step 1)

Raporlama birimi ($)
Nakit

‹kinci Aflama (Step 2)

100

Raporlama birimi ($)

Nakit

Maddi duran varl›klar

1.100

Ara toplam

1.600
(200)

Yükümlülükler

Defter De¤eri

1.400

Fark

fierefiye

Yükümlülükler
Gerçe¤e Uygun De¤er

400

1.300
(100)

Maddi duran varl›klar

Ara toplam

Gerçe¤e Uygun De¤er

fierefiyenin Gerçe¤e Uygun
De¤eri

fierefiyenin Defter De¤eri

fierefiyede De¤er Düflüklük
Zarar›

100

950

1.050

(200)
850

1.300
450

400
0

4. SONUÇ
IASB ve FASB yak›nlaflma projesi ile iflletme birleflmeleri ve flerefiye konu-

sunda bir çok revizyon ve gelifltirme yapm›fl olmalar›na ra¤men halen aralar›nda
baz› farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu farkl›l›klar› flu flekilde s›ralayabiliriz: (Shoaf
ve Zaldivar, 2005, s.34.)
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Tablo 6: IAS 36 ile SFAS 142’nin Karfl›laflt›rmas›
Gerek IASB, gerekse de FASB’da flerefiye ve belirsiz faydal› ömürlü mad-

di olmayan duran varl›klar için itfa yasaklanm›fl olup, sadece de¤er düflüklük testi yap›lmas› gerekmektedir.

* SFAS 157 “Gerçe¤e Uygun De¤er Ölçümleri” standard› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için Bkz. Özkan ve Terzi, 2009, s.23-50.

120

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

Tüm dünyada global muhasebe standartlar›n›n kullan›lmas›, sermaye piyasalar› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Çünkü ço¤u ülkedeki yat›r›mc›lar, kendi ülkesi d›fl›nda yat›r›mlar yapmaktad›r. Yat›r›mc›lar›n bulundu¤u ülkenin düzenleyici otoriteleri de konsolide finansal tablolar›n› IFRS’e göre haz›rlanmas›na izin
vermektedir. Nitekim 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birli¤i üye ülkeleri, borsaya kay›tl› flirketlerin konsolide finansal tablolar›n› IFRS’ye göre haz›rlanmas›n› istemifltir. Amerikan Sermaye Piyasas› Kurulu da FASB ile IASB’nin yak›nsama projesine destek vermektedir.
Bu çal›flmada, son birkaç y›lda gerek özel, gerekse de kamu sektöründe defter de¤erleri üzerinde sat›lan iflletmelerden dolay› önemi artan flerefiye ve de¤er
düflüklük testi, IASB ve FASB taraf›ndan yap›lan düzenlemeler kapsam›nda incelenmifltir.
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TÜRK‹YE’DE MUHASEBE DENET‹M‹:
GEÇM‹fiTEN GELECE⁄E*-1
FINANCIAL AUDITING IN TURKEY:
HISTORICAL CONTEXT AND
EXPECTATIONS

l Doç.Dr. fiaban UZAY**

l Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ***
l SMMM Mehmet ERC‹YES****
“Muhasebe, finansal raporlama ve denetim konusunu bir fiziki alt yap› unsu-

ru olarak, bir ülkenin ekonomik kalk›nmas›nda bir özel alt yap› olarak alg›l›yoruz”.
Dünya Bankas› Türkiye Temsilcisi, Frederick Temple, 12 Ocak 1994.
Öz
Bu çal›flman›n amaçlar›: a) Türkiye’de muhasebe denetiminin tarihi ge-

liflimini; uygulama, mesleki örgütlenme ve e¤itim yönleriyle birlikte incele-

mek, b) Günümüz Türkiye’sinde muhasebe denetiminin mevcut durumunu

tan›tmak ve gelece¤e yönelik baz› öngörülerde bulunmakt›r. Çal›flma kapsa-

m›nda Türkiye’de yasal düzenlemelere zemin oluflturan, mesle¤in ilk uygula*

Bu çal›flma 20-24 Temmuz 2008 tarihinde ‹stanbul’da yap›lan 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresinde ‹ngilizce
olarak sunulmufltur.
** Erciyes Üniversitesi, ‹‹BF, ‹flletme Bölümü.
*** Nevflehir Üniversitesi, ‹‹BF, ‹flletme Bölümü.
**** SMMM, Erciyes Üniversitesi, SBE, ‹flletme Bölümü Doktora Program› Ö¤rencisi.
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ma örnekleri, mesleki örgütlenme ve e¤itim boyutlar› incelenmifltir. ‹lk uygulamalara örnek olarak “Arifl A.fi. Vakas›”, Prof. Dr. Mustafa Aysan ile yap›-

lan görüflmeye dayanarak anlat›lm›flt›r. Çal›flma kapsam›nda ayr›ca, Türkiye’de muhasebe denetimi sektörünün günümüzdeki görünümü de¤erlendiril-

mifl, ulusal ve uluslararas› baz› geliflmelerin Türkiye’deki denetim ortam›na
etkileri tart›fl›lm›flt›r. Çal›flman›n sonunda, gelece¤e yönelik baz› öngörülerde
bulunulmufltur.

Anahtar Sözcükler: Türkiye’de muhasebe denetimi, uygulama örnek-

leri, e¤itim, mesleki örgütlenme
Abstract

Objectives of this study are: a) To analyze the historical development of

financial auditing in Turkey with a special stress on practice, professional organization, and education. b) To both provide information about the current status

of financial auditing in Turkey and make further assessment. First financial-auditing practices, education, and professional organization that lay the basis for

legal regulations have been analyzed. The Case of Arifl A.fi. is given as an
example for the first financial-auditing practices. Toward this end, we conduc-

ted an interview with Prof. Dr. Mustafa Aysan. Moreover, the current situation

of financial auditing in Turkey is detailed; and the impact of some national and
international developments on auditing environment in Turkey is discussed. Some further assessments are included at the end of the study.

Keywords: Financial Auditing in Turkey, Sample Practices, Education,

Professional Organization
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G‹R‹fi
Muhasebe ve denetim birbirleriyle yak›n iliflki içinde iki kavramd›r. Çün-

kü muhasebesiz denetim olmaz ve denetimin gereklili¤i muhasebenin gereklili-

¤ini beraberinde getirir (Güvemli, 2001:625). Muhasebesiz denetleme dayanaks›z; denetimsiz muhasebe ise sa¤lamas›zd›r. Hemen hemen bütün ülkelerde denetçilik, muhasebecilikten sonra gelen bir üst sand›r (Yaz›c›, 1986:9).

Muhasebenin üretti¤i mali tablolar›n, muhasebe standartlar›na uygunlu-

¤unu, yine denetim standartlar›na göre inceleyerek, muhasebe bilgilerinin gü-

venilirli¤ini art›ran muhasebe denetimi, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde
ekonomik sistemin önemli bir parças›d›r. Muhasebe denetçisinin üretti¤i ra-

porlar, baflta sermaye piyasas› yat›r›mc›lar› olmak üzere, güvenilir bilgiye ihtiyaç duyan bütün kesimleri ilgilendirir. Türkiye’de muhasebe denetiminin
geliflimi, ekonomideki geliflmelere paralel olmufltur. Türkiye’de muhasebe denetimi konusundaki ilk uygulama örnekleri muhasebe konusunda uzmanl›¤›n› kan›tlam›fl kiflilere mahkemelerde bilirkiflilik yapt›r›lmas› ve vergi kanun-

lar› gere¤i vergi denetimi yetkisi tan›nmas› ile bafllam›flt›r. Daha sonra meslek
mensuplar› kendi aralar›nda örgütlenerek, bir yandan mesle¤in yasal statüsü-

nün oluflturulmas›na, di¤er yandan da mesle¤in e¤itim yönüyle ilgilenerek
toplumda muhasebe ve denetim bilincinin oluflmas›na çal›flm›fllard›r.

Çal›flman›n amaçlar›: a) Türkiye’de muhasebe denetiminin tarihi geli-

flimini; uygulama, mesleki örgütlenme ve e¤itim yönleriyle birlikte incele-

mek, b) Günümüz Türkiye’sinde muhasebe denetiminin mevcut durumunu

tan›tmak ve gelece¤e yönelik baz› öngörüler yapmakt›r. Çal›flma kapsam›nda
Türkiye’de muhasebe denetiminin yasal gelifliminden ziyade, yasal düzenle-

melere zemin oluflturan, mesle¤in ilk uygulama örnekleri, mesleki örgütlenme
ve e¤itim boyutlar› incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.
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1. MUHASEBE DENET‹M‹ UYGULAMALARI
Bu k›s›mda genel olarak Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe denetiminin

geliflimi hakk›nda özet bilgi verildikten sonra, Türkiye’de ilk muhasebe denetimi uygulamalar› hakk›nda aç›klamalar yap›lacakt›r.
1.1. Muhasebe Denetiminin Tarihi Geliflimi
Denetçi (auditor) deyimi ilk olarak 1289 y›l›nda kullan›lmaya bafllan›l-

m›flt›r. Muhasebe denetçilerinin ilk örgütü ise 1581 y›l›nda Venedik’te kurul-

mufltur. Muhasebe denetçili¤i ‹ngiltere’de 19. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren
büyük bir önem kazanm›flt›r (Arkun, 1980:19). ‹ngiltere’de 1900 y›l›nda ç›-

kart›lan bir yasa ile s›n›rl› sorumlu flirketlere denetim zorunlulu¤u getirilmifltir. William Deloitte, 1845 y›l›nda günümüzde de faaliyetini sürdüren Deloit-

te&Touch firmas›n› Londra’da kurmufltur (Y›ld›r›m vd., 1995:149). ABD’de
ise mesle¤in yasal dayana¤a kavuflmas› 1896 y›l›nda New York eyaletinde

olmufl ve bunu bütün eyaletler takip etmifltir. ABD’de sertifikal› kamu muhasebecileri (Certified Public Accountants -CPA’ler) taraf›ndan denetlenmifl ilk
mali tablo 1901 y›l›nda yay›nlanm›flt›r (Ferman, 1974:88).

ABD’de bu günkü anlamda ba¤›ms›z denetim anlay›fl› 1930’lu y›llarda

bafllamaktad›r. AICPA (American Institute of Certified Public Accoun-

tants)’n›n “Mali Tablolar›n Ba¤›ms›z Kamu Muhasebecilerince ‹ncelenmesi”
(Examination of Financial Statement by Independent Public Accountants) adl› komitesi 1936 y›l›nda çal›flmaya bafllam›flt›r. ABD’de 1934 y›l›nda yürürlü-

¤e giren, Sermaye Piyasas› Kanunu (Securities Exchange Act), halka aç›k flirketlere, muhasebe denetiminden geçmifl mali tablolar›n› periyodik olarak ya-

y›nlama zorunlulu¤u getirerek, ba¤›ms›z denetimin önemini hüküm alt›na alm›flt›r (Pirgaip,2004).

Denetçilik mesle¤inin ‹ngiltere’den sonra en uzun geçmifli bulunan ülke

Almanya’d›r. Fransa’da ise denetim fonksiyonu 1867 y›l›nda ç›kart›lan
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“Companies Charter” Yasas› ile bafllam›flt›r. Bu yasayla göre tüm kamu flir-

ketlerinin hesaplar› bir ya da daha fazla hesap kontrolörü taraf›ndan denetlen-

mek zorundad›r. Daha sonra ç›kart›lan kanunlarla denetçilerin nitelikleri belirlenmifl ve denetimin kapsam› geniflletilmifltir. Fransa’da muhasebe ve de-

netleme faaliyetleri 1966 y›l›nda yay›nlanan bir kararname ile birbirinden ayr›lm›flt›r. 1988 y›l›nda ise ba¤›ms›z denetimi örgütlemek için dernek kurul-

mufltur (Y›ld›r›m vd., 1995:168-261). Yunanistan’da “Yeminli Muhasiplik

Mesle¤i” 1955 y›l›nda kurumsallaflm›flt›r (SPK, 1985:232). Türkiye’de ise,

mali piyasalar›n geliflimiyle birlikte ba¤›ms›z denetim olgusu 1987 y›l›ndan
itibaren Türk mali sisteminde de düzenleyici kurumlar›n ilgi alan›na girmifltir.

Muhasebe denetiminin tarihsel geliflimi sürecinde, muhasebe denetimi

yaklafl›mlar›nda ve muhasebe denetimi ile ilgilenen taraflarda da de¤ifliklikler
olmufltur. ‹lk y›llarda denetimin ilgili taraf› iflletme sahipleri iken, zamanla
borç verenler, devlet, sermaye piyasas› yat›r›mc›s› gibi di¤er gruplarla ilgi du-

yanlar›n say›s› artm›flt›r (Güredin, 2007:16). Denetim uygulamalar›nda kulla-

n›lan yaklafl›mlar ise zaman içinde afla¤›daki gibi de¤iflmifltir (Bozkurt,
1998:17-18):

- Sanayi devrimi öncesi ve sonras› 1900’lu y›llara kadar belgelerin tama-

m›n›n incelenmesine yönelik “Belge Denetim Yaklafl›m›”,

- 1900 -1930 döneminde mali tablolar›n bir bütün olarak denetimine yö-

nelik “Mali Tablo Denetimi Yaklafl›m›”,

- 1930’lu y›llardan günümüze kadar gelen ve iflletmelerin iç kontrol ya-

p›s›n›n incelenmesini de esas alan “Sistemlere Dayal› Denetim Yaklafl›m›”,

- Günümüzde bilgi teknolojisindeki ve denetim alan›ndaki geliflmeler

sonucu, faaliyet denetiminin yayg›nlaflmas› sonucu “Yönetim Denetimi Yaklafl›m›”.

- 2000’li y›llardan sonra karfl›lafl›lan büyük ölçekli finansal skandallar

sonucu, “Risk Esasl› Denetim Yaklafl›m›” ön plana ç›km›flt›r.
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1.2. Türkiye’de ‹lk Uygulama Örnekleri
Osmanl›’da muhasebe düzeni, devletin mali yönetiminin bir arac› olarak

geliflmifltir. Dolay›s›yla muhasebe denetimi mali denetim (kamu denetimi) ni-

teli¤inde olup, devlet gelirlerinin ve giderlerinin izlenmesi amac›yla gerçek-

lefltirilmifltir. Günümüzde de varl›¤›n› sürdüren Maliye Bakanl›¤› Teftifl Kurulu, 1879 y›l›nda kurulmufltur (Güvemli, 2001:640). Düyun’u Umumiye ‹daresinin ise, piyasada muhasebeci ihtiyac›n›n giderilmesine ve muhasebe e¤iti-

mi alan›nda yeni hocalar›n yetifltirilmesine katk›s› olmufltur (Aysan vd.,
1998:65).

Türkiye’de muhasebe denetçili¤i mesle¤inin denetim boyutu, mahkeme-

lerde bilirkiflilik faaliyetleri ile bafllam›fl, 1926-1934 y›llar› aras›nda iyi tan›nan muhasebe meslek mensuplar›na, vergi kanunlar› gere¤i vergi denetimi

yapma yetkisi verilmifltir. Daha sonraki süreçte bir yandan yasalaflma, bir yandan da mesleki örgütlenme çal›flmalar› sürdürülmüfltür (Türker, 2006:5).

1929 y›l›nda yaflanan Dünya ekonomik buhran›, Türkiye ekonomisini de

olumsuz etkilemifltir. Türkiye’de özellikle 1950’lerden itibaren h›zla de¤iflen
ekonomik yap› ve sanayileflmede yaflanan geliflmeler, iflletmelerde muhasebe
ve muhasebeci ihtiyac›n› da ön plana ç›karm›flt›r. Dolay›s›yla söz konusu ge-

liflmeler, muhasebe e¤itimini de önemli hale getirmifltir. Ancak özel teflebbüs
ruhunun geliflmeye bafllad›¤› ilk y›llarda kurulan aile flirketlerinde kamuyu ay-

d›nlatmadan ziyade iflletme içi bilgi üreten dar kapsaml› muhasebe sistemleri
kullan›lm›flt›r. Dolay›s›yla ba¤›ms›z muhasebe denetimine bu y›llarda ihtiyaç
duyulmam›flt›r (Gücenme ve Ersoy, 2006:310).

Türkiye’de bat›daki anlamda ba¤›ms›z denetim bir ölçüde iktisadi dev-

let teflekküllerinde bafllam›flt›r. Ayr›ca Maliye Bakanl›¤› tetkik elemanlar›n›n
ve bankalar yeminli murak›plar›n›n yapt›¤› denetimler de özel amaçl› denetimlerdir (SPK, 1985:30). Türkiye’de ba¤›ms›z denetime iliflkin yasal düzen-

lemeler oluflmadan önce, anonim ortakl›klarda devlet organlar›nca yap›lan de-

netim (Türk Ticaret Kanunu ve 1972 tarihli “Anonim Ortakl›klar›n Denetimi-
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ne Ait Tüzük ve Teftifl Kurulu Tüzü¤ü” çerçevesinde) ile Türk Ticaret Kanu-

nu (TTK)’da belirtilen bir denetim organ› olan “Denetim Kurulu” taraf›ndan
yap›lan d›fl denetim söz konusudur (Gücenme ve Arsoy, 2006:315).

Türkiye’de muhasebe denetimi konusundaki ilk ad›m, 1970’li y›llarda

d›fl kredi kaynaklar›ndan yararlanmak isteyen Türk firmalar›, muhasebe dene-

timi mecburiyeti ile karfl›laflm›fllard›r. Daha sonraki y›llarda, Türkiye’ye gelen
yabanc› sermaye ak›m›n›n h›zlanmas› ve yabanc› sermayeli flirketlerin mer-

kezleri için konsolidasyon, uluslararas› finansman olanaklar›, vergi kanunlar›,
TTK, Yabanc› Sermaye Baflkanl›¤›’na baflvuru, yat›r›m teflvikleri, ifl ortakl›k-

lar› gibi konularda dan›flmanl›k yapmak gibi nedenlerle muhasebe denetimi
talep etmeleri ile geliflmifltir.

Arthur Andersen firmas›n›n Londra ofisinde 1971-72 y›llar›nda, Burhan

Karaçam, Alp Bayülken, Cevdet Suner ve Turhan Yetkin çal›flmaya bafllam›fl-

lar ve daha sonra ‹stanbul’da kurulacak olan ofisin ilk elemanlar›n› oluflturmufllard›r 1 . Türkiye’de Arthur Andersen firmas› 1975 y›l›nda, Arthur Young
firmas› ise 1983 y›l›nda ‹stanbul’da ofis açm›flt›r. 1982 y›l›nda ise, uluslarara-

s› “Coopers and Lybrand” firmas› ile Güven Muhasebe ve Vergi Müflavirli¤i
Bürosu’nun ortakl›k yaparak, “Güven ve Coopers and Lybrand A.fi.” kurulmufltur (SPK, 1985:93-103). Pricewaterhouse Coopers ise Türkiye’de 1981
y›l›ndan beri faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de muhasebe denetimi mesle¤inin yasal olarak kurulmas› çal›fl-

malar› 1933 y›llar›na dayanmakla birlikte, ilk kurallar 1987 y›l›nda önce bankalar, daha sonra sermaye piyasas› için oluflturulmufltur. 1987 y›l›nda getiri-

len düzenlemeler sonucunda, yetki alm›fl ba¤›ms›z denetim flirketi say›s› 35’e
yükselmifltir. Bunlardan 8’i uluslararas› nitelikteki denetim flirketi iken, 27’si
yerli denetim kurulufludur (Uzay,1990:61).

1989 y›l› bafl›nda yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›na göre Türkiye’de-

ki denetim firmalar›n›n görünümü Tablo 1’de sunulmufltur. Türkiye’de 1989
1 Hac› Ömer Sabanc› Holding Denetim Daire Baflkan›, Fuat Öksüz ile 14.11.2008 tarihinde yap›lan görüflme.
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y›l› itibariyle tescil edilmifl 19 denetim firmas› oldu¤u bilinmekle birlikte, söz
konusu araflt›rma 17 firma ile gerçeklefltirilmifltir.

Tablo 1: Türkiye’deki Denetim Firmalar›n›n Gelir ve Faaliyet Alanlar› (1989)

(*) Bilgi Al›namad›
Kaynak: (European Accounting Focus, 1989:5)

Türkiye’de muhasebe denetimi mesle¤inin geliflimine flahitlik eden ve

mesle¤in uygulama, örgütlenme ve e¤itim yönleriyle yak›ndan ilgilenen Prof
Dr. Mustafa Aysan ile yap›lan görüflmede,2 Aysan’›n mesle¤in geliflimi ve bu

gününe iliflkin gözlemleri ve de¤erlendirmeleri afla¤›da kendi cümleleri ile su2 16 Kas›m 2007 tarihinde, Finansbank Genel Müdürlü¤ü, ‹stanbul’da yap›lan görüflme.
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nulmufltur. Say›n Aysan ile yap›lan görüflmede tutulan notlar, çal›flman›n ilgi-

li k›s›mlar›nda de¤erlendirilmifltir. Bu k›s›mda, Aysan ve arkadafllar›n›n muhasebe denetimi yapmak amac›yla 1970 y›l›nda kurduklar› Arifl A.fi. ve o y›llardaki mesleki geliflmeler kendi cümleleri ile sunulmufltur.
1.3. Ar- ifl A.fi. Vakas›
“Türkiye’de ilk bafllarda sistem dan›flmanl›¤› yap›l›rd›. Onaylama ifli

sonradan bafllam›flt›r. Buna ihtiyaç oldu¤unu uygulamadaki arkadafllar bili-

yordu. TMUD (Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i)’ne büyük ihtiyaç oldu. Hem teorik olarak hem pratik olarak anlat›lmas› laz›md›. Muhasebe kon-

grelerinde denetim iflini öne ç›kard›k. Ülkeye bu mesle¤in önemini anlatmak
için üç kongrede aktif olarak görev ald›m ve hep bu meslek incelendi. Sonra-

dan IFAC’a baflkan olacak olan bir kifliyi iki kez Türkiye’ye davet ettim ve bu

meslek hakk›nda konuflma yapmas›n› sa¤lad›m. O tarihlerde Bo¤aziçi Üniversitesinde hocal›k yapan R.Seatler’a bir dizi konferans verdirdim. Devlete sü-

rekli olarak kanun oluflturulmas› için teklif verdik. 1960’lardan sonra yabanc›

özel firmalar Türkiye’ye yat›r›m yapmaya bafllad›lar. Yurtd›fl›ndaki ana flirket
ba¤›ms›z denetim öngördü¤ü için ihtiyaç böyle bafllad›. Türk flirketleri de ya-

banc› bankalardan kredi almak için benzer bir onay ihtiyac› içerisinde idiler.
1960’lar›n bafl›nda Newberry ad›nda bir ‹ngiliz muhasebeci Taksim’de (‹stan-

bul) büro açt›. Bu amaçla beraberinde birkaç uzman getirdi. Söz konusu büro-

da çal›flan say›s› zamanla yaklafl›k 50 kifliyi bulmufltur. Daha sonra söz konu-

su kifli Almanya’ya gitmifltir. Newberry’nin bürosu kapat›l›nca bu büroya he-

saplar›n› denetlettiren Türk D›fl Ticaret Bankas›’n›n hesaplar›n› bir y›l, bizim
1970 y›l›nda A.fi. olarak kurdu¤umuz Ar-ifl fiirketi denetlemifltir. Bu flirket
denetim yapmak amac›yla 40 muhasebeci taraf›ndan kurulmufltur. New
York’taki bir muhasebe denetim flirketi ile iflbirli¤i içinde bu flirketi kurduk.
Amac›m›z; bu konuda öncülük yapmak ve muhasebecileri böyle bir yap›lan-

man›n içerisinde tutmakt›r. fiirket 10 y›l kadar faaliyet gösterdi, ancak her or-
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ta¤›n kendi iflini yapmas› dolay›s›yla riski sahiplenen biri olmad›. Dernek gi-

bi bir flirket kurup, iflletmek istedik, ancak çok da baflar›l› olamad›k. Ar-ifl’i
daha sonra ‹smail Otar ve arkadafllar›na devrettik. Onlarda bir müddet sonra

flirketi tasfiye ettiler. Günümüzde hala kendi itibar› ile çal›flan yerli denetim
firmas› bulunmamaktad›r. Hepsi bir yabanc› denetim firmas›n›n deste¤i ile ça-

l›flmaktad›r. 25-30 y›l önce bizim arkadafllar›m›zdan Avrupa’da tan›n›nlar
vard›. Bu gün böyle örneklere rastlayam›yoruz. Yabanc› bankalara hizmet veren yerli denetim firmalar›m›z yok. Halbuki çok say›da denetim firmam›z ol-

mal›. Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›’nda küçük iflletmelere dahi aç›klamalar
getiriliyor ki, bu durum mesle¤e yarar sa¤lar. Ba¤›ms›z denetim uzmanl›¤›n-

dan bahsediyor ki bizimde y›llard›r iki önemli ihtiyac›m›z: 1)Finansal rapor
aç›klama kurallar› ile, 2) iyi uzmand›r”.
2. MESLEK‹ ÖRGÜTLENME
Prof.Dr. Mustafa AYSAN’›n mesleki örgütlenme ve e¤itim konular›nda-

ki de¤erlendirmeleri ise afla¤›daki gibidir;

“Muhasebe denetimi piyasa ihtiyac›na göre yap›lanm›flt›r. Ancak

1930’lardan beri örgütlenme çabas› vard›r. 1942 y›l›nda ‘Eksper Muhasipler
ve ‹flletme Organizatörleri Derne¤i’ 100 üye ile kurulmufltur. Derne¤in kuru-

cular› aras›nda ‹smail Otar, Osman Fikret Arkun bulunmaktad›r. Beni arad›lar, onlarla görüfltüm, derne¤e üye oldum ve uzun süre çal›flt›m. Söz konusu

dernek, Türkiye’de 1956 y›l›nda bafllanan muhasebe kongrelerinin düzenlen-

mesinde pay ald›. Her y›l muhasebe e¤itimi yap›lan bir okula görev verildi.
1956-57 y›l›nda Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ilk kongreyi yapt›. 1959 y›-

l›nda yap›lan 3. kongre ile yak›ndan ilgilendim. Kongreler için USAID (International Development)’dan flartl› ba¤›fl al›nm›flt›r. Söz konusu kurum yard›m-

lar›n devam etmesi için ayr› bir dernek kurulmas›n› önermifltir. Bunun üzeri-

ne derne¤in ad›n› “Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i” olarak de¤ifltirdik.
‘Muhasebe uzman›’ terimini de ben teklif ettim ve kabul edildi. TMUD, TÜR-
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MOB kurulduktan sonra da çal›flmalar›n› devam ettirmifltir. Bence TMUD,
‘mesle¤in vicdan›d›r’. Araflt›rmalar için böyle bir Derne¤e ihtiyaç vard›r.

TMUD, uzun y›llar “Muhasebe Dergisi” ç›kard›, muhasebe kongrelerine yar-

d›mc› oldu. Osman Fikret Arkun, ‹smail Otar ve ben muhasebe perspektifimizi gelifltirmek için 1972 y›l›nda Dünya muhasebe kongresine 20 kifli ile kat›l-

d›k. IASB’in ilk kurulufl karar› o kongrede verildi. 5 y›l sonra Munih’te yap›lan kongrede IFAC’›n da kurulufl karar› al›nm›flt›r. Söz konusu karara 117 ül-

ke imza atm›flt›r. Bunlar aras›nda TMUD ad›na benim imzam bulunmaktad›r.

1970’lerde “Sevk ve ‹dare Derne¤ine” gelen yard›m paralar› ile, “Muhasebe

E¤itimi Sempozyumlar› bafllatt›k. Amaç muhasebe e¤itiminin iyilefltirilmesi
idi. Teklifim üzerine 1968 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesinde
“Muhasebe Denetimi” kürsüsü kurulmufltur. 1981-1982 e¤itim döneminde
Muhasebe Enstitüsü bünyesinde muhasebe denetimi yüksek lisans program›n› bafllatt›k”.

Türkiye’de muhasebe denetimi ile ilgilenen meslek mensuplar›n›n tarihi

süreçte oluflturduklar› ve günümüzde biri hariç di¤erlerinin faaliyetlerini sürdürdü¤ü meslek örgütleri ise flunlard›r:

a) Muhasebeciler ve Murak›plar Cemiyeti: 1935 y›l›nda ‹stanbul’da

kurulmufl ve k›sa bir süre sonra kapanm›flt›r (Yaz›c›, 1986:65).

b)Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i (TMUD): TMUD, 1942 y›-

l›nda 14 kifli taraf›ndan kurulmufltur. Derne¤in amac› Tüzü¤ün’de flöyle belirtilmektedir (Güvemli, 2001:695); “Türkiye’de özel ve resmi her alanda ve çeflitli kademeler için ehliyetli muhasebe elemanlar› yetifltirmek, mevcut muhasebe elemanlar›n›n geliflmesini ve muhasebe bilgilerinin yönetimde ve incele-

melerde verimli bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lay›c› çal›flmalarda bulunmak,

muhasebe uzmanl›¤› mesle¤ini teflkilatland›r›p ilerletmek, üyelerinin kültürel,
sosyal ve iktisadi geliflmelerini sa¤lamak, hak ve menfaatlerini korumakt›r”.

Derne¤in statüsünde 1967 y›l›nda önemli bir de¤ifliklik yap›lm›fl olup, o

tarihten bu güne kadar üye say›s› 100’den 1300’e ulaflm›flt›r. Dernek taraf›n-

dan 10 Eylül 1958 tarihinde yay›mlanmaya bafllanan “Muhasebe Mecbuas›”
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daha sonra “Muhasebe Dergisi” ad›n› alm›fl ve 1967 y›l›na kadar muhasebe
kongrelerinde sunulan bildirileri yay›nlam›flt›r (www.tmud.org.tr).

c) Mali Müflavirler ve Muhasebeciler Derne¤i: 1977 y›l›nda ‹stanbul’-

da kurulmufl, flimdiki ad› Mali Müflavir ve Muhasebeciler Birli¤i’dir. Derne¤in,
10 ayr› ilde toplam 28 flubesi/temsilcisi bulunmaktad›r (www.mmmb.org.tr).

d) Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i: 1987 y›l›nda bankalar ve sermaye piya-

sas›na tabi flirketler için denetleme zorunlulu¤u getirildikten sonra, ulusal ve
yabanc› kökenli 19 flirket tescil edilmifltir. Bu flirketler bir araya gelerek Der-

ne¤i oluflturmufllard›r (Türker, 2006:6). Dernek, Türkiye’de ba¤›ms›z denetim
mesle¤i ile ilgili hususlar›n ele al›nd›¤› en genifl platform olup, amaçlar› flöyle s›ralanmaktad›r (Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i, 2004:6);

“Ba¤›ms›z denetim mesle¤ini kamu otoritesi d›fl›nda, ele alarak gelifltir-

mek bu çerçevede üyelerin e¤itiminden, denetim mesle¤inin tan›t›lmas› ve
özendirilmesine, yerli ve yabanc› mesleki kurulufllar, otoriteler nezdinde üye-

lerini temsil etmekten, üyelerinin mesleki problemlerine çözüm üretilmesine,
aralar›nda sa¤l›kl› bir iliflkinin kurulmas›na kadar birçok alanda faaliyet göstermektir”.

Derne¤in kuruluflunda Sermaye Piyasas› Kurulu’nun destek ve teflviki

olmufltur. Dernek, 1989 y›l›nda meslek örgütü kurulduktan sonra faaliyetine
son vermesi tart›fl›lm›fl olup, daha sonra ba¤›ms›z denetim uygulamalar›na yö-

nelik bir platformun gerekli olaca¤› sonucuna var›larak faaliyetine devam karar› al›nm›flt›r. Günümüzde Dernek, özellikle denetime yönelik teknik konu-

larda uzmanl›k yapmakta, üyesi olan 100’e yak›n flirketin ortak sorunlar›na
çözüm aramakta, gelece¤e yönelik de¤erlendirmelerde bulunmakta ve yurt d›-

fl›ndaki geliflmeleri izlemektedir (Coflkun, 2006:2).
e) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali
Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB): 1989 y›l›nda yay›nlanarak yürürlü¤e giren 3568 say›l› yasa ile oluflturulan Birlik, Türkiye’de SM, SMMM ve
YMM’lerin en üst düzeyde meslek örgütüdür. Birlik, 1989 y›l›ndan bu yana
ç›karm›fl oldu¤u yönetmeliklerle, oluflturmufl oldu¤u komitelerle, düzenlemifl
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oldu¤u kongrelerle mesle¤in Türkiye’de geliflimine katk› sa¤lam›flt›r. Meslek
mensuplar› TÜRMOB’a ba¤l› odalara üye olmak zorundad›r. 2008 y›l› bafl›
itibariyle TÜRMOB’a ba¤l› 70 SMMM Odas›na kay›tl› yaklafl›k 30.000’i SM,
40.000’i SMMM olmak üzere toplam 70.000 meslek mensubu bulunmaktad›r.
Yine TÜRMOB’a ba¤l› olarak 8 YMM odas›nda kay›tl› toplam 3.673 YMM
bulunmaktad›r (www.turmob.org.tr).
3.E⁄‹T‹M
Türkiye’de muhasebe e¤itiminin bafllang›c›na iliflkin olarak muhasebe
tarihçisi ‹smail Otar’›n aç›klamalar› flöyledir; Osmanl› Devletinde Tanzimat’la bafllayan ve 1928’e kadar devam eden dönemde muhasebe kitaplar›
Frans›z kitaplar›ndan tercüme edilmifltir. Cumhuriyet döneminin bafllar›ndan
1950’ye kadar ise gerek uygulamada (Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerinde) gerekse e¤itimde Alman ekolünü hakim olmufltur (Aysan vd, 1998:65-68). 1968
y›l›nda kurulan ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nde ise, AICPA taraf›ndan yay›nlanan denetim standartlar› kapsam›nda denetim e¤itimi bafllam›flt›r. Bu e¤itim 1970’li y›llar›n sonunda Yüksek Lisans program› olarak “Muhasebe Uzmanl›¤›” program›na kadar ulaflm›flt›r (Türker, 2006:6).
Masum Türker’e göre 1940’l› y›llardan sonra “Kontrol ve Revizyon” ad›
alt›nda bafllat›lan dersler, “Denetim ve Revizyon” daha sonralar› ise “Muhasebe Denetimi ad›n› alm›flt›r (Türker, 2006:6). Prof. Dr. Osman Fikret Arkun’un 1975 y›l› Ocak ay›nda kaleme ald›¤› “Muhasebe Denetimi” kitab›n›n
önsözünde; “On y›la yak›n süreden beri, ‹stanbul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisinde okuttu¤um konular› ve bu alandaki tecrübelerimi de ekleyerek,
bu kitapta toplamakta yarar gördüm” demektedir (Arkun, 1980:8).
‹stanbul Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.Dr. Ersin Güredin ise; “1968 y›l›nda ilk kez 3. s›n›flara “‹flletme Denetimi” dersinin programa konuldu¤u, daha sonra son s›n›flar için “Muhasebe Denetimi” dersine
programda yer verildi¤ini” belirtmifltir. Prof. Dr. Ersin Güredin, “Denetim”
bafll›kl› ders kitab›n›, ilk kez 1981 y›l›nda yay›nlam›flt›r.
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Türkiye’de muhasebe denetimi e¤itimi, dersler, yay›nlar ve bilimsel top-

lant›lar alt bafll›klar› halinde afla¤›da incelenecektir. Bunlardan dersler ve ya-

y›nlar, denetçi adaylar›n›n yetifltirilmesine katk› sa¤larken, özellikle bilimsel
toplant›lar meslek mensuplar›n›n gelifliminde yararl› olmufltur.
3.1. Dersler
Türkiye’de do¤rudan muhasebe ve denetim e¤itimi veren e¤itim kurum-

lar› bulunmamaktad›r. Muhasebe ve denetim dersleri üniversitelerin iktisadi

ve idari bilimler fakülteleri veya iflletme, iktisat fakültelerinde di¤er derslerle

birlikte e¤itim program›nda yer almaktad›r. Üniversitelerin Sosyal Bilimler
Meslek Yüksek Okullar›nda ön lisans düzeyinde aç›lan “Muhasebe Programlar›” bulunmakla birlikte, bu programdan mezun olanlar›n yasal olarak muha-

sebe denetçisi olma imkan› bulunmamaktad›r. Çünkü, Türkiye’de muhasebe
ve denetim mesleklerini yasal statüsünü oluflturan 3568 say›l› Kanun, dene-

timle u¤raflacaklar›n SMMM veya YMM unvanlar›na sahip olmalar›n› (yani
en az 4 y›ll›k lisans e¤itim alm›fl olmalar›n›) zorunlu k›lmaktad›r (Md.2).

Gücenme ve Arsoy (2006), Türkiye’de bulunan 60 üniversitede lisans

düzeyinde verilen muhasebe derslerini araflt›rm›fl ve lisans düzeyinde e¤itim

programlar›nda en çok yer verilen derslerden birinin muhasebe denetimi

(%75) oldu¤unu saptam›flt›r. Yüksek lisans düzeyinde ise 49 üniversitenin
e¤itim programlar›nda muhasebe denetiminin yeri %43’dür. Toplam 21 üni-

versitenin doktora programlar›nda ise, muhasebe denetimi ile ilgili derslerin
oran› %33 olarak saptam›flt›r (Gücenme ve Arsoy, 2006:319-320).

Türkiye’deki üniversitelerin ço¤unda sosyal bilimler enstitüsü bünyesin-

de, iflletme ana bilim dal›nda (Baz› üniversitelerde muhasebe veya muhasebe
/finansman bilim dal›nda) lisansüstü düzeyde, yüksek lisans (tezli, tezsiz) ve
doktora e¤itimleri verilmektedir. Üniversitelerin web siteleri incelenerek, e¤i-

tim programlar›nda “muhasebe denetimi” derslerine yer veren programlar
saptanm›fl olup, bunlar Tablo 2’de sunulmufltur.
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Tablo 2: Lisansüstü E¤itim Programlar›nda Muhasebe Denetimi Dersi
Bulunan Üniversiteler

(Z) Zorunlu ; (S) Seçimlik

Tablo 2’den de görülece¤i gibi, aralar›nda Türkiye’nin köklü üniversite-

lerinin de yer ald›¤› birçok üniversitenin iflletme anabilim dal›nda yer alan
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programlar›nda muhasebe denetimi alan›nda de¤iflik adlarla dersler de yer al-

maktad›r. Programlarda muhasebe denetimi dersi yan›nda iç denetim, iç kontrol ve faaliyet denetimi adlar› ile dersler verilmesi, muhasebe denetimi mesle¤i ad›na sevindiricidir. Di¤er yandan ‹stanbul Ticaret Üniversitesi ile Bilgi

Üniversitesi’nin “Muhasebe – Denetim” bafll›¤› ile Marmara Üniversite’sinin
ise “Muhasebe Denetimi” bafll›¤› ile yüksek lisans programlar› açmas› dene-

tim mesle¤ine, daha donan›ml› adaylar yetifltirmek aç›s›ndan da yararl›d›r. Ni-

tekim, Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetimi Y.L.Program›n›n amac›
flöyle belirtilmektedir (http://sbe.marmara.edu.tr);

“Bu program›n amac› denetim olgusunu tek bir ders düzeyinden ç›kar-

t›p, hem teorik hem uygulama düzeyinde birçok alt denetim uygulamas›na

eleman yetifltirilmesini sa¤lamakt›r. Program›n bir di¤er amac› da az say›da
olan denetim ö¤retim üyesi birikimine katk›da olacak biçimde e¤itim vermektir”.
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EMLAK VERG‹ DE⁄ER‹N‹N GERÇEK
DE⁄ER‹NE UYGUN OLARAK
BEL‹RLENMES‹NDEN ETK‹LENEN
VERG‹, HARÇ VE D‹⁄ER KAMU
ALACAKLARI
l ‹lhami ÖZTÜRK*
l Dr. U¤ur Y‹⁄‹T**
1. G‹R‹fi
Belediyelerde ifllem gören ve emlak vergisine esas al›nan de¤erlerle gay-

rimenkulün gerçek al›m-sat›m de¤eri (rayiç de¤eri) aras›nda önemli farkl›l›k-

lar bulundu¤u bilinen bir gerçektir. Tapuda veyahut da emlak vergisi için gösterilen de¤erlerle gerçek al›m-sat›m de¤eri aras›nda yer alan fark›n büyüklü-

¤ü bir yandan kay›td›fl›l›¤›n etkinli¤ini gösterirken, di¤er yandan gayrimenkul

gibi art›k kiflilerin malvarl›klar›n›n bir ölçüsü veya göstergesi niteli¤inde olan

bir ekonomik varl›¤›n gerçek al›m-sat›m de¤erini devletin bile bilme veyahut
da mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ö¤renebilme olana¤›ndan yoksun
oldu¤unu göstermektedir.(Sevi¤, 2005)

Bu ba¤lamda, bugüne kadar yap›lan tüm vergi çal›flmalar›nda gayrimen-

kullerin gerçek al›m-sat›m de¤erlerinin resmi kay›tlara yans›t›labilmesi konusunda herhangi bir uygulama ve baflar› sa¤lanamam›flt›r. Bu aç›dan olay› de-

¤erlendirecek olursak gerçek de¤eri üzerinden en düflük emlak vergisi uygulamas› OECD ülkeleri aras›nda Türkiye'dedir.(Sevi¤, 2005)

Bu durum ticari kazançlar›n oluflumunu da etkilemektedir. Çünkü bu

* Sermaye Piyasas› Kurulu Üyesi
** Hakim
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alanda u¤rafl verenlerle gayrimenkul edinenlerin önemli bir bölümü bir yandan
ödemifl bulunduklar› gerçek de¤erleri bilgi ve kay›td›fl› b›rak›rlarken di¤er yan-

dan sat›fl ifllemine taraf olan ve sat›c› konumunda bulunanlar da alm›fl oldu¤u bedelin bir k›sm›n› bilgi ve kay›td›fl› b›rakabilme olana¤›na kavuflmaktad›r.

Bugün yürürlükte olan hükümler topluca irdelendi¤inde, 1319 say›l›

Emlak Vergisi Kanunu'nun di¤er vergilere oranla daha küçük ölçekte güvenlik önlemleri getirdi¤ini söylenebilir. (Öncel ve ötekiler. 2003, 369) Yüküm-

lü say›s›n›n çoklu¤u ve çeflitli idari külfetleri nedeniyle vergi yönetiminin güç

olmas›, belediyelerin ilgili birimlerindeki yetersizliklerin beyan edilen rayiç
bedellerin kontrolünü zorlaflt›rmas› ve yükümlü say›s›n›n giderek artmas› gi-

bi nedenler yüzünden yükümlüler gayrimenkullerin de¤erlerini rayicine oranla düflük gösterme e¤ilimi ile vergi güvenli¤ini tehlikeye sokmufllard›r. (Günayd›n ve Topal, 1997, 171-172)

Emlak vergi de¤erinin tafl›nmazlar›n gerçek de¤erine uygun olarak

belirlenmesi sadece emlak vergisi matrah›n› dolay›s›yla emlak vergisi gelirlerini de¤il, emlak vergi de¤erini baz alan di¤er baz› vergilerin ve ka-

mu alacaklar›n›n tutar›n› da etkilemektedir. Bu makale ile emlak vergi de-

¤erinden etkilenen emlak vergisi d›fl›ndaki vergi, harç ve kamu alacaklar› ile

bunlara iliflkin tutarlar›n hesaplanmas›n›n emlak vergi de¤eri ile olan iliflkisi
tetkik edilmektedir.

2. EMLAK VERG‹S‹N‹N KONUSU, MATRAHI VE ORANI
2.1. Emlak Vergisinin Konusu
Türk Dil Kurumu’nun sözlü¤ünde emlak kavram›; “ev, arsa, bahçe vb.

tafl›namayan mal ve mülklerin ortak ad›, tafl›nmazlar, gayrimenkul” olarak

aç›klanm›flt›r. (Türk Dil Kurumu, 2009) Bu tan›ma göre emlak kavram› içeri-

sinde ifade edilen de¤erler birer servet unsurudur. Dolay›s›yla emlak vergisi
ile kastedilen servetin vergilendirilmesidir.
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Servet vergileri, vergi bahsinin en tart›flmal› alan›d›r. Pek çok kifli vergi-

lendirilmesi gereken ekonomik de¤erin servet de¤il, gelir olmas› gerekti¤i,
servet vergilemesinin sermaye birikimini engelleyerek kalk›nman›n önünü t›-

kayaca¤› gibi gerekçelerle servet vergilemesine karfl› ç›karken; karfl› görüflte
olanlar vergilemede adaleti sa¤layabilmek ve gelir da¤›l›m›n›n adil bölüflümü-

ne katk› sa¤layabilmek amac›yla servet vergilerini savunmaktad›rlar. Bizim
mevzuat›m›z temelde gelir ve harcamalar› vergilendirmek üzerine kurulu olmakla birlikte emlak vergisi ve veraset ve intikal vergisi gibi kanunlarla s›n›rl› da olsa servet vergilemesine iliflkin hükümler de içermektedir.

Mevzuat›m›zda yer alan emlak vergisini düzenleyen 1319 say›l› Emlak

Vergisi Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 1970) verginin konusu iki bölümde belirtilmifltir. Bunlar bina vergisi ve arazi vergisidir. Kanun’un 1’nci maddesinde Tür-

kiye s›n›rlar› içinde bulunan binalar›n bu kanun hükümlerine göre Bina Vergi-

sine tâbi oldu¤u belirtilmifltir. Bu ba¤lamda Emlak Vergisi uygulamas› aç›s›n-

dan bina tabiri yap›ld›¤› madde ne olursa olsun gerek karada gerekse su üzerindeki sabit inflaat›n tümünü kapsamaktad›r. Vergi Usul Yasas› uyar›nca bina mü-

temmimleri de (tamamlay›c›lar›) bina ile birlikte dikkate al›nmaktad›r. Ancak;
yüzer havuzlar, sair yüzer yap›lar, çad›rlar ve nakil vas›talar›na tak›l›p çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina say›lmamaktad›r. (Sevi¤, 2009)

Emlak Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinde de Türkiye s›n›rlar› için-

de bulunan arazi ve arsalar›n Arazi Vergisine tâbi olduklar› aç›klanm›flt›r. Buna göre k›saca Türkiye s›n›rlar› içinde bulunan binalar ve araziler emlak ver-

gisine tâbidir. Ayr›ca "Belediye s›n›rlar› içinde veya d›fl›nda parsellenmemifl

araziden hangilerinin Emlak Vergisi Yasas›'na göre arsa say›laca¤› Bakanlar
Kurulu Karar›" ile belli olmaktad›r. (Sevi¤, 2009)
2.2. Emlak Vergisinin Matrah›

Gerek bina vergisinin gerekse arazi vergisinin matrah›, binan›n bu kanun

hükümlerine göre tespit olunan vergi de¤eridir. (Bkz. Emlak Vergisi Kanunu
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Madde 7 ve 17) Vergi de¤eri ise Kanun’un 29’uncu maddesinde tan›mlanm›flt›r. Bu tan›m emlak vergisi ödenmesinde ç›kan ve afla¤›da belirtece¤imiz ba-

z› sorunlar nedeniyle s›k s›k de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r. Ancak en temel de¤ifliklik 01.01.2002 tarihinden itibaren yap›lm›flt›r. Bu nedenle bu tarihten önce
ve sonraki durumu (Ozansoy, 2009) belirtmenin faydal› olaca¤› düflünülmektedir.

2.2.1. 01/01/2002 Tarihinden Önceki Durum
Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinde tan›mlanan “Vergi De-

¤eri” 4751 say›l› Kanun’un 2/F’inci maddesiyle 01.01.2002 tarihinden itibaren de¤ifltirilmeden önce afla¤›daki gibiydi:

“Vergi de¤eri, Emlak Vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin rayiç

bedelidir.
lidir.

Rayiç bedel, bina ve arazinin beyan tarihindeki normal al›m sat›m bedeGenel beyan dönemi veya vergi de¤erini tadil eden sebeplerin mevcudi-

yeti halinde mükellefiyetin bafllang›ç y›l›n›n takip eden y›llarda emlâk vergi-

si matrah›, her y›l bir önceki y›l matrah›n›n Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyar›nca ayn› y›l için tespit edilen yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s› nispetinde art›r›lmak suretiyle bulunur.”

Özetlersek, 01.01.2002 tarihinden önce uygulanacak emlak vergisi mat-

rah› gayrimenkulun rayiç bedeli yani normal al›m-sat›m bedelidir.
2.2.2. 01/01/2002 Tarihinden Sonraki Durum

4751 say›l› Kanun’un 2/F maddesiyle 01.01.2002 tarihinden itibaren

bahse konu 29’uncu madde de afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
“Vergi de¤eri;

a) Arsa ve araziler için, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde
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birim de¤er tespitine iliflkin hükümlerine göre takdir komisyonlar›nca arsalar

için her mahalle ve arsa say›lacak parsellenmemifl arazide her köy için cadde,
sokak veya de¤er bak›m›ndan farkl› bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya de¤er bak›m›ndan farkl› olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta,

ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (k›raç, taban, sulak) itibar›yla takdir olunan birim de¤erlere göre,

b) Binalar için, Maliye ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›klar›nca müfltere-

ken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inflaat maliyetleri ile (a) ben-

dinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa pay› de¤eri esas al›na-

rak 31 inci madde uyar›nca haz›rlanm›fl bulunan tüzük hükümlerinden yararlan›lmak suretiyle,

Hesaplanan bedeldir.

Vergi de¤eri, mükellefiyetin bafllang›ç y›l›n› takip eden y›ldan itibaren

her y›l, bir önceki y›l vergi de¤erinin 213 say›l› Vergi Usul Kanunu hükümle-

ri uyar›nca ayn› y›l için tespit edilen yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s› nispetinde art›r›lmas› suretiyle bulunur.”

Bu de¤iflikliklere göre, emlak vergisinde vergi de¤eri “rayiç bedel” ol-

maktan ç›kar›larak belli kriterlere göre “hesaplanan” bir bedel haline

getirilmifltir. Bu hesaplamada tan›m gere¤i rayiç bedeller dikkate al›nmakla

birlikte, teknik olarak “hesaplanan bedel”, “rayiç bedel” olmak durumunda
de¤ildir.

2.3. Emlak Vergisinin Oran›
Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’nci maddesine göre; bina vergisinin oran›

meskenlerde binde bir, di¤er binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 say›l› Kanunun uyguland›¤› büyük flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar için-

de % 100 art›r›ml› uygulan›r. Bakanlar Kurulu, vergi oranlar›n› yar›s›na kadar
indirmeye veya üç kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.

Kanun’un 18’nci maddesine göre de; arazi vergisinin oran› binde bir, ar-
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salarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 say›l› Kanunun uyguland›¤› büyük

flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde % 100 art›r›ml› uygulan›r.
Bakanlar Kurulu, vergi oranlar›n› yar›s›na kadar indirmeye veya üç kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.

3. EMLAK VERG‹ DE⁄ER‹NDEN ETK‹LENEN VERG‹, HARÇ

VE D‹⁄ER KAMU ALACAKLARI

Gerek emlak vergisi, gerekse tapu harc›nda ezeli sorun vergi ya da harç

matrah›n›n gerçek de¤eri yans›tmamas›d›r. Mükellefler taraf›ndan rayiç bede-

lin çok alt›nda beyanda bulunulmakta, idareler de bunun böyle oldu¤unu bile
bile beyan› kabul etmektedir. Bunun nedeni vergi oranlar›n›n yüksekli¤idir.

Bu nedenle emlak vergisinde yap›lacak en önemli reform vergi oranlar›n›n
düflürülerek matrah›n do¤ru beyan›n› sa¤layacak di¤er mekanizmalarla birlik-

te gerçek de¤erin bildirilmesinin temin edilmesidir. Böylece gelir, kurumlar
ve katma de¤er vergilerinin tahsilât› da artacakt›r. Ayr›ca tapu ve kadastro
harçlar›nda da bu flekilde ciddi art›fllar söz konusu olabilecektir. Al›m sat›m

ifllemlerinin gerçe¤e yak›n bedeller üzerinden yap›lmas›, müteahhitleri gerçek
giderlerini belgelemek zorunda b›rakacakt›r. Bu flekilde inflaat sektöründe de
kay›t d›fl›l›k azalacakt›r. ‹nflaat iflçilikleri kay›t alt›na al›nacak ve iflçilerin sosyal güvenlik primleri yat›r›larak kaçak iflçilik sona erdirilecektir.

Emlak vergi de¤erinin tafl›nmazlar›n gerçek de¤erine uygun olarak belir-

lenmesi sadece emlak vergisi gelirlerini de¤il mevzuat düzenlemeleri uyar›n-

ca emlak vergi de¤erine dayanan di¤er baz› vergilerin ve kamu alacaklar›n›n

tutar›n› da etkilemektedir.

3.1. Emsal Kira Bedeli
193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun “Emsal Kira Bedeli Esas›” bafll›kl›

73 üncü maddesinin 1 inci f›kras›nda, kiraya verilen mal ve haklar›n kira be-

146

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

dellerinin emsal kira bedelinden düflük olamayaca¤›, bedelsiz olarak baflkalar›n›n intifa›na b›rak›lan mal ve haklar›n emsal kira bedelinin bu mal ve haklar›n kiras› say›laca¤›, bina ve arazide emsal kira bedelinin, yetkili özel merci-

lerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmifl kiras›, bu suretle takdir ve

tespit edilmifl kira bedelinin mevcut olmamas› halinde Vergi Usul Kanununa
göre belirlenmifl vergi de¤erinin %5’inin emsal kira bedeli oldu¤u hüküm al-

t›na al›nm›flt›r. 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinde de ver-

gi de¤erinin bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine

göre tespit edilen de¤eri oldu¤u belirtilmifltir. Bu itibarla emsal kira bedelinin
belirlenmesinde de kullan›labilecek olan emlak vergisi de¤erinin gerçek de¤eri yans›tmas› bu de¤er kullan›larak hesaplanan emsal kira bedelini ve elde edilecek gelir vergisini etkilemesi nedeniyle önem arz etmektedir.

Dan›fltay bir karar›nda; (Dan›fltay 3. Dairesi, 1987) 1984 y›l›nda beyan

etti¤i gayrimenkul sermaye irad›n›n emsal kira bedeline nazaran düflük bulun-

mas› nedeniyle ad›na ikmalen sal›nan gelir vergisiyle kesilen kusur cezas›na

karfl› aç›lan davay›, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 2361 say›l› Kanunun
50. maddesiyle de¤iflik 73.maddesinde kiraya verilen mal ve haklar›n kira be-

delinin emsal kira bedelinden düflük olamayaca¤›n›n, bina ve arazide emsal
kira bedelinin yetkili özel mercilerce takdir edilmifl kiras›, bu suretle takdir

edilmifl kira mevcut de¤ilse, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi de¤erinin % 7'si oldu¤unun hükme ba¤land›¤›, 213 say›l› Vergi Usul Kanunun

2365 say›l› Kanunun 48. maddesiyle de¤iflik 268. maddesinde ise, vergi de¤erinin bina ve arazinin rayiç bedeli oldu¤u, bu bedelin Emlak Vergisi Kanunu-

nun 29.maddesi ile ayn› maddede belirtilen tüzük hükümlerine uygun olarak
tesbit olunaca¤›n›n aç›kland›¤›, bu hükümlerden yetkili özel mercilerce belir-

lenmifl kira mevcut de¤ilse emsal kira bedelinin uygulanmas› gerekece¤inin,
Emlak Vergisi Kanununa göre vergi de¤erinin normal al›m sat›m bedeli oldu-

¤unun, yükümlünün bu bedeli kendisinin beyan edece¤i; ancak bu beyan›n

Kanunun 31.maddesinde belirtilen Tüzük hükümlerine göre bulunacak mali-

yet bedelinden düflük olamayaca¤›n›n anlafl›ld›¤›, bu durumda yükümlünün
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beyan etti¤i kira gelirinin kiraya verilen gayrimenkuller için emlak vergisine

esas olmak üzere beyan edilen rayiç bedelin % 7 sinden düflük bulunmas› ne-

deniyle aradaki fark üzerinden yap›lan tarhiyat›n yasaya uygun bulundu¤una
hükmetmifltir. Bu hükümden de anlafl›laca¤› üzere emlak vergi de¤eri emsal
kira bedelini dolay›s›yla al›nacak gelir vergisini etkilemektedir.
3.2. Veraset ve ‹ntikal Vergisi
Veraset ve intikal vergisinde ölüm yoluyla veya di¤er suretlerle gerçekle-

flen intikallerde de¤erleme iki aflamal› olarak yap›l›r. Öncellikle, mükellefler, ön
tarhiyatta dikkate al›nmak üzere intikal eden servetleri de¤erleyip beyan ederler.
Bu de¤erlemede, Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nda gösterilen ölçüler esas
al›n›r. Mükellefler taraf›ndan, beyan edilen servet unsurlar›, vergi idaresi taraf›n-

dan ikinci bir de¤erlemeye tabi tutulur. Bu aflamada ise, Vergi Usul Kanunu’nda
yer alan de¤erleme ölçüleri uygulan›r. (Ufuk, 2008, 19)

Veraset yolu ile veya ivazs›z olarak kendilerine gayrimenkul intikal

eden kifliler de¤erlemeyi, Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanununun 10 uncu mad-

desinin 2 nci f›kras›n›n 2591 say›l› Kanunla de¤iflik (b) bendinde yer alan;

“Gayrimenkuller, ticari iflletmeye dahil olsun veya olmas›n emlak vergisine
esas olan de¤erle de¤erlenir” hükmü uyar›nca emlak vergisine esas olan de¤erle yaparlar ve beyan ederler. Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanununun 10 un-

cu maddesinin 3 üncü f›kras› uyar›nca vergi dairesi beyan edilen bu de¤erler

üzerinden vergiyi tarh eder ve tarh edilen vergi intikal eden mallar›n Vergi
Usul Kanununa göre bulunacak de¤erlerine göre ikmal edilir. Vergi dairesi intikal eden gayrimenkulleri servetlerin de¤erlemesiyle ile ilgili ölçüleri kullan-

mak suretiyle de¤erler. Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesi uyar›nca ticari sermayeye dahil olsun olmas›n bilumum binalarla arazi vergi de¤eri ile

de¤erlenir. Vergi de¤eri yine ayn› Kanunun 268 inci maddesi uyar›nca bina ve
arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen de-

¤eridir. Dolay›s›yla gayrimenkullerin gerek mükelleflerce gerek vergi dairesi
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taraf›ndan de¤erlemesi emlak vergi de¤eri dikkate al›narak yap›laca¤›ndan
belirlenen emlak vergi de¤eri ödenecek olan veraset ve intikal vergisinin mat-

rah›n› ve tutar›n› da etkileyecektir. Nitekim Dan›fltay bir karar›nda; (Dan›fltay
Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2000) veraset ve intikal vergisi beyannamesi ve-

rilmemesi nedeniyle re’sen sal›nan vergi matrah›nda emlak vergisi metrekare

birim de¤erinin esas al›nmas› gerekti¤ine, bir baflka karar›nda (Dan›fltay 7.

Dairesi, 1999) da hibe edilen tafl›nmaza iliflkin olarak, emlak vergisi de¤eri
üzerinden veraset ve intikal vergisi tarh edilmesi gerekti¤ine hükmetmifltir.

Benzer flekilde veraset yolu ile veya ivazs›z olarak ticari bir iflletmenin

intikalinde de ticari iflletmeye dahil gayrimenkullerin varl›¤› söz konusu ise
bu gayrimenkuller de mükellefler ve vergi dairesi taraf›ndan vergi de¤eri ile

de¤erlenecektir. Bir baflka ifadeyle emlak vergi de¤eri ticari iflletme aktifinde
kay›tl› olan ve iflletme ile birlikte intikal eden gayrimenkuller nedeniyle hesaplanacak olan veraset ve intikal vergisi tutar›n› da etkilemektedir.
3.3. Tapu ve Kadastro Harçlar›
492 say›l› Harçlar Kanununun “Kay›tl› De¤er, Emlak Vergisi De¤eri”

bafll›kl› 63 üncü maddesinde; bu Kanunda sözü edilen “kay›tl› de¤er” veya

“emlak vergisi de¤eri” deyiminin 1319 say›l› Emlak Vergisi Kanununun 29
uncu maddesine göre belirlenen vergi de¤erini ifade edece¤i, gayrimenkul de-

vir ve iktisaplar›nda tapu ve kadastro harc›n›n emlak vergisi de¤erinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanaca¤›

hükme ba¤lanm›flt›r. Bu hüküm uyar›nca gayrimenkul devir ve iktisaplar›nda
al›nacak olan tapu ve kadastro harc›n›n hesaplanmas›nda dikkate al›nacak tu-

tar emlak vergisi de¤erinden az olamayaca¤›ndan söz konusu emlak vergisi

de¤erinin gerçek de¤ere uygunlu¤u, Devletin elde edece¤i harç gelirlerini de
do¤rudan etkilemektedir.

Harçlar Kanununun eki (4) Say›l› Tarife uyar›nca; terekeye dahil tafl›n-

maz mallar›n taksiminde, tafl›nmaz mallar›n ve s›n›rl› ayni haklar›n ba¤›fllan-
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mas›ndan rücularda ve vasiyetlerin infaz›nda veya piyango ve ikramiye sure-

tiyle iktisab›nda, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni haklar›n ba¤›fl-

lanmas›nda, kanuni mirasç›lar d›fl›nda intifa hakk›ndan kuru mülkiyet sahibi
lehine ivazs›z feragat edilmesinde ve süreli intifa haklar›nda süre dolarak in-

tifa hakk›n›n sona ermesinde, ifraz veya taksim veya birlefltirme ifllemlerinde,
imar parselasyon planlar› uygulama sonucu fluyulanan parsellerin pay sahip-

leri aras›nda r›zaen veya hükmen taksiminde, müflterek mülkiyete konu olanlar›n r›zaen veya hükmen pay sahipleri aras›nda aynen veya ifrazen taksimin-

de, muvakkat tescillerde, mal birli¤i ve mal ortakl›¤›n›n mukaveleden mütevellit flüf’a, ifltira ve vefa haklar›n›n, aile yurtlar›n›n mutlak veya nakil ile mü-

kellef mirasç› nasb›n›n sicile flerhi veya tescili, meflfu pay›n flüf’a hakk› sahi-

bi taraf›ndan ilama müsteniden iktisab›nda, yap› kooperatiflerinin ortaklar›na
da¤›taca¤› gayrimenkullerin ortaklar ad›na tescilinde, taksim hakk›n›n bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine ifllenmesinde, muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde, gayrimenkullerin ivaz karfl›l›¤›nda ve-

ya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre
devir ve iktisab›nda, kadastro ve tapulama ifllemleri sonucunda tapu siciline

tescillerden al›nacak harc›n belirlenmesinde kay›tl› de¤er dolay›s›yla emlak
vergisi de¤eri dikkate al›nmaktad›r.

Bu itibarla emlak vergisi de¤erinin gerçe¤e yak›n ya da düflük belirlen-

mifl olmas› tahsil olunacak harç tutar›na do¤rudan etki etmektedir. Nitekim

Harçlar Kanununa ba¤l› 4 say›l› tarife uyar›nca ifraz harc› hesab›nda kay›tl›
de¤erin emlak vergisi de¤eri oldu¤u, (Dan›fltay 9. Dairesi, 1999) yeni bina in-

fla edilmesi nedeniyle ödenmesi gereken harc›n matrah›n›n tafl›nmaz›n emlak
vergisi de¤eri oldu¤u (Dan›fltay 9. Dairesi, 1999) yönündeki kararlar, tapu

harçlar›n›n hesab›nda emlak vergisi de¤erinin dikkate al›nmas› gerekti¤ine
iliflkin örnek yarg› kararlar› olarak gösterilebilir.

Sat›fl vaadi sözleflmeleri ile irtifak hakk› tesisi vaadi sözleflmelerinin ta-

pu siciline flerhinde sözleflmede yaz›l› bedel üzerinden harç al›nmaktad›r. Söz

konusu tarifede, sözleflmede yaz›l› bedelin sözleflmeye konu gayrimenkulün

150

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 95 -2009

emlak vergisi de¤erinden az ve emlak vergisi de¤erinin iki kat›ndan çok olamayaca¤› hükme ba¤land›¤›ndan emlak vergisi de¤eri hem al›nacak olan harc›n tutar›n› hem de taraflar›n sözleflme ile belirleyebilecekleri tutar› etkile-

mekte ve s›n›rland›rmaktad›r. Benzer flekilde gayrimenkul hükmündeki daimi
ve müstakil haklar›n tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden de harç al›n-

makta olup bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi
de¤erinin yar›s›ndan az, iki kat›ndan çok olamayaca¤›ndan emlak vergi de¤eri al›nacak harç miktar›n› etkilemektedir.

Gayrimenkul üzerine irtifak hakk› tesis ve devrinde (634 say›l› Kat Mül-

kiyeti Kanununa göre yap›lan kat irtifaklar› hariç olmak üzere) tesis ve devir
için ödenen bedel harca esas al›nmaktad›r. Söz konusu bu bedelin üzerinde

hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi de¤erinin iki kat›ndan çok olamayaca¤› fleklindeki düzenleme nedeniyle gayrimenkulün emlak vergisi de¤eri al›nacak harç tutar›n› belirleyici rol oynamaktad›r.
3.4. Dava Harc› ve Yarg›lama Giderleri
3402 say›l› Kadastro Kanununun “Yarg›lama giderleri, kadastro harc› ve

tahakkuku” bafll›kl› 36 nc› maddesinin 1 inci f›kras›nda; taraflardan her biri-

nin dava harc›n›, dinlenmesini talep etti¤i tan›k ve bilirkifli ücretini ve di¤er
yarg›lama giderlerini karfl›lamak zorunda oldu¤u, davac›n›n hâkim taraf›ndan
belirlenecek süre içinde gerekli giderleri mahkeme veznesine yat›rmad›¤› takdirde, onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmifl say›laca¤›, 2 nci f›kras›n-

da da; kadastro hâkiminin dava harc›, yarg›lama giderlerinin tespit ve hesap-

lamas›nda ilgili tafl›nmaza ait son beyan dönemi emlak vergisi de¤erini esas
alaca¤›, 5 inci f›kras›nda da; kadastrosu yap›lan tafl›nmaz mallara, emlak vergisi son beyan dönemi esas al›narak 492 say›l› Harçlar Kanununa ekli 4 say›-

l› tarifede gösterilen oranlarda kadastro harc› tahakkuk ettirilece¤i hükme
ba¤land›¤›ndan emlak vergisi de¤eri al›nacak dava harc› tutar›n›, yarg›lama
giderlerini ve kadastro harc› tutar›n› etkileyecektir.
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3.5. Kamulaflt›rma Bedeli
2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanununun “Kamulaflt›rma bedelinin tespiti

esaslar›” bafll›kl› 11 inci maddesinde

1

tafl›nmaz mal›n de¤erinin tespitinde

esas al›nacak kriterler aras›nda vergi beyan› da say›lm›flt›r. Bu tür nesnel ölçütler sayesinde özellikle kamulaflt›rma bedeline iliflkin yarg›ya intikal eden

ihtilaflar aç›s›ndan; bilirkiflilerin öznel de¤erlendirmelerini denetleme olana¤›
sa¤lanm›fl olmaktad›r. Her ne kadar uygulamada vergi beyan› tafl›nmaz›n ger-

çek de¤erini tam olarak yans›tmamakta ve genellikle olmas› gerekenden daha

düflük de¤erler içermekte ise de, bu olgu dava konusu tafl›nmazlar için oldu¤u
kadar, emsal al›nan tafl›nmazlar için de geçerli olup emsal karfl›laflt›rmas› yap›l›rken dikkate al›nmas› yasa gere¤idir. (Yarg›tay 18. Hukuk Dairesi, 2002)

Dava konusu tafl›nmaz ile emsal tafl›nmaz›n arsa metrekare rayiç bedelinin
takdir komisyonu taraf›ndan belirlenen emlak vergisine esas olan metrekare

de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas›nda; dava konusu tafl›nmaz›n, emsal tafl›nmazdan
1 “Kamulaflt›rma bedelinin tespiti esaslar›:)
Madde 11 – (De¤iflik: 24/4/2001 - 4650/6 md.)
15 inci madde uyar›nca oluflturulacak bilirkifli kurulu, kamulaflt›r›lacak tafl›nmaz mal veya kayna¤›n bulundu¤u yere
mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz›r bulunan ilgilileri de dinledikten sonra tafl›nmaz mal veya kayna¤›n;
a)Cins ve nevini,
b) Yüzölçümünü.
c) K›ymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve unsarlar›n› ve her unsurun ayr› ayr› de¤erini,
d)Varsa vergi beyan›n›,
e)Kamulaflt›rma tarihindeki resmi makamlarca yap›lm›fl k›ymet takdirlerini,
f) Arazilerde, tafl›nmaz mal veya kayna¤›n kamulaflt›rma tarihindeki mevkii ve flartlar›na göre ve oldu¤u gibi
kullan›lmas› halinde getirece¤i net gelirini.
g) Arsalarda, kamulaflt›r›lma gününden önceki özel amac› olmayan emsal sat›fllara göre sat›fl de¤erini,
h) Yap›larda, (…)(2) resmi birim fiyatlar› ve yap› maliyet hesaplar›n› ve y›pranma pay›n›,
›) Bedelin tespitinde etkili olacak di¤er objektif ölçüleri,
Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurlar›n cevaplar›n› ayr› ayr› belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyan›n›
da dikkate alarak gerekçeli bir de¤erlendirme raporuna dayal› olarak tafl›nmaz mal›n de¤erini tespit ederler.
Tafl›nmaz mal›n de¤erinin tespitinde, kamulaflt›rmay› gerektiren imar ve hizmet teflebbüsünün sebep olaca¤› de¤er
art›fllar› ile ilerisi için düflünülen kullanma flekillerine göre getirece¤i kâr dikkate al›nmaz.
Kamulaflt›rma yoluyla irtifak hakk› tesisinde, bu kamulaflt›rma sebebiyle tafl›nmaz mal veya kaynakta meydana gelecek
k›ymet düflüklü¤ü gerekçeleriyle belirtilir. Bu k›ymet düflüklü¤ü kamulaflt›rma bedelidir.”
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daha de¤ersiz oldu¤u anlafl›lmas›na ra¤men, bilirkifli kurulunca dava konusu
tafl›nmaz›n emsal tafl›nmazdan daha de¤erli oldu¤u kabul edilerek fazla bedele hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemifltir. (Yarg›tay 5. Hukuk Dairesi, 2005) Emlak vergisine esas olan metrekare de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas›n-

da, dava konusu tafl›nmaz ile emsal tafl›nmaz›n ayn› de¤erde olduklar› anlafl›lmas›na ra¤men bilirkifli kurullar›nca sebebi aç›klanmadan dava konusu tafl›n-

mazlar›n emsal tafl›nmazdan daha de¤erli oldu¤unun kabulü do¤ru de¤ildir.
(Yarg›tay 5. Hukuk Dairesi, 2005) Yarg›tay’›n Kamulaflt›rma bedelinin tespitinde emlak vergi de¤erinin dikkate al›nmas›na iliflkin yerleflik görüflü bu yön-

dedir. Bu yolla iki tafl›nmaz›n emlak vergisine esas metrekare de¤erleri aras›ndaki oranla bilirkiflilerce belirlenen de¤erleri aras›ndaki oran karfl›laflt›r›la-

rak aralar›nda fahifl farkl›l›k bulunup bulunmad›¤› hususu Yarg›tay denetimi-

ne olanak verecek biçimde ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r. Kamulaflt›rma
bedelinin belirlenmesinde; kamulaflt›rmaya konu tafl›nmaz ile emsal tafl›nmaz-

lar›n emlak vergisine esas de¤erleri ile bunlar›n birbirine oran› göz önünde
bulundurmal›d›rlar. Bilirkifli kurullar› de¤erlendirme yaparken bu orandan
makul ölçüde ayr›labilir iseler de bunun gerekçelerinin de aç›klanmas› ve oluflacak sapman›n hiçbir flekilde vergi de¤erinin oran›n› tersine çevirecek ölçüde olmamas› gerekmektedir. (Yarg›tay 18. Hukuk Dairesi, 2003)

Dolay›s›yla kamulaflt›r›lacak tafl›nmazlar için k›ymet takdirinde; emlak

vergisi tutarlar›n›n da dikkate al›naca¤› düflünüldü¤ünde tafl›nmazlar›n emlak
vergisi de¤erinin gerçek de¤ere yak›n belirlenmesi, Anayasam›z›n 46’nc›
maddesinde kamulaflt›r›lan tafl›nmaz mallar için öngörülen “gerçek karfl›l›k”

ibaresinin getirilifl amac›na da hizmet edecektir. Tafl›nmazlar›n emlak vergi
de¤erinin gerçekçi belirlenmesi hem kamu kaynaklar›ndan ödeme yapmak suretiyle kamulaflt›rma yapan idarenin hem de tafl›nmaz› kamulaflt›r›lan vatandafl›n haklar›n›n korunmas› aç›s›ndan önemlidir.
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3.6. Hazine Tafl›nmazlar›n›n Sat›fl, Trampa ve Kira Bedelleri
Hazine Tafl›nmazlar›n›n ‹daresi Hakk›nda Yönetmeli¤in (T.C. Yasalar,

2007) “Tahmin Edilen Bedel Tespiti” bafll›kl› 12 nci maddesinde; tahmin edi-

len bedelin idarece tespit edilece¤i veya ettirilece¤i ve ihale komisyonunca
karara ba¤lanaca¤›, bedel tespit ve takdirinde tafl›nmaz›n konumu ve özellik-

leri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedelin esas al›naca¤›, ancak
bu bedelin sat›fl veya trampada tafl›nmaz›n emlak vergisine esas asgari metre-

kare birim de¤erinden, kirada ise ilk y›l için tafl›nmaz›n emlak vergisine esas

asgari metrekare birim de¤erinin yüzde beflinden az olmamak üzere tespit ve
takdir edilece¤i düzenlemesi yer almaktad›r. Bu düzenleme uyar›nca; Hazine-

ye ait bir tafl›nmaz›n sat›fl veya trampas›nda esas al›nacak tahmin edilen bedelin tafl›nmaz›n emlak vergisine esas asgari metrekare birim de¤erinden az ol-

mayaca¤›, benzer flekilde Hazineye ait bir tafl›nmaz›n kiraya verilmesi duru-

munda da ilk y›l kira bedelinin tafl›nmaz›n emlak vergisine esas asgari metrekare birim de¤erinin yüzde beflinden az olmamak üzere tespit ve takdir edile-

ce¤i aç›kt›r. Emlak vergi de¤erinin gerçek de¤er veya gerçe¤e en yak›n de¤er
olarak belirlenmifl olmas› bu de¤er dikkate al›narak hesaplanacak Hazine tafl›mazlar›n›n sat›fl, trampa veyahut kira bedellerinin de gerçekçi belirlenebil-

mesine imkân verecektir. Bir baflka ifadeyle emlak vergi de¤erinin tespiti ve
bu de¤erin do¤rulu¤u sadece emlak vergisi gelirlerini de¤il bu vergi de¤erinin
Hazine mülkiyetindeki tafl›nmazlar›n sat›fl, trampa ve kira bedellerinin tespi-

tinde kullan›lmalar› nedeniyle Hazinenin elde edece¤i sat›fl ve kira gelirleri tutarlar›n› da etkilemektedir. Nitekim söz konusu Hazine Tafl›nmazlar›n›n ‹da-

resi Hakk›nda Yönetmeli¤in 97 nci maddesi ile yürürlükten kald›r›lan Devlete Ait Tafl›nmazmal Sat›fl, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni

Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeli¤inin (T.C. Yasalar, 1984) 8 inci
maddesinin 3 üncü f›kras›nda da Devlete ait tafl›nmaz mallar›n tahmin edilen

bedelinin tespitinde, tespitin genel beyan y›l›nda yap›lmas› halinde bu y›lda,
genel beyan y›l›ndan sonraki bir y›lda yap›lacak ise o y›lda sat›fl ve trampada,
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ayn› ve benzer vas›fta emsal tafl›nmazmal için, emlak vergisi beyannamesinde gösterilen de¤erden, kira veya mülkiyetin gayri hak tesisinde ise bu de¤erin %5’inden az olamayaca¤› belirtilmifl idi.
4. SONUÇ
Ülkemizde gayrimenkul al›m sat›mlar›nda hem al›c›dan hem de sat›c›-

dan tahsil edilen harç oranlar› ile sahip olunan bina ve araziler için her y›l öde-

nen emlak vergisi oranlar› yüksektir. Yüksek vergi oranlar›, bu oranlar›n uy-

gulanaca¤› matrah›n tespitinde sürekli de¤iflen ölçüler getirilmesi sonucunu
do¤urmaktad›r. Zira mükelleflerce üzerinden vergi ödenmek üzere beyan edi-

len matrah genellikle cari al›m-sat›m de¤erinin oldukça alt›ndad›r ve bu durum vergi idaresi taraf›ndan da bilinmektedir. Bu çarp›k durumu ortadan kal-

d›rmak üzere vergi matrah› olarak cari de¤er yerine asgari de¤erlerin esas
al›nmas› uygulamalar› denenmekle birlikte bu sistem de tam baflar›l› olama-

m›flt›r. Sorunu çözmek için yap›lmas› gereken; vergi oranlar›n› düflürerek mükellefleri gerçek de¤erleri beyan etmeye teflvik etmek ve gerçek de¤erlerin be-

yan edilmemesini cayd›r›c› tedbirleri almakt›r.
Emlak vergi de¤erinin gerçek de¤er veya buna en yak›n de¤er olarak beyan›n›n sa¤lanmas› sadece emlak vergisinin de¤il emlak vergi de¤eri dikkate
al›narak hesaplanan gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi, tapu ve kadastro
harçlar›n›n tutar›n› da etkilemektedir. Kadastro davalar›nda; dava harc› ve
yarg›lama giderlerinin tespit ve hesaplamas›nda ilgili tafl›nmaza ait son beyan
dönemi emlak vergisi de¤erinin esas al›nmas› nedeniyle emlak vergi de¤eri;
dava harc› ve yarg›lama giderlerinin tutar›n› belirleyen bir faktördür. Kamulaflt›r›lacak tafl›nmazlar için k›ymet takdirinde; emlak vergisi tutarlar›n›n da
dikkate al›nmas› gereken objektif ölçütler aras›nda say›lm›fl olmas› nedeniyle
tafl›nmazlar›n emlak vergisi de¤erinin gerçek de¤ere yak›n belirlenmesinin
kamulaflt›rma bedelinin gerçe¤e uygun tespit edilebilmesi amac›na da hizmet
edece¤i aç›kt›r. Ayr›ca, Emlak vergi de¤erinin gerçek de¤er veya gerçe¤e en
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yak›n de¤er olarak belirlenmifl olmas› bu de¤er dikkate al›narak hesaplanacak
Hazine tafl›mazlar›n›n sat›fl, trampa veyahut kira bedellerinin de gerçekçi belirlenebilmesine imkân verecektir. Bu itibarla, emlak vergisi de¤eri sadece
tahsil edilecek emlak vergisi tutar› nedeniyle belediyelerin elde edecekleri
emlak vergisi gelirlerini de¤il mevzuat gere¤ince emlak vergi de¤eri dikkate
al›narak hesaplanan vergi, harç ve di¤er kamu alacaklar›n›n da tutar›n› etkiledi¤inden önemlidir.
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TEML‹K VE VERG‹ BORÇLARINA
TAKAS
l Ömer KÖSE*
I-G‹R‹fi
Gerekli flartlar›n oluflmas› halinde; Devletin vergi alacaklar›, vergi alaca-

¤›n›n ait oldu¤u kiflilere olan mal ve hizmet bedeli borçlar› ile takas yap›lmak
suretiyle tasfiye edilebilir.

Ancak, bu uygulaman›n yanl›fl anlamalara neden oldu¤u, konuyla ilgili

olarak farkl› uygulamalar yürütüldü¤ü ve alaca¤›n vergi borcu olanlara temliki suretiyle amac›ndan sapt›r›ld›¤› görülmektedir.

Bu çal›flmada temlik, takas ve mahsup ifllemlerine iliflkin aç›klamalara

yer verilmifltir.

II. TAKAS KAVRAMI, fiARTLARI VE USULÜ
A- TAKAS KAVRAMI
Takas, karfl›l›kl›, birbirine benzer ve istenebilir iki borcu, ayr› ayr› öden-

meksizin, bir beyanla, (borçlar›n eflit olmas› durumunda tamamen, eflit olmamalar› durumunda küçük olan› oran›nda) hesaben tahsil eden ve borcu sona
erdiren bir yol olarak tan›mlanabilir.

Takas›n tan›m›na 6183 Say›l› Kanunda yer verilmemifltir, ancak Borçlar

Kanunu'nun 118. maddesinde takas ile ilgili bir hüküm bulunmaktad›r. Bu hü-

küm ile, iki flah›s karfl›l›kl› bir miktar mebla¤› veya benzer mallar› birbirine
*

Maliye Bakanl›¤› Muhasebat Kontrolörü
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borçlu olduklar› takdirde, her iki borç da muaccel ise, iki taraftan her biri borcunu alaca¤› ile takas edebilece¤i belirtilmifltir.
B-fiARTLARI
1. Karfl›l›kl› ‹ki Muaccel Alacak Olmal›
Takas›n yap›labilmesi için gerekli flartlardan ilki, bir tarafta kamu idare-

sinin mükellefe iade etmesi gereken bir borcunun yada ödenme safhas›na gel-

mifl bir paran›n bulunmas›, di¤er tarafta mükellefin kamu idaresine muaccel
bir borcunun bulunmas› gerekir.
2-Takas Talebi Olmal›
Takas için gerekli bir di¤er flart, bir takas talebinin bulunmas›d›r. 6183

Say›l› Kanun'da kimin takas talebinde bulunaca¤›na yönelik bir düzenleme

bulunmamaktad›r. Ancak, hem kamu idaresinin hem de mükellefin menfaati
ile ilgili olmas› nedeniyle her iki taraf›n da takas talebinde bulunabilece¤ini
kabul etmek gereklidir.

3-Mükellefin Reddiyat› veya Ödemeyi Yapacak Olan Kamu ‹daresine

Borcu Olmal›

Takas›n yap›labilmesi için gerekli olan son flart ise, mükellefin reddiya-

t› yapacak olan kamu idaresine borcunun bulunmas›na yöneliktir.
III-ALACA⁄IN TEML‹K‹, fiARTLARI VE USULÜ
A-TEML‹K KAVRAMI

Alaca¤›n temliki, borç iliflkisinden do¤an belli bir talep hakk›n›n devri160
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ne yönelik olarak, alacakl› ile onu devralan üçüncü kifli aras›nda, borçlunun r›-

zas›n› aramaks›z›n yap›lan ve sadece kazand›r›c› bir tasarruf ifllemi niteli¤ini
tafl›yan flekle ba¤l› bir sözleflmedir. Temlik ile alacakl› de¤iflir ve alacak, tem-

lik alan üçüncü kifliye geçer. Bu andan itibaren, borcun ödenmesini istemek
hakk› da yeni alacakl›ya geçer.

Borçlar Hukukumuzun düzenlemesine göre, borçlunun r›zas›n›n al›nma-

s›na veya borçluya bilgi verilmesine gerek olmaks›z›n alacakl›, üçüncü bir
flahsa alaca¤›n› temlik edebilir.

Temlik esas itibariyle yeni alacakl›ya fon aktar›m›n› amaçlayan bir ifl-

lemdir. Ancak temlik, alaca¤› devralana bir teminat (garanti) sa¤lama amac›na da yönelik olabilir.

B-TEML‹⁄‹N fiARTLARI
Alaca¤›n temlikinin geçerli olabilmesi için;
Bir alaca¤›n mevcudiyeti,
Sözleflmeye ba¤lanmas›,

Temlik edenin tasarrufa yetkili olmas›,

Temlikin yasaklanmam›fl olmas›, gereklidir.

Alaca¤›n temliki bir akittir. Bu nedenle yaln›z temlik edenin tek tarafl›

iradesiyle meydana gelmez, alaca¤› temlik alan›n da (temellük edenin de) aç›k
ya da örtülü (z›mni) kabulü gerekir.

Temlik akdi flekle ba¤l›d›r. Yaz›l› flekilde yap›lmad›kça alaca¤›n temliki

muteber olmaz. Temlik senedinde yaln›zca temlik edenin imzas›n›n bulunmas›yla flekil flart› yerine getirilmifl olur.

C-TEML‹K KONUSU ALACAK
Kural olarak her çeflit alacak temlik edilebilir. Yaln›z mevcut alacaklar

de¤il, do¤acak alacaklar da yeterince belirlenmifl ya da belirlenebilir olmak
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kayd›yla temlik edilebilir. fiarta ba¤l› bir alacak, flart›n gerçekleflmesinden önce temlik edilebilece¤i gibi, vadeli bir alacak da vadeden önce temlik edilebi-

lir. Do¤mam›fl bir alacak temlik edildi¤i takdirde, as›l alacakl›ya ne zaman

ödenecek idiyse, temlik edilene de ayn› flekil ve flartta ödenir. Do¤mam›fl bir
alaca¤›n temlikinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, alaca¤›n temlik
edenin flahs›nda do¤acak olmas›d›r. Örne¤in, kira alacaklar›n› temlik eden bir

mal sahibi, daha sonra bu tafl›nmaz›n› satt›¤› takdirde, ileriye do¤ru yap›lan bu
temlik yeni malsahibi aç›s›ndan geçersiz olacakt›r.

Alaca¤›n temlikinde, borcu do¤uran iliflkinin kendisi de¤il, bu iliflkiden

do¤mufl alacaklar›n temliki söz konusudur. Bu nedenle bir alaca¤›n mutlaka

tamam›n›n temliki gerekmez, k›smi temlik de mümkündür. Yan› s›ra temlik
eden, ayn› borçludan olan alacaklar›ndan baz›lar›n› da temlik edebilir.

Temlik alan, temlik edilen alacak ile birlikte temlik edenin flahs›na ba¤-

l› olanlar›n d›fl›ndaki rüçhan haklar› ve di¤er yan (fer’i) haklar› da devir alm›fl
olur. Temlik ile birlikte devir olan fer’i haklara örnek olarak; faiz, alaca¤› teminat alt›na alan rehin hakk› ile kefile karfl› olan haklar› gösterebiliriz.

Bir borç iliflkisine ba¤l› alacak hakk›n›n temli¤e elveriflli olmamas› istis-

nai bir durumdur. Bu istisnai durum; yasadan, sözleflmeden veya iflin niteli-

¤inden ileri gelebilir. Yasa gere¤i temlik edilemeyecek alacaklara örnek ola-

rak; ifl sahibinin hizmet borcu, ariyet alan kimsenin veya has›lat kirac›s›n›n

söz konusu mal› kullanma haklar›, niflan›n bozulmas› halinde manevi tazminat hakk›n› gösterebiliriz. Sözleflme gere¤i temlik edilemeyecek alacaklar ise,
taraflar›n aralar›nda düzenlenen sözleflme ile temliki aç›kça yasaklamalar› halidir. ‹flin niteli¤i gere¤i temlik edilemeyecek alacaklar ise; vekilin müvekki-

line ifl yapma borcu, kocan›n kar›s›n›n aile masraflar›na ifltirak etmesini iste-

me hakk›, bir cari hesaba kaydedilen alacak, orta¤›n ortakl›¤›n defterlerini inceleme hakk›, temlik edilemez.
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D-D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
Temlik senedinde, temlik edilen alaca¤›n ne oldu¤u yeteri kadar aç›kl›k-

la belirtilmifl olmal›d›r. Temlik tarihinin senede yaz›lmas›, bu tarihten sonra
yap›lacak di¤er temliklere göre öncelik kazanmak aç›s›ndan önemli olaca¤›ndan, hangi tarihte alaca¤›n temlik edildi¤inin belirtilmesi gerekir.

Alaca¤›n temlik iflleminin tamamlanmas› için borçluya ihbar› flart de¤il-

dir. Bununla birlikte temlikin önceki alacakl› veya temlik alan taraf›ndan
borçluya ihbar edilmesinin, borçlunun temlikten habersiz olarak iyi niyetle
borcunu önceki alacakl›ya; ayn› alacak üzerinde birden fazla temlikin mevcu-

diyetinde, önceki temlikler dururken sonra gelene ödemesi halinde borçtan
kurtulma tehlikesi vard›r. Bu nedenle temlik al›nd›¤›nda borçluya ihbar edilmelidir.

Temlikin geçerlili¤i, temlik konusu alaca¤› ispata yarayan belgelerin

temlik alana verilmesine ba¤l› de¤ildir. Temlik senedi yaln›z bafl›na alaca¤›n

devri için yeterlidir. Bununla beraber temlik alan, Borçlar Kanununa göre alaca¤› ispata yarayan belgeleri, önceki alacakl›dan istemeye yetkilidir.

Temlik borç do¤uran bir ifllem de¤ildir; çünkü herhangi bir alacak do-

¤urmaz. Alaca¤›n temliki, bir alaca¤› temlik edenin malvarl›¤›ndan, temlik
alan›n malvarl›¤›na aktaran tasarruf ifllemidir. Bu nedenle temlik eden kimse-

nin temlik etti¤i alacak üzerinde tasarruf yetkisine sahip bulunmas› zorunludur. Temlik eden; mümeyyiz küçük veya k›s›tl› ise temlik ifllemiyle malvarl›-

¤› do¤rudan do¤ruya bir kayba u¤rayaca¤›ndan, yasal temsilcisinin izin veya
onay› (icazetine) gereklidir.

E-TEML‹K‹N HÜKÜMLER‹
Alaca¤›n temlikinin hükümlerini temlik edenin, temlik alan›n ve borçlu-

nun hukuki durumu olmak üzere üç bafll›k alt›nda incelemek mümkündür.
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1- Temlik Edenin Hukuki Durumu
Temlik sonucunda, temlik edene ait bir alaca¤›n bir baflkas›na (temlik

edilene) geçifli sa¤lan›r. Temlik edenin devretti¤i alacak nedeniyle sorumlulu¤u; temlikin karfl›l›kl› (ivazl›) veya karfl›l›ks›z (ivazs›z) olmas›na ya da bu hu-

susta anlaflma bulunmas›na göre Borçlar Kanununda farkl› flekilde ele al›nm›flt›r.

Temlik ivazl› ise (karfl› edimli), temlik eden Borçlar Kanunu’na göre

alaca¤›n temlik zaman›nda mevcut olmas›ndan sorumludur. Alaca¤›n; temlik
an›nda hiç olmamas›ndan, temlik senedinde belirtilen flekilde var olmamas›n-

dan, dava edilebilir olmamas›ndan, temlik edenden baflkas›na ait olmas›ndan
temlik eden sorumlu tutulur.

Alacak k›smen varsa, temlik edilen ancak alaca¤›n var olmayan bölümü-

nü karfl›layacak bir tazminat isteyebilir. Temlik edenin sorumlulu¤u; temlik
edilenin bu talebinden vazgeçmesi veya temlik edilen alaca¤›n var olmad›¤›n› bilmesi, yahut bilmesi gerekmesi ve nihayet alaca¤›n hukuken flüpheli ola-

rak devredilmesi hallerinde sona erer. Temlik edenin, borçlunun ödeme gücünden de sorumlu tutulabilmesi için, bu hususun sözleflme ile kararlaflt›r›l-

mas›, ya da temlik senedinde yer almas› gerekir. Temlik edenin bu sorumlulu¤u kural olarak sadece temlik edilen karfl›s›nda mevcuttur.

Temlik ivazs›z ise (bir karfl› edim al›nmaks›z›n yap›lm›flsa) temlik eden

alaca¤›n var olmamas›ndan da sorumlu de¤ildir.

Temlik eden; temlik edilene, alacak senedini veya alaca¤› ispata yarayan

tüm belgeleri teslim edip, bu alaca¤›n tahsil edilebilmesi için gerekli bilgileri
vermek zorundad›r.

2-Temlik Edilenin Hukuki Durumu
Temlik edilen as›l alaca¤a ba¤l› olan yan (fer’i) haklar ve öncelik (rüçhan) haklar› da temlik ifllemi sonucunda temlik edilene geçer. Yeni alacakl›-
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ya geçecek yan haklar›n bafl›nda alaca¤a ba¤l› teminatlar gelir. Rehin ve kefalet bu suretle yeni alacakl›ya geçecek bafll›ca teminat biçimleridir.
Alaca¤›n faizleri de (birikmifl ve temlikten itibaren iflleyecek faizler) alaca¤a ba¤l› yan haklard›r. Bunlar da temlikle birlikte yeni alacakl›ya geçer.
Temlik esnas›nda gerçekleflmemifl cezai flart› talep hakk›, temlikten itibaren yeni alacakl›n›nd›r.
Temlik edenin flahs›na ba¤l› olan rüçhan (öncelik) haklar› yeni alacakl›ya geçmez.
3-Borçlunun Hukuki Durumu
Temlik ifllemi borçlunun r›zas›na ba¤l› olmamakla birlikte, temlik ifllemi sonunda borçlunun alacakl›s› de¤iflmifl olmas› nedeniyle, öncekinden daha
kötü duruma düflmemesi için, yasa koyucu borçluyu koruyucu afla¤›da özetlenen baz› hükümler getirmifltir.
Borçlu; temlikten haberi olmaks›z›n, önceki alacakl›ya veya ard› ard›na
yap›lm›fl temliklerde sonraki alacakl›ya ödemede bulunursa, borcundan kurtulmufl olur. Ancak, temlik borçluya ihbar edilmifl ise, önceki alacakl›ya yapt›¤› ödemeleri, temlik alana karfl› ileri süremez.
Borçlu, temlik dolay›s›yla taraflar aras›nda (temlik eden ile temlik edilen) anlaflmazl›k do¤mas› halinde, borcunu mahkemeye yat›rarak borcundan
kurtulabilir.
Borçlu; temli¤e istinaden kendisinden ödeme talebinde bulunan flahsa
karfl›, temli¤in geçerli olmad›¤›n› ileri sürerek ödemede bulunmayabilir.
Borçlunun, alacakl› nezdinde ayr›ca do¤mufl bir alaca¤› varsa, buna dayanarak temlik edilene karfl› takas beyan›nda bulunabilir.
Borçlu, temlik edene karfl› ileri sürebilece¤i bütün itiraz ve defileri, temlik alana karfl› da ileri sürebilir. Örne¤in; ehliyetsizlik veya irade fesad› nedeniyle alaca¤›n do¤mas›na engel olan sebepleri, borcun nakli sebebiyle borcundan kurtuldu¤unu, sözleflmenin ifa edilmedi¤ini beyan ederek borcu ödemekten kurtulabilir.
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IV- MAHSUP KAVRAMI VE TAKASIN MAHSUPTAN FARKLARI
6183 Say›l› Kanun'un 23. maddesinde, tahsil edilip de kanuni nedenler-

le reddi gereken kamu alacaklar›n›n, mükelleflerin, reddiyat› yapacak olan ka-

mu idaresine olan muaccel borçlar›na mahsup edilmek yoluyla reddolunaca¤›
ifade edilmektedir. Bu hükümdeki mahsup kelimesi ile asl›nda takas ifade
edilmek istenmektedir.

Zira, yukar›da an›lan Borçlar Kanunu'nun 118. maddesinde görüldü¤ü

gibi takas istenebilmesi için iki flahs›n birbirine borçlu olmas› ve borçlar›n
muaccel olmas› gereklidir.

6183 Say›l› Kanun'un 23. maddesinde de iki muaccel borçtan bahsedil-

mektedir. Bunlardan birisi tahsil edilip de kanuni nedenlerle reddi gereken kamu alacaklar›d›r.

Di¤eri ise, mükelleflerin kamu idaresine olan borçlar›d›r. Mahsup ise,

bir alaca¤›n (veya borcun) tutar›n›n belirlenmesine yönelik bir matematik ifl-

lemidir. Mahsup edilen miktarlar karfl›l›kl› birer alacak de¤ildir. Sonuç olarak
takas borçlulu¤u sona erdiren bir yoldur ve takasta karfl›l›kl› alacak vard›r;

mahsup ise, bir alaca¤›n (veya borcun) tutar›n›n belirlenmesine yönelik bir
matematik ifllemidir ve mahsupda karfl›l›kl› alacak yoktur.

Takasla mahsubun aras›ndaki bir baflka farkl›l›k ise uyguland›klar› za-

manda ortaya ç›kmaktad›r. Takas ödeme aflamas›nda (tahsil) yap›l›rken, mahsup borcun hesaplanmas› (tarh) aflamas›nda yap›lmaktad›r.

Takasla mahsubun aras›ndaki son fark ise, takas›n kamu alaca¤›n› koruyan

bir yol olmas›, mahsubun ise kamu alaca¤›n›n korunmas›yla ilgili olmamas›d›r.
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V- TEML‹K ED‹LEN ALACAKLARIN TEMELLÜK EDEN‹N

VERG‹ BORÇLARINA TAKAS SURET‹YLE MAHSUBU

A- TAKAS TALEPLER‹N‹N KABUL ED‹LMES‹NE ‹L‹fiK‹N

ESASLAR

Borçlar Kanununun 123 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› hükmü

gere¤ince, mükellefin talebinin alacakl› idare taraf›ndan kabul edilmesi halin-

de takas ifllemi yap›labilir. An›lan Kanun maddesinin verdi¤i yetkiye dayan›larak, Hazineden hem alacakl› ve hem de borçlu olan gerçek veya tüzel kiflilerin takas taleplerinin afla¤›daki flartlar dahilinde kabul edilmesi uygun görülmüfltür.

1- Yeterli miktarda ödeme emrinin bulunmas› kofluluyla bütçeye gider

kaydedilmek suretiyle yap›lacak ödemeler veya bütçe emanetinde kay›tl› ala-

caklar› (do¤rudan mal veya hizmet tesliminden do¤an kendi alacaklar›) dola-

y›s›yla Hazineden hem alacakl› ve hem de vergi borçlusu olan gerçek veya tüzel kiflilerin takas talepleri yerine getirilecektir.

2- Gerçek veya tüzel kiflilerin baflkalar›ndan temlik yoluyla devir ald›k-

lar› alacaklar›n›n vergi borçlar›na takas talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak,

temlik ve temellük edenin afla¤›daki flartlar› tafl›mas› halinde, temlik yoluyla
devir al›nan alaca¤›n vergi borçlar›na takas talebinin kabul edilmesi uygun
görülmüfltür.

a) Temlik, istihkak sahiplerinin idare ve sermaye bak›m›ndan vas›tal› ve-

ya vas›tas›z ortakl›k iliflkisi içinde bulunduklar› di¤er flirketlere yap›lm›fl olmal›d›r.

b) Vas›tal› veya vas›tas›z ortakl›k iliflkisi, idare ve sermaye bak›m›ndan

bir arada bulunmal›d›r.

c) Böyle bir ortakl›k iliflkisinin varl›¤› için, temlik ve mahsuba taraf olan

flirketlerden birinin, di¤erinin sermayesinin en az yar›s›na; yahut ortakl›k ve-

ya hissedarlar genel kurulundaki ve yönetim kurulundaki oylar›n mutlak ço-

¤unlu¤una do¤rudan do¤ruya ya da yönetim yetkisini elinde bulunduran mü-
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dür, memur ve müstahdemleri ile bunlar›n usul ve füruu veya eflleri vas›tas›yla sahip olmal›d›r.

d) Vas›tal› veya vas›tas›z ortakl›k iliflkisinin; ticaret sicili gazetesinde

yay›mlanan ortakl›k sözleflmeleri veya noterler taraf›ndan düzenlenmifl imza
sirküleri ya da yönetim kurullar›n›n oluflturulmas›na iliflkin kararlar gibi resmi belgeler ile belgelendirilmelidir.

e) Temlikname noterce onaylanm›fl olmal›d›r.

Ayr›ca, temlik ve mahsuba taraf olan flirketlerden birinin di¤erinin ser-

mayesinde pay› olmamakla birlikte, taraf flirketlerin sermayelerinin ayn› gerçek ve tüzel kiflilere ait olmas› ve bu flirketlerden birinin Devletten olan ala-

ca¤›n›n di¤er flirkete veya flirketlere temlik edilmesi halinde, yukar›da öngörülen di¤er flartlar›n yerine getirilmesi kayd›yla söz konusu alaca¤›n, bu ala-

ca¤› temellük eden flirket veya flirketlerin vergi borçlar›na mahsup edilmesi
mümkün bulunmaktad›r.

B- TAKAS ve MAHSUP ‹fiLEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N USUL VE

ESASLAR

Takas ve mahsup ifllemleri afla¤›da belirtilen usul ve esaslara göre yap›-

lacakt›r.

1- Ortakl›k iliflkisi bulunan ve temlik yoluyla alaca¤› devralan vergi

borçlular›, ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine Ek-1 formla müracaat edeceklerdir. Vergi dairelerince, söz konusu formlar vergi alaca¤›n›n as›l ve ferileri-

nin toplam›n› gösterecek flekilde eksiksiz olarak doldurularak, imzalanmak ve
mühürle onaylanmak suretiyle mükellefe iade edilecektir. Ayr›ca formun bir
nüshas› muhatap saymanl›¤a faks ile gönderilecektir.

2- Vergi dairelerince onaylanarak iade edilen form, mükellefler taraf›n-

dan alacakl› olduklar› idarenin tahakkuk dairesine verilecektir.

Tahakkuk daireleri, alacakl›lar taraf›ndan intikal ettirilen takas talepleri-

ne iliflkin formlarda istenilen bilgilerin eksiksiz oldu¤unu gördükten sonra söz
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konusu formu iflleme koyacaklar, kanun hükümlerine uygun olarak ve ödeme

emrine dayan›larak tahakkuk ettirilen ve sözleflme ve flartname hükümlerine
göre muaccel hale gelen ödemeye iliflkin Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile
Emri üzerinde vergi borcuna mahsup edilecek tutar› ayr›ca göstereceklerdir.

3- Saymanl›klar, takas talep formu ve ortakl›k iliflkisine ait kan›tlay›c›

belgelerle birlikte kendilerine intikal eden ve mahsup edilecek tutar›n da gös-

terildi¤i Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri ile eki belgeleri mevzuat›na

göre inceledikten sonra, ödeme ve mahsubunda sak›nca görülmeyenlerle ilgili ifllemi gerçeklefltireceklerdir.

VI-DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
Tahsil edilip de kanuni nedenlerle reddi gereken kamu alacaklar› ile il-

gililere yap›lacak ödemeler; mükelleflerin muaccel borçlar› ile takas edilerek

Devletten para ç›kmas› engellenmifl olmakta, kamu alaca¤›n›n tahsili garanti
alt›na al›nmakta, zaman kayb›ndan ve gereksiz ifllemlerden kurtulunmaktad›r.
Takas müessesesi ile, mükelleflerin kamu idaresine olan muaccel borç-

lar›n›n ödenmemesi riski ortadan kald›r›lmakta, bir anlamda kamu idaresinin
iade etmesi gerekli tutar, mükellefin kamu idaresine olan muaccel borçlar›n›n
teminat› say›lmaktad›r.

Alaca¤›n tahsil edilmeyerek zamanafl›m›na girmesi olas›l›¤› veya ifllem

yaparken yanl›fll›k yaparak eksik vergi alma olas›l›¤›n›n da ortadan kalkabilece¤i düflünüldü¤ü takdirde, takas müessesesinin kamu alacaklar›n›n korunmas› aç›s›ndan çok önemli bir uygulama oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
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