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Sunuş
2009 yılını geride bıraktığımız bu günlerde mesleki yoğunluğumuz ileri düzeyde
devam ediyor. Bir yandan dönem sonu işlem çalışmalarını yaparken, diğer taraftan
2010 yılına ait mevzuat değişikliklerini de takip etmek zorundayız. Sadece bunlarla
kalmayıp kendimize yeni uzmanlık alanları belirleyerek bu çalışmalarımızı da hızlandırmalıyız.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, üyelerimizin ve stajyerlerimizin eğitim konusunda işlerini kolaylaştırmak için yoğun proje çalışmaları içindeyiz. Üye ve Stajyer sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük odası olma özelliğimiz
bizlere devamlı çalışma ve yeni hizmetler üretme sorumluluğunu birlikte getirmektedir. Odamız çağımızın vazgeçilmez iki unsuru olan bilgi ve eğitimi, siz değerli meslek
mensuplarımıza mümkün olan en kolay şekilde ulaştırmak için çalışmalarına hızla
devam etmektedir. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi üyelerimizin internet erişimi olan
her yerden kolay takip edebileceği uzaktan eğitim
(e-learning) projemizdir. Bu projemizin ilk adımı SM‘den SMMM’ye geçiş sürecindeki meslek mensuplarımızla birlikte attık ve beklenen faydayı başarıyı elde ettik.
Sizler için hazırladığımız “Dönem sonu işlemleri” konulu çalışma bu uzaktan eğitim projemizin diğer bir adımıdır. Önümüzdeki günlerde bu konuları ihtiyaçlarımıza
göre daha da çeşitlendirerek artık eğitimi ofislerinize ve bulunduğunuz her yere taşıyacağız.
Bu çalışmalarımızla ilgili görüşleriniz ve önerileriniz çalışmalarımızın başarısı ve
sürekliliği için önem arz etmektedir. Görüş ve önerilerinizi mail olarak bekliyoruz.
Yeni projelerimizle mesleğimize sadece İstanbul da değil, tüm Türkiye de katkılar
sunmaya devam edeceğiz.
Çalışmalarımızın sizlere faydalı olması dileğiyle, 97. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak üzere sağlık, mutluluk, başarı dolu günler diliyoruz.
YÖNETİM KURULU
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AYNI GEM‹DEY‹Z…
l Yahya ARIKAN*

Bugüne kadar mesleki platformlarda söze bafllayan meslektafllar›m›z yap›lan çal›flma veya üretilen raporlarla ilgili olarak, “güzel bir çal›flmad›r ancak”, “çok iyi haz›rlanm›flt›r ama”, “çok iyi derlenmifltir lakin”
gibi sözcüklerle iflin siyasetini yapt›. Öncelikle,zaman endeksli ücret tarifesi,e-sözleflme ve tahsilat sorunu,Gelir ‹daresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaflanan sorunlar ve haks›z rekabet fleklinde s›ralayabilece¤im
sorunlar›m›z›n çözümünde ayn› gemideki yolcular olarak k›s›r çekiflmelere girmeden çözüm üretmeliyiz.
Bu makalede ortak hareket etmemiz gereken yukar›da s›ralad›¤›m›z
ana sorunlar üzerinde duraca¤›z. Bu konularda elefltiri de¤il çözüm ve
katk› beklemekteyiz.
ÜCRET TAR‹FES‹ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE “ZAMAN
ENDEKSL‹ ÜCRET TAR‹FES‹”
Meslek Mensuplar›m›z aras›nda haks›z rekabetin en önemli unsurlar›ndan biri de ücrettir. Ücretin düflük düzeyde oluflmas› hizmetin kalitesine yans›yarak haks›z rekabete neden olmaktad›r.Bu durum hem
meslek mensubunu hem hizmetten yararlanan müflterileri hem de toplumumuzu olumsuz etkilemektedir.
Ücretin yüksek düzeyde oluflmas› ise hizmetten yararlananlar›n
haks›zl›¤a u¤ramas›na yeni aray›fllara neden olmakta, bu da meslek
mensuplar›m›z› olumsuz etkilemektedir.
*

‹SMMMO Baflkan›
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Bu ba¤lamda hem meslek mensuplar›m›z› hem de hizmetten yararlananlar› ma¤dur etmeyecek, meslek mensuplar›m›z aras›nda haks›z rekabete neden olmayacak mesle¤imizin geliflmesine olanak sa¤layacak
yeni bir asgari ücret sisteminin oluflturulmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Mevcut ücret tarifemiz hiçbir hesaplama kritere dayanmadan haz›rlanm›fl olmas›na ra¤men uygulamaya devam etmekteyiz. Bir nevi dayatma olan bu tarifenin yerine, gerçekçi ve bilimsel kriterlere dayal› yeni
bir ücret tarifesi çal›flmas› kaç›n›lmaz hale gelmifltir.
‹fl yükü esas›na dayanan, harcanan eme¤in yaz›l›m programlar› arac›l›¤›yla Ücret Sisteminin nesnel ölçütlerle belirlenmesine yönelik kendi ürünümüz olan bir çal›flma meslek kamuoyunda tart›flmaya aç›lm›flt›r.
Bu çal›flmada ücret sisteminin hesaplanmas›nda nesnel ölçüt olarak
meslek mensubunun harcad›¤› emek al›nm›flt›r. Harcanan emek iflin yap›lmas› için harcanan zaman, iflin yap›lmas›nda karfl›lafl›labilir risk ve iflin neden oldu¤u stres bir baflka deyiflle ifl yükü esas›na dayand›r›lm›flt›r. Zaman
boyutu üç grupta ele al›nm›fl birinci gurupta ifllem say›s›na göre harcanan
zaman, ikinci grupta beyanname, bildirimler ile ücret bordrolar›n›n haz›rlanmas› gibi görece belirli bir zaman harcanmas›n› gerektiren ifller yer almakta son gurupta ise ifllem say›s›ndan ba¤›ms›z olarak bir ayl›k zaman
diliminde harcanan zaman olarak hesaplamalarda tan›mlanm›flt›r.
Ücretin belirlenmesinde harcanan eme¤e ilave olarak mesle¤in ifas› için gerekli giderler ve katlan›lan maliyetler ayr›nt›l› olarak de¤iflken
ve sabit giderler olarak ayr›larak hesaplamaya dahil edilmifltir.
Bir di¤er kriter ücretin belirlenmesinde meslek mensubunun toplumsal refahtan bekledi¤i tatmin edici gelir beklentisi hesaplamada tan›mlanm›flt›r.
Son olarak ücret sisteminin oluflturulmas›nda di¤er bir faktör olarak
mükellefin belli bir dönemde yapm›fl oldu¤u has›lat› ücretle iliflkilendirilerek hesaplamaya dahil edilmifltir.
Akademik düzeyde haz›rlanan ücret sistemi yaz›l›m program› arac›l›¤›yla hesaplanacak ve her ay ücret olarak faturalanacakt›r.
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Önerdi¤imiz bu çal›flma kendi ürünümüz olacakt›r. Meslek mensuplar›m›z taraf›ndan enine boyuna tart›fl›lacak ve flu anda uygulanan tarifenin aksine dayatma olmaks›z›n mutabakat sa¤lanmas› halinde uygulamaya konulabilecektir.
TAHS‹LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE “ E-SÖZLEfiME VE
TAHS‹LAT YÖNETMEL‹⁄‹ ÇALIfiMASI”
Serbest piyasa koflullar› ve daralan ekonomi müflterilerimize paralel olarak meslek mensuplar›m›z› da olumsuz etkilemektedir.
Geçmiflte sorgulanmadan kabul edilen ücretlerimiz art›k sorgulanmaya bafllanm›flt›r.
Harcamalar›nda tasarrufa zorlanan müflterilerimiz öncelikli olarak
muhasebe ücretlerini tasarrufa yönelmekte, sonras›nda da ödemelerinde
gecikmelere veya hiç ödememe e¤ilimlerine girmektedirler.
Disiplin yönetmeli¤imiz gere¤i meslek mensuplar›n›n ücretlerini almad›klar› müflterilerinin ifllerini yapmamalar› gerekmektedir. Buna ra¤men tahsilat›n yap›lmamas›,tarifenin alt›nda ücret kabul edilmesi veya ifl
almak için daha düflük ücret teklif edilmesi haks›z rekabete neden olmakta buda mesle¤imizi sayg›nl›¤›n› olumsuz etkilemektedir.
Somut çözümler bekleyen meslek mensuplar›m›z›n bu ihtiyac›na
cevap vermeye çal›flan meslek örgütleri teknolojinin getirdi¤i yenilikleri
kullanarak bir çözüm üretmeye yönelik çal›flmalar yapmaktad›rlar.
Bu amaçlar do¤rultusunda hizmetlerimizin karfl›l›¤› ücretlerimizin
tahsili amac›yla öncelikle sözleflmelerimizin elektronik ortamda oda ve
birli¤e gönderilmesi, çapraz kontrolle ücretlerin takibi, tarifenin alt›nda
ücretle çal›flmama, haks›z rekabetin önüne geçme çabalar›na yönelik
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirlere Ait Sözleflmelerin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi ve Tahsilat Yönetmeli¤i
Tasla¤› haz›rlanarak tart›flmaya aç›lm›flt›r.
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GEL‹R ‹DARES‹ VE SOSYAL GÜVENL‹K KURUMU ‹LE YAfiANAN
SORUNLAR
Türkiye’de muhasebe meslek mensuplar› mesle¤in gerektirdi¤i ve
ilgili mevzuatta çizilen çerçeve dâhilinde çal›flmaktad›rlar. Faaliyetlerini
yürütürken sosyal sorumluluk anlay›fl› içinde, hem resmi kurumlara hem
de müflterilerine karfl› büyük özen göstermektedirler.
Türkiye ekonomisinde son y›llarda yaflanan büyümeye ve dünyadaki teknolojik geliflmelere paralel olarak muhasebe meslek mensuplar›n›n
ihtiyaçlar› yan› s›ra Gelir ‹daresi, Sosyal Güvenlik Kurumlar› ile yaflad›klar› sorunlar da de¤iflmektedir. Bununla birlikte, belirtilen süreçte, mali ve
sosyal güvenlik mevzuatlar›nda s›k s›k yap›lan de¤ifliklikler sebebiyle
meslek mensuplar› uygulamada giderek artan sorunlar yaflamaktad›r.
Konu ile ilgili olarak literatürde söz konusu bürokratik sorunlardan
kaynaklanan aksakl›klar ve çözüm yollar› ile ilgili pek çok çal›flmalar
mevcuttur. Bu aksakl›klar›n giderilmesi ve uygulamay› kolaylaflt›ran yeni düzenlemelerin getirilmesi hem meslek hem de ülke ekonomisinin
gelece¤i aç›s›ndan son derece önemlidir. Hedeflenen sonuçlara ulafl›labilmesi için ilgili düzenlemelerin ivedilikle yap›lmas› gereklidir.Bu konuda ilgili kurum ve kurulufllar nezdinde giriflimlerde ortak hareket edilme
zorunlulu¤u tart›fl›lmazd›r. Bu nedenle bu ay dan›flma meclisine sunaca¤›m›z “bürokrasi raporu”na sizlerin katk› sunmas› gerekmektedir.
SONUÇ
Yukar›da bahsedilen dosyalarla ilgili olarak , ön yarg›l› olmadan,
tüm meslek mensuplar›m›z›n görüfllerini bizlerle paylaflarak birlikte hareket etmelerini bekliyoruz.
Elefltiri yerine çözüm ve katk› sunulmas› en büyük beklentimizdir.
Unutmay›n hepimiz ayn› gemideyiz…
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BEDELS‹Z ‹HRACAT
l Sezai KAYA*

l Arif AYLUÇTARHAN**
1.Girifl
22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say›l› ‹hracat Rejimi Karar›n›n 3 üncü
maddesinin (e) bendinde D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n ba¤l› oldu¤u bakanl›¤›n bedelsiz ihracata iliflkin düzenlemeler yapmaya yetkili oldu¤u
belirtilmektedir.
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, bu maddenin verdi¤i yetkiyle 06.06.2006
tarih ve 26190 say›l› Resmi Gazetede ‹hracat Yönetmeli¤i’ni yay›mlam›fl
ve söz konusu Yönetmeli¤in 4 üncü maddesinin (c) bendinde bedelsiz
ihracat› karfl›l›¤›nda yurt d›fl›ndan bir ödeme yap›lmaks›z›n yurt d›fl›na
mal ç›kar›lmas› olarak tan›mlam›flt›r.
Keza, karfl›l›¤›nda yurt d›fl›ndan bir ödeme yap›lmaks›z›n yurt d›fl›na mal ç›kar›lmas›na iliflkin ayr›nt›l› usul ve esaslar 12.07.2008 tarihli ve
26934 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2008/12 Say›l› Bedelsiz ‹hracata ‹liflkin Tebli¤ ile düzenlenmifltir. Bu çal›flmam›zda, bedelsiz ihracat›n
d›fl ticaret, gümrük ve vergi mevzuat› karfl›s›ndaki durumu irdelenerek
muhasebelefltirilme ve raporlama hususlar› ele al›nacakt›r.
2.Bedelsiz Olarak ‹hraç Edilebilecek Mallar, ‹zin Mercii ve Usul
1) Gerçek veya tüzel kifliler taraf›ndan götürülen veya gönderilen
hediyeler, miktar› ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tan›* Gümrük Kontrolörü
** Vergi Denetmeni
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t›m mallar›, yeniden kullan›ma veya geri dönüflüme konu ithal edilmifl
mal ve ambalaj malzemeleri.
250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolar›na kadar olanlar için gümrük
idaresine, 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolar› ve üzeri olanlar için ise ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterliklerine baflvurulmas› gerekmektedir.
2) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmifl mallar›n bedelsiz
gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçalar›, fireleri ile garantili
olarak ihraç edilen mallar›n garanti süresi içinde yenilenmesi gereken
parçalar›.
250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolar›na kadar olanlar için gümrük
idaresine, 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolar› ve üzeri olanlar için ise ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterliklerine baflvurulmas› gerekmektedir
3) Yabanc› misyon mensuplar›n›n, Türkiye'de çal›flan yabanc›lar›n,
yurt d›fl›na hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandafllar›n›n, daimi veya geçici görevle yurt d›fl›na giden kamu görevlilerinin, bu durumlar›n›n
ilgili mercilerce belgelenmesi flart›yla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlar›na gönderilecek mal ve tafl›tlar.
Baflvurunun do¤rudan gümrük idaresine yap›lmas› gerekmektedir.
4) Yurt d›fl›nda yerleflik tüzel kifliler, yabanc› turistler ve yurt d›fl›nda ikamet eden Türk vatandafllar›n›n beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlar›na gönderilecek mal ve tafl›tlar.
Bu gibi mallar›n da bedelsiz ihrac›nda baflvurunun do¤rudan gümrük idaresine yap›lmas› gerekmektedir.
Bu mallar›n yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de sat›n al›nd›¤›n›n belgelenmesi, tafl›t götürülmesi halinde ise tafl›t›n trafik tescil kurulufllar›nca ve vergi dairelerince kay›tlar›n›n kapat›ld›¤›n›n belgelenmesi gerekir.
Yurt d›fl›nda yerleflik tüzel kifliler, yabanc› turistler ve yurt d›fl›nda
ikamet eden Türk vatandafllar›n›n, Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun
11/1-b maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak yurt d›fl›na götü-
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recekleri, gönderecekleri veya adlar›na gönderilecek mal ve tafl›tlar›n bedelsiz ihrac›na, sat›c› taraf›ndan verilen sat›fl faturas› nüshas› veya sat›c›
onayl› örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir.
5) Kamu kurum ve kurulufllar›, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaflmalar gere¤i gönderecekleri mal ve tafl›tlar,
De¤er ve miktar›na bak›lmaks›z›n bedelsiz ihracat izni baflvurular›
do¤rudan ilgili gümrük idaresine yap›l›r.
6) Savafl, deprem, sel, salg›n hastal›k, k›tl›k ve benzeri afet durumlar›nda; kamu kurum ve kurulufllar›, belediyeler, üniversiteler, K›z›lay ile
kamu yarar›na çal›flan dernek ve vak›flar›n gönderecekleri insani yard›m
malzemeleri.
De¤er ve miktar›na bak›lmaks›z›n bedelsiz ihracat izni baflvurular›
do¤rudan ilgili gümrük idaresine yap›l›r.
3. Di¤er Çeflitli Hükümler
– Kanun, kararname ve uluslararas› anlaflmalarla ihrac› yasaklanm›fl
mallar›n bedelsiz ihracat›na izin verilmemektedir.
– ‹hrac› ön izne ba¤l› mallar›n bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.
– ‹hrac›nda Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu'na prim kesintisi yap›lan mallar›n bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu prim
ödenmek zorundad›r. Ancak FOB de¤eri l.000 (bin) ABD Dolar›n› geçmeyen mallar›n bedelsiz ihrac› Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu kesintisine tabi de¤ildir.
– 06.06.2006 tarihli ve 26190 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan
2006/7 say›l› ‹hrac› Kayda Ba¤l› Mallara ‹liflkin Tebli¤ eki listedeki mallardan, de¤eri FOB l.000 (bin) ABD Dolar›n› geçenlerin bedelsiz olarak
ihrac›nda kay›t flart› aranmaktad›r.
– Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararland›r›lmamaktad›r.
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– Bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere iliflkin teknik mevzuat
hükümlerine tabi de¤ildir.
– Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmifl mallar›n bedelsiz
gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçalar›, fireleri ile garantili
olarak ihraç edilen mallar›n garanti süresi içinde yenilenmesi gereken
parçalar›n›n bedelsiz olarak ihrac› hariç bedelsiz olarak ihraç edilebilecek di¤er mallar›n bedelsiz ihrac›nda ‹hracatç› Birli¤ine üye olma flart›
aranmaz.
4. Bedelsiz ‹hracatta Fatura
213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesine göre; birinci ve
ikinci s›n›f tüccarlar, kazanc› basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak
mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlara;
2. Serbest meslek erbab›na;
3. Kazançlar› basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Satt›klar› emtia veya yapt›klar› ifller için fatura vermek mecburiyetindedirler
Kanun hükmü böyle olmakla beraber, yurt d›fl›ndan ülkemize herhangi bir bedel transfer edilmeksizin gerçeklefltirilen bedelsiz ihracat ifllemlerinde müflterinin borçland›¤› herhangi bir mebla¤›n olmad›¤›, bu
nedenle transferin bedelsiz veya s›f›r bedelli olarak gerçekleflti¤ini gösteren faturalar düzenlenmesinin ihracatç› firmalar›n muhasebe kay›tlar›
bak›m›ndan sorun yaratt›¤› fleklindeki yak›nmalar üzerine konuya Gümrükler Genel Müdürlü¤ü 10.09.2007 tarihli 2007/29 say›l› Genelgesi ile
yön vermifltir. Genelgeye göre;
– Bedelsiz ihracat ifllemlerinde sat›lan emtia veya ifl karfl›l›¤›nda be-
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delinin s›f›r veya bedelsiz oldu¤unu gösterecek flekilde fatura düzenlenmesi zorunludur. Ya da sadece gümrükleme amaçl›d›r (Only for Custom
Purposes) kayd› düflülmelidir.
– Bedelsiz ihracat ifllemlerinde sat›lan emtia veya ifl karfl›l›¤› bedeli
gösteren ve ilgili firman›n tam ad›, adresi ve vergi kimlik numaras› ile
firma yetkilisinin imzas›n› ihtiva eden bir belgenin, s›f›r veya bedelsiz
olarak düzenlenecek olan fatura ile birlikte firmalar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda ilgili gümrük idaresine ibraz› mümkün bulunmaktad›r.
5. Bedelsiz ‹hracat ‹fllemlerinin KDV Yönü
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre
Türkiye de ticari kazanç çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmet ifllemleri KDV’ye tabidir.
Kanunun 11.maddesi ihracat ifllemleri istisnas›n› düzenlemifltir. 12.
maddede ise, mal teslimlerinde ihracat›n gerçekleflmesi için faturan›n
yurtd›fl›ndaki kifli ad›na düzenlenmesi ve mal›n fiilen yurtd›fl›na ç›km›fl
olmas› flartlar› düzenlenmifltir.
Bu hükümlere göre bedelsiz ihracat ifllemleri 3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun konusuna girecek, Kanunun 12. maddesinde
belirtilen flartlar›n sa¤lanmas› ile birlikte 32. maddede öngörülen indirime-ve iadeye konu edilebilme imkan›ndan yararlan›lacakt›r.
12.05.1991 tarih ve 1991/2 No’lu KDV ‹ç Genelgesi dikkate al›nd›¤›nda idarenin de görüflü bu ifllemlerden dolay› iade ifllemlerinin yap›labilece¤i yönündedir.
17 Seri No.lu KDV Sirkülerinde(Resmi gazete, 2004) de belirtildi¤i
üzere bu tür ihracat ifllemleri dolay›s› ile ihraç kay›tl› sat›fllar olarak Tecil-Terkin sisteminden de yararlan›labilecektir.
Yukar›daki düzenlemeler de¤erlendirildi¤inde, Bedelsiz ‹hracat uygulamas›nda gönderilen mal veya sarf malzemesinin, numune veya di-
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¤er pazarlama amaçl› sat›fllarda dahi sat›fl bedelinin s›f›r oldu¤u ya da daha önce yap›lan sat›fllar içinde bedelin tahsil edildi¤i (sarf malzemeleri garanti kapsam›nda teslimler) dikkate al›narak ihracat flartlar›n›n sa¤lanmas›
ile indirim ve iade imkân›ndan yararlan›lmas› sa¤lanmal›d›r. Her iki halde
de bedelsiz yap›lan bir ihracat tesliminin katma de¤er vergisinin indirim
konusu edilmemiflse iade edilerek ar›nd›r›lmas› sa¤lanmaktad›r.
6. Muhasebelefltirme Ve Raporlama
Bedelsiz ihraç konusu edilen mallar genel itibari ile pazarlama ve
da¤›t›m giderleri mahiyetinde harcamalard›r. ‹fllemin bu niteli¤inden dolay› do¤ru bir muhasebelefltirme ve raporlama için stoklardan ç›k›fl yap›lan maliyet tutarlar›n›n giderlefltirilmesi yap›lmal›, ayr›ca has›lat olarak
s›f›r bedelin-temsili küsurat›n- sat›fl hesaplar›na kayd› gerekmektedir.
7. Sonuç
Bedelsiz ihracat ifllemleri as›l olan ticari ifllemlerinin ferileri niteli¤inde anlamlanabilmekle birlikte, ilgili mevzuat hükümlerinin hem gümrük hem de di¤er mali mevzuat aç›s›ndan ekstra durumlar› düzenleyici
olarak önemlilik arz etti¤ini belirtmek isteriz.
Konu bedel al›nmadan iflletmeden bir mal›n ç›k›fl›n› içerdi¤inden
dolay› bu durum yurt içinde bedelsiz teslimlerde oldu¤u üzere tereddütlere neden olabilecek niteliktedir.(Resmi Gazete, 1995)
KAYNAKÇA
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YABANCI PARALAR ‹LE YABANCI
PARA C‹NS‹NDEN ALACAK VE
BORÇLARIN DÖNEM SONLARI
‹T‹BAR‹YLE DE⁄ERLEMES‹
l ‹brahim ERCAN*
1- G‹R‹fi
Bilindi¤i üzere, yabanc› paralar›n de¤erlemesi, 213 Say›l› Vergi Usul
Kanunu’nun (VUK) 280’inci maddesinde düzenlenmifltir. Dönem sonlar›nda yabanc› paralar›n de¤erlemesi bu madde kapsam›nda gerçeklefltirilmektedir. Bu kapsamda, yaln›zca yabanc› paralar›n de¤erlemesi de¤il,
yabanc› para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar›n da
de¤erlemesi yap›l›r.
Yabanc› paran›n borsada rayici yoksa, de¤erlemeye uygulanacak
kur Maliye Bakanl›¤›nca tespit olunur. Maliye Bakanl›¤›’nca kur tespit ve
ilan edilmedi¤i takdirde, TC Merkez Bankas› taraf›ndan tespit ve ilan
edilen döviz al›fl kurlar› ile efektif al›fl kurlar› de¤erlemeye esas al›n›r.
Bu yaz›m›zda, yabanc› paralar›n de¤erlemesi usul ve esaslar› ile
oluflan kur farklar›n›n durumu, ilgili kanun maddeleri ve yay›nlanan tebli¤ler ›fl›¤›nda, örneklerde verilerek anlat›lmaya çal›fl›lacakt›r.

*

Vergi Denetmeni
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2- YABANCI PARALARIN DE⁄ERLEMES‹
2.1- Kapsam›
Yabanc› paralar›n de¤erlemesi 213 say›l› VUK’un 280. maddesinde
düzenlenmifltir. Söz konusu maddede;
“Yabanc› paralar borsa rayici ile de¤erlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa oldu¤u anlafl›l›rsa bu rayiç yerine al›fl bedeli esas al›n›r.
Yabanc› paran›n borsada rayici yoksa, de¤erlemeye uygulanacak
kur Maliye Bakanl›¤›nca tespit olunur.
Bu madde hükmü yabanc› para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakk›nda da caridir. Bunlardan vadesi gelmemifl senede ba¤l› alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285’inci maddeleri uyar›nca de¤erleme günü k›ymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oran›n›n yaz›l› olmad›¤› durumlarda de¤erleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Aras› Faiz Oran› (L‹BOR) esas al›n›r.” hükmü yer almaktad›r.
Yabanc› paralar ile yabanc› para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar›n de¤erlemesinde, yukar›da yer alan madde hükmü uygulanacakt›r.
Yukar›daki madde de belirtildi¤i üzere, yabanc› paralar›n de¤erlemesinde as›l ölçü borsa rayicidir. 213 say›l› VUK’un 263’üncü maddesine göre yabanc› paralarda borsa rayici, kambiyo borsas›na kay›tl› olan
yabanc› paralar›n de¤erlemeden önceki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama de¤erlerini ifade etmektedir.
Borsa rayicinin oluflumunda muvazaa oldu¤u anlafl›l›rsa de¤erlemede al›fl bedeli esas al›n›r, ancak yabanc› paralar›n borsa rayici bulunmamas› halinde de¤erlemeye esas al›nacak kur, 213 say›l› VUK’un 280’inci
maddesinde belirtildi¤i üzere, Maliye Bakanl›¤›’nca tespit olunacakt›r.
Buna göre, de¤erlemede borsa rayicinin uygulanabilmesi için, ön-
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celikle bir kambiyo borsas›n›n bulunmas› ve bu borsada yabanc› paralar›n ifllem görmesi gerekmektedir. Ancak, ülkemizde bir kambiyo borsas› bulunmad›¤›ndan, yabanc› paralar için borsa rayici ile de¤erleme yap›lmas› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, yabanc› paralar ile bu paralarla
olan senetli veya senetsiz alacak ve borçlar›n de¤erlemesinde, Maliye
Bakanl›¤›’nca tespit edilecek kur esas al›nacakt›r.
2.2- De¤erlemede Esas Al›nacak Kur
Yabanc› paralar›n de¤erlemesinde as›l ölçü borsa rayicidir, ancak
ülkemizde kurulu bir kambiyo borsas› bulunmad›¤›ndan, de¤erlemede,
Maliye Bakanl›¤›’nca tespit edilecek kur esas al›nacakt›r.
213 Say›l› VUK’un 280’inci maddesinin, yabanc› paralar›n de¤erlemesinde kur belirleme hususunda Maliye Bakanl›¤›’na verdi¤i yetkiye istinaden, Bakanl›k yay›mlad›¤› tebli¤lerle, her y›lsonu (31/12/..) itibariyle kurlar› belirlemifltir. Söz konusu tebli¤lerde, kurlar efektif al›fl ve döviz al›fl olarak ayr› ayr› belirlenmifltir. Uygulamada, efektif al›fl kuru nakit yabanc› paralar için, döviz al›fl kuru ise yabanc› paralar cinsinden düzenlenen poliçe, bono, senet, vb. belgeler için yap›lan de¤erlemede esas
al›nmaktad›r. Ancak, efektif cinsinden yabanc› paralar için efektif al›fl
kurunun bulunmamas› halinde döviz al›fl kuru de¤erlemede esas al›nabilece¤ine, 283 Seri No,lu VUK Genel Tebli¤inde aç›kça yer verilmifltir.
Yay›mlanan 130 Seri No,lu VUK Genel Tebli¤inde, Bakanl›kça kurlarla ilgili olarak herhangi bir tespit yap›lmad›¤› sürece, T.C. Merkez
Bankas›’nca tespit ve ilan olunan döviz al›fl kurlar›n›n mezkur ilanlarda
belirtilen tarihlerden itibaren de¤erlemelerde esas al›nmas› gerekti¤i, yine, bu konuda yay›mlanan 271 Seri No,lu VUK Genel Tebli¤i ve sonraki tebli¤lerde, vergi uygulamalar› aç›s›ndan, bankalar›n dönem sonlar›
(31/12/..) itibariyle yapacaklar› de¤erleme s›ras›nda Bakanl›kça belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankas›nca belirlenen esaslara uygun
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olarak tespit ettikleri ve fiilen uygulad›klar› al›fl kurlar›n› esas almalar›
gerekti¤i, belirtilmektedir.
Bununla birlikte, 217 seri no.lu GVK Genel Tebli¤i’nde geçici vergi dönemleri itibariyle yabanc› paralar ile yabanc› para cinsinden olan
alacak ve borçlar›n de¤erlemesinde esas al›nacak kurlarla ilgili aç›klamalara yer verilerek, yap›lacak de¤erlemede, 213 Say›l› VUK’un 280’inci
maddesi hükümlerinin uygulanmas› ve bu flekilde yap›lacak de¤erlemede T.C. Merkez Bankas›nca Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapand›¤› tarih itibariyle yay›mlanan döviz al›fl kurlar›n›n esas al›nmas› gerekti¤i belirtilmifltir.
Bu do¤rultuda;
- Bakanl›kça dönem sonlar›nda (31/12/.. ve geçici vergi dönemleri
itibariyle) yay›mlanan tebli¤ ile kur tespit ve ilan edilmiflse bu kurun,
- Bakanl›kça kur tespit ve ilan edilmemiflse T.C. Merkez Bankas› taraf›ndan belirlenen kurlar›n,
- Geçici vergi dönem sonunda, T.C. Merkez Bankas›nca döneminin
kapand›¤› tarih itibariyle yay›mlanan döviz al›fl kurlar›n›n,
- Nakit yabanc› paralar için efektif al›fl kurunun,
- Yabanc› paralar cinsinden düzenlenen poliçe, bono, senet, vb.
belgeler için döviz al›fl kurunun,
- Bankalar›n dönem sonlar›nda Bakanl›kça belirlenen kurlar yerine,
T.C. Merkez Bankas›nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri
ve fiilen uygulad›klar› al›fl kurlar›n›n, de¤erlemede esas al›nmas› gerekmektedir
3- YABANCI PARA C‹NS‹NDEN ALACAK VE BORÇLARIN
DE⁄ERLEMES‹
Yabanc› para cinsinden olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar›n de¤erlemesinde de 213 Say›l› VUK’un 280’inci madde hükümleri-
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nin uygulanaca¤›, madde metninde aç›kça belirtilmifltir. Bu do¤rultuda,
yabanc› para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar da, Maliye Bakanl›¤›nca ilan edilen kurlar üzerinden de¤erlenecektir. De¤erlemede, döviz al›fl kurlar› esas al›nacak, flayet Bakanl›kça kur tespit ve ilan
edilmemiflse, T.C. Merkez Bankas› taraf›ndan belirlenen döviz al›fl kurlar› esas al›nacakt›r. Bununla birlikte, geçici vergi dönemleri itibariyle, T.C.
Merkez Bankas›nca dönemin kapand›¤› tarih itibariyle yay›mlanan döviz
al›fl kurlar› de¤erlemede esas al›nacakt›r.
Ayr›ca, vadesi gelmemifl yabanc› para cinsinden olan senede ba¤l›
alacak ve borçlar, 213 say›l› VUK’un 281 ve 285’inci maddeleri uyar›nca
de¤erleme günü k›ymetine irca edilebilecek yani indirgenebilecektir. Senette faiz oran›n›n yaz›l› olmad›¤› durumlarda de¤erleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Aras› Faiz Oran› (L‹BOR) esas al›nacakt›r.
L‹BOR Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanmamaktad›r. Dolay›s›yla, reeskont uygulamas›nda L‹BOR’u kullanacak bir mükellef, L‹BOR’u
nas›l bulacakt›r? Bu sorunu ortadan kald›rmak için, iflletmelerin LlBOR’u
ekonomi gazete ve dergilerinden takip etmeleri, araflt›rmalar› ve bulmalar› gerekmektedir.
Bir di¤er husus ise, reeskont uygulamas›nda de¤erleme gününde
geçerli olan LlBOR’un esas al›naca¤›n›n belirtilmesidir. Halbuki faiz ve
vade fark› hesaplar›nda uygulanan oran, alacak veya borcun do¤du¤u,
dolay›s›yla senedin düzenlendi¤i tarihteki oran olmal›d›r. Fakat Yasada
aç›k olarak de¤erleme günü oran›n›n uygulanaca¤› belirtildi¤inden, bunun uygulanmas› zorunlu olmaktad›r.
4- DE⁄ERLEMEDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ TESP‹T‹
VE MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Yabanc› paralar›n de¤erlemesinde, yabanc› paralar ile yabanc› para cinsinden alacak ve borçlar›n yasal defterlerdeki kay›tl› de¤erleri ile,
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Maliye Bakanl›¤›nca veya T.C. Merkez Bankas›nca belirlenen efektif ve
döviz al›fl kurlar› dikkate al›narak tespit edilen de¤erleri karfl›laflt›r›l›r.
Nakit yabanc› paralar›n kay›tl› de¤erleri, yap›lan de¤erleme sonucu
tespit edilen miktardan küçükse oluflan fark kar niteli¤inde olup, ilgili
dönem gelirlerine yans›t›labilmesi için, söz konusu fark “646 Kambiyo
Karlar› Hesab›”na alacak, “100 Kasa Hesab›”na borç kaydedilerek muhasebelefltirilir. Aksi durumda ise, zarar niteli¤inde olup, dönem giderlerine yans›t›lmas› için, söz konusu fark “656 Kambiyo Zararlar› Hesab›”na
borç, “100 Kasa Hesab›”na alacak kaydedilerek muhasebelefltirilir.
Yabanc› para cinsinden alacak (senetli veya senetsiz) ise, kay›tl› de¤eri, yap›lan de¤erleme sonucu tespit edilen miktardan küçükse oluflan
fark kar niteli¤inde olup, ilgili dönem gelirlerine yans›t›labilmesi için,
söz konusu fark “646 Kambiyo Karlar› Hesab›”na alacak, “120 Kasa Hesab›” veya “121 Borç Senetleri Hesab›”na borç, aksi durumda, söz konusu fark zarar niteli¤inde olup, “656 Kambiyo Zararlar› Hesab›”na borç, ilgili hesaplara da alacak kaydedilerek muhasebelefltirilir.
Yabanc› para cinsinden borç (senetli veya senetsiz) ise, kay›tl› de¤eri, yap›lan de¤erleme sonucu tespit edilen miktardan büyükse oluflan
fark kar niteli¤inde olup, ilgili dönem gelirlerine yans›t›labilmesi için,
söz konusu fark “646 Kambiyo Karlar› Hesab›”na alacak, “320 Kasa Hesab›” veya “321 Borç Senetleri Hesab›”na borç, aksi durumda, söz konusu fark zarar niteli¤inde olup, “656 Kambiyo Zararlar› Hesab›”na borç, ilgili hesaplara da alacak kaydedilerek muhasebelefltirilir.
-Yabanc› paralar ile yabanc› para cinsinden alacak ve borç senetlerinin de¤erlemesi sonucunda oluflan kur farklar›n›n tespiti ile, bunlar›n
dönem sonu hesaplar›na yans›t›lmas›na iliflkin muhasebe kay›tlar› afla¤›da örneklerle anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Örnek-1: A A.fi.’nin 31/12/2009 tarihi itibariyle;
-Kasas›nda, kay›tlarda TL karfl›l›¤› 72.500 TL olan, nakit 50.000 USD
(Amerikan Dolar›),
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-Banka hesab›nda, kay›tlarda TL karfl›l›¤› 208.000 TL olan, 100.000
EURO,
Not: 31/12/2009 tarihi itibariyle yabanc› paralar ile yabanc› para
cinsinden alacak ve borçlar›n de¤erlemesinde geçerli olacak efektif ve
döviz al›fl kurlar›n› Maliye Bakanl›¤› yay›nlayaca¤› tebli¤ ile tespit ve ilan
edecektir. Yap›lacak de¤erleme ifllemlerinde söz konusu tebli¤de belirtilen kurlar esas al›nacak, kur tespit ve ilan edilmemesi halinde, T.C.
Merkez Bankas› taraf›ndan belirlenen efektif al›fl ve döviz al›fl kurlar›
esas al›nacakt›r.
Bakanl›¤›n yay›nlad›¤› tebli¤ ile 31/12/2009 tarihi itibariyle geçerli
olacak efektif ve döviz al›fl kurlar›n› tespit ve ilan etti¤ini ve USD ve EURO için efektif ve döviz al›fl kurlar›n›n afla¤›daki gibi oldu¤unu kabul
ederek, örne¤imizdeki de¤erleme ifllemlerini buna göre gerçeklefltirirsek, örne¤imize iliflkin de¤erleme ifllemleri ile muhasebe kay›tlar› afla¤›daki gibi olacakt›r.
-1 USD efektif al›fl = 1,44 TL

-1 USD döviz al›fl = 1,46 TL

-1 EURO efektif al›fl = 2,19 TL

-1 EURO döviz al›fl = 2,21 TL

-Kasadaki USD’nin de¤erlemesi;
Dönem Sonu De¤eri:(USD Efektif Al›fl Kuru x50.000 USD)= (1,44x 50.000)
Dönem Sonu De¤eri: 72.000 TL
Kambiyo Kar/Zarar›: (Kay›tl› De¤er – Dönem Sonu De¤eri)=
(72.500 – 72.000)
Kambiyo Zarar›= 500 TL
-Bankadaki EURO’nun de¤erlemesi;
Dönem Sonu De¤eri: (EURO Efektif Al›fl Kuru x 100.000 EURO)=
(2,19 x 100.000)
Dönem Sonu De¤er = 219.000 TL
Kambiyo Kar/Zarar›: (Kay›tl› De¤er – Dönem Sonu De¤eri)=
(208.000 – 219.000)
Kambiyo Kar›= 11.000 TL
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-Kasa Hesab›n›n de¤erlemesine iliflkin 31/12/2009 tarihinde yap›lmas› gereken muhasebe kayd›;
——————————— 31/12/2009
656 Kambiyo Zararlar›

———————————
500

100 Kasa

500

———————————

/

————————————

-Banka Hesab›n›n de¤erlemesine iliflkin 31/12/2009 tarihinde yap›lmas› gereken muhasebe kayd›;
——————————— 31/12/2009
102 Bankalar

———————————
11.000

646 Kambiyo Karlar›
———————————

/

11.000
————————————

Örnek-2: B A.fi.’nin 31/12/2009 tarihi itibariyle portföyünde,
- 25/03/2010 vadeli, kay›tlarda TL karfl›l›¤› 28.000 TL olan, 20.000
USD tutar›nda, senet üzerinde faiz oran› % 3 olan alacak senedi,
-Borçlar› aras›nda 20/02/2010 vadeli, kay›tlarda TL karfl›l›¤› 21.000
TL olan, 15.000 USD tutar›nda, senet üzerinde faiz oran› % 3 olan borç
senedi, bulunmaktad›r.
Not: Bakanl›¤›n yay›nlad›¤› tebli¤ ile 31/12/2009 tarihi itibariyle geçerli olacak efektif ve döviz al›fl kurlar›n› tespit ve ilan etti¤ini ve Örnek1’deki gibi USD al›fl kurunun 1,46 oldu¤unu kabul edelim.
Yabanc› para cinsinden düzenlenen senetlerle ilgili olarak dönem
sonlar›nda yap›lmas› gereken iki ifllem vard›r. Bunlardan ilki, Maliye Bakanl›¤›nca aç›klanan 31/12/2009 tarihli döviz al›fl kuru aç›klanmam›fl ise
T.C. Merkez Bankas›nca aç›klanan döviz al›fl kuru esas al›narak yap›lacak de¤erleme sonucu oluflan rakam ile senedin kay›tl› de¤eri aras›ndaki fark›n kay›tlara yans›t›lmas›; di¤eri de, henüz vadesi gelmemifl olan
senetlerin üzerinde faiz oran› belirtilmifl ise bu oran, belirtilmemifl ise
31/12/2009 tarihi itibariyle belirlenen L‹BOR esas al›narak reeskontta tabi tutulmas› ifllemidir.
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Buna göre, örnekte yer alan alacak ve borç senetlerine iliflkin reeskont ve kur fark› hesaplama ifllemi afla¤›daki gibi olacakt›r.
-Alacak senedine iliflkin reeskont ve kur fark› hesaplamas› ile
31/12/2009 ve 01/01/2010 tarihi itibariyle yap›lmas› gereken muhasebe
kay›tlar›;
A= Senedin nominal de¤eri 20.000 USD,
t= Vadeye kalan gün say›s› 84 gün,
m=Faiz oran› % 3,
USD al›fl kuru 1,46.
Hesaplamada kullan›lacak iç iskonto formülü F= A-(Ax360)/
360+(mxt)
Reeskont tutar› = 20.000 – (20.000 x 360) / 360 + (0,03 x 84)
Reeskont tutar› = 138 USD
Reeskont tutar›n›n TL karfl›l›¤›; 1,46 x 138 = 201,48 TL
Senedin 31/12/2009 tarihli de¤eri = (1,46 x 20.000 =) 29.200 TL
Senet de¤erinde oluflan kur fark›: (Kay›tl› de¤er – 31/12/2009 tarihili de¤er)
Kambiyo Kar› (28.000 – 29.200 =) 1.200 TL
——————————— 31/12/2009 ———————————
120 Alacak Senetleri
1.200
646 Kambiyo Karlar›
1.200
———————————
/
————————————
657 Reeskont Faiz Giderleri
201,48
122 Alacak Senetleri Reeskontu
201,48
———————————
/
————————————
——————————— 01/01/2010 ————————————
122 Alacak Senetleri Reeskontu
201,48
647 Reeskont Faiz Gelirleri
201,48
———————————
/
————————————
-Borç senedine iliflkin reeskont ve kur fark› hesaplamas› ile
31/12/2009 ve 01/01/2010 tarihi itibariyle yap›lmas› gereken muhasebe
kay›tlar›;
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A= Senedin nominal de¤eri 15.000 USD,
t= Vadeye kalan gün say›s› 51 gün,
m=Faiz oran› % 3,
USD al›fl kuru 1,46.
Hesaplamada kullan›lacak iç iskonto formülü F= A-(Ax360)/ 360+(mxt)
Reeskont tutar› = 15.000 – (15.000 x 360) / 360 + (0,03 x 51)
Reeskont tutar› = 63,5 USD
Reeskont tutar›n›n TL karfl›l›¤›; 1,46 x 63,5 = 92,71 TL
Senedin 31/12/2009 tarihli de¤eri = (1,46 x 15.000 =) 21.900 TL
Senet de¤erinde oluflan kur fark›: (Kay›tl› de¤er – 31/12/2009 tarihili de¤er)
Kambiyo Zarar›: (21.000 – 21.900 =) 900 TL
——————————— 31/12/2009
656 Kambiyo Zararlar›
320 Borç Senetleri
———————————
/
322 Borç Senetleri Reeskontu

———————————
900

900
————————————
92,71

647 Reeskont Faiz Gelirleri
92,71
/
————————————
———————————
——————————— 01/01/2010 ————————————
657 Reeskont Faiz Giderleri
322 Borç Senetleri Reeskontu
———————————
/

92,71
92,71
————————————

5- SONUÇ
Yabanc› paralar ile yabanc› para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar›n de¤erlemesi 213 Say›l› VUK’un 280’inci maddesine
göre borsa rayici ile yap›l›r. Yabanc› paran›n borsada rayici yoksa, de¤erlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanl›¤›nca tespit olunur. Maliye
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Bakanl›¤›’nca kur tespit ve ilan edilmedi¤i takdirde, TC Merkez Bankas›
taraf›ndan tespit ve ilan edilen döviz al›fl kurlar› ile efektif al›fl kurlar› de¤erlemeye esas al›n›r.
Bu yaz›m›zda, dönem sonlar›nda, yabanc› paralar ile yabanc› para
cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar›n de¤erlemesinin nas›l gerçeklefltirilece¤i, örneklerde verilerek anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
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M‹ADI DOLAN MALLARA ‹L‹fiK‹N
YÜKLEN‹LEN KDV B‹LMECES‹NDE
GEL‹NEN SON NOKTA
l Hamza S‹VR‹KAYA*
I-G‹R‹fi
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununa (T.C. Yasalar, 1984) göre KDV indirim esas›na dayanan bir vergidir. Mükellefler yapt›klar› vergiye tabi ifllemler üzerinden Hesaplad›klar› KDV’den, faaliyetlerine iliflkin olarak kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla yüklendikleri KDV’yi indirilebileceklerdir. Ancak, esas itibariyle vergi indirimi mekanizmas›na dayanan bir vergilendirme flekli olmakla beraber, ayn› kanunun 30’ncu maddesinde baz› hallerin indirimine imkân tan›nmam›flt›r.
Mükelleflerin faaliyetlerine iliflkin olarak stoklar›nda mevcut olan
ancak kullan›m süresi geçen veya baflka nedenlerle kullan›lamayacak
durumda olan mallar›n, ilgili mevzuat uyar›nca teflkil edilen resmi komisyonlar veya takdir komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda,
bu mallara ait KDV'nin indirilip indirilmeyece¤i, uzunca say›labilecek bir
müddet diliminde hep tereddüt konusu olmufltur. Bakanl›k konuyla ilgili olarak tebli¤ düzeyinde aç›klama yapmam›fl ancak verilen muktezalarda bu emtealar›n “zayi mal” niteli¤inde olmad›¤› ve bu emtealara isabet
eden KDV’sinin indirim konusu yap›labilece¤ini aç›klam›flt›r. Konu hakk›nda yaz›lan birçok makalede benzer ve aksi yönde görüfller aç›klanm›fl, vergi incelemelerinde bu husus tarhiyatl› raporlar›n tanzimine yol
açm›fl ve yarg›ya tafl›nan tarhiyatlarda da farkl› yönde kararlar verilmifl*

Vergi Denetmeni

203

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

tir. Ancak bu kez Maliye Bakanl›¤›nca yay›mlanan 113 seri no’lu KDV
Genel Tebli¤i (Maliye Bakanl›¤›, 2009) ile bu hususla ilgili olarak net bir
aç›klama yap›lm›flt›r. Makalemizde konu ile ilgili süreç, gelinen son nokta ve mükelleflerce yap›lmas› gerekenler k›saca irdelenmeye çal›fl›lacakt›r.
II-‹ND‹R‹M MEKAN‹ZMASI NED‹R?
KDV’nin en önemli özelli¤i indirim mekanizmas›na sahip olmas›d›r.
Nihai tüketiciye kadar olan bütün safhalarda KDV al›nacak, ancak her
bir safhada hesaplanan KDV’den bir önceki safhan›n vergisi düflülecek,
bakiye vergi Hazineye intikal ettirilecektir. ‹ndirim mekanizmas›n›n sonucu olarak, bir mal veya hizmet üzerindeki vergi yükü, o mal veya hizmetin nihai tüketiciye intikal ettirildi¤i bedel ile vergi nispetinin çarp›m›
kadar olacakt›r. Bu suretle vergiden vergi al›nmas› ve her sahada al›nan
vergilerin mal ve hizmetin bünyesinde kalmas› gibi durumlarda, o mal
veya hizmet üzerine a¤›r bir vergi yükü yüklenmesi önlenerek, ayn› tip
mal ve hizmetlerin ayn› vergi yükünü tafl›mas› sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Bu anlamda, KDV Kanunu Md 29 hükmü do¤rultusunda mükellefler, yapt›klar› vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan KDV’den, kanunda aksine hüküm olmad›kça, faaliyetlerine iliflkin olarak kendilerine
yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla yüklendikleri KDV’yi indirilebilirler. Mükellefler bir vergilendirme döneminde teslim etti¤i mallar dolay›s›yla Hesaplanan KDV toplam›ndan, sadece o mallar›n al›fl›nda ödedi¤i
veya borçland›¤› vergiyi de¤il, ayn› vergilendirme döneminde sat›n ald›¤› di¤er mallar dolay›s›yla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi de indireceklerdir.
Ancak 3065 say›l› KDV Kanununun “‹ndirilemeyecek Katma De¤er Vergisi” bafll›kl› 30/c maddesinde deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanl›¤›n›n yang›n sebebiyle mücbir sebep ilân etti¤i yerlerdeki yang›n
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sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV’nin indirim konusu yap›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
KDV sisteminde, al›fl vesikalar›nda gösterilen verginin indirilmesi,
bu mallar›n sat›fl› s›ras›nda mala eklenen de¤erin vergilendirilece¤i düflüncesine dayan›r. Ancak, zayi olan mallar için sat›fl ve dolay›s›yla yarat›lan bir de¤er olmayaca¤›ndan, bu mallara iliflkin al›fl vesikalar›nda gösterilen verginin indirilmesi, zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kald›racakt›r. Dolay›s›yla, Md 30/c uyar›nca, zayi olan
mallar›n al›fl vesikalar›nda gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyecektir.
Bu nedenle zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirilmifl olmas› halinde, indirilen KDV’nin mallar›n zayi oldu¤u vergilendirme dönemine iliflkin KDV beyannamesinde Hesaplanan KDV’ye
ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Bu flekilde düzeltilen
KDV’nin, Kanun’un 58’nci maddesine göre Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunlar› yönünden gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
III-‹fiLETME STOKLARINDA YER ALAN ANCAK KULLANIM
SÜRES‹ GEÇEN VEYA KULLANILAMAYACAK HALE GELEN
MALLARLA ‹LG‹L‹ DE⁄ERLEME
Teknolojik, fiziksel, ekonomik nedenler, modan›n veya zevklerin
de¤iflmesi v.b nedenlerden dolay› iflletme stoklar›nda yer alan mallar›n
de¤er kayb›na u¤ramas› ticari hayat›n bir gerçe¤idir. Özellikle baz› sektörlerde(mesela elektronik, tekstil) yaflanan h›zl› teknolojik de¤ifliklikler
stoklarda yer alan mallar›n de¤er kayb›na u¤ramas›na yol açabilmekte
ya da bu süreci h›zland›rmaktad›r.
‹flletmede mevcut mallar›n k›smen zayi olmas› hali, VUK’nun
278’nci maddesinde “k›ymeti düflen mallar” düzenlemesi kapsa-
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m›nda mütalaa edilmektedir. An›lan madde düzenlemesi“Yang›n,
deprem ve su basmas› gibi afetler yüzünden ve yahut bozulmak,
çürümek, k›r›lmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde
iktisadi k›ymetlerinde önemli bir azal›fl vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanmas› mutat olmayan hurdalar ve döküntüler,
üstüpü, defle ve ›skartalar emsal bedeli ile de¤erlenir.” hükmünü
ihtiva etmektedir.
Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut do¤ru olarak tespit edilemeyen bir mal›n, de¤erleme gününde sat›lmas› halinde emsaline nazaran haiz olaca¤› de¤erdir. (VUK Md 267.) Bu madde
hükmü uyar›nca emsal bedelinin s›ras›yla; ortalama fiyat esas›, maliyet
bedeli esas› veya takdir esas›na göre tespit edilmesi gerekmektedir. Ortalama fiyat esas› ve maliyet bedeli esas›na göre emsal bedelinin tespit
edilememesi durumunda, emsal bedelleri ilgililerin müracaat› üzerine
takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdir ifllemi, maliyet
bedeli ve piyasa k›ymetleri araflt›r›lmak ve kullan›lm›fl eflya için ayr›ca
y›pranma dereceleri nazara al›nmak suretiyle yap›l›r.
IV- KIYMET‹ DÜfiEN MALLARIN KDV’S‹ ‹ND‹R‹LEB‹L‹R M‹?
IV-a) 113 seri no’lu Tebli¤ Öncesi Durum Nedir?
KDV Kanunu Md 30/c hükmüne göre; Deprem veya sel felaketi
nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan mallar›n al›fl vesikalar›nda gösterilen KDV mükellefin vergiye tabi ifllemleri üzerinden Hesaplanan KDV’den indirilemeyecektir.
“Zayi olma” kavram›n›n neyi ifade etti¤i ve mallar›n hangi hallerde zayi olmufl say›laca¤› konusunda KDV kanununda ve di¤er vergi kanunlar›nda herhangi bir tan›m yap›lmam›flt›r. Di¤er taraftan Maliye Bakanl›¤›n›n bu konuda yapt›¤› aç›klamalar›n da yeterli oldu¤u söylene-
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mez. Görüldü¤ü üzere, zayi olan mallara iliflkin KDV’nin indirim konusu yap›lamayaca¤› aç›k olmas›na karfl›l›k, zayi olma kavram›n›n tan›mlanmam›fl olmas› nedeniyle, zayi olma kavram›n›n yorumlanmas›nda,
vergi idaresiyle mükellefler aras›nda görüfl farkl›l›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Mükelleflerin faaliyetlerine iliflkin olarak stoklar›nda mevcut olan
ancak kullan›m süresi geçen veya baflka nedenlerle kullan›lamayacak
durumda olan mallar›n, ilgili mevzuat uyar›nca teflkil edilen resmi komisyonlar veya takdir komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda,
bu mallara iliflkin KDV'nin indirilip indirilmeyece¤i konusu uzunca say›labilecek bir müddet diliminde hep tereddüt konusu olmufltur. Bakanl›k
konuyla ilgili olarak tebli¤ düzeyinde aç›klama yapmam›fl ancak verilen
muktezalarda bu emtealar›n zayi olan mal niteli¤inde olmad›¤› ve bu
emtealara isabet eden KDV’sinin indirim konusu yap›labilece¤ini aç›klam›flt›r. Konu hakk›nda yaz›lan birçok makalede benzer ve aksi yönde
görüfller aç›klanm›fl, vergi incelemelerinde bu husus tarhiyatl› raporlar›n
tanzimine yol açm›fl ve yarg›ya tafl›na tarhiyatlarda da farkl› yönde kararlar verilmifltir. Bunlara örneklemek maksad›yla s›n›rl› olarak afla¤›da
yer verilmifltir.
Muktezalar
“Yaz›n›z ve eklerinin incelenmesinden, kullan›m süresi doldu¤u
için imha edilen ilaçlara ait yüklenilen katma de¤er vergisinin zayi olan
mallar kapsam›nda de¤erlendirilerek indirim konusu yap›l›p yap›lamayaca¤› hususunda tereddüte düflüldü¤ü anlafl›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi, 3065
say›l› KDV kanunu’nun 30/c maddesinde, zayi olan mallar›n al›fl vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Ancak, kullan›m süresi geçmesi nedeniyle bir
komisyon nezaretinde imha edilen ilaçlar›n, zayi olan mallar kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla, imha edi-
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len söz konusu ilaçlar›n al›fl faturalar›nda gösterilen katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›labilece¤i tabiidir.” fleklinde idari görüfl bildirilmifltir. (Maliye Bakanl›¤›, 2001)
“Kullan›m süresi geçmesi nedeniyle Takdir Komisyonu’nca imha
edilmesine karar verilen mallar›n al›m› s›ras›nda ödenen KDV’nin indirim konusu yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.” (Bursa Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›, 2006)
“Miad›n› doldurmufl, hasar görmüfl, üretimden kalkm›fl, insan sa¤l›¤›n› tehdit eden ve benzeri sebeplerle takdir komisyonu karar›na istinaden zorunlu olarak bir komisyon nezdinde imha edilen ilaçlar›n zayi
olan mallar kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün bulunmad›¤›ndan,
imha edilen ilaçlar›n al›fl faturalar›nda gösterilen KDV indirim konusu
yap›labilecektir.” (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›, 2007)
Makaleler
Buna göre bozulan, çürüyen, k›r›lan, veyahut kullan›m süresinin
dolmas›, çevre ve insan sa¤l›¤›, imha mecburiyeti bulunan t›bbi ürünlerin gerek Takdir Komisyonu nezaretinde gerekse Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerinin de yer ald›¤› bir komisyon nezaretinde imha edilmesi durumunda bu ürünlerin KDV kanununun 30/c maddesi kapsam›nda zayi olan
mallar olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Ancak idarenin bir
çok özelgesine göre imha edilen söz konusu mallar ve t›bbi ürünlerin
iktisab›nda yüklenilen KDV’nin genel hükümler çerçevesinde indirim
konusu yap›lmas› mümkün olacakt›r. (Koçak, 2009, 50)
‹mha edilen ürünlerin KDV kanunu 30/c maddesi kapsam›nda zayi olan ürünler olarak kabul edilmesi dolay›s›yla bu ürünlerin iktisab›nda yüklenilen KDV’nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yap›lamayaca¤›, maliyet veya gider olarak dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle mahvolan yani bozulup
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yarars›z hale gelen mallar da zayi mal kapsam›nda de¤erlendirilebilir. Zira son kullanma tarihi geçmifl mallar son kullanma tarihinin gelmesi ile
birlikte bozulup yarars›z hale gelmektedir. (Ehliz, 2009, 110)
Kanunun 30/c maddesinin ve gerekçesinde de belirtildi¤i üzere,
imha edilen ilaçlar nedeniyle bir katma de¤er yarat›lmad›¤› ve bir daha
yarat›lamayaca¤› hususlar› dikkate al›nd›¤›nda, imha edilen ilaçlar nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirilmemesi, indirilmifl ise düzeltilmesi gerekti¤i do¤rultusundad›r. (Tolu, 2002, 238)
fiöyle ki; zayi olan mallar›n KDV’sinin indirimine müsaade edilmemesine gerekçe olarak, zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünün tamamen ortadan kalkaca¤› gösterilmektedir. Mal zayi suretiyle ortadan kalkt›¤›na göre, mal›n mevcudiyetine dayanan verginin de ortadan kalkmas›
do¤ald›r. Kullan›lmadan önce yok olmufl bir mal üzerinden vergi almaya kalk›flman›n veya al›nm›fl vergiyi h›fzetmenin anlam› olamaz. Zayi
olay›, trafik kazas› veya herhangi bir tabi afet nedeniyle meydana gelmiflse, mükellef bu mal›n al›m›nda veya imalat›nda yüklendi¤i KDV yi
indirebilmeli veya indirim fiilen yap›lm›flsa, indirimi iptal edici herhangi
bir iflleme gerek olmamal›d›r. Çünkü bu gibi nedenlerle mal›n ziyan olmas›, ticari faaliyet çerçevesinde u¤ran›lan bir zarard›r. Mal›n KDV hariç
bedeli gider yaz›labildi¤ine göre KDV si de indirilebilmelidir.(KDV’nin,
gelir ve kurumlar vergisi ile paralelli¤i ilkesi bunu gerektirir.) Mal›n hakl› nedenlerle çok düflük bir bedelle sat›lmas› mecburiyeti ortaya ç›kt›¤›nda, o mal›n indirim konusu yap›lan girdi KDV si indirimler aras›nda kalabildi¤ine göre de¤er s›f›ra düfltü¤ünde indirim hakk›n›n ortadan kalkmas›na sebep yoktur. Zayi kavram›n›n tan›m›na gerek kanun metninde
gerek Tebli¤de yer verilmemifl olmas›na ra¤men, kanunun gerekçesinde
ve tebli¤inde zayi olan mal›n sat›fl›n›n mümkün olmad›¤›ndan ve herhangi bir de¤er arz etmedi¤inden yola ç›k›lmaktad›r. Bu da zayi kavram›n›n sözlük anlam› olan yok oluflmufl, yitmifl, kaybolmufl mal fleklinde
ele al›nd›¤›n› göstermektedir. Dolay›s›yla mallar›n tamamen ortadan kalmad›¤› durumlarda, mal de¤erini önemli ölçüde yitirmifl hatta hurda ha209
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line gelmifl olmas›na ra¤men belli bir de¤er arz etti¤inde, üzerlerindeki
vergi yükü tümüyle ortadan kalkmad›¤›ndan, sat›lmalar› halinde KDV
yarataca¤›ndan KDV iptaline gerek bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla k›smi
de¤er kay›plar›nda KDV indirim yasa¤› söz konusu olamaz.

(http://

www.bdodenet.com.tr/vergi/kdv.php)
Tamamen Zayi Olma Durumu; Zayi olan mallara ait emsal de¤erler Takdir Komisyonlar›nca tespit edilmektedir. Zayi olan mallar›n emsal
bedellerinin (0) olarak belirlenmesi halinde, o mallar›n tamamen zayi oldu¤u kabul edilir. Baflka bir deyimle zayi olan mal tamamen yok oldu¤unda bu mal›n bedeli de 0’d›r. Mallar›n K›smen Zayi Olma Durumu;
Al›fl belgelerinde gösterilen katma de¤er vergisinin, de¤er kayb›na isabet eden k›sm›n›n indirim konusu yap›lmas› mümkün de¤ildir. (De¤er,
2004)
IV-b) 113 seri no’lu KDV Genel Tebli¤i’nde Yap›lan Aç›klamalar
ve Mükelleflerce Yap›lmas› Gerekenler
113 seri no’lu KDV Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamaya göre; kullan›m süresi geçen veya bir baflka biçimde kullan›lamayacak hale gelen
ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde oldu¤undan mükelleflerce bu mallar›n iktisab› dolay›s›yla yüklenilen KDV'nin indirim konusu
yap›lmas› da mümkün bulunmamaktad›r. Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yap›lan KDV'nin, imha
tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "‹lave Edilecek KDV" sat›r›na dâhil edilmek ve Hesaplanan
KDV’ye ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Bu flekilde
düzeltilen KDV tutar›n›n da Gelir ve Kurumlar vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nmas› mümkün bulunmaktad›r. Kullan›m
süresinin dolmas› veya di¤er nedenlerle kullan›lamayacak hale gelen
mallar imha edilmedikçe, bunlar nedeniyle yüklenilip indirilen KDV’lerin düzeltilmesine de gerek bulunmamaktad›r.
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113 seri no’lu KDV Genel Tebli¤inde Maliye Bakanl›¤›nca yap›lan
aç›klamalar, bu tarihten önce verilen muktezalar› geçersiz hale getirmekte, 2009 takvim y›l›/hesap döneminde mükelleflerin vergiye konu kazançlar›n›n tespitinde uyulmas› gereken yasal aç›klama olmaktad›r. Bu
aç›klamalardan önce verilen özelgelere göre veya bu özelgeleri emsal
alarak yüklendikleri KDV’lerini indirim konusu yapan mükelleflerin geriye dönük olarak düzeltme yapmalar› gerektirmektedir. 213 say›l› VUK’nun
369’ncu maddesi uyar›nca yetkili makamlardan ald›klar› muktezalara dayanarak k›ymeti düflen mallara ait KDV’sini indirim konusu yapan mükellefler›n bu KDV’leri düzeltmeye konu etmeleri gerekmekte ancak düzeltme ifllemleri sonucunda ödenecek KDV veya
ödenecek KDV fark› ç›kmas› halinde vergi ziya› cezas› kesilmeyecek, beyan flekline göre sadece gecikme faizi veya piflmanl›k zamm› (düzeltme
beyannamesinin piflmanl›kla verilmesi halinde zaten vergi ziya› cezas›
kesilmemektedir.) hesaplanacakt›r. Düzeltme ifllemleri sonucunda ödenecek KDV ç›kmad›¤› durumlarda, vergi cezas› kesilmeyece¤i tabiidir.
Kendisi özelge almay›p baflkalar›na verilen özelgeleri emsal alarak
ifllem yapan ve belirtilen flekilde imha ettikleri mallara ait yüklendikleri
vergileri indirim konusu yapan mükellefler, VUK’un 369, 413’ncü maddeleri hükümlerinden faydalanmazlar. Buna göre, an›lan mükelleflerin
indirdikleri KDV’leri geriye dönük olarak yapacaklar› düzeltme ifllemleri sonucunda ödenecek KDV veya ödenecek KDV fark› ç›kmas› halinde
adlar›na vergi ziya› cezal› tarhiyat yap›lacak ve gecikme faizi hesaplanacakt›r. Düzeltme beyan›n›n VUK’un 371. maddesine göre piflmanl›kla verilmesi halinde ise vergi ziya› cezas› kesilmeyecek, sadece piflmanl›k
zamm› hesaplanacakt›r.
V- SONUÇ
Maliye Bakanl›¤›, kullan›m süresi geçen veya bir baflka nedenle
kullan›lamayacak durumda olan mallar›n, Takdir Komisyonu huzurunda
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imha edilmesi durumunda, bu mallar›n zayi olan mal olarak de¤erlendirilebilece¤i yolunda geçmifl dönemde çeflitli özelgelerde benimsedi¤i
görüflünü 113 seri no’lu KDV Genel Tebli¤i ile yapt›¤› aç›klama ile de¤ifltirmifltir.
113 seri no’lu KDV Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamaya göre kullan›m süresi geçen veya bir baflka biçimde kullan›lamayacak hale gelen
ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde oldu¤undan mükelleflerce bu mallar›n iktisab› dolay›s›yla yüklenilen KDV'nin indirim konusu
yap›lmas› da mümkün bulunmamaktad›r. Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yap›lan KDV'nin, imha
tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "‹lave Edilecek KDV" sat›r›na dâhil edilmek suretiyle indirim hesaplar›ndan ç›kar›lmas› gerekmektedir. Düzeltilen KDV tutar›n›n, Gelir
ve Kurumlar vergisi matrahlar›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›naca¤› tabiidir.
113 seri no’lu Tebli¤de Maliye Bakanl›¤›n›n yapt›¤› aç›klamalar, bu
tarihten önce verilen muktezalar› geçersiz hale getirmekte, 2009 takvim
y›l›/hesap döneminde mükelleflerin vergiye konu kazançlar›n›n tespitinde uyulmas› gereken yasal aç›klama olmaktad›r. Bu aç›klamalardan önce verilen özelgelere göre veya bu özelgeleri emsal alarak yüklendikleri KDV’lerini indirim konusu yapan mükelleflerin geriye dönük olarak
düzeltme yapmalar› gerektirmektedir.
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VERG‹ ‹NCELEMELER‹NDE MAL‹YET‹
TESP‹T ED‹LEMEYEN GAYR‹MENKUL
SATIfiLARININ, MAL‹YET‹N‹N
TESP‹T‹NDE ‹ZLEN‹LEN YÖNTEM
l Fatih GÜNDÜZ*

I-G‹R‹fi
Son y›llarda ekonomide meydana gelen olumlu geliflmelerle gayrimenkul piyasas› çok hareketli günler yaflamaktad›r. Bu hareketli günlerinde sektöre iliflkin olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›nca son iki y›ld›r belirli flehirlerde sürekli olarak denetim yap›lmaktad›r.Söz konusu denetim
vergi incelemesi ve yayg›n yo¤un denetim fleklinde yap›lmaktad›r.
Yayg›n yo¤un denetim sektörde belge düzenin yerleflmesi amac›yla yap›l›rken, vergi incelemesi yoluyla yap›lan denetim ise kay›t d›fl› b›rak›lan gelirler için yap›lmaktad›r.Ancak vergi incelemesi yap›l›rken gayrimenkul sat›fllar›na iliflkin has›lata ulafl›lmada problem yaflanmazken
söz konusu sat›fllara iliflkin maliyetler ise sa¤l›kl› tespit edilemememektedir. Bu nedenle yaz›m›zda bu tip durumlarda vergi incelemelerinde izlenen yöntemi aç›klamaya çal›flaca¤›z.
II-GAYR‹MENKUL SATIfiLARINDA MAL‹YET BEDEL‹N‹N TESP‹T‹
VE SATIfi HASILATININ TESP‹T‹NDE YAfiANAN SORUNLAR
Gayrimenkullerin al›m-sat›m veya infla ifllerinden elde edilen geli*
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rin, devaml›l›k arz etmesi, bu ifllerin bir emek sermaye organizasyonu
dahilinde yap›l›p organizasyonun bütün unsurlar› ile de¤erlendirildi¤inde kazanç sa¤lama potansiyeline sahip olmas› veya bir organizasyon bulunmamakla birlikte al›m-sat›m faaliyetlerinin bir kiflisel gereksinimin giderilmesi servetin korunmas› d›fl›nda kazanç sa¤lamak niyet ve kast›yla
yap›lmas› halinde elde edilen gelir ticari kazanç say›lacakt›r. Gayrimenkul yap›p satan mükellefler aç›s›ndan yap›lan gayrimenkullerin maliyet
bedelinin do¤ru bir flekilde tespit edilmesi vergilendirme aç›s›ndan çok
büyük önem arzetmektedir. Çünkü gayrimenkul yap›p satma ifli bir tür
mamul imalat›d›r.Ancak yap›lan vergi incelemeleri esnas›nda gayrimenkul yap›p satan mükellefler aç›s›ndan gayrimenkulun maliyet bedeli ile
sat›fl has›lat› aras›nda çok büyük oranda farklar oldu¤u tespit edilmifltir.
Vergi ‹ncelemeleri esnas›nda gayrimenkulun sat›fl has›lat› do¤ru
olarak tespit edilebilmektedir.Sat›fl has›lat›n›n tespit edilme yöntemleri
aras›nda gayrimenkulu alan flah›slar›n ifadesi,sat›n al›nan gayrimenkulun
ödemesine iliflkin banka kay›tlar› veya gayrimenkul al›m›nda kullan›lan
kredi tutar› gibi verilerden hareket ederek gayrimenkulun sat›fl bedeli
do¤ru olarak tespit edilmektedir.
Vergi ‹ncelemelerinde gayrimenkulun sat›fl bedeli do¤ru tespit edilirken gayrimenkulun maliyet bedeli ile sat›fl bedeli aras›nda çok büyük
oranda farkl›l›klar bulundu¤u tespit edilmifltir.Örne¤in gayrimenkulu
alan flah›slar›n ifadesine dayan›larak 100.000,00-TL sat›lan bir gayrimenkulun defter ve belgelere göre kay›tl› maliyetinin 45.000,00-TL oldu¤u
tespit edilmifltir.Ancak ayn› gayrimenkul için defter kay›tlar›na göre düzenlenen fatura ise 60.000,00-TL ile 70.000,00-TL aras›nda de¤iflmektedir.Bu durumda mükellefin kay›tl› maliyeti ile gerçek sat›fl has›lat› aras›nda % 100 ü aflan oranda bir farkl›l›k olmaktad›r. Bu durumun kayna¤› ise gayrimenkul yap›p satan mükellefler gayrimenkul infla maliyetlerini kay›tlar›na tam olarak yans›tamad›klar› için sat›fl has›latlar›n› da gizlemek zorunda kalmaktad›rlar.Bu durumda ise vergi incelemelerinde
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mükelleflerin gayrimenkulun sat›fl bedellerinden elde etti¤i gerçek kar›n tespit edilmesi çok güç olmaktad›r.Bu durumda vergi incelemelerinde izlenecek yöntemi aç›klamaya çal›flaca¤›z.
III- VERG‹ ‹NCELEMELER‹NDE MAL‹YET‹ TESP‹T ED‹LEMEYEN
GAYR‹MENKUL SATIfiLARINDA ‹ZLEN‹LEN YÖNTEM
Yukar›da izah etmeye çal›flt›¤›m›z üzere gayrimenkulun yap›p satan
mükellefler aç›s›ndan en büyük sorun maliyet ile has›lat aras›nda yaflanan uyumsuzluktur.Özellikle bu tür uyumsuzluklar vergi incelemesi esnas›nda daha net ortaya ç›kmaktad›r.Çünkü vergi incelemesinde gayrimenkul sat›fllar›na iliflkin has›lat do¤ru bir flekilde kavran›rken maliyet
ise mükelleflerin defter kay›tlar›nda yer alan gider belgeleri dikkate almak zorunda kal›nmaktad›r.Bu durum ise iktisadi ve ticari icaplara uygun olmayan karl›l›k oran›n› ortaya ç›karmaktad›r.Bu nedenle vergi incelemelerinde gayrimenkulun maliyet oran›n›n do¤ru tespit edilmesi gereklili¤ini ortaya koymaktad›r.Vergi ‹ncelemesinde sat›fl has›lat› tespit
edilen gayrimenkullerin maliyet bedeli tespitinde iki yöntem uygulanmaktad›r. Bunlardan biri; ‹nflaat Ruhsat›nda yer alan maliyet bedelini
esas alan yöntem ile ikincisi ise yarg› karar› uyar›nca maliyet bedelinin
tespit edilmesidir.
Birinci yöntem Vergi ‹ncelemelerinde gayrimenkul sat›fllar›n›n vergilendirilmesinde sat›fl has›lat› do¤ru olarak tespit edilen gayrimenkullerin maliyet bedeli tespit edilirken ‹nflaat ruhsat›nda yer alan maliyet
bedeli esas al›narak vergiye tabi kazanç hesaplanmaktad›r.‹nflaat Ruhsat›n›n içeri¤i; infla halindeki yap›ya iliflkin bir tak›m bilgiler içerir. Bu bilgilerin bir k›sm› da yap›n›n özelli¤ine göre arsa maliyeti dahil birim metrekare inflaat maliyetleri esas al›narak hesaplanan inflaat›n maliyet bedelini içermektedir.Vergi ‹ncelemesi esnas›nda sat›fl has›lat› do¤ru tespit
edilen gayrimenkullerin maliyet bedeli olarak inflaat ruhsat›nda yer alan
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maliyet bedeli esas al›n›r.Bu yöntem uygulan›rken gayrimenkulun gerçek sat›fl has›lat› ile inflaat ruhsat›nda yer alan maliyet bedeli karfl›laflt›r›lmas› sonucunda ortaya ç›kan karl›l›k oran›n›n ticari icaplara uygun olmas› halinde gayrimenkulun maliyet bedeli inflaat ruhsat›nda yer alan
bedel olarak dikkate al›n›r.
Baz› gayrimenkul sat›fllar›nda elde edilen has›lat ile maliyet aras›ndaki fark o kadar farkl› olmaktad›r ki gayrimenkulun inflaat ruhsat›nda
yer alan maliyet bedeli dahi esas al›nsa elde edilen karl›l›k ticari icaplara uygun de¤ildir.Bu durumda izlenen yöntem inflaat sektörünün karl›l›¤›na iliflkin yarg› karar› esas al›narak maliyet bedeli tespit edilmektedir.
Konuya iliflkin olarak Dan›fltay üçüncü Dairenin bu husustaki kararlar›n›n özetleri afla¤›da verilmifltir.
-02/04/1991 tarih ve 1989/3468 Esas no ve 1991/1447 say›l› karar›
“Taahhüt ifllerinde gerçek giderlerin saptanamamas› halinde has›lat›n % 20’nin,gerçek has›lat›n saptanamamas› halinde de saptanan giderlerin % 25’nin safi kazanç say›lacakt›r.”
-20/03/1996 tarih ve 1995/1311 Esas no ve 1996/830 say›l› karar›
“Defter kay›tlar› üzerinden safi inflaat kar’›n›n kesin olarak tespit edilemedi¤i durumlarda;Dan›fltay' ›n inflaat ifllerinde yerleflik içtihad›na göre has›lat belli ise has›lat›n %20’nin,has›lat tespit edilemeyip giderler tespit edilebiliyorsa giderlerin % 25’nin
safi kazanç olarak kabul edilmesinin gerekti¤i”,
-9/10/1987 tarih Esas no ve 1987/2313 say›l› karar› “Taahhüt fleklinde yap›lan inflaat ifllerinde,mükellefin defter ve belgelerinin ihticaca salih olmamas› halinde,vergi matrah›n›n re’sen takdiri yoluna gidilir ve al›nan istihkaklar›n % 20’si safi kar olarak takdir
edilir.”
Ayr›ca konuya iliflkin olarak verilen ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›n›n 12.12.2005 tarih ve B:07.1.G‹B.4.34.19.02/VUK-1229/11925 say›l›
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muktezada “.... Bu nedenle de Gelirler Kontrolörü taraf›ndan düzenlenen Vergi ‹nceleme Raporunda da belirtildi¤i üzere; gayrimenkul ticaretinden elde edilen kazanc›n çeflitli nedenlerle kesin olarak hesaplanamamas› halinde ,safi kazanc›n maliyetin asgari % 20 si olarak kabulü ,fleklindeki Dan›fltay›n müstekar hale gelen kararlar› gere¤ince ,gayrimenkul
sat›fl›ndan elde edilen sat›fl has›lat›n›z›n Katma De¤er Vergisi hariç maliyet ve %20 kardan olufltu¤u kabul edilecektir.” fieklinde görüfl bildirmifltir.
Yukar›da yer alan yarg› kararlar› ve özelgelerde inflaat taahhüt ifllerinde defter kay›tlar›na göre safi karl›l›k tespit edilemedi¤i durumlarda
has›lat›n belirli olmas› durumunda elde edilen has›lat›n % 20 si kar olaca¤› belirtilmektedir. Bu nedenle vergi incelemelerinde gayrimenkul sat›fl›ndan elde edilen has›lat do¤ru bir biçimde tespit edilmesi nedeniyle
yarg› karar› uyar›nca mükelleflerin elde etti¤i kar›n has›lat›n % 20 si oldu¤u kabul edilerek ifllem yap›lmaktad›r.
KAYNAKÇA
Dan›fltay 3. Dairesi (02.04.1991). 1989/3468 Esas no ve 1991/1447
say›l› karar›. Ankara: Dan›fltay 3. Dairesi
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GÖTÜRÜ G‹DER UYGULAMASI
l Cengiz SAZAK*
1.G‹R‹fi
Götürü gider uygulamas›, ticari kazanc›n tespit edilmesinde bir k›s›m giderlerin tevsik edilme zorunlulu¤u olmadan di¤er bir deyiflle ispat
edici bir belgeye dayanmadan dönem ticari has›lat›ndan indirilmesidir.
Esas itibariyle ticari kazanc›n tespit edilmesinde gider olarak dikkate al›nacak harcamalar›n 213 say›l› Vergi Usul Kanunu`nun 227.maddesi hükmüne göre tevsik edilmesi zorunludur. Vergi Usul Kanunu`nun
228.maddesi ise hangi durumlarda tevsik mecburiyetinin aranmayaca¤›n› düzenlemifl ve 3.f›kras›nda vergi kanunlar›na göre götürü olarak tespit edilen giderler için tevsik zorunlulu¤unun bulunmad›¤›n› hüküm alt›na alm›flt›r.
193 Say›l› Gelir Vergi Kanununun "‹ndirilecek Giderler" bafll›¤› alt›nda yer alan 40 ›nc› maddesinin 1 numaral› bendinde, ticari kazanc›n
elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan genel giderler, düzenlenmifltir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ›nc› maddesinin 1 numaral› bendinin
parantez içi hükmü ile baz› giderlerin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre tevsik edilemedi¤i hallerde de ticari kazanc›n tespitinde
indirimine müsaade edilmifltir. Söz konusu parantez içi hüküm afla¤›daki gibidir:
"(‹hracat, yurt d›fl›nda inflaat, onarma, montaj ve tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yaz›l› giderlere
ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri has›lat›n
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binde beflini aflmamak flart›yla yurt d›fl›ndaki bu ifllerle ilgili giderlerine karfl›l›k olmak üzere götürü olarak hesaplad›klar› giderleri de indirebilirler.)"
Söz konusu hüküm ile uygulama alan› bulan götürü gider uygulamas›ndan ticari kazanç elde eden Gelir Vergi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.
Götürü gider uygulamas›na iliflkin aç›klamalar ve ayr›nt›l› bilgiler
194 Seri No.lu GVK Genel tebli¤i ile yap›lm›flt›r. Bu çal›flmam›zda götürü gider uygulamas›n› ele alaca¤›z.
2. GÖTÜRÜ G‹DER UYGULAMASI
2.1. Götürü Gider Uygulamas›ndan Yararlanabilecek Olan
Mükellefler
Götürü, gider uygulamas›ndan ihracat, yurt d›fl›nda inflaat, onarma,
montaj ve teknik, hizmetler, ile tafl›mac›l›k faaliyetinde bulunan, dar mükellefiyet esas›nda, vergilendirilenler de dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlan›r. Bu tür faaliyetleri bulunmayan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ›nc› maddesi hükmüne göre götürü gider kayd› ve bu giderleri kazanc›n tespitinde indirim konusu yapmalar› mümkün de¤ildir.
Dar mükellefiyete tabi olanlar›n Türkiye ile yabanc› memleketler
aras›nda yapt›klar› ulaflt›rma ifllerinden elde ettikleri kazançlar, Türkiye'de elde edilen has›lata Maliye, Bakanl›¤›nca, belirlenen ortalama emsal nispetlerinin uygulanmas› suretiyle hesapland›¤›ndan, bunlar›n vergiye tabi kazançlar›n›n tespitinde ayr›ca, götürü gider uygulamas›ndan yararlanmalar› söz konusu de¤ildir.
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2.2. Götürü Gider Belgeli Giderlere ‹laveten Uygulan›r
Belgelendirilememifl giderlere karfl›l›k olmak üzere, götürü gider
kayd›, mükelleflerin genel esaslara göre tevsik edilmifl giderlerinin gider
kayd›na engel de¤ildir.
2.3. Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 40 ›nc› maddesinin 1 numaral› bendine
4108 say›l› Kanunla eklenen parentez içi hükme göre, tevsik edilemeyen
giderlere karfl›l›k olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek tutar, ihracat ve yurt d›fl›nda yap›lan inflaat, onarma, montaj, teknik hizmetler ile tafl›mac›l›k faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen has›lat›n
binde beflini aflamayacakt›r. Sözü edilen has›lat kavram› içinde de¤erlendirilecek dövizlerin, kambiyo mevzuat› gere¤ince Türkiye’ye getirilme
flart› aran›lmamaktad›r.
2.4. Götürü Gider Uygulamas›nda Has›lat
2.4.1. ‹hracat Has›lat›
Her türlü ihracat ve yurt d›fl› tafl›mac›l›ktan döviz cinsinden sa¤lanan has›lat, götürü gider kayd›na esas azami tutar›n hesaplanmas›nda
dikkate al›nabilecektir. Türk Liras› karfl›l›¤› yap›lan ihracat has›lat› azami
gider tutar›n›n tespitinde dikkate al›nmayacakt›r. Ancak, Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’ne Türk Liras› karfl›l›¤› yap›lm›fl ihracat, döviz cinsinden has›lat olarak kabul edilecektir.
‹lgili mevzuat çerçevesinde yap›lan serbest ihracat, kredili ihracat,
konsinyasyon ve müflterek hesap yoluyla ihracat, prefinansman yoluyla
ihracat, bedelli ticari numune ihracat›, serbest bölgelere yap›lan ihracat
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ile s›n›r ve k›y› ticareti yoluyla yap›lan ihracattan sa¤lanan has›lat götürü gider hesaplanmas›na konu olabilecektir. Yurt d›fl›nda ortak olunan
firmalara ayni sermaye olarak mal gönderilmesi fleklinde yap›lan ihracat
ile müteahhitlerin yurt d›fl›ndaki flantiyelerine flube, büro, temsilcilik ve
acentelik gibi yerlere mal gönderilmesi durumunda da an›lan mal bedelleri ihracat has›lat› kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
Ancak, gümrük hatt› d›fl›ndaki ma¤aza ve iflletmelere yap›lan mal
teslimleri, yabanc› gemi ve uçaklara ve uluslararas› tafl›mac›l›k yapanlara akaryak›t, su, kumanya ve sair malzeme teslimleri, Türkiye'deki konsolosluklara diplomatik temsilciliklere, uluslararas› kurulufllara ve askeri
tesislere yap›lan mal teslimleri, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yurt içinde yap›lan mal teslimleri, uluslararas› ihaleye ç›kar›lan projelere iliflkin
olarak Türkiye'de yap›lan mal teslimlerinden sa¤lanan has›lat ile transit
ticaretten sa¤lanan has›lat götürü gider kaydedilmesinde ihracat has›lat›
olarak dikkate al›nmayacakt›r. Bu flekilde sat›lan mallar›n yurt d›fl›na ç›kar›lm›fl olmas› önem arz etmemektedir.
Döviz olarak elde edilen ihracat has›lat›n›n Türk Liras› karfl›l›¤›n›n
tespitinde, has›lat›n kanuni defterlere kaydedildi¤i tarihte geçerli olan ve
T.C. Merkez Bankas›nca tespit ve ilan edilmifl döviz al›fl kurlar›n›n esas
al›nmas› gerekmektedir.
Has›lat›n kanuni süreden sonra kay›tlara intikal ettirilmesi halinde,
götürü gider uygulamas›nda dikkate al›nacak has›lat, kay›tlara intikal ettirilmesi gerekti¤i tarihteki kur üzerinden hesaplanacakt›r. Dövizlerin
yurda getirilmesi gerekti¤i tarihe kadar do¤an kur farklar›n›n ise bu uygulamada dikkate al›namayaca¤› tabidir.
Bilindi¤i üzere, ihracat, FOB teslim flart›n›n yan› s›ra CF veya CIF
teslim flart› ile de, yap›labilmektedir. CF sat›fl bedeli, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini; CIF, sat›fl bedeli ise bunlara ilaveten sigorta bedelini kapsamaktad›r. ‹hracatç› tafl›may› bizzat kendisi gerçeklefltirebilece¤i gibi Türk Liras› veya döviz karfl›l›¤›nda di¤er gerçek ve tüzel kiflilere
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de yapt›rabilmektedir. ‹hracatç›n›n, CF veya CIF teslim flart› ile ihracatta;
tafl›may› döviz karfl›l›¤›nda baflka kurum ve gerçek kiflilere yapt›rmas›
halinde, götürü gider uygulamas›nda gümrük ç›k›fl beyannamesinde yer
alan FOB de¤erler esas al›nacakt›r. Baflka bir deyiflle, tafl›man›n baflkas›na döviz karfl›l›¤› yapt›r›ld›¤› durumda, ihracat›n FOB, CF veya CIF teslim flart› ile yap›lm›fl olmas›na bak›lmaks›z›n azami götürü gider tutar›
FOB sat›fl bedeli üzerinden hesaplanacakt›r. Nakliyenin bizzat ihracatç›
taraf›ndan yap›lmas› veya Türk Liras› karfl›l›¤›nda di¤er gerçek veya tüzel kiflilere yapt›r›lmas› durumunda ise ihracatç›, götürü gider uygulamas›nda sigorta bedeli hariç CF has›lat tutar›n› dikkate alacakt›r. Öte yandan, tafl›may› Türk Liras› karfl›l›¤›nda gerçeklefltiren nakliyecinin, bu tafl›mac›l›k has›lat› dolay›s›yla götürü gider uygulamas›ndan yararlanmas›
söz konusu de¤ildir.
Geçici, kabul, rejimi çerçevesinde ithal edilen, ham ve yar› mamul
maddelerin Türkiye’de bir ifllem gördükten sonra ihracat›ndan sa¤lanan
döviz has›lat› da di¤er ihracat flekillerinde oldu¤u gibi götürü gider uygulamas›na konu olabilecektir.
2.4.2. Yurtd›fl› Tafl›mac›l›k Has›lat›
Her türlü yurt d›fl› tafl›mac›l›k faaliyetinden döviz olarak sa¤lanan
has›lat götürü gider uygulamas›na konu olabilecektir "Yurt d›fl› tafl›mac›l›k" ifadesinden bafllang›ç veya bitifl noktas›ndan herhangi biri veya her
ikisi yurt d›fl›nda bulunan tafl›mac›l›k ifllerinin anlafl›lmas› gerekir. Yük
tafl›mac›l›¤›n›n yan› s›ra yolcu tafl›mac›l›¤›ndan sa¤lanan has›lat da götürü gider uygulamas›na konu olabilecektir.
Döviz olarak elde edilen yurt d›fl› tafl›mac›l›k has›lat›n›n Türk Liras› karfl›l›¤›n›n tespitinde, has›lat›n kanuni defterlere kaydedildi¤i tarihte
geçerli olan ve T.C. Merkez Bankas›nca tespit ve ilan edilmifl döviz al›fl
kurlar› esas al›nacakt›r. Has›lat›n kanuni süreden sonra kay›tlara intikal
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ettirilmesi halinde götürü gider uygulamas›nda dikkate al›nacak has›lat,
kay›tlara intikal ettirilmesi gerekti¤i tarihteki kur üzerinden hesaplanacakt›r. Dövizlerin yurda getirilmesi gerekti¤i tarihe kadar do¤an kur farklar›n›n ise bu uygulamada dikkate al›nmayaca¤› tabiidir.
CF veya CIF teslim flart› ile yap›lan ihracatta, ihracatç›n›n nakliyeyi
döviz karfl›l›¤›nda baflka gerçek veya tüzel kiflilere yapt›rmas› halinde,
ihracatç› götürü gider uygulamas›ndan nakliye ve sigorta bedeli hariç ihracat bedeli (FOB sat›fl bedeli) üzerinden yararlanabilece¤inden, tafl›ma
iflini döviz karfl›l›¤› yapan nakliyeciler söz konusu döviz cinsinden tafl›mac›l›k has›lat›n› götürü gider uygulamas›nda dikkate alabileceklerdir.
Yurt d›fl› tafl›mac›l›¤›n Türk Liras› karfl›l›¤› yap›lmas› durumunda ise nakliyecilerin bu tafl›mac›l›k has›lat› dolay›s›yla götürü gider uygulamalar›
mümkün olmayacakt›r.
2.4.3. Yurt D›fl›nda Yap›lan ‹nflaat, Onarma, Montaj ve Teknik
Hizmetlerden Sa¤lanan Has›lat
Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun üçüncü maddesine göre, kanuni veya ifl merkezlerinden herhangi birisi Türkiye'de bulunan kurumlar
gerek Türkiye'de gerekse yabanc› memleketlerde elde ettikleri kazanç
ve iratlar›n tamam› üzerinden vergilendirilmektedir. Bununla birlikte, yabanc› memleketlerde elde edilerek Türkiye'de genel netice hesaplar›na
intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen benzeri vergiler, ayn›
Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uyar›nca Türkiye'de tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilmektedir.
Yurt d›fl›nda inflaat, onarma, montaj ve teknik hizmet faaliyetlerinde bulunan kurumlar, bu ifllerden elde ettikleri has›lat›n binde beflini aflmamak flart›yla götürü olarak hesaplad›klar› giderleri, söz konusu yurt
d›fl› faaliyetlerden sa¤lanan kazançlardan düflecekler ve kalan k›sm› Türkiye'de genel netice hesaplar›na intikal ettireceklerdir.
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‹nflaat, onarma, montaj ve teknik hizmet faaliyetlerinde götürü gider uygulamas›na esas al›nacak has›lat, mükelleflerin bu faaliyetlerinden
elde edilen ve genel esaslar çerçevesinde tevsik edilen döviz cinsinden
yurt d›fl› has›lat› ifade etmektedir. Azami götürü gider tutar›n›n hesaplanmas›nda, kazanc›n Türkiye'de genel netice hesaplar›na intikal ettirildi¤i
tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru esas al›nacakt›r.
Buna göre, azami götürü gider tutar›, mükellefin döviz cinsinden inflaat,
onarma, montaj ve teknik hizmet has›lat›na söz konusu tarihteki döviz
kurunun uygulanmas› suretiyle tespit edilecektir.
5520 Say›l› Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9/b. maddesi hükmüne göre, tam mükellefiyete tabi kurumlar›n yurt d›fl› faaliyetlerden elde ettikleri zararlar kurum kazanc›ndan indirilebilmektedir. Bu zararlar›n indirimine iliflkin uygulama esaslar› 03.04.2007 tarih ve 26482 say›l›
Resmi Gazete'de yay›nlanan 1.Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inin Yurt d›fl› zararlar›n mahsubu bafll›kl› 9.3 bölümünde aç›klanm›flt›r.
Buna göre, yurt d›fl›nda inflaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlere iliflkin faaliyetlerin zararla sonuçlanm›fl olmas› götürü gider hesaplanmas›na engel teflkil etmemektedir. Bu durumda, götürü olarak hesaplanan giderler, bu zararlar› art›r›c› bir unsur olacak ve genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yap›lacakt›r.
Öte yandan, yurtd›fl›nda yap›lan inflaat, onarma, montaj ve teknik
hizmetlerden sa¤lanan kazançlar hakk›nda Kurumlar Vergisi Kanununun
9/b maddesine göre istisna uygulayan mükellefler de söz konusu faaliyetlerine karfl›l›k olmak üzere götürü gider hesaplayabileceklerdir.
Bu mükellefler, yurt d›fl›ndaki bu ifllerle ilgili giderlerine karfl›l›k olmak üzere götürü olarak hesaplad›klar› giderleri, söz konusu yurt d›fl› faaliyetlerden sa¤lanan kazançlardan düflecekler ve kalan k›sm› Türkiye'deki genel netice hesaplar›na intikal ettireceklerdir. Böylece Kurumlar Vergisi Kanununun 9/b maddesine göre kurumlar vergisinden müstesna tutulacak kazanç tutar› hesaplanan götürü gider tutar› kadar azalm›fl olacakt›r.
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2.5. Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebelefltirilmesi
Götürü gider uygulamas›, mükelleflerin yurt d›fl›ndaki iflleri ile ilgili olarak yapm›fl olduklar› giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin,
an›lan faaliyetlerden sa¤lanan has›lat›n belli bir oran›n› aflmamak flart›yla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolay›s›yla götürü gider hesaplanabilmesi için harcaman›n yap›lm›fl ve iflletmenin malvarl›¤›nda bir azalma meydana gelmifl olmas› gerekir.
Bilindi¤i üzere, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazanc›n tespitine yönelik olarak haz›rlanm›flt›r. Bu nedenle mali tablolarda ve hesap
plan›nda vergi yasalar›nca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen giderlerin nas›l muhasebelefltirilece¤i konusunda aç›klama yap›lmam›flt›r.
Muhasebe sisteminde, iflletmenin faaliyetleri sonucunda do¤an tüm giderlerin, vergi yasalar›nca ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmifl olsun veya olmas›n do¤rudan ilgili olduklar› gider hesaplar›nda muhasebelefltirilmesi gerekmektedir. Muhasebe düzeninden sa¤lanan bilgilerle
dönem sonunda vergi matrah›na ulafl›lmaktad›r.
Buna göre, iflletmenin yurt d›fl› faaliyetlerine iliflkin olarak yap›lan
belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplar›nda izlenmesi ve dönem sonunda "690 Dönem Kar-Zarar" hesab›na
aktar›lmas› gerekir. Belgesi temin edilemeyen giderlerin, 195 Seri No.lu
Gelir Vergi Kanunu Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamalar çerçevesinde
hesaplanacak götürü gider tutar›n› aflan k›sm›, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari
kâra ilave olacakt›r. Dolay›s›yla, belgesiz giderlere karfl›l›k olmak üzere
götürü olarak hesaplanan giderler, ticari kâra eklenmemifl oldu¤undan
vergi matrah›na da dahil edilmemifl olacakt›r.
Örnek; (A) Limited fiirketi, 2009 y›l›nda döviz karfl›l›¤› yap›lan ihracattan 15.000.000.-TL has›lat elde etmifltir. fiirketin an›lan y›lda ihracat faaliyeti ile ilgili Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesi kapsam›na gi-
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ren 150.000.-TL gideri bulunmaktad›r. Bu giderlerin 90.000.-TL sinin belgesi temin edilememifltir. Bu durumda ticari kazançtan indirilebilecek
götürü gider tutar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.
Belgelendirilmifl Giderler

60.000.-TL

Belgelendirilmemifl Giderler

90.000.-TL

Toplam Giderler

150.000.-TL

Belgesiz Giderlere Karfl›l›k Olmak Üzere Ticari
Kazançtan ‹ndirilebilecek Götürü Gider Tutar›
(15.000.000 x % 05 =)

75.000.-TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
(90.000 – 75.000 =)

5.000.-TL

Ticari Kazançtan ‹ndirilecek Belgeli Giderler
‹le Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin
Toplam› (60.000 + 75.000 =)

135.000.-TL

Götürü gider uygulamas› ile (A) Limited fiirketine ihracat faaliyeti
nedeniyle katlanmak zorunda kald›¤› ancak belgelendiremedi¤i 90.000.TL tutar›ndaki giderin 75.000.-TL sini dönem kazanc›ndan indirme imkan› sa¤lanm›flt›r.
3. SONUÇ
Götürü gider uygulamas›, mükelleflerin genel esaslara göre tevsik
edilmifl giderlerinin gider kayd›na engel de¤ildir. ‹hracat, yurt d›fl›nda inflaat, onarma, montaj ve yurt d›fl› tafl›mac›l›k faaliyetinde bulunan mükellefler genel esaslara göre belgelendirdikleri harcamalar›n›n yan› s›ra bu
faaliyetleri ile ilgili olarak yurtd›fl›nda yapm›fl ancak belgesini temin edememifl olduklar› giderlerini, gerekli flartlar› yerine getirerek dönem kazanc›ndan indirebilmektedirler.
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KAYNAKÇA
Maliye Bakanl›¤› (07.03.1996) 194 Seri Numaral› Gelir Vergisi
Kanunu Genel Tebli¤i Ankara: Resmi Gazete (22573 Say›l›)
Maliye Bakanl›¤›(03.04.2007) 1 Seri Numaral› Kurumlar Vergisi
Kanunu Genel Tebli¤i Ankara: Resmi Gazete (26482 Say›l›)
T.C. Yasalar (06.01.1961) 193 Say›l› Gelir Vergi Kanunu Ankara:
Resmi Gazete (10700 Say›l›)
T.C. Yasalar (04.01.1961) 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu Ankara:
Resmi Gazete (10703 Say›l›)
T.C. Yasalar (21.06.2006) 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu
Ankara: Resmi Gazete (26205 Say›l›)
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‹fi KANUNU’NDA FAZLA ÇALIfiMA
VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIfiMA
ONAYI ALINMASI
l Resul KURT*
I. G‹R‹fi
1475 say›l› ‹fl Kanunu'na göre iflverenler, fazla çal›flmaya bafllamadan önce iflyerinin ba¤l› bulundu¤u bölge müdürlü¤üne baflvuruda bulunarak "fazla çal›flma izni" almak zorundayd›.
Ancak 4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu ile bu hüküm de¤ifltirildi. 4857
say›l› yeni ‹fl Kanunu'nda iflverenlerin Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤ünden fazla çal›flma izni almalar›na iliflkin bir hüküm bulunmad›¤›ndan, art›k ÇSGB bölge müdürlü¤ünden fazla çal›flma
izni al›nmas›na gerek bulunmamaktad›r.
Ancak, ‹flverenlerin iflçilerine fazla çal›flma yapt›rmay› düflünmeleri
halinde her y›l ocak ay›nda iflçiden onay almas› gerekiyor.
Bu makalede hem fazla çal›flma, hem de fazla sürelerle çal›flma için
iflçiden onay al›nmas› konusu ele al›nm›flt›r.
II. FAZLA ÇALIfiMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIfiMA
Kanunda yaz›l› koflullar çerçevesinde, haftal›k k›rkbefl saati aflan çal›flmalar fazla çal›flma ve haftal›k çal›flma süresinin sözleflmelerle k›rkbefl
saatin alt›nda belirlendi¤i durumlarda yukar›da belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftal›k çal›flma süresini aflan ve k›rkbefl saate
*

SGK E. Baflmüfettifli Sosyal Güvenlik Müflaviri
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kadar yap›lan çal›flmalar fazla sürelerle çal›flma olarak ifade edilebilecektir.
‹fl Kanununa ve Hafta Tatili Kanununa göre, haftada alt› gün çal›flan iflçiye dinlenmesi amac›yla 24 saatten az olmamak kayd›yla hafta tatili kulland›r›lmas› zorunludur. 4857 say›l› Kanun kapsam›na giren iflyerlerinde, iflçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen
ifl günlerinde çal›flm›fl olmalar› koflulu ile yedi günlük bir zaman dilimi
içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilecektir.
Çal›fl›lmayan hafta tatili günü için iflveren taraf›ndan bir ifl karfl›l›¤›
olmaks›z›n o günün ücreti tam olarak ödenecektir. ‹flçiye tan›nm›fl bir
hak olmas›na ra¤men baz› hallerde hafta tatillerinde de iflçinin çal›flmas› gerekmektedir. Bu durumda, iflçiye hafta içinde baflka bir gün hafta
tatili kulland›r›lmas› gerekecektir. Ancak, hafta içinde iflçiye izin verilmesi de söz konusu olmam›flsa yap›lan çal›flma fazla mesai olarak de¤erlendirilecektir. Bu durumda iflçiye hafta tatili ücretinin de ayr›ca ödenmesi gerekecektir. Yani, normal çal›flma ücretinin bir saate düflen miktar›n›n %50 art›r›larak bulunacak rakam üzerinden fazla mesai ücreti
ödenmesi gerekecektir.
Ülkenin genel yararlar› yahut iflin niteli¤i veya üretimin art›r›lmas›
gibi nedenlerle fazla çal›flma yap›labilir. Fazla çal›flma, Kanunda yaz›l›
koflullar çerçevesinde, haftal›k k›rkbefl saati aflan çal›flmalard›r. 63. madde hükmüne göre denklefltirme esas›n›n uyguland›¤› hallerde, iflçinin
haftal›k ortalama çal›flma süresi, normal haftal›k ifl süresini aflmamak koflulu ile, baz› haftalarda toplam k›rkbefl saati aflsa dahi bu çal›flmalar fazla çal›flma say›lmayacakt›r.
Haftal›k çal›flma süresinin sözleflmelerle k›rkbefl saatin alt›nda belirlendi¤i durumlarda yukar›da belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftal›k çal›flma süresini aflan ve k›rkbefl saate kadar yap›lan çal›flmalar fazla sürelerle çal›flma olarak tan›mlanabilecektir. Bu yeni düzenleme çerçevesinde yap›lan çal›flmalar fazla çal›flma say›lmayacaklar›
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gibi, 45 saatin alt›nda belirlenen ortalama haftal›k çal›flma süreleri üzerinde de olduklar› için bu tür çal›flmalar fazla süreli çal›flma olarak de¤erlendirilmifltir. Bu çal›flmalar, fazla çal›flma say›lamayacaklar›ndan,
bunlara fazla çal›flma ücreti verilmesi mümkün de¤ildir. Yeni düzenleme
ile fazla süreli çal›flmalarda, her bir saat fazla çal›flma için verilecek ücret normal çal›flma ücretinin saat bafl›na miktar›n›n yüzde yirmi befl yükseltilmesi ile ödenece¤i kabul edilmifltir.
Fazla sürelerle çal›flma yapan iflçi isterse, bu çal›flmalar karfl›l›¤›
zaml› ücret yerine, fazla sürelerle çal›flt›¤› her saat karfl›l›¤›nda bir saat
onbefl dakikay› serbest zaman olarak kullanabilir. ‹flçi hak etti¤i serbest
zaman› alt› ay zarf›nda, çal›flma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti
olmadan kullan›r.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin bir karar›nda; “‹flçinin günlük ifl süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çal›flmas› beklenemez. Gün
içinde iflçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyac› vard›r. Ara dinlenmesi 4857 say›l› ‹fl
Kanununun 68. maddesinde düzenlenmifltir. An›lan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çal›flma süresine göre kademeli bir flekilde belirlenmifltir. Buna göre dört saat veya daha k›sa süreli günlük çal›flmalarda
ara dinlenmesi en az on befl dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saatten az çal›flmalar için en az yar›m saat ve günlük yedi buçuk saati
aflan çal›flmalar bak›m›ndan ise en az bir saat ara dinlenmesi verilmelidir. Uygulamada yedi buçuk saatlik çal›flma süresinin çok fazla afl›ld›¤› günlük çal›flma sürelerine de rastlan›lmaktad›r. 4857 say›l› ‹fl Kanununun 63. maddesi hükmüne göre günlük çal›flma süresi 11 saati aflamayaca¤›ndan, 68. maddenin belirledi¤i yedi buçuk saati aflan çal›flmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en
çok 11 saate kadar olan çal›flmalarla ilgili oldu¤u kabul edilmelidir.
Baflka bir anlat›mla günde 11 saate kadar olan çal›flmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, on bir saat ve daha fazla çal›flmalarda ise en az
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bir buçuk saat olarak verilmelidir. ‹flçi, ara dinlenme saatinde tamamen
serbesttir. Bu süreyi iflyeri içinde ya da d›fl›nda geçirebilir, iflyerinde geçirmesi halinde bu süre içinde çal›flmaya devam etmesi durumunda ara
dinlenmesi verilmemifl say›l›r. Ancak iflçi iflyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çal›flmaya zorlanamaz. Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, bu süre
iflçiye dinlenme zaman› olarak tan›nmam›flsa, iflçinin normal ücretinin
ödenmesi gerekir. Bu sürenin haftal›k 45 saati aflan k›sm›n› oluflturmas› halinde ise, zaml› ücret ödenmelidir.
Ara dinlenme süreleri kural olarak aral›ks›z olarak kulland›r›l›r.
Ara dinlenmesinin kulland›r›lmas› zorunlu ise de, bunun kullan›laca¤›
zaman› belirlemek iflverenin yönetim hakk›yla ilgilidir, iflçilerin tamam›
ayn› anda ara dinlenme zaman›n› kullan›labilece¤i gibi, belli bir plan
dahilinde s›rayla kullanmalar› da mümkündür. Ancak ara dinlenme
süresinin, ifle, ara dinlenme süresi kadar geç bafllama veya ayn› süreyle
erken b›rakma fleklinde kulland›r›lmas› do¤ru olmaz. Ara dinlenme süresinin günlük çal›flma içinde belli bir zamanda amaca uygun kulland›r›lmas› gerekir (Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin E. 2007/34145, K. 2009/1674,
T. 5.2.2009 say›l› karar›).” Denilmek suretiyle ara dinlenmenin fazla çal›flma ile iliflkisi de¤erlendirilmifltir.
Fazla çal›flma yapt›¤›n› ve hafta tatillerinde çal›flt›¤›n› iddia eden iflçi bu iddias›n› ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolar›na iliflkin kurallar burada da geçerlidir. ‹flçinin imzas›n› tafl›yan bordro sahteli¤i ispat edilinceye kadar kesin delil niteli¤indedir. Bir baflka anlat›mla bordronun sahteli¤i ileri sürülüp kan›tlanmad›kça, imzal› bordroda görünen fazla çal›flma alaca¤›n›n ödendi¤i varsay›l›r. Bordroda fazla çal›flma bölümünün
bofl olmas› ya da bordronun imza tafl›mamas› halinde iflçi fazla çal›flma
yapt›¤›n› ve ayn› flekilde hafta tatili çal›flmas› gerçeklefltirdi¤ini her türlü
delille ispat edebilir.
Fazla çal›flma ile hafta tatili çal›flmas›n›n ispat› konusunda iflyeri ka-
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y›tlar›, özellikle iflyerine girifl ç›k›fl› gösteren belgeler, iflyeri iç yaz›flmalar›, delil niteli¤indedir. Ancak, fazla çal›flman›n bu tür yaz›l› belgelerle
kan›tlanamamas› durumunda taraflar›n dinletmifl olduklar› tan›k beyanlar› önem tafl›maktad›r.
Fazla çal›flmalar›n ve hafta tatili çal›flmalar›n›n uzun bir süre için hesaplanmas› ve miktar›n yüksek ç›kmas› halinde Yarg›tay’ca son y›llarda
hakkaniyet indirimi yap›lmas› gerekti¤i istikrarl› uygulama halini alm›flt›r
(Yarg›tay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 20636 K., Yarg›tay
9.HD. 28.4.2005 gün 2004/ 24398 E, 2005/ 14779 K. ve Yarg›tay 9.HD.
9.12.2004 gün 2004/ 11620 E, 2004/ 27020 K.). Bu ücretlerden indirimi
öngören bir yasal düzenleme olmasa da, bir iflçinin günlük normal çal›flma süresinin üzerine sürekli olarak fazla çal›flma yapmas› ve sürekli
hafta tatillerinde çal›flmas› hayat›n ola¤an ak›fl›na ayk›r›d›r. Hastal›k, mazeret, izin gibi nedenlerle belirtilen flekilde çal›fl›lamayan günlerin olmas› kaç›n›lmazd›r. Böyle olunca fazla çal›flma ve hafta tatili ücretlerinden
bir indirim yap›lmas› gerçek duruma uygun düfler (Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesinin E. 2007/34124, K. 2009/109, T. 19.1.2009 say›l› karar›).
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin ve Hukuk Genel Kurulunun kararl›l›k kazanm›fl olan uygulamas›na göre günde 24 saat çal›fl›lan iflyerlerinde, dinlenme ve di¤er ihtiyaçlar için belli bir sürenin ayr›lmas›ndan sonra günlük ifl süresinin 14 saat oldu¤u kabul edilmektedir.
4857 say›l› ‹fl Kanunun 63.maddesince ilke olarak çal›flma süresi
haftada en çok 45 saat olarak belirtilmifl devam›nda taraflar›n anlaflmas›
ile haftal›k normal çal›flma süresi iflyerlerinde haftan›n çal›fl›lan günlerine, günde 11 saati aflmamak koflulu ile farkl› flekilde da¤›t›labilece¤i ifade edilmifltir.
Ayn› Kanunun 41. maddesine göre haftal›k 45 saati aflan çal›flmalar
fazla çal›flma say›l›r. An›lan Kanunun 63. maddesinde ise, “Aksi kararlaflt›r›lmam›flsa bu süre, iflyerlerinde haftan›n çal›fl›lan günlerine eflit ölçüde
bölünerek uygulan›r. Taraflar›n anlaflmas› ile haftal›k normal çal›flma sü-
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resi, iflyerlerinde haftan›n çal›fl›lan günlerine, günde onbir saati aflmamak
koflulu ile farkl› flekilde da¤›t›labilir. Bu halde, iki ayl›k süre içinde iflçinin haftal›k ortalama çal›flma süresi, normal haftal›k çal›flma süresini aflamaz. Denklefltirme süresi toplu ifl sözleflmeleri ile dört aya kadar art›r›labilir” fleklinde kurala yer verilmifltir.
Günlük çal›flma süresinin 11 saati aflamayaca¤› Kanunda emredici
flekilde düzenlendi¤ine göre, bu süreyi aflan çal›flmalar›n denklefltirmeye tabi tutulamayaca¤›n› ve zaml› ücret ödemesi veya serbest zaman kullan›m›n›n söz konusu olaca¤› kabul edilmelidir.
Fazla çal›flma yönünden di¤er bir yasal s›n›rlama da, ‹fl Kanununun
41. maddesinde yaz›l› olan fazla çal›flma süresinin toplam› bir y›lda ikiyüzyetmifl saatten fazla olamayaca¤› fleklindeki hükümdür. Ancak bu s›n›rlamaya ra¤men iflçinin daha fazla çal›flt›r›lmas› halinde, bu çal›flmalar›n›n karfl›l›¤› olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerekti¤i aç›kt›r.
Yasadaki s›n›rlama esasen iflçiyi korumaya yöneliktir.(Yarg›tay 9.HD.
18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.).
Fazla çal›flma veya fazla sürelerle çal›flma sürelerinin hesab›nda yar›m saatten az olan süreler yar›m saat, yar›m saati aflan süreler ise bir saat say›l›r.
Fazla çal›flma veya fazla sürelerle çal›flma yapan iflçi, isterse iflverene yaz›l› olarak baflvurmak kofluluyla, bu çal›flmalar karfl›l›¤› zaml› ücret
yerine, fazla çal›flt›¤› her saat karfl›l›¤›nda bir saat otuz dakikay›, fazla sürelerle çal›flt›¤› her saat karfl›l›¤›nda bir saat onbefl dakikay› serbest zaman olarak kullanabilir.
‹flçi hak etti¤i serbest zaman›, 6 ay zarf›nda iflverene önceden yaz›l› olarak bildirmesi kofluluyla ve iflverenin, iflin veya iflyerinin gereklerine uygun olarak belirledi¤i tarihten itibaren ifl günleri içerisinde aral›ks›z ve ücretinde bir kesinti olmadan kullan›r.
‹flçinin bu kanundan ve sözleflmelerden kaynaklanan tatil ve izin
günlerinde serbest zaman kulland›r›lamaz.
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III. FAZLA ÇALIfiMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIfiMA ONAYI
ALINMASI
Fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma yapt›rmak için iflçinin yaz›l› onay›n›n al›nmas› gerekmektedir. Fazla Çal›flma ve Fazla Sürelerle Çal›flma Yönetmeli¤i'nin 9. maddesinde, fazla çal›flma ihtiyac› olan iflverenin fazla çal›flma onay›n› her y›lbafl›nda iflçilerden yaz›l› olarak almas›
gerekti¤i belirtildi¤inden iflçilerin onaylar›n›n al›nmal›d›r. Dolay›s›yla, iflverenlerin iflçilerine fazla çal›flma yapt›rmay› düflünmeleri halinde iflçilerinden ocak ay› içinde fazla çal›flma yapmay› kabul ettiklerine dair yaz›
alarak iflçi özlük dosyas›nda saklamalar› gereklidir.
‹flçilerin ifllemifl olan fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma ücretleri normal çal›flmalar›na ait ücretlerle birlikte ödenir. Fazla çal›flma yapan iflçilere normal ücretine ilave olarak her bir saat fazla çal›flma için
normal çal›flma ücretinin saat bafl›na düflen miktar›n›n yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeme yap›lmas› gerekmektedir. Bu ödemeler, ücret
bordrolar›nda ve ‹fl Kanunu uyar›nca iflçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalar›nda aç›kça gösterilmelidir.
Fazla çal›flma süresinin toplam› bir y›lda 270 saatten fazla olamaz.
Bu süre s›n›r›, iflyerlerine veya yürütülen ifllere de¤il, iflçilerin flah›slar›na iliflkindir.
IV. FAZLA ÇALIfiMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIfiMA YASAKLARI
Afla¤›da say›lan;
a) ‹fl Kanununun 63 üncü maddesinin son f›kras› uyar›nca sa¤l›k
kurallar› bak›m›ndan günde ancak 7,5 saat ve daha az çal›fl›lmas› gereken ifllerde,
b) Ayn› Kanunun 69 uncu maddesinin l inci f›kras›ndaki tan›ma göre gece say›lan gün döneminde yürütülen ifllerde (flu kadar ki, gündüz
ifli say›lan çal›flmalara ek olarak bu Yönetmelikte öngörülen fazla çal›flmalar gece döneminde yap›labilir),
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c) Maden ocaklar›, kablo döflemesi, kanalizasyon, tünel inflaat› gibi
ifllerin yer ve su alt›nda yap›lanlar›nda, fazla çal›flma yapt›r›lamaz.
Ayr›ca afla¤›da say›lan;
a) 18 yafl›n› doldurmam›fl iflçilere,
b) ‹fl sözleflmesi veya toplu ifl sözleflmesi ile önceden veya sonradan fazla çal›flmay› kabul etmifl olsalar bile sa¤l›klar›n›n elvermedi¤i iflyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› hekiminin,
bunlar›n bulunmad›¤› yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen iflçilere,
c) Gebe, yeni do¤um yapm›fl ve çocuk emziren iflçilere,
d) K›smi süreli ifl sözleflmesi ile çal›flt›r›lan iflçilere.
fazla çal›flma yapt›r›lamaz.
K›smi süreli ifl sözleflmesi ile çal›flan iflçilere fazla sürelerle çal›flma
da yapt›r›lamaz.
‹flveren, fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma yapt›rd›¤› iflçilerin
bu çal›flma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzal› bir nüshas›n› iflçinin özlük dosyas›nda saklamak zorundad›r. ‹flçilerin ifllemifl olan
fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma ücretleri normal çal›flmalar›na ait
ücretlerle birlikte, 4857 say›l› ‹fl Kanunu uyar›nca ödenir. Bu ödemeler,
ücret bordrolar›nda ve iflçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalar›nda aç›kça gösterilmelidir.
V. SONUÇ
Fazla çal›flma yapan iflçilere normal ücretine ilave olarak her bir saat fazla çal›flma için normal çal›flma ücretinin saat bafl›na düflen miktar›n›n yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeme yap›lmas› gerekmektedir.
Bu ödemeler, ücret bordrolar›nda ve ‹fl Kanunu uyar›nca iflçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalar›nda aç›kça gösterilmelidir.
Fazla çal›flma süresinin toplam› bir y›lda 270 saatten fazla olamaz.
Bu süre s›n›r›, iflyerlerine veya yürütülen ifllere de¤il, iflçilerin flah›slar›na iliflkindir.
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Fazla çal›flma veya fazla sürelerle çal›flma sürelerinin hesab›nda yar›m saatten az olan süreler yar›m saat, yar›m saati aflan süreler ise bir saat say›l›r.
Fazla çal›flma veya fazla sürelerle çal›flma yapan iflçi, isterse iflverene yaz›l› olarak baflvurmak kofluluyla, bu çal›flmalar karfl›l›¤› zaml› ücret
yerine, fazla çal›flt›¤› her saat karfl›l›¤›nda bir saat otuz dakikay›, fazla sürelerle çal›flt›¤› her saat karfl›l›¤›nda bir saat onbefl dakikay› serbest zaman olarak kullanabilir.
‹flçi hak etti¤i serbest zaman›, 6 ay zarf›nda iflverene önceden yaz›l› olarak bildirmesi kofluluyla ve iflverenin, iflin veya iflyerinin gereklerine uygun olarak belirledi¤i tarihten itibaren ifl günleri içerisinde aral›ks›z ve ücretinde bir kesinti olmadan kullan›r.
Fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma yapt›rmak için iflçinin yaz›l› onay›n›n al›nmas› gerekmektedir. Fazla Çal›flma ve Fazla Sürelerle Çal›flma Yönetmeli¤i'nin 9. maddesinde, fazla çal›flma ihtiyac› olan iflverenin fazla çal›flma onay›n› her y›lbafl›nda iflçilerden yaz›l› olarak
almas› gerekti¤i belirtildi¤inden iflçilerin onaylar›n›n al›nmal›d›r.
Dolay›s›yla, iflverenlerin iflçilerine fazla çal›flma yapt›rmay› düflünmeleri halinde ocak ay› içinde fazla çal›flma yapmay› kabul ettiklerine
dair yaz› alarak iflçi özlük dosyas›nda saklamalar› gereklidir.
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‹fiS‹ZL‹K ÖDENE⁄‹ ALAN K‹fi‹LER‹ ‹fiE
ALAN ‹fiVERENLERE GET‹R‹LEN S‹GORTA
PR‹M‹ TEfiV‹K‹
l Umut TOPCU*
G‹R‹fi
TÜ‹K’ in aç›klad›¤› Hanehalk› ‹flgücü Araflt›rmas› 2009 Nisan Dönemi (TÜ‹K, 2009) Sonuçlar›na göre; 2009 y›l› Nisan döneminde istihdam
edilenlerin say›s›, geçen y›l›n ayn› dönemine göre 530 bin kifli azalarak,
20 milyon 698 bin kifliye düflmüfltür. Bu dönemde tar›m sektöründe çal›flan say›s› 94 bin kifli, tar›m d›fl› sektörlerde çal›flan say›s› ise 436 bin kifli azalm›flt›r. Türkiye genelinde iflsiz say›s› geçen y›l›n ayn› dönemine
göre 1 milyon 285 bin kifli artarak 3 milyon 618 bin kifliye yükselmifltir.
‹flsizlik oran› ise 5 puanl›k art›fl ile % 14,9 seviyesinde gerçekleflmifltir.
Görüldü¤ü üzere sonuçlar ürkütücü boyutlara ulaflm›flt›r. Durumun fark›nda olan hükümet özellikle son bir y›ld›r a¤›r bir flekilde hissedilen iflsizli¤e karfl› önlem almaya çal›fl›yor. Gerçekten de ekonomik krizle birlikte tüm dünyada iflsiz say›s› rekor art›fllar göstermesi üzerine, ülkemiz
ekonomi yönetimi de iflsizli¤e çareler ar›yor ve birbiri ard›na teflvik paketleri aç›kl›yor. Ancak istihdam art›fl›na yönelik teflvikler iflsizli¤e henüz
tam manas›yla çare olabilmifl de¤il. Bu ba¤lamda daha önce Cumhurbaflkan› Abdullah GÜL’ ün bir kez daha görüflülmek üzere Meclise iade etti¤i ‹flsizlik Sigortas› Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve (T.C. Yasalar, 2009) yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Kabul edilen bu yasa ile birlikte iflsizlik ödene¤i alan iflsizleri çal›flt›ran
*

SGK Müfettifli
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iflverenlere bir tak›m yeni teflvikler getirildi. Yaz›m›zda bu konunun ayr›nt›lar›n› aç›klamaya çal›flaca¤›z.
1- 5921 SAYILI YASA ‹LE GET‹R‹LEN TEfiV‹K UYGULAMASI
5921 say›l› Yasa ile 25/08/1999 tarihli ve 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun 50. maddesinin mülga beflinci f›kras› afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmifltir.
“‹flsizlik ödene¤i alanlar›n; ifle al›nd›¤› tarihten önceki aydan bafllayarak ifle alan iflyerine ait son alt› ayl›k dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›nmas›
kayd›yla, 5510 say›l› Kanunun 81. maddesinde say›lan ve 82. maddesi
uyar›nca belirlenen prime esas kazanç alt s›n›r› 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 Fondan karfl›lan›r. Bu süre bafllang›çta belirlenen toplam
hak sahipli¤i süresinden düflülür. Söz konusu primlerin ‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanabilmesi için iflverenlerin çal›flt›rd›klar› sigortal›larla ilgili olarak 5510 say›l› Kanun uyar›nca ayl›k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç s›n›r› ile prime esas kazanç aras›ndaki fark ve
k›sa vadeli sigorta kollar›na iliflkin prim tutar› fark› ile iflsizlik sigortas›
primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemifl olmas› flartt›r. Bu maddede düzenlenen teflvik, 5510 say›l› Kanun kapsam›nda bulunanlarla ayn› flartlarda olmak üzere 506 say›l› Kanunun geçici 20. maddesi kapsam›ndaki sand›klar›n statülerine tabi personeli için de uygulan›r. Bu
maddeyle düzenlenen destek unsurundan di¤er ilgili mevzuat uyar›nca
ayr›ca yararlanmakta olan iflverenler; ayn› dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, iflverenlerin
tercihleri dikkate al›nmak suretiyle uygulama, destek unsurlar›ndan sa-
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dece biriyle s›n›rl› olarak yap›l›r. Ayr›ca, iflçinin, iflten ayr›ld›¤› iflyerinde
tekrar ifle bafllamas› halinde bu teflvik hükümlerinden yararlan›lamaz. Bu
f›krada düzenlenen teflvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 say›l› Baz› Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanunun 30. maddesinin ikinci f›kras› kapsam›na giren kurum ve kurulufllara
ait iflyerlerinde 1 çal›flmaya bafllayanlar hakk›nda uygulanmaz.”

Görüldü¤ü üzere bu yasa ile Türkiye ‹fl Kurumu’ ndan iflsizlik ödene¤i alanlar›n ifle al›nmas› teflvik ediliyor. ‹flsizlik ödene¤i alan bir kiflinin ifle al›nmas› halinde ödenek alan kiflinin iflçi ve iflveren pay› sigorta
primleri ile genel sa¤l›k sigortas› primi, kalan iflsizlik ödene¤i süresince
‹flsizlik Fonundan karfl›lanacak.
2- 4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDES‹N‹N BEfi‹NC‹ FIKRASINDA
ÖNGÖRÜLEN TEfiV‹KTEN YARARLANMA fiARTLARI
4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin beflinci f›kras›nda öngörülen
sigorta prim teflvikinden yararlan›labilmesi için;
Sigortal›lar yönünden;
- 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte ifle al›nm›fl olmas›,
- ‹fle girifl tarihi itibariyle iflsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olmas›,
‹flyerleri yönünden;
- Sigortal›n›n ifle al›nd›¤› tarihten önceki aydan bafllanarak son alt›
ayl›k dönemde ayl›k prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›nm›fl olmas›,
- ‹flsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olan sigortal›n›n, iflsizlik
1

Bahse konu iflyerleri; Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler,
il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri taraf›ndan kurulan birlik ve iflletmeler, sosyal güvenlik kurumlar›,
bütçeden yard›m alan kurulufllar ile özel kanunla kurulmufl di¤er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulufllar›, kamu
iktisadi teflebbüsleri ve bunlar›n ba¤l› ortakl›klar› ile müessese ve iflletmelerinde ve sermayesinin %50' sinden fazlas›
kamuya ait olan di¤er ortakl›klar.
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ödene¤i almaya hak kazanmadan önce son çal›flt›¤› iflyeri haricindeki bir
iflyerinde ifle bafllam›fl olmas›, flartlar› ile maddede öngörülen di¤er flartlar›n birlikte gerçekleflmifl olmas› gerekmektedir.
Afla¤›da sigortal›lar ile iflyerleri aç›s›ndan belirtilen flartlar› biraz daha açacak olursak;
2-A/1 Sigortal›n›n 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte ifle al›nm›fl
olmas›
4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin yeniden düzenlenen beflinci
f›kras›, 1/10/2009 tarihi itibariyle yürürlü¤e girdi¤inden, an›lan maddede
öngörülen sigorta prim teflvikinden 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte
ifle al›nan sigortal›lar ve bu sigortal›lar› ifle alan iflverenler yararlanabileceklerdir.
Bu ba¤lamda, iflsizlik ödene¤inden yararlanmaya 1/10/2009 tarihinden önce hak kazanm›fl olan sigortal›lar›n, 1/10/2009 tarihinden sonra
ifle al›nm›fl olmalar› ve ifle al›nd›klar› tarihten sonra iflsizlik ödene¤inden
yararlanmaya hak kazanm›fl kalan sürelerinin bulunmas› halinde, gerek
sigortal›lar›n, gerekse iflverenlerinin bahse konu sigorta prim teflvikinden
yararlanmalar› mümkün bulunmaktad›r.
Örnek 1- (B) sigortal›s›n›n,
Hizmet akdinin sona erdi¤i tarih: 12/8/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazand›¤› tarih: 13/8/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanaca¤› süre: 240 gün
‹fle bafllama tarihi: 27/10/2009 oldu¤u varsay›ld›¤›nda, iflsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazan›lm›fl sürenin kalan süresince, bahse
konu sigorta prim teflvikinden, di¤er flartlar›n da sa¤lamas› kayd›yla yararlan›lmas› mümkün olabilecektir.
Buna karfl›n, iflsizlik ödene¤inden yararlanmakta olan sigortal›lar›n
30/9/2009 veya önceki bir tarihte ifle al›nm›fl olmalar› halinde, (1/10/2009 ta-
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rihinden sonra kalan iflsizlik ödene¤i sürelerinin olup olmad›¤› üzerinde
durulmaks›z›n) bahse konu sigorta prim teflvikinden yararlan›lmas›
mümkün bulunmamaktad›r.
Örnek 2- (A) sigortal›s›n›n,
Hizmet akdinin sona erdi¤i tarih: 12/8/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazand›¤› tarih: 13/8/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanaca¤› süre: 180 gün
‹fle bafllama tarihi: 17/9/2009 oldu¤u varsay›ld›¤›nda, an›lan sigortal›n›n her ne kadar 1/10/2009 tarihinden sonras›na iliflkin iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi olsa da, 1/10/2009 tarihinden önce ifle girmifl olmas› nedeniyle, gerek sigortal›n›n, gerekse iflverenin bahse konu
sigorta prim teflvikinden yararlanmalar› mümkün olamayacakt›r.
2-A/2 Sigortal›n›n, ifle girifl tarihi itibariyle iflsizlik ödene¤i
almaya hak kazanm›fl olmas›
4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin yeniden düzenlenen beflinci
f›kras›nda öngörülen sigorta prim teflvikinden yararlan›labilmesi için,
1/10/2009 veya sonraki bir tarihte ifle al›nan sigortal›n›n, ifle girifl tarihi
itibariyle ayn› Kanunun 51. maddesi uyar›nca iflsizlik ödene¤i almaya
hak kazanm›fl olmas› gerekmektedir.
4447 say›l› Kanun uyar›nca sigortal› say›lanlar,
- Hizmet akitlerinin an›lan Kanunda belirtilen hallerden birisine dayal› olarak sona ermesi,
- Süresi içinde flahsen veya elektronik ortamda ‹fiKUR ’a baflvurarak yeni bir ifl almaya haz›r olduklar›n› kaydettirmeleri,
- Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç y›l içinde en
az 600 gün sigortal› olarak çal›fl›p iflsizlik sigortas› primi ödemifl ve iflten
ayr›lmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çal›flm›fl olmalar›, kayd›yla iflsizlik ödene¤i almaya hak kazan›rlar.
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Bahse konu sigorta prim teflvikinden iflsizlik ödene¤i almaya hak
kazan›lm›fl bulunulan sürenin kalan k›sm› için yararlan›labilece¤inden,
sigortal›lar›n iflsizlik ödene¤inden yararlanma süreleri bitmeden ifle al›nm›fl olmalar› gerekmektedir.
Örnek - (D) sigortal›s›n›n,
Hizmet akdinin sona erdi¤i tarih: 14/11/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlan›lmaya hak kazand›¤› tarih: 15/11/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanaca¤› süre: 180 gün
oldu¤u varsay›ld›¤›nda, (D) sigortal›s›n›n iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi 14/5/2010 tarihinde sona erece¤inden, dolay›s›yla bir
gün dahi olsa sigorta prim teflvikinden yararlan›labilmesi için en geç
14/5/2010 tarihinde ifle al›nmas› gerekmektedir.
Bu ba¤lamda, sigortal›lar›n ifle al›nd›klar› tarih itibariyle iflsizlik ödene¤inden yararlanma haklar›n›n bulunmamas› veya iflsizlik ödene¤inden
yararlanma süresi bittikten sonra ifle al›nm›fl olmalar› halinde, söz konusu teflvikten yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
2-A/3 Sigortal›n›n ifle al›nd›¤› tarihten önceki aydan bafllanarak,
son alt› ayl›k dönemde ayl›k prim ve hizmet belgelerinde
bildirilen ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›nm›fl
olmas›
4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin yeniden düzenlenen beflinci
f›kras›nda öngörülen sigorta prim teflvikinden, sigortal›n›n, ifle al›nd›¤›
tarihten önceki aydan bafllanarak son alt› ayl›k döneme iliflkin ayl›k prim
ve hizmet belgelerinde bildirilmifl ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak
ifle al›nm›fl olmalar› kayd›yla yararlan›labilecektir.
Ortalama sigortal› say›s›, sigortal›n›n ifle bafllad›¤› iflyerinde ifle girifl
tarihinden önceki alt› ayda Kuruma bildirilmifl olan toplam sigortal› say›s›n›n, ayn› dönem aral›¤›nda Kuruma bildirim yap›lm›fl ay say›s›na bölünmesi suretiyle bulunacakt›r.
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Örnek 1- (B) Anonim fiirketine ait tekstil atölyesine, iflsizlik ödene¤i almakta olan (E) sigortal›s›n›n 14/10/2009 tarihinde ifle al›nd›¤› ve ifle
al›nd›¤› tarihten önceki aydan bafllanarak
bahse konu iflyerinin son alt› ayl›k döneminde,
2009/Nisan ay›nda : 4
2009/May›s ay›nda : 6
2009/Haziran ay›nda : 6
2009/Temmuz ay›nda : 8
2009/A¤ustos ay›nda : 7
2009/Eylül ay›nda : 5 sigortal› çal›flt›r›lm›fl oldu¤u varsay›ld›¤›nda,
Baz al›nan aylardaki toplam sigortal› say›s› : 4 + 6 + 6 + 8 + 7 + 5 = 36
Ortalama sigortal› say›s› : 36 / 6 = 6 oldu¤undan, söz konusu teflvikten, 14/10/2009 tarihi itibariyle en az 7 sigortal› istihdam ediliyor olmas› kayd›yla, 7 ve üzerinde sigortal› çal›flt›r›lan aylarda yararlan›labilecektir.
Bu ba¤lamda, iflsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazanm›fl
olan sigortal›n›n ifle al›nmas› ile birlikte (ifle al›nd›¤› tarih itibariyle) çal›flt›r›lan toplam sigortal› say›s›, ortalama sigortal› say›s›n›n üzerine ç›kmad›¤› takdirde, takip eden aylarda çal›flan sigortal› say›s› ortalama sigortal› say›s›n›n üzerine ç›ksa dahi söz konusu sigortal›dan dolay› bahse konu sigorta prim teflvikinden yararlan›lmas› mümkün olamayacakt›r.
Örnek 2- 1 nolu örnekteki iflyerinde, 14/10/2009 tarihi itibariyle ifle
al›nan (E) sigortal›s› ile birlikte çal›flt›r›lan toplam sigortal› say›s›n›n 6 oldu¤u varsay›ld›¤›nda, bahse konu sigortal› ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›nmam›fl oldu¤undan 15/10/2009 veya sonraki bir tarihte yeni ifle al›nan sigortal›lar ile birlikte istihdam edilen sigortal› say›s› 7
veya üzerine ç›ksa dahi bahsi geçen sigortal› (E)’den dolay› söz konusu
sigorta prim teflvikinden yararlan›lmas› mümkün olamayacakt›r.
Öte yandan, iflsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazanm›fl sigortal›lar› ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle alan iflverenler, an›-
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lan Kanunda öngörülen sigorta prim teflvikinden ortalama sigortal› say›s›n›n üzerinde sigortal› çal›flt›rd›klar› aylarda yararlanabilecek, buna karfl›n, çal›flt›rd›klar› sigortal› say›s›n›n ortalama sigortal› say›s›n›n üzerine
ç›kmad›¤› aylarda sözkonusu sigorta prim teflvikinden yararlanamayacaklard›r.
Dolay›s›yla iflsizlik ödene¤inden yararlanmakta iken ifle al›nan sigortal›n›n, kapsama giren bir sigortal› olup olmad›¤› hususu ifle al›nd›¤›
tarih itibariyle ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›n›p al›nmad›¤›na bak›larak; kapsama giren bir sigortal›dan dolay› an›lan maddede
öngörülen teflvikten yararlan›l›p yararlan›lmayaca¤› hususu ise, her bir
ay baz›nda çal›flt›r›lan sigortal› say›s›n›n ortalama sigortal› say›s›n›n üzerinde olup olmad›¤›na bak›larak; tespit edilecektir.
Örnek 3- ‹flsizlik ödene¤i almakta olan (A) sigortal›s›n›n ifle al›nd›¤› iflyerinde 28/10/2009 tarihi itibariyle ortalama sigortal› say›s›n›n 8 oldu¤u ve sigortal›n›n iflyerine 9. sigortal› olarak ifle al›nd›¤› varsay›ld›¤›nda, an›lan sigortal› kapsama giren bir sigortal› olarak kabul edilecek ve
an›lan sigortal›dan dolay› 2009/10. aydan bafllan›larak iflsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazan›lm›fl kalan süresince, 9 veya üzerinde sigortal› çal›flt›r›lan aylarda sigorta prim teflvikinden yararlan›labilecektir.
Ortalama sigortal› say›s›, teflvikten yararlan›lacak olan her bir sigortal› için ifle girifl tarihine göre ayr› ayr› tespit edilece¤inden, farkl› aylarda ifle al›nan sigortal›lar yönünden baz al›nan ortalama sigortal› say›lar›
da farkl› olabilecektir.
Örnek 4- (Z) Ltd fiirketine ait büro iflyerinde; iflsizlik ödene¤i almakta olan (A) sigortal›s›n›n 28/11/2009 tarihinde, yine iflsizlik ödene¤i
almakta olan (B) sigortal›s›n›n ise 14/1/2010 tarihinde ifle al›nm›fl oldu¤u varsay›ld›¤›nda, söz konusu sigorta prim teflviki yönünden ortalama
sigortal› say›s›, (A) sigortal›s› için 2009/5-6-7-8-9-10. Aylarda çal›flt›r›lan
sigortal› say›s›, (B) sigortal›s› için ise 2009/7-8-9-10-11-12. aylarda çal›flt›r›lan sigortal› say›s› ortalamas› esas al›nmak suretiyle tespit edilecektir.
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Ortalama sigortal› say›s›n›n tespitine esas olan alt› ayl›k sürenin baz› aylar›nda sigortal› çal›flt›r›lmam›fl olmas› halinde, ortalama sigortal› say›s›, bildirim yap›lm›fl aylardaki toplam sigortal› say›s›n›n bildirim yap›lm›fl ay say›s›na bölünmesi suretiyle hesaplanacakt›r.
Örnek 5- 5510 say›l› Kanun kapsam›na 13/10/2009 tarihinde al›nm›fl olan bir iflyerinde, iflsizlik ödene¤i almakta olan (A) sigortal›s›n›n
22/10/2009 tarihinde ifle al›nm›fl oldu¤u varsay›ld›¤›nda, bahse konu iflyerinde 2009/Eylül ve öncesinde sigortal› çal›flt›r›lmam›fl olmas› nedeniyle ortalama sigortal› say›s›ndan söz edilemeyece¤inden, sözkonusu teflvikten yararlan›l›p yararlan›lmayaca¤›n›n tespitinde ifle al›nan sigortal›n›n ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›n›p al›nmad›¤›na bak›lmayacakt›r.
Kuruma bildirilmifl toplam sigortal› say›s›n›n tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal›flan sigortal›lar hesaplamaya dahil
edilecek, buna karfl›n 3308 say›l› Kanunda belirtilen aday ç›rak, ç›rak ve
iflletmelerde mesleki e¤itim gören ö¤renciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö¤renimleri s›ras›nda zorunlu staja tabi tutulan
ö¤renciler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Yine, Kuruma bildirilmifl
toplam sigortal› say›s›n›n tespiti s›ras›nda, her bir ayda çal›flan sigortal›
say›s›, ilgili dönemlerde Kuruma verilmifl as›l ve ek nitelikteki ayl›k prim
ve hizmet belgelerinde kay›tl› sigortal› say›s›ndan, iptal nitelikteki ayl›k
prim ve hizmet belgelerinde kay›tl› sigortal› say›s› düflülmek suretiyle
tespit edilecektir.
Örnek 6- (A) Ltd fiirketinin iflsizlik ödene¤i almakta olan (B) sigortal›s›n› 28/11/2009 tarihinde ifle alm›fl oldu¤u ve ortalama sigortal› say›s›n›n tespitinde dikkate al›nacak aylardan olan Ekim ay›nda, ‘1 nolu’ belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmifl olan as›l nitelikteki ayl›k prim ve
hizmet belgesinde 6; ‘1 nolu’ belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmifl
olan ek nitelikteki ayl›k prim ve hizmet belgesinde 2; ‘iptal nitelikteki’
ayl›k prim ve hizmet belgesinde 1; ve ‘2 nolu’ belge türü seçilmek sure-
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tiyle düzenlenen ayl›k prim ve hizmet belgesinde ise 3; sigortal›n›n kay›tl› oldu¤u varsay›ld›¤›nda, bu iflyerinde 2009/Ekim ay›nda çal›flt›r›lm›fl
olan sigortal› say›s› 6 + 2 – 1 + 3 = 10 olarak kabul edilecektir.
Ortalama sigortal› say›s›n›n tespitine esas olan alt› ayl›k döneme
iliflkin düzenlenen ayl›k prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortal›n›n iflten ayr›lmas›n› müteakip ayn› ay içinde ayr›ld›¤› iflyerinde tekrar ifle bafllam›fl olmas› halinde, bu sigortal› için ilgili ayl›k prim ve hizmet belgesinde iki ayr› kay›t yer alaca¤›ndan, sigortal› say›s›n›n tespitinde bu nitelikteki kay›tlardan mükerrer olanlar dikkate al›nmayacakt›r.
Ayl›k prim ve hizmet belgelerinde kay›tl› sigortal›lara iliflkin olarak
ka¤›t ortam›nda k›smi ek veya iptal nitelikte ayl›k prim ve hizmet belgesi verilmesi mümkün bulundu¤undan, bu nitelikteki belgelerin düzenlendi¤i aylarda çal›flt›r›lan sigortal› say›s›, söz konusu belgeler kontrol
edilmek suretiyle tespit edilecektir.
Ortalama sigortal› say›s›n›n hesaplanmas› s›ras›nda baz al›nacak aylarda Kuruma bildirilmifl olan sigortal› say›s›n›n tespiti s›ras›nda, çeflitli
nedenlerle ay içinde çal›flmas› bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle ayl›k prim ve hizmet belgesinde 0
gün ve 0 kazançl› olarak kay›tl›) sigortal›lar›n bulunmas› halinde, bu sigortal›lar da hesaplamaya dahil edilecektir.
2-1/D ‹flsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olan sigortal›n›n,
iflsizlik ödene¤i almaya hak kazanmadan önce son çal›flt›¤› iflyeri
haricindeki bir iflyerinde ifle bafllam›fl olmas›
Bahse konu sigorta prim teflvikinden yararlanabilmesi için gerekli
olan flartlardan biri de, sigortal›n›n, iflsizlik ödene¤i almaya hak kazanmadan önce son çal›flt›¤› iflyeri haricindeki bir iflyerinde ifle bafllam›fl olmas›d›r. Bu ba¤lamda, söz konusu sigorta prim teflvikinden, sigortal›n›n
iflsizlik ödene¤inden yararlanmas› için gerekli olan süreler içinde en son

250

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

çal›flt›¤› iflyeri haricindeki bir iflyerinde çal›flmas› halinde yararlan›labilecektir.
3- TEfiV‹KTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN
BAfiVURUNUN fiEKL‹
‹flsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olan sigortal›y› ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle alan iflverenlerin, ifle ald›¤› sigortal›n›n iflsizlik ödene¤i almaya hak kazand›¤› tarihi, iflsizlik ödene¤i alma süresini ve kalan iflsizlik ödene¤inden yararlan›lmaya hak kazan›lm›fl gün say›s›n›, Türkiye ‹fl Kurumu ‹l/fiube Müdürlü¤üne müracaat ederek, alacaklar› yaz› ile belgelemeleri gerekmektedir.
4- S‹GORTA PR‹M‹ TEfiV‹K‹NDEN YARARLANILACAK OLAN
SÜRE
4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin beflinci f›kras›nda öngörülen
sigorta prim teflvikinden, kapsama giren her bir sigortal› için, ifle al›nd›¤› tarihten, hizmet akdinin devam etmesi kayd›yla iflsizlik ödene¤inin
kalan süresince yararlan›labilecektir. Baflka bir ifade ile iflsizlik ödene¤inden yararlan›lmaya hak kazan›lm›fl kalan süre, ayn› zamanda bu sigortal› için 15921 say›l› Kanun numaras› seçilmek suretiyle düzenlenecek ayl›k prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün say›s› kadard›r.
Örnek 1- (D) sigortal›s›n›n,
Hizmet akdinin sona erdi¤i tarih: 22/9/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazand›¤› tarih: 23/9/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanaca¤› süre: 180 gün
‹fle bafllama tarihi: 17/1/2010 oldu¤u varsay›ld›¤›nda, an›lan sigortal›, ifle girifl tarihinden önce iflsizlik ödene¤inin 114 gününü kullanm›fl
oldu¤undan, kalan iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi 66 gün ola-
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cakt›r. Dolay›s›yla an›lan sigortal›dan dolay›, maddede aran›lan di¤er
flartlar›n da gerçekleflmifl olmas› kayd›yla 66 prim ödeme gün say›s› süresince bahse konu sigorta prim teflvikinden yararlan›labilecektir.
Örnek 2- 1 nolu örnekteki sigortal›n›n söz konusu iflyerinde kesintisiz olarak çal›flt›¤› ve çal›flt›¤› süre zarf›nda gerekli olan di¤er flartlar›n
da gerçekleflmifl oldu¤u varsay›ld›¤›nda, söz konusu sigortal›ya iliflkin
düzenlenecek olan ayl›k prim ve hizmet belgeleri;
2010/Ocak ay›nda: 15 gün
2010/fiubat ay›nda: 30 gün
2010/Mart ay›nda: 21 gün üzerinden 15921 say›l› Kanun numaras›
seçilmek suretiyle Kuruma gönderilebilecektir.
4-A Sigortal›n›n, iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi içinde
birden fazla iflyerinde çal›flmas›
Sigortal›n›n iflsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazanmas›n›n
ard›ndan, iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi içinde birden fazla iflyerinde çal›flmaya bafllamas› halinde, bahse konu sigorta prim teflvikinden, ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak al›nm›fl olmas› kayd›yla ancak ifle girilen ilk iflyeri iflverenince yararlan›labilecektir.
Dolay›s›yla, iflsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olan bir sigortal›n›n, iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi içinde birden fazla iflyerinde çal›flmas› halinde, iflsizlik ödene¤ine hak kazanm›fl olma durumu sigortal›n›n ilk iflyerinde ifle bafllamas› ile ortadan kalkaca¤›ndan, baflka
bir ifadeyle sonradan ifle bafllad›¤› ikinci iflyerinde iflsizlik ödene¤i almakta olan bir sigortal›n›n ifle al›nmas›ndan söz edilemeyece¤inden,
ikinci iflyerlerinde bahse konu prim teflvikinden yararlan›lmas› söz konusu olamayacakt›r.
Örnek - (K) sigortal›s›n›n,
Hizmet akdinin sona erdi¤i tarih: 17/9/2009
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‹flsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazand›¤› tarih: 18/9/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanaca¤› süre: 300 gün oldu¤u ve söz konusu sigortal›n›n 5/10/2009 tarihinde (D) Ltd fiirketine ait atölyede,
14/11/2009 tarihinde ise (A) Anonim fiirketine ait fabrikada çal›flmaya
bafllad›¤› varsay›ld›¤›nda, bahse konu sigorta prim teflvikinden, sadece
ilk ifle girmifl oldu¤u (D) Ltd fiirketine ait iflyerindeki çal›flmalar›ndan dolay› yararlan›labilecektir.
4-B Sigortal›n›n, iflsizlik ödene¤i alma süresi içinde çeflitli
nedenlerle ay içinde baz› ifl günlerinde çal›flmam›fl ve
çal›flmad›¤› günler için de ücret almam›fl olmas›
‹flsizlik ödene¤inden yararlanmakta iken kapsama giren bir iflyerinde çal›flmaya bafllayan sigortal›lar›n, iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi içindeki çal›flmalar› s›ras›nda çeflitli nedenlerle (istirahat raporu, k›smi zamanl› çal›flma, ücretsiz izin gibi) ay içinde baz› ifl günlerinde çal›flmam›fl ve çal›flmad›¤› günler için de ücret almam›fl olmalar› durumunda,
maddede öngörülen teflvikten yararlan›lacak sürelerin tespiti s›ras›nda,
eksik çal›fl›lm›fl süreler dikkate al›nmayacakt›r.
Örnek - (B) sigortal›s›n›n,
Hizmet akdinin sona erdi¤i tarih: 17/11/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazand›¤› tarih: 18/11/2009
‹flsizlik ödene¤inden yararlanaca¤› süre: 300 gün oldu¤u, söz konusu sigortal›n›n 5/2/2010 tarihinde (F) Anonim fiirketine ait fabrikada k›smi süreli olarak çal›flmaya bafllad›¤› ve bahse konu iflveren ile sigortal›n›n ayda 10 gün çal›flmak üzere sözleflme yapt›klar› varsay›ld›¤›nda, an›lan sigortal›n›n söz konusu iflyerinde çal›flmaya bafllad›¤› 5/2/2010 tarihine kadar, iflsizlik ödene¤inin 78 gününü kullanm›fl olmas› nedeniyle,
kalan iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi 300 – 78 = 222 gün olacakt›r. Bu durumda, an›lan sigortal› için düzenlenecek olan ayl›k prim ve
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hizmet belgesinin, 22 ay süresince 10 gün üzerinden ve 23 üncü ayda 2
gün üzerinden 15921 say›l› Kanun numaras› seçilerek Kuruma gönderilmesi halinde, bahse konu teflvikten yararlan›lmas› mümkün olacakt›r.
5- ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI FONUNDAN KARfiILANACAK S‹GORTA
PR‹MLER‹N‹N HESAPLANMASI
4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin beflinci f›kras›na istinaden,
kapsama giren sigortal›lar›n, prime tabi tutulacak kazançlar›n›n 5510 say›l› Kanunun 82. Maddesi uyar›nca belirlenen prime esas kazanç alt s›n›r› üzerinden tahakkuk eden,
- K›sa vadeli sigorta kollar› priminin 1 puanl›k k›sm›,
- Malullük yafll›l›k ve ölüm sigortas› priminin tamam›,
- Genel sa¤l›k sigortas› priminin tamam›, ‹flsizlik Sigortas› Fonundan
karfl›lanacakt›r.
Örnek 1- ‹flsizlik ödene¤inden yararlanmaya hak kazanm›fl olan
(A) ve (B) sigortal›lar›n›n, iflsizlik ödene¤inden yararlanma süresi içinde
k›sa vadeli sigortal› kollar› prim oran› % 3 olan çelik döküm iflyerinde
ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›nd›klar›, 2009/Kas›m ay›nda
(A) sigortal›s›n›n 25 günlük çal›flmas› karfl›l›¤›nda 800,00 TL, (B) sigortal›s›n›n 30 günlük çal›flmas› karfl›l›¤›nda 900,00 TL ücret almaya hak kazanm›fl oldu¤u varsay›ld›¤›nda, 15921 say›l› Kanun numaras› seçilmek
suretiyle düzenlenecek olan ayl›k prim ve hizmet belgesinden dolay›, A
ve B sigortal›lar› için iflveren taraf›ndan ödenecek olan tutar ile ‹flsizlik
Sigortas› Fonundan karfl›lanacak olan tutar afla¤›da belirtildi¤i flekilde
hesaplanacakt›r.
Prime Esas Kazanç Günlük Alt S›n›r› x Prim Gün Say›s› = ‹flsizlik
Sigortas› Fonu Taraf›ndan Karfl›lanacak Olan Prime ‹liflkin Prime Esas
Kazanç Tutar›
23,10 TL x 55 gün = 1.270,50 TL
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1.270,50 x 33,5/100 = 425.62 TL ‹flsizlik Sigortas› Fonundan Karfl›lanacak Olan Tutar
1.270,50 x 2/100 = 25,41 TL K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim Fark›(‹flverence Ödenecek Tutar)
1.700,00 - 1.270,50 = 429,50 TL Prime Esas Kazanç Alt S›n›r› Aflan
Kazanç Tutar›
429,50 x 35,5/100 = 152,47 TL Prime Esas Kazanç Alt S›n›r›n› Aflan
‹flveren ve Sigortal› Hissesi Prim Tutar› (‹flverence Ödenecek Tutar)
- ‹flverence ödenecek olan tutar : 25,41 + 152,47 = 177,88 TL,
- ‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanacak olan tutar = 425,62 TL,
olacakt›r.
6- AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGELER‹N‹N DÜZENLENMES‹
‹LE MUHTEV‹YATI S‹GORTA PR‹MLER‹ VE ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI
PR‹M‹N‹N ÖDENMES‹
4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin beflinci f›kras›nda öngörülen
sigorta prim teflvikinden yararlanabilmesi için, kapsama giren sigortal›lara iliflkin 15921 say›l› Kanun numaras› seçilmek suretiyle düzenlenmifl
olan ayl›k prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmifl olmas› gerekmektedir.
Di¤er taraftan, 15921 say›l› Kanun numaras› seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmifl olan ayl›k prim ve hizmet belgelerinden dolay› tahakkuk etmifl sigorta primlerinin, sigortal› ve iflveren hissesine ait k›sm›n›n ‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanabilmesi için, ayn›
aya iliflkin gerek 15921 say›l› Kanun numaras› seçilmek suretiyle, gerek
farkl› Kanun numaras› seçilmek suretiyle, gerekse Kanun numaras› seçilmeksizin düzenlenmifl ayl›k prim ve hizmet belgelerinden dolay› tahakkuk etmifl sigorta primlerinin ‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanmayan
k›sm› ile iflsizlik sigortas› primlerinin tamam›n›n yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
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Sigorta primlerinin ‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanmayan iflveren ve sigortal› hisselerine isabet eden k›sm›n tamam› ile iflsizlik sigortas› primlerinin tamam›n›n yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde, bahse konu prim teflvikinden yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
Dolay›s›yla, iflverenlerce ödenmesi gereken sigorta primleri ve iflsizlik sigortas› primlerinin yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde, iflveren taraf›ndan ödenmesi gereken k›s›m ile birlikte ‹flsizlik Sigortas› Fonunca karfl›lanmas› gereken k›sm›n tamam›, ödeme vadesinin bitti¤i tarihten tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte iflverenlerden tahsil edilecektir.
Örnek – 2009/Ekim ay›na iliflkin 15921 say›l› Kanun numaras› seçilmek suretiyle düzenlenmifl ve yasal süresi içinde Kuruma verilmifl
olan ayl›k prim ve hizmet belgesinden dolay› tahakkuk eden sigorta primi ve iflsizlik sigortas› primlerinin; ‹flsizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanacak borç asl› toplam› ile iflveren taraf›ndan ödenmesi gereken borç asl›
toplam›n›n afla¤›da belirtildi¤i flekilde oldu¤u ve iflveren taraf›ndan
ödenmesi gereken tutar›n yasal süresi d›fl›nda ödenmek istenildi¤i varsay›ld›¤›nda,
Sigorta primine esas ‹flsizlik Sigortas› Fonundan

‹flveren taraf›ndan

kazanç

ödenmesi gereken borç asl›

4.875,90 TL

karfl›lanacak borç asl›
1.075,65 TL

582,15 TL

Tahakkuk eden primlerin süresi d›fl›nda ödenecek olmas› halinde,
bahse konu sigorta prim teflvikinden yararlan›lmas› mümkün bulunmad›¤›ndan,
2009/Ekim ay›na iliflkin 1.075,65 + 582,15 = 1.657,80 TL tutar›ndaki sigorta primi ve iflsizlik sigortas› primi borç asl› ile birlikte, 1.657,80
TL’ye isabet eden gecikme cezas› ve gecikme zamm› iflveren taraf›ndan
ödenecektir.
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7- ALT ‹fiVERENLER‹ OLAN ‹fiYERLER‹NDE TEfiV‹KTEN
YARARLANMA fiARTLARI
Alt iflverenler, 4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin beflinci f›kras›nda öngörülen sigorta prim teflvikinden, 2 nolu bölümde aç›klanan nitelikteki sigortal›lardan dolay› yararlanabileceklerdir. Ancak, iflsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olan sigortal›lar›n, iflsizlik ödene¤i almaya
hak kazanmadan önce son çal›flt›¤› iflyeri haricindeki bir iflyerinde ifle
bafllam›fl olmalar› gerekti¤inden, kapsama giren sigortal›n›n, son çal›flt›¤› iflyerinin alt iflvereni taraf›ndan ifle al›nmas›; son çal›flt›¤› iflyerinin alt
iflveren olmas› halinde, as›l iflveren taraf›ndan ya da as›l iflverenin di¤er
alt iflverenleri taraf›ndan ifle al›nmas› halinde, söz konusu teflvikten yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
Alt iflverenleri bulunan iflyerlerinde, maddede belirtilen nitelikteki
sigortal›lar›n, ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›n›p al›nmad›¤› hususu ise, kapsama giren sigortal›lar›n ifle al›nd›¤› tarihten önceki aydan bafllanarak, son alt› ayl›k dönemde gerek as›l iflveren, gerekse alt iflverenler taraf›ndan verilmifl olan ayl›k prim ve hizmet belgelerindeki ortalama sigortal› say›s›na bak›larak tespit edilecektir.
8- 4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDES‹N‹N BEfi‹NC‹
FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN S‹GORTA PR‹M TEfiV‹K‹ KAPSAMINA
G‹RMEYEN ‹fiYERLER‹
Söz konusu teflvik hükümleri, 5335 say›l› Kanunun 30. maddesinin
ikinci f›kras› kapsam›na giren kurum ve kurulufllara ait iflyerlerinde çal›flmaya bafllayanlar hakk›nda uygulanmayaca¤›ndan, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler,
il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri taraf›ndan kurulan birlik
ve iflletmeler, sosyal güvenlik kurumlar›, bütçeden yard›m alan kurulufl-
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lar ile özel kanunla kurulmufl di¤er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulufllar›, kamu iktisadi teflebbüsleri ve bunlar›n ba¤l› ortakl›klar› ile müessese ve iflletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlas› kamuya ait
olan di¤er ortakl›klar, bahse konu sigorta prim teflvikinden yararlanamayacaklard›r.
Dolay›s›yla, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen veya 5335
say›l› Kanunun ikinci f›kras› kapsam›na giren kurum ve kurulufl oldu¤u
halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen iflyeri iflverenlerinin, ayl›k
prim ve hizmet belgelerini 15921 say›l› Kanun numaras›n› seçerek Kuruma göndermemeleri gerekmektedir.
Öte yandan, ihale konusu ifl üstlenen iflverenlerin sigorta prim indiriminden yararlanm›fl olmalar› halinde, idarelerce yap›lacak olan hak
edifl ödemeleri s›ras›nda Hazinece karfl›lanm›fl olan prim tutarlar› yüklenicilerin hak edifllerinden kesildi¤inden, ihale konusu ifl üstlenen iflverenlerin bahse konu prim teflvikinden yararlanmalar› gibi bir durum söz
konusu olamamaktad›r. Ayr›ca, 5335 say›l› Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f›kras› kapsam›na giren kurum ve kurulufllar hakk›nda bahse
konu sigorta prim teflviki uygulanmad›¤›ndan, Söz konusu kurum ve kurulufllar›n prim teflvikinden ihale makam› s›fat› ile yararlanmalar› gibi bir
sonuç do¤aca¤›ndan, 4447 say›l› Kanunun 50. maddesinin beflinci f›kras›nda öngörülen sigorta prim teflviki hükümlerinden 4734 say›l› Kamu
‹hale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan al›mlar ile uluslararas› anlaflma hükümlerine istinaden yap›lan hizmet al›mlar› ve yap›m ifllerini yürüten iflyerlerinin yararlanmas› mümkün bulunmamaktad›r.
SONUÇ
‹flsizlik Sigortas› Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile birlikte iflsizlik
ödene¤i alan iflsizleri çal›flt›ran iflverenlere teflvik uygulamas› getirildi. ‹flverenlerin bu teflvikten yararlanabilmesi için;
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Sigortal›lar yönünden;
- 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte ifle al›nm›fl olmas›,
- ‹fle girifl tarihi itibariyle iflsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olmas›,
‹flyerleri yönünden;
- Sigortal›n›n ifle al›nd›¤› tarihten önceki aydan bafllanarak son alt›
ayl›k dönemde ayl›k prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortal› say›s›na ilave olarak ifle al›nm›fl olmas›,
- ‹flsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl olan sigortal›n›n, iflsizlik
ödene¤i almaya hak kazanmadan önce son çal›flt›¤› iflyeri haricindeki bir
iflyerinde ifle bafllam›fl olmas›, flartlar› ile maddede öngörülen di¤er flartlar›n birlikte gerçekleflmifl olmas› gerekmektedir.
Teflvik uygulamas›ndan yararlanmak isteyen iflverenlerin daha önceki teflvik uygulamas›ndan faydalanm›yor olmas›n›n gerekti¤i de unutulmamal›.
KAYNAKÇA
124 say›l› haber bülteni(15.07.2009). http: //www.tuik.gov.tr
T.C. yasalar (18.08.2009). ‹flsizlik Sigortas› Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun. Ankara : Resmi Gazete (27323 say›l›)
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EMEKL‹LER‹N ÇALIfiMA HAYATI
l Naci fiAH‹N*
1.G‹R‹fi
31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun (Resmi,2008,26200) yürürlülü¤e girmesi ile birlikte ilk defa 5510 say›l› Kanuna tabi olarak çal›flan sigortal›lara gerek emeklilik nedeniyle gerekse maluliyet nedeniyle ayl›k ba¤land›ktan sonra tekrar çal›flma hayat›na dönmek istediklerinde ayl›klar›
kesilecektir. Yani 5510 say›l› Kanunun amir hükmü gere¤i 1/5/2008 tarihinden itibaren ilk defa tescili yap›lan sigortal›lar yafll›l›k ayl›¤› veya
maluliyet ayl›¤› yada vazife malullü¤ü (baz› malullükler hariç) ayl›¤›
almakta olanlar›n ayl›klar›n› kestirmeksizin (4/a) ve (4/c) kapsam›nda
çal›flmalar› mümkün de¤ildir.
5510 say›l› Kanun, yafll›l›k ayl›¤›, maluliyet ayl›¤› ve vazife malullü¤ü ayl›¤› alanlara ayl›klar› kesilmeksizin (4/a) ve (4/c) kapsam›nda çal›flmaya müsaade etmezken,

(4/b) kapsam›nda bir faaliyette bulunma-

lar› halinde ayl›klar› kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi (SGDP)
ödeyerek çal›flabilme hakk›n› vermifltir. Bunlardan almakta olduklar› ayl›klar›n›n % 15’i oran›nda sosyal güvenlik destek primi kesilmekte olup
ayr›ca k›sa vadeli sigorta kollar› primi al›nmamaktad›r. Bu %15 oran
2011 tarihinden itibaren uygulanacakt›r. 2008 y›l›nda %12, 2009 y›l›nda
%13 ve 2010 y›l›nda %14 olarak uygulanacakt›r. Kesilecek olan bu tutar,
(4/b) kapsam›ndaki sigortal›lara ilgili y›l›n Ocak ay›nda ödenen en yüksek yafll›l›k ayl›¤›ndan al›nabilecek sosyal güvenlik destek priminden
fazla olamaz.
*

SGK Müfettifli/‹zmir ‹l Müdür Yrd.
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5510 Kanunun amir hükmü böyle olmakla birlikte, Kanun yürürlü¤e girmeden önce SGDP’ye tabi olarak (4/a) kapsam›nda çal›flma hakk›na sahip olanlar›n haklar› 5510 say›l› Kanunda geçici madde düzenlenerek korunmufltur.

5510 say›l› Kanunun geçici 14 üncü maddesi ile

1/5/2008 tarihinden önce mülga Kanunlara göre tescili yap›lanlardan
sonradan ayl›k ba¤lananlar ile yafll›l›k/emeklilik ayl›¤›, görev malullü¤ü
ayl›¤› almakta olanlar›n ayl›klar›n› kestirmeksizin Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) ödeyerek çal›flma haklar› korunmufltur.
Bu nedenle bu yaz›m›zda gerek 5510 say›l› Kanuna göre ilk defa
tescil edilenlerin gerekse Kanundan önceki mülga mevzuat hükümlerine göre tescil edilen veya gelir ve ayl›k alanlar›n tekrar çal›flma hayat›na dönmesi halinde haklar›nda uygulanacak hükümleri ile bunlar› çal›flt›ran iflverenlerin yükümlülükleri üzerinde duraca¤›z.
2- YAfiLILIK/EMEKL‹L‹K AYLI⁄I ALMAKTA OLANLARIN
ÇALIfiMA HAYATI
2.1 5510 Say›l› Kanuna Göre ‹lk Defa Tescil Olanlar Yönünden;
Girifl bölümünde bahsedildi¤i üzere 5510 say›l› Kanunun 30 uncu
maddesinin üçüncü f›kras› gere¤i 5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihten sonra ilk defa sigortal› olan kiflilerin yafll›l›k ayl›¤› ba¤land›ktan
sonra (4/a) ve (4/c) kapsam›nda ve yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda çal›flmalar› halinde yafll›l›k ayl›klar›, çal›flmaya bafllad›klar› tarihi
takip eden ödeme dönemi bafl›ndan itibaren kesilmektedir. Bunlar›n
Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi olarak çal›flmalar› mümkün
de¤ildir.
Bu nedenle 5510 say›l› Kanuna göre ilk defa tescili yap›lan sigortal›lardan yafll›l›k ayl›¤› alanlar ile yurt d›fl› hizmetlerine istinaden borçlanma yaparak yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlar, ayl›klar›n› kestirmeksizin çal›fla-
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mazlar. Bunlar tekrar çal›flma hayat›na dönmek istedi¤inde tüm sigorta
kollar›na tabi olmak zorundad›rlar.
4/b kapsam›nda faaliyet göstermeleri halinde ayl›klar›ndan sosyal
güvenlik destek primi kesilerek çal›flmaya devam edebilme haklar› bulunmakta olup ayr›ca ayl›klar› kesilmez.(yurtd›fl› borçlanmas› yapanlar
hariç)
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c) bentleri kapsam›nda yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlar ile 4 üncü maddenin birinci
f›kras›n›n (b) bendinin (4) numaral› alt bendine tabi çal›flmalar› nedeniyle ayl›k alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendinin (4) numaral› alt bendine tabi çal›flmalar› bulunanlar›n bu çal›flmalar› nedeniyle ayl›klar›ndan sosyal güvenlik destek primi kesilmemektedir.
2.2 5510 Say›l› Kanundan Önce Tescil Olanlar ile Mülga Sosyal
Güvenlik Kanunlara Göre Yafll›l›k/Emeklilik Ayl›¤› Alanlar›
Yönünden
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ifltirakçi veya sigortal›
olanlar ile yafll›l›k veya emekli ayl›¤› ba¤lananlar›n tekrar çal›flmaya bafllamalar› halinde istekleri do¤rultusunda ayl›klar› kesilmeksizin sosyal
güvenlik destek primine tabi olarak çal›flmaya devam edebileceklerdir.
Yani bunlar için 5510 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lan sosyal güvenlik destek primine iliflkin hükümler do¤rultusunda ifllem yap›lacakt›r.
Bu nedenle iflveren, Kanun yürürlü¤e girmeden önce ifltirakçi ve sigortal› olanlardan sonradan yafll›l›k ayl›¤› almaya bafllayanlar ile Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte yafll›l›k ayl›¤› almakta olanlar› yan›nda çal›flt›rmaya bafllamadan önce vermesi gereken sigortal› ifle girifl bildirgesini, emekli ve yafll›l›k ayl›¤› alanlar›n tüm sigorta kollar›na tabi
olarak m› yoksa sosyal güvenlik destek primine tabi olarak m›

263

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

çal›flaca¤›na dair beyan› do¤rultusunda düzenleyerek vermekle yükümlüdür.
‹flverenler, 5510 say›l› Kanundan önce yafll›l›k veya emekli ayl›¤›
ba¤lananlardan, ifltirakçi veya sigortal› olup Kanunun yürürlülük tarihinden sonra yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlardan ve Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihinden sonra da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çal›flmaya devam edenlerden, (4/a)

kapsam›nda çal›flanlar›n prime esas kazançlar›

üzerinden, k›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›na % 30 (%7,5 sigortal›;
%22,5 ‹flveren Hissesi) oran› eklenmek suretiyle hesaplanan sosyal güvenlik destek primini ödemekle yükümlüdür.
primi,

Sosyal güvenlik destek

ait oldu¤u ay›/dönemi takip eden ay/dönemin sonuna kadar

ödenmesi gerekmektedir.
506, 2926 ve 5434 say›l› kanunlardan yafll›l›k ayl›¤› almakta iken
1479 say›l› Kanun kapsam›nda çal›flmalar› nedeniyle 1479 say›l› Kanunun mülga ek 20 nci maddeye göre sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerle, 5510 say›l› Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük ve
yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlar›n ayl›klar›ndan 2008 y›l›nda % 12, takip eden
her y›l›n Ocak ay›nda bir puan art›r›larak % 15 oran›n› geçmeyecek flekilde sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
5434 say›l› Kanuna göre emekli ayl›¤› almakta iken 2008 y›l› Ekim
ay› bafl›ndan önce serbest avukatl›k ile noterlik mesle¤ini yapanlardan
sosyal güvenlik destek primi kesilmemektedir.
5838 say›l› Kanunun 32 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (c) bendi
ile 5510 say›l› Kanunun Geçici 14 üncü maddesine yeni bir f›kra eklenmifltir. An›lan f›krada “2925 say›l› Tar›m ‹flçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yafll›l›k ayl›¤› almakta iken çal›flmaya bafllayanlar›n ayl›klar› kesilmez ve bunlar hakk›nda da bu maddenin sosyal güvenlik destek primi al›nmas›na iliflkin hükümleri uygulan›r.” hükmü yer almaktad›r. Bu eklenen f›kra ile 2925 say›l› Kanuna göre yafll›l›k ayl›¤› almakta
olanlar tekrar çal›flmaya bafllamalar› halinde ayl›klar› kesilmemekte ve
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haklar›nda sosyal güvenlik destek primine iliflkin hükümler uygulanmaktad›r.
2108 say›l› Kanun gere¤ince 5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lan muhtarlardan, muhtarl›k mesle¤i nedeniyle ayl›k ba¤lananlarla di¤er sosyal güvenlik kanunlar› ve 5510 say›l› Kanuna göre emekli olup daha sonra
muhtar seçilenlerden sosyal güvenlik destek primi al›nmamaktad›r.
5335 say›l› Kanunun 30 uncu maddesine göre maddede say›l› istisnalar d›fl›ndakilerin, ayl›klar› kesilmeksizin, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il
özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri taraf›ndan kurulan birlik ve
iflletmeler, sosyal güvenlik kurumlar›, bütçeden yard›m alan kurulufllar
ile özel kanunla kurulmufl di¤er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulufllar›, kamu iktisadi teflebbüsleri ve bunlar›n ba¤l› ortakl›klar› ile müessese ve iflletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlas› kamuya ait
olan di¤er ortakl›klarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çal›flt›r›lamayaca¤› ve görev yapamayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu nedenle 01/10/2008 tarihinden sonra kamu kurulufllar›nda çal›flmaya bafllayan sigortal›lar ayl›klar›n› kestirmeden çal›flmaya devam edemeyeceklerinden bunlardan uzun ve k›sa ve sigorta kollar› ile genel sa¤l›k sigortas› primi al›nacak, sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmayacaklard›r.
2.3 Yurtd›fl› Borçlanmas› Yaparak Yafll›l›k Ayl›¤› Alanlar
Yönünden;
Gerek Kanundan önce gerekse kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
sonra 8/5/1985 tarihli ve 3201 say›l› Yurt D›fl›nda Bulunan Türk Vatandafllar›n›n Yurt D›fl›nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi Hakk›nda Kanuna göre borçlan›lan yurt d›fl› hiz-
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metlerine istinaden yafll›l›k ayl›¤› ba¤lananlar hakk›nda sosyal güvenlik
destek primine iliflkin hükümler uygulanmamaktad›r. Yani bu kapsamda çal›flan/faaliyet gösteren sigortal›lar›n ayl›klar› kesilerek tüm sigorta
kollar›na tabi olarak çal›flmas› gerekmektedir.
Ancak Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte bu statüde emekli olanlardan SGDP’ye tabi çal›flmas› devam edenler çal›flmalar›n›n sona erdi¤i
tarihe kadar SGDP’ye tabi olarak çal›flabilirler. Ancak iflten ayr›ld›ktan
sonra tekrar SGDP’ye tabi olarak çal›flamazlar.
3- MALUL‹YET AYLI⁄I ALMAKTA OLANLARIN ÇALIfiMA HAYATI
3.1 5510 Say›l› Kanuna Göre Maluliyet Maafl› Alanlar Yönünden ;
Malullük ayl›¤› almakta iken sigortal› olarak veya yabanc› bir ülke
mevzuat› kapsam›nda çal›flmaya bafllayanlar›n, çal›flmaya bafllad›¤› tarihi
takip eden ödeme dönemi bafl›nda ayl›klar› kesilmektedir. Malul ayl›¤›
alanlara hakk›nda sosyal güvenlik destek primine iliflkin hükümler uygulanmaz. Çal›flmaya bafllamalar› nedeniyle ayl›klar› kesilenlerin, çal›flt›klar› süre zarf›nda k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› ile genel sa¤l›k sigortas›na ait prim al›nmaktad›r.
Bu nedenle iflverenler 5510 say›l› Kanuna göre maluliyet ayl›¤› alan
kiflileri çal›flt›rmalar› halinde tüm sigorta kollar›na tabi tutarak SGK’ya
bildirmekle yükümlüdür. Bu ba¤lamda çal›flt›racaklar› sigortal›lara iliflkin
yükümlülük normal çal›flt›rd›¤› sigortal›lara iliflkin yükümlülükleri ile ayn›d›r.
3.2 5510 Say›l› Kanundan Önce Mülga Sosyal Güvenlik Kanununa
Göre Maluliyet Maafl› Alanlar Yönünden;
5510 say›l› Kanun yürürlülü¤e girmeden önce 506, 1479 ve 2926
say›l› Kanuna göre
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bafllamalar› halinde 5510 say›l› Kanunla mülga olan sosyal güvenlik kanunlar›na göre ifllem yap›lmaktad›r.
a) 506 ve 2925 say›l› Kanunlara göre malullük ayl›¤› alanlardan,
5510 say›l› Kanunun yürürlük tarihinde ve sonras›nda Kanunun 4(a)
(ssk)

kapsam›nda çal›flmaya bafllayanlar›n ayl›klar› kesilir ve haklar›n-

da tüm sigorta kollar›na iliflkin hükümler uygulan›r. 4/(b) (ba¤-kur) ve
4/(c) (memur) kapsam›nda çal›flmalar› halinde ise ayl›klar› kesilmez, (b)
bendi kapsam›nda çal›flanlar›n ayl›klar›ndan sosyal güvenlik destek primi kesilir.
b) 1479 ve 2926 say›l› Kanunlara göre malullük ayl›¤› alanlardan,
Kanunun yürürlük tarihinde veya sonras›nda Kanunun (4/b) ve (4/c)
kapsam›nda çal›flmaya bafllayanlar›n ayl›klar› kesilmez. (4/a) kapsam›nda çal›flmalar› halinde ise sosyal güvenlik destek primine iliflkin hükümler uygulanmaya devam edilecektir.
‹flverenler, 1479 say›l› (Ba¤- Kur) Kanuna yada 2926 say›l› (Tar›m
Ba¤-Kur) Kanuna göre maluliyet ayl›¤› alan sigortal› çal›flt›rmas› halinde haklar›nda sosyal güvenlik destek primine iliflkin hükümlere (prime
esas kazanc› üzerinden k›sa vadeli sigorta primine %30 ilave ederek bulacaklar› oran üzerinden prim ödeyerek) göre yükümlülü¤ünü yerine
getirecektir. Ancak 506 say›l› 2925 say›l› Kanunlara göre maluliyet maafl› alanlar› çal›flt›rmalar› halinde tüm sigorta kollar›na tabi tutarak yani
normal sigortal›lar gibi de¤erlendirerek yükümlülüklerini yerine getirecektir.
Ayr›ca Kanunla yürürlükten kald›r›lan mülga kanunlara göre sigortal› olanlardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ayl›¤›
ba¤lananlar ile malullük ayl›¤›na hak kazanarak malullük durumlar›n›n
tespiti için talepte bulunan, ancak, Kanunun yürürlük tarihinden sonra
malul oldu¤una karar verilerek malullük ayl›¤› ba¤lanan sigortal›lar
hakk›nda da yukar›da belirtilen hükümlere göre ifllem yap›lmaktad›r.
Yani 1479 say›l› Kanuna göre maluliyet baflvurusunu 10/9/2008 tarihinde yapan ve 15/11/2008 tarihinde maluliyet maafl› ba¤lanan sigortal›
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1/7/2009 tarihinde (4/a) kapsam›nda çal›flmaya bafllamas› halinde hakk›nda sosyal güvenlik destek primi hükümleri uygulanacakt›r.
4- SÜREKL‹ ‹fi GÖREMEZL‹K GEL‹R‹ ALMAKTA OLANLARIN
ÇALIfiMA HAYATI
Sürekli ifl göremezlik geliri, ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu
oluflan hastal›k ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k kurullar› taraf›ndan verilen raporlara istinaden
Kurum Sa¤l›k Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oran›nda
azalm›fl bulundu¤u tespit edilen sigortal›ya ba¤lan›r. Sürekli ifl göremezlik geliri ba¤lanabilmesi için, sigortal›n›n çal›flt›¤› iflten ayr›lmas›, ifl yerini kapatmas› veya devretmesi flart› aranmaz.sürekli ifl göremezlik ayl›¤›
meslekte kazanma gücü oran› dikkate al›narak k›smi yada tam olarak
ba¤lanmaktad›r.
‹flverenler yanlar›nda k›smi yada tam sürekli ifl göremezlik geliri
alan sigortal› çal›flt›rmas› halinde normal sigortal›lar için 5510 say›l› Kanunun kendisine yükledi¤i yükümlülükleri ile sorumlu tutulmufltur.
5-VAZ‹FE MALULLÜ⁄Ü AYLI⁄I ALMAKTA OLANLARIN ÇALIfiMA
HAYATI
5.1 5510 Say›l› Kanuna Göre ‹lk defa Tescil Olunanlar;
5510 say›l› Kanunun 47 inci maddesi 15 inci f›kras›nda yer alan
“Vazife malûllü¤ü ayl›¤› ba¤lananlardan; a) 5 inci maddenin (c) bendi hükmü sakl› kalmak kayd›yla vazife malûllü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›fl
olanlardan harp malûllü¤ü zamm› hariç Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda çal›flmaya bafllayanlar›n
ayl›klar›, çal›flmaya bafllad›klar› tarihi takip eden ödeme dönemi bafl›ndan itibaren kesilir ve bunlar hakk›nda uzun vadeli sigorta kollar› uy268
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gulan›r.Bunlardan çal›flt›klar› süre zarf›nda 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançlar› üzerinden 81 inci madde gere¤ince k›sa
ve uzun vadeli sigorta kollar› ile genel sa¤l›k sigortas›na ait prim al›n›r.
Bunlar ile 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda
çal›flmalar› nedeniyle istekleri üzerine haklar›nda uzun vadeli sigorta
kollar› uygulananlardan; yeniden ayl›k ba¤lanmas› için yaz›l› istekte
bulunan ya da emekliye ayr›lan veya herhangi bir nedenle görevi sona
erenler hakk›nda sonraki çal›flmalar› karfl›l›¤›nda ayl›¤a hak kazanmalar› halinde bu süre için, 29 uncu maddeye göre ayl›k hesaplan›r. Sonradan geçen çal›flmalar›ndan dolay› yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanamayanlar›n kendilerine toptan ödeme, vefat› halinde ise hak sahiplerine
ölüm ayl›¤› ba¤lan›r veya toptan ödeme yap›l›r.” hükmü gere¤i vazife
malullü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›fl malullerden, Kanunun 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a), ve (c) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak çal›flmaya
bafllayanlar›n ayl›klar› kesilir ve tüm sigorta kollar›na tabi olarak çal›flmaya devam ederler. 4/b kapsam›nda (tar›msal faaliyette bulunmalar› haricinde) sigortal› olmalar› halinde alm›fl olduklar› ayl›klardan kesilmek
üzere haklar›nda SGDP’ye iliflkin hükümler uygulan›r.
5.2 5434 Say›l› Kanuna Göre Vazife Malullü¤ü Ayl›¤› Alanlar
‹le Kanun Yürürlü¤e Girdi¤i Tarihte ‹fltirakçi Olup sonradan
Vazife Malullü¤ü Ayl›¤› Alanlar;
a) 5434 say›l› Kanuna göre vazife malullü¤ü ayl›¤› almakta iken
5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bendi kapsam›nda çal›flmaya devam edenler hakk›nda, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yaz›l› talepleri do¤rultusunda Kanunun ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› hükümleri ve uzun vadeli sigorta kollar› veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümleri uygulan›r.
Uzun vadeli sigorta primi ödeyen vazife malullerin, belirtilen süre
içinde yaz›l› talepte bulunmamalar› hâlinde ayr›ca ifl kazas› meslek has269
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tal›¤› hükümleri uygulanacakt›r. Bunlardan ayr›ca sosyal güvenlik destek
primi kesilmez.
Örne¤in; 5434 say›l› Kanuna göre vazife malullü¤ü ayl›¤› almakta
olan sigortal› (X) 1/1/2008 tarihinde hizmet akdine istinaden (4/a) kapsam›nda sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. Bay (X) ayn› zamanda uzun vadeli sigorta koluna ait prim ödemek
için SGK’ya baflvurmufltur. Bu durumda Kadir Bey için ödenecek prim
oranlar› Kanundan önce ve sonraki çal›flmalar› dikkate al›narak izah
edelim

√ 5510 say›l› Kanun yürürlü¤e girmeden önce prime esas kazanç

üzerinden sosyal güvenlik destek primi (%30) ve uzun vadeli si-

gorta (%20) primi hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir. Kadir Bey
için 1/1/2008 -30/9/2008 döneminde her ay için ödenecek toplam
prim tutar› prime esas kazanc›n %50’sidir.

√ 1/10/2008 tarihinde itibaren bir ay içerisinde ifl kazas› ve mes-

lek hastal›¤› sigortas› hükümleri (%1-%6,5) ve uzun vadeli sigorta kollar›na(%20) iliflkin hükümlerini uygulanmas›n› talep etmesi halinde ödeyece¤i prim prime esas kazanc›n üzerinden iflin tehlike s›n›f ve
derecesine göre %21-%26,5 aras›nda de¤iflmekte olup hakk›nda SGDP
uygulanmayacakt›r.

√ 1/10/2008 tarihinde itibaren bir ay içerisinde sosyal güvenlik

destek primine ait hükümlerin uygulanmas›n› talep etmesi halinde ödeyece¤i prim, prime esas kazanc›n üzerinden iflin tehlike s›n›f ve
derecesine göre %31-%36,5 aras›nda de¤iflmektedir. (sosyal güvenlik
destek primi oran›: k›sa vadeli sigorta koluna iliflkin prim oran›na %30
ekleme sonucu bulunan tutard›r.)

√ 1/10/2008 tarihinde itibaren bir ay içerisinde herhangi bir talebi-

nin olmad›¤› varsay›l›rsa o zaman Bay (X) için uzun vadeli sigorta

kollar›na iliflkin(%20) hüküm yan› s›ra ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas›(%1-%6,5) hükümleri de uygulanacakt›r. Bu du-
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rumda ödeyece¤i prim, prime esas kazanc›n üzerinden iflin tehlike s›n›f
ve derecesine göre %21-%26,5 aras›nda de¤iflecektir.
b) Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ifltirakçi olup, Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra 5434 say›l› Kanun hükümlerine göre vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lananlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bendi kapsam›nda çal›flmaya bafllayanlar hakk›nda da yaz›l› talepleri (ifl kazas› ve meslek hastal›¤› ve uzun vadeli veya
sosyal güvenlik destek primi) do¤rultusunda ifllem yap›lacakt›r.
Yukar›da (a) ve (b) maddesinde belirtilenlerden ayr›ca genel sa¤l›k
sigortas› primi al›nmamaktad›r.
6- HARP MALULLER‹ ‹LE TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE
NAKD‹ TAZM‹NAT VE AYLIK BA⁄LANMASI HAKKINDA KANUNA
GÖRE VAZ‹FE MALULLÜ⁄Ü AYLI⁄I ALMAKTA OLANLARIN
ÇALIfiMA HAYATI
Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanuna göre ayl›klar› hesaplanarak ödenen veya asayifl ve güvenli¤in sa¤lanmas› ile ilgili kanunlara göre vazife malullü¤ü
ayl›¤› almakta iken; Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla çal›flmaya
devam edenler ile sonradan Kanuna tabi çal›flmaya bafllayacaklar için
sosyal güvenlik destek primi uygulanmaz.
Harp malûlleri ile 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu, 2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanuna göre vazife
malûllü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›fl malûllerden,
a) 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak çal›flmaya bafllayanlar›n,
b) 3713 say›l› Kanuna göre ayl›k ba¤lanm›fl malûller ile ayn› Kanun
kapsam›na giren olaylar sebebiyle vazife malûllü¤ü ayl›¤› alan er ve er-
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bafllar›n, 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda sigortal› olmalar› halinde ayl›klar› kesilmez.
(a) ve (b) maddesinde belirtilen ve ayl›klar› kesilmeyen vazife malulleri, Kanunun (4/c) kapsam›nda çal›flmalar› halinde uzun vadeli sigorta kollar›, (4/a) ve (4/b) kapsam›nda çal›flmalar› halinde ise ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› hükümleri uygulanmaktad›r. (4/a) ve
(4/b) kapsam›nda çal›flan harp malulleri ile yukar›da belirtilen Kanunlara göre vazife malullü¤ü ayl›¤› alanlar›n istekleri halinde, ifl kazas› ve
meslek hastal›¤› sigortas› hükümleri haricinde uzun vadeli sigorta kollar›na tabi olabilirler. Uzun vadeli kollar›na tabi olma isteklerini SGK’ya
bildirdikleri tarihi takip eden ay bafl›ndan itibaren, haklar›nda uzun vadeli sigorta kollar›na iliflkin hükümleri uygulan›r.
Ayl›¤› kesilmeksizin yukar›daki hükümlere tabi olanlardan ayr›ca
genel sa¤l›k sigortas› primi al›nmamaktad›r
7-SONUÇ
5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girmesi ile birlikte ilk defa 5510 say›l› kanuna tabi olarak çal›flmaya bafllayan ve an›lan Kanuna göre yafll›l›k/emeklilik ve malül ayl›¤› alanlar›n tekrar çal›flma hayat›na dönmeleri halinde 4/a (ssk’l›)ve 4/c (memur) kapsam›nda ayl›klar›n› kestirmeksizin çal›flmalar› mümkün de¤ildir. Ancak 4/b kapsam›nda faaliyet göstermeleri halinde istekleri do¤rultusunda sosyal güvenlik destek primi
ödeyerek ayl›klar›n› kestirmeksizin faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yafll›l›k/emeklik ayl›¤› almakta olanlar tar›msal faaliyette bulunmalar› halinde (Kanunun 4/1-b’nin 4 numaral› alt bendi kapsam›nda) ayl›klar› kesilmedi¤i gibi bunlardan sosyal güvenlik destek primi de al›nmaz
5510 say›l› Kanun geçici maddeleri hükmü gere¤i 5510 say›l› Kanundan önce mülga kanun hükümlerine göre tescil edilen sigortal›lar
hakk›nda Kanunla yürürlükten kald›r›lan sosyal güvenlik destek primine
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iliflkin hükümler uygulanmaya devam edilmektedir. Yeni uygulamada
sosyal güvenlik destek primi oran› de¤iflmifltir. Daha önce %30 uygulan›rken yeni oran uygulamas›nda k›sa vadeli sigorta kolu primi de dahil
edilmifltir. ‹flin tehlike s›n›f ve derecesine göre sosyal güvenlik destek
primi oran› %31 ila %36,5 aras›nda de¤iflmektedir.
Ayr›ca 5510 say›l› Kanundan önce tescil edilen ve vazife malullü¤ü ayl›¤› alan kiflilerin çal›flma hayat›na tekrar dönmeleri ve haklar›nda
uzun vadeli sigorta kollar›na iliflkin hükümlerinde uygulamas›n› isteyenlerin prime esas kazançlar› üzeriden %50 oran›nda prim al›nmakta idi.
Yine Kanunun gecici maddeleri ile yap›lan düzenleme ile yaz›l› talepleri do¤rultusunda ya haklar›nda ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› ve uzun vadeli sigorta kollar›na yada sosyal güvenlik destek primine
ait hükümler uygulanacakt›r.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu (2008) 5510 Say›l› Kanun Gere¤ince Sigortal› Say›lanlar, Say›lmayanlar, Sigortal›l›¤›n Bafllang›c›, Kuruma
Bildirilmesi Ve Sona Ermesi Hakk›nda Tebli¤. Ankara : Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu (2009) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü¤ü, Sigortal› Tescil ve Hizmet Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan 2009-37 say›l› genelge. Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar (2006). 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 say›l›)
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ALT ‹fiVEREN‹N ‹fiÇ‹ YA DA BAZI
‹fiÇ‹LER‹N‹ GEÇ‹C‹ ‹fi ‹L‹fiK‹S‹ ‹LE
BAfiKA ‹fiVERENE DEVRETMES‹:
l Selahattin BAYRAM*
I- G‹R‹fi:
As›l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y›l›nda 3008 say›l› ifl yasas› ile
mevzuat›m›zdaki yerini alm›flt›r. Zamanla, özellikle 1980 y›llardan sonra
çal›flma hayat›nda daha yayg›n kullan›l›r bir hal alm›flt›r. Bu iliflki ile ayn› iflyerinde bir baflka iflveren daha ifl yapmaktad›r. As›l iflveren baflka iflverenin eme¤inden kazanç elde etmektedir. Gerek 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2’nci maddesinde gerekse Alt ‹flveren Yönetmeli¤i’nde geçerli
as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin kurulmas› için gerekli flartlar düzenlenmifltir. Yine, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 7’nci maddesinde geçici ifl iliflkisi hüküm alt›na al›nm›flt›r. Makalede, alt iflverenin iflçi ya da baz› iflçilerini geçici ifl iliflkisi ile baflka iflverene devretmesi konusu, muvazaa, idari para cezas›n›n uygulanmas› ve birlikte sorumluluk ba¤lam›nda aç›klanacakt›r.
II- ALT ‹fiVEREN ‹fiÇ‹ YA DA BAZI ‹fiÇ‹LER‹N‹ GEÇ‹C‹ ‹fi
‹L‹fiK‹S‹ ‹LE BAfiKA ‹fiVERENE DEVRETMES‹:
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 7’nci maddesinde; “‹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*

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Müfettifli
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¤u ifle benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› kofluluyla baflka bir iflverene ifl görme
edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretti¤inde geçici ifl iliflkisi gerçekleflmifl olur. Bu halde ifl sözleflmesi devam etmekle beraber, iflçi bu sözleflmeye göre üstlendi¤i iflin görülmesini, ifl sözleflmesine geçici ifl iliflkisi kurulan iflverene karfl› yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren iflçiye talimat verme hakk›na sahip olup,
iflçiye sa¤l›k ve güvenlik risklerine karfl› gerekli e¤itimi vermekle yükümlüdür. …” hükmü öngörülmüfltür.
Görüldü¤ü üzere, geçici ifl iliflkisinde;
• ‹flçinin yaz›l› r›zas›n› almas› gerekti¤i,
• ‹flçiyi devretti¤i iflverenin holding bünyesi içinde veya ayn› flirketler toplulu¤una ba¤l› baflka bir iflyerine veyahut yapmakta oldu¤u ifle
benzer ifllerde çal›flt›r›lmas› kofluluyla baflka iflverene devredilmesi gerekti¤i,
• ‹flçinin geçici olarak devredilmesi gerekti¤i,
flartlar›na uyulmas› gerekmektedir.
‹flçinin kanuna uygun olarak devredilmesi halinde, geçici ifl iliflkisi,
alt› ay› geçmemek üzere ve en fazla iki defa gerekti¤inde yenilenmek
üzere devam eder.
As›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin düzenlendi¤i 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2’nci maddesinin 6’nc› f›kras›nda; “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 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 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.” hükmü öngörülmüfltür.
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Mezkur maddenin 7’nci f›kras›nda; “As›l iflverenin iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle al›narak çal›flt›r›lmaya devam ettirilmesi suretiyle
haklar› k›s›tlanamaz veya daha önce o iflyerinde çal›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.
Söz konusu maddeler incelendi¤i zaman, geçerli as›l iflveren-alt iflveren kurulmas› ve hükmünü devam ettirebilmesi için;
• Alt iflverenin ald›¤› ifl as›l iflverenin iflyerinde yürüttü¤ü mal veya
hizmet üretimine iliflkin yard›mc› ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde
olmas›,
• Alt iflverene verilen ifl, iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerden olmas›,
• Alt iflverenin görevlendirdi¤i iflçilerinin sadece as›l iflverenden ald›¤› iflte çal›flt›rmas›,
• As›l iflverenin iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle al›narak çal›flt›r›lmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar›n›n k›s›tlanamayaca¤›,
• Daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan kimse ile alt iflveren iliflkisinin kurulamayaca¤›, flartlar›na uyulmas› ve ayk›r› davran›lmamas› gerekmektedir.
Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i’nin Tan›mlar Bafll›kl› 3’ncü maddesinin g
f›kras›nda muvazaa tan›mlanm›flt›r. Söz konusu f›kraya göre;
1) ‹flyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine iliflkin as›l iflin bir
bölümünde uzmanl›k gerektirmeyen ifllerin alt iflverene verilmesini,
2) Daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan kimse ile kurulan alt iflverenlik iliflkisini,
3) As›l iflveren iflçilerinin alt iflveren taraf›ndan ifle al›narak haklar›
k›s›tlanmak suretiyle çal›flt›r›lmaya devam ettirilmesini,

277

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

4) Kamusal yükümlülüklerden kaç›nmak veya iflçilerin ifl sözleflmesi, toplu ifl sözleflmesi yahut çal›flma mevzuat›ndan kaynaklanan haklar›n› k›s›tlamak ya da ortadan kald›rmak gibi taraflar›n gerçek iradelerini
gizlemeye yönelik ifllemleri, ihtiva eden sözleflmeyi, ifade edece¤i belirtilmifltir.
Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i’nin 12’nci maddesinde muvazaa incelemesi düzenlenmifltir.
Söz konusu madde de; “(1) 7 nci madde uyar›nca tescili yap›lan iflyeri için 6 nc› maddede belirtilen belgelerde Kanuna ayk›r›l›k veya muvazaa kanaatini oluflturan delillerin bulunmas› hâlinde, söz konusu belgeler gerekçesi ile birlikte incelenmek üzere bölge müdürlü¤ünce ifl teftifl grup baflkanl›¤›na intikal ettirilir.
(2) Muvazaan›n incelenmesinde özellikle;
a) Alt iflverene verilen iflin, iflyerinde as›l iflveren taraf›ndan yürütülen mal veya hizmet üretimine iliflkin as›l iflin yard›mc› ifllerinden olup
olmad›¤›,
b) Alt iflverene verilen iflin iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik
nedenlerle uzmanl›k gerektiren bir ifl olup olmad›¤›,
c) Alt iflverenin daha önce o iflyerinde çal›flt›r›lan bir kifli olup olmad›¤›,
ç) Alt iflverenin ifle uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup
olmad›¤›,
d) ‹stihdam edece¤i iflçilerin niteliklerinin yap›lacak ifle uygun olup
olmad›¤›,
e) Alt iflverene verilen iflte as›l iflveren ad›na koordinasyon ve denetimle görevlendirilenlerden baflka as›l iflverenin iflçisinin çal›fl›p çal›flmad›¤›,
f) Yap›lan alt iflverenlik sözleflmesinin ifl hukukunun öngördü¤ü
kamusal yükümlülüklerden kaç›nmay› amaçlay›p amaçlamad›¤›,
g) Yap›lan alt iflverenlik sözleflmesinin iflçilerin ifl sözleflmesi, toplu
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ifl sözleflmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklar›n› k›s›tlamaya ya da ortadan kald›rmaya yönelik yap›l›p yap›lmad›¤›,
hususlar› göz önünde bulundurulur.” hükmü öngörülmüfltür.
Dolay›s›yla, Alt iflverenin iflyerini 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3 ncü
maddesi uyar›nca ilgili bölge müdürlü¤üne bildirdi¤i tarihten itibaren
gerekli görülmesi halinde ifl müfettiflince iflyerine ait belgelerin incelenmesi neticesinde müfettifl as›l iflveren ile alt iflveren aras›nda yaz›l› ifl sözleflmesi ile kurulan alt iflverenlik iliflkisi ile 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2
nci maddesinin 6 ve 7 nci f›kralar›nda öngörülen hükümlerin bir veya
birkaç›na muhalefet edildi¤i yahut alt iflverenlik yönetmeli¤inde belirtilen muvazaa hallerinden biri ya da birkaç›n›n gerçekleflti¤i yönünde tespite ulaflabilecektir. 5763 say›l› ‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’un(T.C. Yasalar, 2008) 1. maddesi ile 4857
say›l› ‹fl Kanunu’nun 3. maddesinin 2. f›kras›na eklenen hükümde öngörüldü¤ü üzere, müfettiflin bu tespite ulaflmas› halinde gerekçeli müfettifl
raporunun as›l iflveren ve alt iflverene tebli¤ edilece¤i, tebli¤ tarihinden
itibaren ilgililerce alt› iflgünü içinde yetkili ifl mahkemesine itiraz edilmesi gerekti¤i, bu süre zarf›nda müfettifl raporuna itiraz edilmemesi veya
yetkili ifl mahkemesine itiraz edilmesine ra¤men, mahkeme taraf›ndan
muvazaal› ifllemin tespitinin onanmas› halinde tescil iflleminin bölge müdürlü¤ünce iptal edilece¤i ve alt iflverenin iflçilerinin bafllang›çtan itibaren as›l iflverenin iflçileri say›laca¤› düzenlenmifltir. K›saca, as›l iflveren ile
alt iflveren aras›nda yap›lan alt iflverenlik sözleflmesinin muvazaal› ifllem
oldu¤u hukuken sabit olmufl olacakt›r.
Taraflar aras›nda yap›lan alt iflverenlik sözleflmesinin ilgili kanun ve
yönetmeli¤in amir hükümlerine ayk›r› olarak yap›ld›¤›n›n hukuken sabit
hale gelmesi söz konusuysa taraflar aras›nda yap›lm›fl olan alt iflverenlik
sözleflmesi hukuken geçerli olmayacakt›r. Yani, muvazaal› ifllem oldu¤u
hukuken ve somut olarak flüpheye mahal vermeyecek flekilde tespit edilen alt iflverenlik sözleflmesi bafllang›çtan beri hükümsüz olacakt›r. Hiç
do¤mam›fl olarak kabul edilecektir. Bafllang›çtan beri hükümsüz olan alt
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iflverenlik sözleflmesi as›l iflveren ve alt iflveren için hiçbir hak ve alacak
do¤urmayacakt›r. As›l iflveren ve alt iflverenin muvazaal› ifllem oldu¤u
flüpheye mahal vermeyecek flekilde tespit edilen alt iflverenlik sözleflmesi nedeniyle birbirinden borç ve alacak talebinde bulunmalar› da hukuken mümkün olmayacakt›r. Ayn› zamanda, alt iflverenin iflçileri olan as›l
iflverenin iflçileri için de muvazaal› ifllem olan alt iflverenlik sözleflmesi
hiçbir hukuki sonuç do¤urmayacakt›r. Söz konusu iflçiler için muvazaal› ifllem olan alt iflverenlik sözleflmesi yap›lmam›fl gibi bafllang›çtan itibaren as›l iflverenin iflçileri oldu¤u kabul edilecek ve bunun hukuki sonuçlar› ile ba¤l› olacaklard›r. Tüm yasal haklar› muvazaal› ifllem ile alt iflverene devredilmeyen di¤er iflçilerle ayn› olacakt›r. Kesinlikle en ufak bir
ayr›ma veya farkl› muameleye tabi tutulmalar› sözkonusu olmayacakt›r.
Alt iflverene muvazaal› ifllem ile devredilen iflçiler hiçbirfley olmam›fl gibi iflyerinde çal›flmaya devam edeceklerdir.
5838 say›l› Kanun’un (T.C. Yasalar, 2009) 33’ncü maddesinde ifle
al›nma ve iflten ç›kar›lma bildirimleri ile iflyeri bildiriminde birden fazla
kurum yerine tek kuruma verilmenin yeterli say›lmas› uygulamas›n›n
01.08.2009 tarihinde yürürlü¤e girece¤i belirtilmifltir. Yine, ayn› kanunun
5’nci maddesinde de¤ifliklikle ilgili uygulaman›n usul ve esaslar›n›n Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenece¤i öngörülmüfltür. Bu hüküm gere¤i, Sosyal Güvenlik Kurumuna Yap›lan Sigortal› ve ‹flyeri Bildirimlerinin Baz› Kurumlara Yap›lmas› Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik 21 Temmuz 2009 tarih ve 27295 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
5838 say›l› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”un 4’ncü maddesinde; “5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 102 nci maddesinin birinci f›kras›na afla¤›daki
bent eklenmifl, ikinci f›kras›nda yer alan “(a) ve (b) bentlerinde” ibaresi
“(b) bendinde” olarak de¤ifltirilmifl ve üçüncü f›kras›nda geçen “8 inci,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “9 uncu,” ibaresi eklenmifltir.
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“j) 9 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendine göre sigortal›l›¤› sona erenlere iliflkin bildirim ile 506 say›l› Kanunun geçici 20 nci
maddesinde yer alan sand›klara, sand›k ifltirakçili¤inin bafllama veya sona ermesine iliflkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u halde an›lan
ortamda göndermeyenler hakk›nda, her bir sigortal› veya sand›k ifltirakçisi için asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulan›r. …”hükmü, ayn› kanunun 5’nci maddesinde; “ 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanununa afla¤›daki ek madde eklenmifltir.
“Kuruma yap›lan baz› bildirimlerin yeterli say›lmas›
EK MADDE 1- ‹flverenler taraf›ndan 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yap›lan sigortal› ve iflyerlerine iliflkin bildirimler;
5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlar ile Çal›flt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 say›l›
Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 say›l› ‹fl Kanununun 3 üncü maddesi
hükümleri uyar›nca Bakanl›k ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye
‹fl Kurumuna yap›lmas› gereken bildirimlerin yerine geçer. Ticaret sicili
memurluklar›nca iflyeri tesciline iliflkin Kuruma yap›lan bildirimlerin d›fl›nda, ayr›ca Bakanl›k ilgili bölge müdürlü¤üne bildirimde bulunulmaz.
… Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü ve ayn› Kanun’un 33’ncü maddesinde; “ Bu Kanunun; … ç) 4 üncü, 5 inci ve 6 nc› maddeleri 1/8/2009
tarihinde, … yürürlü¤e girer.” hükmü öngörülmüfltür.
5838 say›l› “ Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”un 5’nci maddesi; “… Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve
esaslar Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü uyar›nca
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yap›lan Sigortal› ve ‹flyeri Bildirimlerinin Baz› Kurumlara Yap›lmas› Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair
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Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik 21 Temmuz 2009 tarih ve 27295
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Söz konusu Yönetmeli¤in;
“Amaç ve kapsam” bafll›kl› 1’nci maddesinde; 31/05/2006 tarihli ve
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre iflverenler taraf›ndan Sosyal Güvenlik Kurumuna yap›lan sigortal› ve iflyeri bildirimlerinin, 13/6/1952 tarihli ve 5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›ranlar Aras›ndaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanunun 3 üncü maddesi, 5/5/1983
tarihli ve 2821 say›l› Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 25/8/1999
tarihli ve 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun 48 inci maddesi ve
22/5/2003 tarihli ve 4857 say›l› ‹fl Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyar›nca Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye ‹fl Kurumuna yap›lmas› gereken bildirimlerin yerine geçmesine dair usul ve esaslar› düzenlemek oldu¤u,
“ Kanunun 11 inci maddesine göre yap›lan bildirimlerin mahiyeti”
bafll›kl› 7’nci maddesinde; iflverenler taraf›ndan veya ticaret sicili memurluklar›nca Kanunun 11 inci maddesi uyar›nca iflyerlerine iliflkin Kuruma
yap›lan bildirimlerin 4857 say›l› ‹fl Kanununun 3 üncü ve 5953 say›l› Kanunun 3 üncü maddesi uyar›nca Bakanl›¤›n ilgili bölge müdürlüklerine
yap›lmas› gereken bildirimlerin yerine geçece¤i, iflyerinin miras yoluyla
intikali halinde ise mirasç›lar› taraf›ndan ölüm tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde Kuruma bildirim yap›ld›¤› takdirde, bu maddenin birinci
f›kras›na göre ilgili Kurumlara da süresi içinde bildirim yap›lm›fl say›laca¤›,
“ Sigortal› ve iflyeri bildirimlerinin Kuruma yap›lma zorunlulu¤u”
bafll›kl› 8’nci maddesinde; 5953 say›l› Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 say›l› Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas›
Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 say›l› ‹fl Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyar›nca yap›lmas› gereken sigortal› ve iflyeri bildirimle-
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rinin Kuruma yap›laca¤›, Kuruma bildirim tarihinin ilgili kurumlara bildirim tarihi say›laca¤›, Kanunun 8, 9 ve 11 inci maddelerine göre iflyeri,
sigortal› ve Alt iflverenler taraf›ndan iflyerlerine iliflkin kuruma yap›lan
bildirimlerle tescil ifllemlerine esas belge ve eklerinin birer sureti kurum
taraf›ndan 15 gün içinde Bakanl›k, Bölge Müdürlükleri ve ‹fiKUR’a gönderilece¤i, ilgili kurumlar›n mevzuatlar› uyar›nca ifllem yapaca¤›,
“‹dari para cezalar›” bafll›kl› 9’ncu maddesinde; 5953 say›l› Bas›n
Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakk›nda Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 say›l› Sendikalar Kanununun
62 nci maddesi, 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 say›l› ‹fl Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyar›nca ve
5510 say›l› Kanunun 8, 9 ve 11 inci maddelerine göre yap›lmas› gereken
bildirimleri yerine getirmeyenler hakk›nda 5510 say›l› Kanunun 102 nci
maddesine göre, Kurum taraf›ndan idari para cezas› uygulanaca¤›,
“506 say›l› Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sand›k ifltirakçilerinin bildirimleri” bafll›kl› geçici madde 1’de ise 506 say›l› Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sand›klar, Kuruma devir tarihine kadar ifltirakçilerinin sand›kla ilgililerinin bafllama ve sona ermesine
iliflkin bildirimlerini en geç on gün içinde 28/8/2008 tarihli ve 26981 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin
ilgili hükümlerine göre Kuruma yapaca¤›, hususlar› öngörülmüfltür.
Dolay›s›yla, 01.08.2009 tarihinden itibaren 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3’ncü maddesi (Ticaret Sicili Memurlar›nca iflyeri tesciline iliflkin
Kuruma yap›lan bildirimlerin d›fl›nda ) yap›lmas› gereken bildirimlerin
yerine 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun
8,9 ve 11’nci maddelerine göre Kuruma yap›lan bildirimler geçerlidir. Yine, Yönetmeli¤in 9’ncu maddesinde aç›kça belirtildi¤i üzere, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3’ncü maddesi hükümleri uyar›nca ve 5510 say›l› Kanunun 8,9 ve 11’nci maddelerine göre yap›lmas› gereken bildirimleri yerine getirmeyenler hakk›nda 5510 say›l› Kanun’un 102’nci maddesine
göre Kurum taraf›ndan idari para cezas› uygulanacakt›r.
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Burada yap›lmas› gerekenin, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3’ncü maddesinde belirtilen hususlar›n neler oldu¤u, mer-i ‹fl Kanunu’nun as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinde uygulanacak idari para cezas› ile ilgili 98’nci
maddesindeki hususun ne oldu¤u, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun 8, 9 ve 11’nci maddelerinde belirtilen hususlar›n neler oldu¤u, yine 5510 Kanun’un 102’nci maddesine göre hangi hususlara idari para cezas› uyguland›¤›n›n belirlenmesinden sonra
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3’ncü maddesi uyar›nca as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin muvazaal› oldu¤unun kanunda öngörüldü¤ü üzere tespiti
ve kesinleflmesi halinde ayn› Kanunu’nun 98’nci maddesi hükmü uyar›nca idari para cezas› uygulan›p uygulanmayaca¤›n›n belirlenmesidir.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun iflyerini bildirme bafll›kl› 3’ncü maddesi
incelendi¤i zaman,;
* Bu Kanunun kapsam›na giren nitelikte bir iflyerini kuran, her ne
suretle olursa olsun devralan, çal›flma konusunu k›smen veya tamamen
de¤ifltiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iflyerini kapatan iflveren, iflyerinin unvan ve adresini, çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›, çal›flma konusunu, iflin bafllama veya bitme gününü, kendi ad›n› ve soyad›n› yahut unvan›n›, adresini, varsa iflveren vekili veya vekillerinin ad›, soyad› ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlü¤üne bildirmek zorunda
oldu¤u,
* (De¤iflik ikinci f›kra: 15/5/2008-5763/1 md.) Bu Kanunun 2 nci
maddesinin alt›nc› f›kras›na göre ifl alan alt iflverenin, kendi iflyerinin tescili için as›l iflverenden ald›¤› yaz›l› alt iflverenlik sözleflmesi ve gerekli
belgelerle birlikte, birinci f›kra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlü oldu¤u, Bölge müdürlü¤ünce tescili yap›lan bu iflyerine ait belgelerin
gerekti¤inde ifl müfettifllerince incelenece¤i, inceleme sonucunda muvazaal› ifllemin tespiti halinde, bu tespite iliflkin gerekçeli müfettifl raporunun iflverenlere tebli¤ edilece¤i, bu rapora karfl› tebli¤ tarihinden itibaren alt› iflgünü içinde iflverenlerce yetkili ifl mahkemesine itiraz edilebi-
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lece¤i, itiraz üzerine verilen kararlar›n kesin oldu¤u, rapora alt› ifl günü
içinde itiraz edilmemifl veya mahkeme taraf›ndan muvazaal› ifllemin tespitinin onanm›fl olmas› halinde yap›lm›fl olan tescil iflleminin iptal edilece¤i ve alt iflverenin iflçilerinin bafllang›çtan itibaren as›l iflverenin iflçileri say›laca¤›,
* (Ek f›kra:11/6/2003-4884/10 md.) Ancak, flirketlerin tescil kay›tlar›n›n ise ticaret sicili memurluklar›n›n gönderdi¤i belgeler üzerinden
yap›laca¤› ve bu belgelerin ilgili ticaret sicili memurlu¤unca bir ay içinde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ilgili bölge müdürlüklerine
gönderilece¤i,
* (Ek f›kra: 15/5/2008-5763/1 md.) 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 belirlenece¤i,
hususlar›n›n öngörüldü¤ü görülmektedir.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun iflyeri bildirme yükümlülü¤üne ayk›r›l›k
bafll›kl› 98’nci maddesinde; “De¤iflik birinci f›kra: 15/5/2008-5763/8 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 iflveren veya vekillerine ayr› ayr› on bin Yeni Türk Liras› idari para cezas› verilir.
Bu para cezas›n›n kesinleflmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne
ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip eden her ay için ayn› miktar ceza uygulan›r.”hükmü öngörülmüfltür.
Görüldü¤ü üzere, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 98’nci maddesinde, iflyerini muvazaal› olarak bildiren as›l iflveren ile alt iflveren veya vekillerine ayr› ayr› uygulanacak idari para cezas› 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
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3’ncü maddesindeki iflyeri bildirme yükümlülü¤üne ayk›r›l›k halinde uygulanacak idari para cezas›ndan ayr›lm›flt›r.
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun
8,9,11 ve 102’nci maddeleri incelendi¤i zaman, 5510 say›l› Kanunun
8’nci maddesinde sigortal› bildirimi ve tescilinin, 9’ncu maddesinde sigortal›l›¤›n sona ermesinin ve 11’nci maddesinde ise iflyeri, iflyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve naklinin düzenlendi¤i görülmüfltür. Konumuzla ilgili olarak 11’nci maddenin oldu¤u görülmektedir. Söz konusu
11’nci madde de;
* ‹flyerinin, sigortal› say›lanlar›n maddî olan ve olmayan unsurlar ile
birlikte ifllerini yapt›klar› yerler oldu¤u,
* ‹flyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden
ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen iflyerine ba¤l› yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden veya meslek e¤itimi yerleri, avlu ve büro gibi di¤er eklentiler ile araçlar›n da iflyerinden say›ld›¤›,
* ‹flverenin, örne¤i Kurumca haz›rlanacak iflyeri bildirgesini en geç
sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte, Kuruma vermekle yükümlü oldu¤u, flirket kuruluflu aflamas›nda, çal›flt›raca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n
ifle bafllama tarihini, ticaret sicili memurluklar›na bildiren iflverenlerin, bu
bildirimlerinin Kuruma yap›lm›fl say›laca¤›, Ticaret sicili memurluklar›n›n
kendilerine yap›lan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek
zorunda oldu¤u,
* 29/6/1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tâbi flirketlerin nevilerinin de¤iflmesi, birleflmesi veya di¤er bir flirkete
kat›lmas› durumunda, bu hususlar›n ticaret siciline tesciline iliflkin ilân
tarihini; adi flirketlerde flirkete yeni ortak al›nmas› durumunda ise en geç
yeni orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip eden on gün içinde, iflyeri bildirgesi ile
Kuruma bildirilmek zorunda oldu¤u,
* ‹flyerinin faaliyette bulundu¤u adresten baflka bir ildeki adrese
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nakledilmesi, sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflyerinin baflka bir iflverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iflyerinin nakledildi¤i, yeni
iflverenin ifli veya iflyerini devrald›¤› tarihi takip eden on gün içinde, iflyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasç›lar›, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, iflyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü oldu¤u, iflyerinin ayn› il s›n›rlar› içinde Kurumun di¤er bir ünitesinin
görev alan›na giren baflka bir adrese nakledilmesi halinde, adres de¤iflikli¤inin yaz› ile bildirilmesinin yeterli oldu¤u, bu ifllerde çal›flan sigortal›lar›n, sigorta hak ve yükümlülüklerinin devam edece¤i,
* Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili di¤er kamu ve
özel hukuk tüzel kiflileri, yap› ruhsat› ve di¤er tüm ruhsat veya ruhsat niteli¤i tafl›yan ifllemlerine iliflkin bilgi ve belgeler ile varsa bunlar›n verilmesine esas olan istihdama iliflkin bilgileri, verildi¤i tarihten itibaren bir
ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlü oldu¤u,
Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakk›nda, 102 nci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi uyar›nca idarî para
cezas› uygulanaca¤›, idarî para cezas› uygulanmas›n›n bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teflkil etmeyece¤i,
Alt iflverenin as›l iflverenin iflyerinde çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›, iflverenle aralar›nda yapt›klar› sözleflmenin ibraz› kayd›yla, Kurumdan alaca¤›
özel bir numara ile as›l iflverenin kay›tl› oldu¤u dosyadan bildirece¤i,
‹flyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kald›rmaz. ‹flyeri bildirgesinin
flekli ve içeri¤i ile bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usûl ve esaslar
Kurum taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenece¤i, hususlar›n›n
öngörüldü¤ü görülmektedir.
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun
102’nci maddesinin b f›kras›nda ise; “11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen flekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
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tutuldu¤u halde, an›lan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
1) Kamu idareleri ile bilânço esas›na göre defter tutmak zorunda
olanlar için asgari ücretin üç kat› tutar›nda,
2) Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki kat› tutar›nda,
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret
tutar›nda, idari para cezas› uygulan›r.” hükmü öngörülmüfltür.
5538 say›l› Kanunun 5’nci maddesi uyar›nca 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 gere¤i, 01.8.2009 tarihinden itibaren Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Bölge Müdürlü¤ü’ne yap›lacak bildirimlerin yerine 5510 say›l› Kanunun
11’nci maddesindeki bildirimlerin geçerli olaca¤›, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 3’ncü maddesi uyar›nca verilmesi gereken bildirimlerin ( as›l iflveren-alt iflveren iliflkisi ile ilgili yap›lmas› gereken bildirimler dahil)
01.08.2009 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecektir.
Öz olarak bu düzenleme ile iflverenlerin ayr› ayr› bildirim vermesi zahmetinden kurtar›larak tek bildirim esas› getirilmifltir.
Görüldü¤ü üzere, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun ilgili maddelerinde, 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 98’nci
maddesinde özellikle vurgulanan as›l iflveren alt iflveren iliflkisinin muvazaal› olarak bildiren as›l iflveren ile alt iflverene ayr› ayr› ve fiilin tekrar› halinde de takip eden her ay için ayn› miktar idari para cezas› uygulanaca¤› hükmünün 01.08.2009 tarihinden itibaren uygulanmayaca¤›na dair herhangi bir hükme rastlan›lmamaktad›r.
Muvazaal› ifllem oldu¤u hukuken ve somut olarak flüpheye mahal
vermeyecek flekilde tespit edilen alt iflverenlik sözleflmesi neticesinde
5763 say›l› ‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’un 8 nci maddesi ile 4857 say›l› Kanunun 98 nci maddesinin
birinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik nedeniyle iflyerini muvazaal› olarak

288

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

bildiren as›l iflveren ile alt iflveren veya vekillerine ayr› ayr› on bin Yeni
Türk Liras› idari para cezas›n›n ilgili bölge müdürlü¤ünce uygulanmas›
söz konusu olacakt›r.
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yap›lan Sigortal› ve ‹flyeri Bildirimlerinin Baz› Kurumlara Yap›lmas› Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine
Dair Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmeli¤in 8’nci maddesinde aç›kça alt
iflverenler taraf›ndan iflyerlerine iliflkin kuruma yap›lan bildirimlerle tescil ifllemlerine esas belge ve eklerinin birer suretinin kurum taraf›ndan
15 gün içinde Bölge Müdürlüklerine gönderilece¤i ve ilgili kurumun
mevzuat› uyar›nca ifllem yapaca¤› hususunun belirtilmesi nedeniyle muvazaa incelemesi ve yapt›r›m› konular›nda uygulama usulünün aynen
devam etti¤ini belirtelim.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 99’ncu maddesinde; “ Bu Kanunun; a) …
7’nci maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere ayk›r› davranan, …
‹flveren veya iflveren vekiline bu durumdaki her iflçi için elli milyon lira
para cezas› verilir.” hükmü öngörülmüfltür. Söz konusu idari para cezas›n›n geçici ifl iliflkisi kurulmas›nda 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen hususlara ayk›r› davran›lmas› halinde uyguland›¤›
görülmektedir. Burada, bir iflverenden ifl alan alt iflverenin bu ifl için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›rmas› koflulu
as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin geçerli olmas› için aranan koflul olmas›na ra¤men, alt iflverenin iflçi ya da iflçilerini 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 iflverene geçici
olarak devretmesi söz konusudur. Bu ifllemin 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
7’nci maddesinde öngörülen geçici ifl iliflkisi kurulmas› hükümlerine uygun olarak yap›lmas› halinde kanuna uygun geçici ifl iliflkisi gerçekleflmifl olacakt›r. Yani, alt iflveren bu ifllemi ile 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
7’nci maddesi ile bu maddeye muhalefet halinde idari para cezas›n›n öngörüldü¤ü 99’ncu maddesine ayk›r› bir ifllem yapmam›flt›r.
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Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i’nin tan›mlar bafll›kl› 3’ncü maddesinin g
f›kras›nda say›lan hallerden, alt iflverenin iflçisini geçici ifl iliflkisi ile baflka bir iflverene devretmesinin ya da alt iflverenin iflçisini sadece görevlendirdi¤i iflyerinde çal›flt›rma yükümlülü¤üne ayk›r› davranmas›n›n olmamas›, yine, ayn› yönetmeli¤in 12’nci maddesinde belirtilen muvazaa
incelemesinde göz önünde bulundurulmas› gereken hususlar aras›nda
alt iflverenin iflçisini geçici ifl iliflkisi ile baflka bir iflverene devretmesinin
ya da alt iflverenin iflçisini sadece görevlendirdi¤i iflyerinde çal›flt›rma yükümlülü¤üne uygun davran›p davranmad›¤› hususunun göz önünde bulundurulaca¤›na dair herhangi bir ibarenin yer almamas› nedenleriyle taraflar aras›nda kurulmufl olan as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin kanuna
uygun olarak kurulmas› durumunda, alt iflverenin iflçi ya da baz› iflçilerini 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 iflverene iflgörme edimini yerine getirmek üzere geçici
olarak devretmesi halinde, bu ifllem as›l iflveren-alt iflveren iliflkisini muvazaal› hale getirmifl olmayacakt›r. As›l iflveren-alt iflveren iliflkisini sona
erdirmifl de olmayacakt›r. Alt iflverenin görevlendirdi¤i iflçilerinin sadece
as›l iflverenden ald›¤› iflte çal›flt›rmas› flart›n›, alt iflverenin ayn› iflçilerini
bir baflka yerde de çal›flt›rmas› durumunda geçerli as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin olmayaca¤› fleklinde anlamak gerekir. Bunu bir iflçiyi dahi baflka iflyerinde çal›flt›rmas› halinde as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinin
geçerli olmayaca¤› fleklinde kat› yorumlamamak gerekir. Aksi halde,
problemlerin bir türlü ortadan kalkmad›¤› as›l iflveren-alt iflveren iliflkisi
daha da içinden ç›k›lmaz bir hal alacakt›r.
Ancak, alt iflverenin iflçi ya da baz› iflçilerini 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 iflverene iflgörme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi ifllemi, her ne kadar as›l iflveren-alt iflveren iliflkisini muvazaal› hale getirme-
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mifl ve as›l iflveren-alt iflveren iliflkisini sona erdirmemifl olsa da geçici ifl
iliflkisine konu olan alt iflveren iflçi ya da baz› iflçileri için as›l iflverenin
birlikte sorumluluk hükmünün devam edip etmedi¤i hususu ortaya ç›kacakt›r.
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2’nci maddesinin 6’nc› f›kras› anlam›nda
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 iflverenin 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
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›, 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 yükümlülüklerden 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 baflvurarak 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 iflverenden isteyebilecek, ödemeyi yapan as›l
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iflverenin ise bu ödemeler nedeniyle alt iflverene karfl› rücu hakk› söz
konusu olabilecektir.(Bayram, 2009, 303)
Bu anlamda, alt iflverenin iflçi ya da iflçilerini 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 iflverene iflgörme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, geçici ifl iliflkisine konu olan iflçiler aç›s›ndan as›l iflverenin birlikte sorumlulu¤u ortadan kalkacakt›r.
SONUÇ:
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 2’nci maddesinin 6 ve 7’nci f›kralar› ile
Alt ‹flverenlik Yönetmeli¤i’ne uygun olarak kurulan ve yürürlü¤ünü devam ettiren as›l iflveren-alt iflverenlik iliflkisine ra¤men, alt iflverenin iflçi
ya da baz› iflçilerini 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 iflverene iflgörme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, geçici ifl iliflkisine konu
olan iflçi ya da iflçiler aç›s›ndan yap›lm›fl olan geçici ifl iliflkisinin geçerli
olaca¤›, bu durumun ise as›l iflveren-alt iflveren iliflkisi aç›s›ndan söz konusu iliflkiyi sona erdirmeyece¤i, muvazaal› hale de getirmeyece¤i, ancak, geçici ifl iliflkisine konu olan iflçi ya da iflçiler aç›s›ndan as›l iflverenin birlikte sorumluluk yükümlülü¤ünün sona erdi¤i hususlar›n› belirtelim.
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ÖZEL B‹NA ‹NfiAATLARINDA ASGAR‹
‹fiÇ‹L‹K UYGULAMASI
l Murat ÖZDAMAR*
I-G‹R‹fi
Özel Bina inflaatlar›nda asgari iflçilik uygulamas› temelde, iflverenin
Kuruma beyan etti¤i sigorta primine esas kazançlar toplam›n›n (SPEK),
yaklafl›k maliyet bedeline uygulanacak iflçilik oranlar› sonucunda saptanan iflçilik tutarlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› esas›na dayanmaktad›r. E¤er Kuruma beyan edilen SPEK tutarlar› toplam›, hesaplama sonucu bulunan
iflçilikten az ise iflverenin yeterli iflçilik beyan etmedi¤i, bir anlamda yan›nda çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›n tamam›n› ya da SPEK tutarlar›n› tam ve
do¤ru olarak bildirmedi¤i kabul edilir. Buna ba¤l› olarak, Kurum taraf›ndan fark SPEK tutar›na tekabül eden sigorta primi, ödenmesi için iflverenden talep edilir. ‹flverenin ç›kan fark prim tutar›n› ödemeyi kabul etmesi halinde ihbar ve flikâyet yoksa borç kesinleflti¤inden tahakkuk ve
tahsilât ifllemi gerçeklefltirilir. ‹flverenin fark prim tutar›n› ödemeyi kabul
etmemesi halinde ise saptanan iflçilik tutar›n›n beyan edilen tutardan fazla olmas› dikkate al›narak, fark›n nedeninin çal›flt›r›lan kiflilerin Kuruma
beyan edilmemesinden mi yoksa teknolojik geliflme veya baz› ifllerin fatura karfl›l›¤› baflka iflletmelere yapt›r›lmas› gibi d›flsal faydalardan m›
kaynakland›¤›n›n belirlenmesi amac›yla müfettifl incelemesine gönderilir.(Özkan ve Tezel, 2004, 21)
Özel bina inflaatlar› için Kurumca yap›lacak asgari iflçilik hesab›na
esas ön de¤erlendirme, binan›n alan› ile birim maliyet bedelinin çarp›m›
*

SGK ‹l Müdürü Dan›flman›
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suretiyle bulunan yaklafl›k maliyet bedeli üzerinden yap›l›r. Bulunan
yaklafl›k maliyet bedeli ile asgari iflçilik oran›n›n % 25 eksi¤i çarp›larak
Kuruma beyan edilmesi gereken en az SPEK tutar› saptan›r. 01.05.2004
tarihinden önce bitirilen özel bina inflaatlar›n›n maliyeti ortalama maliyet
yöntemiyle, yap›m›na 01.05.2004 tarihinden sonra bafllan›lan veya
01.01.2003 tarihinden sonra baflland›¤› halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binalar›n maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildi¤i y›ldan
bir önceki y›la iliflkin birim maliyet bedeli esas al›narak hesaplan›r. 2003
y›l›ndan önce bafllay›p, 2004 veya daha sonraki y›llarda bitirilen binalar›n maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yap›lan uygulamalar dikkate al›narak, ayr› ayr› hesaplan›r. Bu suretle bulunan iki
ayr› birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamas› al›n›r ve binan›n yüzölçümü ile çarp›larak binan›n maliyeti tespit edilir.
II-B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN ‹fiÇ‹L‹K M‹KTARININ TESP‹T‹ ‹Ç‹N
GEREKEN B‹LG‹LER
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlü¤ü taraf›ndan asgari iflçilik uygulamas›na esas ön de¤erlendirme di¤er bir ifade ile SGK’ya bildirilmesi
gereken iflçilik miktar›n›n yap›labilmesi için;
—‹nflaat ile ilgili olarak iflyeri dosyas›n›n inflaat bitmeden önce tescil edilmifl olmas›,
—Tescil edilmifl olmakla birlikte yasal süre içinde Kuruma bildirimde bulunulmas› gerekmektedir.
Bu flartlar› yerine getirmeyen inflaat iflyerleri için Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürlü¤ü taraf›ndan asgari iflçili¤e esas ön de¤erlendirme ifllemi yap›lmaz. Bu nitelikteki inflaatlar incelenmek ve asgari iflçilik uygulanmak üzere SGK Müfettiflli¤ine sevk edilir. Burada, bu uygulaman›n da
bir istisnas› bulunmaktad›r. 23.01.2006 tarihli ve 16-362 Ek say›l› Genelgeyle getirilen bu istisnaya göre, inflaat›n, 01.05.2004 tarihinden önce
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bitmifl ve ayn› zamanda iflin bitti¤i tarihi izleyen takvim y›l› bafl›ndan
bafllayarak en az 5 y›ll›k bir sürenin (defter ve belgeleri saklama süresi,
zaman afl›m›) geçmifl olmas› kayd›yla isteyen iflverenlerin taahhütname
vererek hesaplanacak tutar› gecikme zamm› ile birlikte ödemeleri halinde, müfettifllik incelemesi yapt›r›lmaks›z›n asgari iflçilik hesab›na esas ön
de¤erlendirme ifllemi yap›labilecektir. Belirtmemiz gerekir ki; 5510 say›l› Kanunla defter kay›t ve belge saklama süresinin 10 y›la ç›kar›lmas› nedeniyle sadece 2003 y›l›ndan önce bitirilen ve tescil ettirilmeyen inflaatlar için iflverenin talep etmesi halinde teftifle tabi olmaks›z›n fark prim
tutar›n› ödeyerek iskana konu ilifliksizlik belgesi alabilmek mümkündür.
Özel bina inflaatlar›nda asgari iflçilik uygulamas›na esas ön de¤erlendirme flu formül kullan›larak yap›lmaktad›r.
—Bina Maliyeti= Binan›n Yüzölçümü x Birim Maliyet Bedeli
—Bildirilmesi Gereken En Az SPEK Tutar›= Bina Maliyeti x ‹flçilik Oran›
Birim maliyet bedelleri, her y›l inflaat›n s›n›f› ve grubuna göre Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›’nca tespit edilerek Kurum Sigorta ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nce ç›kar›lacak bir genelge ile aç›klan›r.(fiakar, 2004, 182)
Araflt›rma, bina inflaat›n›n bitti¤i tarihten sonra yap›l›r. Asgari iflçilik oranlar›, Kurum bünyesinde oluflturulan Asgari ‹flçilik Tespit Komisyonu’nca
belirlenir ve bu oranlar Tebli¤ ile Resmi Gazete’de yay›nlan›r. Araflt›rma,
bina inflaat›n›n bitti¤i tarihten sonra yap›l›r. Ancak, bu ifllem, zorunlu
hallerde, inflaat, SS‹Y Ekinde bulunan ‹nflaat›n ‹kmal Edilen K›s›mlar›n›n
Bina Maliyetine Oran›n› Gösterir cetvelde gösterilen durumlara uygun
bulundu¤u takdirde bu oranlar aynen, uymad›¤› takdirde ise, yap›lmayan k›s›mlar yap›lan k›s›mlara oranlanarak bulunacak maliyet esas al›nmak suretiyle inflaat›n herhangi bir safhas›nda yap›labilir.
Merkez Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan ön de¤erlendirme sonucunda tespit edilen ve Kuruma beyan edilmedi¤i anlafl›lan asgari iflçilik miktar› üzerinden bulunan prim tutarlar›, faaliyet süresinin son ay›na mal
edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme zamm› (GZ) ile birlikte
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ödenmek üzere iflverene tebli¤ edilir. ‹flverence borcun tebli¤ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenece¤inin ve daha sonra SGK müfettiflince inceleme yap›lmas› istenmeyece¤inin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde
borç kesinleflir ve ifllemler sonuçland›r›l›r. Ünitece hesaplanan borcun
yap›lan tebligata ra¤men ödenmeyece¤inin bildirilmesi veya tebligatta
belirtilen sürede bildirimde bulunulmamas› durumunda SGK Müfettiflince inceleme yap›l›r. Araflt›rma yap›lmas›na imkân bulunmayan veya gerekli görülen hallerde, iflin yürütümü için gerekli olan asgari iflçilik miktar› Merkez Müdürlü¤ünde görevli dosya memuru de¤il de SGK Müfettiflince tespit olunur.
SGK müfettiflince iflin yürütümü için gerekli oldu¤u saptanan asgari iflçilik miktar›n›n Kuruma bildirilmedi¤inin anlafl›lmas› halinde, bildirilmeyen tutar, hangi aya ait oldu¤u hususunda bir tespit varsa o aya,
tespit yoksa faaliyette bulunulan son aya mal edilir. Ayr›ca 5510 say›l›
Kanunun 102. maddesi nazara al›narak gerekli cezai ifllem yap›l›r.
Asgari iflçilik uygulamas› 01.01.1994 tarihi temel al›narak uygulan›r.
Özel bina inflaatlar›nda asgari iflçilik uygulamas› yapabilmek için baz›
bilgilerin bilinmesi gerekir. Bunlar;
—‹nflaata bafllama tarihi (‹nflaat›n 5510 say›l› Kanun kapsam›na girdi¤i tarih),
—‹nflaat›n bitifl tarihi,
—‹nflaat›n s›n›f› ve grubu,
—‹nflaat›n toplam alan› ve yap›n›n tamamlanma oran›,
—Uygulanacak birim maliyet bedeli,
—Uygulanacak iflçilik oran›d›r. .(Özkan ve Di¤erleri, 2004, 22)
A. ‹nflaat›n Bafllama-Bitifl Tarihi
Asgari ‹flçilik uygulamas›na esas inflaata bafllama tarihi, kural olarak
inflaatta çal›flan iflçinin, 5510 say›l› Kanuna göre hizmet akdiyle çal›flma-
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ya bafllad›¤› tarihtir. Kanunun 4. maddesinde say›lan ve sigortal› niteli¤i
tafl›yan iflçileri özel bina inflaat›nda çal›flt›ran iflverenin, inflaat›n bulundu¤u çevredeki SGK Merkez Müdürlü¤üne iflyeri bildirgesi vermesi gerekmektedir. ‹flyeri bildirgesinin verilmedi¤i durumlarda aksine bir tespit ya da belge yoksa inflaata bafllama tarihi ruhsat tarihidir.
‹flveren taraf›ndan inflaat›n bitimine müteakip bir ayl›k süre içinde
inflaat›n bitti¤inin Kuruma bildirilmesi durumunda, aksi Kurumca ispat
edilmedi¤i sürece iflverenin beyan›nda belirtti¤i tarih asgari iflçilik uygulamas›na esas inflaat›n bitifl tarihidir. ‹nflaat›n bitirildi¤inin bir ayl›k süre
d›fl›nda Kuruma bildirilmesi halinde aksi iflverence ispatlanmad›¤› sürece dilekçenin Kurum kay›tlar›na girifl tarihi inflaat›n bitirildi¤i tarih olarak mütalaa olunur.
Aksi bir tespit veya kanaate ulafl›lmas› halinde iflverenlerden, inflaat›n bafllama ve bitifl tarihlerinin kan›tlanmas› istenir. ‹flverenin ibraz etti¤i belgeler ile Kurumun yaz›flma yapmak suretiyle elde edebilece¤i, flantiye elektrik sözleflmesi, belediye baflkanl›¤›nca tanzim edilen temel vizesi, her türlü tutanak, yap› denetim firma raporu gibi somut belgeler
ile sosyal güvenlik kontrol memurlar› taraf›ndan elde dilen bilgi, belge
ya da bulguya göre inflaat›n bafllang›ç/bitifl tarihi yeniden saptan›r. Saptanan yeni tarih, inflaat›n kanun kapsam›na girdi¤i tarihten önceki bir tarih ise inflaat›n bafllama tarihi geriye çekilir. Bu durum, geriye götürülen
tarihte, inflatta en az bir sigortal› çal›flt›¤›na karine teflkil etti¤inden, zaman afl›m› süresi geçmemifl ise, 5510 say›l› Kanunun 102. maddesi gere¤i (iflyeri bildirgesinin, sigortal› ifle girifl bildirgesinin ve ayl›k prim ve
hizmet belgesinin süresinde Kuruma verilmemesi) idari para cezas› uyguland›ktan sonra ön de¤erlendirme sonuçland›r›l›r. .(Özkan ve Di¤erleri, 2004, 25)
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B. ‹nflaat›n S›n›f› ve Gurubu
‹nflaat›n hangi s›n›f ve grupta oldu¤u ruhsat vermeye yetkili makamlarca verilen ruhsatlarda belirtilmektedir. Kural olarak asgari iflçilik
hesab›na esas ön de¤erlendirmede, inflaat ruhsat›nda kay›tl› s›n›f ve grup
dikkate al›n›r. ‹nflaatlar›n yap› ruhsatlar›nda kay›tl› nitelikleri dikkate
al›nd›¤›nda, ruhsatta kay›tl› yap› s›n›f ve gruplar›n›n Bay›nd›rl›k ve ‹skân
Bakanl›¤›’nca yay›mlanan listede kay›tl› yap› s›n›f ve gruplar›ndan farkl›
oldu¤unun saptanmas› halinde Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›’nca belirlenen yap› s›n›f ve grubu dikkate al›n›r. Ruhsat› olmayan veya ruhsata
ayk›r› yap›lan inflaatlar›n s›n›f ve grubunun tespitinde sosyal güvenlik
kontrol memurlar› görevlendirilir. Sosyal güvenlik kontrol memurlar›n›n
bulunmad›¤› sigorta müdürlükleri, inflaat›n s›n›f ve grubunun tespitini
için teknik elemanlar görevlendirebilir. Bunun da mümkün olmad›¤› durumlarda ilgili kamu kurulufllar›ndan tespit istenebilir.
C. Toplam ‹nflaat Alan› ve Yap›n›n Tamamlanma Oran›
Aksine bir tespit yoksa kural olarak inflaat ruhsat›nda yer alan yüz
ölçümü (mÇ) dikkate al›n›r. ‹nflaat ruhsat›n›n bulunmad›¤› veya inflaat›n
ruhsata ayk›r› yap›ld›¤› durumlarda inflaat›n yüzölçümü SGK Kontrol Memurlar›nca saptan›r.
‹nflaat›n k›smen bitirildi¤i ve bitirilen k›s›mlar için iskan talep edildi¤i, inflaat›n yar› halde sat›larak el de¤ifltirdi¤i, inflaat›n kalan k›s›mlar›n›n yap›lmayaca¤›n›n beyan edildi¤i gibi durumlarda, inflaat›n tamamlanan k›sm›n›n tespiti, SS‹Y ekinde yer alan ‹nflaat›n ‹kmal Edilen K›sm›n›n Bina Maliyetine Oran›n› Gösterir Cetvel’e göre yap›l›r.
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D. Uygulanacak ‹flçilik Oran› ve Birim Maliyet Bedeli
Özel bina inflaatlar›nda iflçilik oranlar›, betonarme karkas inflaatlarda % 9, yar› prefabrike yap›larda % 7, tam prefabrike yap›larda % 6, tünel kal›p sistemi ile yap›lan inflaatlarda % 7, fabrika inflaat› % 8 olarak
tayin edilmifl, bafllang›çta y›¤ma inflaatlarda % 9 olan iflçilik oran› sonradan olarak % 12’ye yükseltilmifltir.
Asgari iflçilik hesaplamas›nda, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›’nca
yay›nlanan birim maliyet bedelleri dikkate al›n›r. 01.05.2004 tarihinden
önce bitirilen inflaatlarda birim maliyet hesab› 16-118 Ek genelgede belirtilen esaslara göre yap›l›r. Bafllad›¤› y›l içinde biten inflaatlar›n maliyetinin hesab›nda o y›l için tespit edilen, faaliyet süresi iki y›l süren inflaatlar›n maliyetinin hesaplanmas›nda ise inflaat›n bafllad›¤› y›la ait maliyet
bedeli dikkate al›n›r. Yap›m› iki y›ldan fazla süren inflaatlarda ise biten
y›l hariç önceki y›llar birim maliyet bedellerinin ortalamas› bitifl y›l›ndan
önceki y›l›n birim maliyeti ile karfl›laflt›r›larak hangisi küçükse birim maliyet hesaplamas›nda dikkate al›n›r.
Yap›m›na 01.05.2004 tarihinden sonra bafllan›lan veya 01.01.2003
tarihinden sonra baflland›¤› halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen
binalar›n maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildi¤i y›ldan bir önceki
y›la iliflkin birim maliyet bedeli esas al›narak hesaplan›r. 2003 y›l›ndan
önce bafllay›p, 2004 veya daha sonraki y›llarda bitirilen binalar›n maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yap›lan uygulamalar
dikkate al›narak, ayr› ayr› hesaplan›r. Bu suretle bulunan iki ayr› birim
maliyet bedelinin aritmetik ortalamas› al›n›r. Bafllad›¤› y›l içinde bitirilmifl yap›larda o y›l için uygulamaya esas al›nacak olan mÇ maliyet bedelinin henüz yay›nlanmam›fl olmas› halinde, bir önceki y›l›n mÇ birim
maliyet bedeli dikkate al›narak hesap yap›l›r. Ayr›ca, o y›l›n mÇ birim
maliyet bedeli yay›nland›¤›nda aradaki farktan kaynaklanacak tutar›n daha sonra ödenece¤inin kabulü konusunda iflverenden taahhütname istenir. .(Özkan ve Di¤erleri, 2004, 28)
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Yeni uygulama ile yap›m› iki y›ldan fazla süren özel bina inflaatlar›nda, inflaat alan›na uygulanacak toplam maliyet bedelinin yüksek ç›kmas› söz konusudur. Zira eski uygulamada bitti¤i y›ldan önceki y›llar›n
ortalamas› esas al›nmak suretiyle daha düflük bir maliyet bulunmas› söz
konusu iken, yeni uygulama ile bitti¤i y›ldan bir önceki y›l maliyetinin
esas al›nmas› ile daha yüksek birim maliyet hesaplanm›fl olacakt›r. Eski
uygulama ile Kuruma bildirilmesi gereken asgari iflçilik miktar›, son y›llarda iflçilik bildirilmesi durumunda, daha az iflçilik bildirilerek yerine
getirilecektir.(Terzio¤lu, 2004, 210) Ayr›ca, inflaat›n bafllad›¤› y›llarda, inflaat›n büyük k›sm›n› yapan iflverenler de yeni uygulama ile çok daha
fazla iflçilik bildirmek ya da fark prim ödemek zorunda kalacaklard›r.(Özdamar, 2006, 470) Kurum’un uygulad›¤› yeni asgari iflçilik yöntemi eski yönteme k›yasla inflaat süresi uzad›kça inflaat sahibi aleyhine
yükselmekte gerçe¤e yak›n bir maliyet oluflmad›¤› gibi yap›m› uzun y›llar süren özel bina sahiplerini ma¤dur etmektedir. Örne¤in; inflaat›n %
80’ini yapan ve zor duruma düfltü¤ü için geri kalan k›sm› 10 sene sonra
yapan bir inflaat sahibi çal›flanlar›n›n tamam›n› Kuruma, SPEK tavan›
olan 6,5 asgari ücret tutar› üzerinden gösterse bile asgari iflçilik yöntem
de¤iflikli¤i nedeniyle fark prim ödemek zorunda kalacak ve bu haks›z
uygulama nedeniyle Kuruma olan güveni sars›lacakt›r.
III. ASGAR‹ ‹fiÇ‹L‹K M‹KTARININ TESP‹T‹
De¤erlendirme faaliyet süresi içinde, (inflaat›n bafllama ve bitifl tarihi) Kuruma bildirilen iflçilik miktarlar› dikkate al›narak yap›l›r. Çeflitli kanunlarla teflvik amaçl› olarak hazinece karfl›lanan prim tutarlar› bildirilen
iflçili¤e dahil edilmez.(Tozan, 2005, 155) De¤erlendirme aflamas›nda, iflverenin fatura mukabili yapt›rm›fl oldu¤u malzemeli iflçilik ve salt iflçilik
giderleri dikkate al›nmaz. Asgari iflçilik miktar›n›n hesaplanmas›nda, Kurumda tescili bulunan baflka iflyerlerinde yapt›r›lm›fl olmas› muhtemel ifller (malzemeli iflçilik, salt iflçilik) dikkate al›narak iflçilik oran›nda % 25
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indirim yap›l›r.(K›z›lot, 1996, 1445) ‹flçilik oran›nda yap›lan % 25 indirimle, müfettifl incelenmesine gerek duyulmadan ifllemlerin ünite taraf›ndan
sonuçland›r›lmas› da teflvik edilmifl olmaktad›r.(‹tiflken, 2006, 241)
Özel bina inflaatlar›nda asgari iflçilik uygulamas› 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaktad›r. 01.01.1994 tarihinden önce bafllayan ve
biten inflaatlar için asgari iflçilik uygulanmamaktad›r. 01.01.1994 tarihinden önce bafllad›¤› halde 01.01.1994 tarihinden sonra bitirilen inflaatlarda 01.01.1994 tarihinden sonraki dönemler için k›yaslama yap›larak bu
dönemlere tekabül eden süreler için (gün hesab›) asgari iflçilik uygulanmaktad›r. 01.05.2004 tarihinden önce bitirilen inflaatlarda, asgari iflçilik,
ortalama maliyet yöntemiyle hesaplanmaktad›r. 01.05.2004 tarihinden
sonra bitirilen inflaatlarda inflaat›n bitirildi¤i y›ldan bir önceki y›l›n maliyet bedeli dikkate al›narak hesaplama yap›l›r. 2003 y›l›ndan önce bafllay›p, 2004 veya daha sonraki y›llarda bitirilen binalar›n maliyeti,
01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yap›lan uygulamalar dikkate al›narak, ayr› ayr› hesaplanan iki ayr› birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamas› al›narak hesap edilir. Bu ba¤lamda asgari iflçilik uygulamas› döneme ba¤l› olarak de¤iflkenlik göstermekte, 01.01.1994 ile
30.04.2004 tarihlerinde k›r›lganl›klar bulunmaktad›r. Buna göre;
—01.01.1994 tarihinden önce bafllay›p biten,
—01.01.1994 tarihinden önce bafllay›p 01.01.1994–30.04.2004 tarihleri aras›nda biten,
—01.01.1994 tarihinden önce bafllay›p 30.04.2004 tarihinden sonra biten,
—01.01.1994 tarihinden sonra bafllay›p 30.04.2004 tarihinden önce biten,
—01.01.1994 tarihinden sonra bafllay›p 30.04.2004 tarihinden sonra biten,
—01.01.2003 tarihinden sonra bafllay›p 30.04.2004 tarihinden sonra biten,
Özel bina inflaatlar›n›n asgari iflçilik hesab› yöntemlerinin irdelenmesi gerekmektedir.
Asgari iflçilik hesab›na esas birim maliyet bedelleri Tablo-1’de gösterilmifltir.
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Y›llar

3-A S›n›f›

3-B S›n›f›

4-A S›n›f›

4-B S›n›f›

5-A S›n›f›

1990

0,37

0,42

0,48

0,53

0,80

1991

0,58

0,66

0,75

0,83

1,24

1992

0,96

1,10

1,24

1,37

2,06

1993

1,75

2,00

2,25

2,50

3,75

1994

2,92

3,34

3,76

4,18

6,27

1995

6,43

7,36

8,27

9,19

13,79

1996

11,58

13,24

14,89

16,55

24,82

1997

22,58

25,82

29,04

32,27

48,40

1998

39,06

44,67

50,24

55,82

83,73

1999

60,55

69,23

77,88

86,52

129,78

2000

99,90

114,23

128,50

142,76

214,13

2001

123,00

140,00

158,00

175,00

260,00

2002

202,95

231,00

260,70

288,75

429,00

2003

264,00

300,00

339,00

375,00

558,00

2004

283,00

322,00

364,00

402,00

599,00

2005

315,00

359,00

406,00

448,00

668,00

2006

334,00

381,00

430,00

475,00

708,00

2007

375,00

427,00

482,00

533,00

794,00

2008

399,00

455,00

513,00

568,00

846,00

2009

437,00

498,00

561,00

622

926,00

Tablo-1: Birim (mÇ) Maliyet Bedelleri
A- 01.01.1994 Tarihinden Önce Bafllay›p Biten ‹nflaatlarda
Asgari ‹flçilik Uygulamas›
SSK taraf›ndan yay›nlanan 18.08.1994 tarihli ve 16-91 Ek say›l› genelgede asgari iflçilik uygulamas›n›n bafllang›ç tarihi 08.12.1993 olarak
belirtilmifl ancak 1993 hesap döneminin 31.12.1993 tarihinde kapand›¤›
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bu nedenle iflçilik ödemelerini iflverenin 1993 y›l› kay›tlar›na iflleyemeyece¤i dikkate al›narak 11.10.1994 tarihli 16-95 Ek say›l› Genelge ile asgari iflçilik uygulamas› 01.01.1994 tarihinden itibaren bafllat›lm›flt›r. Genelge do¤rultusunda 01.01.1994 tarihinden önce bafllay›p bitmifl inflaatlarda asgari iflçilik uygulamas› yap›lmayacakt›r.
01.01.1994 tarihinden önce bitmifl inflaatlarda asgari iflçilik uygulanmamas› iflverenin di¤er yükümlülüklerini yerine getirmeyece¤i anlam›na
gelmemektedir. ‹flverenler, inflaatta sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte iflyeri dosyas› tescil edecek, sigortal›lar› Kuruma beyan edecek ve
bunla ilgili kay›tlar› istenildi¤inde ibraz etmek üzere saklayacakt›r. Önceleri bu nitelikteki inflaat sahiplerinin kay›tlar› sigorta müfettifli taraf›ndan incelenerek, Kuruma yap›lan bildirimlerin yasal kay›tlar› do¤rulay›p
do¤rulamad›¤› incelenirken(Sigorta Müfettiflleri E¤itimi Notu, 2000, 350)
zaman içinde bu uygulama terkedilmifltir.
B- 01.01.1994 Tarihinden Önce Bafllay›p 01.01.1994–30.04.2004
Tarihleri Aras›nda Biten ‹nflaatlarda Asgari ‹flçilik Uygulamas›
Asgari iflçilik uygulamas›n›n bafllang›c› 01.01.1994 tarihidir. 01.01.1994
tarihinden önce bafllad›¤› halde 01.01.1994 tarihinden sonra bitirilen inflaatlarda 01.01.1994 tarihinden sonraki dönemler için k›yaslama yap›larak bu dönemlere tekabül eden süreler için (gün hesab›) asgari iflçilik
uygulanmaktad›r.
‹nflaat›n bafllad›¤› tarih ile inflaat›n bitti¤i tarihten bir önceki y›l›n
maliyet bedellerinin aritmetik ortalamas› al›narak hesap yap›l›r. Ortalama maliyet bedeli inflaat›n alan›yla çarp›l›r Bulunan toplam maliyet iflçilik oran›n›n % 25 eksi¤i ile çarp›l›r. Bulunan en az iflçilik tutar› toplam
gün say›s›na bölünür. Elde edilen bir güne düflen iflçilik 01.01.1994 tarihinden sonraki gün say›s› ile çarp›l›r. Bulunan, bildirilmesi gereken iflçilik tutar› ile 01.01.1994 tarihinden sonraki beyanlar karfl›laflt›r›l›r. Fark ifl-
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çilik ç›kmas› halinde ç›kan miktar›n ödenmesine müteakip iskâna konu
ilifliksizlik yaz›s› iflverene verilerek dosya kapsamdan ç›kar›l›r. Fark iflçili¤in iflveren taraf›ndan ödenmemesi halinde iflyeri dosyas› asgari iflçili¤in SGK Müfettifli taraf›ndan tespit edilmesi için SGK Rehberlik Teftifl
Baflkanl›¤›’na ba¤l› Grup Baflkanl›¤›na gönderilir. SGK Müfettiflinin kay›tlardan tespit etti¤i inceleme sonucu verdi¤i karara göre ifllem yap›l›r.
Örnek 1:
—‹nflaat›n bafllang›ç ve Bitifl tarihi: 01.01.1993–31.12.1998
(Toplam gün say›s›:2160, 1994 y›l› sonras› gün say›s›: 1800)
—‹nflaat›n S›n›f›-Gurubu ve Alan›: 3-B s›n›f›, 20000 mÇ
—1994 öncesi bildirilen iflçilik toplam›; 1.000,00 YTL
—1994 y›l› sonras› bildirilen iflçilik toplam›: 10.500,00 YTL
16-118 Ek Genelgeye göre, inflaat›n bitti¤i y›ldan önceki y›llar›n maliyet bedellerinin ortalamas› dikkate al›n›r. 1993 ile 1997 y›l›n›n maliyet
bedelinin aritmetik ortalamas› bulunur. Tablo-1’de görüldü¤ü üzere birim maliyet bedelleri 1993 y›l› için:2,00, 1994 Y›l›:3,34, 1995 y›l›:7,36,
1996 y›l›:13,24, 1997 y›l›:25,82 TL olarak belirlenmifltir. Bu do¤rultuda ortalama maliyet bedeli ise: 2,00+3,34+7,36+13,24+25,82/5= 10,35 YTL olarak de¤erlendirilecektir.
Bina maliyeti: 10,35 TL x 20.000mÇ = 207.000,00 TL
Bildirilmesi gereken iflçilik (gün hesab›na esas): 207.000x% 6.75=
13.972,50 TL
Bir güne düflen iflçilik: 13.972,50/2160= 6,47 TL
1994 y›l› sonras› bildirilmesi gereken iflçilik: 6,47 x 1.800= 11.643,75 TL
1994 y›l› sonras› bildirilen iflçilik: 10.500,00 YTL
Eksik ‹flçilik (Fark) Tutar›: 11.643,75–10.500,00= 1.143,75 TL
Fark Prim Tutar›: 1.143,75x% 35,5= 406,03 TL
Eksik bildirim saptand›¤›ndan fark prim tutar›n›n iflveren taraf›ndan
ödenmesi halinde iskâna konu ilifliksizlik belgesi verilir. 01.01.1999 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için ayr›ca prim g.zamm› tahsil edilir.
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C- 01.01.1994 Tarihinden Önce Bafllay›p 30.04.2004 Tarihinden
Sonra Biten ‹nflaatlarda Asgari ‹flçilik Uygulamas›
Asgari iflçilik hesaplama yöntemi yeni SS‹Y ile 01.05.2004 tarihinden sonra uygulanmak üzere de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bu nedenle önceki ve sonraki yöntem birlikte uygulanarak asgari iflçilik miktar› tespit
edilecektir. ‹ki ayr› yöntemle tespit edilen birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamas› al›narak asgari iflçilik hesab› yap›lacakt›r. Daha sonra
gün hesab›yla 1994 y›l› sonras› faaliyet dönemleri için hesaplama yap›lacakt›r.
Örnek 2:
—‹nflaat›n bafllang›ç ve Bitifl tarihi: 01.01.1992 – 31.12.2006
(Toplam gün say›s›: 5.400, 1994 y›l› sonras› gün say›s›: 4.680)
—‹nflaat›n S›n›f›-Gurubu ve Alan›: 4-A s›n›f›, 10000 mÇ
—1994 öncesi bildirilen iflçilik toplam›; 2.000,00 TL
—1994 y›l› sonras› bildirilen iflçilik toplam›: 145.000,00 TL
16-118 Ek Genelge ,SS‹Y ve 16-318 Ek Genelgeye göre, 1992 ile
2003 y›llar› aras›ndaki 12 y›l›n maliyet bedellerinin ortalamas› bulunur.
Bulunan bu tutar ile inflaat›n bitti¤i tarihten önceki y›l olan 2005 y›l›n›n
maliyet bedelinin ortalamas› al›n›r. 1992 ile 2003 y›llar› maliyet bedeli
aritmetik ortalamas›n›n 89,48 TL oldu¤u Tablo-1’den anlafl›lmaktad›r.
2005 y›l› maliyet bedeli 406,00 TL’dir. Her iki maliyet bedelinin aritmetik ortalamas›n›n ise 247,74 TL oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan asgari iflçilik hesab› 247,74 TL esas al›narak yap›lacakt›r.
Bina maliyeti: 247,74 TL x 10.000mÇ = 2.477.400 TL
Bildirilmesi gereken iflçilik (gün hesab›na esas):2.477.400 x % 6.75=
167.224,50
Bir güne düflen iflçilik: 167.224,50/5400= 30,97 TL
1994 y›l› sonras› bildirilmesi gereken iflçilik: 30,97 x 4680= 144.927,90 TL
1994 y›l› sonras› bildirilen iflçilik: 145.000,00
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Eksik ‹flçilik (Fark) Tutar›: Eksik iflçilik bulunmamaktad›r.
Yap›lan hesap sonucu iflverenin Kuruma beyan etti¤i SPEK toplam›n›n bildirilmesi gereken iflçilik tutar›ndan fazla oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan, iflyeri dosyas› kanun kapsam›ndan ç›kar›larak tasfiye edilir. ‹skâna
konu ilifliksizlik yaz›s› baflka bir iflleme gerek kalmaks›z›n, iskân vermeye yetkili kuruma ibraz edilmek üzere iflverene verilir.
D- 01.01.1994 Tarihinden sonra Bafllay›p 30.04.2004 Tarihinden
Önce Biten ‹nflaatlarda Asgari ‹flçilik Uygulamas›
Asgari iflçilik hesab›na esas ön de¤erlendirme hesab›, inflaat
30.04.2004 tarihinden önce bitirildi¤i için 16-118 Ek Genelge hükümlerine göre yap›lmaktad›r. Bina maliyet bedeli, bafllad›¤› y›l içinde biten inflaatlarda o y›l, bafllad›¤› y›ldan sonraki y›l biten inflaatlarda bafllad›¤› y›ldaki maliyet bedelidir. Yap›m› 2 y›ldan fazla süren inflaatlar için al›nacak ortalama maliyet bedeli, ‹nflaat›n bafllad›¤› y›l ile bitirilen y›ldan bir
önceki y›llar›n aritmetik ortalamas›d›r.
Örnek 3:
—‹nflaat›n bafllang›ç ve Bitifl tarihi: 01.01.1999 – 31.12.2003
(Ortalama Maliyet: 1999, 2000, 2001, 2002 y›llar› aritmetik ortalamas›)
—‹nflaat›n S›n›f›-Gurubu ve Alan›: 5-A s›n›f›, 1000 mÇ
—Bildirilen ‹flçilik: 18.000,00 TL
1999 ile 2002 y›llar› maliyet bedeli aritmetik ortalamas›n›n 258,23 TL
oldu¤u Tablo-1’den anlafl›lmaktad›r.
Bina maliyeti: 258,23 TL x 1.000mÇ = 258.230,00 TL
Bildirilmesi gereken iflçilik= 258.230,00 x % 6.75= 17.430,53
Bildirilen iflçilik: 18.000,00
Eksik ‹flçilik (Fark) Tutar›: Eksik iflçilik bulunmamaktad›r.
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E- 01.01.1994 Tarihinden sonra Bafllay›p 30.04.2004 Tarihinden
Sonra Biten ‹nflaatlarda Asgari ‹flçilik Uygulamas›
01.01.1994 tarihinden sonra bafllay›p 30.04.2004 tarihinden sonraki
y›llarda bitirilen binalar›n maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yap›lan uygulamalar dikkate al›narak, ayr› ayr› hesaplan›p,
bu suretle bulunan iki ayr› birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamas›
binan›n yüzölçümü ile çarp›larak asgari iflçilik hesab›na esas bina maliyeti saptan›r. Hesaplama sonucu ç›kan eksik iflçilik tutar› son aya tahakkuk ettirilir. Fark iflçili¤in uzlaflma hesab›na al›nmayarak son ay prim hesab›na mal edilmesiyle fark prim miktar›n›n son ödeme tarihi de tahakkuk edilen ay› takip eden ay›n son günü olacakt›r. Daha önceki uzlaflma hesab› uygulamas›nda fark primin son ödeme tarihi inflaat›n bitti¤i
günden sonraki ilk gün idi. Uygulaman›n de¤iflmesi ile iflverenlerin fark
primi ödeme süreleri en az bir ay uzad›¤›ndan de¤iflikli¤in isabetli ve
hakkaniyete daha uygun oldu¤unu söyleyebiliriz.
Örnek 4:
—‹nflaat›n bafllang›ç ve Bitifl tarihi: 01.01.2001 – 31.03.2007
(2001, 2002, 2003 y›llar› maliyeti aritmetik ortalamas›: 196,65 TL)
(2006 y›l› maliyeti: 334,00 TL)
(Asgari iflçilik hesab›na esas maliyet: 196,65+334,00/2= 265,33 TL)
—‹nflaat›n S›n›f›-Gurubu ve Alan›: 3-A s›n›f›, 500 mÇ
—Bildirilen SPEK tutar›: 7.000,00 TL
2001 ile 2003 y›llar› maliyet bedeli aritmetik ortalamas›n›n 196,65 TL
oldu¤u, 2006 y›l› maliyet bedelinin 334,00 TL, asgari iflçilik hesab›na esas
ortalama maliyet tutar›n›n yani her iki maliyet bedelinin aritmetik ortalamas›n›n 265,33 TL oldu¤u Tablo-1’den anlafl›lmaktad›r.
Bina maliyeti: 265,33 TL x 500 mÇ = 132.662,50 TL
Bildirilmesi gereken iflçilik: 132.662,50x% 6.75= 8.954,72
Bildirilen iflçilik: 7.000,00 TL
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Eksik ‹flçilik (Fark) Tutar›: 1954,72 TL eksik iflçilik bulunmaktad›r.
Fark Prim tutar›: 1.954,72x% 35,5= 693,93 TL
Hesaplanan fark iflçilik tutar› Mart–2007 dönemine tahakkuk ettirilir. ‹flveren, ç›kan fark prim borcunu 30.04.2007 tarihinden sonra öderse, Kurum geçen günler için prime ilave ayr›ca prim g.zamm› al›r. Borcun ödenmesine müteakip ilifliksizlik yaz›s› verilerek iflyeri dosyas› kapsamdan ç›kar›l›r.
F- 01.01.2003 Tarihinden sonra Bafllay›p 30.04.2004 Tarihinden
Sonra Biten ‹nflaatlarda Asgari ‹flçilik Uygulamas›
Yap›m›na 01.05.2004 tarihinden sonra bafllanan veya 01.01.2003 tarihinden sonra baflland›¤› halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binalar›n maliyeti, inflaat›n bitirildi¤i y›ldan bir önceki y›la iliflkin birim maliyet bedeli esas al›narak saptan›r. Fark prim tutar› son aya mal edilerek
inflaata ait iflyeri dosyas› Kanun kapsamdan ç›kar›l›r.
Örnek 5:
—‹nflaat›n bafllang›ç ve Bitifl tarihi: 01.01.2004 – 30.05.2007
( Son y›la ait maliyeti bedeli: 475,00 TL)
(Asgari iflçilik hesab›na esas maliyet bedeli: 475,00 TL)
—‹nflaat›n S›n›f›-Gurubu ve Alan›: 4-B s›n›f›, 2500 mÇ
—Bildirilen SPEK tutar›: 7.000,00 TL
Maliyet bedeli, inflaat›n bitirildi¤i y›ldan önceki y›l maliyet bedelidir. Tablo-1’e göre 2006 y›l› maliyet bedeli 475,00 TL ‘dir.
—Bina maliyeti: 475,00 TL x 2.500 mÇ = 1.187.500,00 TL
—Bildirilmesi gereken iflçilik: 1.187.500,00x% 6.75= 801.562,50
—Bildirilen iflçilik: 750.000,00 TL
—Eksik ‹flçilik (Fark) Tutar›: 101.562,50 TL eksik iflçilik bulunmaktad›r.
—Fark Prim tutar›: 101.562,50 x% 35,5=36.054,69 TL
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Hesaplanan fark iflçilik tutar› May›s–2007 dönemine tahakkuk ettirilir. ‹flveren, ç›kan fark prim borcunu 30.06.2007 tarihinden sonra öderse, Kurum geçen günler için prime ilave ayr›ca prim g. zamm› tahakkuk
ettirir. Borcun ödenmesine müteakip iskana konu ilifliksizlik yaz›s› verilerek iflyeri dosyas› kapsamdan ç›kar›l›r
‹flveren geçmifl dönemler için ayl›k prim ve hizmet belgesi (as›l, ek)
vererek fark iflçili¤i kapatmak isteme hakk›na sahiptir. Bu durumda, iflveren deftere tabi ise geç verilen ayl›k prim ve hizmet belgesinde belirtilen kiflilerin iflyerinde fiilen çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n saptanmas› amac›yla
iflyeri kay›tlar› SGKsigorta müfettiflleri taraf›ndan incelenerek bildirgelerin iflleme al›n›p al›nmayaca¤›na karar verilir. ‹flveren defter tutmakla yükümlü de¤ilse bildirgeler iflleme al›nmaz.(danac›, 2006, 200)
IV-SONUÇ
Temelde re’sen prim esas›na dayanan asgari iflçilik uygulamas›yla,
çal›flanlar›n yasal sosyal güvenlik kurumlar› kapsam›na girmesi ve dolay›s›yla sosyal güvencelerinin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Ülkemizdeki
kay›t d›fl› istihdam oranlar›n›n %40-60 aras›nda oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda asgari iflçili¤in olumlu bir uygulama oldu¤u söylenebilir.
Asgari iflçilik uygulamas›, iflverenlerin ödeyecekleri iflçiliklerin Kurum taraf›ndan önceden hesaplanabilirli¤i varsay›m›na dayanmaktad›r.
Bildirilen iflçiliklerin Kurum taraf›ndan kontrol edilmesi ile çal›flt›r›lan iflçilerin sigorta tescillerinin yap›larak primlerinin ödenmesinde iflverenlere, prim tutarlar›n›n hesaplanabilece¤ini, bu tutarlar›n er ya da geç ödenmek zorunda kal›naca¤›n›, ödenmesinin yasal zorunluluk oldu¤u bu tutar› en az›ndan hiçbir cezaya maruz kalmadan çal›flt›rd›klar› kiflileri sigortalayarak ödemeyi tercih etmelerini düflündürerek psikolojik bir tazyikte bulunmak hedeflenmektedir.
Öngörülen iflleyifle göre Kurum, bildirilmesi gereken iflçilik mikta-
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r›n› hesap ederek bildirilen sigorta primleri toplam› ile karfl›laflt›racak
fark ç›kmas› halinde de fark primi tahsil edecektir. Kurumun fark prim
tutar›n› yasalardan ald›¤› yetki ile tahsil edece¤ini düflünen iflverenler,
çal›flanlar›n› sigortal› göstererek bu miktar› ödeme yolunu seçeceklerdir.
Bu yöntem sonucunda çal›flan iflçiler sigortal› gösterilece¤inden sosyal
güvenlik hakk›na da kavuflmufl olacakt›r. Ayr›ca bu yöntemle Kurumun
sigorta primi, Devletin vergi geliri de garanti alt›na al›nacakt›r.
Asgari iflçilik kontrolünde aranan tek ölçünün iflveren taraf›ndan
bildirilen sigorta primine esas kazanç toplam› olmas›, uygulamada, bildirilmesi gereken sigortal› say›s› ile çal›flma gün say›s›na yer verilmemesi, ç›kan fark iflçili¤in sigortal›larla iliflkilendirilmeden tahsil edilerek sigortas›z çal›flt›r›ld›¤› anlafl›lan iflçilerin sosyal güvenceden mahrum b›rak›lmas› sistemin sa¤l›ks›z ifllemesine yol açmaktad›r.
Kay›t d›fl› istihdam› önlemek amac› ile uygulanan asgari iflçilik kontrolü ile kay›t d›fl›na ait sigorta primini tahsil etmek ve bu primleri sigortal›larla iliflkilendirmemek aksine kay›t d›fl›n› teflvik etmektedir. Bu haliyle asgari iflçilik uygulamas›na, kay›t d›fl› çal›flt›rma vergisi veya cezas› demek bile mümkündür. Uygulaman›n, Anayasam›z›n 60.maddesinde belirtilen, “Herkes sosyal güvenlik hakk›na sahiptir. Devlet, Bu güvenli¤i
sa¤layacak tedbirleri al›r ve teflkilat› kurar” ifadesi ile örtüflmedi¤i de çok
aç›kt›r. Asgari iflçilik yöntemi çal›flanlar› mutlaka sigortal› göstermekten
ç›k›p “ödenmesi gereken paray› ödemek” ve “ifli bitirmek” gibi basit ve
s›¤ bir temele oturmaktad›r.
Devletin vergi, Kurumun prim, çal›flan›n sosyal güvence, iflverenin
eflit flartlarda rekabet etmesini sa¤lamak gibi oldukça iddial› bir amac›n
gerçekleflmesi için uygulanan asgari iflçili¤in amac›n›n d›fl›na ç›kt›¤› anlafl›lmaktad›r. Uygulaman›n esaslar› incelendi¤inde Kurumun, prim gelirini garanti alt›na almak d›fl›nda bir hedef tafl›mad›¤› görülmektedir.
Mevcut uygulama bu haliyle tamamen Kurum, k›smen iflveren lehine sonuç do¤urmakta, devletin vergi geliri ile çal›flan›n sigortal›l›k hakk› ne-
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redeyse elinden al›nmaktad›r. ‹nisiyatif, tamamen Kurumun ve iflverenin
eline geçmekte di¤er taraflar devre d›fl› kalmaktad›r. Bu ba¤lamda asgari iflçili¤in misyonunu tamamlay›p tamamlamad›¤› veya uygulaman›n yeni metotlarla desteklenerek disipline edilmesinin gerekip gerekmedi¤i
tart›flmas›n›n yap›lmas›n›n zaman› gelmifltir.(Özdamar, 2007, 113)
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sigortas›n›n iﬂleyiﬂine yönelik olarak ulusal ve uluslararas› sigorta verileri derlenmiﬂtir. Bu kapsamda, poliçe ﬂartlar› ve teminatlar› ele al›nm›ﬂt›r.
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali
Müﬂavir mesleki sorumluluk sigortalar›n›n Türkiye de¤erlendirilmesi yap›larak gelecek yönelimlerine de¤inilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir mesleki sorumluluk sigortas›, Türkiye uygulamas›
Abstract
Aim of the study is contributed to the literature in the field of Public Accountant, Certified Public Accountant, Sworn-in Certified Public
Accountant professional liability insurance. In this study, national and
international insurance data is collected as for the Public Accountant,
Certified Public Accountant, Sworn-in Certified Public Accountant professional liability insurance. In this context, policy conditions and guarantees have been addressed. Furthermore through the evaluation of
Turkey about Public Accountant, Certified Public Accountant, Sworn-in
Certified Public Accountant professional liability insurance is alluded the
future orientation.
Key Words: Public Accountant, Certified Public Accountant,
Sworn-in Certified Public Accountant professional liability insurance,
Turkey application
1. Giriﬂ
Günümüzde mesleki faaliyetlerini yerine getiren meslek mensuplar› için sorumluluk sigortalar› yayg›n hale gelmektedir. Türkiye’de 3 May›s 2007 tarih ve 26511 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan kloz ile Ser-
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best Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir (SM, SMMM ve YMM) mesleki sorumluluk sigortalar› uygulanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar›, muhasebe meslek mensuplar›na sunmuﬂ oldu¤u güvence ve muhasebe mesle¤ine kazand›rd›¤› prestij ile mesleki faaliyetin bir unsuru olarak görülerek uygulama alan› gittikçe geniﬂlemekte ve geliﬂmektedir. Çal›ﬂmada Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir
mesleki sorumluluk sigortalar›n›n teorik çerçevesi ile; temel kavramlar›,
genel ﬂartlar›, sigorta düzenleme türleri, teminat kapsam›, prim ve muafiyet belirleme ﬂartlar›, Uluslararas› ve Türkiye uygulamalar› de¤erlendirilerek, SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar›n›n önemi
vurgulanm›ﬂ gelecek yönelimleri belirlenmiﬂtir.
2. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve
Yeminli Mali Müﬂavir Mesleki Sorumluluk Sigortas›n›n
Kapsam›
ve Genel ﬁartlar›
Sorumluluk sigortas›; “sigortal›n›n malvarl›¤›n›n sigortac› taraf›ndan,
bir ücret karﬂ›l›¤›nda sorumlulu¤un ekonomik sonuçlar›na karﬂ› sigorta
güvencesi alt›na al›nmas›n› öngören bir sözleﬂme” (Ünan, 1998: 8) ya da
“kiﬂi ya da kuruluﬂlar›n, üçüncü ﬂah›slara karﬂ› yasalardan veya sözleﬂmelerden do¤an sorumluluklar› nedeniyle, söz konusu olabilecek tazminat taleplerini ve bunlara iliﬂkin yasal harcamalar› teminat alt›na alan sigorta türü” (Apak, 2007) olarak tan›mlanabilir. Sorumluluk sigortas›n›n
yükümlülükleri, tazminat kapsam›nda sigortal›n›n korunmas› ve sigortal›n›n her hangi bir yarg› masraf›nda ya da sigortal›n›n mesleki hizmet
performans›nda hata ya da ihmal gerçekleﬂmesi sonucunda ödenmesi
gereken zararlar›n›n tazminidir (Shapiro, 2004: 59).
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Çal›ﬂma çevresi, meslekler için belirsizlik ve de¤iﬂkenlik gösterdi¤i
gibi ayr›ca dava ve sorumluluk risklerini de içermektedir. Mesleki olarak, en iyi uygulaman›n gerçekleﬂtirilmesinde bile, kas›ts›z gerçekleﬂen
hatal› sonuçlar do¤abilmektedir (Frankel ve Nevius, 2005: 259). Mesleki
hizmetin sunulmas›nda hata ve kas›ts›z ihmallerin meydana gelmesi çok
s›k gerçekleﬂen bir durumdur. Mesleki sorumluluk sigortas› sigortal›n›n
mesleki hizmeti sunarken hata sonucu gerçekleﬂecek zarar›n, ödeme sorumlulu¤unu üstlenmektedir. Zarar› ödeme yasal zorunlulu¤u mesleki
ihmali de içermektedir. (Dorfman, 1991: 174; Vaughan ve Vaughan,
2007: 527). Mesleki sorumluluk sigortas› poliçe kapsam›nda sigortal›ya
karﬂ› tazminat talebinin, sigortal›n›n mesleki hizmetinden ortaya ç›kmas› gerekmektedir (Shapiro, 2004: 59). Sorumluluklar, kiﬂinin hata ve ihmalinden kaynaklanabildi¤i gibi, bir iﬂ yerinin mesleki faaliyetleri s›ras›nda üçüncü kiﬂilere, bir iﬂverenin çal›ﬂt›¤› kiﬂilere karﬂ› ihmal, hata ve
haks›z fiillerinden do¤abilmektedir (Apak, 2007). Mesleki sorumluluk sigortas›, “hata ve ihmal” ya da “meslek hatas›na karﬂ›” (malpractise) sigorta olarak literatürde yer almaktad›r. SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortas›, mesleki sorumluluk sigortalar›n›n bir çeﬂididir. Muhasebe meslek mensuplar›n›n faaliyetlerini yürütme s›ras›nda kendisinden
veya yan›nda çal›ﬂanlar›ndan kaynaklanan ihmal, hata ve yanl›ﬂ uygulamalar›n›n üçüncü kiﬂilerin kay›plar›n› karﬂ›lamas›na yönelik teminatlar›
kapsamaktad›r (Anonymous, 2007. 150).
Türkiye’de 3 May›s 2007 tarih ve 26511 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Mesleki Sorumluluk Sigortas› Genel ﬁartlar› SM, SMMM ve
YMM Mesleki Sorumluluk Sigortas› Klozu” ile yürürlü¤e girmiﬂtir. Mesleki sorumluluk sigortas› genel ﬂartlar›na ba¤l› olarak verilen kloz ile sigortac›, sözleﬂmedeki ﬂartlara tabi olmak kayd› ile sigortal›n›n poliçede
belirlenmiﬂ mesleki faaliyeti ifa ederken neden oldu¤u zarar dolay›s›yla
ödeyece¤i tazminat tutarlar› ile kararlaﬂt›r›lm›ﬂsa; a) yarg›lama giderleri
ve avukatl›k ücretlerini; b) sigortal›n›n müteselsil sorumluluk gere¤i öde-
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yece¤i SSK primi, vergi, vergi cezas›, gecikme zamm› ve gecikme faizini, poliçede yaz›l› limitler dahilinde temin eder.
Ticari veya endüstriyel s›rlar›n saklanmamas› veya kötüye kullan›lmas› sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat d›ﬂ›ndad›r. Türkiye
Cumhuriyeti mevzuat› d›ﬂ›ndaki kanunlar çerçevesinde yap›labilecek
tazminat talepleri sigortal›n›n fiillerinden sorumlu oldu¤u kiﬂilerin kas›tl› hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri, yasal belgelerin
mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamas›ndan kaynaklanan tazminat talepleri, yaz›l›m veya donan›mla ilgili her
türlü görüﬂ veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri, sigortal›n›n
yedi emin veya benzeri sair bir s›fatla yürüttü¤ü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri aksine sözleﬂme yoksa teminat d›ﬂ›ndad›r (SM,
SMMM ve YMM Mesleki Sorumluluk Sigortas› Klozu II. ve III.).
Mesleki sorumluluk sigortalar›nda sigortal›lar›n poliçenin kapsad›¤›
sorumlulu¤u ve haklar› bilmesi gerekmektedir. Sigorta poliçe ﬂartlar›na
uymayan durumlarda sigorta ﬂirketi tazminat ödemeyi kabul etmemektedir (Shapiro, 2004: 59-60). Mesleki sorumluluk sigortas›nda sadece sigortal› meslek mensuplar›n›n de¤il, meslek mensuplar› ile beraber çal›ﬂan personeli de kapsayacak ﬂekilde teminat kapsam› geniﬂletilebilmektedir. Mesleki faaliyetlerde sigortal›n›n yedi emin veya benzeri sair bir s›fatla yürüttü¤ü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri, aksine sözleﬂme yoksa teminat d›ﬂ›nda kalmaktad›r. Sigortal› isterse ek teminat ile
teminat kapsam›n› bu durumlar için geniﬂletebilir.
3. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve
Yeminli Mali Müﬂavir Mesleki Sorumluluk Sigortas›n›n
Düzenlenme Türleri
ﬁekil 1’de SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortas›n›n türleri aç›klanm›ﬂt›r: (Ayr›nt›lar için bak›n›z, mesleki sorumluluk sigortas›
genel ﬂartlar›; SM, SMMM ve YMM M.S.S. Klozu; Can, 2008: 91).
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ﬁekil 1: Mesleki Sorumluluk Sigortas› Düzenlenme Türleri

Kaynak: Can, Mertol (2008). Mesleki sorumluluk sigortas›. Türmob Yay›nlar›-336. Sirküler Rapor Serisi. Seri No: 2008-4. s.91.

Gelece¤e Etkili Poliçe/Sorumlulu¤u Do¤u¬ran Olay›n Meydana Geldi¤i An› Esas Alan Poliçe (Occurance Basis Policy): Sözleﬂme
süresi içinde meydana gelen olay sonucu do¤mas› ﬂart›yla, sözleﬂme süresi içinde ya da sözleﬂme süresi sonras›nda talep edilen zararlar ve sözleﬂmede belirlenen miktar teminat verilmektedir. Sigortal›n›n sözleﬂme
süresi içinde yürüttü¤ü mesleki faaliyeti dolay›s›yla, sözleﬂme sona erdikten sonra tazminat›n karﬂ›lanaca¤› süre beﬂ y›l olarak belirlenmiﬂtir.
Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaﬂt›rabilmektedir (M.S.S. Genel
ﬂartlar A.1; SM, SMMM ve YMM M.S.S. Klozu; Can, 2008: 91).
Gelece¤e etkili poliçe türünde olay sigorta süresi içinde gerçekleﬂmeli, tazminat talebi daha sonra ortaya ç›kabilmektedir. Dorfman
(1991)’›n verdi¤i örnek SM, SMMM ve YMM sorumluluk sigortalar›na yönelik olarak düﬂünüldü¤ünde; serbest muhasebeci mali müﬂavir 2008 y›l›nda gelece¤e etkili poliçe türünde mesleki sorumluluk sigortas› yapt›rm›ﬂt›r. Ayn› y›lda yapm›ﬂ oldu¤u mesleki faaliyetinden dolay› 2009 y›l›nda dava edilmiﬂtir. Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir 2009 y›l›nda sigortal› de¤ildir. Ancak sigorta ﬂirketi sorumluluk hükümleri uyar›nca tazminat ve yarg› giderlerini ödemek zorundad›r, çünkü sorumlulu¤u do¤uran olay poliçe döneminde meydana gelmiﬂtir. Türkiye’de SM, SMMM ve
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YMM mesleki sorumluluk sigortas›n› sunan sigorta ﬂirketleri riskin gerçekleﬂmesi durumunda, ileriye dönük 1 veya 5 y›l için teminat vermektedir.
Geçmiﬂe Etkili Poliçe/Sorumlulu¤u Gerekti¬ren Talebin ‹leri
Sürüldü¤ü An› Esas Alan Poliçe (Cla›ms Made Bas›s Pol›cy): Sözleﬂme yap›lmadan önce veya sözleﬂme yürürlükteyken meydana gelen bir
olay nedeniyle, sadece sözleﬂme süresi içinde sigortal›ya tazminat talepleri sözleﬂmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Sözleﬂme yap›lmas›ndan önce olaylardaki teminat verilecek süre en az 1 y›l olarak belirlenebilir (M.S.S. Genel ﬂartlar A.1; M.S.S. Genel ﬂartlar B.1; Can, 2008:
91). Sigorta poliçelerinde geçen bu süre geriye yürürlülük tarihi olarak
belirlenmektedir. Geçmiﬂe etkili poliçelerde sigorta ﬂirketi aﬂa¤›daki ﬂartlarda koruma yükümlülü¤ü sa¤lamaktad›r (Dorfman, 1991: 174):
- Hasara sebebiyet veren olay poliçe döneminde veya geriye yürürlük tarihi teminat baﬂlang›c›nda olmal›d›r.
- Hasar talebi poliçenin vadesi içinde yap›lmal›d›r.
- Sigortal› hasar› poliçe dönemi içinde sigorta ﬂirketine bildirmelidir.
Mesleki sorumluluk poliçelerinde yer alan geriye yürürlük teminat› ﬂu ﬂekilde aç›klanabilir (Dorfman, 1991. 174): Geriye yürürlük teminat› poliçe teminat döneminin baﬂlamas›ndaki özel zamand›r. Bu tarih poliçenin düzenlendi¤i tarihten önce meydana gelecek hasarlar› da sigorta
ﬂirketi taraf›ndan teminat alt›na al›nmay› sa¤lar. Geriye yürürlük teminat› baz› sigorta ﬂirketleri taraf›ndan sunulurken baz› sigorta ﬂirketlerinde
teminat kapsam›nda bulunmamaktad›r. Geriye yürürlük teminat› sigortal› ve sigorta ﬂirketi aras›ndaki anlaﬂmaya ba¤l›d›r. Daha uzun sigorta dönemi için sigortal› daha yüksek prim ödemektedir.
Dorfman (1991)’›n verdi¤i örnek SM, SMMM ve YMM sorumluluk
sigortalar›na yönelik olarak düﬂünüldü¤ünde; Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavir 1 Haziran 2008 y›l›nda geriye yürürlük tarihi 1 Haziran 2007
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olan geçmiﬂe etkili poliçe türünde mesleki sorumluluk sigortas› yapt›rm›ﬂt›r. Eylül 2007 y›l›nda sigortal›n›n mesleki faaliyetinden dolay› hasar
meydana gelmiﬂtir. Sigorta ﬂirketi, olay›n geriye yürürlük tarihinden sonra olmas› ve tazminat talebinin poliçe dönemi içersinde gerçekleﬂmesi
ile masraflar› ödemek zorundad›r. Geçmiﬂe etkili poliçeler için, olay süresinde ihbar edilmiﬂse talep daha sonra ortaya ç›kabilir. Geçmiﬂe etkili
poliçelerde olay ve talep sigorta süresi içinde ihbar edilecektir. Olay için
30 gün ek ihbar süresi, talep için 2 y›l süre yer almaktad›r (Atamer,
2006). Türkiye’de SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortas›n› sunan sigorta ﬂirketleri riskin gerçekleﬂmesi durumunda, geriye dönük 1
y›l veya 5 y›l için teminat vermektedir.
Hem Gelece¤e; Hem De Geçmiﬂe Etkili Poliçe: Mesleki sorumluluk poliçesi hem gelece¤e etkili hem de geçmiﬂe etkili olarak düzenlenebilmektedir (M.S.S. Genel ﬂartlar A.1.; Can, 2008: 91). Örne¤in; Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir 01/01/2009 tarihinde, hem sözleﬂme yap›ld›¤› y›l›n 5 y›l öncesinden itibaren, hem de sözleﬂme süresinin bitiminden itibaren sigorta dönemi ile ilgili 5 y›l› kapsayan hem gelece¤e
hem de geçmiﬂe etkili poliçe türünde mesleki sorumluluk sigortas› yapt›rm›ﬂt›r. Sigorta ﬂirketi poliçede belirtilen ﬂartlar dahilinde, 01/01/2004
tarihinden itibaren yap›lan hasarlar› ayn› zamanda 2009 y›l›nda yap›lan
poliçe ile ilgili 31/12/2014 tarihine kadar ortaya ç›kan hasar› karﬂ›lar
(http://www.bursa-smmmo.org.tr/index.php? gid=17.1&HabId=224).
SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar› kapsam›n›n
standard› yoktur. Her sigorta ﬂirketi sigortan›n kapsam›n› kendisi belirlemektedir. Bu nedenle sigortaya karar vermede sigorta kapsam›n›n, teminat d›ﬂ› hallerinin ve s›n›rlamalar›n›n incelenmesi gerekir. SM, SMMM
ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar› genellikle geçmiﬂe etkili poliçe
(claims made basis policy) olarak düzenlenmektedir. Bu poliçelerde
özel muafiyet ve poliçe limitleri dahilinde savunma masraflar› limiti de
bulunmaktad›r. Muafiyetler her hasar için ya da poliçe döneminde toplam olarak yer almaktad›r (Anonymous, 2007. 150).
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4. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir,
Yeminli Mali Müﬂavir Mesleki Sorumluluk Sigortalar›
Teminatlar›
Meslek mensuplar›, müﬂterileri ile kendi amaçlar› için mesleki sorumluluk sigortas›n›n korumas›n› anlayarak ihtiyaç duymal›d›rlar. Sigorta kapsam›nda teminatlar karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. Sigorta etme sürecinde,
fiili ya da potansiyel tazminat sigorta kapsam› faktörüne göre karar verilmektedir (Frankel ve Nevius, 2005. 265). Mesleki sorumluluk sigortalar›nda sigortan›n etkin iﬂlemesinde; sigorta teminatlar›n›n okunmas› ve
anlaﬂ›lmas›, sigorta kapsam›n›n kabul edilmesinden önce örnek bir poliçe incelenmesi, sigortaya baﬂvurusu yap›ld›¤›nda ya da sigortan›n yenilenmesinde do¤ru beyan verilmesi, poliçe tarihlerine ve teminatlar›na
dikkat edilmesi gereklidir (Shapiro, 2004: 60). Sigorta ﬂirketlerinin SM,
SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar›nda sunulan teminatlar
Tablo 1’de yer almaktad›r.
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Tablo 1: SM, SMMM ve YMM Mesleki Sorumluluk Sigortalar›
Teminatlar›
TEM‹NATLAR
Mesleki Sorumluluk Teminat›: Meslek mensubunun mesle¤ini icra ederken kas›tl› olmayarak yapt›¤› hata, ihlal, yanl›ﬂ veya hatal› beyan, kusur, gizlili¤i ihlal gibi nedenlerden dolay›
mükelleflerin talep ettikleri tazminat› karﬂ›lar.
‹leriye Yürürlük ve/veya Geriye Yürürlülük Teminat›: Sözleﬂme yap›lmada önce veya
sözleﬂme süresi içinde meydana gelen olay sonucu do¤an ya da her ikisini içerecek ﬂekilde, sorumluluk hükümleri uyar›nca tazmini sözleﬂme süresi içinde ya da sonras›nda do¤abilecek taleplere karﬂ› sözleﬂmede belirtilen miktar kadar teminat verilmektedir.(M.S.S. Genel ﬂartlar A.1)
Müteselsil Sorumluluk Teminat›: 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227’nci maddesinin 2. f›kras› Hükmüne göre; beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensuplar›, imzalad›klar› beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlar›nda yer alan
bilgilerin defter kay›tlar›na ve bu kay›tlar›n dayana¤›n› teﬂkil eden belgelere uygun olmamas›ndan dolay› ortaya ç›kan vergi ziya›na ba¤l› olarak sal›nacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden
mükellefle birlikte müﬂtereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar (Ayr›nt›lar için bak›n›z, Can,
2008: 12) .
Sigortal›n›n müteselsil sorumluluk gere¤i ödeyece¤i SSK primi, vergi, vergi cezas›, gecikme
zamm› ve gecikme faizini, poliçede yaz›l› limitler dahilinde teminat verilmektedir (SM, SMMM
ve YMM M.S.S. Klozu, 1(b)).
Savunma Masraflar› Teminat›: Meslek mensubuna karﬂ› do¤an tazminat taleplerinin savunmas› için söz konusu olan savunma masraflar› teminat verilmektedir.
Kay›p Dökümanlar Teminat›: Meslek mensubunun yasal sorumlulu¤unda bulunan ancak
poliçe dönemi içinde tahrip olmuﬂ, zarar görmüﬂ, kaybolmuﬂ, bozulmuﬂ, silinmiﬂ veya unutulmuﬂ olan mükelleflere ait dökümanlar› yenilemek veya onarmak için yapt›¤› makul orandaki masraf ve giderleri karﬂ›lar.
Mahkemeye Kat›lma Masraflar› Teminat›: Poliçe teminat›nda bildirilen bir talep ile ilgili
olarak mahkemeye ﬂahit olarak kat›lan kiﬂiler için, mahkemeye kat›lman›n gerekli oldu¤u
her bir gün için, günlük masraflar poliçede belirlenen tutarlara göre ödenmektedir.
Uzat›lm›ﬂ ‹hbar Süresi Teminat›: Tazminat talebinin sigorta süresi içinde veya sigorta süresinin sona ermesini izleyen en geç 5 y›l içinde (uzat›lm›ﬂ bildirim süresi) sigortac›ya iadeli taahhütlü mektupla yaz›l› olarak bildirilmiﬂ bulunmas› zorunludur. Bu koﬂullar›n tamam›
hep birlikte gerçekleﬂmedi¤i sürece sigortac›n›n bu sigorta kapsam›nda hiçbir ödeme yükümlülü¤ü do¤maz. Bu sigorta, sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› kurumun poliçe teminat kapsam›na giren bir olay neticesinde üçüncü kiﬂilere tazminat ödemesi sonucu sigortal›ya rücu etmesi durumunda da poliçede koﬂullar çerçevesinde sigortal›y› korur.
Kaynak: Türkiye’de SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortas›n› sunan
sigorta ﬂirketlerinin SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortas› bilgilendirme
formlar›ndan derlenmiﬂtir.
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SM, SMMM ve YMM sorumluluk sigortalar›nda sigorta ﬂirketleri
Tablo 1’de yer alan teminatlar› sunmaktad›rlar. Her sigorta ﬂirketi farkl›
teminat sunmaktad›r. Sigorta teminatlar› sigorta ﬂirketlerinin sunmuﬂ oldu¤u sigortan›n özelliklerine göre de¤iﬂiklik göstermektedir. Tablo 1’deki teminatlar›n tümü teminat kapsam›nda olabildi¤i gibi birkaç› da seçilebilmektedir. Teminatlar sigortal› ve sigorta ﬂirketi aras›ndaki anlaﬂma
ile belirlenmektedir. Sigorta teminatlar›n›n belirlenmesinde ek prim talep edilmekte, sigortal› geniﬂ sigorta teminat›na daha fazla güvence sunulaca¤›ndan daha yüksek prim ödemektedir.
5. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve
Yeminli Mali Müﬂavir Mesleki Sorumluluk Sigortalar› Prim
Belirleme ve Muafiyet ﬁartlar›
Muhasebe meslek mensuplar›n›n hukuki risklerinin ve sorumluluklar›n›n olmas› mesleki sorumluluk sigortas›n› daha istenilen bir konuma
getirmektedir. Sigortan›n korumas›ndan daha fazla yararlan›lmaktad›r.
Muhasebe meslek mensuplar› uygun bir mesleki sorumluluk sigortas›
yapt›rmaya karar verdi¤inde; ilk olarak sigorta için ödenecek prime ve
sigorta kapsam›na ikinci olarak muafiyet miktar›na karar verilir. Sigortal› sigorta kapsam›n›n artt›r›lmas›n› isterse, sigorta ﬂirketi sorumluluk limitini artt›rmakta ve daha yüksek tazminat ödeme sorumlulu¤unu almaktad›r. Bu durumda sigorta primi de artmaktad›r. Sigortan›n kapsam› sigorta primini etkilemektedir (Linville, 2001: 62-63).
Sigorta ﬂirketlerinde toplanan primler riske uygun olmal›d›r (Kay›han, 2004: 110-111). Sigorta ﬂirketlerinin primi belirlemesinde, riski belirleyen sigortal›n›n özellikleri kullan›lmaktad›r. Bu bilgiler sigorta baﬂvurusu s›ras›nda talep formlar›ndan elde edilmektedir. Daha yüksek riske sahip sigortal›lar daha yüksek prim ödemeye ve daha yüksek seviyede sigorta teminat› seçmeye gönüllü olmaktad›rlar. Linville (2001) çal›ﬂ-
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mas›nda, risk faktörlerinin serbest muhasebeci mali müﬂavir mesleki sorumluluk sigorta primini ve sigorta ﬂirketinin sigortalanma kararlar›n› etkiledi¤ini savunmuﬂtur. Ancak sigortal›n›n daha riskli olmas›n›n muafiyet miktar›n›n seçiminde etkisi olmad›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Daha
yüksek risk, sigorta kapsam›n›n daha geniﬂ olmas›n› sa¤lamaktad›r. Risk
artt›kça daha yüksek zarar oluﬂma olas›l›¤› bulundu¤u için prim artmakta, sigortal› daha yüksek prim ödemektedir (Linville, 2001: 61-64).
Sigorta ﬂirketlerinin prim belirleme ﬂartlar› farkl›l›klar göstermektedir. Her sigorta ﬂirketi farkl› bir prim ve muafiyet miktar› belirlemektedir
(Ayr›nt›lar için bak›n›z, http://www.bursasmmmo.org.tr/index.php? gid=
17.1&HabId=224,http://archive.ismmmo.org.tr/docs/komite/MeslekiSorumlulukkomite.pdf). Sigorta ﬂirketinin mesleki sorumluluk sigortas›n›n
y›ll›k primleri mesleki sorumluluk sigortas›nda seçilen y›ll›k sorumluluk
limitine ve/veya en son tamamlanm›ﬂ y›lsonu gelirine göre de¤iﬂmektedir. Sigortal› için prim ödeme ﬂartlar› olarak peﬂin, %25 peﬂin 5 taksit,
%25’i peﬂin 3 taksit ﬂeklinde de¤iﬂmektedir. Daha farkl› ödeme planlar›
da olabilmektedir.
Muafiyet, hasar›n belli bir miktar›n›n ya da oran›n›n sigortal›n›n
ödeyece¤ini ifade etmektedir. Muafiyet miktar›n›n azalt›lmas› için, sigorta ﬂirketinin daha yüksek tazminat ödeme sorumlulu¤unu almas› gerekmektedir, bu durumda prim artacakt›r (Linville, 2001: 64).
Mesleki sorumluluk sigortas›n›n muafiyet oranlar›; ciro arl›klar›na
göre ve/veya her bir hasarda belirlenmiﬂ sabit bir tutar ve/veya hasar›n
%’si olarak belirlenmektedir. Muafiyet; asgari 150 TL azami 1.250 TL, asgari 500 TL, cironun %1’i, hasar›n %1’i, hasar›n %10’u, idari ve adli para
cezalar›nda hasar›n %20’si ﬂeklinde belirlenebilmektedir.
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6. Uluslararas› ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta
ﬁirketlerinde Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir Mesleki Sorumluluk Sigortalar›
De¤erlendirmesi ve Gelece¤i
Muhasebe mesle¤i sorumluluk ile her zaman iç içedir (Palmrose,
1987: 90). Muhasebe meslek mensuplar› tasdik ettikleri veya denetledikleri mali tablolar için sorumluluklar› vard›r. Hatal› düzenlenen mali tablolar için gerçekleﬂecek zarar› karﬂ›lamakla yükümlüdürler (Dorfman,
1991: 176). Denetimde ya da mali tablolar›n haz›rlanmas›nda gerçekleﬂecek ihmal, muhasebe meslek mensuplar›na aç›lacak dava ve tazminatlarda baﬂl›ca sebep olmaktad›r (Anonymous, 2007. 150). Meslek mensubu aç›s›ndan bu durum mesleki faaliyeti ifa ederken mesleki faaliyetlerin bar›nd›rd›¤› riskleri yüklenmek zorunda kalmaktad›r. Mesleki yaﬂamda bu riskler mükellefler aç›s›ndan önemli bir unsur olarak görülmekte,
meslek mensubunun mesleki prestijini etkilemektedir.
Geçmiﬂte yaﬂanan muhasebe skandallar› ve ilgili Kanunlar›n etkisi
ile SM, SMMM ve YMM meslek grubunun mesleki sorumluluk sigortas›na olan ilgisini artt›rm›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde muhasebe mesle¤i ifa
edenlerin mesleki sorumluluk sigortas›nda geniﬂ bir seçim olana¤› mevcuttur (Russel, 2004: 36-37). Tablo 2’de Uluslararas› faaliyet gösteren sigorta ﬂirketlerinin muhasebe meslek mensuplar›n›n mesleki sorumluluk sigortalar›n›n sigorta teminatlar›, teminat limitleri ve müﬂteri profili bilgileri yer almaktad›r.

27

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Tablo 2: Uluslararas› Faaliyet Gösteren Sigorta ﬁirketlerinin
Muhasebe Meslek Mensubu Mesleki Sorumluluk Sigortalar›n›n
Rehberi (2005)

Kaynak: RUSSEL, Roger, “Account›ng Today”, October, 25-NOV. 7, 2004, 36-37.
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Uluslararas› sigorta ﬂirketlerinin sigorta teminatlar› incelendi¤inde
teminat limitinin talep edilmesi ve sigorta ﬂirketine bildirilmesi gerekmektedir. Teminat limitleri 5 ile 100 milyon $ aras›nda de¤iﬂmektedir.
Müﬂteri profili olarak muhasebe ve SMMM firmalar›, birlikleri oldu¤u görülmektedir. Türkiye’de büyük hacimli iﬂ yapan SMMM ve YMM bürolar›n›n tercih etti¤i mesleki sorumluluk sigortas›, mevzuattaki de¤iﬂiklikler
ile ba¤›ms›z çal›ﬂan bireysel meslek mensuplar› taraf›ndan da talep edilmeye baﬂlanm›ﬂ, sigorta ﬂirketleri SMMM ve YMM bürolar› ile birlikte bireysel sorumluluk sigortalar›n› da geliﬂtirmiﬂlerdir. Tablo 3’de Türkiye’de
faaliyet gösteren sigorta ﬂirketlerinin SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar›n›n sigorta teminatlar›, teminat limitleri ve müﬂteri profili bilgileri yer almaktad›r.
Tablo 3: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta ﬁirketlerinin SM,
SMMM ve YMM Mesleki Sorumluluk Sigortalar›n›n Rehberi (2009)

Kaynak: Sigorta ﬂirketlerinin sigorta talep formu (bilgi formu) bilgilerinden derlenmiﬂtir. (Tablo tan›mlay›c› de¤ildir, Ayr›nt›l› bilgi için sigorta ﬂirketlerine baﬂvurunuz).
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Türkiye’de SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar›n›
sunan yedi sigorta ﬂirketi bulunmaktad›r. Bu sigorta ﬂirketlerinin sigorta
teminatlar›, teminat limitleri birbirlerinden farkl›d›r. Sigorta ﬂirketleri sigortal›lar›na göre farkl› uygulamalara sahiptir. Çal›ﬂmada sigorta ﬂirketleri taraf›ndan sunulan SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortas›
genel olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Sigorta ﬂirketleri sigortal›lar›n teminat limitlerini toplam, beher ve her hasar için ya da olay baﬂ›na talepte bulunulmas›n› istemektedirler. Tüm sigorta ﬂirketleri taraf›ndan sunulmayan
SM, SMMM ve YMM sorumluluk sigortalar› uzmanl›k gerektiren bir aland›r. Sigorta ﬂirketlerinin uzmanlaﬂmas› ile bu sigorta alan› geliﬂerek
önemli bir sigorta pazar› oluﬂacakt›r.
Türkiye genelindeki 2007-2008 y›l› muhasebe meslek mensubu say›lar› dikkate al›nd›¤›nda (Güvemli, 2009: 10), 28.993 serbest muhasebeci, 42.686 serbest muhasebeci mali müﬂavir, 3.815 yeminli mali müﬂavir
olmak üzere toplam 75.494 meslek mensubu olarak önemli bir say›ya
ulaﬂt›¤› görülmektedir. Her geçen y›l muhasebe meslek mensuplar›n›n
say›s› art›ﬂ göstermektedir. Türkiye’de SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar› için önemli bir müﬂteri portföyü mevcuttur. Meslek
mensuplar› incelendi¤inde serbest muhasebeci mali müﬂavirlerin önemli bir sigortal› portföyü oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Sigorta sisteminde sigortal› say›s› artt›r›lmaya ve rizikonun daha geniﬂ ölçüde da¤›t›lmas›
amaçlanmaktad›r (Dorfman, 2: 1991; Güvel, 2006: 26). Muhasebe meslek mensuplar›n›n mesleki sorumluluk sigortas› yapt›rmas› ile sigortal›
say›s› artacak böylelikle risk bölünerek daha çok sigortal› taraf›ndan
paylaﬂ›lacak, hasar›n sigortal›lar üzerindeki yükü daha da azalacakt›r.
Mesleki sorumluluk sigortas›n›n geliﬂmesi daha çok say›da meslek mensubunun sigorta yapt›rmas› ile mümkün olacakt›r.
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7. Sonuç
Mesleki sorumluluk sigortalar› meslek mensuplar›n›n mesleki sorumluluklar›n› teminat alt›na alarak risklerin meydana getirece¤i zarardan korumaktad›r. Riskten etkilenen meslek mensuplar› mesleki faaliyetleri nedeniyle mükelleflerin talep ettikleri tazminat› ve gerçekleﬂecek zarar› teminat alt›na almakta; kurumsal bir sistem olarak mesleki sorumluluk sigortalar› ile riskin zarar›n› tazmin etmektedir. Bu durum meslek
mensubu için son derece olumludur. SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar› muhasebe mesle¤inin sayg›nl›k ve ekonomik iﬂlevinin kazanmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Meslek mensuplar›na
güven vererek, mesleki dikkat ve özen gösterilmesinde etkinlik sa¤layacakt›r.
SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortalar› yeni ve geliﬂen
bir sigortac›l›k alan›d›r. Yeni bir sigorta alan› olarak sermaye birikimine
yol açmas› ile ekonominin ve sigorta sektörünün geliﬂimine katk› sa¤lamaktad›r. Mesleki sorumluluk sigortas›n›n geliﬂmesinde sigortal›lar›n bilinçli olmas› ve sigorta ﬂirketlerinin bu bilinci geliﬂtirilmesinde poliçe yap›lmadan önce sigortal›ya gerekli dan›ﬂmanl›k ve bilgi verme hizmeti
sa¤lanmas› gerekmektedir.
SM, SMMM ve YMM meslek odalar› taraf›ndan kurulan komisyonlar arac›l›¤› ile mesleki sorumluluk sigortalar› incelenmekte, oda üyesi
meslek mensuplar›na bilgilendirme hizmeti sunulmaktad›r. Sigorta ﬂirketleri, sigorta da¤›t›m kanallar› ve meslek odalar›n›n gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler mesleki sorumluluk sigortalar›n›n geliﬂmesine ve sa¤l›kl› iﬂlemesine son derece katk› sa¤layacakt›r. Muhasebe mesle¤ini yerine getirecek adaylar için SM, SMMM ve YMM sorumluluk sigortalar› ders kitaplar›nda yer almal› ve ders olarak kazan›mlar› anlat›lmal›, mesleki sorumluk ve sigorta bilinci geliﬂtirilmesi için çaba sarf edilmelidir.
SM, SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortas› Türkiye’de yeni
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uygulamaya girmiﬂtir. Uygulamaya yönelik olarak say›sal verilerin bulunmamas› çal›ﬂman›n k›s›t›n› oluﬂturmaktad›r. Gelecekte sorumluluk sigortalar›n›n geliﬂmesi ve yayg›nlaﬂmas› ile SM, SMMM ve YMM mesleki
sorumluluk sigortas›na yönelik olarak say›sal veriler üzerinden çal›ﬂmalar yap›labilir.
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Soru - Yanıt
SORU 1
Sabit k›ymetlerimizin icradan zarar›na sat›lmas› durumunda
sat›fl zararlar›n› gider yazabilirmiyiz?
YANIT 1
5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 6’nc› maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi
kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› ve safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakk›ndaki hükümlerinin
uygulanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Safi kurum kazanc›n›n tespitinde hangi giderlerin has›lattan düflülece¤i, gerek 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu, gerekse 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde say›lm›fl olup, söz konusu Kanunlarda amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin sat›fl zararlar›n›n do¤rudan gider yaz›labilece¤ine iliflkin herhangi bir hükme yer verilmemifltir.
Di¤er taraftan, 213 Say›l› Vergi Usul Kanununun, “Amortismana Tabi Mallar›n Sat›lmas›” bafll›kl› 328’inci maddesinde; “Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin sat›lmas› halinde al›nan bedel ile bunlar›n envanter
defterinde kay›tl› de¤erleri aras›ndaki fark kar ve zarar hesab›na geçirilir. ‹flletme hesab› esas›nda defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu fark› defterlerinde has›lat veya gider
kaydederler.
Amortisman ayr›lm›fl olanlar›n de¤eri ayr›lm›fl amortismanlar düflüldükten sonra kalan mebla¤d›r…” hükmüne yer verilmifltir.
Bu hükümlere göre, icra yoluyla sat›lan flirketinize ait makine, tesis, tafl›t ve demirbafl gibi amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin envanter
defterindeki kay›tl› de¤erlerinden, bu k›ymetler için ayr›lm›fl amortismanlar›n düflülmesi suretiyle bulunacak bedel ile söz konusu k›ymetlerin sat›fl bedeli aras›ndaki bakiye tutar›n do¤rudan gider yazarak de¤il,
kar/zarar hesaplar›na aktar›larak muhasebelefltirilmesi gerekir.
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SORU 2
Y›l sonunda fiili envanter say›m› s›ras›nda hasarl› oldu¤unu
tespit etti¤imiz emtian›n bedelini gider yazabilirmiyiz.Ayr›ca
indirim konusu yapt›¤›m›z Katma De¤er Vergisini
indirimlerden ç›karmam›z gerekirmi?
YANIT 3
Bilindi¤i üzere; 213 say›l› Vergi Usul Kanununun “K›ymeti Düflen
Mallar” bafll›kl› 278’nci maddesinde; “Yang›n, deprem ve su basmas› gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, k›r›lmak, çatlamak,
paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi k›ymetlerinde önemli bir azal›fl vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanmas› mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, defle ve ›skartalar emsal bedeli ile de¤erlenir.”
hükmü yer almaktad›r.
Bu hükme göre, emtian›n k›ymeti düflen mal olarak emsal bedeli
ile de¤erlenebilmesi için iktisadi k›ymetindeki önemli azal›fl›n yang›n,
deprem, su basmas› gibi tabi bir afet veya bozulmak, çürümek, k›r›lmak,
çatlamak, paslanmak gibi haller nedeniyle olmas› gerekir.
Bu maddede k›ymetin azal›fl nedenleri say›lm›fl ve bunlar›n sonuna
“gibi”› eklenerek, benzeri durumlar nedeniyle emtian›n de¤erinde önemli
miktarda azalma oldu¤u takdirde emsal bedeli ile de¤erleme yap›laca¤›
belirtilmifltir.
Emsal bedeli uygulamas›nda ise Vergi Usul Kanununun 267’nci
maddesinin 3’üncü s›ras›nda yer alan takdir esas›na göre de¤erleme yap›lmaktad›r.
Bunun için de Vergi Usul Kanununun 72’nci maddesinde yer alan
takdir komisyonlar›na baflvurulmas› gerekir.De¤eri düflen mallar›n takdir
komisyonunca takdir edilecek emsal bedeli ile mallar›n maliyet bedeli
aras›ndaki tutar›n stok maliyetlerinden indirilerek dönem hesab›na gider
yaz›lmas› mümkündür. Di¤er taraftan, 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi
Kanununun 30/c maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanl›¤›n›n yang›n sebebiyle mücbir sebep ilân etti¤i yerlerdeki yang›n sonucu
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zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Buna göre, hasarl› mal›n zayi olan ve Takdir Komisyonunca bedeli belirlenen k›sm›na iliflkin olarak yüklenilen KDV, zayi olma nedeniyle indirilemeyecek KDV niteli¤ine dönüfltü¤ünden, bu k›sma isabet eden
ve daha önceki dönemlerde indirim konusu yap›lan verginin, mal›n zayi oldu¤u dönem beyannamesinin ilgili sat›r›nda gösterilerek hesaplanan
KDV’ye “‹lave Edilecek Katma De¤er Vergisi” sütununa ilave edilmek
suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
SORU 3
‹flveren taraf›ndan sigortal›ya yap›lan ödemelerde sigorta
primine tabi tutulacak ve tutulmayacak kazançlar nelerdir?
YANIT 3
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun
4.maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› olanlar bak›m›ndan prime esas kazançlar›n hesab›nda hak edilen ücretlerin, prim,
ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaktan o ay içinde yap›lan ödemelerin ve iflverenler taraf›ndan sigortal›lar için özel sa¤l›k sigortalar›na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar›n, idare veya yarg› mercilerince
verilen karar gere¤ince ücret, prim ile ikramiye niteli¤inde olmak üzere sigortal›lara o ay içinde yap›lan ödemelerin brüt toplam› esas al›nmakta,
Ayni yard›mlar ve ölüm, do¤um ve evlenme yard›mlar›, görev yolluklar›, seyyar görev tazminat›, k›dem tazminat›, ifl sonu tazminat› veya
k›dem tazminat› mahiyetindeki toplu ödeme,keflif ücreti, ihbar ve kasa
tazminatlar› ile Kurumca tutarlar› y›llar itibar›yla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar›, iflverenler taraf›ndan sigortal›lar için özel sa¤l›k sigortalar›na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ayl›k toplam› asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sa¤l›k sigortas› primi ve bireysel
emeklilik katk› paylar› tutarlar›, sigorta primine esas kazanca tabi tutulmamaktad›r.
319

320

KARARLARI

YARGI

YARGI KARARLARI

322

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Yarg› Kararlar›
Dairesi
VERG‹ DAVA DA‹RELER‹

Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2005

281

2005

272

09/12/2005

KARAR METN‹
DEFTER VE BELGELER‹N‹ YANMASI NEDEN‹YLE ‹NCELEMEYE
‹BRAZ EDEMEYEN YÜKÜMLÜNÜN EMT‹A ALIMINA ‹L‹fiK‹N BELGELER‹N VARLI⁄INI ‹SPAT YÜKÜMLÜLÜ⁄ÜNÜN ORTADAN KALKMADI⁄I VE ‹BRAZ ED‹LEB‹LEN FATURA VE BENZER‹ VES‹KALARDA
GÖSTER‹LEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹N‹N ‹ND‹R‹M KONUSU YAPILAB‹LECE⁄‹ HK.<
Temyiz Eden : Bornova Vergi Dairesi Baflkanl›¤› - ‹ZM‹R
Karfl› Taraf : ? Kozmetik Sanayi Ticaret Limited fiirketi
Vekili : Av. ?
‹stemin Özeti : 1995 y›l›na iliflkin defter ve belgelerini yanmas› nedeniyle incelemeye ibraz edemeyen davac› flirketin katma de¤er vergisi
indirimlerinin kabul edilemeyece¤i yolunda düzenlenen vergi inceleme
raporuna dayan›larak 1995 y›l›n›n tüm dönemleri için re'sen katma de¤er vergisi sal›nm›fl, kaçakç›l›k cezas› kesilmifltir.
‹zmir 1.Vergi Mahkemesi 27.2.2003 günlü ve E:2000/1365, K:2003/215
say›l› karar›yla; olayda, mahkemece yand›¤› belirlenen defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle vergi matrah›n›n tamamen
veya k›smen maddi delillere dayan›larak saptanmas› olana¤› ortadan
kalkm›fl oldu¤undan, re'sen takdir sebebinin varl›¤›n›n kabulünün zorunlu halde geldi¤i, ancak, bu durumun, ticari icaplara göre emtia sat›n
ald›¤› kifli ve kurulufllar› tan›mak ve bilmek durumundaki bir al›c›n›n,
emtia al›m›na iliflkin belgelerin varl›¤›n› ispat yükümlülü¤ünü ortadan
kald›rmayaca¤›, ibraz edilebilen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›labilece¤i, aksi halde indi323
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rimlerin kabul edilmeyece¤i, Mahkemelerince verilen ara karar› ile ihtilafl› dönemlere iliflkin mal al›fl faturas› veya katma de¤er vergisi indirimine esas teflkil eden belgelerin ibraz› için davac› flirkete ve firmalara
süre verildi¤i, gönderilen bilgi ve belgelerden, ad› geçen mükelleflerin
büyük bir k›sm›n›n davac› flirketle ticari iliflkisinin bulundu¤u, mal sat›fl›
yap›ld›¤›, faturalar›n gönderildi¤i, ancak aradan uzun zaman geçmifl olmas› ve zamanafl›m› nedeniyle baz›lar›n›n defter ve belgelerinin zayi oldu¤u veya imha edildi¤inin anlafl›ld›¤›, baz› mükelleflerce ihtilafl› dönemle ilgili olarak davac› flirketle bir mal al›flveriflinin bulunmad›¤› ve fatura verilmedi¤i belirtilmifl ise de, bu firmalar›n baz›lar›n›n davac›n›n daha önceki dönemlerde mal al›fl› yapt›¤› listede mevcut mükellefler oldu¤u, baz›lar›n›n inceleme eleman›n›n listesinde yer almad›¤›n›n anlafl›ld›¤›, flirketin faaliyet konusu nedeniyle çeflitli yerlerden mal ald›¤› ve belgelerin tamam›n› temin imkan› bulunmay›p, büyük k›sm› ibraz edildi¤inden, yap›lan tarhiyatta isabet görülmedi¤i gerekçesiyle vergi ve cezan›n
kald›r›lmas›na karar vermifltir.
Vergi dairesi müdürlü¤ünün temyiz istemini inceleyen Dan›fltay
Dokuzuncu Dairesi 21.12.2004 günlü ve E:2003/2502, K:2004/6841 say›l› karar›yla; Asliye Hukuk Mahkemesinin tespit zapt› ile yand›¤› belirlenen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle vergi matrah›n›n tamamen veya k›smen maddi delillere dayan›larak saptanmas› olana¤› ortadan kalkm›fl oldu¤undan, re'sen takdir sebebinin varl›¤›n›n kabulünün
zorunlu hale geldi¤i, ancak defter ve belgelerin ibraz edilememifl olmas›n›n Katma De¤er Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde öngörülen
ispat ve ibraz yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaya dayanak say›labilecek
hukuki bir neden olarak düflünülemeyece¤i, bu gibi durumlarda Vergi
Mahkemesince, yükümlüden fatura ve gider belgelerinin istenilmesi, ibraz edilecek olan fatura ve gider belgelerinden vergi dairesi müdürlü¤ünün de haberdar edilmesi suretiyle sözkonusu belgelerin gerçekten al›fl
yapt›¤› emtialara ait faturalar olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› ve gerçek
324

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

al›fl faturalar› gözönüne al›narak ödenecek verginin tespiti için gerekirse bu belgeler ve faturalar üzerinde bilirkifli incelemesi yap›lmas›, bunun
sonucunda ne kadar belge ibraz edilmifl ise bu belgelerde yer alan katma de¤er vergilerinin indiriminin kabul edilmesi, ibraz edilmeyen ya da
sahte fatura oldu¤u sabit olan belgelerde yer alan katma de¤er vergilerinin indiriminin kabul edilmemesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, Mahkemece ara karar› ile istenilmesi üzerine yükümlü taraf›ndan
bir k›s›m faturalar ibraz edildi¤i halde bu faturalar üzerinde bir inceleme
yap›lmaks›z›n davan›n kabul edildi¤i, bu durumda, ibraz edilen ve tekrar istenilmesi üzerine sunulacak olan belgeler üzerinde bu do¤rultuda
bir inceleme yap›lmas› ya da yapt›r›larak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, böyle bir araflt›rma yap›lmaks›z›n davan›n kabulüne
karar verilmesinde isabet bulunmad›¤›, öte yandan yükümlü ad›na kesilen kaçakç›l›k cezas› yönünden, 213 say›l› Kanunun 373. maddesindeki
"bu Kanunda yaz›l› mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldi¤i
malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezas› kesilmeyece¤i" yolundaki hükmün Mahkemece gözönüne al›naca¤›n›n da tabii oldu¤u,
gerekçesiyle karar› bozmufltur.
Bozma karar›na uymayan ‹zmir 1.Vergi Mahkemesi 12.5.2005 günlü ve E:2005/330, K:2005/409 say›l› karar›yla; ilk karar›nda yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak, ayn› yang›nda yanan defter ve
belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle katma de¤er vergisi
indirimlerinin kabul edilmemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna dayan›larak 1993 y›l›n›n tüm dönemleri için re'sen sal›nan kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisine karfl› aç›lan davada Mahkemelerince
verilen ve vergi ve cezalar›n kald›r›lmas›na iliflkin 9.11.2000 günlü ve
E:1999/39, K:2000/997 say›l› karar›n Dan›fltay Dokuzuncu Dairesinin
20.1.2004 günlü ve E:2001/1138, K:2004/424 say›l› karar›yla onand›¤› ve
yine ayn› Dairenin 28.12.2004 günlü ve E:2004/1428, K:2004/7011 say›l›
karar›yla da karar düzeltme isteminin reddedildi¤i, gerekçesiyle vergi ve
cezalar›n kald›r›lmas› yolundaki karar›nda ›srar etmifltir.
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Vergi dairesi baflkanl›¤›nca, yap›lan tarhiyatta yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› ileri sürülerek ›srar karar› temyiz edilmifltir.
Savunman›n Özeti : Savunma verilmemifltir.
Dan›fltay Tetkik Hakimi Özlem ULAfi'›n Düflüncesi: Israr karar›n›n Dan›fltay Dokuzuncu Dairesince verilen bozma karar›nda yer alan hukuksal
nedenler ve gerekçe uyar›nca bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Zerrin GÖNGÖR'ün Düflüncesi: ‹dare ve vergi
mahkemelerince verilen kararlar›n temyizen incelenerek bozulabilmesi
için, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin
birinci f›kras›nda belirtilen nedenlerin bulunmas› gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yaz›l› nedenlerden hiçbirisine uymad›¤›ndan, istemin reddi ile temyiz edilen
Mahkeme ›srar karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki
belgeler incelendikten sonra gere¤i görüflüldü:
‹zmir 1.Vergi Mahkemesinin 12.5.2005 günlü ve E:2005/330, K:2005/409
say›l› ›srar karar›, dayand›¤› hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmufl ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar,
karar›n bozulmas›n› gerektirecek durumda görülmemifltir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 9.12.2005 gününde oyçoklu¤u ile karar verildi.
K A R fi I O Y
Temyiz isteminin kabulü ile ›srar karar›n›n Dan›fltay Dokuzuncu
Dairesinin bozma karar›nda yer alan esaslar do¤rultusunda bozulmas›
gerekti¤i görüflünde oldu¤umuzdan karara kat›lm›yoruz.
(DAN-DER; SAYI:113)
Bfi/ÖEK
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Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2005

177

2005

110

17/06/2005

KARAR METN‹
MÜTEHARR‹K YAPRAKLI YEVM‹YE DEFTER‹N‹N TASD‹KS‹Z
ARKA SAYFALARINA YAPILAN KAYITLARDA GÖSTER‹LEN KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹ ‹ND‹R‹M‹N‹N TASD‹KL‹ OLAN D‹⁄ER YASAL DEFTERLERLE KARfiILAfiTIRMALI B‹R ‹NCELEME YAPILMAKSIZIN KABUL
ED‹LMEMES‹NDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADI⁄I HK.<
Temyiz Eden : Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlü¤ü - DEN‹ZL‹
Karfl› Taraf : ? Tekstil ‹thalat ‹hracat Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
Vekili : Av. ?
‹stemin Özeti : Müteharrik yaprakl› yevmiye defterinin tasdiksiz
arka sayfalar›na yap›lan kay›tlarda gösterilen katma de¤er vergisi indirimlerinin kabul edilemeyece¤i yolunda düzenlenen inceleme raporuna
dayan›larak davac› flirket ad›na 1999/Eylül dönemi için re'sen katma de¤er vergisi sal›nm›fl, vergi z›ya› cezas› kesilmifltir.
Denizli Vergi Mahkemesi 8.11.2001 günlü ve E:2001/8, K:2001/455
say›l› karar›yla; 1999 y›l› yasal defter ve belgeleri incelenen davac› flirket
hakk›nda; kulland›¤› tasdikli müteharrik yaprakl› yevmiye defterinin en
son 28.9.1999 tarihinde 719 no'lu kay›t ile doldu¤u, 29.9.1999-31.12.1999
tarihleri aras›ndaki 720 no'lu kay›ttan itibaren 1021 no'lu yevmiye maddesine kadar olan kay›tlar›n sayfas› biten yevmiye defterinin arka sayfas›na kaydedildi¤i, inceleme eleman›nca dönem kay›tlar›n›n tasdiksiz
yevmiye defterine yap›lm›fl yasal olmayan kay›tlar olarak de¤erlendirilmesi suretiyle bu dönemlere iliflkin katma de¤er vergisi indirimlerinin
kabul edilmemesi suretiyle tarhiyat yap›ld›¤›, yükümlü taraf›ndan sayfas› biten yevmiye defteri yerine yeni yevmiye defteri tasdik ettirilmesi ve
bu defterin kullan›lmas› gerekmekte ise de di¤er yasal defterler olan defteri-i kebir ve envanter defteri ile kasa defterinin tüm y›l boyunca tasdik327
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li oldu¤u ve bu defterlere yap›lan kay›tlar yönünden bir elefltiri getirilmedi¤i de göz önünde bulundurularak biten yevmiye defterinin arka
sayfas›na yap›lan kay›tlarla defter-i kebir, envanter defteri ve kasa defteri aras›nda karfl›laflt›rmal› bir inceleme ve araflt›rma yap›lmas› ve bu suretle biten yevmiye defterinin arka sayfas›na yap›lan kay›tlar›n do¤rulu¤unun araflt›r›lmas› gerekirken bu yönde bir inceleme yap›lmadan sadece, söz konusu kay›tlar›n biten yevmiye defterinin arka sayfas›na yap›ld›¤›ndan hareketle katma de¤er vergisi indirimleri kabul edilmeyerek
yap›lan tarhiyatta isabet görülmedi¤i gerekçesiyle, vergi ve cezan›n kald›r›lmas›na karar vermifltir.
Daval› idarenin temyiz istemini inceleyen Dan›fltay Yedinci Dairesi
6.4.2004 günlü ve E:2002/513, K:2004/833 say›l› karar›yla; 3065 say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci f›kras›n›n
(a) bendinde; mükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmad›kça, faaliyetlerine iliflkin olarak, kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisini indirebilecekleri, 34 üncü maddesinin 1 inci f›kras›nda da, yurt içinden sa¤lanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma de¤er vergisinin, al›fl faturas› veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek flart›yla indirilebilece¤inin hükme ba¤land›¤›, di¤er taraftan,
213 say›l› Vergi Usul Kanununun "Defter Tutma" bafll›kl› ‹kinci K›sm›nda yer alan 171 inci maddesinde; mükelleflerin, bu Kanuna göre tutacaklar› defterleri, vergi uygulamas› bak›m›ndan, maddede say›lan maksatlar› sa¤layacak flekilde tutacaklar›n›n hükme ba¤land›¤›, ayn› Kanunun 220 nci maddesinde, yevmiye defterinin, tutulmas› ve tasdiki zorunlu defterler aras›nda say›ld›¤›, 225 inci maddesinin (b) f›kras›nda ise, müteharrik yaprakl› yevmiye defteri kullanmalar›na Maliye Bakanl›¤›nca
müsaade edilen müesseselerin, bir y›l içinde kullanacaklar›n› tahmin et-
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tikleri say›da yapra¤› yukar›daki esaslara göre tasdik ettirecekleri; tasdikli
yapraklar bitti¤i takdirde, yeni yapraklar›n kullan›lmalar›ndan önce tasdike arz olunaca¤›n›n aç›kland›¤›, yasan›n arad›¤› koflullar› tafl›mayan defterlerin yasa koyucunun vergi uygulamas›ndan bekledi¤i amaçlar› sa¤layacak flekilde tutuldu¤undan bahsedilemeyece¤i gibi, bu defterlerin yasal
defter, yap›lan kay›tlar›n da yasal defterlere kay›t olarak kabulünün mümkün olmad›¤›, bu bak›mdan yevmiye defterinin tasdiksiz k›s›mlar›na kaydedilmesi nedeniyle, yasal deftere yap›lm›fl kay›t olarak kabulüne olanak
bulunmayan mal al›fl ve gider faturalar›nda yer alan katma de¤er vergileri, 3065 say›l› Kanunun yukar›da aç›klanan 29 ve 34 üncü maddeleri uyar›nca indirime konu edilemeyece¤inden, aksi yönde verilen mahkeme karar›nda isabet görülmedi¤i gerekçesiyle, karar› bozmufltur.
Denizli Vergi Mahkemesi 28.9.2004 günlü ve E:2004/442, K:2004/359
say›l› karar›yla, ilk karar›nda yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye
ek olarak, yükümlü taraf›ndan 29.9.1999-31.12.1999 tarihleri aras›ndaki
yevmiye kay›tlar›n›n yevmiye defterlerinin tasdiksiz arka sayfalar›na yap›ld›¤› sabit olmakla birlikte, kanunen tutulmas› zorunlu olan di¤er defterlerin tasdikli oldu¤u, 28.9.1999 tarihinde biten yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalar›na yap›lan bu kay›tlar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›na yönelik di¤er tasdikli defterlerle karfl›laflt›rmal› bir inceleme yap›lmad›¤›
göz önüne al›nd›¤›nda; salt yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalar›na
kay›t yap›ld›¤›ndan bahisle mal al›fllar› s›ras›nda ödendi¤i ihtilafs›z olan
katma de¤er vergilerinin indirim hakk›n› kaybetti¤inin kabulü hakkaniyete ve vergi adaletine uygun düflmeyece¤inden, tarhiyatta isabet görülmedi¤i gerekçesiyle, vergi ve cezan›n kald›r›lmas› yönündeki karar›nda
›srar etmifltir.
Israr karar› vergi dairesi müdürlü¤ü taraf›ndan temyiz edilmifl, inceleme raporu do¤rultusunda yap›lan tarhiyatta yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› ileri sürülerek karar›n bozulmas› istenmifltir.
Savunman›n Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekti¤i savunulmufltur.
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Dan›fltay Tetkik Hakimi Özlem ULAfi'›n Düflüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ›srar karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Mukaddes ARAS'›n Düflüncesi: Daire karar›nda yaz›l› gerekçe uyar›nca temyiz isteminin kabulüyle, ›srar karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, duruflma
yap›lmas›na gerek görülmeyerek iflin esas› incelendi:
Denizli Vergi Mahkemesinin 28.9.2004 günlü ve E:2004/442, K:2004/359
say›l› ›srar karar›, ayn› hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca
da uygun bulunmufl ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, karar›n bozulmas›n› gerektirecek durumda görülmemifltir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 17.6.2005 gününde oyçoklu¤u ile karar verildi.
K A R fi I O Y
Dan›fltay Yedinci Dairesince verilen bozma karar›nda yaz›l› gerekçelerle temyiz isteminin kabulü ve ›srar karar›n›n bozulmas› gerekti¤i
oyu ile karara kat›lm›yoruz.
(DAN-DER; SAYI: 111)
Bfi/ÖEK
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Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2006

2009

2006

451

20/10/2006

KARAR METN‹
MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN DAVACININ ‹fiYER‹NE G‹R‹LEREK EL KONULAN DEFTER VE KAYITLARINA ‹ST‹NADEN BAfiLATILAN VERG‹ ‹NCELEMES‹NE DAYALI TARH‹YATTA YASAL ‹SABET BULUNMADI⁄I HK.<
Temyiz Eden : Tasfiye Halinde ? Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim
fiirketi
Ad›na Tasfiye Memuru ?
Karfl› Taraf : Babaeski Vergi Dairesi Müdürlü¤ü KIRKLAREL‹
‹stemin Özeti : ‹ndirim konusu yapt›¤› katma de¤er vergisine iliflkin faturalar› yasal defterlerine kaydetmedi¤i ileri sürülen davac› ad›na
indirimlerin kabul edilmemesi suretiyle 1999/1 inci dönem için re'sen
katma de¤er vergisi sal›n›p, vergi ziya› cezas› kesilmifltir. Edirne Vergi
Mahkemesi 30.6.2004 günlü ve E:2004/30, K:2004/270 say›l› karar›yla;
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 29 uncu maddesinde indirimin düzenlendi¤i, Kanunun 34 üncü maddesinde ise katma de¤er vergisinin belgelerde ayr›ca gösterilmesi ve bu vesikalar›n kanuni defterlere kaydedilmesi flart›yla indirilebilece¤inin belirtildi¤i, 54 üncü maddede
ise kay›t düzeninin aç›kland›¤›, muhasebe kay›tlar›n› bilgisayarda tutan
yükümlülerin ise bilgisayarda kay›tl› bilgileri yasal defterlere kaydetmeleri gerekti¤i, aksi halde düzenli bir muhasebe sistemindeki otokontrolü
sa¤layan defterler aras›ndaki tutarl›l›ktan ve kay›t nizam›na uygun hareket edildi¤inden söz edilemeyece¤i, yükümlünün iflyerinde yap›lan arama sonucu yasal defterlere hiçbir kay›t yap›lmad›¤›n›n 28.1.2000 günlü
tutanakla tespit edilmesi üzerine düzenlenen vergi inceleme raporuna
dayan›larak tarhiyat yap›ld›¤›, bu durumda muhasebesini bilgisayarla
tuttu¤unu iddia eden, ancak ifllemlere ait belgeleri ayn› y›l yasal defter331
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lerine kaydetmedi¤i sabit olan davac› ad›na yap›lan tarhiyatta kanuna
ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle davan›n reddine karar vermifltir. Davac›, tüm kay›tlar›n bilgisayarda mevcut oldu¤unu, bu nedenle indirimlerinin reddedilemeyece¤ini ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.
Savunman›n Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekti¤i yolundad›r.
Tetkik Hakimi Mustafa Bahtiyar'›n Düflüncesi : Davac› ad›na yap›lan tarhiyatta vergi incelemesine Vergi Usul Kanunu hükümlerine ayk›r›
olarak bafllanmas› nedeniyle, Kanuna ayk›r› olarak yap›lan tarhiyata karfl› aç›lan davay› reddeden mahkeme karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Eren Sonbay'›n Düflüncesi : ‹dare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar›n temyizen incelenerek bozulabilmesi için,
2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen nedenlerin bulunmas› gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede
yaz›l› nedenlerden hiçbirisine uymad›¤›ndan, istemin reddi ile temyiz
edilen Mahkeme karar›n›n onanmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince gere¤i görüflüldü:
Davac›n›n ifl yerine girilerek el konulan defterlerine ilgili y›lda hiçbir gider kayd›n›n yap›lmad›¤›n›n tespiti üzerine, katma de¤er vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yap›lan tarhiyata karfl› aç›lan davan›n reddine iliflkin Vergi Mahkemesi karar›n›n temyizen incelenerek bozulmas› istenilmektedir.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 30 uncu maddesinde, re'sen vergi tarh›, vergi matrah›n›n tamamen veya k›smen defter, kay›t ve belgelere veya kanuni ölçülere dayan›larak tespitine imkan bulunmayan haller-
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de takdir komisyonlar› taraf›ndan takdir edilen veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmifl inceleme raporlar›nda belirtilen
matrah veya matrah k›sm› üzerinden vergi tarh olunmas›d›r, fleklinde tan›mlanm›fl olup, re'sen takdir nedenleri ise ayn› maddede yedi bent halinde say›lm›flt›r.
Ayn› Kanunun Yedinci k›sm›n›n "Vergi incelemeleri" bafll›kl› ikinci
bölümünde 134 üncü maddeden bafllayarak vergi incelemesinin usul ve
esaslar› ayr›nt›l› olarak aç›klanm›fl, "‹ncelemede Uyulacak Esaslar" bafll›kl› 140 ›nc› maddesinde, "Vergi incelemesi yapanlar, yapt›klar› inceleme s›ras›nda afla¤›da esaslara uymaya mecburdurlar. 1.- ‹ncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu ifle bafllamadan evvel aç›k olarak izah ederler; 2.- Nezdinde inceleme yap›lan›n muvafakati olmad›kça resmi çal›flma saatleri d›fl›nda inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler.
(Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin al›nmas› ve hükmün d›fl›ndad›r. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin yap›ld›¤› yerdeki faaliyeti sekteye u¤ratm›yacak flekilde yap›l›r); 3.- ‹nceleme bitince, bunun yap›ld›¤›n› gösteren bir vesika nezdinde inceleme yap›lana verilir." hükmü yer alm›flt›r.
Anayasa'n›n Temel Hak ve Ödevlere iliflkin k›sm›nda yer alan 20
inci maddesinin ikinci f›kras›nda, "Milli güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve ahlak›n korunmas› veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› sebeplerinden biri veya birkaç›na ba¤l› olarak, usulüne göre verilmifl hakim karar› olmad›kça, yine bu
sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k›l›nm›fl merciin yaz›l› emri bulunmad›kça; kimsenin üstü,
özel ka¤›tlar› ve eflyas› aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin karar› yirmidört saat içinde görevli hakimin onay›na sunulur. Hakim,
karar›n› el koymadan itibaren k›rksekiz saat içinde aç›klar; aksi halde el
koyma kendili¤inden kalkar." denilmektedir.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun Yedinci K›sm›n›n Üçüncü Bölü-
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münde ise "Arama" müessesesi düzenlenmifl olup, bu bölümde yer alan
142 inci maddede "‹hbar veya yap›lan incelemeler dolay›s›yle, bir mükellefin vergi kaç›rd›¤›na delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef
veya kaçakç›l›kla ilgisi görülen di¤er flah›slar nezdinde ve bunlar›n üzerinde arama yap›labilir. Araman›n yap›labilmesi için: 1-Vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlar›n buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yaz›
ile arama karar› vermeye yetkili sulh yarg›c›ndan bunu istemesi, 2- Sulh
yarg›c›n›n istenilen yerlerde arama yap›lmas›na karar vermesi, flartt›r."
hükmü bulunmaktad›r.
An›lan madde ile kifli hak ve hüriyetlerinin korunmas› konusunda
Anayasa'n›n yukar›da belirtilen hükmüne uygun bir düzenleme yap›lm›flt›r. Anayasan›n 2 nci maddesine göre ,Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. "Hukuk Devleti", her eylem ve ifllemi hukuka uygun, insan haklar›na sayg› gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu gelifltirerek sürdüren, Anayasa'ya ayk›r› durum ve tutumlardan kaç›nan, hukuku tüm devlet organlar›na egemen k›lan, Anayasa ve hukukun üstün kurallar›yla
kendini ba¤l› say›p yarg› denetimine aç›k olan, yasalar›n üstünde yasa
koyucunun da bozamayaca¤› temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulundu¤u bilincinden uzaklaflt›¤›nda geçersiz k›laca¤›n› bilen devlettir.
‹ncelenen olayda, Anayasa'ya ve Vergi Usul Kanunu'nun 142 inci
maddesinde öngörülen usule uygun olarak sulh ceza hakimine yap›lm›fl
bir baflvuru ve bu hakimin karar› olmadan, davac›n›n kapal› durumda
olan

iflyerine

Babaeski

Kaymakam›n›n

28.1.2000

günlü

ve

B.07.4.DEF.4.39.25.30/618 say›l› yaz›s› üzerine ayn› gün polis yard›m› ve
çilingir marifetiyle girilerek tüm defter ve belgelerine el konulmufl olup,
olay yerinde düzenlenen tutanak esas al›narak haz›rlanan vergi inceleme raporu ile, defterlerde gider kay›tlar›n›n bulunmad›¤›, dolay›s›yla katma de¤er vergisi indirimlerinin kabul edilemeyece¤i iddias›yla dava konusu tarhiyat yap›lm›flt›r. Bu durumda davac›n›n iflyerinde yap›lan ara-
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ma ve defterlere el konulmas› ifllemlerinin Anayasada ve Kanunda öngörülen usule ayk›r› olmas› nedeniyle, usulüne uygun olarak bafllan›lmayan vergi incelemesine dayan›larak yap›lan tarhiyatta ve bu tarhiyata
karfl› aç›lan davan›n reddine iliflkin Mahkeme karar›nda hukuka uyarl›k
görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle, davac›n›n temyiz isteminin kabulüyle, Edirne
Vergi Mahkemesinin 30.6.2004 günlü ve E:2004/30, K:2004/270 say›l› karar›n›n bozulmas›na 20.10.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
Bfi/A‹
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Dairesi
VERG‹ DAVA DA‹RELER‹

Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
1995

2640

1995

1613

18/10/1995

KARAR METN‹
AD‹ ORTAKLI⁄IN ‹fi‹ BIRAKTI⁄INI VERG‹ DA‹RES‹NE B‹LD‹RMES‹NDEN SONRA MEYDANA GELEN ARAÇ SATIfi ‹fiLEM‹ NEDEN‹YLE ELDE ED‹LEN KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN
82.MADDES‹NE GÖRE ARIZ‹ KAZANÇ OLDU⁄UNDAN BU TESL‹M‹N KDV TAB‹ OLMADI⁄I HK.<
Sürücü kursu iflleten yükümlü flirketin defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu saptanan matrah fark› üzerinden ad›na 1991 y›l› Ocak
dönemi için ikmalen kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisi sal›nm›flt›r.
Tekirda¤ Vergi Mahkemesi 15.9.1993 gün ve E:1992/555, K:1993/698 say›l› karar›yla; Kurumlar Vergisi Kanununun 13. ve 28.maddeleri ile Vergi Usul Kanununun 174.maddesine de¤inildikten sonra, vergilendirmede hesap döneminin esas al›nmas› ve kazanç tespitinin de hesap dönemi itibar›yla yap›lmas› gerekti¤inden 1990 y›l› hesap döneminde al›nan
faturalar›n, 1991 y›l› hesap dönemine kaydedilmesinin mümkün olmad›¤›, bu durumda 1990 y›l›na ait faturalardaki katma de¤er vergisinin 1991
y›l› Ocak döneminde indirim konusu yap›lmas›n›n yasal olmad›¤›, öte
yandan yükümlü flirketin ifl ve iflletme ile ilgili olmayan içkili yemek giderlerine ait katma de¤er vergisi indiriminin kabul edilmemesinde isabetsizlik görülmedi¤i, ancak matrah fark› defter ve belgelerüzerinden ç›kar›ld›¤›ndan ve yükümlü flirkete herhangi bir kas›t izafe edilemeyece¤inden, kaçakç›l›k cezas›n›n kusur cezas›na çevrilmesi icap etti¤i
gerekçesiyle vergi asl› aynen tasdik edilmek, ceza ise kusura çevrilme
suretiyle tarhiyat de¤ifliklikle onanm›flt›r. Vergi dairesi taraf›ndan kaçakç›l›k cezal› tarhiyat›n aynen onanmas› gerekti¤i, yükümlü flirket taraf›ndan, yemek giderlerinin iflle ilgili oldu¤u, akaryak›tla ilgili faturalar›n
1991 y›l› içerisinde kullan›ld›¤› bu faturalardaki katma de¤er vergisi in-
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dirimlerinin kabul edilmemesi halinde verginin üzerinde kalaca¤›, bunun katma de¤er vergisinin yans›tmal› vergi olma özelli¤ine ters düflece¤i ileri sürülerk mahkeme karar›n›n bozulmas› istenilmektedir.
Uyuflmazl›k, sürücü kursu iflleten yükümlü flirketin iflletme ile ilgili
olmayan yemek giderlerine ait katma de¤er vergisini indirim konusu yapt›¤›, ayr›ca 30-31 Aral›k 1990 tarihli akaryak›t giderlerine iliflkin faturalar› 1991 y›l› Ocak döneminde yasal defterlere kaydedip ayn› dönemde indirim konusu yapt›¤› ileri sürülerek ad›na 1991 y›l› Ocak dönemi için kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisi sal›nmas›ndan do¤mufltur.
Vergi dairesi temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar karar›n vergi dairesi lehine bozulmas›n› sa¤layacak nitelikte görülmemifltir.
Yükümlü flirket temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme
karar›n› yemek giderleri için al›nan faturalara iliflkin cezal› tarhiyat› onayan
hüküm f›kras›n›n bozulmas›n› sa¤layacak nitelikte görülmemifl-tir.
Karar›n, 30-31 Aral›k 1990 tarihli faturalardaki katma de¤er vergisinin 1991 y›l› Ocak döneminde indirilemeyece¤i nedeniyle yap›lan cezal› tarhiyat› onayan k›sm›na gelince;
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 219.maddesinin (a) bendinde,
muamelelerin iflin hacmine ve icab›na uygun olarak, muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarf›nda yasal defterlere kaydedilmesi gerekti¤i, bu gibi kay›tlar›n 10 günden fazla geciktirilmesinin
caiz olmad›¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 29.maddesinin 4/a
bendinde, mükelleflerin yapt›klar› vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmad›kça faaliyetlerine iliflkin olarak kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisini indirebilecekleri ayn› kanunun 34.maddesinin
1. bendinde, yurt içinden sa¤lanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere
ait katma de¤er vergisinin al›fl faturas› veya benzeri vesikalar ve gümrük
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makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere
kaydedilmek flart›yla indirilebilece¤i, 29.maddenin 3.f›kras›nda ise, indirim hakk›n›n vergiyi do¤uran olay›n vuku buldu¤u takvim y›l› afl›lmamak flart›yla, ilgili vesikalar›n kanuni defterlere kaydedildi¤i vergilendirme döneminde kullan›labilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Olayda, yükümlü flirket taraf›ndan akaryak›t giderlerine iliflkin 3031 Aral›k 1990 tarihli faturalar›n 10.1.1991 tarihinde yasal defterlere kaydedilip, 1991 y›l› Ocak döneminde indirim konusu yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Katma de¤er vergisi yans›tmal› bir vergi loup, vergi yükünün yükümlü flirket üzerinde kalmas› bu özelli¤e ters düfler.
Her ne kadar 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 29.maddesinin 3.f›kras›nda, indirim hakk›n›n vergiyi do¤uran olay›n vuku buldu¤u takvim y›l› afl›lmamak flart›yla kullan›labilece¤i belirtilmifl ise de,
katma de¤er vergisinin yans›t›labilirlik özelli¤i nazara al›nd›¤›nda ve faturalar›n yasal defterlere kay›t edildi¤i tarih itibar›yle takvim y›l›n›n afl›ld›¤›ndan söz edilemez.
Bu itibarla, takvim y›l›n›n afl›ld›¤› nedeni ile yükümlü flirketin yapm›fl oldu¤u indirimin kabul edilmemesi sonucu bu k›sma iliflkin olarak
yap›lan kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisi tarhiyat›n›, cezay› kusura
çevirmek suretiyle de¤ifliklikle onayan vergi mahkemesi karar›nda hukuki isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle vergi dairesi temyiz isteminin reddine, yükümlü flirket temyiz isteminin k›smen kabulü ile, Tekirda¤ Vergi Mahkemesinin 15.9.1993 gün ve 1993/698 say›l› karar›n›n 30-31 Aral›k 1990 tarihli faturalardaki katma de¤er vergisinin 1991 y›l› Ocak döneminde indirilemeyece¤i nedeniyle yap›lan tarhiyat›n onanmas›na iliflkin k›sm›n›n
bozulmas›na, yemek giderleri için al›nan faturalarla ilgili hüküm f›kras›n›n onanmas›na karar verildi.
(MT/ES)
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Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2004

963

2001

4013

12/04/2004

KARAR METN‹
MAL VE H‹ZMET ALIfiLARINA ‹L‹fiK‹N BELGELER‹N‹ SÜRES‹
‹Ç‹NDE YASAL DEFTERLER‹NE KAYDETMED‹⁄‹ NOTER TESP‹T‹
‹LE SAB‹T OLAN DAVACININ, KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹ND‹R‹MLER‹N‹N KABUL ED‹LMEMES‹NDE KANUNA AYKIRILIK BULUNMADI⁄I; DEFTER VE BELGELER‹N MUHASEBEC‹ TARAFINDAN ALIKONULDU⁄U YOLUNDAK‹ ‹DD‹ANIN, MÜCB‹R SEBEP OLARAK KABUL ED‹LMEYECE⁄‹ HK.<
Temyiz ‹steminde Bulunan: Battalgazi Vergi Dairesi Müdürlü¤ü
Karfl› Taraf : ? Makine Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
‹stemin Özeti : Davac› fiirketin 2000 y›l› ifllemlerinin incelenmesi sonucu, mal ve hizmet al›fllar›na iliflkin faturalar›n› defterine süresinde kaydetmedi¤inin tespit edildi¤inden bahisle, indirimlerinden hareketle, inceleme raporuna dayan›larak, 2000/Ocak dönemi için, ad›na, re'sen katma de¤er vergisi sal›nmas›na ve vergi z›ya› cezas› kesilmesine iliflkin ifllemi; dosyan›n incelenmesinden, al›fl belgelerinin ilgili y›la ait yevmiye
defterine kaydedilmedi¤inin, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir taraf›ndan Eskiflehir 5'inci Noterli¤ine tespit ettirilmesi nedeniyle, davac› fiirketin indirimlerinin kabul edilmedi¤inin anlafl›ld›¤›; 213 say›l› Vergi Usul
Kanununun 30'uncu maddesinin 3'üncü bendinde öngörülen re'sen takdir sebebine, an›lan Noterli¤in, davac› fiirketin ilgili y›la ait yevmiye defterinin bofl oldu¤u yolundaki tespitinin esas al›nd›¤›; oysa, inceleme tarihinde inceleme eleman›na ibraz edilen defter ve belgelere göre, belgelerin, defterlere kay›tl› oldu¤u; inceleme eleman›n›n, defterlerin bofl oldu¤una iliflkin herhangi bir tespitinin olmad›¤›; bu haliyle, yoklama ve
inceleme yapmaya yetkisi bulunmayan Noter taraf›ndan yap›lan tespit,
re'sen takdir sebebi say›larak, katma de¤er vergisi indirimlerinden hare-
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ketle yap›lan ifllemde hukuka uyarl›k bulunmad›¤› gerekçesiyle iptal
eden Eskiflehir Birinci Vergi Mahkemesinin 28.6.2001 günlü; E:2001/100;
K:2001/272 say›l› karar›n›n; inceleme raporuna dayan›larak yap›lan ifllemin yerinde oldu¤u ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.
Savunman›n Özeti: ‹stemin reddi gerekti¤i savunulmufltur.
Tetkik Hakimi Abidin ‹ldefl'in Düflüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri
sürülen iddialar, 2577 say›l› Kanunun 49'uncu maddesinin 1'inci f›kras›nda say›lan bozma nedenlerine uymad›¤›ndan, temyiz istemi reddedilerek
karar›n onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Bilgin Ar›san'›n Düflüncesi: Temyiz dilekçesinde
öne sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 49'uncu maddesinin 1'inci f›kras›nda belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymay›p vergi mahkemesince verilen karar›n dayand›¤› hukuki ve yasal nedenler karfl›s›nda, an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Yedinci Dairesince iflin gere¤i görüflüldü:
Dosyan›n incelenmesinden; Eskiflehir 5'inci Noterli¤inin 6.3.2000
günlü ve 03064 yevmiye nolu, düzenleme fleklindeki tespit tutana¤›nda
yer alan, "...Organize Sanayi Bölgesi 6'nc› Cadde Eskiflehir'de faaliyette
bulunan ? Anonim fiirketine ait Eskiflehir 4'üncü Noterli¤ince 7.12.1999
tarih ve 48854 yevmiye no ile tasdikli 400 (dörtyüz) tek sayfal› yevmiye
defteri ile, ayn› fiirkete ait ve ayn› Noterlikçe 8.12.1998 gün ve 54179
yevmiye no ile tasdikli 299 (ikiyüzdoksandokuz) tek sayfal› yevmiye defterinin sayfalar›n›n bofl oldu¤u ve hiçbir ifllem yap›lmad›¤› tespit edildi..." yolundaki saptamaya dayan›larak, al›fl belgelerinin, 3065 say›l› Kat-
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ma De¤er Vergisi Kanununun 29 ve 34'üncü maddeleri hükümleri uyar›nca, süresinde ilgili y›l yevmiye defterine kaydedilmedi¤inden bahisle,
indirimlerinden hareketle, davac› fiirket ad›na yap›lan ifllemlerin, Mahkemece, yaz›l› gerekçe ile iptal edildi¤i anlafl›lm›flt›r.
213 say›l› Vergi Usul Kanununun "Kay›t Zaman›" bafll›kl› 219'uncu
maddesinde, "Muameleler deftere zaman›nda kaydedilir. fiöyle ki :
a) Muamelelerin iflin hacmine ve icab›na uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarf›nda kaydedilmesi
flartt›r. Bu gibi kay›tlar›n on günden fazla geciktirilmesi caiz de¤ildir.
b) Kay›tlar›n› devaml› olarak muhasebe fiflleri, primanota ve bordro
gibi yetkili amirlerin imza ve paraf›n› tafl›yan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara ifllenmesi, deftere ifllenmesi hükmündedir. Ancak bu kay›tlar muamelelerin esas defterlere
45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez." hükmüne yer
verilmifltir.
Sözü edilen hüküm uyar›nca, iflin hacmine ve icab›na göre, ifllemlerin, yap›ld›¤› tarihten itibaren on gün içerisinde defterlere kaydedilmesi zorunludur. Ancak, kay›tlar›n›, maddenin (b) bendinde belirtilen flekilde yürüten iflletmelerde, sözü edilen süre, k›rkbefl gündür.
Öte yandan; 1512 say›l› Noterlik Kanununun 61'nc› maddesinde,
Noterlerin, bir fleyin veya bir yerin hal ve fleklini, k›ymetini, ilgili flah›slar›n kimlik ve ifadelerini tespit edecekleri belirtilmifl; ayn› Kanunun
82'inci maddesinin 2'inci f›kras›nda, Noterler taraf›ndan düzenlenmifl
olan hukuki ifllemlerin, sahteli¤i sabit oluncaya kadar geçerli oldu¤u
hükme ba¤lanm›flt›r.
Olayda, davac› fiirkete ait yevmiye defterinin yapraklar›n›n bofl oldu¤una dair olup, vergi incelemesine esas al›nan Noter tespiti, 213 say›l› Vergi Usul Kanununa dayal› bir inceleme olmay›p, Noterlik Kanununun yukar›da sözü edilen 61'inci maddesi uyar›nca, Noterlere verilmifl
bir görevdir. Bu nedenle, Noterlerin, inceleme yapmaya yetkili kifliler341
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den olmamakla birlikte, kendilerine kanunla verilen yetkilerini kullanmalar› suretiyle yapt›klar› tespitlerin, vergi incelemesine esas al›nmas›nda hukuka ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.
Katma De¤er Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinin 1'inci f›kras›nda, mükelleflerin, yapt›klar› vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden, bu Kanunda aksine bir hüküm olmad›kça, kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma de¤er vergisini
indirebilecekleri; 3'üncü f›kras›nda; indirim hakk›n›n, vergiyi do¤uran
olay›n vuku buldu¤u takvim y›l› afl›lmamak flart›yla, ilgili vesikalar›n kanuni defterlere kaydedildi¤i vergilendirme döneminde kullan›labilece¤i
belirtilmifl; 34'üncü maddesinin 1'inci f›kras›nda ise, yurt içinden sa¤lanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma de¤er vergisinin, al›fl
faturas› veya benzeri belgelerde ayr›ca gösterilmek ve bu belgeler yasal
defterlere kaydedilmek kofluluyla indirilebilece¤i hükmüne yer verilmifltir.
Sözü edilen hükümlere göre, vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden, yüklenilen katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›labilmesi için, bu verginin fatura veya benzeri belgeler
üzerinde ayr›ca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin, vergiyi do¤uran
olay›n vuku buldu¤u takvim y›l› içinde kanuni defterlere kaydedilmesi
yasal bir zorunluluktur. Bu flartlardan herhangi birinin, 213 say›l› Kanunda belirtilen mücbir sebepler mevcut olmamas›na ra¤men yerine getirilmemesi halinde, mükelleflerin, yüklendikleri katma de¤er vergisini indirim konusu yapabilmelerine olanak bulunmamaktad›r.
Her ne kadar, davac› fiirket, muhasebeci taraf›ndan al›konulan defter ve belgelerini icra yoluyla geri ald›¤›n› belirterek buna iliflkin belge
sunmufl ise de, mevzuatta, defter ve belgelerin muhasebeci nezdinde
muhafaza edilece¤ine iliflkin zorunluluk bulunmad›¤›ndan, bu hususun
mücbir sebep olarak kabulüne olanak bulunmamaktad›r.
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Buna göre, ifllemlerini 213 say›l› Kanunun 219'uncu maddesinin (b)
bendi uyar›nca yürüttü¤üne iliflkin bilgi ve belge sunmayan davac› fiirket ad›na, mal al›fl belgelerini 213 say›l› Kanunda öngörülen on günlük
kay›t süresi içerisinde defterine kaydetmedi¤inin Noter tespiti ile sabit
olmas› karfl›s›nda, mal al›fl belgelerinin ilgili vergilendirme döneminde
yasal defterlere kaydedilmesi koflulunun yerine getirilmemesi nedeniyle,
indirimlerinden hareketle yap›lan tarh ve ceza kesme ifllemlerinde hukuka ayk›r›l›k bulunmad›¤›ndan, aksi yolda verilen temyize konu mahkeme karar›nda isabet mevcut de¤ildir.
Aç›klanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne ve mahkeme karar›n›n bozulmas›na; bozma karar› üzerine Mahkemece yeniden verilecek
kararla birlikte yarg›lama giderleri de dikkate al›naca¤›ndan, bu hususta
hüküm tesisine gerek bulunmad›¤›na, 12.4.2004 gününde oybirli¤i ile
karar verildi.
(DAN-KAR-DER; SAYI:6)
YÖ/fiGK
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Dairesi
VERG‹ DAVA DA‹RELER‹

Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2004

840

2001

1899

06/04/2004

KARAR METN‹
MÜKELLEFLER‹N, DEFTERLER‹N‹, VERG‹ USUL KANUNUNUN
178'‹NC‹ MADDES‹NDE SAYILAN MAKSATLARI SA⁄LAYACAK fiEK‹LDE TUTACAKLARI VE TASD‹K‹ ZORUNLU DEFTERLER‹N‹, KULLANACAKLARI YILDAN B‹R ÖNCEK‹ YILIN SON AYINDA TASD‹K
ETT‹RECEKLER‹; TASD‹K ETT‹R‹LMEM‹fi DEFTERLERE YAPILAN
KAYITLARIN H‹Ç YAPILMAMIfi SAYILACA⁄I; BU fiEK‹LDE DEFTERLERE KAYDED‹LEN FATURALARDA YAZILI KATMA DE⁄ER VERG‹LER‹N‹ ‹ND‹R‹M KONUSU YAPAMAYACAKLARI, BU NEDENLE YAPILAN TARH‹YATA KAÇAKÇILIK CEZASI UYGULANACA⁄I HK.<
Temyiz ‹steminde Bulunan: Ayafl Mal Müdürlü¤ü Ayafl/ANKARA
Karfl› Taraf : ...
‹stemin Özeti : 1998 y›l›na ait yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen ve defterlerini tasdik ettirmeyen davac› ad›na, katma
de¤er vergisi indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle, inceleme raporuna dayan›larak, 1998/May›s dönemi için, re'sen sal›nan katma de¤er
vergisine ve kesilen kaçakç›l›k cezas›na iliflkin ifllemin iptali istemiyle
aç›lan davada; olayda, davac› taraf›ndan, dava aflamas›nda Mahkemelerine ibraz olunan defter ve belgelerden, ilgili dönemde indirim konusu
yap›lan katma de¤er vergilerinin, belgesi ibraz edilen k›sm›n›n kabul
edilmesi, belgesi ibraz edilmeyen indirimlerin ise, reddi gerekti¤i; di¤er
taraftan, matrah fark›n›n, bu döneme ait beyannamenin incelenmesiyle
tespit edilmifl olmas› nedeniyle, olayda, kas›t bulunmad›¤› sonucuna var›ld›¤›ndan, tarhiyata kusur cezas› uygulanmas› icap etti¤i gerekçesiyle,
davan›n, belirlenen matrah fark› üzerinden hesaplanacak vergi asl› ile
buna ba¤l› kusur cezas›na isabet eden k›sm›n›n reddi, dava konusu ifllemin bundan fazlaya iliflkin k›sm›n›n ise iptali yolundaki Ankara Dör-
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düncü Vergi Mahkemesinin 23.11.2000 gün ve E:2000/27; K:2000/824 say›l› karar›n›n iptale iliflkin hüküm f›kras›n›n; yap›lan ifllemin yasal oldu¤u ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.
Savunman›n Özeti: Savunma verilmemifltir.
Tetkik Hakimi Ergün Gökdam'›n Düflüncesi: Temyiz dilekçesinde
ileri sürülen iddialar, 2577 say›l› Kanunun 49'uncu maddesinin 1'inci f›kras›nda say›lan bozma nedenlerine uymad›¤›ndan, temyiz istemi reddedilerek karar›n onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Mukaddes Aras'›n Düflüncesi: Temyiz baflvurusu;
defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi üzerine bu dönemde
yüklenilen katma de¤er vergilerinin indirim konusu yap›lamayaca¤› yolunda düzenlenen inceleme raporuna dayan›larak sal›nan kaçakç›l›k cezal› katma de¤er vergisini kald›ran mahkeme karar›n›n bozulmas› istemine iliflkindir.
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 30'uncu maddesinde "re'sen vergi tarh›" tan›mlanm›fl, ayn› maddenin 3 üncü bendinde bu kanuna göre
tutulmas› mecburi olan defterlerin hepsi veya bir k›sm› tutulmam›fl veya
tastik ettirilmemifl veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemifl olmas› halinde maddi delillerin var olmad›¤›n›n kabul edilece¤i belirtilmifltir. Madde hükmüne göre, defter ve
belgelerin her ne sebeple olursa olsun ibraz edilmeme halinin, re'sen
takdir sebebi say›laca¤› aç›kt›r.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin
1'inci f›kras›n›n (a) bendinde, mükelleflerin, yapt›klar› vergiye tabi ilemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden, bu kanunda aksine
hüküm olmad›kça faaliyetlerine iliflkin olarak kendilerine yap›lan teslim
ve hizmetler dolay›s›yla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisini indirebilecekleri, ayn› Kanunun 34 üncü
maddesinin 1 inci bendinde, yurt içinde sa¤lanan mal veya ithal olunan
mal ve hizmetlere ait katma de¤er vergisinin al›fl faturas› veya vesikalar
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kanuni defterlere kaydedilmek flart›yla indirilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Bu hükümler karfl›s›nda katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›labilmesi için, mal al›fllar›n›n gerçek olmas›, indirim konusu yap›lacak
verginin fatura veya benzeri belgeler ile gümrük makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmifl
olmas› gerekmektedir.
Olayda, inceleme eleman›na ibraz edilmeyen defter ve belgelerin
mahkemeye ibraz edilmesi üzerine mahkemece, defter ve belgeler üzerinde yap›lan inceleme sonucuna dayan›larak hüküm tesis edilmifl ise
de; karfl›t inceleme yapma yetkisi bulunmayan mahkemece defter ve
belgelerin gerçek mahiyetinin saptanmas›n›n olanaks›z olmas› nedeniyle,ibraz edilen defter ve belgelerden idare haberdar edilmek suretiyle
üzerinde inceleme yap›lmas›n›n sa¤lanmas› ve bu inceleme sonucu da
dikkate al›narak bir karar verilmesi gerekirken; defter ve belgeler üzerinde yap›lan inceleme sonucu cezal› tarhiyat›n kald›r›lmas›nda isabet
görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, mahkeme karar›n›n bozulmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Yedinci Dairesince iflin gere¤i görüflüldü:
Temyiz baflvurusu; defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen
ve defter tasdik ettirmeyen davac›n›n, katma de¤er vergisi indirimlerinin
kabul edilmemesi suretiyle, inceleme raporuna dayan›larak, re'sen sal›nan katma de¤er vergisine ve kesilen kaçakç›l›k cezas›na iliflkin ifllemin
iptali istemiyle aç›lan davada; tarh ve ceza kesme iflleminin k›smen iptali, k›smen de davan›n reddi yolundaki mahkeme karar›n›n iptale iliflkin hüküm f›kras›n›n bozulmas› istemine iliflkindir.
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213 say›l› Vergi Usul Kanununun ‹kinci K›sm›nda yer alan 171'inci
maddesinde; mükelleflerin, bu Kanuna göre tutacaklar› defterleri, vergi
uygulamas› bak›m›ndan, maddede say›lan maksatlar› sa¤layacak flekilde
tutacaklar› hükme ba¤lanm›fl; ayn› Kanunun 220'nci maddesinde, yevmiye defteri, tutulmas› ve tasdiki zorunlu defterler aras›nda say›lm›fl; 221'inci maddesinin 1'inci f›kras›nda ise, öteden beri ifle devam etmekte olanlar›n, defterin kullan›laca¤› y›ldan önce gelen son ayda tasdik ettirmeye
mecbur olduklar› aç›klanm›flt›r. Yasan›n arad›¤› koflullar› tafl›mayan defterlerin, Yasa Koyucunun, vergi uygulamas›ndan bekledi¤i amaçlar› sa¤layacak flekilde tutulduklar›ndan bahsedilemeyece¤i gibi; bu defterlerin
yasal defter, yap›lan kay›tlar›n da yasal defterlere kay›t olarak kabulü de
mümkün de¤ildir.
Öte yandan; 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 29'uncu
maddesinin 3'üncü f›kras›nda; mükelleflerin, kendilerine yap›lan teslim
ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma de¤er vergisini, vergiyi do¤uran olay›n vuku
buldu¤u takvim y›l› afl›lmamak flart›yla, ilgili vesikalar›n kanuni defterlere kaydedildi¤i vergilendirme döneminde kullanabilecekleri hükme ba¤lanm›flt›r. Buna göre; vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan katma
de¤er vergisinden, yüklenilen katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›labilmesi için, bu verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde ayr›ca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi yasal bir zorunluluk olup; bu flartlardan herhangi birinin, 213 say›l›
Kanunda belirtilen mücbir sebepler mevcut olmamas›na ra¤men yerine
getirilmemesi halinde, mükelleflerin, yüklendikleri katma de¤er vergisini indirim konusu yapabilmelerine olanak bulunmamaktad›r.
Olayda, 1998 y›l›na ait yasal defter ve belgelerini mücbir sebep olmamas›na ra¤men incelemeye ibraz etmeyen ve 1998 y›l› için defter tasdik ettirmedi¤i hususu, tarh dosyas›ndan ve Ayafl Noterli¤inin 5.11.1999
tarihli yaz›s›ndan anlafl›lan davac›n›n, dava aflamas›nda Mahkemeye ib347
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raz etti¤i tasdiksiz defterlere yapt›¤› kay›tlar›n yasal defterlere yap›lm›fl
kay›t olarak kabulüne olanak bulunmamaktad›r. Yasal defterlere kaydedilmeyen mal al›fl ve gider faturalar›nda yer alan katma de¤er vergileri
ise, 3065 say›l› Kanunun 29 ve 34'üncü maddeleri uyar›nca, indirime konu edilemeyece¤inden, mahkeme karar›n›n aksi yolda verilen temyize
konu bu hüküm f›kras›nda isabet görülmemifltir.
Di¤er taraftan, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 344'üncü maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan fleklinin ilk f›kras›nda, kaçakç›l›k suçu, mükellef veya sorumlu taraf›ndan kasten vergi z›ya›na sebebiyet verilmesi olarak tan›mlanm›fl, ayn› maddenin ikinci f›kras›n›n 6'nc›
bendinde ise; vergi kanunlar›na göre tutulmas› ve muhafazas› mecburi
olan defter veya vesikalar›n yok edilmesi veya gizlenmesi (mevcudiyetleri noter tasdik kay›tlar› veya sair suretlerle sabit oldu¤u halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme s›ras›nda defter ve vesikalar›n ibraz edilmemesi gizleme demektir.) halinde kast›n varl›¤›n›n kabul edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Olayda da, inceleme eleman›na ibraz edilmedi¤i Mahkemece de
kabul edilen ve tasdiksiz olan defterler nedeniyle, haks›z katma de¤er
vergisi indiriminden yararlanmak suretiyle vergi z›ya›na neden oldu¤u
aç›k olan davac› ad›na kaçakç›l›k cezas› kesilmesi, an›lan yasa hükmü
gere¤i oldu¤undan, Mahkeme karar›n›n, olayda, kas›t bulunmad›¤› gerekçesine dayal› temyize konu bu hüküm f›kras›nda da isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne; mahkeme karar›n›n temyize konu iptale iliflkin hüküm f›kralar›n›n bozulmas›na; bozma
karar› üzerine Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yarg›lama
giderleri de hüküm alt›na al›naca¤›ndan, bu hususta ayr›ca hüküm tesisine gerek bulunmad›¤›na, 6.4.2004 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
YÖ/ÖEK
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Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2006

2298

2006

2999

22/11/2006

KARAR METN‹
‹DAR‹ CEZALAR ‹Ç‹N DE GEÇERL‹ OLAN CEZAYI GEREKT‹REN TÜM UNSURLARI TAMAM OLMADAN FA‹Z‹N CEZALANDIRILAMAYACA⁄I YOLUNDAK‹ CEZA HUKUKU ‹LKES‹ GERE⁄‹NCE
VARSAYIM YA DA KIYAS YOLUYLA CEZA UYGULANAMAYACA⁄I
HK.<
Kanun Yarar›na Temyiz Eden : Dan›fltay Baflsavc›l›¤›
Davac› :
Karfl› Taraf : Sivrihisar Vergi Dairesi Müdürlü¤ü-Sivrihisar/ESK‹fiEH‹R
‹stemin Özeti : 2000 y›l› ifllemleri incelenen davac›n›n baz› emtia
sat›fllar› için fatura düzenlemedi¤i, eksik fatura düzenledi¤i ve faturas›z
mal ald›¤› ileri sürülerek 213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 353 üncü
maddesinin 1 inci f›kras› uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilmifltir. Eskiflehir 1. Vergi Mahkemesi 24.11.2004 günlü ve E:2003/604, K:2004/767
say›l› karar›yla; 213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 353 üncü maddesinin
1 inci f›kras›nda, verilmesi ve al›nmas› gereken faturan›n verilmemesi ve
al›nmamas› halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlar›n herbirine özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i, 231 inci maddesinin 1 inci f›kras›n›n 5 inci bendinde ise, faturan›n mal›n teslimi veya hizmetin
yap›ld›¤› tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenece¤inin belirtildi¤i, davac›n›n ifllemlerinin incelenmesi sonucu, bir k›s›m tar›m aletlerini senet mukabili satt›¤›, vadesi geldi¤i halde ödenmeyen senetlerin icra takibine konuldu¤u, ifadesine baflvurulan senet borçlusu al›c›lar›n davac›dan zirai alet sat›n ald›klar› halde faturas›n›n düzenlenmedi¤ini ifade ettikleri, bu tespitlerin davac›n›n emtia sat›fl› için fatura düzenlemedi¤ini gösterdi¤i gerekçesiyle davay› reddetmifltir. Davac›n›n itiraz› Eskiflehir Bölge ‹dare Mahkemesinin 22.2.2005 günlü ve E:2005/19, K:2005/79
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say›l› karar›yla reddedilmifltir. Bu karar›n 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu'nun 51 nci maddesi uyar›nca kanun yarar›na bozulmas› istenilmektedir.
Dan›fltay Baflsavc›s› Zafer Kantarc›o¤lu'nun Düflüncesi : Uyuflmazl›kta, 1999 y›l› hesap ve ifllemlerinin zirai aletler al›m› sat›m› ifli ile ilgili
olarak incelenmesi sonucu, sat›fl›n› yapt›¤› zirai aletler için fatura düzenlemedi¤i, noksan tutarl› belge düzenlendi¤i, belgesiz teslime konu zirai aletlerden dolay› belge al›nmad›¤› yolunda düzenlenen vergi inceleme
raporuna dayan›larak teklif y›l› için kesilen özel usulsüzlük cezas›n›n
kald›r›lmas› istemiyle aç›lan davay› reddeden Eskiflehir 1. Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdi¤i 24.11.2004 tarih ve E.No:2003/604,
K.No:2004/767 say›l› karar›na yap›lan itiraz üzerine Eskiflehir Bölge ‹dare Mahkemesince verilip kesinleflen karar›n davac› taraf›ndan yürürlükteki hukuka ayk›r› oldu¤undan bahisle kanun yarar›na temyizen incelenerek bozulmas› istenilmektedir.
2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu'nun de¤iflik 51. maddesinde, Bölge idare mahkemesi kararlar› ile idare ve vergi mahkemelerince ve Dan›fltayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleflmifl bulunan kararlardan niteli¤i bak›m›ndan
yürürlükteki hukuka ayk›r› sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanl›klar›n
gösterece¤i lüzum üzerine veya kendili¤inden Baflsavc› taraf›ndan kanun yarar›na temyiz olunabilece¤i aç›klanm›flt›r.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinin birinci f›kras›nda,
verilmesi ve al›nmas› icabeden fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu
ile serbest meslek makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas› veya düzenlenen bu belgelerde gerçek mebla¤dan farkl› mebla¤lara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlar›n herbirine, herbir belge için özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i öngörülmüfltür.
Bu madde uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilebilmesinin, sat›lan
emtian›n veya yap›lan iflin hem sat›c›s›n›n hem de al›c›s›n›n birlikte tes-
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pitiyle mümkün oldu¤u aç›k olup belgelerin al›nmad›¤› ve verilmedi¤i
yolunda hukuken geçerli bir tespitin yap›lmas› gerekmektedir.
Olayda ise belirtilen hükme göre kesilen cezan›n uygulanmas›nda
böyle bir tespit olmay›p inceleme eleman› taraf›ndan zirai aletler için faturas›z al›fl ve sat›fllar› ile noksan belge düzenlendi¤i, mal bedellerinin
belgelere noksan intikal ettirilmesi nedeniyle muhteviyat› itibar›yla yan›lt›c› belge kapsam›nda de¤erlendirilmesinin icabetti¤i tespit edilerek matrah fark› bulunmufl ve al›nmayan ve verilmeyen faturalardan söz edilerek ceza kesilmifltir.
Bu durumda, özel usulsüzlük cezas› kesilmesini öngören ve bu cezan›n kesilmesine dair koflullar› düzenleyen maddede belirtilen unsurlar
bir arada gerçekleflmemifl bulundu¤undan, idari cezalar için de geçerli
olan "cezay› gerektiren fiilin tüm unsurlar› tamam olmadan failin cezaland›r›lamayaca¤›" yolundaki genel ceza hukuku ilkesinin varsay›m ya
da k›yas yoluyla ceza tayinine olanak tan›mamas› yönünden, davac› ad›na kesilen özel usulsüzlük cezas›n›n usul ve kanuna uygun olmad›¤› sonucuna ulafl›lmaktad›r.
Bu bak›mdan yoruma ve varsay›ma dayal› olarak kesilen özel usulsüzlük cezas›na karfl› aç›lan davan›n mahkemece reddedilmesinde isabet
görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle, Eskiflehir Bölge ‹dare Mahkemesinin
22.2.2005 tarih ve E.No:2005/19; K.No:2005/79 say›l› karar›n›n hukuka
ayk›r›l›¤› nedeniyle 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 51.
maddesi uyar›nca kanun yarar›na bozulmas› için temyizi gerekli görülmüfltür.
Konuyu temyizen yüksek Daireniz takdir ve karar›na sayg› ile sunar›m.
Tetkik Hakimi H. Gül Y›lmaz'›n Düflüncesi : 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu'nun "Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve al›nmamas› ile di¤er flekil ve usul hükümlerine uyulmamas›" halinde kesilecek özel usul351
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süzlük cezas›na iliflkin 353 üncü maddesinin 1 inci f›kras›ndaki düzenleme dikkate al›nd›¤›nda, maddede say›lan belgelerin verilmedi¤i ve al›nmad›¤›na liflkin hukuken geçerli bir tespitin yap›lmas› gerekmektedir. ‹nceleme eleman›nca davac›n›n fatura düzenlemedi¤i, eksik fatura düzenlendi¤i ve fatura almad›¤›n› ortaya koyacak hukuken geçerli bir tespit
yap›lmam›fl oldu¤undan özel usulsüzlük cezas›n› onayan Eskiflehir Bölge ‹dare Mahkemesi karar›n›n, kanun yarar›na bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince gere¤i görüflüldü:
Davac›n›n 2000 y›l› ifllemlerinin incelenmesi sonucu baz› emtia sat›fllar› için fatura düzenlenmedi¤i, eksik fatura düzenlendi¤i ve faturas›z
mal al›nd›¤› ileri sürülerek özel usulsüzlük cezas› kesilmifltir. Özel usulsüzlük cezas›n›n kald›r›lmas› istemiyle aç›lan dava Eskiflehir 1. Vergi
Mahkemesince, karara karfl› yap›lan itiraz ise Eskiflehir Bölge ‹dare Mahkemesince reddedilmifltir.
213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 232 nci maddesinde; birinci ve
ikinci s›n›f tüccarlar kazanc› basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak
mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci s›n›f tüccarlarla, serbest
meslek erbab›na, kazançlar› basit usulde tespit olunan tüccarlara,defter
tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa satt›klar›
emtia veya yapt›klar› ifller için fatura vermek ve bunlar›n da fatura almak
zorunda olduklar›, ayr›ca say›lan kifliler d›fl›nda kalan ve belli bir bedeli aflan emtia sat›fl› ve yapt›klar› ifl karfl›l›¤›nda ya da istenmesi halinde
bu miktar›n alt›ndaki sat›fl ve ifller için de fatura vermek zorunda olduklar› öngörülmüfltür. Ayn› Kanunun 353 üncü maddesinin 1 nci f›kras›nda, verilmesi ve al›nmas› icabeden fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas› veya
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düzenlenen bu belgelerde gerçek mebla¤dan farkl› mebla¤lara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlar›n herbirine, herbir belge için 10.000.000 liradan afla¤› olmamak üzere bu belgelere yaz›lmas› gereken mebla¤›n veya mebla¤ fark›n›n % 10'u nisbetinde özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i öngörülmüfltür.
Bu madde uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilebilmesi için öncelikle maddede say›lan belgelerin düzenlenmedi¤inin, kullan›lmad›¤›n›n
ve bulundurulmad›¤›n›n saptand›¤›na iliflkin hukuken geçerli bir tespitin
mevcut olmas› gerekmektedir.
Davac›n›n ifllemlerinin incelenmesi sonucu davac›n›n fatura düzenlemedi¤i, eksik fatura düzenledi¤i ve faturas›z sat›lan emtia için fatura
al›nmad›¤› ileri sürülerek özel usulsüzlük cezas› kesilmifltir. Özel usulsüzlük cezas› kesilmesine dayanak oluflturan inceleme raporunda, 213
say›l› Vergi Usul Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 1 inci f›kras›nda öngörülen nitelikte bir tespit yap›lmam›flt›r. ‹nceleme raporunda davac›n›n
zirai alet sat›fl›nda bulundu¤u kiflilerden baz›lar›n›n ifadelerine baflvurulmufl olup, bu ifadelerde sat›n al›nan emtian›n y›l›, fiyat› konusunda kesin bilgilere rastlan›lmam›flt›r. ‹nceleme eleman›nca baz› sat›fllarla ilgili
olarak ise sadece Sivrihisar ‹cra Müdürlü¤ü'nden al›nan bilgiler do¤rultusunda yap›lan icra takiplerine konu senetlerdeki rakamlar dikkate al›nm›flt›r. Bu tespitler davac›n›n sat›fllar› dolay›s›yla fatura düzenlemedi¤i,
eksik fatura düzenledi¤ini ve emtia al›m›nda fatura almad›¤›n› gösterecek nitelikte de¤ildir. Bu durumda idari cezalar için de geçerli olan cezay› gerektiren fiilin tüm unsurlar› tamam olmadan failin cezaland›r›lamayaca¤› yolundaki ceza hukuku ilkesi gere¤ince varsay›m ya da k›yas
yoluyla ceza uygulanmas› olana¤› bulunmad›¤›ndan davac› ad›na kesilen özel usulsüzlük cezas›nda isabet görülmemifltir.
Bu nedenle, Dan›fltay Baflsavc›l›¤›n›n kanun yarar›na temyiz isteminin kabulü ile Eskiflehir Bölge ‹dare Mahkemesinin 22.2.2005 günlü ve
E:2005/19, K:2005/79 say›l› karar›n›n, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü
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Kanununun 51 nci maddesi uyar›nca kanun yarar›na ve hükmün hukuki sonuçlar›na etkili olmamak koflulu ile bozulmas›na, karar›n bir örne¤inin Adalet Bakanl›¤› ile Dan›fltay Baflsavc›l›¤›'na gönderilmesine ve
Resmi Gazete'de yay›mlanmas›na 22.11.2006 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.
(27.3.2007 tarih ve 26475 say›l› R.G.de yay›mlanm›flt›r.)
Bfi/ÖEK
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Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2003

563

2002

1668

27/02/2003

KARAR METN‹
ALACA⁄IN fiÜPHELI HALE GELD‹⁄‹ YILDA KARfiILIK AYRILMASININ ZORUNLU OLMADI⁄I VE TAHAKKUK EDEN ANCAK YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TAHS‹L ED‹LMEDEN VERG‹ DA‹RES‹NE
ÖDENEN KATMA DE⁄ER VERG‹N‹N‹N fiÜPHEL‹ HALE GELEN ALACAKLAR ‹Ç‹N KARfiILIK AYIRIRKEN SOYUTLANAMAYACA⁄I HK.<
Temyiz Eden : ... Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
Karfl› Taraf : ... Anonim fiirketi
Vekili : Av. ... - Av. ...
‹stemin Özeti : Davac› flirketin 1996 y›l› ifllemlerinin incelenmesi
sonucu, flüpheli hale geldi¤i herhangi bir belge ile kan›tlanamayan bir
k›s›m alacaklar için ve 1995 y›l› flüpheli hale gelen alacaklara ait ihtilafl› dönem için yersiz karfl›l›k ayr›ld›¤›n›n, flüpheli alacak olarak karfl›l›k
ayr›lan tutarlara dahil edilen katma de¤er vergisinin yersiz olarak karfl›l›k hesaplar›na aktar›ld›¤›n›n ve as›l alacak tutar›ndan fazla tutarlarda
karfl›l›k ayr›ld›¤›n›n tespit edildi¤i ileri sürülerek bulunan matrah fark›
üzerinden inceleme raporuna göre re'sen kurumlar vergisi, gelir (stopaj)
vergisi ve geçici vergi sal›n›p fon pay› hesaplanm›fl, a¤›r kusur cezas› kesilmifl, bir k›s›m giderleri için muhteviyat› itibar›yla yan›lt›c› fatura kulland›¤›n›n tespit edildi¤i ileri sürülerek özel usulsüzlük cezas› kesilmifltir. ... Vergi Mahkemesinin ... günlü ve ... say›l› karar›yla; flüpheli hale
geldi¤i herhangi bir belge ile kan›tlanamayan bir k›s›m alacaklar ile as›l
alacak tutar›ndan fazla tutarlarda karfl›l›k ayr›lan tutarlar için bulunan
matrah fark›na isabet eden kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi ve fon
pay›nda hukuka ayk›r›l›k görülmedi¤i, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun
323 üncü maddesinde, alaca¤›n flüpheli hale geldi¤i y›lda karfl›l›k ayr›lmas›n›n zorunlu k›l›nd›¤› yolunda bir hükmün yer almamas› ve alaca¤›n
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takib eden dönemde de an›lan maddede öngörülen koflullar› halen tafl›y›p tafl›mad›¤› hususu önem arzetti¤inden sadece dönemin de¤iflmesinin
alaca¤›n flüpeli olma niteli¤ini kaybetti¤inin ve bu flekilde tasarruf de¤erini muhafaza eden alacak için karfl›l›k ay›rma imkan›n›n ortadan kalkt›¤› kabul edilemeyece¤inden 1995 y›l›nda flüpheli hale gelen alacaklar
için ihtilafl› dönemde karfl›l›k ayr›lmas› nedeniyle bulunan matrah fark›n›n yasal olmad›¤›, an›lan 323 üncü maddede tahsil edilmeyen ve flüpeli hale gelen alacaklar için genel olarak düzenlenen karfl›l›k ay›rma ilkesinin katma de¤er vergisini kapsamad›¤› yönünde bir hüküm bulunmad›¤›, mal ve hizmet sat›fllar› dolay›s›yla tahsili flüpeli hale gelen alacaklar için söz konusu olan karfl›l›k ay›rma esas›n›n tahakkuk eden ancak
yükümlü taraf›ndan tahsil edilmeden vergi dairesine ödenen katma de¤er vergisi bak›m›ndan uygulanmamas›n›n Vergi Usul Kanunundaki düzenleme flekline ve vergilemede adalete ayk›r› düflece¤inden ve katma
de¤er vergisi esas›nda indirim müessesesiyle de ba¤daflmayaca¤›ndan
karfl›l›k ayr›lan tutarlardan katma de¤er vergisine iliflkin alacaklar›n soyutlanmas› suretiyle bulunan matrah fark›nda isabet görülmedi¤i, matrah
fark›n›n defter ve belgeler üzerinden tespit edilmesi nedeniyle kusur cezas› uygulanmas›, re'sen ve ikmalen tarh edilen vergiler üzerinden geçici vergi sal›nmas› mümkün bulunmad›¤› gibi vergi ziya›na yol aç›ld›¤›ndan söz edilerek ceza da kesilemeyece¤inden cezal› geçici verginin ve
davac› flirket taraf›ndan fatura al›nmad›¤› ve verilmedi¤i yolunda somut
bir tespit bulunmad›¤›ndan 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 353/1 inci
madde uyar›nca kesilen özel usulsüzlük cezas›n›n kald›r›lmas› gerekti¤i
gerekçesiyle davan›n k›smen reddine karar vermifltir. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü, düzenlenen inceleme raporuna dayanarak yap›lan tarhiyat›n
aynen onanmas› gerekti¤ini ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.
Savunman›n Özeti : Yasal dayanaktan yoksun temyiz isteminin
reddi gerekti¤i yolundad›r.
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Tetkik Hakimi Fikret Erkan'›n Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
sürülen hususlar, temyize konu mahkeme karar›n›n bozulmas›n› sa¤layacak nitelikte bulunmad›¤›ndan temyiz isteminin reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Ahmet Alaybeyo¤lu'nun Düflüncesi : 1995 y›l›yla ilgili ifllemleri incelenen davac› ad›na düzenlenen rapora göre yap›lan tarhiyata yönelik davay› k›smen reddeden Vergi Mahkemesi karar› Vergi
Dairesi Müdürlü¤ünce temyiz edilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, Mahkeme karar›n›n kurumlar vergisi ve fon tarhiyat›na iliflkin gerekçesi karfl›s›nda yerinde ve
karar›n bu yönden bozulmas›n› gerektirir nitelikte görülmemifltir.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun mükerrer 40 ›nc› maddesinin göndermede bulundu¤u 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun Geçici Vergi'yi düzenleyen Mükerrer 120 nci maddesine 3946 say›l› Kanunun
24 üncü maddesiyle eklenen dördüncü f›krada; "Yap›lan incelemeler sonucunda, geçmifl dönemlere ait geçici verginin eksik beyan edildi¤inin
tespiti halinde eksik beyan edilen bu k›s›m için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Ancak, y›ll›k beyanname verme süresi geçtikten
sonra geçici verginin asl› aranmaz,Bu vergiye gecikme faizi ve cezas› uygulan›r" denilmektedir. Kanun hükmüne göre, geçici verginin beyan süresinden sonra tarh edilmesi halinde vergi asl› aranmayacak ceza tatbiki
gerekecektir.
Bu nedenle, Vergi Dairesi Müdürlü¤ü temyiz isteminin geçici vergi
cezas› yönünden kabulüyle Mahkeme karar›n›n geçici vergi cezas›na iliflkin hükmü yönünden bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince gere¤i görüflüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulmas› istenilen kara357
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r›n dayand›¤› gerekçeler karfl›s›nda, yerinde ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmemifltir.
Bu nedenle, temyiz isteminin cezal› kurumlar vergisi, gelir (stopaj)
vergisi ve fon pay› ile geçici vergi ve özel usulsüzlük cezas›na iliflkin k›sm›n›n reddine oybirli¤iyle geçici vergi üzerinden kesilen cezaya iliflkin
k›sm›n›n ise reddine oyçoklu¤uyla, 27.2.2003 gününde karar verildi.
AZLIKOYU
Gelir Vergisi Kanunu'nun "Geçici Vergi" bafll›kl› mükerrer 120 nci
maddesine, 1.1.1994 gününde yürürlü¤e giren 3946 say›l› Kanunun 24
üncü maddesiyle eklenen f›krada "Kurumlar da dahil olmak üzere..... yap›lan incelemeden sonucu, geçmifl dönemlere ait geçici verginin eksik
beyan edildi¤inin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu k›s›m için re'sen
veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Ancak y›ll›k beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin asl› aranmaz, bu vergiye gecikme faizi ve ceza uygulan›r" denildi¤inden cezan›n terkininde yasaya uyarl›k
bulunmam›flt›r.
Aç›klanan nedenlerle, vergi dairesi temiyiz isteminin geçici vergi
üzerinden kesilen ceza yönünden kabulü ile karar›n›n bozulmas› gerekece¤i oyuyla karara karfl›y›m.
DAN-KAR-DER ; SAYI:2
Bfi/ÖEK
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Karar Y›l› Karar No Esas Y›l› Esas No Karar Tarihi
2003

3286

2000

2317

28/05/2003

KARAR METN‹
BANKADAN ALDI⁄I ‹HRACATLI DÖV‹Z KRED‹S‹N‹N B‹R KISMINI FA‹Z ALMAKSIZIN fi‹RKET ORTA⁄INA KULLANDIRAN DAVACI KU-RUMUN ÖRTÜLÜ KAZANCI DA⁄ITTI⁄ININ KABULÜ GEREKT‹⁄‹ HK.<
Temyiz Eden : ? Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
Karfl› Taraf : ? Mermer San. ve Tic.A.fi.
Vekili : Av. ?
‹stemin Özeti : 1998 y›l› ifllemlerinin incelenmesi sonucu bankadan ald›¤› ihracatl› döviz kredisinin flirket orta¤›na kulland›r›lan k›sm›n›n
örtülü kazanç da¤›t›m› oldu¤u belirtilip bankan›n uygulad›¤› faiz oranlar›n›n ortalamas› esas al›narak bulunan matrah fark› üzerinden davac› ad›na re'sen sal›nan a¤›r kusur cezal› kurumlar vergisi ve fon pay› ile Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 6. bendine göre kesilen özel usulsüzlük cezas›n›; kulland›¤› kredinin ...- Dolarl›k k›sm›n› yasal kay›tlar›na
intikal ettirerek bu tutara isabet eden faiz ödemelerini gider kaydetti¤i,
flirket orta¤›nca kullan›lan ...- Dolarl›k k›sm›n flirketle hiç bir flekilde iliflkilendirilmedi¤i anlafl›lan olayda Kurumlar Vergisi Kanununun 17. maddesinin 3. bendine göre örtülü kazanc›n varl›¤›ndan söz edilemeyece¤i,
özel usulsüzlük cezas› kesilmesini gerektiren fiilin somut olarak saptanmad›¤› gerekçesiyle kald›ran ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... say›l›
karar›n›n; kulland›¤› kredinin büyük bir k›sm›n› flirket orta¤›na aktarmak
suretiyle örtülü kazanç da¤›tt›¤› vergi inceleme raporuyla belirlenen davac› ad›na yap›lan cezal› tarhiyatta yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› ileri sürülerek bozulmas› istemidir.
Savunman›n Özeti : Savunma verilmemifltir.
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Tetkik Hakimi : Birgül Ö¤ülmüfl
Düflüncesi : Ticari amaçl› olarak bankadan kulland›¤› ihracatl› döviz kredisinin bir k›sm›n› faiz almaks›z›n flirket orta¤›na devrederek örtülü kazanç da¤›tt›¤› anlafl›lan davac› ad›na yap›lan cezal› tarhiyatta yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤›, bu nedenle temyize konu vergi mahkemesi
karar›n›n bozulmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
Savc› : Nurten Karaçay
Düflüncesi : Temyiz baflvurusu, davac› flirketin uyuflmazl›k dönemine iliflkin ifllemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna dayan›larak ad›na re'sen sal›nan vergi, fon pay› ile bunlara ba¤l› olarak kesilen a¤›r kusur cezalar› ve özel usulsüzlük cezas›na karfl› aç›lan
davay› kabul eden vergi mahkemesi karar›n›n bozulmas› istemine iliflkindir.
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 17. maddesinin 3. f›kras›nda; flirketin kendi ortaklar›yla münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düflük faizle ödünç para al›r veya verirse,
kazanc›n örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›laca¤› öngörülmüfl olup, bu f›kra
hükmü uyar›nca flirket bünyesi içinde oluflan veya oluflmas› gereken kazanc›n normal yollar d›fl›nda flirketin ortaklar›na aktar›lmas›, dolay›s›yla
hangi nedene ba¤l› olursa olsun ortaklar›na menfaat sa¤lanm›fl bulunmas› örtülü kazanç da¤›t›m› konusundaki iradenin var say›lmas› için yeterli oldu¤u kabul edilmifltir.
Olayda, davac› flirketin ? Bankas› ? fiubesinden ald›¤› ihracat kredisinin ...- Dolarl›k k›sm›n› orta¤› ve kanuni temsilcisine faiz al›nmaks›z›n
devretti¤i sabittir.
Bu durumda, flirketçe iflletilmeyip yanl›zca bankalara vadeli olarak
yat›r›lmas› halinde dahi büyük miktarda faiz ve kur fark› geliri sa¤layaca¤› kesin olan bu paran›n, bedelsiz olarak flirket orta¤› ve kanuni temsilcisine kulland›r›lmas›n›n davac› flirketin örtülü kazanç da¤›t›m›nda bulundu¤unu gösterdi¤inden, ortakça bankadan çekilen ...- Dolar kredinin
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flirket kay›tlar›na intikal etmedi¤i ve buna iliflkin faizin de kanuni defterlerine gider olarak yaz›lmad›¤›ndan borç paran›n flirket taraf›ndan de¤il
bankaca verildi¤inin kabulü gerekti¤i gerekçesiyle cezal› tarhiyat›n kald›r›lmas› yolunda verilen vergi mahkemesi karar›nda yasal isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile temyize konu vergi mahkemesi karar›n›n bozulmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Üçüncü Dairesince iflin gere¤i görüflülüp
düflünüldü:
1998 y›l›nda örtülü kazanç da¤›tt›¤› görüflüyle davac› ad›na yap›lan
cezal› tarhiyat ile kesilen özel usulsüzlük cezas›n› kald›ran vergi mahkemesi karar› temyiz edilmifltir.
Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu; gelirin ve kurum kazanc›n›n vergilendirilmesinde iflletme ile iflletme sahibini ve kurum ile paydafllar›n›, iflletme ve kurumdan ayr› tutmufl; sistemi bu ayr›l›¤› temel alarak kurmufltur.
‹flletme ve kurum ile iflletme sahipleri ya da paydafllar›n›n iliflkisinden do¤an ifllemler hakk›ndaki hukuksal durum, Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 15, 16 ve 17. maddelerinde düzenlenmifltir. Bu kurallarla, iflletmenin geliri veya kurum kazanc›n›n bir k›sm›n›n vergilendirme d›fl›nda b›rak›lmas› önlenmek istenmifltir. Vergi Usul Kanunundaki tüm kurallar da bu esasa iliflkin düzenlemeler içermektedir.
Teflebbüs sahibi, efli ve çocuklar›n›n iflletmeden çekti¤i de¤erlerin;
teflebbüs sahibinin iflletmeye koydu¤u sermayeye yürütülecek faizlerin;
cari hesap yoluyla alacakland›r›lmalar› nedeniyle hesaplanan faizlerin;
iflletmenin gideri kabul edilmemesinin nedeni budur. Ayn› flekilde Ku361
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rumlar Vergisi Kanunumuzda da özsermaye üzerinden hesaplanan faizler; örtülü sermayeye yürütülen faizler gibi sermaye flirketlerince da¤›t›lan örtülü kazançlar da kurumun gayrisafi kazanc›ndan indirilemeyen
ödemeler olarak kabul edilmifltir.
Sistemin bu flekilde kuruluflu nedeniyle tan›mlar› Kurumlar Vergisi
Kanununun 16 ve 17. maddelerinde yer alan örtülü sermaye ve örtülü
kazanç da¤›t›m›, kurum kazanc›n›n dolayl› yollarla ve yasaya ayk›r› olarak afl›nd›r›lmas›na yol açan durumlardan kabul edilmifltir. Kurumlar
Vergisi Kanunundaki bu düzenlemelerden dolay› kurum ile paydafllar›
aras›ndaki iliflkinin, kurumun üçüncü kiflilerle olan iliflkisinden farkl› bir
içerik kazanmas› önlenmifltir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 15, 16 ve 17. maddelerindeki kurallar karfl›s›nda ticari yaflam›n ola¤an iflleyifli içinde kurumlar›n, paydafllar› ya da s›k› ekonomik iliflkide bulundu¤u gerçek ve tüzel kiflilere belli
ölçüleri aflmamak üzere borçlu kalabilecekleri gibi onlardan alacakl› da
kalabileceklerinin ilke olarak kabul edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Ancak, kuruma ait kaynaklar›n kurum kay›tlar› d›fl›nda tutularak paydafllara veya
belirtilen kimselere karfl›l›ks›z kulland›r›lmas›, Vergi Usul Kanununun 3.
maddesi gere¤i iktisadi, ticari ve teknik gereklere uygun düflmeyen ve
ola¤an görülemeyecek al›fl›lmam›fl durumlardan oldu¤u gibi Vergi Usul
Kanununun kay›t ve belge düzenine iliflkin kurallar›na da ayk›r›d›r.
‹fllemleri incelenen davac› kurumun Nisan 1998 ay›nda bir bankadan sa¤lad›¤› ...- ABD Dolar› döviz kredisinin sadece yar›s›na yak›n›n›
iflletme kay›tlar›yla ilgilendirdi¤i, yar›s›n› aflan k›sm›n› paydafl›na aktararak kay›tlar› d›fl›nda b›rakt›¤›nda tart›flma bulunmamaktad›r. Bu durum,
dönem kay›tlar›n›n Vergi Usul Kanununa uygun düzenlenmedi¤ini göstermektedir.
Yukar›da aç›kland›¤› gibi kurumun tüzel kiflili¤inden ayr› bir varl›k
olmas› nedeniyle üçüncü kifli konumundaki paydafl›na, izleyen y›la da
yans›yacak flekilde yüksek miktarda nakit kayna¤›n› karfl›l›ks›z kulland›r-
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mas›, ticari gereklere ayk›r› düflen davac›, bu ifllemin nedenini; paydafl›n›n kefil oldu¤u bir baflka kiflinin borcunu ödeyememesi nedeniyle paydafl›n cebren takibinin önlemek olarak dava dilekçesinde aç›klam›flt›r.
Bu aç›klamada yukar›daki yarg›y› do¤rulamaktad›r.
Kurulufl amac› mermer iflletmecili¤i olan ve yüksek miktarlardaki
iflletmeye ait nakit kayna¤›n› karfl›l›ks›z olarak ve izleyen y›lda da devam
edecek flekilde paydafl›n›n kullan›m›na b›rakan ve bu ifllemi kurum kay›tlar› d›fl›nda tutan davac› kurumun bu borç verme iflleminden do¤acak
kazançtan yoksun b›rak›ld›¤› aç›kt›r. Kredinin paydafla aktar›lan k›sm›na
isabet eden faizlerin kurum taraf›ndan gider yaz›lmamas›n›n, bu durumu
de¤ifltirici bir yönü bulunmamaktad›r.
Kurum bu ifllemler yoluyla paydafl›na, yoksun kald›¤› düzeyde kazanc›n› aktard›¤› gibi söz konusu kayna¤›n tümünü iflletmenin gereksinmesinde kullanmaktan da yoksun kald›¤› aç›k oldu¤undan, Kurumlar
Vergisi Kanununun 17. maddesinde öngörülen koflullar›n gerçekleflmedi¤i görüflüyle verilen kararda hukuka uygunluk görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... say›l› karar›n›n matrah›n miktar› hakk›nda karar verilmek üzere bozulmas›na, 28.5.2003 gününde oyçoklu¤uyla karar verildi.
KARfiI OY
Davac› flirketin bankadan ald›¤› kredinin bir k›sm›n› orta¤›na aktard›¤› ve bu krediye isabet eden faiz komisyon giderinin ortak taraf›ndan
karfl›land›¤› dosya kapsam›ndan anlafl›lmaktad›r.
fiirketin ald›¤› kredinin bir k›sm›n› orta¤›na kulland›rmas› ve bu
kredinin faiz ve komisyon giderinin ortak taraf›ndan karfl›lanmas›na karfl›n, orta¤›n arac› olan flirketine ayr›ca vadeli mevduat faizi oran›nda faiz ödemesi, kullan›lan kredi nedeniyle iki defa faiz ödenmesi anlam›n›
tafl›r. Böyle bir ödeme ticari hayat›n ak›fl›na ayk›r› oldu¤u kadar ekonomik gerçeklerle de ba¤daflmaz.
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Davac› flirketin kendi ad›na al›p orta¤›na kulland›rd›¤› kredi nedeniyle hiçbir gideri olmam›fl ve mali külfete katlanmam›flt›r. Bu krediyi orta¤a kulland›rmaktan dolay› flirket faiz de¤il komisyon alabilir. Al›nacak
komisyonun da emsali kurumlara göre miktar›n›n belirlenmesi gerekir.
Olayda böyle bir belirleme yap›lmam›flt›r. fiirketlerin ald›klar› banka kredilerini, faiz ve giderlerine katlan›lmas› karfl›l›¤›nda ortaklar›na kulland›rmas› ticari teammüllerin gere¤i olup as›l olan kredinin faiz komisyon gibi giderlerinin krediyi kullanan taraf›ndan karfllanmas›d›r.
Olayda da flirketin ald›¤› kredinin bir k›sm›n›n ortak taraf›ndan kullan›ld›¤› ve sözü edilen kredinin faiz, komisyon giderlerinin, ortak taraf›ndan karfl›land›¤› aç›kt›r. Dolay›s›yla her türlü gideri ortak taraf›ndan
karfl›lanan kredi nedeniyle, ayr›ca faiz al›nmad›¤›ndan söz edilmesi ve
bu ifllemden dolay› örtülü kazanç da¤›ld›¤› varsay›larak tarhiyat yap›lmas› hukuka ayk›r› oldu¤undan tarhiyat› kald›ran mahkeme karar›na karfl›
yap›lan temyiz isteminin reddi gerekti¤i görüflüyle ço¤unluk karar›na kat›lm›yorum.
DAN-KAR-DER ; SAYI:2
YÖ/ÖEK
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DANIfiTAY DÖRDÜNCÜ DA‹RE
Tarih

: 26.04.2007

Esas No

: 2006/1742

Karar No

: 2007/1408

VUK Md. 3/B, 134, 359
Faturan›n; içeri¤i itibariyle yan›lt›c› belge oldu¤u sonucuna
var›labilmesi için, vergi inceleme raporuna dayal› olarak, faturay› düzenleyen hakk›nda komisyon geliri elde etmekten dolay› tarhiyat yap›l›p yap›lmad›¤›, yap›lm›flsa sonucunun ne oldu¤u, raporlara iliflkin yarg› karar›n›n olup olmad›¤›, faturay› düzenleyenin mükellefiyetinin terkin edilip edilmedi¤inin, terkin edilmiflse
dava konusu yap›l›p yap›lmad›¤›n›n, fatura düzenlenen dönemde
KDV beyannamelerinin verilip verilmedi¤inin, KDV tarhiyat› yap›lm›flsa, yarg› karar› bulunup bulunmad›¤› hususlar›n›n araflt›r›lmas› gerekti¤i.
‹stemin Özeti : 2000 y›l›nda bir k›s›m al›fllar›n› içeri¤i itibar›yla yan›lt›c› fatura ile belgelendirdi¤i ileri sürülen davac› ad›na 2000 y›l› Ekim,
Kas›m, Aral›k dönemleri için re’sen katma de¤er vergisi sal›nm›fl, vergi
ziya› cezas› kesilmifltir. (…)Vergi Mahkemesi’nin karar›yla; dosyan›n incelenmesinden, davac› flirkete fatura düzenleyen (…) Yap› ve ‹nflaat
Malzemeleri Hafriyat Sanayi Ticaret Limited fiirketi hakk›nda düzenlenen
vergi tekni¤i raporuyla ad› geçen flirketin gerçek bir mal ve hizmet teslimi olmaks›z›n komisyon karfl›l›¤› fatura ticareti yapt›¤›n›n ve mal ve
hizmet al›m›nda bulundu¤u di¤er firmalar hakk›nda da ayn› tespitler bulundu¤unun anlafl›ld›¤›, bu durumda, davac› flirket taraf›ndan maliyet
olarak kaydedilen faturalardaki katma de¤er vergilerinin indirimleri reddedilmek suretiyle ilgili dönemler için yap›lan tarhiyat›n yasal oldu¤u
gerekçesiyle davan›n reddine karar verilmifltir. Davac›, yap›lan tarhiyat›n
usul ve yasaya ayk›r› oldu¤unu ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.
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Karar: Elektrik inflaat taahhüt ifliyle u¤raflan davac› flirketin bir k›s›m al›mlar›n› sahte ve içeri¤i itibariyle yan›lt›c› faturalarla belgelendirdi¤i ileri sürülerek 2000 y›l› Ekim, Kas›m, Aral›k dönemleri için re’sen sal›nan katma de¤er vergisi ile kesilen vergi ziya› cezas›na karfl› aç›lan davay› reddeden Vergi Mahkemesi karar› temyiz edilmektedir.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 1. f›kras›n›n (a) bendinde; mükelleflerin, yapt›klar› vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden, bu Kanun’da aksine hüküm
olmad›kça faaliyetlerine iliflkin olarak, kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisini indirebilecekleri hükmüne yer verilmifl, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinde; vergilendirmede vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas oldu¤u, ayn› Kanun’un 134. maddesinin 1. f›kras›nda ise;
vergi incelemesinden maksad›n, ödenmesi gereken vergilerin do¤rulu¤unu araflt›rmak, tespit etmek ve sa¤lamak oldu¤u kurala ba¤lanm›flt›r.
Türk Vergi Hukuku, maddi ve somut delillere dayal›, böylece vergi adaletini sa¤lamay› amaçlayan kurallar› içermektedir. Bu nedenle vergilemeye iliflkin kurallar, varsay›m veya kanaate dayal›, vergi adaletini
tesis yönünden gerçe¤e ayk›r› tespitlere dayanan vergileme yap›lmas›n›
önlemeye yönelik olarak düzenlenmifltir. Bu nedenle gerçek durumun
vergilemeye esas al›naca¤› ve incelemenin de bu amaca yönelik olmas›n›n gerekece¤i öngörülmüfltür.
Davac› flirketin mal ald›¤› (…) ‹nflaat Malz. Pet. Hafriyat Nakliyat Ticaret Sanayi Limited fiirketi hakk›nda düzenlenen Vergi Tekni¤i Raporunda, flirketin toptan ‹nflaat malzemeleri ticareti yapmak üzere
22.02.2000 tarihinde faaliyetine bafllad›¤›, sermayesinin bir milyar ve yaz›hanesinin konteyner oldu¤u, 11.03.2003 tarihli yoklamada faaliyetinin
olmad›¤›, demirbafl ve mal mevcudunun bulunmad›¤›, ayn› adreste (…)
‹nflaat Malzemeleri Limited fiirketi’nin bulundu¤u, baflka flirketlerin de
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bu adresi kulland›klar›, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmedi¤i, iflçi çal›flt›r›lmad›¤›, motorlu araçlar›n›n bulunmad›¤›, ayn› nitelikte
araçlar›n da kiralanmad›¤›, faturaya konu iflleri yapacak organizasyona
sahip olmad›¤› hususlar›n›n tespiti üzerine, bu flirketten al›nan faturalar›n içeri¤i itibar›yla yan›lt›c› oldu¤u sonucuna var›larak bu faturalarda
yer alan ve davac› taraf›ndan ilgili olduklar› dönemlerde haks›z yere indirim konusu yap›ld›¤› ileri sürülen katma de¤er vergisi indirimlerinin
reddi suretiyle davac›n›n yeniden düzenlenen katma de¤er vergisi beyanlar›na göre ödenecek verginin ç›kt›¤› dönemlere iliflkin olarak tarhiyat yap›lm›flt›r.
Vergi mahkemesince, vergi incelemesinin amac›na da uygun olarak
öncelikle, içeri¤i itibar›yla yan›lt›c› oldu¤u sonucuna var›lan faturalar›
veren flirket hakk›nda düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi ifllemler yap›ld›¤›, bu raporlara dayal› olarak komisyon geliri elde etmekten
dolay› tarhiyat yap›l›p yap›lmad›¤›, yap›lm›fl ise sonucunun ne oldu¤u,
bu raporlarla ilgili yarg› kararlar›n›n bulunup bulunmad›¤›, söz konusu
flirketin mükellefiyetinin idarece terkin edilip edilmedi¤i, edilmiflse dava
konusu yap›l›p yap›lmad›¤›, davac›ya fatura düzenledi¤i dönemlerde,
katma de¤er vergisi beyannamelerini verip vermedi¤i ad›na katma de¤er
vergisi tarhiyat› yap›lm›fl ise bu konuda yarg› karar› bulunup bulunmad›¤› hususlar› daval› idareden, ya da faturalar› düzenleyen flirketin ba¤l›
bulundu¤u vergi dairesinden araflt›r›l›p bu araflt›rma sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davan›n reddedilmesinde hukuka uyarl›k görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle, davac›n›n temyiz isteminin kabulüyle, (…)
Vergi Mahkemesi’nin karar›n›n, belirtilen hususlar araflt›r›larak sonucuna
göre yeniden karar verilmek üzere bozulmas›na oybirli¤iyle karar verildi.
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DANIfiTAY 9. DA‹RE
Tarih

: 03.04.2008

Esas No

: 2007/3844

Karar No

: 2008/1713

KDVK Md34
Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle KDV indirimlerinin reddi durumunda; mükellefin emtia ve hizmet sat›n ald›¤› kifli ve kurulufllar nezdinde giriflimde bulunarak, defter ve
belgelerin mevcudiyetini temyiz aflamas›nda da ispatlayabilece¤i.
‹stemin Özeti: Davac› flirketin 2003 y›l› defter ve belgelerinin yand›¤›ndan bahisle incelemeye ibraz edilmemesi ve bir k›s›m al›fl faturalar›n›n sahte oldu¤unun tespit edilmesi üzerine 2003/Ocak-Aral›k dönemlerine iliflkin olarak re’sen tarh olunan katma de¤er vergisi ile kesilen üç
kat vergi ziya› cezas›n›n kald›r›lmas› istemiyle aç›lan davay›; dosyan›n incelenmesinden, akaryak›t ve orman ürünleri ticareti ile u¤raflan davac›
flirketin 2003 y›l›na iliflkin defter ve belgelerini, incelemeye ibraz etmek
üzere muhasebeciye götürürken araçta ç›kan yang›n nedeniyle incelemeye ibraz etmemesi, haklar›nda sahte fatura düzenlediklerine dair tespitler bulunan (E) Ltd. fiti., (ED) Ltd. fiti., (Ö) Tic. Ltd. fiti. ile (U) Ltd. fiti.
taraf›ndan davac› ad›na fatura düzenlendi¤inin tespit edilmesi ve (...) Asliye Hukuk Mahkemesince yapt›r›lan bilirkifli incelemesi ile 2005 y›l›na
ait sat›fl faturalar› ile bir k›s›m klasörde emtia al›fllar›na iliflkin belgelerin
yand›¤›n›n belirlenmesi üzerine 2003 y›l›na iliflkin defter ve belgelerin
yand›¤› kabul edilmeyerek 2003/Ocak-Kas›m dönemlerine iliflkin indirim konusu katma de¤er vergilerinin reddedildi¤inin, 2003/Aral›k dönemini ise baflka bir vergi inceleme eleman›nca incelenmesi ve indirim konusu katma de¤er vergileri hususunda tenkit getirilmemesi nedeniyle sadece hakk›nda sahte fatura düzenlendi¤ine dair tespitler bulunan (E)
Ltd. fiti. taraf›ndan düzenlenen faturalarda gösterilen indirim konusu kat-
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ma de¤er vergilerinin reddi suretiyle dava konusu cezal› tarhiyat›n yap›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤›, davac› flirket hakk›nda sahte belge kulland›¤› yönünde tespitler bulunmas›, Adli Yarg›da yapt›r›lan bilirkifli incelemesinde
2003 y›l› defter ve belgelerinin yand›¤› hususunda somut ve aç›k bir tespitin bulunmamas› ve ara karar› ile al›fl belgeleri istenildi¤i halde belgelerin ibraz edilmemesi karfl›s›nda defter ve belgelerin incelemeye ibraz
edilmeyerek gizlendi¤inin kabulü gerekti¤i, davac› flirketçe 2003 y›l› hesaplar›n›n daha önce incelendi¤i ve tarh edilen cezal› vergiler için uzlaflmaya var›ld›¤›, bu nedenle ayn› y›l için tarhiyat yap›lamayaca¤› ileri sürülmekte ise de, daha önce yap›lan incelemenin sadece 2003/Aral›k dönemini kapsamas› ve bu husus gözönünde bulundurularak bu dönem
için sahte fatura d›fl›ndaki indirim konusu katma de¤er vergilerinin reddedilmemesi bu dönemde davac›ya fatura düzenleyen (E) Ltd. fiti.’nin
(...) no.lu dosyada verilen kararda sahte fatura düzenledi¤ine hükmedilmesi nedeniyle ileri sürülen iddiada isabet bulunmay›p, davac› ad›na yap›lan cezal› tarhiyat›n yasaya uygun oldu¤u gerekçesiyle reddeden (...)
Vergi Mahkemesinin karar›n›n; söz konusu faturalar›n sahte olmad›¤›,
Adli Yarg›da yapt›r›lan bilirkifli incelemesinde al›fllar›n gerçek oldu¤unun belirtildi¤i ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.
Karar: Uyuflmazl›kta; davac› flirketin 2003 y›l› defter ve belgelerinin
yand›¤›ndan bahisle incelemeye ibraz edilmemesi ve bir k›s›m al›fl faturalar›n›n sahte oldu¤unun tespit edilmesi üzerine 2003/Ocak-Aral›k dönemlerine iliflkin olarak re’sen tarh olunan katma de¤er vergisi ile kesilen üç kat vergi ziya› cezas›n›n kald›r›lmas› istemiyle aç›lan davay› reddeden Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas› istenilmektedir.
Davac› taraf›ndan ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi karar›n›n
2003/Aral›k dönemine iliflkin olarak tarh olunan katma de¤er vergisinin
sahte faturaya isabet eden k›sm›na ve bu k›s›ma ait üç kat vergi ziya› cezas›na iliflkin hüküm f›kras›n›n bozulmas›n› gerektirecek nitelikte görülmemifltir.
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2003/Aral›k dönemi için tarh olunan cezal› vergiye gelince; davac›
ad›na tanzim olunan vergi inceleme raporunda, (...) TL’lik katma de¤er
vergisinin sahte faturaya dayanmas›, (...) TL’lik katma de¤er vergisinin
ise önceki dönemlerden devir olmas› ve 2003 y›l› defter ve belgelerinin
incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle reddi önerildi¤i halde katma de¤er vergisi tablosu oluflturulurken daha önce yap›lan inceleme sonucu
tarh edilen (...) TL katma de¤er vergisinin de cezal› olarak istenildi¤i görüldü¤ünden, mükerrer olarak istenilen (...) TL katma de¤er vergisinde
yasal isabet görülmemifltir.
2003/Ocak-Kas›m dönemlerine iliflkin indirim konusu katma de¤er
vergilerinin reddi suretiyle yap›lan cezal› tarhiyata gelince;
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinde “re’sen vergi tarh›” tan›mlanm›fl, ayn› maddenin 3. bendinde bu kanuna göre tutulmas›
mecburi olan defterlerin hepsi veya bir k›sm› tutulmam›fl veya tasdik ettirilmemifl veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir
sebeple ibraz edilmemifl olmas› halinde maddi delillerin var olmad›¤›n›n
kabul edilece¤i belirtilmifltir. Madde hükmüne göre, defter ve belgelerin
her ne sebeple olursa olsun ibraz edilmeme halinin, re’sen takdir sebebi say›laca¤› kuflkusuzdur.
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 1/a
bendinde, mükelleflerin, yapt›klar› vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmad›kça faaliyetlerine iliflkin olarak kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisini indirebilecekleri, ayn› Kanunun 34. maddesinin 1. bendinde, yurt içinden sa¤lanan mal veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait
katma de¤er vergisinin al›fl faturas› veya benzeri vesikalar ve gümrük
makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere
kaydedilmek flart›yla indirilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Bu hükümler karfl›s›nda katma de¤er vergisinin indirim konusu ya-
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p›labilmesi için, mal al›fllar›n›n gerçek olmas›, indirim konusu yap›lacak
verginin fatura veya benzeri belgeler ile gümrük makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmifl
olmas› gerekmektedir.
Olayda, defter ve belgelerin yand›¤›ndan bahisle ibraz edilmemesi
nedeniyle vergi matrah›n›n tamamen veya k›smen maddi delillere dayan›larak saptanmas› olana¤› ortadan kalkm›fl oldu¤undan resen takdir sebebinin varl›¤›n›n kabulü zorunlu hale gelmifltir.
Ancak defter ve belgelerin ibraz edilememifl olmas›, yukar›da belirtilen ispat ve ibraz yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaya dayanak say›labilecek hukuki bir neden olarak düflünülemez. Zira ticari icaplara göre
emtia sat›n ald›¤› kifli veya kurulufllar› tan›mak ve bilmek durumundaki
bir al›c›, gerekli giriflimleri yaparak emtia al›m›na iliflkin belgelerin mevcudiyetini ispat olana¤›na her zaman sahip bulunmaktad›r.
Bu durumda ise ispat külfeti kendisine düflen yükümlüler taraf›ndan ibraz edilebilen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisi indirim konusu yap›labilecek, aksi halde indirimler kabul
edilmeyecektir.
Vergi Mahkemesince ara karar› ile istenilmesine ra¤men al›fl belgeleri ibraz edilmemifl ise de yükümlü taraf›ndan temyiz aflamas›nda gider belgelerinin bir k›sm›n›n temin edilerek temyiz dilekçesine eklendi¤i görüldü¤ünden, Vergi Mahkemesince; 2003 y›l›na ait ibraz edilen faturalardan
vergi dairesi müdürlü¤ünün de haberdar edilmesi suretiyle söz konusu faturalar›n gerçekten al›fl yap›lan emtialara ait olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› ve gerçek al›fl faturalar› gözönüne al›narak ödenmesi gereken verginin
bulunup bulunmad›¤›n›n tespiti, gerekirse bu konuda bilirkifli incelemesi
yapt›r›larak verilecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir.
Öte yandan ödenmesi gereken verginin tespiti halinde sahte faturaya isabet eden vergi d›fl›ndaki vergi için olay›n olufl biçimi ve beyana
göre tarhiyat yap›lmas› nedeniyle tek kat ceza uygulanmal›d›r.
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Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin k›smen kabulüne, k›smen
reddine, Vergi Mahkemesinin karar›n›n 2003/Aral›k dönemine iliflkin
olarak tarh olunan toplam (...) TL’lik cezal› vergiye iliflkin hüküm f›kras›n›n onanmas›na, geri kalan cezal› vergiye iliflkin hüküm f›kras› ile
2003/Ocak-Kas›m dönemlerine ait cezal› vergiye iliflkin hüküm f›kras›n›n
bozulmas›na, oybirli¤i karar verildi.
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DANIfiTAY 3. DA‹RE
Tarih

: 16.01.2008

Esas No

: 2006/4377

Karar No

: 2008/96

VUK Md11
fiirketlerin tüzel kiflili¤i ticaret sicilinden silinmesiyle sona erdi¤inden, ticaret sicilinden kayd› silinen, dolay›s›yla tüzel kiflili¤i bulunmayan
limited flirket ad›na gönderilen vergi ve ceza ihbarnamesinin hiçbir hukuksal sonuç do¤urmayaca¤›
‹stemin Özeti: Tasfiyesinin tamamlanmas› nedeniyle 16.6.2004 tarihinde ticaret sicilinden kayd› silinen limited flirketin 2000 takvim y›l›na
iliflkin ifllemleri, tasfiyesinin tamamlanmas› ve kayd›n›n silinmesinden
sonra incelenerek ad›na re’sen sal›nan üç kat vergi ziya› cezal› kurumlar
vergisi ve fon pay›na karfl› aç›lan davada; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre flirketlerin tüzel kifliliklerinin, ticaret sicilinden silinmesiyle
sona erece¤i bu nedenle, ticaret sicilinden silindi¤i 16.06.2004 tarihinden
sonra borçlu k›l›nmas› mümkün olmayan münfesih flirket ad›na tarhiyat
yap›lamayaca¤› gerekçesiyle dava konusu vergi ve cezan›n duyuruldu¤u ihbarnameyi iptal eden Vergi Mahkemesinin karar›n›n; tüzelkiflilerin
tasfiye edilmifl olmalar›n›n, kanuni temsilcilerin tasfiyeye girifl tarihinden
önceki zamanlara ait sorumluluklar›n› kald›rmayaca¤› ileri sürülerek bozulmas› istenmifltir.
Karar: Dosyan›n incelenmesinden; 29.11.2002 tarihinde tasfiyeye
giren ve 16.6.2004 tarihinde tasfiyesi sona ererek ticaret sicilinden kayd›
silinen (...) Ltd. fiti.’nin, 2000 takvim y›l› hesaplar›n›n ticaret sicilinden silindikten sonra incelenerek ad›na vergi sal›n›p ceza kesildi¤i, vergi ve
cezan›n kald›r›lmas› istemiyle vergisi ihtilafl› dönemde flirket orta¤› olan
(...) taraf›ndan dava aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
‹dare hukukuna göre idari davan›n incelenebilmesi ve hükme ba¤373

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

lanabilmesi için davaya konu yap›lan ifllemin etkili olmas› yani hukuksal sonuç do¤urabilir nitelik tafl›mas› gerekir. Bu nitelikteki ifllemler de
ancak, hukuksal durumu etkilenenler taraf›ndan dava konusu edilebilir.
Hukuksal sonuç do¤urmayan ifllemlerin idari davaya konu edilmesi; sonuç do¤uran ifllemlerin de hukuksal durumu etkilenmeyen kimseler taraf›ndan dava konusu edilmesi mümkün olmad›¤›ndan, etkisiz ifllemlere karfl› aç›lan davalar›n da ehliyetsiz kimseler taraf›ndan aç›lan davalarda oldu¤u gibi esas› incelenerek hüküm verilemez.
2577 say›l› Yasa’n›n 49. maddesinin (1/c) bendinde; usul hükümlerine uyulmam›fl olmas› bozma nedeni olarak öngörülmüfltür. Yasa yap›c›; usul hükümlerine uyulmaks›z›n verilen ilk derece yarg› yeri kararlar›n›n bozularak kald›r›lmas›n› sa¤lamak üzere “hukuka ayk›r› karar verilmesi” fleklindeki bozma nedeniyle yetinmemifl, bütün yarg› kararlar›n›n
usul hükümlerine uyularak verilen kararlar olmas›n› amaçlam›flt›r. ‹dari
davaya konu yap›lamayacak bir ifllem hakk›nda verilen iptal karar› gibi
hukuk düzeninin “kifli” tan›m›na almad›¤› bir varl›k ad›na aç›lan davada
verilen iptal karar›n›n usul hükümlerine uyulmaks›z›n verilmifl kararlar
oldu¤u aç›kt›r.
Temyiz edilen karar; 2004 y›l›nda tasfiyesi biten ve ticaret sicilinden
kayd› silinen limited flirket hakk›nda verilmifltir. Davaya; kayd›n silinmesinden sonraki tarihte düzenlenen ihbarnameyle duyurulan vergilendirme konu yap›lm›fl ve temyiz edilen kararla ihbarname iptal edilmifltir.
Bir flirketin borçlu k›l›nabilmesi, ancak tüzel kiflilik kazand›¤› tarih
ile bu kiflili¤in sona erdi¤i tarih aras›ndaki zaman diliminde olanakl›d›r.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre de flirketlerin tüzel kiflilikleri ticaret sicilinden silinmesiyle sona erer.
Bu nedenle ticaret sicilinden kayd› silindi¤inden tüzel kiflili¤i bulunmayan limited flirket ad›na vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenmesi
hiçbir hukuksal sonuç do¤urmayaca¤›ndan, öncelikle bu vergilendirmenin idari davaya konu edilmesine olanak yoktur. Hukuksal varl›¤› sona
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ermifl bir kurumun yarg› yerlerinden hukuksal koruma istemesi söz konusu olamayaca¤›na göre vergi mahkemesi incelenemeyecek bir dava
hakk›nda hüküm vermifl; hukuksal varl›¤› bulunmayan davac› flirket ad›na düzenlenen ihbarnamenin iptaline hükmetmifl ve idareyi yarg›lama
giderlerine mahkûm etmifltir.
Di¤er yönden münfesih flirketin yarg› yerlerinde temsil edilebilece¤inden de söz edilemez. Bu nedenle davac› ortak, varl›¤› sona eren flirketi temsil edemez.
Vergi mahkemesince; ticaret sicilinden kayd›n›n silinmesiyle tüzel
kiflili¤inin sona erdi¤inin kabul edilmesine ra¤men usul hükümlerine
uyulmaks›z›n idari davaya konu edilmesi mümkün olmayan ihbarnamenin iptaline hükmedilmesi hukuka uygun düflmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle Vergi Mahkemesinin karar›n›n bozulmas›na, oybirli¤iyle karar verildi.
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DANIfiTAY 3. DA‹RE
Tarih

: 20.02.2008

Esas No

: 2007/1379

Karar No

: 2008/461

GVK MükMd120
Geçmifl dönemlere ait geçici verginin % 10’u aflan tutarda eksik
beyan edildi¤inin tespiti halinde, beyan d›fl› b›rak›lan tutar›n tamam›n›n re’sen veya ikmalen vergilendirmeye esas al›nmas› gerekti¤i.
‹stemin Özeti: Zirai ilaç ve tohum ticareti yapan ve nezdinde düzenlenen tutanakla prim usulü ile çal›flt›¤›, baflkas› taraf›ndan temin edilen zirai ilaç ve tohumlar›n ifl yerinde sat›ld›¤› ve bu sat›fl ile devretti¤i
zirai ilaç, ilaçlama pompalar› ve yedek parçalar› karfl›l›¤›nda fatura düzenlemedi¤i saptanan davac›n›n kay›t ve beyan d›fl› b›rakt›¤› has›lat› nedeniyle takdir komisyonu karar›na dayan›larak ad›na Temmuz-Eylül,
Ekim-Aral›k 2003 dönemleri için hesaplanan geçici vergiler üzerinden
kesilen bir kat vergi ziya› cezas›n›; davac›n›n kay›t d›fl› b›rakt›¤› sat›fllar›na iliflkin maliyetin de dikkate al›nmas› gerekti¤inden, ara karar› ile sorulmas› üzerine Ticaret ve Sanayi Odas›nca bildirilen, davac›n›n faaliyet
gösterdi¤i sektördeki ortalama %12,5 karl›l›k oran› da dikkate al›narak
defter ve belgeler üzerinde yapt›r›lan bilirkifli incelemesi sonucu düzenlenen raporda, beyan d›fl› b›rak›lan geçici verginin; Temmuz ve Eylül
dönemi için (...) TL, Ekim-Aral›k dönemi için (...) TL oldu¤unun saptand›¤›, taraflarca yap›lan itirazlar yerinde görülmeyerek raporun mahkemelerince aynen benimsendi¤i, vergi ziya› cezas›n›n hesaplanmas›nda,
ziyaa u¤rat›lan vergi tutar›na, üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yar›s›n›n eklenmesine iliflkin kural›n Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi karfl›s›nda, vergi ziya› cezas›n›n bilirkifli raporunda hesaplanan geçici
vergilere isabet eden cezan›n hesab›na dahil edilen gecikme faizinden
oluflan k›sm›nda hukuka uygunluk bulunmad›¤› gerekçesiyle azalt›lan
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geçici vergi tutar›n› aflan k›sm›n› kald›rmak suretiyle de¤ifltiren Vergi
Mahkemesinin karar›n›n; daval› idare taraf›ndan davac›n›n ifl yeri Elaz›¤’da bulundu¤undan Malatya ilindeki karl›l›k oran›n›n hesaplamaya
esas al›namayaca¤›, tutanakla tespit edilen hususlar dayanak al›narak
takdir edilen matrah fark› üzerinden yap›lan vergilendirmede hukuka
ayk›r›l›k bulunmad›¤›, davac› taraf›ndan ise tutanakta belirtilen sat›fl›n
gerçekleflmedi¤i ileri sürülerek bozulmas› istenmifltir.
Karar: Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinin dördüncü f›kras›nda, yap›lan incelemeler sonucu, geçmifl dönemlere ait geçici
verginin %10’u aflan tutarda eksik beyan edildi¤inin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu k›s›m için re’sen veya ikmalen geçici vergi sal›naca¤›, mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleflen geçici vergilerin terkin edilece¤i ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilece¤i kurala ba¤lanm›flt›r.
Sözü geçen f›krada beyandaki noksanl›¤›n ba¤land›¤› %10 oran›, bu nedenle yap›lmas› gereken vergilendirmenin ön kofluludur. Belirtilen oran› aflmayan noksan bildirimlerin, vergilendirme konusu yap›lmamas›
amac›yla öngörülmüfltür. Noksan bildirimin %10’u aflmas› halinde, beyan
d›fl› b›rak›lan tutar›n tümünün re’sen veya ikmalen vergilendirmeye esas
al›nmas› Vergi Usul Kanunu’nun 29 ve 30. maddelerinin gere¤idir.
Verginin yasall›¤› ilkesi, vergilendirmeye iliflkin temel ö¤elerin yasada öngörülmesini gerektirdi¤inden ve bu alanda vergi idaresine düzenleme yapma yetkisi tan›nmad›¤›ndan, mükerrer 120. maddenin 4369
say›l› Yasa ile de¤iflik kural›n›n uygulanmas›na iliflkin Maliye Bakanl›¤›
görüflünü duyuran Tebli¤lerde, geçici vergi matrah›n›n %10’u aflan tutarda noksan beyan edilmesi halinde bu oran› aflan k›sm›n vergilendirilmeye konu yap›laca¤› yönündeki aç›klaman›n, yasadaki düzenleme karfl›s›nda etkili olmayaca¤› aç›kt›r.
Davaya konu yap›lan vergi ziya› cezas›na esas al›nan geçici verginin matrah› yönünden ba¤l› oldu¤u ve davac› ad›na ayn› nedenle sal›nan vergi ziya› cezal› gelir vergisini; bilirkifli raporuna göre matrah› azal377
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tarak de¤ifltiren vergi mahkemesi karar›na karfl› yap›lan temyiz baflvurusu Dan›fltay Üçüncü Dairesinin karar›yla reddedildi¤inden, vergi mahkemesince, azalt›lan fark›n tümünün matrahta b›rak›lmas› ve cezan›n bu
farka göre de¤ifltirilmesi gerekirken, mükerrer 120. maddeyle ilgili yukar›da yap›lan aç›klamalar karfl›nda, azalt›larak de¤ifltirilen fark›n
%10’unun yan›lma pay› oldu¤u için vergilendirme ve cezaya konu yap›lamayaca¤›ndan hareketle cezan›n, hesaplanan fark›n %10’unu aflan k›sm› matrahta b›rak›lmak suretiyle de¤ifltirilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle daval› idare temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin karar›n›n bozulmas›na, davac› temyiz isteminin ise reddine, oybirli¤iyle karar verildi.
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Özelgeler
Bafll›k

: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir,
Yeminli Mali Müflavirlerin, kendilerinin ve ifle yeni
bafllayanlar›n vergi levhalar›n› tasdik edebileceklerdir.

Tarih

: 23/02/2000

Say›

: B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551

Kapsam
T.C.
MAL‹YE BAKANLI⁄I
Gelirler Genel Müdürlü¤ü
TAR‹H

: 23.02.2000

SAYI

: B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551

KONU

: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali

Müflavir, Yeminli Mali Müflavirlerin, kendilerinin ve ifle yeni
bafllayanlar›n vergi levhalar›n› tasdik edip edemeyece¤i hk.
..................... VAL‹L‹⁄‹
(Defterdarl›k : Gelir Müdürlü¤üne)
‹LG‹ : ..................... gün ve..................... say›l› yaz›n›z.
‹lgide kay›tl› yaz›n›z ve ekinin incelenmesinden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir, Yeminli Mali Müflavirlerin kendi
vergi levhalar›n› tasdik edip edemeyece¤i, yeni ifle bafllayan gerçek usulde mükelleflerin vergi levhas› tasdik ifllemlerini ayn› kifliler taraf›ndan
yap›l›p yap›lmayaca¤›, yap›labilir ise vergi dairesine bildirme zaman›, ad›
geçen kiflilerin mükelleflerin vergi levhalar›n› süresi içinde tasdik etmek381
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le birlikte vergi dairesine verilen listenin noksan olmas› veya hiç verilmemesi halinde uygulanacak cezan›n nev'i ve tutar› hususunda Bakanl›¤›m›z görüflünün istenildi¤i anlafl›lm›flt›r.
Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin
üçüncü f›kras› hükmü uyar›nca, gelir vergisi mükellefleri (kazanc› basit
usulde tespit edilenler dahil) ile tutarlar› ile bunlara isabet eden vergi
miktarlar›n› gösteren levhay›; merkezlerine, flubelerine, sat›fl ma¤azalar›na ifl sahipleri ile mükellefler taraf›ndan kolayca okunup görülecek flekilde asmak zorundad›rlar.
Söz konusu madde uyar›nca levha as›lmas›na iliflkin usul ve esaslar Bakanl›¤›m›zca belirlenmektedir. Konu ile ilgili olarak 272 S›ra Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile mükelleflere vergi levhalar›n› vergi dairelerinin yan› s›ra tebli¤in 3 üncü maddesinde say›lan meslek mensuplar›na da tasdik ettirmelerine olanak sa¤lanm›flt›r.
Söz konusu Tebli¤in 3'üncü maddesinde say›lan meslek mensuplar› sözleflme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalar›n› tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalar›n› da tasdik edebileceklerdir.
Öte yandan, söz konusu meslek mensuplar›, y›l içinde yeni ifle bafllayan mükelleflerin vergi levhalar›n› mükellefiyetin tesis edildi¤i tarihten
itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhas› tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmifl vergi kimlik (sicil) numaras› aranacakt›r. Bu flekilde vergi levhas›n›n tasdik ifllemi yap›lan mükelleflere
iliflkin bildirimi ise tasdik süresinin (mükellefiyete bafllama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde yap›lacakt›r.
Ayn› Tebli¤in 4'üncü maddesinde bu kiflilerin, her y›l›n May›s ay›
sonuna kadar levhas›n› tasdik ettikleri kiflilere iliflkin bilgileri Haziran
ay›n›n 25'ine kadar Vergi Usul Kanununun 149'uncu maddesi uyar›nca
bir yaz› ekinde bildirece¤i, 6'nc› maddesinde ise vergi levhas›n› tasdik
ettikleri mükellefleri vergi dairesine zaman›nda bildirmeyen veya eksik
bildiren meslek mensuplar›na ise ayn› kanunun mükerrer 355'inci mad382
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desi uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i aç›kland›¤›ndan, bildirim
mecburiyetini tayin olunan sürede yerine getirmeyen veya eksik yerine
getirdi¤i tespit edilen ilgililer ad›na, ayr›ca yaz›l› bildirim yap›lmas›na gerek kalmadan mükerrer 355'inci maddenin birinci f›kras›n›n 1 numaral›
bendi uyar›nca özel usulsüzlük cezas› kesilecektir. Özel usulsüzlük cezas› kesilmesine ra¤men mecburiyetleri yerine getirmeyenlere, yeniden
verilecek süre içerisinde bu mecburiyetin yerine getirilmemesi halinde 1
numaral› bentte yaz›l› özel usulsüzlük cezas›n›n bir kat artt›r›larak uygulanaca¤› tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Bafll›k

: Kurum kazanc›n›n tespitinde tazminatlar›n gider olarak
dikkate al›n›p al›namayaca¤› hk.

Tarih

: 31/01/2007

Say›

: B.07.1.G‹B.0.03.49/4914-228/ 8166

Kapsam
T.C.
MAL‹YE BAKANLI⁄I
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›
SAYI

: B.07.1.G‹B.0.03.49/4914-228/8166

KONU

:

31.01.2007

...........................................
‹LG‹: 24.07.2006 tarih ve 2.10/34306 say›l› dilekçeniz.
‹lgide kay›tl› dilekçenizde, fiirketinizde ifl kazas› geçiren bir iflçi için
Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› taraf›ndan ............ ‹fl Mahkemesinde aç›lan dava sonucu fiirketinizin %90 oran›nda kusurlu bulundu¤u ve
tazminat ödenmesi yönünde hüküm verildi¤i belirtilmifl olup söz konusu tazminat tutar›n›n kurum kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate
al›n›p al›namayaca¤› konusunda Baflkanl›¤›m›z görüflü sorulmaktad›r.
01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 6 nc› maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc› üzerinden hesaplanaca¤› ve safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakk›ndaki hükümlerinin uygulanaca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r.
Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin (3) numaral› bendinde, iflle ilgili olmak flart›yla, mukavelenameye veya ilama veya kanun
emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar›n gider olarak yaz›labilece¤i; 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin
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(g) bendinde ise, sözleflmelerde ceza flart› olarak konulan tazminatlar
hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklar›n›n, yöneticilerinin ve
çal›flanlar›n›n suçlar›ndan do¤an maddî ve manevî zarar tazminatlar›n›n
gider olarak dikkate al›namayaca¤› hükme ba¤lanm›fl bulunmaktad›r.
Bu hükümlere göre, yaz›n›zda belirtilen mahkeme karan uyar›nca
flirketiniz taraf›ndan ödenen tazminatlardan, flirketinizin kusurlu olmad›¤› orana isabet eden tutar›n Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin (3) numaral› bendine göre gider olarak dikkate al›nmas› mümkün
olup, kusurlu oldu¤u orana isabet eden tutar›n ise 5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (g) bendine göre gider olarak
dikkate al›nmas› mümkün bulunmamaktad›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Baflkan a.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlü¤ü)

Say›

: B.07.1.G‹B.4.34.16.01/GVK/23/6

Konu

: ‹flhan› yönetimince, iflhan›nda çal›flt›r›lan kap›c›lara
ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk

….
‹LG‹

: …2009 tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde, kurumlar vergisinden muaf olan site yönetiminizin, 634. say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yönetildi¤ini, site yönetimi bünyesinde temizlikçi, kap›c›, bekçi çal›flt›r›ld›¤›n›
ve bu kiflilere hizmetleri karfl›l›¤›nda ücret ödemesi yapt›¤›n›z› belirterek,
söz konusu ödemeler üzerinden vergi kesintisi yap›l›p yap›lmayaca¤›
hususu sorulmaktad›r.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6.maddesinde; “Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler taraf›ndan evlerde, bahçelerde,
apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçili¤i,
süt ninelik, dad›l›k, bahç›vanl›k, kap›c›l›k gibi özel hizmetlerde çal›flt›r›lanlard›r.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsam›na dahil de¤ildir); Gelir Vergisi’nden istisna edilmifltir.” hükmü yer alm›flt›r.
Ayn› Kanunun 61.maddesinde; “Ücret iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile
sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat› (Mali sorumluluk tazminat›) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk›, prim, ikramiye, gider karfl›l›386
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¤› veya baflka adlar alt›nda ödenmifl olmas› veya bir ortakl›k münasebeti niteli¤inde olmamak flart› ile kazanc›n belli bir yüzdesi fleklinde tayin
edilmifl bulunmas› onun mahiyetini de¤ifltirmez…” hükmü yer alm›flt›r.
Ayn› Kanun’un 94.maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›,
dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur
olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya zirai iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde
say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben
yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
…
1.) Hizmet erbab›na ödenen ücretler ile 61.maddede yaz›l› olup, ücret say›lan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104.
maddelere göre tevkifat yap›laca¤›” hükme ba¤lanm›flt›r.
Öte yandan, kiflilerin baz› amaçlarla birleflerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayr› ba¤›ms›z bir flahsiyeti olan teflekküller genel olarak “sair kurum” olarak tan›mlanmaktad›r. Dolay›s›yla 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan ‹fl Merkezi Yöneticili¤inizin
vergi tevkifat› yapma zorunlulu¤u bulunan kifli ve kurumlar›n belirtildi¤i 94.madde içeri¤inde yer alan “sair kurum” olarak de¤erlendirilmesi
gerekmektedir.
Di¤er taraftan, 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesinde;
“Bu kanuna göre:
a-)Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yaln›z esas yap› k›sm›na (Anayap›); anagayrimenkulün ayr› ayr› ve bafll› bafl›na kullan›lmaya elveriflli olup, bu kanun hükümlerine göre ba¤›ms›z mülkiyete konu olan bölümlerine (Ba¤›ms›z bölüm); bir ba¤›ms›z bölümün d›fl›nda olup, do¤rudan do¤ruya o bölüme tahsis edil387
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mifl olan yerlere (Eklenti); ba¤›ms›z bölümler üzerinde kurulan mülkiyet
hakk›na (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);… denir.” hükmü yer alm›flt›r.
Bu hükümlere göre, iflyerlerinden oluflan dolay›s›yla ticaret mahalli olan ifl merkezlerinde istihdam edilen temizlikçi, kap›c› ve bekçilere
ödenen ücretlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6.maddesinde yer alan
istisnadan yararlanmalar› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, ifl merkezinizce
söz konusu kiflilere ödenen ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun
94/1.maddesi uyar›nca vergi kesintisi yap›lmas› gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Baflkan a.
Grup Müdür V.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlü¤ü)

: B.07.1.G‹B.4.34.16.01/GVK-32
: Boflanma davas› devam eden eflinizden dolay› asgari
geçim indiriminden yararlan›p
yararlanamayaca¤›n›z hk.
‹lgi
: …2009 tarihli e-mail dilekçeniz.
‹lgi dilekçenizde, özel bir flirkette çal›flt›¤›n›z› belirterek, evli oldu¤unuzu, boflanma davas› açt›¤›n›z› ancak evlilik ba¤› devam etti¤i için
eflinizden dolay› asgari geçim indiriminden faydalan›p faydalanamayaca¤› ile, velayeti üzerinizde olan okumayan 26.02.1991 tarihli o¤lunuzun
çocuk statüsünden faydalan›p faydalanmayaca¤› hususunun soruldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
193 say›l› gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgari Geçim ‹ndirimi” bafll›kl› 32. maddesinde,
“(5615 say›l› kanunun 2 nci maddesiyle de¤iflen madde Yürürlük;
1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere
04.04.2007) Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulan›r.
…
‹ndirimin uygulamas›nda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan
veya mükellef taraf›ndan bak›lan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile
ana veya babas›n› kaybetmifl torunlardan mükellefle birlikte oturanlar
dâhil) 18 yafl›n› veya tahsilde olup 25 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar›, "efl"
tabiri ise, aralar›nda yasal evlilik ba¤› bulunan kiflileri ifade eder.
‹ndirim tutar›n›n tespitinde mükellefin, gelirin elde edildi¤i tarihteki medenî hali ve aile durumu esas al›n›r. ‹ndirim, yukar›daki oranlara
Say›
Konu
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göre hesaplanan tutarlar› aflmamak kayd›yla, ücret geliri elde eden aile
fertlerinden her biri için ayr› ayr›, çocuklar için efllerden yaln›zca birisinin gelirine uygulan›r. Boflananlar için indirim tutar›n›n hesab›nda, nafakas›n› sa¤lad›klar› çocuk say›s› dikkate al›n›r.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yap›lacak toplam tutar›n asgarî
ücretin y›ll›k brüt tutar›n› aflmamas› flart›yla ikinci f›krada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlar›n› art›rmaya veya kanunî oran›na kadar indirmeye yetkilidir.
Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup flekli ile
di¤er hususlara iliflkin usûl ve esaslar Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir.”
hükmü yer almaktad›r.
Konuyla ilgili olarak 04.12.2007 tarih ve 26270 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak 01.01.2008 tarihinde yürürlü¤e giren 265 Seri No.lu
Gelir Vergisi Genel Tebli¤inin “6. Medeni Durum ve Eflin Gelirinin Olmad›¤›n›n Tespiti” bafll›kl› bölümünde,
“Ücretliler, medeni durumlar› ve çocuk say›lar› ile eflinin ifl ve gelir
durumu hakk›nda Tebli¤ ekinde yer alan "Aile Durumu Bildirimi"
(EK:1) ile iflverenlerine bildirimde bulunacaklard›r. Durumlar›nda herhangi bir de¤ifliklik olmas› halinde (evlenme, boflanma, ölüm, do¤um
vb.) bu de¤ifliklikleri iflverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari
geçim indirimi oran›n› etkileyen de¤ifliklikler, söz konusu de¤iflikli¤in iflverene bildirildi¤i tarih itibariyle uygulanacak olup, efllerin her ikisinin
de ücretli olmas› halinde çocuklar yaln›zca sosyal güvenlik yönünden tabi olduklar› eflin bildirimine dahil edilecektir….” denilmektedir.
Bu hüküm ve aç›klamalara göre, evlilik ba¤› devam eden çal›flmayan eflinizle yasal evlilik ba¤› devam etti¤i sürece, eflinize ait asgari geçim indiriminden faydalanman›z mümkün olup, 18 yafl›n› 26.02.2009 tarihinde dolduran ve (do¤um tarihi 26.02.1991 olan) tahsil görmeyen o¤lunuzla ilgili olarak 2009 fiubat ay›ndan sonra asgari geçim indiriminden
faydalanman›z mümkün de¤ildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Grup Müdür V.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlü¤ü)
Say›

: B.07.1.G‹B.4.34.16.01/GVK/70

Konu

: Kira tutarlar›n›n vekil ad›na aç›lan hesaba
yat›r›lmas›n›n mümkün olup olmad›¤› hk.

‹lgi

: ...2009 tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde iflyeri kiralar›n›n; mülk sahibinin vekalet
verdi¤i kiflinin banka hesab›na yat›r›l›p yat›r›lmayaca¤›n›, kira dekontunun aç›klama bölümüne mülk sahibinin ad›n›n ve kiran›n ilgili oldu¤u
ay›n yaz›l›p baflka bir kimsenin banka hesab›na kira ödemesi yat›r›l›p
yat›r›lmayaca¤›n› sormaktas›n›z.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde gayrimenkul
sermaye irad›n›n tarifi yap›lm›fl bu kapsamda maddede bentler halinde
say›lan mal ve haklar›n sahipleri mutasarr›flar›, zilyetleri, irtifak ve intifa
hakk› sahipleri veya kirac›lar› taraf›ndan kiraya verilmesinden elde edilen iratlar da gayrimenkul sermaye irad› olarak say›lm›flt›r.
An›lan Kanun’un 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri,
iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur
olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya ziraî iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçiler afla¤›daki bentlerde
say›lan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben
yapt›klar› s›rada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmifl olup, ayn› maddenin 5/a bendiyle
70'inci maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden, (2006/11449 say›l› B.K.K. ile %20 Yürürlük; 01.01.2007) tevkifat yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
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Di¤er taraftan, 29.07.2008 tarih ve 26951 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤’i ile iflyeri ve konut
kiralama ifllemlerine iliflkin yap›lacak tahsilat ve ödemelerin banka veya
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine iliflkin olarak aç›klamalara yer verilmifltir.
Tebli¤in “Tevsik Zorunlulu¤unun Kapsam›” bafll›kl› 1. maddesinde;
“Bakanl›¤›m›za verilen yetkiye istinaden,
- Konutlarda, her bir konut için ayl›k 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
-‹flyerlerinde, iflyerini kiraya verenler ile kirac›lar›n
kiraya iliflkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren
banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlulu¤u getirilmifltir.” denilmektedir.
Buna göre, gayrimenkullerin iflyeri olarak kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri gayrimenkul sermaye irad›d›r. 01.11.2008 tarihinden itibaren iflyeri kiralamas›nda ise ayl›k kira bedellerinin tutar›na bak›lmaks›z›n iflyeri kiralama ifllemlerine iliflkin yap›lacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idaresince düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunludur.
Bu itibarla, iflyeri kira bedellerinin tahsilinde mülk sahipleri taraf›ndan kira bedellerinin tahsiline bir kifliyi yetkili k›lmas› (vekil tayin etmesi) halinde vekil tayin edilen kiflinin banka hesab›na kira ödemesi yap›labilece¤i, ödemeye ait bankada düzenlenen dekontun aç›klama k›sm›na ise mülk sahibinin ismi ile kira ödemesi oldu¤unun aç›klanmas›ndan
sonra, vekil tayin edilen kiflinin banka hesab›na yatan paran›n mülk sahibine aktar›l›rken, yine banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü¤ü arac› k›l›nmak suretiyle yap›lmas› gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
Adana Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlü¤ü)

Say›

: B.07.1.G‹B.4.01.17.02/498

25/02/2009

Konu

: Döviz cinsinden avanslarda kur de¤erlemesi
V.U.K. Md.280, 281, 285

…………. K‹MYEV‹ MADDE VE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
‹lgi

: ……….. tarih ve …………. (genel evrak kay›t) say›l›
dilekçeniz.

‹lgi dilekçenizde, …………… Vergi Dairesi Müdürlü¤ünün
………….. vergi numaral› mükellefi oldu¤unuz, yurt içinde yerleflik bir
firmaya yurt d›fl›ndan mal teslimi konusunda hizmet verdi¤iniz, bu hizmetlere ait döviz cinsinden ön avanslar ald›¤›n›z aç›klanarak, geçici vergi dönemlerinde kapanmayan veya k›smi kapanan bu avanslar için de¤erleme yap›l›p yap›lmayaca¤›; yine ayn› flekilde flirketiniz taraf›ndan verilen döviz cinsinden avanslar›n geçici vergi dönemlerinde kur de¤erlemesine tabi olup olmad›¤› konular›nda bilgi talep edilmektedir.
Bilindi¤i gibi; 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, “Yabanc› paralar borsa rayici ile de¤erlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa oldu¤u anlafl›l›rsa bu rayiç yerine al›fl bedeli esas al›n›r.
Yabanc› paran›n borsada rayici yoksa, de¤erlemeye uygulanacak
kur Maliye Bakanl›¤›nca tespit olunur.
Bu madde hükmü yabanc› para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakk›nda da caridir. Bunlardan vadesi gelmemifl senede ba¤l› alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285’inci maddeleri uyar›nca de¤erleme günü k›ymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz ora393
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n›n›n yaz›l› olmad›¤› durumlarda de¤erleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Aras› Faiz Oran› (L‹BOR) esas al›n›r.” denilmektedir.
Di¤er taraftan, borsada rayici olmayan yabanc› paralar›n 2008 y›l›
için yap›lacak olan de¤erlemelerde esas al›nacak kurlar 390 S›ra Nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde aç›klanm›fl olup, 130 S›ra Nolu
Vergi Usûl Kanunu Genel Tebli¤i ile 217 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel
Tebli¤inde de belirtildi¤i üzere, de¤erleme günü itibariyle Maliye Bakanl›¤›nca kur ilan edilmedi¤i durumlarda T.C.Merkez Bankas›nca ilan edilen kurlar›n esas al›nmas› gerekti¤i, bu flekilde yap›lacak de¤erlemelerde efektif cinsinden yabanc› paralar için efektif al›fl kurunun (bulunmamas› halinde döviz al›fl kurunun), döviz cinsinden yabanc› paralar için
ise döviz al›fl kurunun uygulanaca¤› belirtilmifltir.
217 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebli¤inin “Geçici Vergiye Esas
Kazanc›n Tespiti” bafll›kl› 3’üncü bölümünde; “…Geçici vergiye esas kazançlar›n tespitinde, Vergi Usul Kanununun de¤erlemeye iliflkin hükümlerinin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. De¤erleme ifllemleri ise geçici vergi döneminin kapand›¤› tarih itibariyle yap›lacakt›r.” aç›klamas› yap›lm›flt›r.
Öte yandan, al›c› taraf›ndan sat›c›ya verilen avanslar belirli bir mal›n teslimini veya belirli bir hizmetin yerine getirilmesini isteme hakk›n›
temsil etmekte ve sonuç olarak emtian›n veya hizmetin maliyetine dönüflmekte, emtian›n/hizmetin toplam bedelinden ise mahsup edilmektedir. Sat›c›n›n al›c›dan ald›¤› avanslar da, gelecekte yap›lacak mal ve hizmet teslimleri karfl›l›¤›nda bedellerinin peflin olarak tahsil edilmesidir.
Teslim edilecek mal veya görülecek hizmetin bedelinden mahsup edilerek ifllem yap›lacakt›r.
Buna göre, yabanc› para cinsinden al›nan veya verilen avanslar yabanc› para cinsinden olan borç ve alacak hükmünde oldu¤undan, geçici vergiye esas kazançlar›n tespitinde söz konusu avanslar›n Vergi Usul
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Kanununun yukar›daki hükümlerinin de dikkate al›narak de¤erlemeye
tabi tutulmas› gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
………………..
Vergi Dairesi Baflkan›
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
Bursa Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlü¤ü)

Tarih

: 16.09.2009

Say›

: B.07.1.G‹B.4.16.16.02-300-09-...../1881

Konu

: fiirketin aktifine kaydetti¤i arsa üzerine infla etti¤i
fabrika binas›n›n sat›fl›nda KDV ve Kurumlar
Vergisi istisnas›.

............. fiT‹.
‹lgi

: ................ tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde, .................. Vergi Dairesi Müdürlü¤ünün
............... vergi numaras›nda ifllem gördü¤ünüz, flirketinize fabrika binas› yapmak üzere 27.11.2004 tarihinde sat›n alarak aktifinize kaydetti¤iniz
arsa üzerine 26.07.2005 tarihinde bafllanan fabrika üretim yeri inflaat›n›n
15.12.2006 tarihinde bitirilerek ayn› tarih itibariyle kullan›lmaya baflland›¤›n›n vergi dairesince düzenlenen 19.01.2007 tarih ve 20070113/57 say›l› yoklama fifli ile tespit edildi¤i, ancak binan›n cins tahsisinin
28.08.2009 tarihinde yap›ld›¤›ndan bahisle, söz konusu gayrimenkulün
sat›lmas› halinde sat›fltan elde edilecek kazanç nedeniyle 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi ile 3065 say›l› Katma De¤er
Vergisi Kanunu’nun 17/4’ncü maddesinde yer alan istisnadan faydalan›l›p faydalan›lamayaca¤› hususunda bilgi istenildi¤i anlafl›lm›flt›r.
Bilindi¤i üzere; 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “‹stisnalar” bafll›kl› 5 inci maddesinin (1) numaral› f›kras›nda; “Afla¤›da belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnad›r” denildikten sonra f›k396
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ran›n (e) bendinde; “Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde
yer alan tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile ayn› süreyle sahip olduklar›
kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan do¤an
kazançlar›n %75'lik k›sm›.
Bu istisna, sat›fl›n yap›ld›¤› dönemde uygulan›r ve sat›fl kazanc›n›n
istisnadan yararlanan k›sm› sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beflinci y›l›n sonuna kadar pasifte özel bir fon hesab›nda tutulur. Ancak sat›fl bedelinin,
sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n sonuna kadar tahsil edilmesi flartt›r. Bu süre içinde tahsil edilmeyen sat›fl bedeline isabet eden
istisna nedeniyle zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r.
‹stisna edilen kazançtan befl y›l içinde sermayeye ilave d›fl›nda herhangi bir flekilde baflka bir hesaba nakledilen veya iflletmeden çekilen
ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktar›lan k›s›m için uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa
u¤ram›fl say›l›r. Ayn› süre içinde iflletmenin tasfiyesi ( bu Kanuna göre
yap›lan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulan›r.
...
Menkul k›ymet veya tafl›nmaz ticareti ve kiralanmas›yla u¤raflan kurumlar›n bu amaçla ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›fl›ndad›r.” hükümlerine yer verilmifltir.
Konuya iliflkin ayr›nt›l› aç›klamalar›n yap›ld›¤› 1 Seri Nolu Kurumlar
Vergisi Genel Tebli¤inin “Tafl›nmazlar” bafll›kl› (5.6.2.2.1) bölümünde; “‹stisnaya konu olan tafl›nmazlar, Türk Medeni Kanununda “Tafl›nmaz” olarak tan›mlanan ve esas niteli¤i bak›m›ndan bir yerden baflka bir yere tafl›nmas› mümkün olmayan, dolay›s›yla yerinde sabit olan mallard›r.
Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;
Arazi,
Tapu siciline ayr› sayfaya kaydedilen ba¤›ms›z ve sürekli haklar,
Kat mülkiyeti kütü¤üne kay›tl› ba¤›ms›z bölümler olarak say›lm›flt›r..
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Elden ç›kar›lacak tafl›nmazlardan do¤acak kazanc›n, bu istisna uygulamas›na konu olabilmesi için tafl›nmaz›n Türk Medeni Kanununun
705 inci maddesi gere¤ince kurum ad›na tapuya tescil edilmifl olmas› gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum ad›na tapuya tescili yap›lmam›fl
bir binan›n sat›fl›ndan do¤an kazanca bu istisna uygulanmayacakt›r.
Fiiliyatta cins tashihinin kurum ad›na tapuya tescilinin yap›lmas›nda çeflitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, tafl›nmaz›n iflletme aktifinde iki y›l süreyle bulunup bulunmad›¤›n›n, tespitinde, iflletmede iki y›ldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullan›ld›¤›n›n, yap› inflaat› ruhsat›, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kay›tlar›ndan birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir. ...” denilmifl,
“‹ki Tam Y›l Süre ‹le Aktifte Bulundurulma” bafll›kl› (5.6.2.3.1) bölümünde, “‹stisna uygulamas›na konu olacak tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile
kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n en az iki tam y›l
(730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer almas›, di¤er bir ifadeyle kurumun bu de¤erlere iki tam y›l süreyle bilfiil sahip olmas› gerekmektedir....” aç›klamas›na yer verilmifltir.
Di¤er taraftan; 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesine göre, Türkiye’de yap›lan ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler katma de¤er vergisinin konusunu oluflturmaktad›r.
Ayn› Kanunun “Sosyal ve Askeri Amaçl› ‹stisnalarla Di¤er ‹stisnalar”
bafll›kl› 17’nci maddesinin 4 numaral› f›kras›na (r) bendinde, “ (5615 say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle de¤iflen bent. Yürürlük: 04.04.2007)
Kurumlar›n aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam y›l süreyle bulunan ifltirak hisseleri ile (5793 say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle de¤iflen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) tafl›nmazlar›n sat›fl› suretiyle gerçekleflen devir ve teslimler ile bankalara
borçlu olanlar›n ve kefillerinin borçlar›na karfl›l›k (5793 say›l› Kanunun
13 üncü maddesiyle de¤iflen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) tafl›nmaz ve ifl398
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tirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yap›lan sat›fllar dahil) bankalara devir ve teslimleri. ‹stisna kapsam›ndaki k›ymetlerin ticaretini yapan kurumlar›n, bu amaçla aktiflerinde bulundurduklar› (5793 say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle de¤iflen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) tafl›nmaz ve ifltirak hisselerinin teslimleri istisna kapsam› d›fl›ndad›r. ‹stisna
kapsam›nda teslim edilen k›ymetlerin iktisab›nda yüklenilen ve teslimin
yap›ld›¤› döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma de¤er vergisi, teslimin yap›ld›¤› hesap dönemine iliflkin gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›n›r.” hükmü yer almaktad›r.
Yukar›da yap›lan aç›klamalar kapsam›nda; flirketinizce 24.11.2004
tarihli tapu senedine istinaden aktife al›nan .........................BURSA adresinde bulunan arsa üzerine infla edilen fabrika binan›z›n, ................ Vergi Dairesi Müdürlü¤ünce düzenlenen ........... tarih ve ............ say›l› yoklama fifli ile 15.12.2006 tarihinden itibaren fiilen merkez iflyeri olarak kullan›lmas›na bafllan›ld›¤›n›n tespit edildi¤i anlafl›ld›¤›ndan, söz konusu
tafl›nmaz›n iki tam y›l süre ile aktifinizde kay›tl› olmas› ve iki tam y›l sürenin doldu¤u 15.12.2008 tarihinden sonra sat›lmas› halinde sat›fltan do¤an kazanç nedeniyle flirketinizin Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e
maddesi ile Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/4-r maddesinde belirtilen istisnalardan faydalanmas› mümkün bulunmaktad›r.
Bilgilerinizi rica ederim.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
Bursa Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlü¤ü)

Tarih

: 28.09.2009

Say›

: B.07.1.G‹B.4.16.17.02-VUK-09-168/3087

Konu

: Gayri faal olan flirketin re’sen terki

… VERG‹ DA‹RES‹ MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
‹lgi

: a) 10.09.2009 tarih ve B.07.1.G‹B.4.16.17.02-VUK-09168/2992 say›l› yaz›m›z
b) 17.09.2009 tarih ve B.07.1.G‹B.4.16.80.06/36452
say›l› yaz›n›z.

Müdürlü¤ünüz … vergi kimlik numaral› mükellefi ... San. Ltd. fiti.
taraf›ndan Baflkanl›¤›m›za verilen 09.09.2009 tarihli dilekçe belirtilen hususlar hakk›nda ilgi (a)’da kay›tl› yaz›m›z ile bilgi istenilmiflti.
Konu ile ilgili olarak al›nan ilgi (b )’de kay›tl› cevabi yaz›n›zda; ad›
geçen flirketin 09.02.2009 tarihinde “… Mah. … Cad. No:31 BURSA” adresinde lokanta iflletmesi faaliyetine bafllad›¤› ve 08.08.2005 tarihinde flube iflyeri olarak “… Mah. … Sk. No:16/B BURSA” adresinde hediyelik
eflya, bijuteri ve kozmetik ürünler perakende sat›fl› ve yine ayn› tarihte
2. flube iflyeri olarak “ … Mah. … Sk. No:18/A BURSA” adresinde CD,
VCD, kaset kiralama ve sat›fl› faaliyetine bafllad›¤›,
Ödevli flirket Kas›m/2008 dönemine kadar KDV, 01-12/2007 dönemine kadar kurumlar vergisi, 07-09/2008 dönemine kadar geçici vergi ve
muhtasar beyannamelerini yasal sürelerinde vermeye devam etmifltir.
Bu dönemlerden sonra kanuni süresi geçti¤i halde beyanname vermedi¤inden dolay› faaliyetine devam edip etmedi¤inin tespiti için daireniz
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yoklama memurlar› taraf›ndan 27.05.2009 tarih ve 20090521455/6 say›l›
yoklama fifli ile “… Mh. … Cad. No:31 BURSA adresinde yap›lan yoklamada faaliyetinin olmad›¤›n›n tespit edildi¤i, ancak söz konusu flirketin
dosyas›nda tespit edilen di¤er adreslerinde faaliyetlerine devam edip etmedi¤inin tespiti ve 2004/13 Seri No.lu Uygulama ‹ç genelgesi uyar›nca
resen terk iflleminin yap›labilmesi için araflt›rmalar›n›z›n devam etti¤i,
bildirilmifltir.
Bilindi¤i gibi, Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun ‹fli
b›rakman›n bildirilmesi bafll›kl› 160’›nc› maddesinde; “‹fli b›rakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin ifli b›rakt›¤›n›n tespit edilmesi veya
yap›lan araflt›rma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamamas› ve baflka bir adreste faaliyetine devam etti¤ine dair bilgi edinilememesi veya baflka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad›¤› halde
münhas›ran sahte belge düzenlemek amac›yla mükellefiyet tesis ettirdi¤inin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit
edilmesi ve mükellefiyet kayd›n›n devam›na gerek görülmedi¤inin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahl› veya matrahs›z beyanname verenler dahil) ifli b›rakm›fl addolunur ve mükellefiyet kayd› vergi
dairesince terkin edilir. Bu durum ilgili kamu kurum ve kuruluflu ile kamu kurumu niteli¤indeki meslek üst kurulufluna da bildirilir.” hükmünü
yer verilmifltir.
Yine ayn› Kanunun ‹fli b›rakman›n tarifi bafll›kl› 161’inci maddesinde; “Vergiye tabi olmay› gerektiren muamelelerin tamamen durdurulmas› ve sona ermesi ifli b›rakmay› ifade eder.
‹fllerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulmas› ifli b›rakma say›lmaz.” hükümleri yer almaktad›r.
Konu ile ilgili olarak yay›mlanan 2004/13 Seri No.lu Uygulama ‹ç
Genelgesinin I’inci Bölümünün “‹fli B›rakman›n Tespit Edilmesi” bafll›kl› 1/B bölümünde de; “… gayri faal olan mükelleflerle ilgili olarak

401

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

1998/6 veya 2000/12 Seri No.lu Uygulama ‹ç Genelgeleri kapsam›nda
düzenlenmifl bir yoklama fiflinin mevcut olmas› halinde, bu mükelleflerin mükellefiyet kay›tlar›n›n terkininde ifli b›rakma tarihinin kanaat getirici vesikalarla tevsik edilebildi¤i hallerde bu tarih, di¤er hallerde belirtilen ‹ç Genelgeler kapsam›nda yap›lm›fl olan ilk yoklama tarihi mükellefiyet kayd›n›n terk tarihi olarak kabul edilecektir…”,
“Di¤er Hususlar” bafll›kl› “G” bendinde ise;
1. Yap›lan araflt›rma ve yoklamalar sonucunda iflini terk etti¤i tespit
edilen, bilinen adreslerinde bulunamayan ve baflka bir adreste de faaliyetine devam etti¤ine dair bilgi edinilemeyen tüzel kifli mükelleflerde; ulafl›lan flirket orta¤› ve/veya kanuni temsilcisi nezdinde yap›lan
ve/veya yap›lacak yoklamalarda tüzel kiflili¤in faaliyette bulunmad›¤›n›n tespit edilmesi halinde, tüzel kiflili¤in mükellefiyeti bu ‹ç
Genelge kapsam›nda terkin edilecektir…” aç›klamas›na yer verilmifltir.
Yukar›da yap›lan aç›klamalara göre; ödevli flirketin merkez ve flube
adreslerinde faaliyetine devam edip etmedi¤inin yoklama ile tespit edilmesi, faaliyette bulunulmad›¤›n›n, tespit edilmesi halinde veya flirketin orta¤› ve/veya kanuni temsilcisine ulafl›labiliyorsa ulafl›labilen kiflinin nezdinde yap›lacak yoklamalarda faal olmad›klar›n›n yoklama ile tespit edilmesi durumunda, ayr›ca dilekçede belirtilen 01.01.2007 tarihinden itibaren
… San. Ltd. fiti. taraf›ndan herhangi bir belge düzenlenmedi¤inin ve flirket ad›na belge bast›r›lmad›¤›n›n/kullan›lmad›¤›n›n tespit edilmesi halinde
söz konusu flirketin Dairenizdeki mükellefiyet kayd›n›n 2004/13 Say›l› Uygulama ‹ç Genelgesi uyar›nca terkin edilmesi gerekmektedir.
Ancak, an›lan iç genelge do¤rultusunda mükellefiyet kayd›n› terkin
edilmesinden sonra dairenizce yap›lacak araflt›rma ve yoklamalar sonucunda;
-Faaliyetine baflka bir adreste devam etti¤inin yada tasfiyeye tabi tutuldu¤unun tespit edilmesi halinde mükellefiyet kayd›n›n, mükellefiyetin terkin edildi¤i tarihten itibaren,
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-Yeniden faaliyete geçildi¤inin tespiti halinde ise, mükellefiyet
kayd›n›n yeniden faaliyete geçilen tarih itibariyle aç›laca¤›n›n ad› geçen
flirkete bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gere¤inin yukar›da yap›lan aç›klamalara
göre yerine getirilerek sonucundan 09.09.2009 tarihli dilekçesine cevaben ad› geçen flirkete ve Baflkanl›¤›m›za (Usul Müdürlü¤ü) bilgi verilmesini rica ederim.
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T.C.
GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I
Bursa Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlü¤ü)

Tarih

: 22.12.2008

Say›

: B.07.1.G‹B.4.16.17.02.VUK -08-195/7649

Konu

: S›n›f De¤ifltirme

…
‹lgi

: 15.12.2008 tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizden, … Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’nün …
dosya numaras›nda kay›tl› mükellefi oldu¤unuz, 01.01.2008 tarihinde ifle
bafllad›¤›n›z› ve ihtiyari olarak bilanço usulsüne göre (yevmiye, envanter) defter tasdik ettirdi¤inizi, ancak ticari ifl hacminizin II’inci s›n›f tüccarlar›n ifl hacmine uygun oldu¤undan V.U.K.’nun 179’uncu maddesinin
a bendinin 1’inci f›kras›na istinaden 01.01.2009 tarihinden itibaren iflletme hesab›na göre defter tutman›z›n mümkün olup olamayaca¤› hususunda bilgi talebinde bulundu¤unuz anlafl›lm›flt›r.
Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 174’üncü maddesinde, defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulaca¤›, kay›tlar›n her hesap
dönemi sonunda kapat›l›p ertesi dönem bafl›nda yeniden aç›laca¤›, hesap döneminin normal olarak takvim y›l› oldu¤u hükmü yer alm›flt›r. Ayn› Kanunun 176 ve izleyen maddelerinde defter tutma ile ilgili hükümlere yer verilmifl ve defter tutma bak›m›ndan mükellefler birinci ve ikinci s›n›f tüccarlar olmak üzere ikiye ayr›lm›flt›r. Birinci s›n›f tüccarlar bilanço esas›na göre, ikinci s›n›f tüccarlar›n ise iflletme hesab› esas›na göre defter tutacaklar› belirtilmifltir.
An›lan Kanun’un 177’inci maddesinde ve 20.12.2008 tarih ve 27086
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say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 388 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤inde;
1. Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi veya iflledikten sonra satan ve
y›ll›k al›mlar›n›n tutar› 119.000.YTL’yi veya sat›fllar›n›n tutar› 168.000.YTL’yi
aflanlar,
2. Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle u¤rafl›p da bir y›l
içinde elde ettikleri gayri safi ifl has›lat› 67.000.YTL’yi aflanlar;
3. 1 ve 2 numaral› bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas› halinde
2 numaral› bentte yaz›l› ifl has›lat›n›n befl kat› ile y›ll›k sat›fl tutar›n›n toplam› 119.000.YTL’yi aflanlar›n (I)’inci s›n›fa dahil olduklar› belirtilmifl
olup,
Ayn› Kanun’un “S›n›f de¤ifltirme” bafll›kl› 179’uncu maddesinde de;
1. Bir hesap döneminin ifl hacmi 177'nci maddede yaz›l› hadlerden
% 20'yi aflan bir nispette düflük olursa veya;
2. Arka arkaya üç dönemin ifl hacmi 177'nci maddede yaz›l› hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düflüklük gösterirse,
‹fl hacmi bak›m›ndan (I)’inci s›n›fa dahil tüccarlar›n durumlar›n›n
yukar›da yaz›l› flartlara uydu¤u takdirde bu flartlar›n tahakkukunu takip
eden hesap döneminden bafllayarak (II)’inci s›n›fa geçecekleri hüküm
alt›na al›nm›flt›r.
Buna göre, 2008 y›l› ifl hacminizin yukar›da belirtilen 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 177’nci maddesinin birinci bendinde yaz›l› hadlerden % 20’yi aflan nispette düflük olmas› halinde, 01.01.2009 tarihinden
itibaren (II)’nci s›n›f tüccar olarak s›n›f de¤ifltirmeniz ve bu tarihten itibaren iflletme hesab› esas›na göre defter tutman›z mümkün bulunmaktad›r.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Pratik Bilgiler
01.07.09 - 31.12.09

666.00 TL
567.00 TL

693.00 TL
589.50 TL

729.00 TL
621.00 TL

760.50 TL
648.00 TL

199.80 TL
170.10 TL

207.90 TL
176.85 TL

218.70 TL
186.30 TL

228.15 TL
194.40 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
729.00 TL
760.50 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
4.738.50 TL
4.943.25 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
k) 01/01/2010 - 30/06/2010 Dönemi ‹çin
l) 01/07/2010 - 31/12/2010 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›
m) 01/01/2010 - 30/06/2010 Tarihleri Aras›

01.01.10 - 30.06.10 01.07.10 - 31.12.10

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
2.427.03 TL

sosyal güvenlik

01.01.09 - 30.06.09
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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

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

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- 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba¤-Kur) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolu
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi (‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤›)
Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar› Pirimi (Uzun Vade)
Genel Sa¤l›k Sigortas› Primi
Toplam
5/C - 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
Y›l›nda (%)
Y›l›nda (%)
Y›l›nda (%)
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
emekli ayl›¤› üzerinden

Toplam (%)
1 - 6,5
20
12,5
33,5 - 39

2011 ve
Sonras› (%)
15

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
0.73
0.61
0.68
0.72

Not:
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas› ve Gecikme Zamm›
Kurumun prim ve di¤er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti¤i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 3 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti¤i tarihten bafllamak üzere borç ödeninceye kadar
her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteflarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›¤› ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.

9- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
a) 6 Aydan az
2 Hafta
b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
8 Hafta
d) 3 Y›ldan fazla
10- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRAN ÖZEL SEKTÖR ‹fiYERLER‹NDE
a) Özürlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran›
b) Eski Hükümlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)
c) Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)

‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-
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7- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)
a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar
b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar
c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 Yafl›ndan Küçük ‹flçiler ile 50 ve daha yukar› yafltaki iflçiler

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler

MAL‹
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Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi)
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.

2.187.00
1.458.00
729.00

11.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen flekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.458.00 TL 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,

145.80
91.13

364.50

1.458.00
729.00

1.458.00

3.645.00

11.4) GSS iflten ayr›l›fl bildirgesi süresinde ve Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun vermeyenler

729.00

11.5) SGK ‹flten Ayr›l›fl Bildirgesini Süresinde ve Kurumca belirlenen flekle ve usule uygun vermeyenler

729.00

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,
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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

8.748.00
4.374.00
2.187.00

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 (8.316.00 TL’yi aflmamak üzere)
- Bilanço esas› d›fl›nda deffter tutanlara (4.374.00 TL’yi aflmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (2.187.00 TL’yi aflmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iflletme hesab› esas›na göre defter tutulmas› halinde

364.50
364.50
364.50
8.748.00

11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için

364.50

8.748.00
4.374.00
2.187.00

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,

1.458.00

11.12) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iflyerine as›lmamas› halinde,

1.458.00

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,

3.645.00

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,

7.290.00

Pratik Bilgiler

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,

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2005’den ‹tibaren)

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

Uygulama Dönemi
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
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010

16 Yafl›n› Doldurmayan
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
415,80 YTL
450,00 YTL
476,50 YTL
491,40 YTL
515.40 YTL
540.60 YTL
567.00 TL
589.50 TL
621.00 TL
648.00 TL

16 Yafl›n› Doldurmufl
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
488,70 YTL
531,00 YTL
562,50 YTL
585,00 YTL
608.40 YTL
638.70 YTL
666.00 TL
693.00 TL
729.00 TL
760.50 TL

13 - SON 8 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI (01.08.2002’den ‹tibaren)
Dönemi
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
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010
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Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
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
24.30 TL
157.95 TL
25.35 TL
164.77 TL

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
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
729.00 TL
4.738.50 TL
760.50 TL
4.943.25 TL

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

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

57

103

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
‹zin ücretini yasaya ayk›r› flekilde
ödemek veya eksik ödemek

01.01.2010
Tarihinden ‹tibaren
(TL)

112.00
1.120.00

114.00
1.144.00

11.200.00

11.446.00

98.00

100.00

Bu durumdaki her iflçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iflçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iflçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iflçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iflçi için

403.00

411.00

Bu durumdaki her iflçi için

1.519.00

1.552.00

112.00

114.00

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

112.00

114.00

403.00
403.00

411.00
411.00

403.00

411.00

200.00

204.00

Bu durumdaki her iflçi için

200.00

204.00

Bu durumdaki her iflçi için

200.00

204.00

Bu durumdaki her iflçi için

Aç›klama

Çal›flt›r›lan her iflçi için

Bu durumdaki her iflçi ve her
ay için

sosyal güvenlik

3

‹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

01.01.2009
Tarihinden ‹tibaren
(TL)

Pratik Bilgiler

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

415

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

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

85

105/d

416

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
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

01.01.2009
Tarihinden ‹tibaren
(TL)

01.01.2010
Tarihinden ‹tibaren
(TL)

Aç›klama

200.00
200.00

204.00
204.00

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

1.012.00

1.034.00

Bu durumdaki her iflçi için

200.00
200.00

204.00
204.00

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

1.012.00
1.012.00

1.034.00
1.034.00

1.012.00

1.034.00

1.012.00

1.034.00

1.012.00
1.012.00

1.034.00
1.034.00

1.012.00
1.012.00

1.034.00
1.034.00

1.120.00

1.144.00

224.00

228.00

1.120.00

1.144.00

1.120.00

1.144.00

1.120.00

1.144.00

1.120.00

1.144.00

1.120.000

1.144.00

Al›nmayan her ifl sa¤l›¤› ve
güv. tedbiri her ay için

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

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

01.01.2010
Tarihinden ‹tibaren
(TL)

500.00

511.00

224.00

228.00

224.00
1.120.00

228.00
1.144.00

1.120.00
8.960.00

1.144.00
9.157.00

8.960.00

9.157.00

8.960.00

9.157.00

112.00

114.00

Aç›klama
Her iflçi için
Bu durumdaki her
iflçi için
Bu durumdaki
her çocuk iflçi için

Her iflçi ve her ay için

sosyal güvenlik

86

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

01.01.2009
Tarihinden ‹tibaren
(TL)

Pratik Bilgiler

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

417

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

16 - 4904 Say›l› ‹flKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2010'dan ‹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)
343.00
686.00
1.373.00

2.289.00
57.232.00

343.00
2.289.00
2.289.00
11.446.00

2.289.00
11.446.00
22.892.00

5.723.00
5.723.00

17 - 4447 Say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar›
4447/54

418

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

‹flten ayr›l›fl bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

572.00
1.144.00

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler
18 - 5953 Say›l› Bas›n ‹fl Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezalar›
2009 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARI (TL)

2010 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

4. MADDE (‹fl Akdi)

784

801

6. MADDE 2. FIKRA (K›dem Tazminat›)

2.800

2.861

18. MADDE (Ölüm Tazminat›)

2.800

2.861

14 (Ücreti gazeteciye zaruret olmaks›z›n

1.680

1.716

1.500

1.533

2.800

2.861

zaman›nda ödememek),
16 VE 17. MADDELER
14. MADDE (Gazetecinin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeflit istihkak›n› zorunlu
27. MADDE

tutuldu¤u halde özel olarak aç›lan banka

30. MADDE

25. MADDE (Kazançlar›n Azalt›lmas›)

hesab›na yat›r›lmaks›z›n ödemek)

sosyal güvenlik

26. MADDE

KANUN MADDES‹

Pratik Bilgiler

CEZA MADDES‹

419

420

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler

01.01.2010
Binde 6.6
Binde 8.25
27.90 TL
37.25 TL
18.55 TL
18.55 TL
13.75 TL
13.75 TL
37.25 TL
21.55 TL
10.55 TL
Binde 1.65

%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
2010 Y›l› Ücret ve Ücret D›fl› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
8.800 TL Kadar
22.00 TL’nin
8.800 TL için
1.320 TL Fazlas›
50.000 TL’nin
22.000 TL için
3.960 TL Fazlas›
50.000 TL’ndan Fazlas›n›n
50.000 TL için
11.520 TL Fazlas›
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›
Kurumlar Vergisi Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI
2009 y›l› ‹çin
2010 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 01.01.2010 tarihinden itibaren 1.161.915.90 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)

421

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

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

422

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER KISITLAMA VE
01.01.2006 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEMLER‹NE
UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi ‹çin
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi ‹çin
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi ‹çin
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi ‹çin
% 14.9
K›s›tlamas›
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi ‹çin
% 9.3
Oranlar›
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi ‹çin
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi ‹çin
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi ‹çin
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi ‹çin
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi ‹çin
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi ‹çin
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi ‹çin
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi ‹çin
%De¤erleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi ‹çin
% 1.29
Oranlar›
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi ‹çin
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi ‹çin
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi ‹çin
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi ‹çin
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi ‹çin
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi ‹çin
% 12

MAL‹
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Pratik Bilgiler
I-E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
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

Not: Ticari ‹flletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont ifllemlerinde, VUKanununun 238. Seri No’lu Genel Tebli¤ uyar›nca Avans ‹fllemleri
için uygulanan oran geçerlidir.
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Pratik Bilgiler B- Vergi

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
21.11.09

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
20.11.09
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›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

%8
%12
%10
%8
%4
%3
%6
%5
%3
%2.5
%2
%1.5833

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
19.11.09
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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Pratik Bilgiler
II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK ÜZERE)
B‹R‹NCE DERECE
‹K‹NC‹ DERECE
MÜKELLEF GRUPLAR
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
1) Sermaye fiirketleri
90.00 TL
50.00 TL
2) Sermaye fiirketleri D›fl›nda Kalanlar
57.00 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
7.70 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
7.70 TL
3.50 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
3.50 TL
2.00 TL

Pratik Bilgiler

vergi

II-B ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2010 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) 01.01.2010 Tarihinden
itibaren Ceza miktar› 160.00 TL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak 77.000.00 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 7.700 TL, y›l içinde de 77.000 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
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%10
160.00 TL

32.00 TL
160.00 TL
160.00 TL
3.500.00 TL
190.00 TL
570.00 TL
770.00 TL
570.00 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 (01.01.2010 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 Sonras›
15 Gün ‹çinde
15 Gün
13.1. Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab› hakk›nda;
250 TL
500 TL 1000 TL
13.2. ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanc› basit usülde tespit edilenler hakk›nda;
125 TL
250 TL 500 TL
13.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
62.50 TL
125 TL 250 TL

III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR
01.01.2009 Tarihinden ‹tibaren

01.01.2010 Tarihinden ‹tibaren

670.00 TL
330.00 TL
160.00 TL
10.00 TL

680.00 TL
330.00 TL
160.00 TL
10.00 TL

13.38 TL
13.98 TL
2.600.00 TL
2009 Y›l› ‹çin

01.01.2010 - 30.06.2010 14.35 TL
01.07.2010 - 31.12.2010
2.600.00 TL
2010 Y›l› ‹çin

22.000.00 TL

22.000.00 TL

22.000.00 TL
7.600.00 TL
17.900.00 TL

22.000.00 TL
7.700.00 TL
18.000.00 TL

1.070.00 TL

1.090.00 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›

01.01.09 - 30.06.09
01.07.09 - 31.12.09
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Pratik Bilgiler

Yasal Süreden ‹tibaren Takibeden Sonras›
‹lk 10 Gün ‹çinde
15 Gün
14.1. Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab› hakk›nda;
Yok
500 TL 1000 TL
14.2. ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanc› basit usülde tespit edilenler hakk›nda;
Yok
250 TL 500 TL
14.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
Yok
125 TL 250 TL

vergi

14- BA-BS Formlar›n›n Düzeltilmesi (Mük.Md.355) (01.08.2009’dan ‹tibaren)

MAL‹
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vergi

Pratik Bilgiler
IV - PERAKENDE SATIfi F‹fi‹ VE YAZAR KASA F‹fi‹ DÜZENLEME ÜST SINIRI
(01.01.2010 - 31.12.2010)
(01.01.2009 - 31.12.2009)
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
(01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri aras›)
(01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri aras›)
VII - B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (2008 Y›l› ‹çin) VUK Mad. 177
01.01.2010 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
770.000 TL ‹çin
1.500.000 TL ‹çin
2.780.000 TL s›n›n Üstü

680.00 TL
670.00 TL
7 gün
680.00 TL
670.00 TL

120.000 TL
170.000 TL
68.000 TL
120.000 TL
2009 Y›l› ‹çin
8.903.600 TL
19.785.800 TL
2009 Y›l› ‹çin
1.484.000 TL
2.967.700 TL

2010 Y›l› ‹çin
9.099.400 TL
20.221.000 TL
2010 Y›l› ‹çin
1.516.600 TL
3.032.900 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 109.971.00 TL füru¤ bulunmamas› halinde efle isabet eden miras hissesinin 220.073.00 TL
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde (Hibe, Hediye, Çekilifl vs.) 2.535.00 TL Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.
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XII - Bildirim ve Süreler

ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAfiLAMA SÜRES‹
‹fi‹ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRES‹
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

‹fi‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹R AY
‹fiE BAfiLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU

vergi

ADRES DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fi DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹T‹BAREN B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fiLETME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹fi‹ BIRAKMA
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
NAK‹L
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
ÖLÜM
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
TASF‹YE VE ‹FLAS

B‹LD‹R‹M SÜRES‹
GERÇEK K‹fi‹LERDE ‹fiE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIfi AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIfi MESLEK
MENSUPLARINCA, fi‹RKETLER‹N ‹fiE
BAfiLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM ÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN
B‹R ‹fiLE U⁄RAfiMAYA BAfiLANILAN
TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN
SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN
15 GÜN
30 GÜN

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹

Pratik Bilgiler

B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY
‹fiE BAfiLAMA

3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹fiLEM YÖNERGES‹
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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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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‹

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

Bildirim Süreleri
Ba - Bs
Ayl›k

Takip Eden 2. Ay›n 5. Gün
Akflam›na Kadar (31.12.2009’a Kadar)
Takip Eden Ay›n 28. Gün Akflam›na Kadar
(01.01.2010 Tarihinden ‹tibaren)
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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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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Pratik Bilgiler

vergi

‹flgücü Hizmet Al›mlar›nda

Hurdadan elde edilenler d›fl›ndaki Bak›r,
Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri (bak›r ve
bak›r alas›mlanndan mamul; anot, katot, her
çeflit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül,
filmaflin. levha, boru, prinç çubuk, lama, her
türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda
tevkifata tabidir,)
(Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/1
maddesinde say›lan kurum ve kurulufllar
(tar›msal amaçl› kooperatifler hariç), sermayelerinin
sermayelerinin %51 veya daha fazlas› kamuya
ait iflletmeler ve özellefltirme kapsam›ndaki
kurulufllar ile bu ürünlerin ilk üretici veya
ithalatç›lar›n›n bu kapsamdaki teslimlerinde
tevkifat uygulanmayacakt›r).
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Tevkifat Oran›

‹flgücü hizmetine
ait katma de¤er
vergisinin % 90'›n

‹fllem bedeli
üzerinden
Hesaplanan
KDV'nin %90'›

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri

‹flgücü Hizmetini Alanlar ile Katma De¤er
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile afla¤›da
say›lan kurulufllar, (Ancak, bu kurum ve
kurulufllardan al›nan iflgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacakt›r.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kurulufllar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllan
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar,
Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kiflili¤i haiz
emekli ve yard›m sand›klar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teflebbüsler (Kamu ‹ktisadi
Kurulufllar›, ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri),
Özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymetler,
vadeli ifllemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmifl flirketler,
Yandan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan
(tek bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl
ve iflletmeler,
Al›m yapanlar, (Alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifat›;
• Bunlar› do¤rudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler taraf›ndan
yap›lacak ilk teslimleri ‹le bunlar› ithal
edenler taraf›ndan yap›lacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97,104,105
levhan›n‹lk üreticilerive ‹thalatç›lar›ndan
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.)
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Tevkifat Oran›

Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bak›r ve alafl›mlar›ndan, çinko ve alafl›mlar›ndan,
alüminyum ve alas›mlanndan mamul anot,
katot, her çeflit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaflin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma De¤er Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde say›lan kurum ve kurulufllar›n
(tanmsal amaçl› kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlas› kamuya
ait iflletmelerin ve özellefltirme kapsam›ndaki
kurulufllar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatç›lar›n›n bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacakt›r.)
Çinko ve Alimunyum ‹çin Bafllang›ç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV Al›m yapanlar
%90'›

Fason Olarak Yapt›r›lan Tekstil ve
Konfeksiyon ‹fllerinde
Kütlü ve elyaf pamuk, Jinter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
top.s haldeki tiftik, yün ve yapa¤› ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01
pozisyonundaki s›¤›r ve atlar›n, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzular›n
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Mo¤olistan ve Tibet kuzular› hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve o¤laklar›n
(Yemen, Mo¤olistan ve Tibet keçi ve
o¤laklar› hariç) ham post ve derilerinin
teslimi

‹fllem bedeli
üzerinden
Hesaplanan KDV'nin Al›m yapanlar
%90'›

‹fllem Bedeli
Üzerinden Hesaplanan Tüm KDV Mükellefleri
KDV'nin 4/5’i
Hesaplanan
Fason ifller yapt›ran kdv mükellefleri
KDV 'nin 1/2’si

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri
110

96,104

104
51,53,58,107

Al›fl yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
Hesaplanan
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler,
KDV 'nin 1/2’si Döner sermayeli kurulufllar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›, 107,108
* 27.02.2008
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurul uslan.
tarihinden itibaren Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
KDV'nin %90'› Borsas›na kote edilmifl flirke›ler,
Yandan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan (tek
bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve
iflletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme s›n›r› alt›ndaki (atarlar
HAR‹Ç)

Pratik Bilgiler

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden ‹tibaren)

Tevkifat Yapacak Olanlar

vergi

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifat Oran›

Pratik Bilgiler

vergi

Hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Büyük ve Küçükbafl hayvanlar›n etlerinin (27.02.2008
(Sakatat ve ba¤›rsak dahil)
tarihinden tibaren)
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Tevkifat Yapacak Olanlar
Al›fl yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler, Döner
sermayeli kurulufllar. Kanunla kurulan kamu
kurum ve kurulufllar›,
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufltan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmifl flirketler,
Yar›dan fazla hissesi do¤rudan yukar›da
say›lan kurum ve kurulufllara ait olan (tek
bafl›na ya da birlikte) kurum, kurulufl ve
iflletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme S‹DU‹ alt›ndaki
(atarlar HAR‹Ç)

Düzenlemelerin
Yap›ld›¤› KDV
Genel Tebli¤leri

108
110
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XVI - Dava Açma Süreleri
DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRES‹

VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN
BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK
F‹fi‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

ÖDEME EMR‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

HAC‹Z VARAKASINA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ HACZE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

DANIfiTAY’A

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹fiLEM YÖNERGES‹

vergi

DAVA KONUSU

Pratik Bilgiler

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN
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Pratik Bilgiler

vergi

XVII- Vergi Türleri
VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043
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VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
SA‹R fiARAP VE B‹RALARA ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹fiMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹fiLEM VERG‹S‹

MAL‹

Pratik Bilgiler

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

VERG‹ ADI
DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI TEFE TUTARI
VERG‹ BARIfiI GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERG‹ YARGI HARÇLARI
GEC‹KME FA‹Z‹
GEC‹KME ZAMMI
ERKEN ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
ALINAN D‹⁄ER FA‹ZLER
SAVUNMA SANAY‹ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ CEZA‹ FA‹Z‹
CEZA‹ FA‹Z (KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹LER‹)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
A⁄IR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERG‹ Z‹YAI CEZASI
VUK 112/4 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
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MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -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

442

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›: 96 -2009

VERG‹ ADI
Yurt D›fl› Ç›k›fl Harc›
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹fi‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAF‹K HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹
GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI
D‹⁄ER HARÇLAR
DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹
TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR
‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR
YEM ANAL‹Z ÜCRET‹
fiEKER F‹YAT FARKI
AKARYAKIT F‹YAT FARKI
BAfiKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹
MOTORLU TAfiIT ARAÇLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
D‹⁄ER PARA CEZALARI
Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIfiMA VE YARDIMLAfiMAYI TEfiV‹K FONU
‹ST‹HSAL VERG‹S‹
TRAF‹K CEZALARI
HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI
TAK‹P G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEfiV‹K FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEfi‹TL‹ GEL‹RLER
PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹
YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹
RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹
EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT
4369/15 SUÇA ‹fiT‹RAK EDEN K‹fi‹LER
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI
KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI
fiEKER KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI
GEÇ‹fi ÜCRET‹ VE ‹DAR‹ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU

Pratik Bilgiler

VERG‹ KODU
9014
9015
9016
9017
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9162
9901

vergi
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T. Eflya
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

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

2006
1.96
0.26
0.25
1.94
2.77
4.02
0.86
- 0.75
- 0.23
0.45
- 0.29
- 0.12

ÜFE (**)
2007
2008
- 0.05
0.42
0.95
2.56
0.97
3.17
0.80
4.50
0.39
2.12
- 0.11
0.32
0.06
1.25
0.85
-2.34
1.02
-0.90
- 013
0.57
0.89
-0.03
0.15
-3.54
2009
0.23
1.17
0.29
0.65
-0.05
0.94
-0.71
0.42
0.62
0.28
1.29
0.66

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
1.27
0.53

(*) 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›: 96 -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
1.51
5.93

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
5.53
6.53

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›: 96 -2009

Pratik Bilgiler

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

445

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

Ay

446

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 11.227.24 11.893.15

EYLÜL

endeks

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

Pratik Bilgiler
MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -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
164.48

KASIM

103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29
165.56

ARALIK

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler
II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

447

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -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

448

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›: 96 -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)

449

450

1.4670
1.4668
1.4629
1.4695
1.4736

1.4898

1.5003
1.5097
1.4979
1.4917
1.4828

1.4751
1.4749
1.4710
1.4776
1.4817

1.4769
1.4813
1.4796
1.4903
1.4949

1.4928
1.4983
1.4897

1.4931
1.5025
1.4907
1.4845
1.4757

1.4680
1.4678
1.4639
1.4705
1.4746

1.4698
1.4742
1.4725
1.4831
1.4877

1.4856
1.4911
1.4825

3
4
5
6
7.8.9

10
11
12
13
14.15.16

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26-30

1.3575
1.3519
1.3593
1.3543
1.3585
1.3682
1.3687
1.3717
1.3759
1.3759
1.3787
1.3758
1.3794
1.3697
1.3665
1.3789
1.3766
1.3827

1.3593
1.3598
1.3628
1.3670
1.3670
1.3697
1.3669
1.3704
1.3608
1.3576
1.3699
1.3677
1.3737

1.4773
1.4771
1.4732
1.4798
1.4839

1.4791
1.4835
1.4818
1.4925
1.4971

1.4950
1.5005
1.4919

1.4688
1.4732
1.4715
1.4821
1.4867

1.4846
1.4901
1.4815

1.5026
1.5120
1.5001
1.4939
1.4850

1.4920
1.3487
1.3431
1.3505
1.3455
1.3497

1.4921
1.5014
1.4897
1.4835
1.4747

1.4816

1.3605

Sat›fl

1.3636
1.3614
1.3674

1.3634
1.3606
1.3641
1.3545
1.3514

1.3530
1.3535
1.3565
1.3607
1.3607

1.3425
1.3369
1.3443
1.3393
1.3435

1.3455

1.3872
1.3849
1.3910

1.3870
1.3841
1.3877
1.3779
1.3747

1.3764
1.3769
1.3799
1.3842
1.3842

1.3656
1.3600
1.3675
1.3624
1.3667

1.3687

0.29667
0.29776
0.29801
0.29713
0.29761
0.29650
0.29694
0.29714
0.29718
0.29683
0.29639
0.29711
0.29691
0.29704
0.29768
0.29879
0.30045
0.30085
0.30109

0.29522
0.29630
0.29655
0.29567
0.29615
0.29505
0.29548
0.29568
0.29572
0.29538
0.29494
0.29565
0.29546
0.29558
0.29622
0.29733
0.29898
0.29938
0.29961

0.29877
0.29917
0.29940

0.29544
0.29525
0.29537
0.29601
0.29712

0.29527
0.29547
0.29551
0.29517
0.29473

0.29609
0.29634
0.29546
0.29594
0.29484

0.29501

0.30114
0.30154
0.30178

0.29779
0.29759
0.29772
0.29836
0.29948

0.29762
0.29782
0.29786
0.29751
0.29707

0.29844
0.29870
0.29781
0.29829
0.29718

0.29735

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

2.2161
2.2181
2.2113
2.2147
2.2067
2.2098
2.2112
2.2115
2.2090
2.2055
2.2108
2.2094
2.2102
2.2152
2.2234
2.2359
2.2389
2.2405

2.2055
2.2075
2.2007
2.2041
2.1961
2.1992
2.2006
2.2009
2.1984
2.1949
2.2002
2.1988
2.1996
2.2046
2.2127
2.2252
2.2282
2.2297

2.2236
2.2266
2.2281

2.1987
2.1973
2.1981
2.2031
2.2112

2.1977
2.1991
2.1994
2.1969
2.1934

2.2040
2.2060
2.1992
2.2026
2.1946

2.1962

2.2083

2.1977

Sat›fl

2.2393
2.2423
2.2439

2.2141
2.2127
2.2135
2.2185
2.2267

2.2131
2.2145
2.2148
2.2123
2.2088

2.2194
2.2214
2.2146
2.2180
2.2100

2.2116

Efektif

Al›fl

Euro

Döviz
Al›fl
Sat›fl

döviz kurlar›

Avustralya Dolar›
Efektif
Döviz
Al›fl
Sat›fl
Al›fl
Sat›fl
1.3517

Al›fl

1.4826

Sat›fl

31.1.2

Efektif

Al›fl

ABD Dolar›

Uygulama
Tarihi
Kas›m 2009

Döviz

Pratik Bilgiler
MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI KASIM 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Al›fl

2.4515

2.4447
2.4500
2.4610
2.4552
2.4488

2.4639
2.4464
2.4472
2.4333
2.4583

2.4545
2.4785
2.4745
2.4696
2.4604

2.4666
2.4647
2.4765

Uygulama
Tarihi
Kas›m 2009

31.1.2

3
4
5
6
7.8.9

10
11
12
13
14.15.16

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26-30

Döviz

2.4795
2.4776
2.4894

2.4673
2.4915
2.4874
2.4825
2.4733

2.4768
2.4592
2.4600
2.4460
2.4712

2.4575
2.4628
2.4739
2.4680
2.4616

2.4643

Sat›fl

Sat›fl

2.4832
2.4813
2.4931

2.4710
2.4952
2.4911
2.4862
2.4770

2.4805
2.4629
2.4637
2.4497
2.4749

2.4612
2.4665
2.4776
2.4717
2.4653

2.4680

Efektif

1.4701
1.4719
1.4752

1.4552
1.4529
1.4531
1.4544
1.4605

1.4536
1.4536
1.4547
1.4527
1.4508

1.4586
1.4578
1.4538
1.4566
1.4501

1.4516

Al›fl

Döviz

Pratik Bilgiler

2.4649
2.4630
2.4748

2.4528
2.4768
2.4728
2.4679
2.4587

2.4622
2.4447
2.4455
2.4316
2.4566

2.4430
2.4483
2.4593
2.4535
2.4471

2.4498

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

1.4796
1.4814
1.4847

1.4646
1.4623
1.4625
1.4638
1.4699

1.4630
1.4630
1.4641
1.4621
1.4601

1.4680
1.4672
1.4632
1.4660
1.4594

1.4609

Sat›fl

1.4818
1.4836
1.4869

1.4668
1.4645
1.4647
1.4660
1.4721

1.4652
1.4652
1.4663
1.4643
1.4623

1.4702
1.4694
1.4654
1.4682
1.4616

0.21279
0.21287
0.21166
0.21200
0.21157
0.21255
0.21450
0.21523
0.21617
0.21580
0.21576
0.21698
0.21614
0.21645
0.21552
0.21552
0.21732
0.21671
0.21673

0.21068
0.20948
0.20982
0.20939
0.21036
0.21229
0.21301
0.21394
0.21358
0.21354
0.21475
0.21391
0.21422
0.21330
0.21330
0.21508
0.21448
0.21450

Sat›fl

0.21493
0.21433
0.21435

0.21460
0.21376
0.21407
0.21315
0.21315

0.21214
0.21286
0.21379
0.21343
0.21339

0.21053
0.20933
0.20967
0.20924
0.21021

Sat›fl

0.21782
0.21721
0.21723

0.21748
0.21664
0.21695
0.21602
0.21602

0.21499
0.21573
0.21667
0.21630
0.21626

0.21336
0.21215
0.21249
0.21206
0.21304

0.21328

Efektif

0.21045

Al›fl

‹sveç Kronu

0.21060

Al›fl

Döviz
1.3919
1.3889
1.3966
1.4109
1.4016
1.3916
1.3873
1.3939
1.4070
1.4094
1.4082
1.4110
1.4042
1.4104
1.4040
1.4004
1.4099
1.4130
1.4178

1.3826
1.3903
1.4046
1.3953
1.3853
1.3811
1.3876
1.4007
1.4031
1.4019
1.4047
1.3979
1.4041
1.3977
1.3941
1.4036
1.4066
1.4114

Sat›fl

1.3984
1.4014
1.4062

1.3995
1.3927
1.3989
1.3925
1.3889

1.3760
1.3825
1.3955
1.3979
1.3967

1.3775
1.3852
1.3994
1.3901
1.3802

1.3805

Al›fl

Kanada Dolar›

1.3856

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›

1.4679
1.4697
1.4730

1.4530
1.4507
1.4509
1.4522
1.4583

1.4514
1.4514
1.4525
1.4505
1.4486

1.4564
1.4556
1.4516
1.4544
1.4479

Sat›fl

1.4631

Efektif

1.4494

Al›fl

‹sviçre Frang›
Sat›fl

1.4153
1.4184
1.4232

1.4164
1.4095
1.4158
1.4093
1.4057

1.3926
1.3992
1.4123
1.4148
1.4136

1.3942
1.4019
1.4163
1.4069
1.3969

1.3972

Efektif

MAL‹

Pratik Bilgiler
ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

IV- T.C. MERKEZ BANKASI KASIM 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

451

452

0.26069
0.26215
0.26263
0.26164
0.26173

0.26315
0.26259
0.26306
0.26230
0.26238

5.2479
5.2491
5.2352
5.2568
5.2658

5.2562
5.2755
5.2639
5.3039
5.3165

5.0266
5.0277
5.0143
5.0351
5.0438

5.0345
5.0530
5.0419
5.0802
5.0923

5.1703
5.1715
5.1578
5.1791
5.1880

5.1785
5.1975
5.1861
5.2255
5.2379

5.2324
5.2517
5.2252

5.1112
5.1299
5.1187
5.1576
5.1698

5.1644
5.1834
5.1573

17
18
19
20
21.22.23

24
25
26-30

5.0869
5.1056
5.0799

5.3109
5.3305
5.3036

0.26513
0.26534
0.26468

0.26113
0.25815
0.26008
0.26011
0.25991

5.1031
5.1043
5.0907
5.1118
5.1206

5.3189
5.3560
5.3123
5.2903
5.2642

10
11
12
13
14.15.16

5.0946
5.1301
5.0883
5.0671
5.0422

5.2403
5.2768
5.2338
5.2121
5.1864

0.26192

Al›fl

5.1722
5.2082
5.1658
5.1443
5.1190

5.2891

Sat›fl

3
4
5
6
7.8.9

5.0661

Al›fl

Efektif

5.2109

Sat›fl

Kuveyt Dinar›

5.1432

Al›fl

Döviz

31.1.2

Uygulama
Tarihi
Kas›m 2009

Sat›fl

0.26692
0.26713
0.26647

0.26493
0.26436
0.26483
0.26407
0.26415

0.26245
0.26392
0.26440
0.26340
0.26350

0.26289
0.25989
0.26183
0.26186
0.26166

0.26494
0.26515
0.26449

0.26297
0.26241
0.26288
0.26212
0.26220

0.26051
0.26197
0.26245
0.26146
0.26155

0.26095
0.25797
0.25990
0.25993
0.25973

0.26174

Al›fl

Sat›fl

0.26753
0.26774
0.26708

0.26554
0.26497
0.26544
0.26468
0.26476

0.26305
0.26453
0.26501
0.26401
0.26411

0.26349
0.26049
0.26243
0.26246
0.26226

0.26430

Efektif

0.39734
0.39881
0.39651

0.39310
0.39427
0.39383
0.39667
0.39790

0.39264
0.39258
0.39154
0.39330
0.39438

0.39934
0.40185
0.39871
0.39705
0.39469

0.39655

0.39806
0.39953
0.39723

0.39381
0.39498
0.39454
0.39739
0.39862

0.39335
0.39329
0.39225
0.39401
0.39509

0.40006
0.40257
0.39943
0.39777
0.39540

0.39727

0.39436
0.39582
0.39354

0.39015
0.39131
0.39088
0.39369
0.39492

0.38970
0.38964
0.38860
0.39035
0.39142

0.39634
0.39884
0.39572
0.39407
0.39173

0.39358

0.40105
0.40253
0.40021

0.39676
0.39794
0.39750
0.40037
0.40161

0.39630
0.39624
0.39519
0.39697
0.39805

0.40306
0.40559
0.40243
0.40075
0.39837

0.40025

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

1.6686
1.6793
1.6852

1.6387
1.6524
1.6494
1.6638
1.6709

1.6284
1.6297
1.6254
1.6335
1.6377

1.6544
1.6651
1.6381
1.6406
1.6263

1.6261

Al›fl

1.6797
1.6905
1.6964

1.6496
1.6634
1.6604
1.6749
1.6820

1.6392
1.6405
1.6362
1.6444
1.6486

1.6654
1.6762
1.6490
1.6515
1.6371

1.6369

1.6624
1.6731
1.6790

1.6326
1.6463
1.6433
1.6576
1.6647

1.6224
1.6237
1.6194
1.6275
1.6316

1.6483
1.6589
1.6320
1.6345
1.6203

1.6201

1.6861
1.6969
1.7028

1.6559
1.6697
1.6667
1.6813
1.6884

1.6454
1.6467
1.6424
1.6506
1.6549

1.6717
1.6826
1.6553
1.6578
1.6433

1.6431

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

döviz kurlar›
Norveç Kronu

0.26369

Döviz

Pratik Bilgiler
MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009
IV- T.C. MERKEZ BANKASI KASIM 2009 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Pratik Bilgiler

1.4975
1.5007
1.5056
1.5027
1.4964

1.5049
1.5126
1.5107
1.5195
1.5207

1.4871
1.4903
1.4951
1.4922
1.4860

1.4944
1.5020
1.5001
1.5088
1.5100

1.5148
1.5170
1.5175
1.5059
1.5041

1.5054
1.5015
1.5046

1.4953
1.4985
1.5033
1.5004
1.4942

1.5026
1.5103
1.5084
1.5172
1.5184

1.5232
1.5254
1.5259
1.5143
1.5125

1.5138
1.5098
1.5130

1.4954
1.5031
1.5012
1.5099
1.5111

1.5159
1.5181
1.5186
1.5070
1.5052

1.5065
1.5026
1.5057

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

2.2144
2.2194
2.2171
2.2095
2.2044
2.2012
2.1969
2.1955
2.1807
2.1835
2.1826
2.1827
2.1758
2.1785
2.1807
2.1791
2.1785
2.1707

2.2038
2.2087
2.2065
2.1989
2.1938
2.1906
2.1864
2.1850
2.1702
2.1730
2.1721
2.1722
2.1654
2.1680
2.1702
2.1686
2.1680
2.1603

0.29756
0.29821
0.29790
0.29690
0.29620
0.29576
0.29519
0.29501
0.29304
0.29340
0.29330
0.29328
0.29232
0.29261
0.29283
0.29275
0.29273
0.29167

0.29610
0.29675
0.29644
0.29545
0.29475
0.29431
0.29374
0.29356
0.29160
0.29196
0.29186
0.29184
0.29089
0.29118
0.29140
0.29132
0.29130
0.29024

1.3765
1.3779
1.3646
1.3573
1.3581
1.3555
1.3515
1.3445
1.3459
1.3464

1.3531
1.3545
1.3415
1.3342
1.3350
1.3324
1.3286
1.3217
1.3231
1.3236

1.3603
1.3654
1.3660
1.3745
1.3700
1.3683
1.3697
1.3565
1.3492
1.3500
1.3474
1.3434
1.3365
1.3379
1.3384
1.3443
1.3522
1.3517

1.3515
1.3565
1.3571
1.3656
1.3611
1.3594
1.3608
1.3477
1.3404
1.3412
1.3386
1.3347
1.3278
1.3292
1.3297
1.3356
1.3434
1.3429

1.3524
1.3603
1.3598

1.3685
1.3736
1.3742
1.3827
1.3782

0.29112
0.29110
0.29004

0.29166
0.29164
0.29069
0.29098
0.29120

0.29410
0.29353
0.29335
0.29140
0.29176

0.29589
0.29654
0.29623
0.29524
0.29454

0.29342
0.29340
0.29234

0.29397
0.29395
0.29299
0.29328
0.29350

0.29644
0.29587
0.29569
0.29371
0.29407

0.29824
0.29890
0.29859
0.29758
0.29688

döviz kurlar›

1.3295
1.3372
1.3367

1.3453
1.3503
1.3509
1.3593
1.3548

2.1671
2.1665
2.1588

2.1706
2.1707
2.1639
2.1665
2.1687

2.1891
2.1849
2.1835
2.1687
2.1715

2.2023
2.2072
2.2050
2.1974
2.1923

2.2281
2.2611
2.2489
2.2379
2.2229

2.2405
2.2736
2.2614
2.2503
2.2352

0.30178
0.30621
0.30454
0.30306
0.30107

2.2297
2.2627
2.2505
2.2395
2.2245

0.29940
0.30380
0.30214
0.30067
0.29870

0.30109
0.30551
0.30384
0.30236
0.30038

1.3910
1.3991
1.3980
1.3920
1.3823

0.29961
0.30401
0.30235
0.30088
0.29891

1.3674
1.3754
1.3743
1.3684
1.3589

1.3827
1.3908
1.3897
1.3837
1.3741

1.3737
1.3818
1.3807
1.3747
1.3652

Sat›fl

2.1824
2.1818
2.1740

2.1859
2.1860
2.1791
2.1818
2.1840

2.2045
2.2002
2.1988
2.1840
2.1868

2.2177
2.2227
2.2204
2.2128
2.2077

2.2439
2.2770
2.2648
2.2537
2.2386

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

1.5161
1.5121
1.5153

1.5255
1.5277
1.5282
1.5166
1.5148

1.4919
1.5111
1.5002
1.4905
1.4860

1.4881
1.4913
1.4961
1.4932
1.4870

Sat›fl

8
9
10
11
12.13.14

1.4815
1.5005
1.4898
1.4802
1.4757

Al›fl

1.4897
1.5088
1.4980
1.4883
1.4838

Sat›fl

1.4825
1.5016
1.4908
1.4812
1.4767

Efektif

1
2
3
4
5.6.7

ABD Dolar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
Aral›k 2009

MAL‹

Pratik Bilgiler
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2.4261
2.4385
2.4474
2.4359
2.4462

2.4406
2.4311
2.4190
2.4080
2.4001

2.4051
2.4050
2.3875

2.4894
2.4954
2.4940
2.4788
2.4679

2.4465
2.4468
2.4493
2.4451
2.4361

2.4405
2.4530
2.4619
2.4503
2.4607

2.4551
2.4455
2.4334
2.4223
2.4144

2.4194
2.4193
2.4017

2.4338
2.4341
2.4366
2.4324
2.4234

2.4278
2.4402
2.4491
2.4376
2.4479

2.4423
2.4328
2.4207
2.4097
2.4018

2.4068
2.4067
2.3892

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

2.4321
2.4324
2.4349
2.4307
2.4217

2.4748
2.4807
2.4793
2.4642
2.4534

Al›fl

2.4765
2.4824
2.4810
2.4659
2.4551

Sat›fl

1
2
3
4
5.6.7

1.4630
1.4594
1.4595
1.4646
1.4623
1.4644
1.4673
1.4607

1.4493
1.4457
1.4458
1.4508
1.4486
1.4506
1.4535
1.4470

1.4608
1.4572
1.4573
1.4624
1.4601
1.4622
1.4651
1.4585

1.4515
1.4479
1.4480
1.4530
1.4508
1.4528
1.4557
1.4492

2.4588
2.4492
2.4371
2.4259
2.4180

2.4230
2.4229
2.4053

1.4441
1.4409
1.4397
1.4365
1.4454

1.4578
1.4546
1.4534
1.4502
1.4591

1.4669
1.4706
1.4693
1.4639
1.4597

1.4556
1.4524
1.4512
1.4480
1.4569

1.4531
1.4568
1.4555
1.4501
1.4460

1.4869
1.5100
1.5021
1.4942
1.4859

Sat›fl

1.4463
1.4431
1.4419
1.4387
1.4476

2.4442
2.4567
2.4656
2.4540
2.4644

2.4502
2.4505
2.4530
2.4488
2.4398

2.4931
2.4991
2.4977
2.4825
2.4716

1.4730
1.4959
1.4881
1.4803
1.4720

Al›fl

1.4647
1.4684
1.4671
1.4617
1.4575

Sat›fl

Efektif

1.4553
1.4590
1.4577
1.4523
1.4482

Al›fl

‹sviçre Frang›

1.4847
1.5077
1.4999
1.4920
1.4837

Sat›fl

Döviz
0.21673
0.21793
0.21775
0.21842
0.21563
0.21242
0.21189
0.21116
0.21165
0.21116
0.21112
0.21027
0.21050
0.20907
0.20899
0.20939
0.20939
0.20791
0.20923
0.20784
0.20922
0.21041
0.21039

0.21023
0.20971
0.20899
0.20947
0.20899
0.20895
0.20810
0.20833
0.20692
0.20684
0.20723
0.20723
0.20577
0.20707
0.20570
0.20707
0.20824
0.20822

Sat›fl

Efektif

0.20693
0.20809
0.20807

0.20708
0.20708
0.20563
0.20693
0.20556

0.20880
0.20795
0.20818
0.20678
0.20670

0.21008
0.20956
0.20884
0.20932
0.20884

0.21435
0.21554
0.21536
0.21602
0.21326

Al›fl

‹sveç Kronu

0.21450
0.21569
0.21551
0.21617
0.21341

Al›fl

Döviz

0.20970
0.21089
0.21087

0.20987
0.20987
0.20839
0.20971
0.20832

0.21161
0.21075
0.21098
0.20955
0.20947

0.21291
0.21238
0.21165
0.21214
0.21165

0.21723
0.21843
0.21825
0.21892
0.21613

Sat›fl
1.4178
1.4424
1.4331
1.4188
1.4086
1.4107
1.4227
1.4166
1.4246
1.4228
1.4133
1.4209
1.4223
1.4171
1.4235
1.4317
1.4419
1.4481
1.4467
1.4403
1.4438
1.4510
1.4433

1.4044
1.4163
1.4102
1.4182
1.4164
1.4069
1.4145
1.4159
1.4107
1.4171
1.4253
1.4354
1.4416
1.4402
1.4338
1.4373
1.4445
1.4368

Sat›fl

1.4320
1.4392
1.4315

1.4200
1.4301
1.4363
1.4349
1.4285

1.4017
1.4093
1.4107
1.4055
1.4119

1.3992
1.4111
1.4050
1.4130
1.4112

1.4062
1.4306
1.4214
1.4072
1.3971

Al›fl

Kanada Dolar›

1.4114
1.4359
1.4267
1.4124
1.4023

Al›fl

Döviz

döviz kurlar›

1.4752
1.4981
1.4903
1.4825
1.4742

Efektif

Al›fl

‹ngiliz Sterlini

Uygulama
Tarihi
Aral›k 2009

Döviz

Pratik Bilgiler

Sat›fl

1.4493
1.4565
1.4488

1.4371
1.4474
1.4536
1.4522
1.4458

1.4187
1.4263
1.4277
1.4225
1.4289

1.4161
1.4281
1.4220
1.4300
1.4282

1.4232
1.4479
1.4385
1.4242
1.4140

Efektif
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0.25981
0.25966
0.25917
0.25953
0.25892
0.25816
0.25717
0.25894
0.25817
0.25821
0.25873
0.25896
0.25794
0.25944
0.25920

5.3141
5.3368
5.3538
5.3454
5.3159

5.3495
5.3694
5.3570
5.3750
5.3812

5.3963
5.3966
5.3909
5.3573
5.3491

5.1239
5.1429
5.1311
5.1484
5.1543

5.1688
5.1690
5.1636
5.1314
5.1235

5.2704
5.2900
5.2778
5.2956
5.3017

5.3166
5.3168
5.3112
5.2781
5.2700

5.2764
5.2643
5.2699

5.2019
5.2212
5.2092
5.2268
5.2328

5.2475
5.2477
5.2422
5.2095
5.2015

5.2078
5.1959
5.2014

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

5.3555
5.3433
5.3489
0.25936
0.25990
0.25891

Sat›fl

0.26111
0.26165
0.26066

0.26048
0.26071
0.25968
0.26119
0.26095

0.25990
0.25890
0.26069
0.25991
0.25995

0.26156
0.26141
0.26092
0.26128
0.26067

0.26108
0.26131
0.26028
0.26179
0.26155

0.26050
0.25950
0.26129
0.26051
0.26055

0.26216
0.26201
0.26152
0.26188
0.26127

1.6964
1.7370
1.7168
1.6932
1.6809
1.6619
1.6891
1.7124
1.6997
1.6806
1.6969
1.6908
1.6822
1.6881
1.6820
1.6838
1.6708
1.6626
1.6583
1.6580
1.6542
1.6469
1.6410

1.6852
1.7255
1.7055
1.6820
1.6698
1.6509
1.6780
1.7011
1.6885
1.6695
1.6857
1.6796
1.6711
1.6770
1.6709
1.6727
1.6598
1.6516
1.6474
1.6471
1.6433
1.6360
1.6302

0.39869
0.39955
0.40081
0.40003
0.39835
0.40063
0.40270
0.40219
0.40453
0.40481
0.40613
0.40670
0.40684
0.40377
0.40326
0.40360
0.40250
0.40335

0.39797
0.39883
0.40009
0.39931
0.39763
0.39991
0.40198
0.40147
0.40380
0.40408
0.40540
0.40597
0.40611
0.40304
0.40253
0.40287
0.40178
0.40262

0.39985
0.39877
0.39960

0.40236
0.40293
0.40306
0.40002
0.39951

0.39691
0.39897
0.39846
0.40077
0.40105

0.39499
0.39584
0.39709
0.39632
0.39465

0.40663
0.40552
0.40638

0.40918
0.40975
0.40989
0.40680
0.40628

0.40363
0.40572
0.40521
0.40756
0.40785

0.40168
0.40255
0.40382
0.40303
0.40134

0.40021
0.40518
0.40230
0.39975
0.39859

0.39723
0.40216
0.39931
0.39677
0.39562

0.39651
0.40144
0.39859
0.39606
0.39491

0.39354
0.39843
0.39560
0.39309
0.39195

Al›fl

1.6372
1.6299
1.6242

1.6665
1.6537
1.6455
1.6413
1.6410

1.6795
1.6734
1.6649
1.6708
1.6647

1.6448
1.6718
1.6948
1.6823
1.6633

1.6790
1.7191
1.6992
1.6758
1.6636

1.6605
1.6532
1.6472

1.6902
1.6771
1.6689
1.6646
1.6643

1.7033
1.6972
1.6886
1.6945
1.6884

1.6682
1.6955
1.7189
1.7062
1.6870

1.7028
1.7436
1.7233
1.6996
1.6873

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›

0.25918
0.25972
0.25873

0.25855
0.25878
0.25776
0.25926
0.25902

0.25798
0.25699
0.25876
0.25799
0.25803

0.25963
0.25948
0.25899
0.25935
0.25874

0.26708
0.26829
0.26856
0.26750
0.26391

Sat›fl

0.26171
0.26225
0.26126

Efektif

0.26449
0.26569
0.26595
0.26491
0.26136

Al›fl

Norveç Kronu

0.26647
0.26767
0.26794
0.26689
0.26330

Pratik Bilgiler

5.1297
5.1180
5.1234

0.26468
0.26588
0.26614
0.26510
0.26154

5.0900
5.1117
5.1280
5.1199
5.0917

5.3036
5.3773
5.3406
5.3078
5.2844

5.2356
5.2579
5.2747
5.2664
5.2373

Al›fl

5.1675
5.1895
5.2061
5.1979
5.1692

5.0799
5.1505
5.1154
5.0840
5.0615

Al›fl

8
9
10
11
12.13.14

Sat›fl

5.2252
5.2978
5.2617
5.2294
5.2063

Sat›fl

Döviz

5.1573
5.2289
5.1933
5.1614
5.1386

Efektif

1
2
3
4
5.6.7

Kuveyt Dinar›

Al›fl

Döviz

Uygulama
Tarihi
Aral›k 2009

MAL‹

Pratik Bilgiler
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ÖNEMLİ DUYURU
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a
yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine
aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması
ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün olmaktadır. Yazılı
izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI
1. YAYIN İLKELERİ
Dergimiz Mali Çözüm, uluslararası veri tabanı Ebsco ile dünya muhasebecilik yayın
ve yazıları arasındaki yerini aldı. Bir yıl önce öngördüğümüz kararlarla ve siz değerli araştırmacıların katkılarıyla dergimiz önemli bir noktaya geldi.
Bu güzel habere bağlı olarak; gerek hakemli gerekse hakemsiz gelen yazılarda teknik
düzen (dipnot ve kaynakça verme) kurallarına uyulmadığı sıklıkla karşılaşılan başlıca sorunumuz olmaktadır. Bunların düzeltilmesi kimi kez olanak sınırlarımızı aşmaktadır. Bu konuda duyarlı olunması en büyük dileğimizdir.
Hakemli yazılarda ise özellikle özlerin verilmesinde birbirinden ayırımlı yaklaşım ve
yazılarla karşılaşmaktayız. Bir yazının “öz”ünde hangi bilgilerin, hangi düzende verilmesi
gerektiği konusunda aşağıya kısa bir açıklanma eklenmiştir. Hakemli yazılarda karşılaşılan
bir başka sorunu ise, Türkçe “öz” ile ‹ngilizce “abstract” metinlerinin birbirini tutmadığıdır.
Mali Çözüm dergisinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların
niteliğinin daha da yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara uyulması konusunda karar
alınmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı isteği söz konusu olabilecek, yazarların da
konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır
Bu açıklamalara bağlı olarak; Editör, dergiye gelen yazıların hakemlere gönderilip
gönderilemeyeceği konusunda öndeğerlendirmeden geçirir. Öndeğerlendirme ardından yazıları gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderebileceği gibi, hakemlere de
değerlendirme yapmaları için gönderebilir.
Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlar da hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme formunu doldurup Editöre gönderir. Editör de gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı
ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.Anlaşılacağını gibi, hakemli bir yazının yayına hazır
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duruma gelmesi derginin çıkış aralığı iki aylık süreyi aşabilmektedir. Bundan dolayı, hakemli yazıların hemen bir sonraki sayıda yayımlanamayacağının bilmesi gerekmektedir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve ‹ngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve ‹ngilizce “öz (abstract)” yer alır. Öz,100-200
sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
• ‹ngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, ‹ngilizce olarak
belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı bölüm de bulunmaktadır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, ‹ngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde aşağıdaki örneklere
bağlı yol izlenecektir.
• Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanacaktır.
2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi kurallara uyularak özetlenmesidir. Öz (abstract) ile özet (summary) birbirinden ayırımlıdır. Bir yazıdaki
özün amacı ve yapısal özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenir:
Özün Amaç ve Niteliği:
• Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
• Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan yöntem ve teknikler, yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan gözlemler, uygulamalar, bulguları (çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir),
sonucu (çalışmanın sonucu mutlaka belirlenip, yazılmalıdır) belirlenir ve okurun aslına gereksinim duyup duymayacağı konusunda karar vermesini kolaylaştırır.
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• Asıl metnin elaltında bulunmadığı durumlarda, metnin yerini tutacak derecede yeterli
bilgi içermelidir.
Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
• Amaç
• Kapsam
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç,
• Yazarın görüş ve yorumları
• Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
• Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda açıklamalara yer verilir.
Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstünte yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
Giriş Tümcesi:
Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”, “Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı; edilgen eylem
zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.
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1. PUBLICATION PRINCIPLES
Our journal “Mali Çözüm”, took its place in the world’s accounting publications and
works with international research database EBSCO. As we predicted last year, our journal has
become an important point with our talented researcher’s contributions.
Relative to this good news; our primary problem is frequently not to observe the technical order rules in both refereed papers and opinion papers. Fixing this kind of mistakes sometimes becomes nearly impossible. Sensibility about this subject is our major desire.
Especially in the abstracts of a refereed papers we meet approaches and writings which
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papers is discrepancy between Turkish “öz” and English “abstract” texts.
Decisions stated below has been taken, to order taking place in national and international research databases, and also to improve quality of the Works.
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466

• After Turkish “öz (abstract)”, “key words” about the subject are specified. Number
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• After English “abstract” “key words” about the subject are specified in English.
• Surely, “Conclusion” and “Bibliography” take place in the end of the work.
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Paragraph and phrase construction of the abstract
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If there is a different subject in the work, second paragraph should be used.
Phrases should be short, appropriate to grammatical rules, fluent and perceptible.
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Apparent, short, and impressive expressions have to be used Unless it is imperative
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TÜRK T‹CARET KANUNU TASARISI
‹LE ANON‹M fi‹RKETLER‹N
DENET‹M‹NE GET‹R‹LEN YEN‹L‹KLER:
HUKUKSAL B‹R BAKIfi
INNOVATION WHICH HAS BEEN
BROUGHT WITH TURKISH
COMMERCIAL CODE BILL TO
CORPORATION AUDITING:
A LEGAL VIEW

l Yrd. Doç.Dr. Yahya DERYAL*
l Ö¤r. Gör. Mehmet DURGUT**
Öz
Türk Ticaret Kanunu Tasar›s› ile öngörülen alanlardan biri de anonim flirketlerin denetimi konusudur. Anonim ortakl›k genel kurulunda
seçilen denetçilerin ayn› menfaat grubu taraf›ndan seçilmifl olan yönetim
kurulu üyelerini denetlemesi, denetimin etkin ve sa¤l›kl› olmamas›ndan
dolay› uygulamada flikâyet konusu edilmekteydi. Bu hakl› elefltiriyi dikkate alan tasar› genel kurulda seçilen denetim organ› sistemini kald›rm›fl
ve ba¤›ms›z denetimi öngörmüfltür. Bu köklü yenilik uzun y›llara yay›lan al›fl›lm›fl uygulama ve anlay›fllar› de¤ifltirmektedir. Bu çal›flmada Türk
Ticaret Kanun Tasar›s›n›n anonim flirket denetimiyle ilgili olarak getirmifl
oldu¤u yeniliklere de¤inilmektedir.
* Karadeniz Teknik Üniversitesi, ‹‹BF, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi
** Giresun Üniversitesi, GMYO, Muhasebe Bölümü
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Anahtar Sözcükler: Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›, Anonim fiirket
Denetimi, Yenilik
Abstract
The one of the prescribed categories by Turkish Commercial Code
Draft is the subject of corporations’ auditing. The fact that auditors that
are elected in general shareholders' meeting control the board of directors who are elected by the same interest group has been the subject of
complaint in practice, because auditing is not efficient and reliable. The
bill which keep count this subject has revoked supervisory organ system and has envisaged independent auditing. The radical innovations
change accustomed practices and conception which are put in practice
for over many years. This study investigates the innovations that are adduced by Turkish Commercial Code Draft concerned with the auditing
of corporation.
Key words: Turkish Commercial Code Draft, The Auditing of Corporation, Innovation
1. GENEL OLARAK DENET‹M
1 Ocak 1957 tarihinde yürürlü¤e girip yaklafl›k elli y›ld›r uygulanan
6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu, haz›rland›¤› ve kabul edildi¤i dönemin
ö¤retileri ile kuram ve yaklafl›mlar›n› iyi bir flekilde yans›tan, sorunlara
ça¤dafl, güvenilir ve iflleyebilir çözümler getiren, bu alanda Türkiye'nin
gereksinimlerini büyük ölçüde karfl›layan, menfaatler dengesini hak ve
adalete uygun bir tarzda kuran, modern hukuk yöntemlerini ve kanun
yapma tekniklerini baflar› ile kullanan bir temel kanun olarak; ticaret,
endüstri ve hizmet sektörünün kendisine özgü hukukî iliflkilerini baflar›l› flekilde düzenlemifl olmakla birlikte (www.turmob.org.tr), ticaret hu-
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kukunun dinamizmi karfl›s›nda de¤ifltirilmesi gere¤i ortaya ç›km›fl ve
Adalet Bakanl›¤› nezdinde oluflturulan Türk Ticaret Kanunu Komisyonu
taraf›ndan haz›rlanarak 24.02.2004 tarihinde Bakanl›¤a sunulmufl Türk
Ticaret Kanunu Tasar›s›, 24.05.2005 tarihine kadar çeflitli kifli ve kurumlardan al›nan görüfller de¤erlendirilerek son flekli verilmifl ve 09.11.2005
tarihli Bakanlar Kurulunda karara ba¤lanarak TBMM’ne sevk edilmifl bulunmaktad›r. Bu çal›flmada, anonim flirketlerin denetim sisteminde tasar› hükümlerinin getirmifl oldu¤u yenilikler üzerinde durulacakt›r.
Bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve olaylar›na iliflkin aç›klanan
bilgilerin, önceden belirlenmifl kriterlere uygunluk derecesini belirlemek
ve raporlamak amac›yla; bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara iliflkin bilgilerle ilgili kan›tlar›n tarafs›zca toplanmas›, de¤erlenmesi ve sonucun
bilgi kullan›c›lar›na raporlanmas› süreci olarak tan›mlanan denetim (Kepekçi, 2000, 1), modern anlamda sanayi devrimi sonras›nda geliflmifl ve
bugünkü niteli¤ine kavuflmufltur (http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm).
Denetim faaliyeti literatürde, amac›, kapsam›, uygulama zaman› ve
denetçinin statüsü gibi de¤iflik kriterlere ba¤l› olarak s›n›fland›r›lmaktad›r (Bozkurt, 2000, 33). Ancak bu s›n›fland›rmalar içinde en çok kullan›lan› denetimi yapan denetçinin statüsüne göre olan›d›r. Buna göre denetim, “ba¤›ms›z denetim”, “iç denetim”, ”kamu denetimi” olarak üçe ayr›l›r (Gürbüz, 1995, 16).
Ba¤›ms›z denetim, ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan, ilgili mevzuat hükümleri, genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›, mali tablolar ilkeleri ›fl›¤›nda, denetlenen iflletmelerin defter, belge ve kay›tlar›n›n
denetim ilke ve standartlar›na göre incelenerek, inceleme sonucunda
ulafl›lan bulgulara göre mali tablolar›n gerçek durumu yans›t›p yans›tmad›¤›n›n tespit edilip denetim raporunun ilgililere bildirilmesi sürecidir
(Özer, 1997, 86).
‹ç denetim, yönetime hizmet sunmak amac› ile bir örgütteki muha-
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sebe faaliyetlerini, mali karakterli faaliyetleri, üretim, pazarlama gibi di¤er
faaliyetleri incelemek amac› ile yürütülen bir de¤erleme çal›flmas›d›r (Ak,
2000, 354). Ba¤›ms›z denetim çal›flmalar›n›n aksine, iç denetim çal›flmalar›, denetim yapmakla görevlendirilen iflletme elemanlar› taraf›ndan yap›lan denetimlerdir. Denetimi yapan kifliler, iflletmenin eleman› olduklar›ndan, (ba¤›ms›z olmad›klar›ndan) yap›lan çal›flma da iç denetim olarak adland›r›l›r (Türedi, 2001, 20). ‹ç denetimin kapsam›na hem finansal nitelikteki ifllemler hem de finansal nitelikte olmayan ifllemler girmektedir. Baflka bir deyiflle iç denetim çal›flmalar› finansal denetimi, uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini kapsamaktad›r (Kepekçi, 2000, 3).
Kamu denetimi, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile belirlenen ekonomik kamu düzeni kurallar›n›n korunmas› bak›m›ndan kamu
kurum ve kurulufllar› taraf›ndan yap›lan ve yapt›r›lan denetim çal›flmalar›d›r. Bu denetimler, kamu ad›na Bakanl›klar ile ba¤l› kurulufllar ve ba¤›ms›z idari otoriteler taraf›ndan örgütlenmifl denetim birimleri taraf›ndan yerine getirilir (Türedi, 2001, 21).
Dünyada ve ülkemizde en fazla kullan›lan denetim türü ba¤›ms›z
denetimdir. Ba¤›ms›z denetimin amac›, Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z
Denetim Standartlar› Hakk›nda Tebli¤’de (Seri: X, No: 22) flöyle ifade
edilmektedir: “Finansal tablolar›n ba¤›ms›z denetiminin amac›; finansal
tablolar›n finansal raporlama standartlar› do¤rultusunda bir iflletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlar›n› tüm önemli yönleriyle gerçe¤e
uygun ve do¤ru bir biçimde gösterip göstermedi¤i konusunda ba¤›ms›z
denetçinin görüfl bildirmesini sa¤lamakt›r” (m.3). Tebli¤e göre, “ba¤›ms›z denetimi amac›na uygun olarak gerçeklefltirmek için uygulanan ba¤›ms›z denetim yöntem ve teknikleri” ba¤›ms›z denetimin kapsam›n›
oluflturur (m.4).
Denetimi yürütecek ve denetim mesle¤inin gerektirdi¤i özellikleri
üzerinde tafl›yan gerçek kifli olarak tan›mlanan denetçi, kamu denetçisi,
iç denetçi ve ba¤›ms›z denetçi fleklinde s›n›fland›r›l›r.
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Kamu denetçileri, kamu kurulufllar›na ba¤l› olarak çal›fl›p, kamu yarar› ve ç›karlar›na yönelik denetim yapan kiflilerdir. ‹ç denetçiler, iflletmenin sürekli çal›flan› olarak, iflletme bünyesinde denetim faaliyetlerini
yürüten ve iflletme sahip ve yöneticilerinin istekleri do¤rultusunda denetim hizmeti veren denetim elemanlar›d›r (Bozkurt,2000, 33). Ba¤›ms›z
denetçiler ise, kendi adlar›na serbest meslek mensubu olarak faaliyette
bulunan, denetim kapsam›ndaki her hangi bir kifli yahut kuruluflla organik ba¤› bulunmayan denetçilerdir (Özer, 1997, 95). Denetim uygulamas›nda ba¤›ms›z denetçiler, ABD’de “Diplomal› Kamu Muhasipleri”, ‹ngiltere’de “Fermanl› Muhasipler ve Diplomal› Muhasipler”, Almanya’da “‹ktisat Murak›plar›” ve Fransa’da “Hesap Uzmanlar›” olarak isimlendirilir.
Türkiye’de ise “Yeminli Mali Müflavirler”, “Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler” ile ba¤›ms›z denetim kurulufllar› bu görevi üstlenmifllerdir (Gürbüz, 1995, 22).
Ülkemizde ba¤›ms›z denetim konusuna yer veren iki önemli yasal
düzenleme olarak 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu ile 3568 say›l›
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli
Mali Müflavirlik Kanunu özellikle belirtilmelidir. 3568 say›l› Kanuna göre üç meslek grubu ortaya ç›km›flt›r: “Serbest Muhasebeci”, “Serbest Muhasebeci Mali Müflavir” ve “Yeminli Mali Müflavir” 1 .
2. ANON‹M fi‹RKETTE DENET‹M
Çok ortakl› ve büyük sermayeli bir flirket modeli olarak anonim flirketlerin ülke ekonomisi bak›m›ndan göz ard› edilemeyecek önemi ne1 3568 say›l› kanunda de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda Kanun Tasar›s› ile yeni Türk Ticaret Kanununun uygulamaya
girmesiyle birlikte, ifllevlerini yitirecek olan serbest muhasebecilerle ilgili düzenlemeler getirilmektedir. Bu kapsamda,
halen belli meslek lisesi mezunlar› ile ön lisans mezunlar›n›n s›navs›z olarak kazand›klar› "serbest muhasebeci" unvan›
kald›r›lmakta mevcut olanlar›n ise müktesep haklar› korunarak s›navla bir üst unvana geçme hakk› tan›nmaktad›r.
"Serbest Muhasebecilik" mesle¤i kald›r›larak ikili unvana geçifl söz konusu olup böylece meslek mensuplar›n›n standartlar›n›n yükseltilmesi hedeflenmektedir.
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deniyle kamu makamlar›n›n yak›n ilgi ve denetimi söz konusu olmaktad›r (Domaniç, 1978, 89). Genel olarak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen bu denetim, anonim flirketin türüne göre, Sermaye Piyasas› Kurulu, Sigorta Murakabe Kurulu, BBDK ve Ticaret Sicili Memurlu¤u (TTK.m.34) gibi merciler taraf›ndan yerine getirilmektedir.
Devlet organlar› taraf›ndan yap›lan denetimler ile ortakl›k d›fl› kifli
veya kurulufllarca yap›lan tüm denetimleri içine alan ve ad›na “d›fl denetim” dedi¤imiz bu denetim, ilkin anonim flirketin kurulufluna izin vermekle bafllamaktad›r. ‹kinci aflama olarak flirket faaliyetinin iflleyifli s›ras›nda her y›l yapmak zorunda oldu¤u genel kurul toplant›lar›n›n temsilci (komiser) gönderilerek nezaret edilmesi ve genel kurul tutanaklar›n›n
bir suretinin Bakanl›¤a verilmesi fleklinde kendini göstermektedir. Bu
sürekli ve rutin d›fl denetim yan› s›ra bir de, flirketler hakk›nda yap›lan
usulsüzlük ve yolsuzluk flikâyetleri nedeniyle yap›lan müfettifl denetimi
vard›r. Ayn› flekilde, tedrici kuruluflta anonim flirketin sermayesini halka
arz etmesi s›ras›nda SPK’n›n menkul de¤erlerin halka arz ve sat›fl›na verip, sat›fl›n gözetimi ve denetimini yapmas› (SerPK.m.45, 46) da d›fl denetim kapsam›nda say›labilir (Poroy, 2005, No:629b).
Anonim flirketin iç denetimi ise, kendi içinde kendi organlar›nca seçilen denetçiler taraf›ndan yerine getirilir Muhamedov, 2001,2). Fakat iç
denetim de sadece bir organ›n faaliyetine b›rak›lmam›fl, her bir pay sahibine tan›nan bireysel haklar ile özellikle az›nl›¤a tan›nm›fl haklar›n genifl anlamda iç denetimi gerçeklefltirmesi gözetilmifltir. Örnek olarak, kurucular›n, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin genel kurulca ibra
edilmelerine az›nl›¤›n engel olma hakk› (TTK.m.310), yönetim kurulu
üyeleri ve denetçiler aleyhine flirket ad›na sorumluluk davas› aç›lmas›n›
az›nl›¤›n isteme hakk› (TTK.m.341), az›nl›¤›n özel denetçi atanmas›n› isteme hakk› (TTK.m.348), flikâyet etme ve denetçileri inceleme yapmaya
zorlama hakk› (TTK.m.356) ve genel kurulda bilânço görüflmelerinin bir
ay sonraya ertelenmesini isteme hakk› (TTK.m.377) ile her bir pay sahi-
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bine tan›nan bilgi alma hakk› (TTK.m.362, 363) denetim amac›na hizmet
eden hükümlerdir.
fiah›s flirketleri ile ortak say›s› 20 ve daha az olan limited flirketlerde denetim hakk› ve görevi do¤rudan do¤ruya ortaklara verilmesine ra¤men (BK.m.531, TTK.m.167, 249, 548), anonim flirketlerde bu yetki denetim organ›na tan›nm›fl ve bu organ›n›n eksikli¤i anonim flirketin fesih
sebebi say›lm›flt›r (TTK.m.435).
3. TASARI’NIN DENET‹ME ‹L‹fiK‹N GENEL GEREKÇES‹
TTK’n›n anonim flirketlerin (iç) denetimi konusunda köklü yenilikler getiren Tasar›, bunun nedenlerini genel gerekçenin 129 ve 130 say›l› paragraflar›nda flu flekilde aç›klamaktad›r:
129. Tasar›’da denetçiler anonim flirketin organ› olmaktan ç›kar›lm›fl; her ölçekteki flirketlerin denetimi, ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na
veya küçük anonim flirketlerde en az iki serbest yeminli müflavire veya

yeminli serbest muhasebeciye b›rak›lm›flt›r 2. Denetimin konusu, flirketin
ve flirketler toplulu¤unun y›l sonu finansal tablolar› ile y›ll›k raporlar›n
ve envanter de dahil olmak üzere, tüm muhasebenin denetimidir. Söz
konusu olan kanuna, Türkiye Muhasebe Standartlar›na ve esas sözleflme
hükümlerine uygunluk denetimidir. Raporun denetimi ise, flirketin veya
flirketler toplulu¤unun genel durumunun pay sahiplerine do¤ru olarak
sunulup sunulmad›¤›n›n denetimidir. Denetim, flirketin varl›¤›n› ve gelece¤ini tehdit eden yak›n tehlikeleri teflhis sistemlerinin flirkette bulunup
bulunmad›klar›n› ve gerekli önlemlerin al›n›p al›nmad›¤›n› da kapsar.
Denetçinin ba¤›ms›zl›¤› konusunda çok titiz olan kanun, denetçi ile denetlenecek olan flirket aras›nda her türlü iliflkiyi denetçili¤e ve eti¤e ay2 Gerekçe, denetçilerin isimlendirilmesinde gereken özeni göstermeyerek, “serbest yeminli müflavir” ve “yeminli
serbest muhasebeci” gibi mevzuatta karfl›l›¤› bulunmayan deyimler üretmifltir. Do¤rusu, 3568 say›l› Kanuna uygun
flekilde Tasar› m.400/1 metninde yer almaktad›r: “Yeminli Malî Müflavir” ve “Serbest Muhasebeci Malî Müflavir”.
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k›r› görmektedir. Denetim, mesle¤in gereklerine ve eti¤ine uygun olarak
ve gelecekteki risklerin tespitini de kapsayacak flekilde yap›lmas› gerekir.
130. Tasar›'da denetçinin yan› s›ra, ifllem denetçileri de düzenlenmifltir. ‹fllem denetçileri, kurulma, sermaye art›r›m›, azalt›lmas›, birleflme,
bölünme, tür de¤ifltirme, menkul de¤er ihrac› gibi ifllemleri denetleyen
uzmanlard›r. ‹fllem denetçilerinde de denetçide aranan nitelikler aran›r.
Denetçilerin sorumluluklar› ve s›r saklama sorumluluklar› yeni esaslara
ba¤lanm›flt›r.
AB düzenlemelerine paralellik aray›fl› içinde ele al›nan ve büyük ölçüde ‹sviçre ve Alman Bilanço Hukuku’nun çevirisine dayanan yeni TTK
kanun tasar›s›, birçok önemli konuda günümüzü yakalayan ve AB müktesebat›na uyum sa¤layan çok say›da ça¤dafl yenilik ve düzenlemeyi beraberinde getirmektedir (Aksoy, 2005,124).
TTK tasar›s› denetim üzerine kurulmufl bir tasar›d›r. Bu nedenle birinci maddesinden sonuncu maddesine kadar muhasebe ve müflavirlik
mesle¤ini ön plana ç›karmaktad›r (Bilen, 2006, 245). Kanunun ruhuna
uygun olarak muhasebe standartlar› ve amaca uygun gerçek denetim
konusunda ad›m at›lmas› olumlu bir ad›m olmufltur (Aksoy, 2005, 125).
TTK Tasar›s› sermaye flirketlerinin denetiminde, üçlü bir denetim sistemini öngörmektedir. Bunlar s›ras›yla ifllem denetimi, özel denetim ve
ola¤an denetim olarak say›labilir. Anonim flirketin denetçiye ve ifllem denetimine ve özel denetime iliflkin hükümleri limited flirkete de uygulan›r
(Bilen, 2006, 245). Nitekim Tasar› m.635 hükmü gere¤i, “limited flirketin
denetimine anonim flirketin denetimi hakk›ndaki hükümler uygulan›r”.
Ayr›ca, finansal tablolar, birleflme, bölünme, tür de¤ifltirme, sermayenin art›r›lmas› ve azalt›lmas› gibi ifllemlerin “özel denetim” kapsam›na
al›nmas› da, fleffafl›k, hesap verilebilirlik ve kurumsal yönetim (corporate governance) ilkeleri ac›s›ndan katk› sa¤lay›c› yenilikler olarak de¤erlendirilmektedir (Aksoy, 2005, 125). Bunun yan›nda denetimin, denetçi-
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lik mesle¤inin gereklerine, eti¤ine ve uluslararas› standartlara göre yap›lmas› emri Tasar›da aç›kça yerini alm›flt›r. Kabul edilen bu yeni sistemde
denetim ifllevi, hiç bir k›sm› veya yönü ile baflka bir organa devredilemez veya do¤rudan ya da dolayl› kullan›lamaz. Denetim, bütünü ile denetçilere aittir. Baflka bir deyiflle Tasar›n›n 397 ve devam› maddelerinde
öngörülen denetim ifllevine iliflkin yetkilerin tamam› devredilemez ve
vazgeçilemez niteliktedir.
Tasar›ya göre denetçi, yönetim kurulunun, flirketi tehdit eden veya
edebilecek nitelik tafl›yan tehlikeleri zaman›nda teflhis eden, etkin bir
sistem kurup kurmad›¤›n›, bu sistemi iflletip iflletmedi¤ini ve kendisine
sunulan sonuçlar› de¤erlendirip önlem al›p almad›¤›n› da denetler ve raporuna kaydeder (m.378).
4. TASARI’NIN ÖNGÖRDÜ⁄Ü YEN‹L‹KLER
4.1. Denetim Organ› Yerine Ba¤›ms›z Denetim
6762 say›l› TTK, anonim flirketin iç denetimini, genel kurulca seçilen ve en az bir en fazla befl gerçek kifliden oluflan ve pay sahibi olmas› zorunlulu¤u bulunmayan yasal/zorunlu bir organa b›rakm›flken
(m.347); Tasar›, bu görevi, nitelikleri kanunla belirlenmifl ve yine genel
kurulca seçilecek ba¤›ms›z denetçilere vermektedir. Tasar› m.400/1 uyar›nca, denetçi ancak bir “ba¤›ms›z denetim kuruluflu” olabilir. “Ba¤›ms›z
denetim kuruluflunun kurulufl ve çal›flma esaslar› ve denetim elemanlar›n›n nitelikleri Bakanlar Kurulu karar›yla düzenlenir”.
Küçük anonim flirketler ise, en az iki “yeminli malî müflavir” veya
“serbest muhasebeci malî müflavir” seçebilirler. Tasar› m.400’de sözü
edilen “küçük anonim flirketler” sözü ile kastedilen, Tasar› m.1501’de tan›m› yap›lan “küçük sermaye flirketi”dir. Bu tan›mda verilen üç ölçütten
en az ikisini aflamayanlar küçük sermaye flirketi olarak kabul edilmifltir.
Bu ölçütler flunlard›r:
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a) Aktifte gözüken zarar›n ç›kar›lmas›yla bulunan bilânço toplam›
alt› milyon Türk Liras›;
b) Hesap döneminin son gününden (bilânço günü) önceki oniki ay
içindeki sat›fllar toplam› oniki milyon Türk Liras›,
c) Y›ll›k ortalama çal›flan say›s› elli kifli.
Küçük anonim flirketler d›fl›nda kalan ve tan›m› Tasar› m.1501’de
yap›lan büyük anonim flirketler ile orta büyüklükteki anonim flirketlerin
denetimi ise, ba¤›ms›z denetim kurulufllar› taraf›ndan yap›lacakt›r.
4.2. Denetimin Konusu ve Kapsam›
A. Genel Olarak
TTK, denetim organ›na hem flirket yönetimine ait ifl ve ifllemleri
hem de flirket hesaplar›n› denetim yetkisi ve görevi yüklemektedir.
TTK.m.353/I’de denetçilerin as›l görevinin flirketin ifl ve ifllemlerini denetlemek oldu¤u vurguland›ktan sonra, bilançonun tanzim fleklini belirlemek (m.353/I–1), bütçe ve bilançoyu denetlemek (m.353/I–6) ve y›ll›k
raporun düzenlenmesi (m.354) görevleri de aç›kça say›lmaktad›r.
Tasar› m.398’de ise, bu görev tan›m› daha ayr›nt›l› bir flekilde say›lmaktad›r: Anonim flirketin finansal tablolar› ile y›ll›k raporlar› baflta olmak üzere, flirket envanterleri de dahil olmak üzere tüm muhasebe ifllemlerinin denetimi. fiirketin finansal tablolar› ve y›ll›k raporlar›n denetimi, ayr›ca Türkiye Muhasebe Standartlar› ile kanuna ve esas sözleflme
hükümlerine uyulup uyulmad›¤›n›n incelenmesini de içerir.
Ayr›ca TTK.m.347-359’da yer alan denetim kurallar›, anonim flirketler ile ortak say›s› yirmiyi aflan limited flirketlerde uygulanacakt›r. Tasar›
m.397-406’da öngörülen denetim kurallar›n›n kapsam›, anonim ve limited flirketler ile flirketler toplulu¤unu (Tasar› m.195) içine almaktad›r. Tasar› m.397/1 madde gerekçesinde denildi¤i gibi, “ denetime, büyük, kü-
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çük ve orta ölçekli, halka aç›k olan veya olmayan, hisse senetleri borsada ifllem gören ya da görmeyen özel ve kamu sektörüne dâhil tüm anonim flirketler dâhildir”.
B. Özel Denetim Konular›
Tasar›, “birleflme sözleflmesinin ve birleflme raporunun denetlenmesi” (m.148) ile, “tür de¤ifltirme plan›n›n ve tür de¤ifltirme raporunun
denetlenmesi” (m.187) ayni sermayeye de¤er biçmenin denetlenmesi
(m.343) iç kaynaklardan sermaye art›fl›n›n denetlenmesi (m.462/2) ve
sermaye azalt›lmas› karar›n›n denetlenmesi (m.473/2) konular›n› özel
olarak ayr› maddelerde düzenlemektedir.
Tasar› m.148/1 uyar›nca, birleflmeye kat›lan ortakl›klar›n; birleflme
sözleflmesini, birleflme raporunu ve birleflmeye esas oluflturan bilânçoyu, bu konuda uzman olan bir ba¤›ms›z denetim kurulufluna denetlettirmeleri flartt›r.
Birleflmeye kat›lan ortakl›klar, birleflmeyi denetleyecek ba¤›ms›z
denetleme kurulufluna amaca yard›mc› olacak, her türlü bilgi ve belgeyi
vermek zorundad›r (Tasar› m.148/2).
Ba¤›ms›z denetleme kuruluflu taraf›ndan birleflmeye iliflkin olarak
düzenlenecek denetleme raporu, afla¤›daki hususlar› inceleyip görüfl
aç›klayan bir muhtevaya sahip olmal›d›r (Tasar› m.148/3);
a) Devralan ortakl›k taraf›ndan yap›lmas› öngörülen sermaye art›r›m›n›n, devrolunan ortakl›¤›n ortaklar›n›n haklar›n› korumaya yeterli bulunup bulunmad›¤›;
b) De¤iflim oran›n›n ve ayr›lma karfl›l›¤›n›n adil olup olmad›¤›;
c) De¤iflim oran›n›n hangi yönteme göre hesaplad›¤›; en az üç farkl› genel kabul gören yöntem ile karfl›laflt›rma yap›larak, uygulanan yöntemin adil oldu¤u;
d) Di¤er genel kabul gören yöntemlere göre hangi de¤erlerin ortaya ç›kabilece¤i;
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e) Denklefltirme varsa, bunun uygun olup olmad›¤›;
f) De¤iflim oran›n›n hesaplanmas› yönünden paylar›n de¤erlendirilmesinde dikkate al›nan özellikler;
Küçük ve orta ölçekli anonim ortakl›klar, tüm ortaklar›n onaylamas› halinde denetlemeden vazgeçebilirler (Tasar› m.148/4).
Tasar› m.187/1’e göre, anonim ortakl›k, tür de¤ifltirme plân›n›, tür
de¤ifltirme raporunu, tür de¤ifltirmede esas al›nan bilânçoyu bu hususta
uzman bir ba¤›ms›z denetleme kurulufluna denetlettirir. Ortakl›k denetlemeyi yapacak olan ba¤›ms›z denetleme kurulufluna, yap›lacak denetlemenin amac›na hizmet edebilecek bütün bilgi ve belgeleri vermek zorundad›r (Tasar› m.187/2). Ba¤›ms›z denetleme kuruluflu tür de¤ifltirmeye iliflkin flartlar›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini, bilânçonun gerçe¤e
uygun olup olmad›¤›n› ve tür de¤ifltirmeden sonra ortaklar›n hukukî durumlar›n›n korunup korunmad›¤›n› incelemek ve de¤erlendirmek zorundad›r (Tasar› m.187/3).
Tasar› m.343/1’e göre, aynî sermayeye ve kurulufl s›ras›nda devral›nacak iflletmelere ve ayînlara, flirket merkezinin bulunaca¤› yer ticaret
mahkemesi taraf›ndan atanan bilirkiflilerce de¤er biçilir. De¤erleme raporunda, seçilen de¤erleme yönteminin, somut olay için en adil ve en
uygun yöntem oldu¤unun gerekçelerle aç›klanmas› flartt›r. Resmî nitelik
tafl›yan bu rapora mahkemede, kurucular, kurulufl denetçisi ve menfaat
sahipleri itiraz edebilir 3. Tasar› m.343/2’e göre, alacaklar›n varl›¤› ve de-

¤eri yeminli malî müflavir veya serbest muhasebeci malî müflavir raporu
ile belgelenmelidir.
3 Mevcut düzenleme ile Tasar› aras›nda baz› farkl›l›klar vard›r: (1) Bilirkifliler raporlar›nda, seçtikleri de¤erleme yönteminin somut olay için hem en adil hem de en uygun yöntem oldu¤unu aç›klamal›d›rlar. Bu flart, bilirkiflilerin somut
olay gerçe¤inin icap ettirdi¤i uzmanl›¤a sahip olmalar›, ayr›nt›l› ve karfl›laflt›rmalar› içeren aç›klamalar yapmalar› zorunlu¤una da iflaret eder. (2) Rapor resmî nitelik tafl›d›¤›ndan, mevzuat›m›zdaki "resmî" evraka iliflkin hükümlere tabîdir.
(3) Tasar›da rapora aç›kça itiraz hakk› tan›nm›flt›r. (4) Alacaklar›n sermaye olarak konulmas› halinde bunlar›n varl›¤› ve
de¤eri, yeminli malî müflavir veya serbest muhasebeci malî müflavir raporuyla belirlenir. Bu rapor da "resmî" nitelik
tafl›r. Bkz. Tasar› Madde Gerekçesi
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Tasar› m.462/2 uyar›nca, anonim flirketin kendi iç kaynaklar›ndan
sermaye art›r›m› yoluna baflvurmas› halinde, sermayenin art›r›lan k›sm›n› iç kaynaklardan karfl›layan tutar›n flirket bünyesinde gerçekten varoldu¤u, onanm›fl y›ll›k bilânço ve sermaye art›r›m› denetçisi taraf›ndan
do¤rulanm›fl, aç›k ve yaz›l› bir beyanla ispat edilmek gerekir. Bilânço tarihinin üzerinden alt› aydan fazla zaman geçmifl oldu¤u takdirde yeni bir
bilânço ç›kar›lmas› ve bunun sermaye art›r›m› denetçisi taraf›ndan onaylanm›fl olmas› flartt›r.
Bu hükümle, iflletmenin kendi öz kaynaklar›ndan yapm›fl oldu¤u
sermaye art›r›m› da ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl; böylece sermaye
art›r›m›n gerçekten yap›l›p yap›lmad›¤›n›n yetkili ve güvenilir bir ba¤›ms›z denetçi onay›ndan geçmesi amaçlanm›flt›r.
Tasar› m.473/2’e göre, sermaye azalt›lmas›na karar verilebilmesi
için, sermayenin azalt›lmas›na ra¤men flirket alacakl›lar›n›n haklar›n› tamamen karfl›layacak miktarda aktifin var oldu¤u ifllem denetçisi raporu
ile belgelenmifl olmas› flartt›r.
4.3. Denetçilerin Nitelikleri
Özellikle çok ortakl› (büyük) ve halka aç›k anonim flirketlerde, denetçilerin belirli bir ehliyet derecesine sahip olmalar› gere¤i dile getirilmifl olmas›na ra¤men; 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu, denetçiler için
zorunlu bir ehliyet flart›na yer vermemifltir. TK.m.347/II uyar›nca, denetçinin pay sahibi olmas› zorunlu de¤ildir. Aç›kça yasaklanmad›¤› için denetçinin tüzel kifli de olabilece¤i kabul edilmektedir.
Türk Ticaret Kanunu sisteminde denetçileri genel kurul seçer ve
esas sözleflmede hüküm yoksa ücretlerini belirler ve onlar› her zaman
azledebilir. Pratik olarak düflünüldü¤ünde, genel kurulda yönetim kurulunu seçen ço¤unluk ile denetçileri seçen ço¤unlu¤un menfaatleri genellikle kesiflmekte oldu¤undan; pay sahipleri ad›na yönetim kurulunu de-
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netlemekle görevli bu organ›n yeterince ba¤›ms›z olamayaca¤› ve etkin
bir denetim yapamayaca¤› kolayl›kla anlafl›labilir.
Denetim organ›n› kald›r›p yerine ba¤›ms›z denetim kuruluflunu ikame eden Tasar›, onun ba¤›ms›zl›k niteli¤inin korunmas›na özel önem
vererek “denetçi olabilecekler” kenar bafll›kl› 400. maddede denetçilerin
sahip olmas› gereken nitelikleri ayr›nt›l› flekilde belirtmektedir:
Denetçi ancak bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu olabilir. Küçük
anonim flirketler, en az iki yeminli malî müflaviri veya serbest muhasebeci malî müflaviri denetçi olarak seçebilirler. Ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun kurulufl ve çal›flma esaslar› ve denetleme elemanlar›n›n nitelikleri Bakanlar Kurulu karar›yla düzenlenir (Tasar› m.400/1).
Afla¤›daki hallerden birinin varl›¤›nda mâlî müflavir veya serbest
muhasebeci malî müflavir, ba¤›ms›z d›fl denetim kuruluflu, bunun paysahiplerinden biri ve yeminli mâlî müflavirin, serbest muhasebeci malî müflavirin, ba¤›ms›z denetim kuruluflunun veya onun paysahibinin yan›nda
çal›flan veya burada say›lanlar›n mesle¤i birlikte icra ettikleri kifli veya kifliler, ilgili flirkette denetçi olamaz.
Önceki cümlede say›lanlardan biri, afla¤›daki ihtimallerde denetçi
seçilemez:
a) Denetlenecek flirkette pay sahibiyse;
b) Denetlenecek flirketin yöneticisi veya çal›flan›ysa veya denetçi
olarak atanmas›ndan önceki üç y›l içinde bu s›fat› tafl›m›flsa;
c) Denetlenecek flirketle ba¤lant›s› bulunan bir tüzel kiflinin veya
bir flirketin veya bir ticarî iflletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla
paya sahipse;
d) Denetlenecek flirketle ba¤lant› halinde bulunan veya böyle bir
flirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir iflletmede çal›fl›yorsa
veya denetçisi olaca¤› flirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kiflinin yan›nda herhangi bir flekilde hizmet veriyorsa;
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e) Denetlenecek flirketin defterlerinin tutulmas›nda veya finansal
tablolar›n›n düzenlenmesinde denetim d›fl›nda faaliyette veya katk›da
bulunmuflsa;
f) Denetlenecek flirketin defterlerinin tutulmas›nda veya finansal
tablolar›n›n ç›kar›lmas›nda denetim d›fl›nda faaliyette veya katk›da bulundu¤u için beflinci bende göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel
kiflinin veya onun ortaklar›ndan birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çal›flan›, yönetim kurulu üyesi, orta¤›, sahibi ya da gerçek kifli olarak bizzat kendisi ise;
g) Birinci ilâ alt›nc› bendlerde yer alan flartlar› tafl›d›¤› için denetçi
olamayan bir denetçinin nezdinde çal›fl›yorsa,
h) Son befl y›l içinde denetçili¤e iliflkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamam›n›n yüzde otuzundan fazlas›n› denetlenecek
flirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile ifltirak etmifl bulunan flirketlere verilen denetim ve dan›flmanl›k faaliyetinden elde etmiflse ve bunu cari y›lda da elde etmesi bekleniyorsa,
Ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müflavirler ve Yeminli Malî Müflavirler Odalar› Birli¤i, katlan›lmas› güç bir durum ortaya ç›kacaksa (h) bendindeki yasa¤›n kald›r›lmas› için belli bir süreyle s›n›rl› olarak
onay verebilir.
Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu, menkul k›ymetleri borsada ifllem
gören bir flirket için on y›l içinde alt› defa onay yaz›s› vermiflse, o flirkete denetçi olamaz (Tasar› m.400/2).
Bu madde hükümleri, ilgili konuda uzmanl›¤› flart olan ifllem denetçilerine de uygulan›r. Kanunda veya esas sözleflmede aksi öngörülmemiflse, ifllem denetçisi genel kurul taraf›ndan atan›r ve görevden al›n›r
(Tasar› m.400/3).
Özetle ifade etmek gerekirse, Tasar› metninde geçen denetçi türleri flu flekilde s›ralanabilir: ‹fllem denetçisi, kurulufl denetçisi, hesap denetçisi, topluluk denetçisi, özel denetçi, uzman ve denetçi yard›mc›s›d›r
(Özel, 2005, 13).
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4.4. Denetçilerin Seçilmesi Yöntemi
Denetçilerin genel kurulca seçilmesi ilkesini belirleyen Ticaret Kanunumuz (m.347/II), ilk denetçilerin ani kuruluflta esas sözleflmede gösterilmesi gerekti¤ini (m.303/II), tedrici kuruluflta ise kurulufl genel kurulca seçilmesini öngörmüfltür (m.292/II) (Öçal, 1976, 363–369). Yine
TK.m.351’e göre, denetçilerden birinin ölüm, istifa ve baflka nedenlerle
boflalmas› durumunda bunun di¤er denetçiler taraf›ndan ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere doldurulabilece¤i; tek denetçinin boflalmas› halinde (Yarg›tay. 11. HD., 03.10.1985, 4690/5000) yine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere bu bofllu¤un mahkemece doldurulmas›
kabul edilmifltir.
Tasar›, denetçinin genel kurul taraf›ndan belirlenmesi ilkesine dokunmam›fl; fakat genel kurulun her faaliyet y›l› için ayr›ca denetçi seçmesini öngörmüfltür (m.399). Tasar›ya göre, “denetçinin, her faaliyet y›l› ve her halde görev ifa edece¤i faaliyet y›l› bitmeden seçilmesi flartt›r”
(m.399/1). Fakat e¤er, faaliyet y›l›n›n dördüncü ay›na kadar genel kurul
taraf›ndan seçilmemesi halinde; yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinden veya pay sahiplerinden biri ticaret mahkemesine baflvurarak denetçinin mahkemece seçilmesini sa¤layacakt›r (m.399/6). Ayn› flekilde,
genel kurul taraf›ndan seçilen denetçinin, görevi reddetmesi, sözleflmeyi feshetmesi, görevlendirme karar›n›n iptal olunmas› veya butlan› gibi
hallerde de denetçi atamas› yine mahkemece yap›l›r (m.399/6).
Genel kurulca veya mahkemece seçilen denetçinin ba¤›ms›z denetim faaliyetine bafllayabilmesi için anonim flirketle bir ba¤›ms›z denetim
sözleflmesi imzalamas› gerekmektedir.
4.5. Denetçi Seçilmemesi (Yoklu¤u)
Anonim flirketin zorunlu organlar›ndan biri olan denetçinin yoklu-
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¤u, yani hiç seçilmemifl olmas› veya seçildikten sonra ana sözleflme ile
belirlenen say›n›n ya da yasal s›n›r›n (en az 1) alt›na düflmesi yani tek
denetçinin de boflalmas› ve bu bofllu¤un mahkemece doldurulamamas›
halinde fesih davas› aç›labilecek; fakat aç›lan davada mahkeme denetçi
seçimi için flirkete uygun bir süre tan›yacak bu sürede seçim yap›lamazsa fesih karar› verebilecektir.
Tasar›, “organ denetçi” anlay›fl›na son verdi¤ine göre, denetçi yoklu¤u art›k “organ eksikli¤i” olarak nitelendirilemeyecektir. Tasar› m.397/2,
ba¤›ms›z denetçi denetimi eksikli¤inin yapt›r›m›n› flu flekilde ifade etmektedir: “Denetçinin denetiminden geçmemifl finansal tablolar ve y›ll›k
rapor düzenlenmemifl hükmündedir”.
4.6. Denetçilerin Üye Say›s› ve Çal›flma Süresi
Tasar›, denetçinin bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu olmas›n› zorunlu görmekte; küçük anonim flirketler için ise, en az iki “yeminli malî müflavir” (YMM) veya “serbest muhasebeci malî müflavir” (SMMM) seçilmesini aramaktad›r (m.400/1). Çal›flma süresine gelince, her hesap y›l› için
ayr›ca denetçi seçimi yap›lmas› öngörülmüfltür: “Denetçinin, her faaliyet
y›l› ve her halde görev ifa edece¤i faaliyet y›l› bitmeden seçilmesi flartt›r” (Tasar› m.399/1).
Tasar›da, genel kurul taraf›ndan seçilecek ba¤›ms›z denetim kuruluflu veya mali müflavirlerin çal›flma süresini etkileyecek iki özel durum
daha belirtilmifltir. ‹lki m.400/1-g’de aç›klanm›flt›r: Son befl y›l içinde denetçili¤e iliflkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamam›n›n
yüzde otuzundan fazlas›n› denetlenecek flirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile ifltirak etmifl bulunan flirketlere verilen denetleme ve
dan›flmanl›k faaliyetinden elde etmiflse ve bunu cari y›lda da elde etmesi bekleniyorsa. Di¤eri ise m.400/2’de yer almaktad›r: Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu, menkul k›ymetleri borsada ifllem gören bir flirket için
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on y›l içinde alt› defa onay yaz›s› vermiflse. Bu iki ihtimalde, bu kapsama giren kurulufl veya denetçilerin seçilmesi mümkün olamayacakt›r.
4.7. Denetçilerin ‹stifas› ve Azli
TK.m.351, denetçilerin istifas›n›n mümkün oldu¤unu belirtmektedir. TK.m.350 de, denetçilerin genel kurul taraf›ndan her zaman azledilebilece¤ini ve yerlerine baflkalar›n atanabilece¤ini vurgulad›ktan sonra,
pay sahibi denetçilerin azil nedeniyle tazminat talebini yasaklamaktad›r.
TK.m.350 düzenlemesinin z›t anlam›ndan (mefhum-u muhalif) pay sahibi olmayan denetçilerin haks›z azil nedeniyle tazminat isteyebilece¤i kabul edilmektedir. Yarg›tay, hakl› bir sebebe dayal› olmayan tazminat davalar›n›n dinlenmeyece¤i görüflündedir (Yarg›tay. 11. HD., 02.06.1977,
2879/2887; 11. HD., 05.07.1987, 3425/3516; 11. HD., 30.03.1978, 1523/1618; 11
.HD., 22.11.1979, 5212/5350. 11. HD., 05.07.1983, 3425/3516). Ayn› flekilde zamans›z istifa eden denetçi de anonim flirketin bu yüzden u¤rad›¤› zarar›
tazminle yükümlü olur (‹mregün, 1973, 379).
Tasar› m.399/8’e göre, anonim flirket ile denetçi aras›nda kurulan
denetleme sözleflmesinin, denetçinin tek tarafl› fesih beyan› ile sona erdirilebilmesi, sadece hakk›nda görevden al›nma davas› aç›lmas› gibi bir
hakl› sebep bulunmas› halinde mümkün olabilir. Tasar›, hakim taraf›ndan takdir edilecek “hakl› sebep” unsurunun belirlenmesine yard›mc›
olabilecek bir hususa da iflaret etmektedir: “Taraflar aras›ndaki, onay yaz›s›na iliflkin görüfl ayr›l›klar›, onay yaz›s›na iliflkin ihtirazi kay›t (s›n›rlama) veya kaç›nma, hakl› sebep say›lamaz” (m.399/8).
Denetçinin sözleflmeyi fesih beyan› “yaz›l› ve gerekçeli” olmak zorundad›r (m.399/8).
Tasar› m.399/2’ye göre, sadece m.399/4’de öngörüldü¤ü flekilde ve
baflka bir denetçi atanm›flsa denetçiden denetleme görevi geri al›nabilir.
M.399/4 ise, flirket merkezinin bulundu¤u yerdeki ticaret mahkemesi ka-
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rar› ile denetçinin görevine son verilebilece¤ini öngörür. Böyle bir karar
verilmesi de, anonim flirket yönetim kurulunun (kurul olarak) veya sermayenin yüzde onunu, halka aç›k flirketlerde esas veya ç›kar›lm›fl sermayenin yüzde beflini oluflturan pay sahiplerinin mahkemeye baflvurmas› ve mahkemenin ilgilileri ve seçilmifl denetçiyi dinleyerek, seçilmifl denetçinin kiflili¤ine iliflkin bir nedenin gerektirmesi, özellikle de onun tarafl› davrand›¤› yönünde bir endiflenin varl›¤› halinde mümkün olabilecektir. Bu tür bir hakl› sebebe dayal› olarak denetçiyi azleden mahkeme, ayn› kararda (efl zamanl› olarak) baflka bir denetçi de atamak durumundad›r.
Denetçinin ancak mahkemece görevden al›nabilmesi kural›, emredici niteliktedir ve flirket ana sözleflmesi ya da ba¤›ms›z denetim sözleflmesi ile aksi kararlaflt›r›larak anonim flirkete denetçiyi azletme yetkisi verilemez (Çelik, 2006, 569).
Tasar›.m.399/5 uyar›nca, görevden alma ve yeni denetçi atama davas›, genel kurulca karara ba¤lanan denetçi seçiminin ilân›ndan itibaren
üç hafta içinde aç›l›r. Azl›¤›n bu davay› açabilmesi için, denetçinin seçimine karfl› oy vermifl, karfl› oyunu tutana¤a geçirtmifl ve seçimin yap›ld›¤› genel kurul toplant›s› tarihinden itibaren geriye en az üç aydan beri flirketin pay sahibi s›fat›n› tafl›yor olmas› gerekir.
4.8. Denetim Sonucu
Tasar› m.402/1’e göre, haz›rlanacak denetçi raporu, yap›lan denetimin türü, kapsam› ve sonuçlar› hakk›nda, gereken aç›kl›kta, anlafl›l›r, basit bir dille yaz›lm›fl ve geçmifl iki y›lla karfl›laflt›rmalar› içermelidir.
Raporun özel bölümünde, öncelikle yönetim kurulunun flirket hakk›ndaki irdelemeleri kanaat bildirilerek de¤erlendirilir. Raporda ayr›ca
denetim s›ras›nda, yanl›fllar›n saptan›p saptanmad›¤› ve yasal kurallara
ayk›r›l›klar tespit edilip edilmedi¤i aç›klan›r. Denetlenen flirketin varl›¤›-
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n› tehlikeye atan veya geliflmesine ciddi engel teflkil eden yönetim kurulu ve di¤er yöneticilerin kanun ve esas sözleflmeyi a¤›r ölçüde ihlâl etti¤ine iliflkin olgular›n, belirlenip belirlenmedi¤i de raporda aç›klanmal›d›r (m.402/2).
Denetim raporunun esas bölümünde, defter tutma düzeninin, denetlenen belgelerin, finansal tablolar›n, y›ll›k raporun, topluluk finansal
tablolar›n›n ve topluluk y›ll›k raporunun kanuna ve esas sözleflme hükümlerine uygun olup olmad›¤› ile yönetim kurulunun, talep edilen
aç›klamalar› yap›p yapmad›¤› ve belgeleri ibraz edip etmedi¤i aç›kça ifade edilir (m.402/3).
Finansal tablolar ile bunlar›n dayana¤› olan defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmad›¤›, genel kabul gören muhasebe ilkeleri çerçevesinde, flirketin malvarl›ksal, finansal ve kârl›l›k durumunun resmini gerçe¤e uygun olarak ve dürüst bir flekilde yans›t›p yans›tmad›¤› da denetim raporunda belirtilmelidir (m.402/4).
TTK’na göre denetçi, genel kurul ad›na denetim yap›p haz›rlad›¤›
raporu genel kurulun bilgisi ve onay›na sunarken; Tasar›, denetçi raporunun yönetim kuruluna sunulmas›n› kabul etmektedir (m.402/8). Denetçi, denetimin sonucunu, flirketin veya toplulu¤un finansal tablolar›na
koyaca¤› bir onay yaz›s›nda özet fleklinde belirtir. Onay yaz›s›, denetimin konusu, türü ve kapsam› yan›nda denetçinin, denetimin sonucuna
iliflkin de¤erlendirmesini de içerir. Denetçi, herhangi bir itiraz ileri sürmedi¤i takdirde, onay yaz›s›nda, m.398 uyar›nca yap›lan denetimde herhangi bir ayk›r›l›¤›n belirlenmedi¤ini; flirketin veya toplulu¤un finansal
tablolar›n›n do¤ru oldu¤unu ve ortaya konulan, flirketin malvarl›ksal, finansal ve kârl›l›k durumuna iliflkin resminin gerçe¤e uygun bulundu¤unu ve gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tt›¤›n› aç›klar (Tasar› m.403/1).
Bu onay yaz›s›nda, denetim sonucu, yönetim kurulunun sorumlulu¤unu gerektirecek bir durumun mevcut olup olmad›¤›, herkes taraf›ndan anlafl›labilecek tarzda belirtilir (Tasar› m.403/2). fiirketin y›ll›k raporu ve yerindeli¤i de¤erlendirilir (Tasar› m.403/3)
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4.9. Denetçinin Haklar› ve Yetkileri
Tasar›.m.401/1 uyar›nca, anonim flirket yönetim kurulu finansal tablolar› ile y›ll›k raporunu düzenleyip, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, ayr›ca flirket defterlerinin, yaz›lar›n›n, belgelerinin, varl›klar›n›n, borçlar›n›n, kasas›n›n, k›ymetli evrak›n›n, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânlar› sa¤lamal›d›r.
Bu hükümler, flirket hesaplar›na iliflkin tablolar ile raporlar›n gerekti¤i flekilde ve içerikte eksiksiz ve zaman›nda yönetim kurulunca denetçiye teslimini ve sa¤l›kl› bir denetimin yap›labilmesi için gerekli imkânlar›n haz›rlan›p sa¤lanmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Ticari defterler, yat›r›m
planlar›, teflvik baflvurular›, belgeleri, sözleflmeler ve ekli belgeler ile envanter ve kasa denetim için denetçi emrine amade tutulmal›d›r.
Denetçi, yönetim kurulundan, kanuna uygun ve özenli bir denetim
için gerekli olan bütün bilgileri vermesini ve dayanak oluflturabilecek
belgeleri sunmas›n› talep etme yetkisine sahiptir (Tasar›, m.401/2). Böylece flirket yönetim kurulu, denetçiye denetim amaçl› her türlü imkân›
sa¤lamak, bilgi ve belgeyi vermek yükümü alt›na sokulmufl olmaktad›r.
4.10. Denetçinin Borç ve Yükümleri
Tasar› ile öngörülen ba¤›ms›z denetim, “denetçilik mesle¤inin gerekleri ile meslek eti¤ine ve uluslararas› standartlara uygun olarak ve
özenle yap›l›r” (m.398/1). Madde gerekçesine bak›l›rsa, denetim raporuna denetçilik mesle¤inin gerekleri ile ahlak› hâkim k›l›nm›fl, uluslararas›
standartlara gönderme yap›lm›fl; böylece “özel bir özen yükümü” öngörülmüfl olmaktad›r.
Tasar› m.404/1 uyar›nca, denetçi, ifllem denetçileri ve özel denetçi,
bunlar›n yard›mc›lar› ve ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun denetime yard›mc› olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafs›z bir flekilde yapmak ve
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s›r saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri s›ras›nda ö¤rendikleri, denetleme ile ilgili olan ifl ve iflletme s›rlar›n› izinsiz olarak kullanamazlar. Denetçinin bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflu olmas› halinde s›r saklama yükümü bu kurumun yönetim kurulunu ve üyelerini de kapsar (Tasar›
m.404/3).
4.11. Denetçinin Sorumlulu¤u
Denetçilerin hukuki sorumlulu¤unu genel olarak 554. maddede düzenleyen Tasar›, 404. maddede s›r saklamadan do¤an sorumlulu¤u, 562.
maddede ise, denetçilerin cezai sorumlulu¤una yer vermifltir. Denetim
faaliyeti nedeniyle flirkete ait önemli bilgilere ve s›rlara ulaflabilecek denetçilerin s›r saklama yükümü Tasar›’da özel olarak düzenlenmifltir. Tasar› m.404/1 uyar›nca s›r saklama yükümünü kasden veya ihmal ile ihlal eden denetçi, flirkete (ve zarar verdikleri takdirde ba¤l› flirketlere)
karfl› sorumlu olacakt›r. Zarar veren kifli birden fazla ise aralar›ndaki sorumluluk müteselsil olacakt›r.
S›r saklama yükümünün yerine getirilmesinde ihmali bulunan kifliler hakk›nda, verdikleri zarar sebebiyle, bir denetim için yüz bin Türk
Liras›na, pay senetleri borsada ifllem gören anonim flirketlerde ise üçyüz
bin Türk Liras›na kadar tazminata hükmedilebilir. ‹hmalleriyle zarara sebebiyet veren kiflilere iliflkin bu s›n›rlama denetime birden çok kiflinin
kat›lm›fl veya birden çok sorumluluk do¤urucu eylemin gerçeklefltirilmifl
olmas› halinde uyguland›¤› gibi, kat›lanlardan baz›lar›n›n kas›tl› hareket
etmifl olmalar› durumunda da geçerlidir (Tasar›, m.404/2).
S›r saklama borcunu ihlali nedeniyle denetçiye yüklenen tazmin
yükümü, “sözleflme ile ne kald›r›labilir ne de daralt›labilir” (Tasar›,
m.404/4). Denetçinin bu maddeden do¤an sorumlulu¤una iliflkin talepler rapor tarihinden bafllayarak befl y›lda zamanafl›m›na u¤rar (Tasar›,
m.404/5).
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fiirketin ve flirketler toplulu¤unun y›l sonu ve konsolide finansal
tablolar›n›, raporlar›n›, hesaplar›n›; ve kuruluflunu, sermaye art›r›m›n›,
azalt›lmas›n›, birleflmeyi, bölünmeyi, nev’i de¤ifltirmeyi, menkul k›ymet
ihrac›n› veya herhangi bir di¤er flirket ifllem ve karar›n› denetleyenler ve
özel denetçiler; kanunî görevlerininin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem flirkete hem de paysahipleri ile flirket alacakl›lar›na karfl›, verdikleri zarar dolay›s›yla sorumludur. Kusuru iddia
eden ispatla yükümlüdür (Tasar›, m.554).
4.12. Özel Denetçi
A. Genel Bak›fl
Ticaret Kanunumuz, anonim flirket yönetimi ve hesaplar›n›n bir “organ-denetçi” eliyle denetlenmesini kabul etmekle birlikte, belirli baz› konular›n incelenmesi ve araflt›r›lmas› için gerek görülürse genel kurul taraf›ndan özel denetçi seçilmesi imkan›n›, ana sözleflme veya genel kurul
karar› ile bertaraf edilemeyecek bir az›nl›k hakk› olarak kabul etmektedir (m.348/I).
TTK.m.348/II düzenlemesine göre, genel kuruldan özel denetçi seçilmesini talep yetkisi, genel kurul toplant›s›ndan en az alt› ay öncesinden “esas sermayenin onda birine sahip olduklar› sabit olan pay sahipleri”ne aittir. F›kra’ya göre özel denetim son iki y›l› kapsayabilir ve özel
denetiminin konusu da flöyle aç›klanmaktad›r: fiirketin kurulufl veya yönetim ifllemlerine iliflkin bir usulsüzlük; kanun veya ana sözleflme hükümlerine önemli flekilde ayk›r›l›k iddialar› ile bilânçonun gerçekli¤inin
araflt›r›lmas›.
Anonim flirketin denetimini organ denetçiden alarak ba¤›ms›z denetim öngören Tasar›, özel denetçi seçilmesi yöntemini oldukça ayr›nt›l› ve kapsaml› flekilde düzenlemifltir. Kanun sadece bir madde (m.348)
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ile özel denetçi seçilmesi hakk›n› düzenlemiflken, Tasar› “özel denetim
isteme hakk›”na yedi madde ay›rm›flt›r (m.438-444).
TTK.m.348 hükmü, 1937 tarihli Alman Payl› Ortakl›klar Kanunu
(POK) paragraf 118’den esinlenilerek kabul edilmifl olmakla birlikte; Alman POK'da 1969, 1985 ve 1998 y›llar›nda yap›lan de¤iflikliklerle karmafl›k bir yap›ya kavuflan bu düzenlemenin Türkiye’nin gereksinimlerine
cevap vermekten uzaklaflt›¤› gerekçesiyle Tasar› bu ayr›nt›l› düzenlemesinde ‹sv.BK.m.697a-697g düzenlemesini esas alm›flt›r.
Kapsaml› Tasar› hükümlerine geçmeden öncelikle tespit etmek gerekir ki, Tasar› sisteminde bu hak iki durumda kullan›labilecektir. Ya
pay sahibinin özel denetçi talebinin genel kurulda kabulü üzerine mahkemece özel denetçi atanacakt›r (Tasar› m.438). Ya da genel kurulun bu
talebi reddi üzerine azl›¤›n mahkemeye baflvurmalar› ile mahkemece
özel denetçi atanacakt›r (Tasar› m.439, 440). Birinci halde, özel denetime genel kurul karar verirken; ikinci halde do¤rudan mahkeme karar
vermekte fakat her iki durumda da özel denetçi mahkemece seçilmektedir. Tasar›n›n öngördü¤ü özel denetim sistemini kabaca bu flekilde ifade etmek mümkündür. Bu kuflbak›fl› belirlemeden sonra, Tasar› düzenlemesinin ayr›nt›lar›na geçebiliriz.
B. Tasar›n›n Öngördü¤ü Özel Denetim Sistemi
Her pay sahibi, pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›labilmesi için gerekli oldu¤u takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakk›n›n daha önce kullan›lm›fl oldu¤unu genel kurul tutana¤› ile belgelemek flart›yla (Tasar›
m.422), belirli olaylar›n özel bir denetimle aç›kl›¤a kavuflturulmas›n›,
gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir (Tasar› m.438/1).
Genel kurul talebi onaylarsa, flirket veya her bir pay sahibi 30 gün içinde, flirket merkezinin bulundu¤u yerdeki ticaret mahkemesinden bir
özel denetçi atanmas›n› talep edebilir (Tasar› m.438/2).
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Tasar› bir yenilik olarak özel denetçi seçtirme hakk›n› sadece az›nl›¤a de¤il her bir pay sahibine bireysel bir hak olarak tan›m›fl, genel kurulun bu talebi reddi halinde az›nl›¤›n mahkemeye baflvurmas› imkan›n› getirmifltir. Ayr›ca her halde özel denetçiyi mahkemenin seçmesi ilkesini benimseyerek, genel kurulun istedi¤i özel denetçileri seçerek özel
denetimi etkisiz k›lmas› da önlenmifl olmaktad›r. Tasar›, ‹sv. BK.m.700
(3)'e paralel flekilde, özel denetim isteminin gündeme ba¤l›l›k ilkesinin
bir istisnas› olarak kabul etmekle, kurumun ifllevini art›rm›fl olmaktad›r.
Pay sahibinin bu hakk› kötüye kullanmas›n› önlemek amac›yla da, bilgi
alma ve inceleme hakk›n› daha önce kullanm›fl olmas› flart› öngörülmüfltür.
Genel kurulun özel denetim talebini reddetmesi halinde, az›nl›k
hakk› devreye girmektedir: Sermayenin en az onda birini, halka aç›k
anonim flirketlerde yirmide birini oluflturan pay sahipleri veya paylar›n›n
itibarî de¤eri toplam› en az bir milyon Türk Liras› olan pay sahipleri üç
ay içinde mahkemeden özel denetçi atamas›n› isteyebilir (Tasar›
m.439/1). Dilekçe sahiplerinin, kurucular›n veya organlar›n, kanunu veya esas sözleflmeyi ihlâl ederek flirketi veya paysahiplerini zarara u¤ratt›klar›n› ikna edici bir flekilde ortaya koymalar› halinde özel denetçi atan›r (Tasar› m.439/2).
Mahkeme, flirketi ve talep sahiplerini dinledikten sonra karar›n› verir (Tasar› m.440/1). Mahkeme talebi yerinde görürse, talep çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir veya birden fazla ba¤›ms›z uzman› görevlendirir. Mahkemenin karar› kesindir (Tasar› m.440/2).
Özel denetim, amaca yararl› bir süre içinde ve flirket iflleri gereksiz
yere aksat›lmaks›z›n yap›lmal›d›r (Tasar› m.441/1). Yönetim Kurulu, flirketin defterlerinin, yaz›flmalar› dahil yaz›lar›n›n ve kasa, k›ymetli evrak
ve mallar baflta olmak üzere, varl›klar›n›n incelenmesine izin verir (Tasar› m.441/2). Kurucular, organlar, vekiller, çal›flanlar, kayy›mlar ve tasfiye memurlar› önemli olgular konusunda özel denetçiye bilgi vermekle
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yükümlüdür. ‹htilaf halinde karar› mahkeme verir (Tasar› m.441/3). Özel
denetçi, flirketin özel denetimin sonuçlar›na iliflkin görüflünü al›r (Tasar›
m.441/4). Özel denetçi s›r saklamakla yükümlüdür (Tasar› m.441/5).
Özel denetçi, incelemenin sonucu hakk›nda flirketin s›rlar›n› da koruyarak mahkemeye ayr›nt›l› bir rapor verir (Tasar› m.442/1). Mahkeme,
raporu flirkete tebli¤ eder ve flirketin, raporun aç›klanmas›n›n flirket s›rlar›n› veya flirketin korunmaya de¤er di¤er menfaatlerini zarara u¤rat›p
u¤ratmayaca¤›na ve bu sebeple talep sahiplerine sunulmamas›na iliflkin
talebi hakk›nda karar verir (Tasar› m.442/2). Mahkeme, flirket ve talep
sahiplerine, ay›klanan rapor hakk›nda de¤erlendirmeleri beyan etmek
ve ek soru sormak olana¤›n› tan›r (Tasar› m.442/3).
Yönetim kurulu, raporu ve buna iliflkin de¤erlendirmeleri, ilk genel
kurula sunar (Tasar› m.443/1). Her pay sahibi, genel kurul toplant›s›n›
izleyen bir y›ll›k süre içinde flirketten raporun ve yönetim kurulunun görüflünün bir suretinin verilmesini isteyebilir (Tasar› m.443/2).
Mahkeme, özel denetçi atanmas›n› kabul etmiflse, flirketçe ödenmesi gereken avans› ve giderleri belirtir. Özel hal ve flartlar›n hakl› göstermesi halinde giderler k›smen veya tamamen talep sahiplerine yükletilebilir (Tasar› m.444/1). Genel Kurul özel denetçinin atanmas›na karar
vermiflse giderler flirkete ait olur (Tasar› m.444/2).
Tasar› ayr›ca flirketler toplulu¤u iliflkilerine özgü olarak da özel denetime yer vermektedir: Tasar› m.406 uyar›nca, denetçi, flirketin hâkim
flirketle veya topluluk flirketleriyle iliflkileriyle ilgili olarak s›n›rl› onay veya kaç›nma yaz›s› yazm›flsa veya yönetim kurulu, flirketin topluluk taraf›ndan, baz› belirli hukukî ifllemler veya uygulanan önlemler dolay›s›yla
kayba u¤rat›ld›¤›n› ve bunlar dolay›s›yla denklefltirme yap›lmad›¤›n›
aç›klam›flsa; herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine, flirket merkezinin
bulundu¤u yerdeki ticaret mahkemesi taraf›ndan flirketin, hâkim flirketle veya hâkim flirkete ba¤l› flirketlerden biriyle olan iliflkisini incelemek
üzere özel denetçi atanabilir.
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Denetçinin s›n›rl› onay veya kaç›nma yaz›s› yazmas›na flirketin hâkim flirketle veya topluluk flirketlerinden biri ile iliflkileri sebep oluflturabilir. Söz konusu iliflkiler kanunlara ayk›r› bulunabilir; bu iliflkilerden flirket kayba u¤rad›¤› halde bu pay sahiplerinden saklanm›fl olabilir veya
yönetim kurulu kayba iflaret edip denklefltirme tazminat›n›n ödenmedi¤ini ifade etmifl olabilir. TTK’dan farkl› olarak, burada özel denetçi seçilmesini talep yetkisi her bir pay sahibine tan›nd›¤› gibi, genel kurulun bu
talebi reddetmesi imkân› da kald›r›lm›flt›r.
5. SONUÇ
De¤iflik haz›rlanma sebepleri olan yeni TTK Tasar›s›n›n Avrupa Birli¤i müktesebat›na yönelik bir kanun oldu¤u ve içeri¤indeki maddelerle
de bu çal›flmalar› destekleyici bir yönü oldu¤u flüphesizdir. Nitekim Türkiye’de yap›lan son zamanlardaki iktisadi ve sosyal alandaki yenilikler
baflta denetim iliflkin Avrupa Birli¤i 8. Direktifi olmak üzere buralardaki
kriterlere uymaya yöneliktir.
Yeni TTK bafllang›c›ndan sonuna kadar denetim ve denetim çal›flmalar›na yönelik bir kanundur. Denetim konusunda getirdi¤i en önemli yeniliklerin bafl›nda denetimin iç denetimden ç›kart›larak ba¤›ms›z denetçiler arac›l›¤›yla yap›lmas›na olanak vermesidir. Böylece iflletme içerisinde gerçekleflen ifllemlerin daha rasyonel ve gerçekçi flekilde topluma ve ç›kar gruplar›na sunulaca¤› düflünülmekte olup yat›r›mc›lar›n ve
karar vericilerin yanl›fl bilgilerle yan›lt›lmas› engellenmektedir. Ancak
kanun tasar›s› denetimin yap›lma biçimini belirlemifl olmas›na ra¤men
denetçilerin nitelikleri konusunda fazla ayr›nt›ya inmemifltir. Söz konusu durum kanunun eksikli¤i olarak göze çarpmaktad›r.
Anonim flirketlerin finansal tablolar›n›n, bölünme, tür de¤ifltirme
sermaye art›r›m› ve azalt›lmas› gibi konularda denetimi ön planda tutmas› bu tür çal›flmalar›n aç›kl›k ve alenilik içersinde gerçekleflmesini sa¤lama amac›na yönelik oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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Yasan›n getirdi¤i di¤er bir önemli husus olarak ta sermaye flirketlerine web sitesi kurma zorunlulu¤unun getirilmesi ve burada denetçinin,
özel denetçinin, ifllem denetçilerinin raporlar›, flirketin kanunen yapmas› gereken ilânlar›na, pay sahipleri ve ortaklar› aç›s›ndan önem tafl›yan
aç›klamalar›na yer verilmesi gibi flirkete ait ifllemlerin bir k›sm›n›n burada yay›nlanmas› gibi hususlar önemli noktalard›r. Burada da yine amaçlanan, fleffafl›k ilkesi içersinde ifllemlerin gerçekleflmesini sa¤lamak ve
ç›kar gruplar›n›n yan›lt›lmas›n› engellemektir. Yasan›n dikkati çeken en
önemli eksikli¤i olarak ise denetim ve denetim elemanlar›n›n niteliklerinin Bakanlar Kurulu Karar› ile düzenlenmesidir. Oysa bu çal›flmalar›n
TÜRMOB, Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu ve/veya kurulmas› önerilen ve kanun tasar›s› bulunan Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu ve
Gözetim Kurumu taraf›ndan yap›lmas› daha uygun olacakt›r.
Özet ifadeyle yeni TTK Tasar›s›n›n de¤iflen iktisadi ve sosyal yaflama ve globalleflen dünyaya uyum sa¤lamak amac›yla düzenlendi¤i anlafl›lmaktad›r. Getirmifl oldu¤u yenilikler aç›s›ndan denetimin objektif yap›lmas›na olanak vermesi önemli bir husustur. Yeni TTK’nin özüne hâkim olan fleffafl›k, dürüstlük ve gerçeklik ilkeleri ise yan›ltmay› önleyici
ve do¤ru bilgilendirmeyi amaçlayan ilkelerdir. Bu yüzdende Yeni TTK
baz› eksiklikleri olmas›na ra¤men günün koflullar›na uygun bir kanun
oldu¤u söylenebilir.
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‹fiÇ‹N‹N DAVRANIfiLARINDAN
KAYNAKLANAN GEÇERL‹ NEDENLER

THE VALID REASONS ARISING OUT OF
THE BEHAVIORS OF THE WORKER
l Dr. Muzaffer KOÇ*
Öz
Otuz veya daha fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde en az alt› ayl›k k›demi
olan iflçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesini fesheden iflveren, iflçinin yeterlili¤inden veya davran›fllar›ndan ya da iflletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r.
‹flveren fesih bildirimini yaz›l› olarak yapmak ve fesih sebebini aç›k ve
kesin bir flekilde belirtmek zorundad›r.
Hakk›ndaki iddialara karfl› savunmas› al›nmadan bir iflçinin belirsiz süreli ifl
sözleflmesi, o iflçinin davran›fl› veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
Anahtar Sözcükler: ‹fl Güvencesi, Geçerli Neden, ‹flçinin Davran›fllar›
Abstract
Any employer who terminates the indefinite-termed labor contract of
a worker with at least six months of service at a business employing thirty
or more workers has to ground the termination on a valid reason arising out
of the qualification or behaviors of the worker or the requirements of the
enterprise, business or work.
* Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Müfettifli
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The employer is obliged to serve the notice for termination in writing
and specify the ground of termination clearly and definitely.
The indefinite-termed labor contract of a worker can not be terminated on grounds regarding the behavior or efficiency of that worker without
receiving his/her defense against such claims.
Keywords: Job Security, Valid Reasons, Behaviors Of the Worker
I) G‹R‹fi
‹fl güvencesi çal›flma hayat›m›z›n son otuz y›l›nda belli aral›klarla gündeme gelmifl ve çok fazla tart›fl›lm›flt›r. 9 A¤ustos 2002 tarihinde kabul edilen ancak 15.03.2003 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren 4773 Say›l› ‹fl Güvencesi Yasas› ile ifl güvencesi çal›flma hayat›m›zda uygulama alan› bulmufltur.
Daha sonra 22.05.2003 Tarih ve 4857 Say›l› ‹fl Kanunu, ‹fl Güvencesi Yasas›’n›n kapsam›n› biraz daraltm›fl ve 10.06.2003 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir.
4857 say›l› ‹fl Kanununda düzenlenen ifl güvencesinden bütün iflçiler
de¤il, ancak belli flartlar› tafl›yan iflçiler yararlanabilmektedirler. Buna göre,
ifl güvencesinden ancak,
• 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›mc›lar› veya iflyerinin bütününü sevk ve idare eden ve iflçiyi ifle alma
ve iflten ç›karma yetkisi bulunan iflveren vekillerinin d›fl›nda olmas› hallerinde yararlanma söz konusudur.
Yukar›daki flartlar› haiz iflçilerin ifl akitlerinin feshi, iflçinin yeterlili¤inden veya davran›fllar›ndan ya da iflletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r.
Bu yaz›da iflçinin davran›fllar›ndan kaynaklanan geçerli nedenler ele
al›nacakt›r.

68

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

II) ‹fiÇ‹N‹N DAVRANIfiLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERL‹
NEDENLER
Otuz veya daha fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde en az alt› ayl›k k›demi
olan iflçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesini fesheden iflveren, iflçinin yeterlili¤inden veya davran›fllar›ndan ya da iflletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r (‹flK/18).
‹flçinin davran›fllar›ndan kaynaklanan geçerli nedenler bafll›¤›yla, kanun gerekçesinde afla¤›daki örnekler verilmifltir. Do¤ald›r ki, iflçinin davran›fllar›ndan kaynaklanabilecek geçerli sebepler afla¤›da belirtilenlerle s›n›rl›
de¤ildir (Kurt, 2006,455;Koç,2005, 91).
• ‹flverene zarar vermek veya bu tedirginli¤e sebep olmak
• Rahats›zl›k oluflturacak derecede çal›flma arkadafllar›ndan borç
para istemek
• Arkadafllar›n› iflverene karfl› k›flk›rtmak
• Uyar›lara ra¤men iflini eksik, kötü ve yetersiz yapmak
• ‹fl ak›fl›n› ve ifl ortam›n› kötü etkileyecek flekilde di¤er kiflilerle
iliflkiye girmek
• ‹flin ak›fl›n› engelleyecek uzun telefon görüflmeleri yapmak.
• S›k s›k ifle geç gelmek ve iflini aksatarak iflyerinde dolaflmak
• Amirleri veya ifl arkadafllar› ile ciddi geçimsizlik göstermek
• S›kça ve gereksiz yere tart›flmaya giriflmek
Kanun gerekçesinde say›lan davran›fllara ek olarak, yabanc› ülke uygulamalar› ve ö¤retideki görüfller dikkate al›narak flu örnekler de davran›fllardan kaynaklanan geçerli nedenler olarak belirtilebilir (K.Çelik, 2006,81-82):
1. ‹fl arkadafllar›n› psikolojik, duygusal ve davran›flsal bir flekilde rahats›zl›k
2. ‹stirahat raporunu zaman›nda iflverene ulaflt›rmamak
3. Hastal›k sürecini uzatacak davran›fllarda bulunmak
4. ‹fl arkadafllar› ve amirleri hakk›nda uygunsuz davran›flta bulunmak
veya sözler sarf etmek
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5. Özel amaçl› e-mail göndermek ve internet kullanmak
6. ‹flyerine ait araç ve gereçleri (fotokopi, faks, scanner v.s.) özel
amaçla kullanmak
7. Kiflisel bilgi ve kay›tlar› iflverene zaman›nda ulaflt›rmamak
8. ‹flyerinde sigara içme yasa¤›na uymamak
9. ‹zinsiz olarak amirlerin veya ifl arkadafllar›n›n özel belgelerini incelemek veya bilgisayar›n› kullanmak
10.Çal›flan ile ilgili olarak iflyerinin ifl iliflkisi içinde oldu¤u kifli ve kurumlardan s›k s›k flikâyetlerin gelmesi
11.Cinsel taciz anlam›na gelen davran›fllarda bulunmak
12.‹fl güvenli¤ini tehlikeye düflürmese bile ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤›
kurallar›na uymamak
13.Çal›flma saatleri içinde tembellik yapmak
14.Kanunen yap›lmas› zorunlu doktor muayenelerine itiraz etmek
15.Çal›flma saatlerinde elindeki ifliyle do¤rudan ilgili olmayan kitap, gazete, dergi okumak
16.Çal›flma saatlerinde ifl arkadafllar›n› ifllerini aksatacak flekilde fuzuli
yere iflgal etmek
17.Çöpleri veya faydal› at›klar› iflverenin ay›rd›¤› yerlerden baflka yerlere dökmek
18.‹flyeri girifl-ç›k›fllar›nda onur k›r›c› olmayan üst-bafl aramalar›na karfl› koymak.
Genel olarak sözleflmenin geçerli nedenle feshine sebep olan davran›fl,
ifl iliflkisinin devam›n› iflveren bak›m›ndan çekilmez hale getirmeyen; ancak,
söz konusu iliflkinin sürdürülmesi halinde iflyerinin iflleyiflini olumsuz flekilde etkileyecek bir davran›flt›r (Manav,2009,111). Asl›nda iflçinin herhangi bir
davran›fl›n›n, ifl sözleflmesinin feshi durumunda iflveren aç›s›ndan “geçerli
sebep” mi yoksa “hakl› sebep” mi kabul edilece¤inin belirlenmesi kolay de¤ildir. Sonuçlar› çok farkl› bu iki ihtimali kesin çizgilerle birbirinden ay›rmak
zordur (Aflut,2008,68).
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‹flçinin davran›fllar›ndan kaynaklanan hakl› ve geçerli nedenler kusura
dayan›r. Kusurun a¤›rl›¤› fesihte geçerli neden-hakl› neden ayr›m›n› belirler.
Bu ba¤lamda, iflçinin a¤›r kusurlu davran›fllar› hakl› nedene gerekçe gösterilirken, a¤›r kusur derecesine ulaflmayan ancak iflyerinde huzursuzluklara
ve iflin yürütümünde aksakl›klara neden olan davran›fllar ise iflveren için geçerli neden olacakt›r (Çomo¤lu,2008,32).
Geçerli nedenle feshe konu olan iflçi davran›fllar›, iflçinin ‹fl Kanununun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteli¤inde olmamakla birlikte iflçinin ifl sözleflmesine ayk›r› ve iflçinin kusuruyla ortaya ç›kan davran›fllard›r (Topal,2007,16).
‹fl Kanunu, iflçinin davran›fllar›ndan kaynaklanan fesih nedenlerini tan›mlamam›flt›r. Ancak ‹fl Kanununun gerekçesinde iflçinin davran›fllar›ndan
kaynaklanan geçerli fesih sebepleri 25. maddede belirtilenlerin d›fl›nda kalan ve iflyerlerinde iflin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebepler olarak tan›mlanm›flt›r (Ç.Çelik,2006,51; Ak›nc›,2008,35). ‹flçinin yetersizli¤inden veya davran›fllar›ndan kaynaklanan sebepler ancak iflyerinde olumsuzluklara yol açmas› halinde geçerli sebepler olarak feshe neden olabilirler. ‹flçinin sosyal aç›dan olumsuz bir davran›fl›, toplumsal ve etik aç›dan
onaylanmayacak bir tutumu iflyerindeki üretim ve ifl iliflkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapm›yorsa geçerli sebep say›lamaz (fiakar, 2009,248;
Geçer,2005,236).
Asl›nda iflçinin davran›fllar›ndan kaynaklanan geçerli fesih nedenlerini
‹fl Kanununun 25. maddesinde belirtilen sebeplerle ay›rmak kolay de¤ildir.
Bu yüzden “geçerli fesih” ve “hakl› fesih” kavramlar› aras›ndaki fark, ‹fl hukuku aç›s›ndan belirsiz bir noktaya tafl›d›¤›ndan bahisle ö¤retide elefltirilmifltir (Ak›nc›,110). Esasen, iki fesih nedeni aras›ndaki fark› ortaya koyacak k›staslar belirlenmelidir. Ö¤retide söz konusu iki fesih sebebi aras›ndaki fark,
güven temelinin sars›lmas› fleklinde aç›klanmaktad›r. ‹flçinin davran›fl›n›n, iflverenle aras›ndaki güven iliflkisini temelde sarsmas› halinde feshin hakl› nedene dayand›¤› kabul edilebilir. Ancak, iflçinin davran›fl›n›n iflin normal iflle-
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yiflini bozmas›, iflyerindeki uyumu olumsuz yönde etkilemesi ve bu nedenle iflverenden ifl iliflkisinin devam› makul ölçüler içinde beklenemeyece¤i
durumlarda ise feshin geçerli sebebe dayand›¤› kabul edilebilir (Ç.Çelik,52).
‹flçinin davran›fllara yönelik geçerli nedenler, yarg› kararlar› ve ö¤retideki görüfller sayesinde belirlenebilecektir. Hakim, her olay› somut özellikleriyle de¤erlendirecektir. Baflka bir ifadeyle, hakim, iflçinin davran›fl›n›n ifl
sözleflmesindeki edimine engel olup olmad›¤›n›, iflyeri bak›m›ndan olumsuzlu¤a sebep olup olmad›¤›n›, olumsuzluk söz konusu ise, bunun ‹fl Kanunu’nun 25. maddesindeki hakl› fesih sebepleri kapsam›nda m› yoksa geçerli sebep niteli¤inde mi oldu¤unu hakkaniyet çerçevesinde de¤erlendirecektir (Ak›nc›,2008,50).
‹flçinin davran›fllar›ndan kaynaklanan geçerli fesih nedenleri afla¤›daki
gibi s›ralanabilir.
A. ‹flverene Zarar Vermek veya Bu Tedirginli¤e Sebep Olmak
‹flverene ve iflçiye karfl›l›kl› borç yükleyen ifl sözleflmesinde iflçiye yüklenen en önemli borç, iflin ifas›d›r (Çomo¤lu,2008,48). ‹flçi, iflyerinde iflini yaparken iflyeri kurallar›na uygun davranmal› ve iflin yürütümünde gerekli dikkat ve özeni göstermelidir. ‹flçi iflini yaparken özen yükümlülü¤üne ayk›r›
davranarak iflverenin mal›na zarar vermesi halinde, hem hakl› hem de geçerli feshe muhatap olabilecektir (Ç.çelik,2006,59;Çomo¤lu,2008,48).
‹fl Kanununun 25/II-› maddesine göre “iflçinin kendi iste¤i veya savsamas› yüzünden iflin güvenli¤ini tehlikeye düflürmesi, iflyerinin mal› olan veya mal› olmay›p da eli alt›nda bulunan makineleri, tesisat› veya baflka eflya
ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutar›yla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u¤ratmas›” hallerinde iflverenin ifl sözleflmesini hakl› nedenle
fesih yetkisi bulunmaktad›r. Söz konusu hükme göre hakl› ve geçerli nedene iliflkin bir de¤erlendirme yap›l›rsa, verilen zarar otuz günlük ücretin alt›nda ise iflçinin bu davran›fl› iflverene derhal fesih hakk› vermeyecek ancak,
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fesih için geçerli neden kabul edilebilecektir (Topal, 2007,35-36; Bülbül,
2005,24). Baflka bir ifadeyle, iflçinin otuz günlük ücretine ulaflmamakla birlikte iflverenin mal›na zarar vermesi geçerli bir fesih nedeni olarak kabul edilebilir (Ç.Çelik,2006,59; Çomo¤lu, 2008,48; K.Çelik,2008,93).
‹flyerindeki davran›fllar› ile iflyerindeki mallara otuz günlük ücretinden
daha düflük seviyede de olsa s›k s›k zarar veren iflçiye iflverenin güveninin
azalabilece¤i düflünülebilir. Bu nedenle bu durumlar geçerli fesih nedeni kabul edilebilir (Ç.Çelik,2006,59). Baflka bir ifadeyle, flayet iflçinin kusuruyla iflverene verdi¤i zarar otuz günlük ücreti tutar›ndan az ise, fakat meydana gelen zarar dolay›s›yla iflyerinde olumsuzluklar meydana gelmiflse ve bu durum iflveren aç›s›ndan ifl iliflkisinin devam›n› imkâns›z hale getiriyorsa bu
durumda geçerli neden ortaya ç›kabilecektir (Bülbül,2005,24).
Yarg›tay bir karar›nda, iflçinin davran›fl› neticesinde meydana gelen bir
hasar›n 30 günlük ücretinden az olmas› halinde feshin hakl› sebebe dayand›r›lamayaca¤›na, ancak, iflçinin iflverenin mal›na zarar vermifl olmas›n›n ve
iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤ini tehlikeye atmas›n›n sözleflmenin feshi için geçerli
sebep teflkil edebilece¤ine hükmetmifltir (Yrg,9H, K:2006/340;Ak›nc›,).
‹fl ak›fl› içerisinde olabilecek küçük zararlar› geçerli neden olarak de¤erlendirmemek gerekir. Baflka bir ifadeyle, s›kl›kla tekrar etmemek flart›yla, iflçinin iflin gere¤i olarak iflverene verdi¤i zararlar, örne¤in, garsonluk yapan bir iflçinin elindeki barda¤› k›rmas›, iflçinin kusuruna dayal› bir davran›fl
olsa da geçerli bir neden olarak de¤erlendirilmemelidir (Bülbül,2005,24). Fakat söz konusu zararlar›n s›k s›k yaflanmas› ve bu nedenle iflçi ve iflveren
aras›nda olmas› gereken güven iliflkisinin zedelenmesi halinde feshin geçerli nedene dayand›¤› kabul edilebilir (Çomo¤lu,2008,49).
‹flçinin sebep oldu¤u zarar objektif belirlenmelidir (Topal, 2007,36). Bu
ba¤lamda iflçinin iflverenin mal›na vermifl oldu¤u zarara iliflkin taraflar aras›nda ihtilaf varsa, mahkeme öncelikle uzman bilirkifli vas›tas›yla zarar›n
miktar›n› belirlemeli, hakl› feshi gerektirecek miktarda bir zarar yok ise o
halde geçerli sebeple fesih flartlar›n› tart›flmal›d›r (Yrg, 9H,K:2004/30074;
Ak›nc›,2008,57).
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B. Rahats›zl›k Oluflturacak Derecede Çal›flma Arkadafllar›ndan
Borç Para ‹stemek
‹fl Kanununun 18. maddesinin gerekçesinde belirtildi¤i üzere, iflçinin
davran›fllar›na dayanan geçerli fesih hallerinden biri de, iflçinin iflyerinde rahats›zl›¤a sebep olacak flekilde ifl arkadafllar›ndan borç para istemesidir
(Ç.Çelik,2006,73). Geçerli nedene dayanan di¤er fesih hallerine benzer flekilde, iflveren fesih hakk›n›, ancak söz konusu kusurun ifl iliflkisine zarar vermesi halinde kullanabilecektir (Çomo¤lu,2008,53).
‹flçinin özel hayat›n› ilgilendiren hususlar›n ifl sözleflmesinin feshini
do¤rudan etkilemesi ancak ifl iliflkisine zarar vermesi halinde söz konusu
olabilir. Bu ba¤lamda iflçinin borçlar› da özel hayat›n›n bir parças› olarak tek
bafl›na bir fesih nedeni olarak de¤erlendirilemez. Ancak, iflçinin borçlar› nedeniyle ücretindeki haczin süreklilik göstermesi ve bundan dolay› da iflyerindeki muhasebe bölümündeki iflleri aksatmas› veya çal›flma arkadafllar›ndan sürekli borçlanmas› ve sonras›nda ödeyememesi nedeniyle iflçiler aras›ndaki çal›flma bar›fl›n›n bozulmas› halinde feshin geçerli nedene dayand›¤› kabul edilebilir (Çomo¤lu,2008,53; Ç.Çelik,2006,73). Aksi takdirde, yani,
salt iflçinin eflyalar›n›n haczedilerek yediemine tevdi edilmifl olmas› veya ücretine haciz konulmufl olmas› geçerli bir fesih nedeni olarak kabul edilmemelidir (Ç.Çelik,2006,73).
‹flveren, fesih hakk›n› kullan›rken, iyi niyet kurallar› çerçevesinde hareket etmeli ve al›flkanl›k haline gelmemifl bir kusuru hemen fesih için geçerli bir neden olarak de¤erlendirmemelidir. Aksi takdirde, bu durum ifl güvencesinin amac›yla da hakkaniyetle de ba¤daflmaz (Çomo¤lu,2008,53). Bu
ba¤lamda iflçinin çal›flma arkadafllar›ndan borç para istemesi fesih için geçerli sebep olmaktan çok, hayat›n tabi gidiflat› içinde de¤erlendirilmelidir.
Ayr›ca, iflçinin borç istemesi, ona borç verilece¤i veya verilse bile verilen
borcun iflçi taraf›ndan ödenmeyece¤i anlam›na da gelmez. Hatta ödenmese
dahi ücretin bir k›sm›na haciz konularak bunun yasal yollarla tahsili pekâlâ
mümkün olabilir (Topal,2007,36).
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Yarg›tay, iflyerinde iflverenin bilgisayar›n› kullanarak bahis oynayan iflçinin bundan dolay› da afl›r› borçlanmas›n› ve baflka bir bankaya olan borcu nedeniyle ücretine haciz gelmesini geçerli neden kabul etmifltir (Yrg.9H,
K:2006/19150;Çomo¤lu,2008,54).
C. Arkadafllar›n› ‹flverene Karfl› K›flk›rtmak, ‹flveren Aleyhinde
Sözler Sarfetmesi
‹flçinin arkadafllar›n› iflverene karfl› k›flk›rtmas›, maddenin gerekçesinde
geçerli fesih sebepleri aras›nda say›lm›flt›r. ‹flyerindeki çal›flma bar›fl›n› sa¤lama aç›s›ndan oldukça önemli bir geçerli neden olan iflçinin arkadafllar›n›
iflverene karfl› k›flk›rtmas› halinin, ‹fl Kanunu 25/II maddesi anlam›nda hakl› bir neden teflkil edip etmedi¤i tart›flmal›d›r (Topal,2007,37).
‹flçinin arkadafllar›n› iflverene karfl› k›flk›rtmas› halinde, iflverenin çal›flma
bar›fl›n› ve sa¤l›kl› çal›flma ortam›n› sa¤lamak için iflçinin ifl sözleflmesini geçerli nedenle feshetmesi mümkündür (Topal,2007,37; Bülbül, 2005, 130).
Yarg›tay bir karar›nda (Yrg.9H, K:2005/15192), iflverenin baz› iflçileri iflten ç›karmas› üzerine, iflten ç›kar›lanlar ile kendisinin de iflten ç›kar›l›p ç›kar›lmad›¤›n› ö¤renmek üzere, iflverenin aç›klama yapmas› için yemekhanede
mesai bitiminden sonra toplanan iflçinin bu hareketini, sözleflmesinin feshi
için hakl› sebep teflkil edecek a¤›rl›kta bulmam›fl, ancak geçerli sebep say›labilecek nitelikte bulmufltur (Ç.Çelik,2006,65-66).
‹flçinin personel ve üçüncü kifliler önünde iflverene hakaret say›lacak
davran›fllarda bulunmas›, iflverenin iflletmede otoritesini zay›flataca¤› için iflverenin böyle bir davran›fla göz yummas› düflülemez. Bundan dolay› iflçinin,
iflverene karfl› bu tür bir davran›flta bulunmas› halinde iflverenin ifl sözleflmesini sona erdirme hakk› gündeme gelmektedir. Ancak, iflçinin davran›fl›n›n
a¤›rl›¤› fesih türünü belirleyecektir (Ç.Çelik,2006,62).
‹fl Kanunu’nun 25 maddesinin II. F›kras›n›n b bendine göre, iflçinin, “iflveren yahut bunlar›n aile üyelerinden birinin fleref ve namusuna dokuna-
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cak sözler sarfetmesi veya davran›fllarda bulunmas› yahut iflveren hakk›nda
fleref ve haysiyet k›r›c› as›ls›z ihbar ve isnatlarda bulunmas›” iflverene bildirimsiz ve tazminats›z derhal fesih yetkisi vermektedir. Ancak, iflçinin hakaret boyutunda olmamakla birlikte iflveren aleyhine sözler sarf etmesi veya
elefltirilerde bulunmas› iflyerindeki çal›flma düzenini olumsuz etkilerse veya
iflverenin otoritesinin veya itibar›n›n zaafa u¤ramas›na neden olursa, iflverenin geçerli nedene dayanan fesih hakk› do¤abilecektir (Çomo¤lu,2008, 42;
K.Çelik,2008, 89-90).
‹flçinin, iflyeri yönetimine, iflverene karfl› yap›c› elefltirilerde ve ikazda
bulunmas›, düflünce özgürlü¤ü içerisinde bir konu hakk›ndaki, iflverenin sahip oldu¤u görüfllerden farkl› dahi olsa düflüncesini ifade etmesi, fesih için
geçerli neden olarak kabul edilmemelidir (Bülbül, 2005,19).
Yarg›tay bir karar›nda iflçinin iflveren aleyhine ifadeler içeren e-mail’i
okunmadan silmesini, hakl› neden için de¤il; ama iflyerinde olumsuzluk
meydana getiren bir davran›fl oldu¤undan geçerli neden için yeterli a¤›rl›kta de¤erlendirmifltir (Bülbül, 2005,19;Çomo¤lu,2008,42).
1475 say›l› ‹fl Kanunu döneminde Yarg›tay, iflçinin iflyeri hakk›ndaki
hakaret içeren sözlerini iflverene karfl› yap›lm›fl bir hakaret olarak de¤erlendirmifl ve iflverene ifl sözleflmesini bildirimsiz feshetme hakk› tan›m›flt›r (Çomo¤lu,2008,42). Ancak 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile birlikte Yarg›tay, iflçinin
do¤rudan iflvereni veya iflçiyi hedef almayarak iflle ilgili uygunsuz sözler
söylemesini (Yrg.9H,K:2005/2901) geçerli fesih hallerinden saymaya bafllam›flt›r (Çomo¤lu,2008,42-43).
1475 Say›l› ‹fl Kanunu döneminde ifl güvencesi hükümleri yürürlükte
olmad›¤› dönemde iflçilerin, ihbar ve iddialar›nda hakl› olmalar› halinde bile koruyucu hükümlerden yararlanmalar› mümkün de¤ildi. Ancak ‹fl Kanununun 18.maddesi gere¤ince mevzuattan veya sözleflmeden do¤an haklar›n› takip etmek için iflveren aleyhine idari ve adli makamlara baflvuran veya
bu hususta bafllat›lm›fl sürece kat›lan iflçinin ifl sözleflmesinin feshedilmesi
halinde fesih geçersiz say›labilecek ve ifle iadesi de söz konusu olabilecektir (Çomo¤lu,2008, 44).
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‹flveren veya aile üyelerinden olmamakla birlikte, iflçinin iflverenin yak›n› olan veya baflka bir iflte orta¤› olan kiflilere hakarette bulunmas›, bu kiflilere as›ls›z bildirim ve isnatlar bulunmas› geçerli bir sebep say›labilir (K.Çelik,2008,90).
‹flverenden tamamen farkl› ekonomik ve iflletmecilik anlay›fl›na sahip
olan ve iflverenle anlaflamayan üst düzey yöneticinin durumu geçerli neden
olarak kabul edilebilir (Bülbül, 2005,19).
Ö¤retide, iflçinin iflverenle sert bir üslupla konuflmas›, sürekli olmayacak flekilde gecikmesi, bir günlük yoklu¤u, büyük önem tafl›mayan kasa hesab› kusurlar›, müflteriye karfl› kötü flaka yapmas›, flantiyede günlük dilde
hofl karfl›lanmayan sözler söylemesi vb. olaylar› ‹fl hukuku aç›s›ndan birer
“geçerli sebep” olarak de¤erlendirilece¤i ileri sürülmektedir (Odaman;
2003;K.Çelik,2008,90).
D. Uyar›lara Ra¤men ‹flini Eksik, Kötü ve Yetersiz Yapmak
‹flçi ifl sözleflmesiyle ifl görme borcunu yerine getirmek zorundad›r. ‹flçinin bu borcunu özenle yerine getirmesi gereklidir (Ç.Çelik,2006,56). Baflka bir ifadeyle, iflçi görevini iflverenin emir ve talimatlar› do¤rultusunda ve
özen yükümlülü¤ü çerçevesinde yerine getirmelidir. Aksi durumda, iflçinin
bu borca ayk›r› davran›fllar› ifl sözleflmesinin hakl› veya geçerli nedene dayanarak feshedilmesini gündeme getirecektir (Çomo¤lu,2008, 50).
1475 say›l› ‹fl Kanunu döneminde iflçinin yapmakla yükümlü bulundu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamas› hakl› fesih nedeni olarak edilirken, 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile birlikte söz konusu hüküm iflçinin
görevini hat›rlat›ld›¤› halde yapmamakta ›srar etmesi fleklinde de¤ifltirilmifltir (Çomo¤lu,2008, 50). ‹fl Kanunu’nun 25/II (h) maddesine göre, iflçinin
yapmakla ödevli oldu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamakta ›srar etmesi, iflverene hakl› nedenle fesih yetkisi vermektedir. ‹flçinin yapmakla ödevli oldu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde süreklilik göste-

77

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

ren bir biçimde eksik, kötü ve yetersiz yapmas› ise geçerli sebep kabul edilebilir (K.Çelik,2008,90;Bülbül, 2005, 23).
Asl›nda davran›fllara yönelik yap›lan de¤erlendirmeler farkl›l›k gösterir.
Örne¤in, y›llar›n iflçisinin kendisini iflten att›rarak k›dem tazminat›na hak kazanmak istemesi nedeniyle iflini uyar›lara ra¤men eksik, kötü, yetersiz yerine
getirmesi, geçerli sebepten çok, hakl› sebep olarak de¤erlendirilebilirken, acemi bir iflçiye veya y›llard›r yapt›¤› iflten farkl› bir ifle verilen bir iflçiye yapt›r›lan bir iflin eksik, kötü veya yetersiz yerine getirilmesi halinde, iflverenin fesihten önce farkl› yol seçmesi gerekebilir. Örne¤in, iflçisini belirli bir e¤itimden geçirmesi gerekecektir. ‹flçinin belirli bir e¤itimden geçirilmesine ra¤men
yetersizli¤inin devam etmesi halinde geçerli sebep gündeme gelebilir. Aksi
halde sebebin geçersiz say›lmas› söz konusu olabilecektir (Topal,2007,37).
Bu arada belirtilmelidir ki, iflçinin iflini yapmad›¤› iddias›n›n teknik ifllerde söz konusu olmas› halinde, bahsedilen iflin iflçinin görevi olup olmad›¤›, görevi ise yaz›l› uyar›lara ra¤men makul bir süre içinde yerine getirip
getirmedi¤i, iflin yap›lmamas›nda kusurunun bulunup bulunmad›¤› hususlar›n›n teknik bilirkifli incelemesi yoluyla belirlenmesi gerekecektir (Ak›nc›,2008,55-56; Yrg.9H, K:2005/40499).
‹flçinin iflin kalitesinde ve say›s›nda noksanl›k göstermesi, müflterileri
kötü bilgilendirmesi, düzenli olmayan görünümü sebebiyle müflteri iliflkilerini bozmas›, müflteriye karfl› kötü flaka yapmas› gibi davran›fllar iflyerinde
iflin iflleyiflini olumsuz yönde etkilerse, geçerli neden olarak kabul edilebileceklerdir (Bülbül, 2005, 23).
Benzeri flekilde iflverenin yasalara ve ifl sözleflmesine uygun talimatlar›na ayk›r› davranmak da geçerli bir sebep olarak kabul edilebilecektir
(K.Çelik,2008,91). ‹flçinin 25/II maddesinde belirtilen durumlar kadar a¤›r olmayan, s›k s›k ifle geç gelme, bitifl saatinden önce ifli terk etme, ara dinlenmelerini keyfi olarak uzatma, ifl arkadafllar›n› gereksiz yere meflgul ederek
ifllerin yavafllamas›na neden olma gibi davran›fllar› geçerli neden olarak kabul edilebilecektir (Bülbül, 2005, 22).
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E. ‹flin Ak›fl›n› Engelleyecek Uzun Telefon Görüflmeleri Yapmak
Maddenin gerekçesinde iflin ak›fl›n› durduracak flekilde uzun telefon
görüflmeleri yapmak geçerli neden olarak belirtilmifltir. Ancak, sadece telefon görüflmelerinin kapsama dahil edilmesi yeterli de¤ildir. Günümüzün teknolojik zorunlulu¤u haline gelen internet arac›l›¤› ile yap›lan uzun sohbetler de bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir. Bu nedenle ifl ak›fl›n› olumsuz engelleyen bütün teknolojik aletlerin kiflisel zaman geçirme amac›yla kullan›lmas› bu kategoride de¤erlendirilmelidir (Topal,2007, 38). Ayr›ca, burada söz
konusu olan telefonun sadece iflyerine ait olmas› flart de¤ildir. ‹flçinin kendisine ait cep telefonuyla iflin ak›fl›n› engelleyecek flekilde uzun görüflmeleri de bu kapsamda de¤erlendirilmelidir (Topal,2007,38).
F. S›k S›k ‹fle Geç Gelmek ve ‹flini Aksatarak ‹flyerinde Dolaflmak
‹flverenin ifl sözleflmesinden ve kanundan do¤an temel borcu ücret
ödemek iken, iflçinin temel borcu kanunda ve ifl sözleflmesinde öngörülen
ifl görme borcunu iflverenin talimatlar› do¤rultusunda yerine getirmesidir. ‹flçi ifl ifa ederken, geçerli bir mazereti olmadan devams›zl›k yapmamal›d›r. Zira iflçinin devams›zl›¤› baz› yükümlülükler alt›na giren iflverenin, çal›flma düzenini programlayamamas› ve zarara u¤ramas›na sebep olabilecektir ( Ç.Çelik,2006,53; Çomo¤lu,2008, 38). Bu nedenle, Kanunda hakl› bir nedene dayanmayan devams›zl›k veya ifle geç gelinmesi belirli yapt›r›mlara ba¤lam›fl,
kusurun a¤›rl›¤›na göre iflverene hakl› veya geçerli nedene dayanarak ifl sözleflmesini feshetme imkân› tan›m›flt›r (Çomo¤lu,2008, 38).
‹fl Kanunu’nun 25.maddesinin g bendi uyar›nca, ‘iflçinin iflverenden
izin almaks›z›n veya hakl› bir nedene dayanmaks›z›n ard› ard›na iki ifl günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki ifl günü
yahut bir ayda üç iflgünü ifline devam etmemesi” halinde iflveren ifl sözleflmesini hakl› nedene dayand›rarak feshedebilecektir.
Yarg›tay, ifl güvencesi hükümlerinin yürürlü¤e girmeden önceki baz›
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kararlar›nda ifle geç gelen ve bunu al›flkanl›k halinde getiren iflçinin davran›fl›n›n, 1475 Say›l› ‹fl Kanununun 17/II-g bendinde öngörülen "iflçinin yapmakla ödevli bulundu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamas›" halini oluflturaca¤›n› belirtmek suretiyle “hakl› fesih sebebi” olarak de¤erlendirilmekteydi (Ak›nc›,2008,54). Konuya iliflkin olarak Yarg›tay “...Öte
yandan yukar›da belirtilen tarihlerden önce de ifle geç geldi¤i kendisine
uyar›lar yap›lmas›na ra¤men bu davran›fl›n› sürdürdü¤ü göz önünde tutuldu¤unda 1475 Say›l› ‹fl Kanununun 17/II-g bendinde öngörülen "iflçinin
yapmakla ödevli bulundu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamas›" halinin olufltu¤u görülmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki banka gibi riski fazla olan iflyerinde güvenlik görevlisi olarak çal›flan bir kiflinin bu
görevi gere¤i çok daha dikkatli olmas› ve özellikle kendisine yap›lan uyar›lardan sonra durumunu düzeltmesi gerekirdi. Aç›klanan bu maddi ve hukuki olgular karfl›s›nda, feshin hakl› nedene dayand›¤›n›n kabulü ile ihbar
ve k›dem tazminat› isteklerinin reddine karar verilmelidir...” fleklinde karar
(Yrg.9H, K: 1997/22238) vermifltir.
Yarg›tay’›n güncel baz› kararlar›nda ise ifle geç gelmeyi al›flkanl›k halinde getiren, her defas›nda durumun tekrarlanmayaca¤›n› savunmas›nda
belirtmesine ra¤men, ayn› tutumu sürdüren iflçinin bu davran›fl›n›n ifl sözleflmesinin feshinde “geçerli sebep” oluflturdu¤una hükmetmifltir (Ak›nc›,2008,56). Yarg›tay söz konusu karar›nda (Yrg.9H, K:2006/10469) “...Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davac› iflçi 1997 y›l›nda geç geldi¤i günler sebebiyle uyar›lm›fl, 2004 y›l›nda da yine geç geldi¤i günlerden dolay› iki kez
savunmas› al›nm›flt›r. Davac› iflçi 2004 y›l›nda vermifl oldu¤u her iki savunmas›nda da, mesai saatlerinin de¤iflmesi sebebiyle servislerin saatini tam
olarak bilemedi¤i için geç kald›¤›n› aç›klam›flt›r. Son olarak davac› iflçi, 18
ve 19 Ekim 2005 tarihlerinde saat 8.00 da bafllamas› gereken mesaiye saat
9.30 da gelmifl ve olaya dair savunmas›nda, oturdu¤u semtte yol yap›m çal›flmalar› sebebiyle servis gidifl gelifl saatlerinin aksad›¤›n› ve bu nedenle servisi kaç›rd›¤›n› belirtmifltir. Davac›n›n çal›flt›¤› süre içinde iflyerine geç gel-
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di¤i günler sadece 4 günle s›n›rl› de¤ildir. Her defas›nda birden fazla günler için savunmas› al›nm›fl ve durumun tekrarlanmayaca¤›n› savunmas›nda belirtmesine ra¤men, davac› ayn› tutumunu sürdürmüfltür. Son olarak 2
gün süreyle mesaiye 9.30'da gelinmesinin ifl düzenini bozdu¤u aç›kt›r. Davac› iflçi geç kald›¤› dönemlerde akflamlar› geç ç›kmak suretiyle çal›flma yapt›¤›n› ileri sürmüflse de bunu yöntemince kan›tlayamam›flt›r. Mahkemece
davan›n reddine karar verilmesi gerekirken yaz›l› flekilde iste¤in kabulü hatal› olup bozmay› gerektirmifltir...” fleklinde hüküm vermifltir.
Yarg›tay baflka bir karar›nda (Yrg.9H, K:2004/29267) ise ‘…dosyada
mevcut tutanaklarda davac›n›n 10-12.08.2004 tarihlerinde iflyerine mazeretsiz gelmedi¤inden dolay› ifl akdinin feshedildi¤i belirtilmifltir. Dinlenen
daval› tutanaklar› do¤rulam›flt›r. Davac› tutanaklar›n aksini kan›tlayacak
delil getirememifltir. Bu durumda ifl akdinin 4857 say›l› ifl kanunun 25/II
maddesine göre hakl› nedenle feshedildi¤i anlafl›lmakla, davan›n reddine
karar verilmesi gerekmifltir.’ sonucuna varm›flt›r.
‹fl Kanunun iflverene hakl› nedenle fesih yetkisi veren sürelere ulaflmayan ancak iflin yürütümünde ve çal›flma düzeninde olumsuzluklara sebep
olan ve al›flkanl›k haline gelmifl devams›zl›k halleri geçerli neden kabul edilebilecektir (Çomo¤lu,2008,38; Topal,2007,38; Ç.Çelik,2006,55; K.Çelik,2008,86). Yarg›tay (Yrg.9H, K:2005/38686) daha önceleri de devams›zl›k
yapt›¤› ve bu nedenle de uyar›ld›¤› anlafl›lan iflçinin 23.06.2005 ve
25.06.2005 tarihlerinde hakl› bir mazereti olmaks›z›n yine devams›zl›k yapmas› hakl› bir fesih nedeni olarak kabul edilmese de, iflin yürütümünü bozan bir davran›fl olarak feshin geçerli nedene dayand›¤›n› kabul etmifltir.
Yarg›tay baflka bir karar›nda (Yrg.9H, K:2004/30020) ise, ‘…davac›n›n
7 ay 2 günlük çal›flma süresinde; 6 ifl günü ifle gelmedi¤i, 1 gün geç geldi¤i
için hakk›nda tutanak tutuldu¤u, misafir gelece¤i ve özel nedenlerle üç ifl
günü ücretsiz izin talep etti¤i ve ald›¤› sevkli olarak ayr›ld›¤›nda doktora ayn› gün gitmeyip ertesi gün gitti¤i anlafl›ld›¤›ndan fesih geçerli nedene dayanmaktad›r.’ demekle devams›zl›¤›n belli flartlarda geçerli neden olarak ortaya
ç›kaca¤›n› vurgulam›flt›r.
‹flçinin kabul edilebilir bir mazerete dayanarak devams›zl›k yapmas›, ifl81
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verene hakl› veya geçerli nedenle fesih hakk› veremeyecektir. Yarg›tay bir
karar›nda (Yrg.9H, K:2004/15166) alt› ayl›k hamile olan ve kans›zl›¤› da raporla belgelenmifl olan davac›n›n rahats›zl›¤› nedeniyle bir ayl›k süreç içerisinde üç gün devams›zl›k yapmas›n› hakl› bir mazeret olarak de¤erlendirmifltir.
Yarg›tay baflka bir karar›nda ( Yrg.9H, K:2005/12438), küçük çocu¤unun yan›nda refakatçi olarak kalan iflçinin devams›zl›¤›n› kabul edilebilir bir
neden olarak de¤erlendirmifltir.
Devams›zl›k, o gün için ifl görme borcunun tamam›n›n iflçi taraf›ndan
yerine getirilmemesi fleklinde anlafl›lmal›d›r. Bu ba¤lamda, iflçinin çal›flma
saatlerine ayk›r› ifle geç gelmesi veya ifl süresinden az çal›flma durumlar› ‹fl
Kanunu’nun 25 maddesinde ifade edilen devams›zl›k hallerinden kabul edilmeyecektir (Çomo¤lu,2008, 39).
Kanunda geçen iflgününden kas›t, iflçinin çal›flmas›n›n zorunlu oldu¤u
günlerdir. ‹fl günü, kanunen ifl günü kabul edilen günlerle birlikte ifl veya
toplu ifl sözleflmeleriyle ifl günü kabul edilen günlerdir. Kanunda öngörülen
bir ayl›k süre takvim ay› olmay›p, son devams›zl›k gününden geriye do¤ru
hesaplanacak bir ayl›k süreyi anlat›r (Ç.Çelik,2006,54-55).
Belirtilen sürelerde yap›lan devams›zl›¤›n izinli olarak yap›lmas› veya
hakl› bir nedene dayanmas› halinde iflverenin derhal fesih hakk› söz konusu olmayacakt›r. ‹flçi izni yetkililerden almal›d›r. Yetkisiz kiflilerden al›nan
izinlerin geçerlili¤i olmayacak ve bu yönüyle yap›lan fesihler hakl› kabul
edilebilecektir. Hangi nedenin hakl› kabul edilebilece¤i, iflçinin içinde bulundu¤u durum, örf, adet ve iflyerinin flartlar› gibi somut olay›n özelliklerine
göre farkl›l›k gösterebilecektir (Ç.Çelik,2006,54-55).
Yarg›tay ölüm, tan›kl›k, bilirkiflilik, resmi mercilerin ça¤r›s›na uyulmas›
gibi durumlar› hakl› neden olarak de¤erlendirmifltir. Ancak devams›zl›¤›n
hakl› nedene dayand›¤› hallerde iyi niyet kural› gere¤i iflçinin yoklu¤unda
gerekli tedbirleri alabilmesi için devams›zl›k nedenini iflverene mümkün
olan en çabuk sürede bildirmesi gerekir (Ç.Çelik,2006, 54-55).
‹flçinin sürekli ifle geç kalmas›, iflyerinde huzursuzluklara ve ifl ak›fl›n82
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da aksakl›klara neden olmas›, izin almaks›z›n iflyerinden erken ayr›lmas›
(Yrg.9H, K: 2006/2267) ifl sözleflmesinin feshi için geçerli kabul edilebilecektir (Çomo¤lu,2008, 40). Baflka bir ifadeyle, iflçinin s›k s›k ifle geç gelmesi geçerli neden olarak kabul edilebilecek bir davran›flt›r (Bülbül, 2005,22).
G. Amirleri veya ‹fl Arkadafllar› ile Ciddi Geçimsizlik Göstermek
‹flyerinde iyi bir çal›flma atmosferinin sa¤lanmas› iflyerindeki üretim sürecini olumlu etkilerken, çal›flma bar›fl›n›n bulunmad›¤› bir iflyerinde ise üretim süreci olumsuz flekilde etkilenir ve iflyerindeki verim azal›r (Ç.Çelik,2006,67). Bundan dolay› iflçinin çal›flma arkadafllar› ve amirleriyle olumlu iliflkiler içinde olmas› önemlidir. ‹flçinin sadakat borcunun bir gere¤i olarak de¤erlendirilebilecek olan bu borca ayk›r›l›¤›n yapt›r›m› da ifl sözleflmesinin feshi olabilecektir (Çomo¤lu,2008, 46).
‹flçinin geçimsizlik yönündeki davran›fllar›, iflyerinde olumsuzluklara
neden olur ve iflin normal iflleyiflini bozarsa geçerli neden kabul edilebilir
(Bülbül, 2005,24). Baflka bir ifadeyle, iflçi ile iflveren aras›ndaki geçimsizlik
iflyerinde ahengi bozacak nitelik tafl›rsa, fesih “geçerli” bir fesih olarak de¤erlendirilebilir (K.Çelik,2008, 92).
4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 25/II. Maddesine göre iflçinin iflverenin baflka iflçisine sataflmas› iflverene hakl› nedenle fesih yetkisi vermektedir. Ancak, hakaret veya darp olmaks›z›n iflçinin çal›flma arkadafllar›yla ciddi geçimsizlik göstermesi veya s›kça ve gereksiz yere tart›flmalara girmesi, fesih için
geçerli

neden

kabul

edilebilecektir

(Çomo¤lu,2008,

47;

Ç.Çe-

lik,2006,68;Ak›nc›,2008,60;Bülbül, 2005,20).
Yarg›tay, iflçinin iflyerinde tehdit eder davran›fllarda bulunmas›n›, iflverenin bir di¤er iflçisiyle geçimsizlik yaflamas›n›, sataflan iflçinin yan›nda yer almas›n› geçerli fesih nedenleri olarak kabul etmektedir (Çomo¤lu,2008, 46 ).
Konu ile ilgili maddenin gerekçesinde “…s›kça ve gereksiz yere tart›flmaya giriflmek” ifadesi kullan›ld›¤›ndan bahsedilen kusurlu davran›fl›n sü-
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rekli¤ine vurgu yap›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, süreklilik tafl›mayan ufak tart›flmalar fesih için geçerli neden kabul edilmemelidir (Çomo¤lu,2008, 47).
Baflka bir ifadeyle, iflçinin devaml›l›k arz etmeyen birkaç küçük tart›flmas›
neticesinde ifline son verilmesi, davran›fl› ile orant›s›z, çok a¤›r bir yapt›r›m
olacakt›r. Bu ba¤lamda iflçinin süreklilik tafl›mayan bu tür davran›fllar› geçerli sebep say›lmamal›d›r (Ç.Çelik,2006,69).
H. ‹flçinin ‹flvereni Yan›ltmas›
‹fl sözleflmesi, iflçinin kiflisel özelliklerinin ön planda oldu¤u bir sözleflme türüdür. ‹fl sözleflmenin yap›lmas› s›ras›nda iflveren, iflçinin sahip oldu¤unu belirtti¤i vas›flar› dikkate almakta ve buna göre iflçiyi ifle al›p almaya
karar vermektedir. Bundan dolay› iflçinin ifle baflvuru esnas›nda dürüstlük
kural› gere¤ince kendisi ile ilgili baz› konulara aç›kl›k getirmesi gereklidir.
‹flçinin ifle baflvuru esnas›nda kiflisel özelliklerine ve sahip oldu¤u vas›flarla
ilgili iflvereni yan›ltmas› bir fesih nedenidir. ‹flçinin bu davran›fl›n›n a¤›rl›¤›
ise feshin türünü belirleyecektir (Ç.Çelik,2006, 60).
‹fl Kanunu’nun 25/II-a Maddesine göre, “ifl sözleflmesinin yap›ld›¤› s›rada bu sözleflmenin esasl› noktalar›ndan biri için gerekli vas›flar veya flartlar kendisinde bulunmad›¤› halde bunlar›n kendisinde bulundu¤unu ileri
sürerek yahut gerçe¤e uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek iflçinin
iflvereni yan›ltmas›” hakl› bir fesih nedenidir (Çomo¤lu,2008, 35-36; Ç.Çelik,2006,60-61;Bülbül, 2005,101).
“Esasl› nokta” sözleflmenin niteli¤ine, genel ifl anlay›fl›na ve flartlara göre taraflar›n mutlaka uymas› gereken noktalar olarak belirtilebilir (Çomo¤lu,2008, 36;Ç.Çelik,2006,61). Bu noktalar›n neler olabilecekleri her somut
olaya göre farkl› gösterebilecektir. Ancak, genel olarak ifl sözleflmesinde, iflçinin iflverene karfl› olan ifl görme borcu, iflverenin de ücret ödeme ve iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemlerini alma borcu sözleflmenin esasl› noktalar›
olarak kabul edilebilir (Çomo¤lu,2008, 36). Bu ba¤lamda, örne¤in bir infla-
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at iflçisinin saral› oldu¤unu gizlemesi bu kapsamda de¤erlendirilebilecektir
(Çomo¤lu,2008, 36). Benzeri flekilde, örne¤in güvenlik görevlisi olarak baflvuran birinin ifle girerken sab›kas›n› gizlemesi veya zimmet suçu ifllemifl birinin veznedarl›k baflvurusunda bunu bildirmemesi bu kapsamda de¤erlendirilmelidir (Ç.Çelik,2006,61 ).
‹fl sözleflmesinin esasl› noktalar›n› oluflturan asli yükümlülüklerin yan›nda taraflar›n karfl›l›kl› borç iliflkilerini etkileyen, iflyerinin düzeni ile ilgili yan
yükümlülükleri söz konusu olmaktad›r. Bu düzenlemelerin ihlali de yapt›r›m›
gerektirebilir. Bu ba¤lamda iflçinin asli yükümlülüklerini ihlal etmesi hakl› nedenle feshe sebep olabilecekken, yan yükümlülükleri ile ilgili ihmallerinin ve
kusurlar›n›n iflyerinde veya iflin yürütümünde olumsuzluklara sebep olmas›
halinde geçerli fesihten bahsedilebilecektir (Çomo¤lu,2008, 36).
I. ‹flçinin Ba¤l›l›¤›n›n Yeterli Olmamas›
‹fl sözleflmesi iflçi ve iflveren aras›nda kiflisel iliflki kurar. Bu niteli¤i gere¤i sözleflmenin taraflar› aras›nda da karfl›l›kl› sadakat söz konusudur. Bu
ba¤lamda iflçi, ifl sözleflmesiyle üstlendi¤i borcunu dürüstçe yerine getirmek,
iflle ilgili ö¤rendiklerini saklamak, iflvereni için zararl› davran›fllardan kaç›nmak zorundad›r. Aksi halde, kusurlu davran›fl›n a¤›rl›¤›na göre iflverene ifl
sözleflmesini hakl› veya geçerli nedene dayanarak feshetme imkân› tan›yacakt›r (Çomo¤lu,2008, 60).
‹flçinin, iflverenin güvenini kötüye kullanmak, h›rs›zl›k yapmak, iflverenin meslek s›rlar›n› ortaya atmak gibi do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›fllarda bulunmas›, di¤er bir ifadeyle iflçinin sadakat borcuna ayk›r› davran›fllarda bulunmas› hakl› fesih nedenleri aras›nda yer al›r (Ç.Çelik,2006, 63;
Bülbül, 2005,111;K.Çelik,2008, 85). Zira ‹fl Kanunu’nun 25.maddesinin ikinci bendinin e f›kras›na göre, “iflverenin güvenini kötüye kullanmak, h›rs›zl›k yapmak, iflverenin mesleki s›rlar›n› ortaya atmak gibi do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›fllar’, derhal fesih nedenidir. Buna karfl›n, iflçinin bu
düzeye ulaflmayan, yetersiz ba¤l›l›k düzeyinde kalan, ifl iliflkisindeki güveni
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temelinden çökertmeyen ancak objektif olarak iflverenin güvenini sarsan
davran›fllar› ise geçerli fesih nedeni olarak de¤erlendirilebilir (Çomo¤lu,2008, 61;Ç.Çelik,2006, 63;K.Çelik,2008, 85).
‹flçinin hangi davran›fl›n›n güven ve ba¤l›l›k kurallar›na uygun oldu¤unun belirlenmesi kolay olmad›¤› gibi, bu ifl iliflkisinin niteli¤ine göre de de¤iflebilir. Ancak genel olarak taraflar›n flahsi iliflkilerinin boyutlar›, iflçinin k›dem
süresi, e¤itim durumu, yapt›¤› ifl, iflyerindeki statüsü gibi faktörler dikkate al›nmaktad›r (Çomo¤lu,2008, 60). ‹fl sözleflmesinin feshinde kusurlu davran›fl›n›n
güven iliflkisini ortadan kald›ran bir davran›fl m› yoksa güven iliflkisini zedeleyen bir davran›fl m› oldu¤una karar verilmelidir. Bu ince ayr›m› yapma görevi tabii olarak yarg›ya düfler. Nitekim Yarg›tay konuyla ilgili vermifl oldu¤u
kararlarda bu ayr›m› ortaya koymaya çal›flmaktad›r (Bülbül, 2005,21).
Konuya iliflkin olarak Yarg›tay’›n verdi¤i kararlara dikkat edilirse, iflçinin
mesai saatleri d›fl›nda iflyeri arac›n› kullan›rken kaza yapmas› ve arac› terk etmesi (Yrg.9H, K: 2005/12359), iflverenin arac›n› izinsiz olarak özel iflleri için
kullanmas› (Yrg.9H, K:2006/29119), iflverene sahte istirahat raporlar› ibraz etmesi (Yrg.9H, K:2004/25839 ), ifle gelmifl olmad›¤› halde flefi taraf›ndan ifle
gelmifl gibi gösterilip hak etmedi¤i ücretleri almas› (Yrg.9H, K:2005/1541) geçerli fesih nedenleri olarak de¤erlendirdi¤i görülebilir (Ç.Çelik,2006, 66). Ancak, örne¤in al›flkanl›k haline gelmemekle birlikte bir market kasiyerinin bir
kez meyve veya peynir yemesi, birkaç kez kasa hesab›n› birkaç kurufl fark
edecek flekilde yuvarlak almas› gibi küçük kusurlar›n geçerli bir fesih sebebi
olarak kabul edilmemesi gerekir(Ç.Çelik,2006, 66-67).
J. Di¤er Haller
‹flçinin iflyerinde süreklilik kazanan ve iflin yürütümünü olumsuz etkileyen davran›fllar›, sadece madde gerekçesinde belirtilenlerle s›n›rl› de¤ildir.
Zira gerekçede bu nitelikteki davran›fllardan bir kaç› say›lm›fl, ‘gibi’ sözcü¤üyle bu davran›fla benzer hareketlerin de geçerli fesih nedeni olarak kabul

86

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

edilebilece¤i belirtilmifltir (Çomo¤lu,2008, 63-64). Bu ba¤lamda, iflçinin, iflveren, iflveren vekilleri veya iflçiler hakk›nda sürekli dedikodu yapmas›, iflveren taraf›ndan verilen e¤itimlere kat›lmamas›, iflçi hakk›nda iflyerinin ifl
iliflkisi içinde oldu¤u kifli ve kurulufllardan s›k s›k flikâyet gelmesi, ifl arkadafllar›n› duygusal ve psikolojik davran›fllarla rahats›z etmesi, hastal›k sürecini uzatacak davran›fllarda bulunmas›, kanunen yap›lmas› zorunlu doktor
muayenesine itiraz etmesi, iflverenin haberi olmadan iflçinin yeni kuraca¤›
iflyerine müflterileri yönlendirmesi, iflyeri girifl- ç›k›fllar›nda onur k›r›c› olmayan üst bafl aramalar›na karfl› koymas› gibi sebepler de ifl iliflkisinin devam›n› makul ölçüler içerisinde beklenemez hale getiriyorsa, geçerli fesih nedenleri olarak kabul edilebilecektir (Çomo¤lu,2008, 64; K.Çelik,2008,95).
Asl›nda iflçinin davran›fllar›na dayanan geçerli fesih nedenlerinin çerçevesini belirlemek ve hakl› fesih halleriyle ayr›m›n› sa¤lamak kolay gözükmemektedir. Bundan dolay› feshe neden olan her davran›fl› kendi içinde de¤erlendirerek, ifl iliflkisinde mevcut olan güven ortam›na yapt›¤› olumsuz etkinin araflt›r›lmas› gereklidir. Bu ba¤lamda iflçinin davran›fl› 25/2 maddesinde
belirtildi¤i flekilde ve a¤›rl›kta olursa ifl sözleflmesinin feshinde hakl› neden
gündeme gelecektir. Aksi halde iflçinin davran›fl›n›n güven ortam›n› zedeledi¤i durumlarda iflin yürütümünde olumsuzluklar meydana gelirse, bu durum fesihte geçerli neden olarak kabul edilebilecektir ( Çomo¤lu,2008, 64).
III) YAZILI FES‹H VE ‹fiÇ‹N‹N SAVUNMASI
A. Yaz›l› Fesih
‹flveren fesih bildirimini yaz›l› olarak yapmak ve fesih sebebini aç›k ve
kesin bir flekilde belirtmek zorundad›r (‹flK/19). Yap›lan fesih bildirimlerinin
yaz›l› olmas› bir zorunluluktur. Fesih bildirimi, yaz›l› yap›lmad›kça ve fesih
nedeni aç›k ve kesin olarak belirtilmedikçe geçerlilik kazanmaz (Günay,
2004, 464).
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Ö¤retideki hakim görüfl, kanunda belirtilen yaz›l› flekil flart›n›n bir “geçerlilik” flart› oldu¤u yönündedir (Ak›nc›, 2008,33; Tuncay,2007,25). Baflka
bir ifadeyle, yaz›l› olmadan yap›lan fesih, geçersizlik yapt›r›m›yla karfl› karfl›ya olacakt›r. Yarg›tay da, fesih bildiriminin yaz›l› yap›lmas›n›n geçerlilik flart› oldu¤u yönünde kararlar vermektedir (Terzio¤lu,2007,55; Fidan, 2006,48;
Optur,2005,62). Yarg›tay bir karar›nda (Yrg.9H, K:2004/19993) “4857 say›l›
‹fl Kanununun 19.maddesine göre, iflveren fesih bildirimini yaz›l› olarak
yapmak ve fesih sebebini aç›k ve kesin bir flekilde belirtmek zorundad›r. Dosyada, bu düzenlemeye uygun yap›lm›fl bir fesih bildirimi bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, mahkeme karar›n›n bozularak ortadan kald›r›lmas›na…” demekle bu durumu vurgulamaktad›r (Terzio¤lu,2007,55).
‹flverenin fesih bildirimini yaz›l› olarak yapmas› bir “geçerlilik” flart› oldu¤undan, ifl güvencesi kapsam›na giren iflyerlerinde, iflveren taraf›ndan yap›lan ifl akdi feshinde fesih bildirimin yaz›l› olarak yap›lmamas› halinde baflka hiçbir flart aranmaks›z›n fesih geçersiz olacakt›r (GÖKTAfi,2007). Baflka
bir ifadeyle, iflveren ifl sözleflmesini feshederken geçerli bir sebebe dayanm›fl olsa dahi yaz›l› bildirim flart›na uymazsa, iflçi açaca¤› ifle iade davas›n›
kazanacak ve iflverenin yapt›¤› feshin geçersizli¤ine karar verilebilecektir
(Keser, 2005, 705-706).
‹flveren yapm›fl oldu¤u fesihte fesih nedenini aç›k ve kesin olarak belirtmelidir; aksi halde, geçerli bir fesih söz konusu olmayacakt›r (Tuncay,2007, 25; Y›lmaz, 2007,105;Yrg.9H, K:2003/18119). Fesih bildiriminin yaz›l› yap›lmas› ve fesih sebebinin aç›k ve kesin olarak belirtilmesi, hem iflçinin fesih nedeni hakk›nda tam bir bilgi sahibi olmas›na, hem de ifle iade davas› aç›p açmamak konusunda bir fikir sahibi olabilmesine imkân haz›rlar
(Fidan,2006,47).
‹flveren ifl sözleflmesinin fesih bildiriminde belirtti¤i gerekçeye ba¤l›d›r
(Ça¤lar, 2004). Fesih sebebinin aç›k ve kesin bir dille belirtilmesi, iflverenin
bildirdi¤i fesih nedeni ile ba¤l› kalmas›na ve fesih nedenini sonradan de¤ifltirememesine imkân haz›rlar (Aflut,2008,71). Bu ba¤lamda fesih sebebinin

88

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

aç›k ve kesin gösterilmesi kural›, iflverenin gösterdi¤i sebeple ba¤l› olmas›
ilkesinin uygulanabilmesini sa¤layan bir araç olarak ortaya ç›kar
(Ay›n,2009,111). Böylece iflverenin fesih bildiriminde aç›k ve kesin olarak
belirtilen fesih nedenini daha sonra de¤ifltirmesi söz konusu olmayacakt›r.
‹flçinin yaz›l› olarak yap›lan bildirimi imza karfl›l›¤› tebellü¤ etmemesi
halinde ne yap›laca¤›, ‹fl Kanunu’nun 109. maddesinde aç›kl›¤a kavuflturulmufltur; imza karfl›l›¤› bildirimde bulunulan iflçi bunu imzalamazsa, durum o
yerde tutulan bir tutanakla tespit edilir. Bu ba¤lamda bildirimin yap›lmas›,
kanun gere¤idir. Ayr›ca, usul hukuku aç›s›ndan ispat arac› oldu¤undan, bildirimin yaz›l› olmas› önemlidir. Bildirimi imza karfl›l›¤› almaktan kaç›nan kifliyle ilgili olarak, kendisine bildirimin içeri¤i okunmal› ve durum flahitler taraf›ndan bir imzalanacak bir tutanakla kay›t alt›na al›nmal›d›r (Günay,
2004,452).
Ayr›ca, fesih bildiriminin noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektup ile de yap›lmas› mümkündür (Demir,2003).
B. ‹flçinin Savunmas›
Hakk›ndaki iddialara karfl› savunmas› al›nmadan bir iflçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesi, o iflçinin davran›fl› veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, iflverenin 25 inci maddenin (II) numaral› bendi flartlar›na
uygun fesih hakk› sakl›d›r (‹flK/19). Maddenin gerekçesinde “belirsiz süreli
ifl sözleflmesi, iflçinin davran›fl› veya verimi ile ilgili bir nedenle feshediliyor
ise, ona önce hakk›ndaki iddialara karfl› savunma f›rsat› verilecektir. Ancak, iflçinin zihinsel veya bedensel yetersizli¤i, arkadafllar› veya amirleri ile
s›kça ve gereksiz yere tart›flmaya giriflmifl olmas› gibi durumlarda savunmas›n›n al›nmas› iflverenden beklenemeyecektir. Kuflkusuz, ‹fl Kanunu m. 25
inci maddesinin (II) numaral› bendindeki flartlar gerçekleflmifl ise, iflveren
buna göre bildirimsiz (derhal) fesih hakk›n› kullanabilecektir.” denilmektedir.

89

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

Kanun, iflletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanarak yap›lan fesihlerden önce de¤il; sadece iflçinin
davran›fl›, yetersizli¤i veya verimi ile ilgili nedenlerden kaynaklanan sebeplerle feshi halinde savunmas›n›n al›nmas› flart›n› aram›flt›r (Sar›bay,2006,58;
Binbir,2006; Koç,2005,92; Tezel, 2006,290). Bu yüzden iflverenin, iflçinin ifl
sözleflmesini feshetmeden önce, iflçiyi “yaz›l›” olarak savunmas›n› yapmak
üzere davet etmesi, davet yaz›s›nda “davran›fl› veya verimi” ile ilgili iflten ç›karma sebebini aç›k ve kesin bir flekilde belirtmesi, belirtilen yer, gün ve
saatte haz›r bulunmad›¤› veya yaz›l› bir savunma vermedi¤i takdirde savunmadan vazgeçmifl say›laca¤›n› belirtmesi gerekir (Demir,2003).
Bildirim iflçiye elden yap›labilece¤i gibi, noter marifetiyle veya iadeli
taahhütlü mektupla da yap›labilir. Esas olan, bildirimin iflçiye ulaflt›r›lmas›d›r. ‹flçi savunmaya davet yaz›s›n› almazsa veya al›p da savunmaya belirtilen gün ve saatte hakl› bir mazereti olmaks›z›n gelmezse, bunun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zira savunmas› al›nmadan bir iflçinin belirsiz süreli hizmet akdi feshedilemeyece¤inden (‹flK/19-2), savunma almaya yönelik
bütün bu ifllemler ve tutanaklar, feshin geçerlilik flart›n›n unsurlar›d›r (Demir, 2003). Bir baflka ifadeyle, yaz›l› fesih bildiriminde iflçinin davran›fl›, yetersizli¤i ve verimi ile ilgili bir neden belirtilmiflse, belirtilen neden geçerli
bir sebep olsa dahi, iflçinin savunmas› al›nmadan yap›lan fesih, flekil flart› yerine getirilmedi¤i için geçersiz say›lacakt›r (Demir,2003, Ö¤redik,2007). Savunman›n al›nmamas›, feshin geçersiz say›lmas› için yeterli bir sebep oluflturur. Savunma hakk›n›n engellenmesi, özüne dokunacak flekilde s›n›rlay›c›
düzenlenmesi de (disiplin kurulunun büyük ço¤unlu¤unun iflveren vekillerinden oluflmas› gibi) savunma hakk›na riayet edilmedi¤ine iflaret eder (Sar›o¤lu,2006,56) .
Buna karfl›l›k, iflverenin 25. maddenin (II) numaral› bendinde gösterilen sebeplerle fesih hakk›n›n sakl› kald›¤› belirtildi¤inden, iflverenin ahlak
ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve benzerlerinde, iflçinin ifl sözleflmesini hakl› sebeple bildirimiz ve tazminats›z feshetti¤i hallerde, savunma al›n-
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mas›na ihtiyaç bulunmamaktad›r. Bu nedenle, iflverene derhal fesih hakk›
veren hakl› nedenin bir tutanakla tespit edilmesi ve bu sebeple sözleflmenin
hakl› sebeple (ihbars›z ve tazminats›z) feshedildi¤inin bildirilmesi yeterlidir
(Demir,2003). Ancak, hakl› nedene oranla daha hafif olan iflçinin davran›fl›,
yetersizli¤i veya verimi ile ilgili nedenlerden dolay› savunma alma flart› varken, daha a¤›r bir kusurdan (‹flK/25-II bendindeki sebeplerden) dolay› savunma hakk›ndan mahrum b›rak›lmas›, ö¤retide hakl› olarak, elefltirilmektedir (Süzek,2002,612).
IV) SONUÇ
‹fl Kanunu’na göre otuz veya daha fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde en
az alt› ayl›k k›demi olan iflçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesini fesheden iflveren, iflçinin yeterlili¤inden veya davran›fllar›ndan ya da iflletmenin, iflyerinin
veya iflin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r.
Maddenin gerekçesine göre;
• ‹flverene zarar vermek veya bu tedirginli¤e sebep olmak
• Rahats›zl›k oluflturacak derecede çal›flma arkadafllar›ndan borç para
istemek
• Arkadafllar›n› iflverene karfl› k›flk›rtmak
• Uyar›lara ra¤men iflini eksik, kötü ve yetersiz yapmak
• ‹fl ak›fl›n› ve ifl ortam›n› kötü etkileyecek flekilde di¤er kiflilerle
iliflkiye girmek
• ‹flin ak›fl›n› engelleyecek uzun telefon görüflmeleri yapmak.
• S›k s›k ifle geç gelmek ve iflini aksatarak iflyerinde dolaflmak;
• Amirleri veya ifl arkadafllar› ile ciddi geçimsizlik göstermek,
• S›kça ve gereksiz yere tart›flmaya giriflmek
iflçinin davran›fllar›ndan kaynaklanan geçerli nedenlerdir.
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YEREL VE ULUSLARARASI
MUHASEBEDE YATIRIM AMAÇLI
GAYR‹MENKUL KAVRAMI VE
UMS 40’IN TÜRK‹YE MUHASEBE
S‹STEM‹NE YANSIMALARI
CONCEPT OF INVESTMENT PROPERTY
IN LOCAL AND INTERNATIONAL
ACCOUNTING AND REFLECTIONS OF
IAS 40 ON TURKISH ACCOUNTING
SYSTEM
G Can ÖZTÜRK*
Öz
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›(UFRS) birçok ülkede uygulanmaktad›r. Bu ba¤lamda; geleneksel muhasebe uygulamalar›na yeni bir
yaklaﬂ›m getiren alanlardan biride UMS 40 standard› ile düzenlenen yat›r›m
amaçl› gayrimenkullerdir. Bu çal›ﬂman›n amac›; yerel muhasebe sistemlerinde yat›r›m amaçl› gayrimenkullere iliﬂkin uygulanan muhasebe politikalar›
ile UMS 40’›n temel muhasebe politikalar›n› aç›klamak, standartta yat›r›m
amac›yla kullan›lmak üzere inﬂa edilmekte olan gayrimenkullerle ilgili muhasebe politikalar›nda 2008 y›l›nda meydana gelen de¤iﬂiklikleri vurgula-

* Ö¤r. Gör. Can Öztürk Bilkent Üniversitesi Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü
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mak, ve son olarak Tekdüzen Hesap Plan›n›n standarda uyumunu tart›ﬂmak,
örneklemek ve önerilerde bulunmakt›r.
Anahtar Sözcükler: UMS 40, Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller, Muhasebeleﬂtirme, Tekdüzen Hesap Plan›
Abstract
International Financial Reporting Standards(IFRS) have been implemented by many countries. In this context, one of the area that brings a new
dimension to the traditional accounting applications is the area of invesment
property which is regulated by IAS 40. The objective of this study is to explain both accounting policies implemented to investment properties in local
accounting systems and fundamental accounting policies of IAS 40 as well
as to emphasize the changes of accounting policies related to investment
property under construction which occurred in 2008. Finally, this study discusses as well as exemplifies the comformity of Turkish Uniform Chart of
Accounts to the standard, and makes suggestions.
Key Words: IAS 40, Investment Property, Recognition, Turkish Uniform Chart of Accounts
1. G‹R‹ﬁ
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›(UFRS), halihaz›rda uygulay›c› konumunda olan ülkeler aras›nda ve yak›n gelecekte baﬂta Amerika Birleﬂik Devletleri olmak üzere UFRS’yi benimseyecek tüm dünya ülkeleri aras›nda muhasebenin tahakkuk esas› ve iﬂletmenin süreklili¤i varsay›mlar› çerçevesinde finansal tablo kullan›c›lar›na anlaﬂ›l›r, ihtiyaca uygun, güvenilir ve
karﬂ›laﬂt›r›labilir bilgi sunulmas›n› amaçlamaktad›r. Bu do¤rultuda, UFRS’ler
bu amac› yerine getirirken kimi zaman o ülkenin yerel muhasebe uygulamalar› ile paralellik göstermiﬂ kimi zaman ise o ülkenin genel kabul görmüﬂ
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muhasebe ilkelerine ve politikalar›na yeni bir boyut kazand›rm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, UFRS’lerin yerel muhasebe sistemlerine yeni bir boyut kazand›rd›¤›
alanlardan biri de gayrimenkullerin s›n›fland›r›lmas›d›r.
Gayrimenkul, kavram olarak sözlük anlam›yla “taﬂ›nmaz” olarak ifade
edilmektedir(TDK, 2005, 730). Taﬂ›nmazlar; arsa, arazi ve binalar› kapsamaktad›rlar. Ancak, taﬂ›nmazlar muhasebe aç›s›ndan bakt›¤›m›zda birkaç
boyutta ele al›nmakta ve farkl› s›n›fland›rmalara ve dolay›s› ile farkl› muhasebeleﬂtirme yöntemlerine tabi olmaktad›rlar. Bu itibarla, gayrimenkuller
UFRS kapsam›nda stok, maddi duran varl›k, sat›ﬂ amac›yla elde tutulan duran varl›k, üçüncü kiﬂiler ad›na inﬂa edilmekte veya geliﬂtirilmekte olan gayrimenkul, sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul, gelecekte yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak kullan›lmak üzere inﬂa edilmekte ya da geliﬂtirilmekte olan gayrimenkul ve de yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›r›lmakta ve böylece hem dönen hem de duran varl›k olabilmektedir.
Bu s›n›fland›rma çerçevesinde; bir iﬂletmenin esas faaliyet konusu gayrimenkul inﬂaas› ve sat›ﬂ› ise bu gayrimenkuller, UMS 2 uyar›nca iﬂin normal
ak›ﬂ› içinde sat›lmak için elde tutulan ya da sat›lmak üzere üretilmekte olan
stoklar› oluﬂturmaktad›rlar (IASB, 2009, 986) ve dönen varl›k statüsündedirler. Bir iﬂletmenin mal veya hizmet üretimi veya arz›nda kullan›lmak, baﬂkalar›na kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullan›lmak üzere
elinde tuttu¤u ve bir dönemden fazla kullanmay› öngördü¤ü gayrimenkuller varsa bunlar›n UMS 16 uyar›nca maddi duran varl›k olarak muhasebeleﬂtirilmesi gerekmektedir(IASB, 2009, 1149). Bir inﬂaat sözleﬂmesine dayanarak üçüncü kiﬂiler ad›na inﬂa edilmekte veya geliﬂtirilmekte olan gayrimenkuller UMS 11 kapsam›nda raporlanmaktad›r(IASB, 2009, 2307). Gayrimenkullerin, duruma göre stok, maddi duran varl›k ya da inﬂaat sözleﬂmesi kapsam›nda gayrimenkul olarak s›n›fland›r›lmas› Türkiye’de dahil birçok ülkenin yerel muhasebe politikalar›nda yer almaktad›r.
Ancak, UFRS 5 uyar›nca maddi duran varl›k statüsündeki gayrimenkullerin sat›ﬂ amac›yla elde tutulmas›na karar verilenlerinin bilançoda dönen
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varl›klar grubunda sat›ﬂ amac›yla elde tutulan duran varl›klar olarak s›n›fland›r›lmas›(IASB, 2009, 678) ve de UMS 40 uyar›nca kira geliri veya de¤er art›ﬂ kazanc› ya da her ikisini birden elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkullerin yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak duran varl›klarda muhasebeleﬂtirilmesi(IASB, 2009, 2306) Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülkenin yerel muhasebe politikalar› aç›s›ndan yenidir.
‹ﬂ bu çal›ﬂma, yerel muhasebe sistemlerinde yat›r›m amaçl› gayrimenkullerle ilgili olarak muhasebe politikalar›n› karﬂ›laﬂt›rmakta, duran varl›klar
grubu aç›s›ndan geleneksel muhasebe uygulamalar›na yeni bir bak›ﬂ kazand›ran UMS 40 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller standard›n› temel yönleriyle
incelemekte, yat›r›m amaçl› olarak kullan›lmak üzere inﬂa edilen yat›r›m
amaçl› gayrimenkullere iliﬂkin muhasebe politikalar›n› 2008’de yap›lan de¤iﬂiklik ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirmektedir. Bu çal›ﬂma; ayr›ca, yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri ülkemizde uygulanan Tekdüzen Hesap Plan›na göre de¤erlendirmekte, örneklere yer vermekte ve bu konu ile ilgili olarak hesap plan›na,
bilançoya, gelir tablosuna yönelik önerilerde bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan; standard›n faaliyet kiralamas› çerçevesinde kirac› taraf›ndan elde tutulan gayrimenkule iliﬂkin bir hakk›n yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›r›lmas› ve muhasebeleﬂtirilmesi ile gayrimenkuller aras›ndaki transferler ve yat›r›m amaçl› gayrimenkulü elden ç›karmaya iliﬂkin
bölümler özellikli konular olmalar› sebebiyle bu çal›ﬂmaya dahil edilmemiﬂtir.
2. UFRS ÖNCES‹NDE YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
a. Yerel Muhasebe Sistemlerinde Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullerin S›n›fland›r›lmas›
UFRS’leri uygulayan ya da benimsemiﬂ olmakla birlikte henüz uygulamaya geçmemiﬂ olan ülkelerin bir ço¤unun yerel muhasebe sistemlerine ba-
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k›ld›¤›nda, yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak nitelenecek duran varl›klar›n
bu ülkelerin UFRS öncesi yerel muhasebe sistemlerinde yer almad›¤› görülmektedir. Gerek Avrupa Birli¤i ülkeleri gerekse Amerika Birleﬂik Devletleri(ABD), Türkiye ve di¤er dünya ülkeleri ba¤lam›nda konuya bakt›¤›m›zda
UFRS öncesinde yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin bu ﬂekilde adland›r›lmad›¤› ve bu kapsamda olan arazi, arsa ve binalar›n a¤›rl›kl› olarak maddi duran
varl›klarda(MDV) s›n›fland›r›ld›¤› görülmektedir. Bu hususla ilgili olarak örneklem niteli¤indeki ülkeler aﬂa¤›da ﬁekil 1 ve ﬁekil 2’de görülmektedir.
ﬁekil 1 : Yerel Muhasebe Sistemlerinde Yat›r›m Amaçl›
Gayrimenkullerini Duran Varl›klar›nda Ayr› Olarak Raporlamayan
Ülkelere Örnekler

ﬁekil 2 : Yerel Muhasebe Sistemlerinde Yat›r›m Amaçl›
Gayrimenkullerini Duran Varl›klar›nda Ayr› Olarak Raporlayan
Ülkelere Örnekler
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b. Yerel Muhasebe Sistemlerinde Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullere
Uygulanan Muhasebe Politikalar›
Yerel muhasebe sistemlerinde yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri ayr› bir
biçimde adland›rmay›p bu tür varl›klar› maddi duran varl›klarda gösteren ülkeler ile yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri maddi duran varl›klardan ba¤›ms›z
olarak s›n›fland›ran ülkelerde ilk muhasebeleﬂtirme gayrimenkulün “maliyet
de¤eri” ile yap›lmaktad›r.
Bu tür varl›klar› maddi duran varl›klarda gösteren ülkelerde muhasebeleﬂtirme sonras› ölçümün “maliyet modeli” veya “yeniden de¤erleme modeli” çerçevesinde ﬂekillendi¤i tespit edilmiﬂtir. Örneklemi oluﬂturan ülkelerden ABD, Almanya, Fransa, ‹talya, ‹spanya, Japonya, Kanada ve Lüksemburg’da UFRS öncesinde “maliyet modeli” esast›r. Di¤er taraftan; Türkiye
muhasebe sisteminde muhasebeleﬂtirme sonras› ölçümde “yeniden de¤erleme” enflasyon muhasebesi öncesinde 1981’den beri söz konusudur. Maddi
duran varl›klar için yeniden de¤erleme uygulamas› ülkemizde seçimlik bir
muhasebe politikas›d›r. Yeniden de¤erleme, enflasyon muhasebesi ile zorunlu k›l›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, Belçika’da da UFRS öncesinde “yeniden de¤erleme
modeli” uygulanm›ﬂt›r.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri; örneklemde yer alan ülkelerden baz›lar› finansal tablolar›nda özel olarak ayr› s›n›fland›rmaktad›r. Bu ülkelerden
‹ngiltere ilk muhasebeleﬂtirmeden sonra varl›klar› “aç›k piyasa modeli” ile
Hollanda ilk muhasebeleﬂtirmeden sonra varl›klar› “gerçe¤e uygun de¤er
modeli” ya da “yeniden de¤erleme modeli” ile, Yeni Zelanda “net cari de¤er modeli” ile ve ‹sveç ise “maliyet modeli” ile de¤erlemiﬂtir.
Örneklemi oluﬂturan ülkelerin UFRS öncesinde yat›r›m amaçl› gayrimekuller için uygulad›klar› muhasebe politikalar› Tablo 1’de ana hatlar›yla
özetlenmektedir.
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Tablo 1: Örneklemi Oluﬂturan Ülkelerin Yerel Muhasebe
Sistemlerinde Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullere Uygulad›¤›
Muhasebe Politikalar›
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Yukar›daki Tablo 1’den de anlaﬂ›laca¤› üzere UFRS öncesinde ülkelerin kendi muhasebe sistemlerinde yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri ayr› bir ﬂekilde s›n›fland›rmas› ve bu tür varl›klara iliﬂkin özel muhasebe politikalar›
ortaya koymas› birkaç ülke d›ﬂ›nda oldukça s›n›rl› olmuﬂtur. Bu ba¤lamda,
UFRS’lerin dünya ülkelerince kabul edilmesi ve uygulanmas› ile ülkelerin
kendi muhasebe sistemlerinde özel olarak pek yeri olmayan yat›r›m amaçl›
gayrimenkullerin UMS 40’›n uygulanmas›yla örneklemdeki ülkelerin tamam›na yak›n›na finansal raporlama aç›s›ndan tam anlam›yla bir yenilik getirece¤i görülmektedir. Di¤er taraftan, örneklemdeki ülkelerden Hollanda’n›n
yat›r›m amaçl› gayrimenkullere iliﬂkin yaklaﬂ›m› standartla oldukça paralellik göstermekle birlikte ‹ngiltere’nin bu varl›klara yönelik muhasebe politikalar› standartla k›smen ayn›d›r. Yeni Zelanda ise örneklemdeki di¤er bütün
ülkelerin muhasebe politikalar›ndan farkl› bir yol izlemiﬂtir. Bu ba¤lamda;
yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin muhasebeleﬂtirilmesine iliﬂkin muhasebe
politikalar›nda çeﬂitlilik göze çarpmaktad›r.
UMS 40, bu standard›n Karar Gerekçelerinde(IASB, 2009, 2330) ortaya
kondu¤u ﬂekliyle sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul kavram› ile yat›r›m amaçl› gayrimenkul kavram› aras›nda bu kavramlar› birbirinden ayr›ﬂt›ran özelliklerin fazlas›yla oldu¤u düﬂüncesiyle Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu(IASB) taraf›ndan Mart 2004’te yay›nlanm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda;
standard›n yay›nlanmas› bu alanda yer alan muhasebe politikalar›ndaki çeﬂitlili¤e son vermiﬂ ve finansal raporlamada bu konu ile ilgili birlik sa¤lanm›ﬂt›r.
3. UFRS’YE GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
a. Standard›n Kapsam›
UMS 40 standard›, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerle ilgili muhasebe politikalar›n› ve bununla birlikte finansal kiralama iﬂlemi çerçevesinde bir kira-
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c›n›n finansal tablolar›nda muhasebeleﬂtirilen yat›r›m amaçl› gayrimenkul
haklar› ile kiraya verenin finansal tablolar›nda faaliyet kiralamas› iﬂlemi çerçevesinde kirac›ya sa¤lanan yat›r›m amaçl› gayrimenkuller için uygulanacak
muhasebe politikalar›n› düzenlemektedir. Bir baﬂka deyiﬂle; finansal kiralama aç›s›ndan kirac›n›n edindi¤i yat›r›m amaçl› gayrimenkullere ve faaliyet
kiralamas› aç›s›ndan kiraya verenin yat›r›m amaçl› gayrimenkullerine uygulanacak muhasebe politikalar› bu standartta yer almaktad›r.
b. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul ile Sahibi Taraf›ndan Kullan›lan
Gayrimenkul Kavramlar›n›n De¤erlendirilmesi
UMS 40 standard›; arazi, arsa ve bina gibi varl›klar›n yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla bu varl›klar›n hangi
amaçlar do¤rultusunda kullan›lmak suretiyle yat›r›m amaçl› olarak kabul
edilece¤ini ya da edilmeyece¤ini sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul
kavram› çerçevesinde aç›klam›ﬂt›r.
Öncelikle her ne kadar yat›r›m amaçl› gayrimenkul kavram› bu çal›ﬂman›n giriﬂ k›sm›nda tan›mlanm›ﬂ olsa da kavram› konunun kolay takibi için
yeniden ifade etmekte yarar görmekteyiz.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller; kira geliri veya de¤er art›ﬂ kazanc› ya
da her ikisini birden elde etmek amac›yla(sahibi veya finansal kiralama sözleﬂmesine göre kirac› taraf›ndan) elde tutulan gayrimenkullerdir(TMSK,
2009, 886). Bir baﬂka deyiﬂle; yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak nitelendirilen varl›k bir iﬂletmenin esas faaliyetlerinin bir parças› olmamal›d›r.
Sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkuller; mal veya hizmet üretimi
veya tedariki ya da idari amaçla kullan›lmak üzere elde tutulan(sahibi veya
finansal kiralama sözleﬂmesine göre kirac› taraf›ndan) gayrimenkullerdir(IASB, 2009, 2309). Bu ba¤lamda; sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkuller bir iﬂletmenin esas faaliyetlerinin bir parças›d›r. Dolay›s› ile UMS 16
Maddi Duran Varl›klar standard› çerçevesinde muhasebeleﬂtirilir.
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Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ile sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkuller aras›ndaki ayr›m› daha iyi anlamak amac›yla standard›n ilgili
maddeleri çerçevesinde baz› örnekler vermek taraf›m›zca do¤ru olacakt›r.
Örnek 1: Bir iﬂletme, Antalya Varsak’ta bir arsa sat›n alm›ﬂt›r. ‹ﬂletmenin amac›; sermaye kazanc› elde etmektir. Bu durumda; al›nan arsa, yat›r›m
amaçl› bir gayrimenkuldür. Ancak, daha sonra iﬂletme yönetimi arsay› kiraya vermeye karar vermiﬂtir. Böylece; iﬂletme standard›n her iki amac› do¤rultusunda hem sermaye kazanc›ndan hem de kira gelirinden istifade edecektir. Bu durumda; gayrimenkul, yat›r›m amaçl› olma özelli¤ini kaybetmez.
Örnek 2: Bir iﬂletme elindeki at›l paray› farkl› yat›r›mlarda bulunarak
de¤erlendirmektedir. ‹ﬂletme yönetimi; paran›n bir k›sm›n› tahvil ve yat›r›m
fonu alarak bir k›sm›n› ise normal iﬂ ak›ﬂ› çerçevesinde k›sa vadede sat›lmaktan ziyade, uzun vadede sermaye kazanc› elde etmek amac›yla Ankara
Gölbaﬂ›’nda arsa alarak de¤erlendirmiﬂtir. Al›nan arsa, yat›r›m amaçl› bir
gayrimenkuldür.
Örnek 3: Bir iﬂletme yap›lan expertiz sonucunda Antalya Kepez’de bir
arazi sat›n alm›ﬂt›r. Ancak; arazinin gelecekte nas›l kullan›laca¤›na karar verilememiﬂtir. Bu arsa, sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkule dönüﬂtürülmedi¤i ya da k›sa vadede sat›lmaya karar verilmedi¤i sürece yat›r›m amaçl›
gayrimenkul olarak muhasebeleﬂtirilecektir.
Örnek 4: Kira geliri elde etmek amac›yla bir bina sat›n al›nm›ﬂ ve bir
iﬂletmeye kiraya verilmiﬂtir. Bu durumda, bu gayrimenkul yat›r›m amaçl› olarak nitelendirilecek ve UMS 40’a göre muhasebeleﬂtirilecektir. Daha sonra,
kirac› iﬂletme iflas etmiﬂ ve binan›n kiras›n› ödeyemedi¤inden gayrimenkulü boﬂaltmak durumunda kalm›ﬂt›r. Binan›n mal sahibi yat›r›m amaçl› ald›¤›
bu binay› kendi iﬂletmesinin idare binas› olarak kullanmaya karar vermiﬂtir.
Dolay›s› ile bu bina bundan böyle sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul
statüsünde de¤erlendirilece¤inden UMS 16 muhasebe politikalar›na tabi olacakt›r.
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Örnek 5: Bir iﬂletmenin edindi¤i ve gelecekte kullanaca¤› yeni fabrika binas›, bir iﬂletmenin mevcut fabrika binas›n› geliﬂtirmek amac›yla ek binalar
inﬂa etmek için edindi¤i arsa, bir iﬂletmenin mevcut idare binas›ndan yeni
bir idare binas›na taﬂ›nd›ktan sonra normal iﬂ ak›ﬂ› çerçevesinde elden ç›kar›lmay› bekleyen eski idare binas› ile bir iﬂletmenin çal›ﬂanlar›n› bar›nd›rmak
için edindi¤i personel binalar› sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkuller
olarak de¤erlendirilmektedir.
Örnek 6: Bir gayrimenkul bölümlere ayr›lmak suretiyle hem yat›r›m
amaçl› gayrimenkul hem de sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul olarak
kullan›labilir ve bu durumda muhasebeleﬂtirilmesi ayr› ayr› yap›l›r(TMSK,
2009, 887). Örne¤in; bir benzin istasyonu sahibi taraf›ndan iﬂletilmektedir.
Bu benzin istasyonunda bulunan ofis ise kira geliri elde etmek amac›yla baﬂkas›na kiraya verilmektedir. Bu ba¤lamda; benzin istasyonu sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul olarak, ofis ise yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak muhasebeleﬂtirilecektir(PWC, 2004, 5).
Örnek 7: Bir gayrimenkul birbirinden ba¤›ms›z bölümlere ayr›larak sat›lam›yorsa veya kiraya verilemiyorsa bu gayrimenkulün sadece önemsiz bir
bölümü mal veya hizmet üretim veya tedariki ya da idari amaçlar için kullan›ld›¤› takdirde yat›r›m amaçl› gayrimenkuldür(TMSK, 2009, 887). Örne¤in;
bir grup iﬂletmesi ekonomik s›k›nt›dan dolay› sahibi oldu¤u beﬂ iﬂletmeden
ikisini lav etmiﬂtir. Bu ba¤lamda; bütün iﬂletmeleri içinde bar›nd›ran on katl› idare binas›n›n alt› kat›n› baﬂka bir iﬂletmeye kiraya vermiﬂtir. Bu kiralanan katlarda bulunan çay oca¤› gibi mekanlar mal sahibi ve kirac› iﬂletmenin çal›ﬂanlar› taraf›ndan ortaklaﬂa kullan›lmaktad›r. Binan›n önemli bir bölümü kiraya verildi¤inden, yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak muhasebeleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Örnek 8: Bir iﬂletmenin, sahibi bulundu¤u gayrimenkullerin kullan›c›lar›na birtak›m yard›mc› hizmetler sunmas› o gayrimenkulün yat›r›m amaçl›
olarak s›n›fland›r›lmas›nda dikkate al›nmaktad›r. ﬁöyle ki sunulan yard›mc›
hizmetler kirac› ile yap›lan toplam anlaﬂman›n göreceli olarak önemsiz bir
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k›sm›n› oluﬂturuyorsa, iﬂletme söz konusu gayrimenkulleri yat›r›m amaçl›
gayrimenkul olarak s›n›fland›rabilir(TMSK, 2009, 888). Örne¤in; ek bina ve
ayn› bina alt›na ﬂube açmak isteyen bir bankaya kira geliri elde etmek amac›yla ilk üç y›l› peﬂin olarak ödenmek üzere binas›n› on y›l süreyle kiraya
veren mal sahibi iﬂletmenin ayn› zamanda özel güvenlik hizmeti de verdi¤i
varsay›ld›¤›nda mal sahibi iﬂletmenin bankaya tahsis edece¤i güvenlik görevlisi ile sa¤lanacak güvenlik hizmeti binan›n yat›r›m amaçl› gayrimenkul
olarak muhasebeleﬂtirme statüsünü bozmaz. Burada as›l olan yat›r›m amaçl› kiralama iﬂlemidir. Bir baﬂka deyiﬂle; mal sahibi ile banka aras›ndaki binaya iliﬂkin kiralama akitinin dayand›¤› esaslar önceliklidir. Di¤er taraftan; bir
iﬂletme bir otel binas›na sahipse ve bu oteli kendi iﬂletiyorsa o zaman bu iﬂletme bütün hizmetlerde de taraf olaca¤›ndan otel, sahibi taraf›ndan kullan›lan gayrimenkul olarak s›n›fland›r›l›r(TMSK, 2009, 888).
c. Yat›r›m Amaç Gayrimenkullerin ‹lk Muhasebeleﬂtirilmesi
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir(IASB,
2009, 2308). Bunun için iki koﬂulun sa¤lanmas› gereklidir. Bu koﬂullar; gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararlar›n iﬂletmeye giriﬂinin muhtemel olmas› ile yat›r›m amaçl› gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir ﬂekilde ölçülebilir olmas›d›r.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin ilk muhasebeleﬂtirilmesi “maliyet”
kavram› etraf›nda ﬂekillenmektedir(IASB, 2009, 2309). Bu tür gayrimenkullerde maliyet sadece sat›n alma maliyeti ile s›n›rl› de¤ildir. Gayrimenkulle
do¤rudan iliﬂkilendirilebilen, bir baﬂka deyiﬂle; gayrimenkulü sermaye kazanc› ya da kira geliri elde etmek amaçlar› do¤rultusunda faydalan›labilir hale getirmek üzere katlan›lan tüm maliyetler maliyetin bir parças›d›r. Dolay›s› ile sat›n al›nan yat›r›m amaçl› bir gayrimenkulün maliyeti; sat›n alma fiyat› ile bu iﬂlemle do¤rudan iliﬂkilendirilebilen avukatl›k hizmetlerine iliﬂkin
ödenen ücretler ve gayrimenkul al›m vergisi gibi harcamalardan ve gayrimenkulle ilgili di¤er iﬂlem maliyetlerinden oluﬂmaktad›r.
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Di¤er taraftan, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerde di¤er varl›klar gibi vadeli olarak edinilebilir(IASB, 2009, 2309). Bu ba¤lamda; vadeli olarak edinilen bir yat›r›m amaçl› gayrimenkulün vade fark›n› oluﬂturan faizleri yat›r›m
amaçl› gayrimenkul maliyetinin bir parças› de¤ildir. O nedenle; yat›r›m
amaçl› gayrimenkul vadeli olarak al›nm›ﬂsa, ilk muhasebeleﬂtirmede maliyet
de¤eri, vadeli de¤erin peﬂin tutar›yla(bugünkü de¤eriyle); toplam vade fark› tutar› ise vade boyunca gider olarak muhasebeleﬂtirilecektir.
d. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullerin Muhasebeleﬂtirme
Sonras›nda Ölçümü
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullere; ilk muhasebeleﬂtirmeden sonra muhasebe politikas› olarak gerçe¤e uygun de¤er yöntemi ya da maliyet yöntemi
uygulan›r(IASB, 2009, 2310). Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerine gerçe¤e uygun de¤er yöntemini uygulayan bir iﬂletme bu yöntemi bütün yat›r›m amaçl› gayrimenkullerine uygulamak durumundad›r. Bu de¤er; belirli bir tarihe
özgü bir de¤er oldu¤undan bu de¤erin artmas› ya da azalmas› do¤ald›r. Bu
ba¤lamda; yat›r›m amaçl› gayrimenkulün gerçe¤e uygun de¤erindeki de¤iﬂimden kaynaklanan kazanç veya kay›p oluﬂtu¤u dönemde kar veya zarara
dahil edilir. Di¤er taraftan; gayrimenkulleri gerçe¤e uygun de¤erle de¤erlerken bu de¤erin her zaman güvenilir bir biçimde tespit edilememesi söz konusu oldu¤u taktirde bu gayrimenkuller UMS 16’daki maliyet yöntemi ile ölçülür. ‹ﬂletmeler; yat›r›m amaçl› gayrimenkullerini maliyet yöntemi ile takip
ettikleri taktirde finansal tablo dipnotlar›nda bu gayrimenkulün gerçe¤e uygun de¤erini belirtmek durumundad›rlar.
e. Gelecekte Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul Olarak Kullan›lmak
Üzere ‹nﬂa Edilmekte veya Geliﬂtirilmekte Olan Gayrimenkullerin
De¤erlendirilmesi
Gelecekte yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak kullan›lmak üzere in109

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

ﬂa edilmekte veya geliﬂtirilmekte olan gayrimenkullerin muhasebeleﬂtirilmesi ile ilgili olarak 1 Ocak 2009 ve sonras›ndaki dönemlerde uygulanmak üzere IASB taraf›ndan de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r.
Bu konu ile ilgili olarak de¤iﬂiklik öncesinde iﬂletmelerin yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak kullan›lmak üzere inﬂa edilmekte veya geliﬂtirilmekte
olan gayrimenkulleri inﬂaat veya geliﬂtirme iﬂlemi sona erinceye kadar maddi duran varl›klarda UMS 16 Maddi Duran Varl›klar standard› uyar›nca raporlanm›ﬂt›r(IASB, 2008, 2241). Örne¤in; dükkanlar›ndan kira geliri elde etmek amac›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak inﬂa ettirilmekte olan bir iﬂhan› tamamlan›ncaya kadar maddi duran varl›klarda, tamamland›ktan sonra
yat›r›m amaçl› gayrimenkullerde izlenmiﬂtir. Di¤er taraftan, baﬂlang›çta yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak muhasebeleﬂtirilen bir gayrimenkul daha
sonra geliﬂtirilmekteyse bu husus onun yat›r›m amaçl› gayrimenkul olma statüsünü bozmamaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle; mevcut yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin geliﬂtirilmeleri söz konusu oldu¤unda UMS 16 kapsam›na al›nmalar› yani sahibi taraf›ndan kullan›lan statüsüne sokulmalar› söz konusu de¤ildir(IASB, 2008, 2249). Örne¤in; yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak sat›n al›nan bir binadaki daireler kiraya verilmektedir. Ancak, zaman içinde y›pranm›ﬂ olmas› nedeniyle binan›n kap›lar› de¤iﬂtirilmiﬂ, duvarlar› badana, salonlar› parke yap›lm›ﬂ ve ›slak zeminler seramik döﬂenmiﬂtir. Bu do¤rultuda; binadaki daireler daha yüksek bir de¤erle kiraya verilecektir. Bu geliﬂtirme sürecinde gayrimenkulün UMS 40 çerçevesinde muhasebeleﬂtirilmesine devam
edilecektir.
IASB, inﬂa edilmekte olan yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin standartta
yap›lan de¤iﬂiklikle inﬂaat sona erinceye kadar maddi duran varl›klarda raporlanmas› yerine bu tür gayrimenkullerin inﬂaat sürecinden itibaren yat›r›m
amaçl› gayrimenkullerde izlenmesine karar vermiﬂtir(IASB, 2009, 2306). Bu
ba¤lamda, bu tür gayrimenkullerin ilk muhasebeleﬂtirmeden sonraki ölçümünde gerçe¤e uygun de¤er yönteminin kullan›lmas› istenmektedir. Ancak;
bu de¤erin güvenilir olarak ölçülmesi mümkün olmad›¤›nda, inﬂaat tamam-
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lanana veya gerçe¤e uygun de¤erin güvenilir olarak ölçülmesi mümkün olana kadar (bu durumlardan hangisi daha önce gerçekleﬂirse), söz konusu
gayrimenkullerin de¤erinin ölçülmesinde maliyet de¤erinin kullan›lmas› yönünde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r(IASB, 2009, 2314). Bir baﬂka deyiﬂle; inﬂaat tamamland›¤›nda ilgili gayrimenkulün gerçe¤e uygun de¤erinin güvenilir bir
ﬂekilde ölçülebilece¤i öngörülmektedir. Aksi taktirde, UMS 16’daki maliyet
yöntemi kullan›lacakt›r. Bu do¤rultuda, amortisman ayr›l›rken varl›¤›n kal›nt› de¤eri UMS 40 uyar›nca s›f›r olacak olup varl›k elden ç›kar›l›ncaya kadar
UMS 16’ya tabi olacakt›r.
4. Gayrimenkulün Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkul Olma Statüsünün
Belirlenmesinde Bir Karar A¤ac› Sistemati¤i
Gayrimenkullerin standartlar›n koydu¤u muhasebe politikalar›na uygun olarak muhasebeleﬂtirilebilmesi için onlar›n konu edildi¤i standartlardaki statüsünü özenle dikkate almak gerekir. Bu ba¤lamda; aﬂa¤›da ﬁekil 3’de
gayrimenkullerin yat›r›m amaçl› olma statüsünün belirlenmesi ve yat›r›m
amaçl› gayrimenkul olma statüsünü kazanan gayrimenkullerin muhasebeleﬂtirilmesinde UFRS uygulay›c›lar›na yard›mc› olmak amac›yla sistematik bir
yaklaﬂ›m sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ﬁekil 3: Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullere ‹liﬂkin Karar A¤ac› 1

Kaynak: (Greuning, H. V., 2009, 109)
1 Bu Karar A¤ac›, standartta meydana gelen de¤iﬂiklikler ›ﬂ›¤›nda güncellenmiﬂtir.
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5. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER ve TÜRK‹YE MUHASEBE
S‹STEM‹
a. Tekdüzen Hesap Plan›n›n Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
Tekdüzen Hesap Plan›, Türkiye muhasebe sisteminin kuﬂkusuz en
önemli parças›d›r. Ancak, UFRS’yi henüz borsa ﬂirketleri seviyesinde uygulamakta olan ülkemizde Tekdüzen Hesap Plan›n›n UFRS’ye tam uyum gösteremedi¤i görülmektedir. Bu uyumsuzluk ve UFRS gereklerine göre hesap
plan›nda de¤iﬂiklikler yap›lmas› taraf›m›zca ola¤an bir durumdur.
Tekdüzen Hesap Plan›; yat›r›m amaçl› gayrimenkuller aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde bu kaleme özgün bir hesap bulunmad›¤›ndan bu varl›klar›n
bilançoda duran varl›klar grubunda nerede muhasebeleﬂtirilece¤i konusuna
uygun bir cevap verememiﬂtir. Bu nedenle; yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin
hesap plan›nda 20 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller gibi kendine özgü bir
grupta (Akdo¤an ve Sevilengül, 2007, 264)

ve (Oruç, 2009, 1065); 29 Di-

¤er Duran Varl›klar grubunda(Örten, Kaval ve Karap›nar, 2009, 611) ya da
25 Maddi Duran Varl›klar grubundaki 250 Arsa ve Araziler ile 252 Binalar
hesaplar›nda yat›r›m amaçl› gayrimenkuller için tali hesap aç›larak
(Gökçen, Akgül ve Çak›c›, 2006, 367) raporlanmas› tart›ﬂ›labilir.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin, hesap plan›nda kendine ait bir grupta izlenmesinin kendine özgü bir amac› olan bu duran varl›klar›n gözard›
edilmesini ve geri planda kalmas›n› engelleyece¤i düﬂüncesindeyiz. Dolay›s› ile yat›r›m amaçl› gayrimenkuller tutar ne olursa olsun kendine özgü grupta ve onun hesaplar›nda muhasebeleﬂtirilmelidir. Ancak, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin muhasebeleﬂtirilmesinden ziyade bilançoda ayr› bir kalem olarak gösterilebilmesi için ayr› gruba daha fazla ihtiyaç oldu¤u kan›s›nday›z.
Baz› Avrupa Birli¤i ülkelerindeki genel e¤ilime bak›ld›¤›nda finansal tablolardaki kalemler tek bir sat›rda belirtilmekte ve bu kalemlerle ilgili ayr›nt›lar
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dipnotlarda sunulmaktad›r. Bu durum, yat›r›m amaçl› gayrimenkuller için de
geçerlidir. Dolay›s› ile UFRS’yi uygularken optimali yakayabilmemiz için sadece Türkiye’yi düﬂünerek de¤il di¤er UFRS uygulay›c› ülkelerdeki e¤ilimleri de dikkate alarak global bir bak›ﬂla hesap plan›m›z› ve bununla birlikte finansal tablo formatlar›m›z› belirlememiz gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.
Bu do¤rultuda; görüﬂümüz yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin 29 Di¤er
Duran Varl›klar grubunda 296 gibi alt hesap olarak olarak sunulmas› yerine
kendine özgü grup hesaplar›nda muhasebeleﬂtirilmesi ile bilançoda di¤er
duran varl›klardan ba¤›ms›z olarak tek bir sat›rda kendi grup ad› ile gösterilmesidir. Di¤er taraftan, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin kendine özgü bir
amac› bulundu¤undan bu tür gayrimenkuller sahibi taraf›ndan kullan›lan
gayrimenkul olmad›¤› sürece 25 Maddi Duran Varl›klar grubunda raporlanamaz. Bu noktada ayr›ca belirtmek gerekir ki yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin bilançoda ayr› olarak s›n›fland›r›lmas› konusu UFRS öncesinde baﬂta ‹ngiltere olmak üzere birkaç ülkede görülmüﬂtür. Bunu örneklem de do¤rulamaktad›r. Konunun bu ba¤lamdaki geçmiﬂi 1970’lere dayanmaktad›r(Alexander ve Nobes, 2007, 190). Dolay›s› ile konu Türkiye için yeni olsa da baz› yerel muhasebe uygulamalar› aç›s›ndan oldukça eski bir geçmiﬂe sahiptir
ve UFRS’lerin uygulanmas› ile yeniden önem kazanm›ﬂt›r.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerle ilgili olarak gelirler ve giderler ile ilk
muhasebeleﬂtirmeden sonraki izleyen dönemlerde gerçe¤e uygun de¤erle
de¤erleyen iﬂletmeler için gerçe¤e uygun de¤er art›ﬂ ve azal›ﬂlar› do¤acakt›r. Bunlar, gelir tablosunda gösterilecektir. Bu hususla ilgili olarak Tekdüzen Hesap Plan› üzerinde mevcut yap›y› çok etkilemeyecek ﬂekilde 649 Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar ile 659 Di¤er Ola¤an Gider ve Zararlar hesaplar›nda kira gelirlerinin, gerçe¤e uygun de¤er art›ﬂ ve azal›ﬂlar›n›n tali hesap
olarak sunulmaya devam edilmesi taraf›m›zdan önerilmektedir. Di¤er taraftan, iﬂletme maliyet modeline göre raporlama yap›yorsa o zaman y›l sonunda 207 Birikmiﬂ Amortismanlar ve De¤er Düﬂüklü¤ü hesab› kullan›larak
amortisman ayr›lacakt›r.
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Standard›n gelecekte yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak kullan›lmak
üzere inﬂa edilmekte olan gayrimenkullere iliﬂkin de¤iﬂikli¤ine daha önce
de¤inmiﬂtik. Bu ba¤lamda; de¤iﬂiklik öncesinde bu konu ile ilgili inﬂa edilmekte olan binalar›n UMS 16 standard› kapsam›nda muhasebeleﬂtirilmesinin
istendi¤ini hat›rlayal›m. Bu hususla ilgili muhasebeleﬂtirmenin Tekdüzen
Hesap Plan›nda 25 Maddi Duran Varl›klar grubunda yer alan 258 Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar(Akdo¤an ve Sevilengül, 2007, 341) hesab›nda gösterilmesi ve bina inﬂaat›n›n tamamland›ktan sonra burada biriken harcama tutar›n›n
UMS 40 gere¤i 202 Yat›r›m Amaçl› Binalar hesab›na aktar›lmas› gerekmekteydi(Akdo¤an ve Sevilengül, 2007, 345). Ancak, standartta yap›lan de¤iﬂiklikle inﬂa edilme sürecininde yat›r›m amaçl› gayrimenkuller bünyesine al›nmas›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkuller hesap grubu içinde 208 Yap›lmakta
Olan Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller hesab›n›n aç›lmas› taraf›m›zca önerilmektedir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin inﬂaat süreci bu hesapta takip
edildikten sonra inﬂaat›n bitiminde ortaya ç›kacak ve binay› yat›r›m amaçl›
olarak kullan›labilir hale getirmek amac›yla katlan›lan olas› borçlanma maliyetleri de dahil tüm maliyetlerden oluﬂan tutar ayn› hesap grubundaki yat›r›m amaçl› binalar hesab›na aktar›lacakt›r. Burada inﬂa edilmekte olan yat›r›m amaçl› gayrimenkul, UMS 23 uyar›nca özellikli varl›k oldu¤undan(IASB,
2009, 1326); bir baﬂka deyiﬂle, amaçlanan kullan›ma getirilmesi zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren bir varl›k oldu¤undan inﬂaat sürecinde katlan›lan
borçlanma maliyetleri varsa bu tutar yat›r›m amaçl› gayrimenkulün maliyetinin bir parças› olacakt›r.
b. Tekdüzen Hesap Plan›na Göre Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkullerin
Muhasebeleﬂtirilmesine Örnek Uygulamalar
Bu bölümde yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin muhasebeleﬂtirilmesine
dair çeﬂitli örnekler sunulacakt›r. Burada muhasebeleﬂtirme, görüﬂümüz çerçevesinde Tekdüzen Hesap Plan›nda yer alan 20 Yat›r›m Amaçl› Gayrimen-
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kuller grubu dikkate al›narak yap›lacakt›r. Bu do¤rultuda, Tekdüzen Hesap
Plan›nda yer verilen hesaplar aﬂa¤›daki gibidir(Akdo¤an ve Sevilengül, 2007,
264):
20 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
200 YATIRIM AMAÇLI ARAZ‹LER
201 YATIRIM AMAÇLI ARSALAR
202 YATIRIM AMAÇLI B‹NALAR
207 B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR VE DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü
KARﬁILI⁄I(-)
208 YAPILMAKTA OLAN YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER2
Örnek 1: Peﬂin olarak sat›n al›nan bir yat›r›m amaçl› gayrimenkulün
ilk muhaseleﬂtirilmesi
Bir iﬂletme, 01 Temmuz 2009 tarihinde kiraya verilmek amac›yla
1.000.000 TL’ye bir bina sat›n alm›ﬂt›r. Binan›n al›mla ilgili tapu gideri
200.000 TL’dir. KDV oran› %18’dir. Ödeme, bankadaki vadesiz mevduat hesab›ndan EFT yap›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
______________01/07/2009______________
202 YATIRIM AMAÇLI B‹NALAR

1.200.000

191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

180.000

102 BANKALAR
_________________/____________________

2 Taraf›m›zdan önerilmektedir.
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Örnek 2: Vadeli olarak sat›n al›nan bir yat›r›m amaçl› gayrimenkulün
ilk muhaseleﬂtirilmesi, vade tahakkuklar›, bedelinin ödenmesi
ve de¤erlemesi
Bir iﬂletme, 01 Temmuz 2009 tarihinde kiraya verilmek amac›yla vadeli fiyat› 1.500.000 TL olan bir binay› 300.000 TL peﬂin kalan› için ise banka
kredisi kullanarak sat›n alm›ﬂt›r. Banka kredisi, %15 faizli ve üç ay vadelidir.
Kredi, üç eﬂit taksitte ödenecektir. KDV oran› %18’dir, ve peﬂin olarak ödenmiﬂtir.

Yukar›da hesaplanan 1.472.400 TL yat›r›m amaçl› gayrimenkulün 01
Temmuz 2009 tarihindeki peﬂin de¤eridir. UMS 40 uyar›nca gayrimenkul ilk
muhasebeleﬂtirmede bu de¤erle raporlanacakt›r. Di¤er taraftan; banka kredisinden kaynaklanan ayl›k borçlanma maliyetleri ile ilk muhasebeleﬂtirmede kayda al›nacak toplam borçlanma maliyetleri aﬂa¤›daki gibidir.
Birinci ay için...............400.000 – 395.374 = 4.626 TL
‹kinci ay için.................400.000 – 390.777 = 9.223 TL
Üçüncü ay için............400.000 – 386.249 = 13.751 TL
Toplam Borçlanma Maliyetleri.....................27.600 TL
______________01/07/2009______________
202 YATIRIM AMAÇLI B‹NALAR
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
322 BORÇ REESKONTLARI
100 KASA
300 BANKA KRED‹LER‹

1.472.400
265.032
27.600
565.032
1.200.000

_________________/____________________
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‹lk Muhasebeleﬂtirme Kayd›
Ayl›k borçlanma maliyetleri tahakkuk etti¤inde aﬂa¤›daki ﬂekilde gider
yaz›lacakt›r. Üç eﬂit taksitteki banka kredisi ödemeleride ayn› kay›t içinde
yer alabilir.
______________01/08/2009______________
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
300 BANKA KRED‹LER‹

4.626
400.000

322 BORÇ REESKONTLARI

4.626

102 BANKALAR

400.000

Birinci Ay Faiz Tahakkuku ve Birinci Taksit Ödemesi
_________________/____________________
______________01/09/2009______________
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
300 BANKA KRED‹LER‹

9.223
400.000

322 BORÇ REESKONTLARI

9.223

102 BANKALAR

400.000

‹kinci Ay Faiz Tahakkuku ve ‹kinci Taksit Ödemesi
_________________/____________________
______________01/10/2009______________
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

13.751

300 BANKA KRED‹LER‹
322 BORÇ REESKONTLARI
102 BANKALAR

400.000
13.751
400.000

Üçüncü Ay Faiz Tahakkuku ve Üçüncü Taksit Ödemesi
_________________/____________________
01 Temmuz 2009 tarihinde bilançoya giren bu yat›r›m amaçl› binan›n
de¤erinin piyasa koﬂullar› çerçevesinde de¤iﬂmiﬂ olabilece¤i düﬂünülmüﬂ ve
yap›lan expertiz çerçevesinde binan›n gerçe¤e uygun de¤erinin 1.300.000
TL oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu ba¤lamda; gerçe¤e uygun de¤er ile ilk mu-
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hasebeleﬂtirmedeki maliyet de¤eri aras›ndaki fark aﬂa¤›daki gibi muhasebeleﬂtirilir.
______________31/12/2009______________
659 D‹⁄ER OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR

172.400

659.01 Gerçe¤e Uygun De¤er Azal›ﬂlar›
202 YATIRIM AMAÇLI B‹NALAR

172.400

_________________/____________________
Örnek 3 : Gelecekte yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak kullan›lmak
üzere inﬂa edilmekte olan gayrimenkullerin muhasebeleﬂtirilmesi
A iﬂletmesi Ankara’da yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak kullan›lmak
üzere 2 katl› bir bina inﬂa edecektir. Bina inﬂaat›na 05 Haziran 2009’da baﬂlanacak ve bina 31 Ocak 2010’da tamamlanm›ﬂ olacakt›r. Binan›n inﬂa edilebilmesi için örnek ba¤lam›nda aﬂa¤›daki iﬂlemler yap›lmaktad›r.
a) Binan›n yap›laca¤› arsan›n kaz›lmas› ve hafriyat›n at›lmas›
06 Haziran 2009 tarihinde inﬂaat arsas›na kaz›c›lar getirilmiﬂ, hafriyat›n
kamyonlar taraf›ndan Ankara d›ﬂ›nda boﬂ bir arsaya at›lmas›na baﬂlanm›ﬂt›r.
Yap›lan bu çal›ﬂma bir ay sürmüﬂtür. Çal›ﬂman›n bedeli ise 10.000 TL’dir.
______________06/06/2009______________
208 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
102 BANKALAR

10.000
1.800
11.800

_________________/____________________

119

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

b) Binan›n inﬂa edilebilmesi için demir al›nmas›
07 Temmuz 2009 tarihinde binan›n temelinde kullan›lmak üzere 15.000
TL de¤erinde inﬂaat demiri al›nm›ﬂt›r.
______________07/07/2009______________
208 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

15.000
2.700

102 BANKALAR

17.700

_________________/____________________
c) Binan›n inﬂa edilebilmesi için çimento edinilmesi
08 A¤ustos 2009 tarihinde binan›n temelinde kullan›lmak üzere 5.000
TL de¤erinde çimento al›nm›ﬂt›r.
______________08/08/2009______________
208 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV

5.000
900

100 KASA

5.900

_________________/____________________
d) ‹nﬂaatt›n sürdürülebilmesi için banka kredisi al›nmas›
9 Kas›m 2009 tarihinde iﬂletme inﬂaat›n sürdürülebilmesi için bankadan
25.000 TL kredi alm›ﬂt›r. Bu kredinin y›ll›k faiz oran› %10’dur. Kredi, faiziyle birlikte 31 Aral›k 2009’da geri ödenecektir.
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______________09/11/2009______________
102 BANKALAR

25.000

300 BANKA KRED‹LER‹

25.000

Banka Kredisinin Al›nmas›
_________________/____________________
______________30/11/2009______________
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

146

381 G‹DER TAHAKKUKLARI

146

Banka Kredisi Birinci Ay Faiz Tahakkuku
_________________/____________________
______________30/11/2009______________
208 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

146

781 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ YANSITMA
HESABI

146

Birinci Ay Faizinin Özellikli Varl›k Maliyetine Yans›t›lmas›
_________________/____________________
______________31/12/2009______________
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

214

381 G‹DER TAHAKKUKLARI

146

300 BANKA KRED‹LER‹

25.000

102 BANKALAR

25.360

‹ki Ayl›k Faiziyle beraber Banka Kredisinin Ödenmesi
_________________/____________________
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______________31/12/2009______________
208 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

214

781 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ YANSITMA
HESABI

214

‹kinci Ay Faizinin Özellikli Varl›k Maliyetine Yans›t›lmas›
_________________/____________________
Aylara göre banka kredisine ödenecek faiz tutar›n›n farkl› ç›kmas›
UFRS uyar›nca etkin faiz yönteminin kullan›lmas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. Ayr›ca, y›l sonunda 781 ve 780 no’lu hesaplar aﬂa¤›daki gibi karﬂ›l›kl› olarak
kapat›l›r.
______________31/12/2009______________
781 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ YANSITMA
HESABI
780 F‹NANSMAN G‹DERLER‹

360
360

_________________/____________________
Bina tamamlan›ncaya kadar binan›n maliyetini ilgilendiren bütün kalemler yukar›daki muhasebe kay›tlar›na benzer ﬂekilde muhasebeleﬂtirilebilir. ‹nﬂaat tamamlan›nca toplam maliyet tutar›; 208 Yap›lmakta Olan Yat›r›m
Amaçl› Gayrimenkuller hesab›ndan 202 Yat›r›m Amaçl› Binalar hesab›na aktar›l›r ki burada varsay›m›m›z iﬂletmenin inﬂaat süresince yap›lmakta olan
yat›r›m amaçl› gayrimenkulün gerçe¤e uygun de¤erini güvenilir bir ﬂekilde
ölçemedi¤i ve bu nedenle muhasebeleﬂtirmeye inﬂaat bitene kadar maliyet
yöntemi ile devam edece¤i yönündedir. Bir baﬂka deyiﬂle; inﬂaat bitene kadar maliyet de¤eri gerçe¤e uygun de¤erle de¤erlenmemiﬂtir. Bu hususla ilgili olarak; Türkiye’deki muhasebeleﬂtirmenin; 258 hesapta varolan maliyet
esasl› muhasebeleﬂtirmeye paralel olarak 208 hesapta da ayn› ﬂekilde sürdü-
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rülmesi yönünde görüﬂ belirtmekteyiz. Bu do¤rultuda; Türkiye’de sadece
yat›r›m amaçl› gayrimenkulün inﬂaat› bittikten sonra gerçe¤e uygun de¤erle
de¤erleme yap›lmas›n› önermekteyiz. Bunun nedeni ise; ülkemizde inﬂaat
sürecinde gerçe¤e uygun de¤erin tespitinin inﬂaat bittikten sonrakine oranla daha zor olabilece¤i ve tutar›n güvenilir olarak belirlenemeyebilece¤idir.
Burada binan›n tamamland›¤› varsay›ld›¤›nda toplam maliyet 30.360 TL
olacakt›r. Bu do¤rultuda aktarmaya dair muhasebeleﬂtirme aﬂa¤›daki gibi
olabilir:
______________31/01/2010______________
202 YATIRIM AMAÇLI B‹NALAR

30.360

208 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

30.360

_________________/____________________
Di¤er taraftan, inﬂaat tamamland›ktan sonra inﬂaat›n gerçe¤e uygun de¤eri ölçülebilmiﬂtir. Bu ba¤lamda; yat›r›m amaçl› binan›n gerçe¤e uygun de¤eri 40.000 TL ise muhasebeleﬂtirme aﬂa¤›daki gibi olabilir:
______________31/12/2010______________
202 YATIRIM AMAÇLI B‹NALAR

9.640

649 D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR

9.640

649.01 Gerçe¤e Uygun De¤er Art›ﬂlar›
_________________/____________________
6. SONUÇ
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller; kira geliri veya de¤er art›ﬂ kazanc› ya
da her ikisini birden elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkullerdir. Bu
çal›ﬂmada; bu alana üç boyutta katk› yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹lk olarak örnek olarak seçilen ülkelerin yerel muhasebe sistemlerinin yat›r›m amaçl›
gayrimenkullere bak›ﬂ› incelenmiﬂ, bu gayrimenkullerin ilk muhasebeleﬂtir-
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me, muhasebeleﬂtirme sonras› ölçüm ile bilançoda gösterim konular›nda ülkeler aras›ndaki temel farkl›l›klar ortaya konarak, ülkelerin bu alandaki muhasebe politikalar›ndaki çeﬂitlilik de¤erlendirilmiﬂtir. Bu do¤rultuda; bu
alanda muhasebeleﬂtirmede ve muhasebe politikalar›nda görülen çeﬂitlili¤in
önüne UMS 40 ile geçildi¤i ortaya konmuﬂtur.
‹kinci olarak; yat›r›m amaçl› gayrimenkul kavram›, sahibi taraf›ndan
kullan›lan gayrimenkul kavram› çerçevesinde aç›klanmaya ve örneklenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ; UMS 40’›n ilk muhasebeleﬂtirme, muhasebeleﬂtirme sonras› ölçüm ve gelecekte yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak kullan›lmak üzere inﬂa
edilmekte olan gayrimenkullerle ilgili temel muhasebe politikalar› aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Son olarak ise yat›r›m amaçl› gayrimenkuller standard›n›n Türkiye muhasebe sistemine getirileri de¤erlendirilmiﬂ, bu tür gayrimenkullerin Tekdüzen Hesap Plan›nda kendine özgü hesap grubunda kendi hesaplar› ile muhasebeleﬂtirilmesi ve bilançoda kendine özgü olarak ayr› bir ﬂekilde gösterilmesi yönünde görüﬂ belirtilmiﬂtir. Gelecekte yat›r›m amaçl› gayrimenkul
olarak kullan›lmak üzere inﬂa edilmekte olan gayrimenkullerin inﬂaat sürecinde de yat›r›m amaçl› gayrimenkul grubu kapsam›nda de¤erlendirilmesine yönelik olarak UMS 40’ta yap›lan de¤iﬂikli¤in Tekdüzen Hesap Plan› üzerindeki etkisi de¤erlendirilmiﬂ, yat›r›m amaçl› gayrimenkullere özel hesap
grubu aç›lmas› durumunda inﬂas› yap›lmakta olan gayrimenkullere özel olarak 258 Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar hesab›yla benzer karakterde bir hesap
aç›lmas› ile inﬂa edilmekte olan yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin standartta
belirtildi¤i gibi gerçe¤e uygun de¤erle de¤erlenmesi yerine bu de¤erlemenin zorlu¤u ve güvenilirli¤i çerçevesinde Türkiye iﬂletmeleri için standartta
inﬂaat tamamlan›ncaya ya da gerçe¤e uygun de¤er güvenilir olarak ölçülünceye kadar kullan›labilece¤i belirtilen maliyet yöntemi ile yap›lmas›n›n benimsenmesi taraf›m›zdan önerilmiﬂtir.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin finansal tablolara yans›mas› Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu ile Maliye Bakanl›¤›n›n hesap plan› üzerinde
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yapaca¤› çal›ﬂmaya ba¤l› oldu¤undan bu noktada dünya uygulamalar› da
dikkate al›narak UFRS’lerce zorunlu olmayan gösterimde birli¤in de sa¤lanarak uluslararas› finansal raporlamaya sadece muhasebe politikalar›nda de¤il ayn› zamanda sunumda da olabildi¤ince uyum sa¤lanmal›d›r.
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TÜRK‹YE’DE MUHASEBE DENET‹M‹ :
GEÇM‹fiTEN GELECE⁄E-2
l Doç. Dr. fiaban UZAY*
l Yrd. Doç. Dr. Ahmet TANÇ**
l Mehmet ERC‹YES***
3.2. Yay›nlanan Makale, Bildiri, Kitap, Tezler ve Özel Raporlar
E¤itimin bir baflka boyutu ise muhasebe denetimi konusunda yay›nlanan makale, bildiri, kitap ve lisansüstü tezlerdir. Selimo¤lu ve Uzay
(2007) taraf›ndan 1995-2006 döneminde yay›nlanan ba¤›ms›z denetimle
ilgili toplam 310 makale ve bildirinin incelendi¤i araflt›rman›n sonuçlar›na göre; a) Araflt›rmac›lar›n ba¤›ms›z denetime olan ilgisinin y›llar itibariyle artmakta oldu¤u görülmüfltür. Özellikle bu ilgi finansal skandallar›n yafland›¤› 2002 ve 2003 y›llarda en üst düzeye ç›km›flt›r. b) Araflt›rmac›lar taraf›ndan incelenen konular a¤›rl›kl› olarak denetim mesle¤ini
tan›t›c› yönde gerçekleflmifltir. Önemli ölçüde incelenen alanlar; meslek
ahlak›, hile denetimi, iç kontrol –iç denetim ve elektronik (bilgisayar) ortam›nda denetim konular› olmufltur. Denetim örneklemesi, ifllem döngülerinin (mali tablo hesaplar›n›n) denetimi, denetim kan›tlar›, denetim
planlamas›, denetim çal›flmalar›n›n tamamlanmas› ve raporlama, faaliyet
denetimi konular› çok az say›da araflt›rmac› taraf›ndan ele al›nm›flt›r (Selimo¤lu ve Uzay, 2007:51).
Türkiye’de 1995-2005 döneminde muhasebe denetimi konusunda
yay›nlanan kitaplar ve tezlere iliflkin olarak Uzay ve Selimo¤lu (2007)
araflt›rmas›n›n sonuçlar› ise flöyledir: a) Bu dönemde Türkiye’de yay›n* Erciyes Üniversitesi, ‹‹BF, ‹flletme Bölümüi
** Nevflehir Üniversitesi, ‹‹BF, ‹flletme Bölümü
*** SMMM, Erciyes Üniversitesi, SBE, ‹flletme Bölümü Doktora Program› Ö¤rencisi
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lanm›fl 17’si ders kitab› olmak üzere toplam 72 kitaba ulafl›lm›fl olup,
Türkiye’de akademisyenler muhasebe denetimi alan›nda ders kitab› yazmaya 1970’lerin bafl›nda bafllam›fllard›r. Ancak a¤›rl›kl› olarak ders kitaplar› say›s› 2000’li y›llarda artmaktad›r. b) Bu dönemde muhasebe denetimi alan›nda incelenen toplam 24 doktora tezi, 10 farkl› üniversitede
gerçekleflmifltir. Bunlardan, ‹stanbul Üniversitesi (6), Marmara Üniversitesi’nde ise (5) adet tez yap›lm›flt›r. Yine bu dönemde toplam 134 adet
yüksek lisans tezine ulafl›lm›flt›r. Bunlar›n y›llara göre da¤›l›m› incelendi¤inde 62 adeti 1995–2000 y›llar› aras›nda tamamlan›rken, 72 adeti 20012006 döneminde tamamlanm›flt›r. Özellikle 2006 y›l›nda muhasebe denetimi al›nda tamamlanan yüksek lisans tezi say›s›n›n 19 oldu¤u dikkate al›n›rsa, Türkiye’de bu alana araflt›rmac›lar›n gittikçe artan düzeyde ilgi gösterdikleri sonucuna var›labilir (Uzay ve Selimo¤lu, 2007:197):
Türkiye’de muhasebe denetimi mesle¤inin geliflimine iliflkin yararl›
bilgilerin yer ald›¤›, özel raporlar/yay›nlar›n bafll›klar› ise afla¤›daki gibidir:
- Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i taraf›ndan 1974 y›l›nda yay›nlanan, “Türkiye Muhasebe Uzmanl›¤›” bafll›kl› kitapta toplam 22 bildiriye
yer verilmifltir.
- Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 10-11 May›s 1985 tarihinde
gerçeklefltirilen “‹flletmelerde Ba¤›ms›z D›fl denetim Semineri”nde sunulan tebli¤ler ve tart›flmalar daha sonra Kurul taraf›ndan ayn› bafll›kta yay›nlanm›flt›r (Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹flletmelerde Ba¤›ms›z D›fl Denetim Semineri, Yay›n No:3, Ankara, 1985).
- Para ve Sermaye Piyasas› Dergisi’nin May›s 1987 ve fiubat 1990
say›lar› Türkiye’de ba¤›ms›z denetime ayr›lm›flt›r.
- Ankara Ticaret Odas› ile Milli Prodüktivite Merkezi’nin birlikte
organize etti¤i ve 8-9 Aral›k 1989 günlerinde gerçeklefltirilen “‹flletmelerde Denetim Fonksiyonu” konulu sempozyumda sunulan bildiriler, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Y›l:28, Say›:17 (Özel Say›), yay›nlanm›flt›r.
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- Dünya Bankas› taraf›ndan görevlendirilen Mourice Mould, 1994
y›l›nda, “Türkiye’de Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Geliflimi” raporunu yay›nlam›flt›r. Söz konusu raporu tart›flmak
amac›yla TÜRMOB, Dünya Bankas› ile iflbirli¤i içerisinde 12-14 Ocak
1994 tarihleri aras›nda bir sempozyum düzenlenmifl olup, sempozyumda sunulan bildiriler ve tart›flmalar yay›nlanm›flt›r (U¤ur BÜYÜKBALKAN, (Derleyen), Türkiye’de Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim
Hizmetlerinin Geliflimi, TÜRMOB Yay›n No:15, Ankara, 1994).
- Muhasebe biliminin 500. y›l› nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi taraf›ndan düzenlenen toplant›da sunulan bildiriler ve tart›flmalar daha sonra kitap haline getirilip yay›nlanm›flt›r (Oya YILDIRIM, Ayflen
DALGEÇ ve Erdal ÖZKOL (Editörler), Muhasebenin Tarihsel ve Ça¤dafl
Konumlar›ndan Gelece¤ine Bak›fl, TÜRMOB Yay›n No:23, Ankara, 1995)
- Dünya Bankas›’n›n haz›rlad›¤› bir baflka rapor ise “ROSC Raporu”
dur. Ülkelerin muhasebe ve denetim alan›ndaki standartlar›n›n, uluslararas› standartlardan farkl›l›klar›n›n belirlendi¤i Türkiye’ye iliflkin rapor,
Ekim 2006’da yay›nlanm›flt›r.
3.3. Kongre, Sempozyum ve Konferanslar
Türkiye’de 1949 y›l›nda vergi reformunda ve 1957 y›l›nda Türk Ticaret Kanunu’nda denetim zorunlulu¤una iliflkin giriflimlerin baflar›s›z olmas›, muhasebe akademisyenlerinin ve uygulay›c›lar›n›n Türkiye muhasebe kongrelerini bafllatmalar›na yol açm›flt›r (Türker, 2006:6). Afla¤›da
belirtilen kongre ve sempozyumlar, akademisyenlerin toplum gerçeklerini tan›mas›n› ve ifl hayat›n› gözlemesini sa¤lam›flt›r. Uygulay›c›lar ise
çal›flmalar›nda bilimsel verilerden yararlanmak imkan›n› bulmufllard›r
(Aysan vd., 1998:54). Türkiye’de muhasebe denetimi ile ilgili düzenli
olarak sürdürülen bafll›ca bilimsel toplant›lar flunlard›r:
a) Türkiye Muhasebe Kongreleri: XX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
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akademisyenler, uygulay›c›lar, kamu denetçileri ve ifl dünyas›ndan temsilcilerin birlikte gerçeklefltirdikleri “Türkiye Muhasebe Kongrelerinin” ilki 1957 y›l›nda Ankara Üniversitesi taraf›ndan organize edilmifltir. Düzenli olarak yap›lan Türkiye Muhasebe Kongrelerinden ana temas› denetim olanlar flunlard›r (Güvemli, 2001:707):
- XV. Türkiye Muhasebe Kongresinin (1990) bafll›¤›: “Dünya’da ve
Türkiye’de Meslek Mensuplar›n›n Durumu ve Nitelikleri, Denetim Standartlar›, AT ve Türkiye’de Meslek Standartlar›” d›r.
- XVI. Türkiye Muhasebe Kongresinin (1997) bafll›¤›; “Ekonominin
Denetim Düzeni ve Muhasebe” dir.
- XVII. Türkiye Muhasebe Kongresinin (2002) bafll›¤›; “Muhasebe,
Vergi ve Denetimde Yeni Yaklafl›mlar” d›r.
b) Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumlar›; 1979 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü taraf›ndan
bafllat›lm›fl olup, 1988, 1992, 1994 y›llar› d›fl›nda düzenli olarak her y›l
farkl› bir üniversitenin organizasyonunda gerçeklefltirilmifltir. 2008 y›l›nda XXVII. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu yap›lacakt›r. Muhasebe E¤itimi Sempozyumlardan konusu do¤rudan muhasebe denetimi
ile ilgili olanlar flunlard›r:
- VI. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu’nun (1984) konu bafll›¤›; “Uluslararas› Muhasebe ve Denetim Sorunlar›” d›r.
- VIII. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu’nun (1986) konu
bafll›¤›; “Yeminli Mali Müflavirlik Mesle¤i, Gelece¤i” dir.
- X. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu’nun (1989), konu bafll›¤›; “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu, Gerekçesi ve Yönetmelik” dir.
c) Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlar›; ‹stanbul Mali
Müflavirler Odas› (‹SMMMO) taraf›ndan gerçeklefltirilen “Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlar›” n›n ilki 1995 y›l›nda yap›lm›fl olup, 2007
y›l›nda 8.cisi gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca son yap›lan iki sempozyum ayn›
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zamanda yine ‹SMMMO taraf›ndan gerçeklefltirilen “1. ve 2. Uluslararas›
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlar›” ile birlikte ve ayn› zaman
diliminde gerçeklefltirilmifltir. ‹SMMMO, organize etti¤i sempozyumlara
iliflkin bildiri kitaplar›n› sempozyumundan bir süre sonra tart›flma notlar›n› da ilave ederek düzenli olarak yay›nlamaktad›r. Söz konusu sempozyumlara ait bildiri kitaplar›, Türkiye’de muhasebe denetimi konusuna ilgi duyanlara ve araflt›rma yapanlara önemli bir bilgi kayna¤› teflkil etmektedir. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlar›n›n konu bafll›klar› afla¤›daki gibidir:
- I. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1995), “Türkiye’de
Muhasebe ve Denetim Mesle¤inin Gelece¤i”.
- II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1996), “Muhasebe
Denetimi Mesle¤inde 2000’lere Do¤ru”.
- III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1997), “Muhasebe Denetimi Mesle¤inde Yetkiler, Sorumluluklar› ve Meslek Ahlak›”.
- IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1999), “21. Yüzy›la Girerken Muhasebe Denetimi Mesle¤i ve Teknolojik Geliflmeler”.
- V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (2001), “Yirmi birinci Yüzy›lda Türk Muhasebe Mesle¤inin Vizyonu ve Misyonu”.
- VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (2003), “Globalleflmenin Muhasebe Mesle¤i Üzerine Etkileri ve Toplum Ç›karlar›n›n Korunmas›”.
- VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (2005), “Muhasebe Mesle¤i ile ‹lgili Uluslararas› Sorunlar ve Son Geliflmeler”.
- VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (2007), “Muhasebe Denetiminde Yeni Aç›l›mlar”.
- I. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu (1st International Symposium on Accountancy) (2005), “Ekonomik Kalk›nma ‹çin Bilgi ve Muhasebe Mesle¤i” (Accountancy and the Knowledge for Economical Development).
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- II. Uluslararas› Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (2007),
“Kamu Güveni ve Denetimi” (Public Confidence and Auditing).
- III. Uluslararas› Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu,
(2009), “Global De¤iflim ve Geliflmelerin Denetim Mesle¤indeki Yans›malar›” (The Effects of Global Changes and Developments on the Auditing Profession).
d) Di¤er Bilimsel Toplant›lar; Yukar›da s›rlananlar d›fl›nda, içeri¤inde muhasebe denetimine yer verilen ve düzenli olarak gerçeklefltirilen di¤er bilimsel toplant›lar›n isimleri afla¤›daki gibidir:
- ‹zmir Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› taraf›ndan 1996
y›l›ndan itibaren gerçeklefltirilen “Türkiye Muhasebe Standartlar› Sempozyumlar›”.
- MÖDAV taraf›ndan 2004 y›l›ndan itibaren gerçeklefltirilen “Uluslararas› Muhasebe Konferanslar›”.
- Trakya Üniversitesi ile MUFAD’›n 2007 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i,
“Balkan Ülkeleri 1. Uluslararas› Muhasebe ve Denetim Konferans›”.
- TÜRMOB’a ba¤l› TESMER taraf›ndan 2007 y›l›nda bafllat›lan “Sürekli E¤itici (Formator) E¤itimi Program›” d›r.
4. MESLE⁄‹N BUGÜNÜ VE GELECE⁄‹
Türkiye’de muhasebe denetimine iliflkin mesleki örgütlenme çal›flmalar›, bir noktadan sonra mesleki e¤itim alan›nda da faaliyetlerin bafllamas›na yol açm›fl, bütün bunlar fiili uygulama sonuçlar› ile bir araya
gelince, ekonomik koflullar›nda uygun olmas› sonucu 1987 y›l›ndan itibaren muhasebe denetimi (ba¤›ms›z denetim) Türkiye’de resmen bafllam›flt›r.
Türkiye’de muhasebe denetimine yönelik kurallar›n oluflturulmas›nda kilometre tafllar›n› oluflturan geliflmeler flunlard›r: 1987 y›l›nda bankalar ve sermaye piyasas› için ba¤›ms›z denetim zorunlulu¤u getirilme-
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si, 1989 y›l›nda 3568 say›l› muhasebe ve denetim meslek yasas›n›n ç›kar›lmas›, 2003 y›l›nda Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu (TÜDESK)’in
oluflturulmas›, 2006 y›l›nda Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan
uluslararas› denetim standartlar›n›n yay›nlanmas›d›r.
1989 y›l›nda yay›nlanan 3568 say›l› Kanun ile muhasebe mesle¤i üç
grup alt›nda toplanm›fl, muhasebe ve denetim ifllevlerinin yapabilecek
meslek erbab› birbirinden ayr›lm›flt›r. 3568 say›l› yasa kimlerin ba¤›ms›z
denetimi tabi oldu¤unu aç›kça düzenlememektedir. Türkiye’de gerçek
anlamda ba¤›ms›z denetim faaliyeti sermaye piyasas› mevzuat› do¤rultusunda yürütülen denetim çal›flmalar›na dayanmaktad›r (Güredin,
2007:36). SPK, Seri X ile bafllayan düzenlemeleri ile sermaye piyasas›nda ba¤›ms›z denetim ile ilgili standartlar›, uluslararas› denetim standartlar›na paralel olarak oluflturmay› sürdürmektedir. Di¤er yandan, TÜDESK ise, uluslararas› denetim standartlar›n›n çevirisini yay›nlam›flt›r.
Günümüz Türkiye’sinde denetim kurulufllar›, sermaye piyasas› kapsam›nda yapacaklar› denetimlerde SPK’n›n; bankalar veya özel finans
kurulufllar›n›n denetimlerinde Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’n›n; sigorta ve reasürans flirketlerinin denetimlerinde, Hazine Müsteflarl›¤›’n›n; enerji piyasas›nda faaliyet gösteren iflletmelerin denetimlerinde ise Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’nun ilgili kurallar›na uymak zorundad›rlar. Gerek SPK düzenlemelerinde gerek BDDK düzenlemelerinde denetçinin ilgili yönetmeliklerde aç›kl›k bulunmayan
hallerde 3568 say›l› Kanun ve bu Kanunla ilgili yönetmelik ve tebli¤lerde belirtilen esaslara göre denetim çal›flmalar›n› yürütecekleri belirtilmifltir.
May›s 2004 itibariyle SPK listesine kay›tl› 81, BDDK listesinde 42,
Hazine Müsteflarl›¤› listesinde faktoring kurulufllar› için 102 ve sigorta
flirketleri için 57, EPDK listesinde de 46 adet ba¤›ms›z denetim kuruluflu kay›tl› bulunmaktad›r (Pirgaip, 2004:14).
24 Mart 2006 tarihi itibariyle, SPK taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›na göre, yaklafl›k 2.000 SMMM ve YMM’nin görev ald›¤› 94 ba¤›m135
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s›z denetim kuruluflu, SPK taraf›ndan sermaye piyasas›nda ba¤›ms›z denetimle yetkilendirilmifl bulunmaktad›r (www.spk.gov.tr). Söz konusu
ba¤›ms›z denetim flirketleri halihaz›rda 350 civar›nda halka aç›k flirketi
denetlemektedir. Ancak 2008 y›l› içerisinde yürürlü¤e girmesi beklenen
TTK Tasar›s› ile, 2009 y›l› bafl›nda uygulanmas› beklenen Basel II kriterleri gere¤ince, yaklafl›k 3000.000 KOB‹’nin ba¤›ms›z denetim hizmeti talep etmesi beklenmektedir (Referans Gazetesi, 20.2.2008). Dolay›s›yla,
yaklafl›k 100 civar›ndaki ba¤›ms›z denetim firmas› ile TÜRMOB’a kay›tl›
yaklafl›k 40.000 SMMM ve 3.600 YMM, Türkiye’de ba¤›ms›z denetimin
arz taraf›n› oluflturmaktad›r.
Türkiye’de ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n yap›lar›n› tan›maya yönelik olarak araflt›rma say›s› oldukça s›n›rl›d›r. Ergun (1999) araflt›rmas›nda 33 denetim firmas›ndan gelen yan›tlara göre, denetim firmalar›na, çal›flanlar›na ve denetim uygulamalar›na yönelik yararl› bilgiler edinilmifltir. Türkiye’de muhasebe denetiminin çeflitli alt dallar›nda (iç kontrol, hile denetimi, denetim teknikleri gibi) yap›lm›fl ampirik çal›flmalar bulunmakla birlikte, sektörün yani denetim firmalar›n›n ve denetçilerin profili tam olarak bilinmemektedir.
Dünya genelinde oldu¤u gibi Türkiye’de de 4 büyüklerin (Price Waterhouse Coopers, Ersnst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu ve KPMG)
sektördeki hakimiyeti bilinmektedir. Halka aç›k flirketler üzerinde yap›lan
bir araflt›rman›n sonuçlar›na göre; bu flirketlerin denetimlerinin %77’sinin
4 büyük denetim flirketi taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i saptanm›flt›r. Di¤er
yandan, Türkiye’de denetim firmalar›n›n belirli alanlarda uzmanlaflt›¤›
gözlemlenmektedir. Örne¤in; KPMG firmas› özellikle bankac›l›k ve finansal hizmetler konusuna odaklanm›flt›r (Özkan, 2007:2).
Di¤er yandan denetim firmalar› bir çok alanda hizmet vermektedir.
Örnek olarak; denetim ve muhasebe hizmetleri, d›fl kaynak kullan›m›,
vergi denetimi ve dan›flmanl›k hizmetleri, kurumsal risk hizmetleri, kurumsal finans ve yönetim dan›flmanl›¤› gibi. 2001 y›l› itibariyle ba¤›ms›z
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denetim flirketlerinin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin da¤›l›m›
flöyledir: a) denetleme geliri (%72,55), b) di¤er mesleki gelirler (%25,11),
c) di¤er gelirler (%4,33) (Pirgaip, 2004:30).
4.1. Sektörün Sorunlar› ve Çözüm Önerileri
Türkiye’de ba¤›ms›z denetimin güçlü yönleri oldu¤u gibi güçsüz yani zay›f yönleri de bulunmaktad›r. 2004 y›l›nda, Türkiye ‹ktisat Kongresi
için Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan “Ba¤›ms›z Denetim
Sektörü” raporunda, ülkemiz denetim sektörünün güçlü ve zay›f yönleri
flöyle s›ralanmaktad›r (Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i, 2004:13-14):
a) Güçlü yönleri: Türkiye’de muhasebe ve raporlama standartlar›n›n uluslararas› standartlar ile uyumlu hale gelmesi, ba¤›ms›z denetim
sektöründe çal›flan yüksek nitelikli ifl gücü ve mali sektöre yönelik denetim zorunlulu¤unun bulunmas›d›r.
b) Zay›f yönleri: Muhasebe ve raporlama standartlar›ndaki h›zl› de¤iflime uyum, mali sektör d›fl›nda denetim zorunlulu¤unun sadece halka
aç›k flirketlerle s›n›rl› olmas›, denetim kalitesinin izlenmesine yönelik
mekanizmalar›n yeterince ifller olmamas›, muhasebe standartlar› ve denetim standartlar›yla ilgili yetkili çok say›da kurumun bulunmas›d›r.
Bir ba¤›ms›z denetim flirketinin sorumlu orta¤› konumundaki Hüseyin Gürer, Türkiye’de denetim firmalar›n›n yaflad›¤› sorunlar› alt› grupta toplamaktad›r. Bunlar:
- Müflteriler,
- Düzenleyici kurumlar,
- Meslek kurulufllar›,
- Meslek mensuplar›,
- Personel,
- Medya ve kamu bilincidir.
Müflterilerle ilgili sorunlar›n bafl›nda teknik bilgi eksikli¤i gelmekte-
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dir. Denetim bilincinin tam olarak yerleflmemesi sonucu, denetim süresinin uzamas› dolay›s›yla maliyetler artmaktad›r. Düzenleyici kurumlar
aras›nda koordinasyonun gelifltirilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r. Meslek
mensuplar›n›n yetki ve sorumluluklar›n›n yeniden tan›mlanmas› istenmektedir. Denetim firmalar› aras›nda uygulama birli¤i bulunmamaktad›r,
dolay›s›yla denetim sürelerinde farkl›l›klar olabilmektedir. Denetim firmalar›, personel temininde de sorunlar yaflamaktad›r. Medyaya iliflkin
olarak ise, özellikle ileri derecede teknik bilgi gerektiren konularda yeterli bilgiyle sahip olunmadan yap›lan yorumlar›n kamuoyunu yanl›fl
yönlendirdi¤i, dolay›s›yla denetim anlay›fl›n›n zedelendi¤i belirtilmektedir (Gürer, 2007).
Türkiye’de denetim hizmetlerinin birbirine denk olmas› ve denetim
firmas› de¤ifltirme maliyetinin düflük olmas› sebebiyle, ba¤›ms›z denetim
kurulufllar› yo¤un bir rekabet içinde pazar pay› elde etmek için sürekli
bir rekabet içerisindedirler (Özkan, 2007:3). Denetim firmalar› aras›nda
yaflanan haks›z rekabet, denetim kalitesinden taviz verilmesine yol açm›flt›r. Nitekim, yap›lan bir ampirik çal›flman›n sonucuna göre, ba¤›ms›z
denetimin, Türk sermaye piyasas›nda faaliyet gösteren iflletmelerce haz›rlanan finansal tablolarda sunulan muhasebe bilgilerinin fleffafl›¤› üzerine bir etkisinin olmad›¤› saptanm›flt›r (Çürük,2004:149).
4.2. Türkiye’de Muhasebe Denetimini Etkileyen Geliflmeler
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren Dünya genelinde yaflanan büyük
ölçekli finansal skandallar, düzenleyici kurumlar›n ve uluslararas› nitelikteki meslek kurulufllar›n›n harekete geçmesine yol açm›fl, muhasebe
denetimine iliflkin var olan kurallar yeniden ele al›nm›fl ve muhasebe denetiminin kalitesini yükseltmeye yönelik, denetçi ba¤›ms›zl›¤›n› art›rmaya yönelik yeni kurallar ve kurumlar›n (kamu gözetim kurulu gibi) oluflturulmas› gündeme gelmifltir. Afla¤›da Türkiye muhasebe denetimi sek-
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törünü yak›ndan ilgilendiren yurt içi ve yurt d›fl› baz› geliflmeler ve bunlar›n muhtemel etkileri de¤erlendirilecektir. Bunlar:
• Sarbanes Oxley Yasas› (SOA) ve AB 8. Yönergesi denetim
mesle¤ine yeni aç›l›mlar getirmektedir: ABD’de 2002 y›l›nda yay›nlanan SOA’n›n etkileri ve AB’de de büyük çapl› finansal skandallarla
(Parmalat, Ahold gibi) karfl›lafl›lmas› sonucu AB’de ba¤›ms›z denetimle
ilgili düzenlemeleri gözden geçirme çal›flmalar›n› h›zland›rm›flt›r. AB’de
bu amaçla 1996 y›l›nda ‘Green Paper’ ad› verilen raporun haz›rlanmas›
ile bafllayan ve denetim mesle¤i için kamu politikalar›n›n gelifltirilmesine yönelik bir sürecin sonucunda “AB fiirketler Hukuku 8. Yönergesi”
17.05.2006 tarihinde kabul edilmifltir 1. 8. Yönerge ile SOA’n›n benzerlik
tafl›yan baz› yönleri bulunmaktad›r. Her iki düzenlemede;
- finansal skandallardan sonra sermaye piyasalar›nda kaybolan güvenin yeniden oluflturulmas› istenmektedir.
- denetim yetkisine sahip ba¤›ms›z bir “gözetim birimi” oluflturulmaktad›r. AB’de EGAOB (European Group of Auditors’ Oversight Bodies) ile ABD’de PCAOB’un üstlendikleri roller birbirine benzerdir.
- denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lama gayreti içindedir.
- denetim orta¤› rotasyonunu benimsemektedir.
- denetçinin yasal sorumlulu¤u üzerinde durulmakta ve yönetim
kurulunun sorumlulu¤una dikkat çekilmektedir.
- denetim komitelerinin etkin hale getirilmesi istenmektedir.
Yukar›daki benzerlikler yan›nda, SOA’n›n bir yasa, 8. Yönergenin
ise bir çerçeve düzenleme olmas› ve Yönergenin SOA’ya göre daha esnek olmas› ise her iki düzenleme aras›ndaki bafll›ca farkl›l›klard›r
(www.8th-company-law-directive.com). Ancak gerek SOA, gerekse ye1

Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and
repealing Council Directive 84/253/EEC. [Official Journal L 157 of 9.6.2006] (www.europea.eu.int/commit).
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niden gözden geçirilmifl 8. Yönerge, özellikle denetim mesle¤i ve uygulanmas› aç›s›ndan oldukça önemli aç›l›mlar oluflturmakta olup, hiç kimse bunun kapsam›n›, ne zamana kadar ve nereye kadar uzanaca¤›n› tahmin edememektedir.
• Uluslararas› nitelikli “Basel Kriterleri” ba¤›ms›z denetimi
etkileyecektir: Bankalar için düzenlemeler getirmekle birlikte reel sektörü de yak›ndan ilgilendiren Basel I ve II kriterlerinin muhasebe ve denetim uygulamalar›na da etkileri söz konusudur. Haziran 2004’de son
flekil verilen ve AB’de 2007’nin bafl›nda, Türkiye’de ise 2009 y›l› bafl›nda uygulamaya geçecek olan Basel II’nin Basel I’e göre getirdi¤i en
önemli yenilik, kredi riski ölçümüne iliflkin yeni yöntemler önermesi ve
kredi risk a¤›rl›klar›n›n belirlenmesinde ba¤›ms›z derecelendirme kurulufllar› (Standart & Poors, Moody’s ve Fitch gibi) taraf›ndan verilen derecelendirme notlar›n›n kullan›lmas›d›r. Derecelendirme firman›n risk düzeyinin belirlendi¤i nottur. Derecelendirmede iyi bir not alabilmek için,
iflletmelerin “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›” (UFRS)’lere
uygun mali tablo haz›rlamalar›, kay›t d›fl› ifllemlerini kay›t alt›na almalar›, sermaye yap›lar›n› güçlendirmeleri, yönetim ve organizasyon yap›lar›na önem vermeleri gerekmektedir. Ayr›ca Basel II’ye geçilecek olmas›,
ba¤›ms›z denetime tabi olmayan binlerce firman›n finansal tablolar›n›n
ba¤›ms›z denetimden geçmesine ve Türkiye’de denetim sektörünün büyümesine de katk› sa¤layacakt›r.
• TTK Tasar›s› ba¤›ms›z denetim mesle¤ine yönelik önemli
yenilikler getirmektedir: Çal›flmalar›na 2000 y›l›nda bafllanan TTK Tasar›s›, mevcut sistemde beklentileri karfl›layamayan “denetçilik (murak›pl›k) organ›”n› kald›rm›flt›r. Yeni düzenlemede anonim ortakl›klar›n
ba¤›ms›z denetimi d›fl denetçiler taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. Tasar›da büyük sermaye flirketi – küçük sermaye flirketi ayr›m› getirilmifltir.
Söz konusu ayr›m özetle üç ölçüte dayanmaktad›r: a) aktifte gözüken zarardan ar›nd›r›lm›fl bilanço toplam›, b) ortakl›¤›n son bir y›ldaki sat›fllar›
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ve c) çal›flan say›s›d›r. Bu üç ölçütten ikisini yerine getiren flirketler büyük flirketler olarak s›n›fland›r›lm›flt›r (Tasar› Md.1501). Tasar›da küçük
anonim ortakl›klara denetçi olarak iki SMMM veya iki YMM atama imkan› tan›n›rken, büyükleri ba¤›ms›z denetim firmalar›nca denetlenecektir
(Tasar› Md.400/1). Tasar›da ayr›ca; “Bu denetimden geçmeyen finansal
tablolar ve y›ll›k rapor düzenlenmemifl hükmünde olacakt›r” ifadesi ile
ba¤›ms›z denetimin önemi aç›klanmaktad›r (Tasar› Md.397/1). Özet olarak, TTK Tasar›s› ile denetim hizmetleri tabana yay›lmakta, muhasebeci
denetçi ayr›m› azalmaktad›r.
2008 y›l› içerisinde yasalaflmas› beklenen TTK Tasar›s› ile 2009 y›l›
bafllar›nda uygulanmas› bafllayacak Basel II kriterleri gere¤ince, yaklafl›k
300.000 KOB‹’nin UFRS’lere uygun olarak finansal tablo düzenlemesi ve
bu tablolar›n ba¤›ms›z denetimleri söz konusudur. Ba¤›ms›z denetimler,
ba¤›ms›z denetim flirketince ve SMMM veya YMM’ler taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. Bu amaçla bir çok mali müflavir bir araya gelerek denetim
flirketi kurmaya bafllam›flt›r (Referans Gazetesi, 20.2.2008).
4.3. Gelece¤e Yönelik Öngörüler ve Sonuç
Yukar›da aç›klanan geliflmelerin de etkisiyle, önümüzdeki dönemde Türkiye’de muhasebe denetim sektörünün kapsam› genifllemekte,
mevcut kurallar uluslararas› standartlara uygun hale getirilmektedir. Dolay›s›yla, ba¤›ms›z denetim ile ilgili mevcut baz› eksiklik veya zay›fl›klar›n zaman kaybetmeden giderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede afla¤›da baz› öneri ve öngörülerde bulunulmufltur. Bunlar:
• Düzenleyici kurumlar aras›nda koordinasyon gelifltirilmelidir: Rosc (2006) Raporunda Türkiye’de ba¤›ms›z d›fl denetimle ilgili yasal düzenlemelerde görülen çok bafll› yaklafl›m (bölünmüfl yap›)
elefltirilmektedir. Ayr›ca Türkiye’de finansal tablolar›n ba¤›ms›z denetimi
ile ilgili yetkili kifli ve firmalar›n IFAC taraf›ndan yay›nlanan uluslararas›

141

MAL‹

ÇÖZÜM Say›: 96 -2009

e¤itim standartlar›na ve AB fiirketler Hukuku 8. Yönergesi’nde belirtilen
e¤itim, staj gibi gerekliliklere uyum sa¤lamas› önerilmektedir. Buna karfl›l›k, Türkiye’de muhasebe denetimi ile ilgili düzenleyici kurumlar,
SPK’n›n getirdi¤i “ba¤›ms›z denetim lisanslama s›nav›” nedeniyle birbirleriyle daval›k durumdad›rlar (Referans Gazetesi, 20.2.2008).
• Türkiye’de denetim firmalar›n›n say›s› art›r›lmal›d›r: Büyüyen Türkiye ekonomisi ve küreselleflmenin de etkisiyle, güvenilir bilgi, kurumsallaflma, fleffaflaflma muhasebe denetimi mesle¤inin de¤erini
art›rm›flt›r. Türkiye’ye son y›llarda yabanc› sermayenin do¤rudan veya
dolayl› yoldan yat›r›m yapmak iste¤i gittikçe artmaktad›r. Türkiye’den
banka ve flirket sat›n almalar veya yerli flirketlerin yurtd›fl›ndaki flirketlerle ifl birli¤ine gitmelerinde ba¤›ms›z denetim firmalar›na önemli görevler
düflmektedir.
• Türkiye’de muhasebe denetim sektörünün profili ç›kart›lmal›d›r: Türkiye’de mühendisler d›fl›ndaki di¤er meslek örgütleri profil
çal›flmas›na yeterince önem vermemektedir. Ba¤›ms›z Denetçiler Derne¤i veya TÜRMOB taraf›ndan kapsaml› bir profil çal›flmas› sonucunda, denetim firmalar› ve denetçilerin yap›s› hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler elde edilebilece¤i gibi, var olan sorunlar ve beklentiler de ö¤renilmifl olacakt›r.
• YMM’lerden yönetim dan›flmanl›¤› konusunda daha çok
yararlan›lmal›d›r: Mevcut yasal düzenlemeler sonucunda, YMM’ler
a¤›rl›kl› olarak vergi denetimi yapmaktad›r. Halbuki, özellikle Anadolu’da YMM ile sözleflmesi bulunan baz› firmalar, nakit yönetimi, sermaye yetersizli¤i, yo¤un rekabet, yaflanan ekonomik krizlerin etkisi ile
YMM’lerden de yeterince yönetim dan›flmanl›¤› hizmeti alamad›¤› için iflas durumuyla karfl›lafl›labilmektedir.
• Denetçi adaylar›n›n e¤itimine daha çok önem verilmelidir:
SPK’n›n düzenlemelerine göre; denetçi yard›mc›lar›na verilecek e¤itimin
sonuçlar›, ba¤›ms›z denetim kurulufllar›nca veya ilgili meslek kurulufllar›nca yap›lacak s›navla de¤erlendirilir. Bu kurslar, toplam iki yüz saatten
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az olamaz (SPK, SeriX/22 Tebli¤, ‹kinci K›s›m, Md.9). Bu maddenin ifllerlik kazanabilmesi için meslek örgütlerince söz konusu de¤erlendirme
s›navlar›n yap›lmas› ve e¤itim programlar› düzenlenmesi gerekmektedir.
• Meslek içi e¤itime ve sürekli mesleki geliflime önem verilmelidir: IFAC’a üye meslek örgütü olarak TÜRMOB taraf›ndan, meslek
mensuplar›n›n sürekli mesleki e¤itimi konusunda, IES 7 (IES- International Education Standard, Continuing Professional Development)’de belirtilen programlar›n oluflturmas› gerekmektedir. Di¤er yandan meslek
mensuplar› da sadece yasalar emretti¤i için de¤il, kendileri ve mesleklerine olan sayg›lar›ndan dolay› sürekli mesleki geliflmeye önem vermelidir.
• Denetim standartlar›nda teklik sa¤lanmal›d›r: Türkiye’de
uluslararas› muhasebe standartlar›n›n uygulama alan›n›n (kapsam›n›n)
genifllemesi, muhasebe denetimi için olumlu bir geliflmedir. Çünkü; iyi
belirlenmifl muhasebe standartlar› denetçinin yorumuna aç›k konular›
azaltaca¤› için çok önemlidir. Benzer geliflmenin denetim standartlar›
içinde gerçekleflmesi beklenmektedir. Türkiye Denetim Standartlar›
(TDS)’leri belirleyecek kurumun da TMS’ler de oldu¤u gibi tek bir kurum olmas›, yani TÜDESK taraf›ndan oluflturulmas› gerekmektedir.
• Türkiye’de “Kamu Gözetim Kurulu” oluflturulmal›d›r: SOA’n›n yay›nlanmas› ile bafllayan yeni süreçte, muhasebe denetimi konusunda yaflanan en önemli geliflmelerden biri, mesle¤in kendi kendisini
düzenlemesinin yeterli olmamas›ndan hareketle, denetim çal›flmalar›nda
kalitenin iyilefltirilmesi ve kontrolü için kamu yarar› gözetilerek, ba¤›ms›z bir gözetim kurulunun denetim firmalar›n›n izlemesi uygulamas›n›n
bafllat›lm›fl olmas›d›r. ABD’de 2002 y›l›nda PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), ‹ngiltere’de ise 2003 y›l›nda POBA (Professional Oversight Board) ba¤›ms›z bir kurul olarak faaliyet bafllam›flt›r.
Di¤er yandan 8. Yönergesi ile AB’ye üye ülkelerin yasal denetçilerinin
ve denetim firmalar›n›n faaliyetlerini yasalara uygun ve kaliteli bir biçim-
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de gerçeklefltirebilmek amac›yla bir gözetim sistemi oluflturmalar› öngörülmüfltür. Türkiye’de de önümüzdeki dönemde benzer bir Kurul’un
oluflturulmas› çal›flmalar› bafllat›lmal›d›r (Uzay, 2006:204).
• Türkiye’de meslek mensuplar›na yönelik “kalite güvence
sistemi” oluflturulmal›d›r: Ba¤›ms›z denetimde kalitenin yükseltilmesinde kalite kontrol çal›flmalar›n›n, denetimin ve disiplinin etkisi muhakkakt›r. Ülkemizde meslek mensuplar›na yönelik kalite güvence sistemi
oluflturma çal›flmalar› TÜRMOB taraf›ndan sürdürülmektedir.
• Türkiye’de “‹ç Kontrol Sisteminin Durumuna ‹liflkin Raporlama” uygulamas› yayg›nlaflt›r›lmal›d›r: SOA’ya göre ABD’de
halka aç›k flirketlerin yöneticileri finansal tablolar› imzalamak ve finansal raporlamaya iliflkin olarak “flirketimiz iç kontrol sistemi etkin ve verimli olarak çal›flmaktad›r” beyan›n› yaz›l› olarak vermek zorundad›r. Ayr›ca bu beyan›n ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan da onaylanmas› ve bu konuda rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Uluslararas› geliflmelere paralel olarak Türkiye’de de hisse senetleri borsada ifllem gören flirketlerden
bafllayarak benzer uygulamaya geçilmelidir.
• Ekonominin geneli ile ilgili eksiklikler giderilmelidir: Türkiye’de ciddi boyutlardaki kay›t d›fl› ekonominin varl›¤› muhasebe ve
denetim mesle¤ini de olumsuz yönde etkilemektedir. Kay›t d›fl› faaliyetleri olan iflletmelerde haz›rlanan finansal tablolar gerçe¤i tam olarak yans›tmad›¤› için muhasebeci hak etti¤i de¤eri görememekte ve bu tablolar› denetleyen denetçinin verdi¤i güvencenin geçerlili¤i de s›n›rl› olmaktad›r. Afla¤›da örnek olarak sunulan iki gözlemin günümüzde de hala
önemli ölçüde geçerlili¤ini korumas›, sorunun ciddiyetini göstermektedir.
Türkiye’de incelemelerde bulunan yabanc› bir uzman›n 1962 y›l›nda yazd›¤› bir mektupta (Aysan, 1971:14); “…Bankalar›n bu sahada karfl›laflt›klar› as›l problemin, müflteriden istenen bilgilerin fleklinden ziyade, bankaya sunulan bilginin do¤ruluk ve gerçe¤e uygunluk bak›m›n-
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dan sa¤l›¤›na tam olarak güvenilememesi keyfiyeti oldu¤u sonucuna
vard›m”. Di¤er bir örnek ise, Aral›k 1989’da gerçeklefltirilen “‹flletmelerde Denetim Fonksiyonu” konulu sempozyumda söz alan zaman›n Maliye ve Gümrük Bakan›n›n ifadesi flöyledir; “Türkiye’de halen belge düzeni sa¤lanamad›. Hala al›fl-verifller faturas›z, fiflsiz yap›l›yor”.
Sonuç olarak, çal›flmam›zda ayr›nt›l› aç›kland›¤› gibi, Türkiye’de
muhasebe denetim alan›nda y›llar süren mücadelelerin sonucunda uygulama, e¤itim, mesleki örgütlenme, düzenleyici kurallar gibi alanlarda
önemli geliflmeler yaflanm›flt›r. Bununla birlikte kay›t d›fl› ekonomi ile
mücadele baflta olmak üzere gerek genel ekonomi ile ilgili sorunlar›n
çözülmesi, gerekse muhasebe ve denetim mesle¤i ile ilgili olarak eksikliklerin giderilmesi, kurumlar aras›ndaki ifl birli¤inin sa¤lanmas› durumunda, Türkiye’de önümüzdeki y›llarda çok daha güçlü bir muhasebe
ve denetim ortam›na kavuflulmas› mümkün gözükmektedir.
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ANON‹M fi‹RKET ORTAKLARININ
YÖNET‹M KURULU VE GENEL KURUL
KARARLARINA YÖNEL‹K HAKLARI
l Soner ALTAfi*
Öz
Anonim flirketlere iliflkin olarak yarg›ya intikal eden hususlar›n bafl›nda, kanuna, anasözleflme hükümlerine ve iyiniyet esaslar›na ayk›r› genel kurul kararlar› gelmektedir. Bunu, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk halleri takip etmektedir. Ancak, bazen, dava açmak için gerekli koflullar›n sa¤lanmam›fl olmas›, mahkemece olay karara ba¤lansa dahi,
temyiz aflamas›nda bozma sebebi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Hal böyle olunca, paysahiplerinin ma¤duriyetine sebep olan kararlar›n iptali
mümkün olamamaktad›r. Öte yandan, genel kurulca karara ba¤lanan,
ancak, kanuna ve anasözleflme hükümlerine ayk›r›l›k teflkil eden baz›
kararlar, uyguland›klar› takdirde yönetim kurulunun sorumlulu¤unu do¤urabilmekte, bu yönüyle de yönetim kurulu taraf›ndan aleyhlerine iptal davas› aç›lmas› zorunlulu¤unu ortaya ç›karmaktad›r. Bu itibarla, ister
mazeretli ister ise mazeretsiz olarak ifltirak edilmemifl olsun, genel kurul
ve yönetim kurulu kararlar›n›n geçersizlik halleri ve iptal edilebilirlik koflullar›, paysahipleri taraf›ndan bilinmesi gerekli konular›n bafl›nda gelmektedir. Bu çal›flmada, anonim flirket yönetim ve genel kurulu kararlar›n›n yoklu¤u, butlan› ve iptal edilebilirli¤i üzerinde durulacakt›r.

*

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müfettifli
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I. G‹R‹fi :
Bilindi¤i üzere, anonim flirketlerde, genel kurul, yönetim kurulu ve
murak›plar olmak üzere üç zorunlu organ bulunmaktad›r. Yönetim kurulu, anonim flirketin idare ve temsil organd›r. Genel kurul ise, paysahiplerinin kat›l›m›yla oluflan ve yönetim kurulu ile murak›plar›n tayini,
azli, ibras›, flirket hesaplar›n tasdiki, kâr›n da¤›t›m›, esas sözleflmenin de¤ifltirilmesi, sermayenin art›r›lmas› gibi Kanunla sadece kendisine tan›nm›fl olan konularda karar alan organd›r. Ancak, yönetim kurulu daimi bir
icra organ› statüsünde iken, genel kurul y›lda bir veya birkaç kez toplanan bir organ hüviyetindedir.
Bununla birlikte, günlük yaflam›n gere¤i olarak, zaman zaman, gerek yönetim kurulu üyelerinin gerek paysahiplerinin, -flirket merkezi d›fl›nda bulunulmas›, hastal›k veya kaza gibi nedenlere dayal› olarak- mazeretli veya mazeretsiz olarak yönetim kurulu veya genel kurul karalar›na kat›lamamalar› sözkonusu olabilmektedir. Bunun do¤al sonucu olarak, an›lan kifliler genel kurul ya da yönetim kurulu toplant›lar›nda al›nan kararlara kat›lamamaktad›r. Kaç›r›lan toplant›larda al›nan kararlar›n
önemli konulara iliflkin olmas› ve paysahiplerinin haklar›n› do¤rudan ilgilendirmesi ya da karara kat›lamayan kiflilerin azl›k tabir edilen statüde
olmas› halinde ise, toplant›ya kat›lmayan veya kat›lamayan bu kifliler,
hak aray›fl›na yönelmekte, ancak, bu konuda nas›l hareket edeceklerini
tam olarak bilmemektedirler. Örne¤in; sermaye art›r›m› ya da azalt›m› ya
da flirket merkezinin de¤ifltirilmesi veyahut flube aç›lmas› gibi önemli konularda, %1 ila %10 hisseye sahip olan ortak, karara kat›lmam›flsa ya da
karar aleyhine oy kullanmas› engellenmiflse, hakk›n› nas›l arayacakt›r?
Nitekim, genel kurul ve yönetim kurulu kararlar›n›n s›kl›kla yarg›ya intikal etti¤i dikkate al›nd›¤›nda, bu ve benzeri sorular›n aç›kl›¤a kavuflturulmas›, yarg› sürecinden olumlu sonuç al›nmas›na vesile olabilece¤i gibi, flartlar oluflmadan dava aç›lmas›na mani olarak yarg› mercilerinin yo¤un ifl yüklerini bir nebze de olsa azaltacakt›r.
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Dolay›s›yla, bu çal›flmam›zda, anonim flirket yönetim ve genel kurullar› hakk›nda k›saca bilgi verildikten sonra, yönetim kurulu kararlar›
ile genel kurul kararlar›n›n yoklu¤u, butlan› ve iptal edilebilirli¤i, yeri
geldikçe toplant›ya kat›lan ya da kat›lamayan ortaklar aç›s›ndan ayr› ayr› ele al›nacakt›r. Ancak, takdir edilece¤i üzere, konu, kitaplar dolusu çal›flmaya konu olacak bir hacimdedir. Bu nedenle, çal›flmam›zda, esasl›
noktalara de¤inilmeye çal›fl›lacak, mümkün mertebe detaya girmekten
imtina edilecektir.
II. YÖNET‹M KURULU KARARLARINA YÖNEL‹K HAKLAR:
II.a. Anonim fiirketlerde Yönetim Kurulu:
Anonim flirketlerde, yönetim kurulunun en az üç üyeden oluflmas›
yasal zorunluluktur(TTK, m.312/f.1). TTK, yönetim kurulu üyelerinin görev süresini üç y›l ile s›n›rland›rm›flt›r 1. Dolay›s›yla, yönetim kurulu üye-

leri, en fazla üç y›ll›k bir süre için seçilebilirler. Ancak, flirket esas sözleflmesinde aksine bir hüküm bulunmamas› durumunda, sürelerinin dolmas›n› müteakip yeniden seçilmeleri mümkündür(TTK, m.314/f.1). Gene, Kanun, yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi ortaklardan oluflmas›n› flart koflmaktad›r(TTK, m.312/f.2). Ancak, bu zorunluluk, flirkette paysahibi olmayan kiflilerin, yönetim kurulu üyeli¤ine seçilmesine mani de¤ildir. Bununla birlikte, pay sahibi olmayan kimselerin yönetim kurulu
üyesi seçilmeleri durumunda, bunlar, ancak pay sahibi s›fat›n› kazand›ktan sonra göreve bafllayabilirler(TTK, m.312/f.2). Ortak olmayan kimsenin paysahibi s›fat› kazanmadan, yönetim kurulu toplant›s›na kat›lmas›
ve onun kat›lmas›yla toplant› yetersay›s›n›n oluflmas› durumunda, yönetim kurulu geçersiz olur(Yarg›tay 11.HD’nin 29.9.1992). TTK, bu konu1

TTK.da öngörülmemifl olmakla birlikte, uygulamada, anasözleflmeye yaz›lmak suretiyle yönetim kuruluna
yedek yönetim kurulu üyeleri de seçilmektedir.(ER‹fi, 1995, 188)
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da da bir s›n›rlama getirmifl ve yönetim kurulu üyelerinden her birisinin,
itibari k›ymetleri esas sermayenin en az yüzde biri oran›nda hisse senetlerini (paylar›) flirkete tevdi etmeleri zorunlu k›l›nm›flt›r. Bu zorunlulu¤un nedeni, yönetim kurulunun görevlerinden do¤acak sorumlulu¤una
iliflkin bir teminat oluflturmas›d›r. Bu itibarla, flirkete tevdi olunan hisse
senetleri, yönetim kurulu üyesinin genel kurul taraf›ndan ibra edilmesine kadar, görevinden do¤an sorumlulu¤a karfl› merhun hükmünde olup
baflkalar›na devrolunamaz ve flirketten geri al›namaz(TTK, m.312/f.2).
Yönetim kurulu, flirketin icra organ›d›r. Anonim flirket, yönetim ku-

rulu taraf›ndan idare ve temsil olunur(TTK, m.317).2 Bunun do¤al sonucu olarak, yönetim kurulu, gerek iç iliflkide paysahiplerine karfl› ve ge-

rekse d›fl iliflkide üçüncü kiflilere karfl› flirketi temsil eder(ER‹fi, 1995,
218). Öte yandan, TTK.nun 321inci maddenin üçüncü f›kras›, anonim
flirket ad›na tanzim edilecek evrak›n muteber olmas› için –esas sözleflmede aksine bir hüküm bulunmamas› kofluluyla- temsile yetkili olanlardan ikisinin imzas›n› gerekli görmektedir. Temsile yetkili olanlar, flirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi iflleri ve hukuki muameleleri flirket ad›na yapmak ve flirket unvan›n› kullanmak hakk›na sahiptir.
Buna karfl›l›k, TTK.nun 320nci maddesi, yönetim kurulu üyelerinin ihtimam derecesini düzenlemifl ve yönetim kurulu üyelerinin flirket ifllerinde gösterecekleri dikkat ve basiret hakk›nda Borçlar Kanununun 528 inci maddesinin ikinci f›kras› hükmünün tatbik olunaca¤›n› belirtmifltir.
Borçlar Kanunu’nun 528inci maddesinin ikici f›kras› ise “flirket ifllerini
ücretle idare eden ortak, t›pk› bir vekil gibi mesul olur” hükmünü tafl›maktad›r. BK’nun 390›nc› maddesinin birinci f›kras›nda ise “vekilin sorumlulu¤unun umumi surette iflçinin sorumlulu¤una ait hükümlere tabi
oldu¤u” belirtilmifltir. Bu manada, yönetim kurulu üyesinin, ücret als›n
2

fiirketi temsile yetkili kiflilerin, yönetim kurulu taraf›ndan, ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur(TTK,
m.323).
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ya da almas›n, sorumlulu¤u Borçlar Kanunu’nun 321inci maddesine göre tespit olunacakt›r. Üçüncü kifliler d›fl›nda, do¤rudan do¤ruya yönetim
kurulu üyeleri aras›ndaki iliflkilerde, yönetim kurulu üyelerinin flirkete
verilecek zararda da BK’nun 321inci maddesindeki "kas›t veya ihmal ve
dikkatsizlik” ön flart olarak aranmaktad›r(‹MREGÜN, 2003).
Yönetim kurulunun teflkilat yap›s›na ise, TTK.nun 318inci maddesinde yer verilmifltir. Buna göre; yönetim kurulu, her y›l üyeleri aras›ndan bir baflkan ve bulunmad›¤› zamanlarda baflkana vekalet etmek üzere bir baflkanvekili seçer. Kanunun hükmü aç›k oldu¤undan, bu seçimin
her y›l yenilenmesi gerekir. Yoksa, yönetim kurulu üyeli¤i üç y›l oldu¤u için, baflkan ve baflkanvekilinin de üç y›l için seçilmesi sözkonusu olmayacakt›r.
II.b. Yönetim Kurulu Kararlar› :
Yönetim kurulu, anonim flirketin daimi organ› durumunda olup, çal›flmalar›n› devaml› biçimde yürütür. Yönetim kurulu, görevlerini kurul
olarak yapar. TTK.na göre, yönetim kurulunun bir karar verebilmesi
için, üyelerin en yar›s›ndan bir fazlas›n›n haz›r olmas› zorunludur(TTK,
m.330). Ancak, bu hüküm doktrinde tart›flmal›d›r. Örne¤in ER‹fi, “flirketin 3 yönetim kurulu üyesinin var olmas› ve anasözleflmede aksine bir
kural bulunmamas› durumunda, yönetim kurulunun yar›dan bir fazla
olan üç üye ile toplanaca¤›, iki üyenin toplan›p oybirli¤iyle dahi olsa karar veremeyece¤i, verilmesi durumunda böyle bir karar›n bat›l olaca¤›”
görüflündedir(ER‹fi, 1995, 263). ÇAMO⁄LU ise üç kiflilik bir yönetim kurulunun iki üye ile toplanabilece¤ini savunmaktad›r. (ÇAMO⁄LU, 2005,.301).
Nitekim, Yarg›tay da, üç kiflilik bir yönetim kurulunun toplanma yetersay›s›n›n üç ve karar yetersay›s›n›n ise iki oldu¤unu kabul etmektedir
(Yarg›tay 11.HD’nin 6.6.1986, 30.1.1989). Bununla birlikte, an›lan tart›flman›n, flirket esas sözleflmesine konulacak bir hükümle giderilmesinin
mümkün oldu¤u kan›s›nday›z. Zira, TTK.nun 330uncu maddesinin ilk
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f›kras›, “üyelerin en yar›s›ndan bir fazlas›n›n haz›r olmas› zorunlulu¤unu”, flirket esas sözleflmesinde aksine bir hüküm bulunmamas› halinde
öngörmektedir. Dolay›s›yla, flirket esas sözleflmesi ile bu konuda farkl›
bir düzenleme getirilmesi, örne¤in, 3 kiflilik bir yönetim kurulunun iki
üyenin kat›l›m› ile toplanabilece¤inin anasözleflmeye dercedilmesi mümkün olabilecektir 3. Yeri gelmiflken, yönetim kurulunun toplanma yeter
say›s›n›n, fiili üye say›s›na göre de¤il, genel kurulca seçilen üye say›s›na
göre hesap edilmesi gerekti¤ini belirtelim. Örne¤in, genel kurul taraf›ndan yönetim kuruluna yedi üye seçilmifl ve sonradan iki üye istifa etmiflse, bu durumda esas al›nacak say› befl de¤il yedidir.(ER‹fi, 1995, 263).
Yönetim kurulu kararlar›, toplant›ya kat›lan üyelerin ço¤unlu¤uyla
al›n›r. Her üyenin bir oy hakk› vard›r. Ancak, yönetim kurulunda vekalet suretiyle oy kullan›lmaz(ER‹fi, 1995, 263). Oylar›n eflit ç›kmas› durumunda, teklifin görüflülmesi gelecek toplant›ya b›rak›l›r. O toplant›da
dahi eflitlik olmas› durumunda, teklif reddedilmifl say›l›r(TTK,
m.330/f.1). Yönetim kurulunun toplant›ya ça¤r›lmas› bir biçime ba¤l› de¤ildir. Ancak, bu hususta flirket anasözleflmesine özel hükümler konulmas› mümkündür.(ER‹fi, 1995, 224). Burada önemli olan, üyelerin toplant›dan zaman›nda haberdar edilmesidir. Bu nedenle, ispat edilebilmek
flart›yla, her bildirim flekli, örne¤in, üyelere imzalar› karfl›l›¤›nda elden
veya taahhütlü mektup, telgraf hatta acele hallerde telefonla yap›lacak
bir bildirim geçerli olacakt›r( ÇAMO⁄LU, 2005, 300).
Gene, yönetim kurulu toplant› gündemini, kural olarak kurulu toplant›ya ça¤›ran baflkan veya baflkan vekili haz›rlar. Buna karfl›l›k, genel
kurul toplant›lar›ndan farkl› olarak, yönetim kurulu toplant›lar›nda gündeme ba¤l›l›k ilkesi yürümez. Toplant›da yeni konular da ek gündem
olarak kabul edilip görüflülebilir(ÇAMO⁄LU, 2005, 302).
3

ER‹fi de; yönetim kurulu toplant› ve karar yeter say›s› için anasözleflmeye aksine hükümler konabilece¤i,
örne¤in on üyeli bir yönetim kurulunun 3 üye ile toplanmas› ve 2 üye ile karar almas›n›n öngörülebilece¤i, ancak,
anaszöleflmeye 3 üyenin alt›nda bir say› ile yönetim kurulunun toplanmas› biçiminde bir hüküm getirilemeyece¤i
görüflündedir(ER‹fi, 1995, 263).
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Ancak, hemen belirtelim ki, karar al›nabilmesi için yönetim kurulunun toplant› yapmas› flart de¤ildir. Zira, TTK.na göre, üyelerden toplant› talebi gelmedikçe, yönetim kurulu kararlar›, yönetim kurulu üyelerinden birisinin belirli bir hususa dair yapt›¤› teklife di¤erlerinin yaz›l›
onaylar› (muvafakatleri) al›nmak suretiyle de verilebilir(TTK, m.330/f.1).
Nitekim, Yarg›tay da, yönetim kurulunun-yönetim kurulu toplant›s› yap›larak görüflme sonucu karar al›nmas›n› istenmemifl ise- toplant› yapmaks›z›n faks yoluyla da imza onaylanmak suretiyle karar alabilece¤ini
kabul etmifltir(Yarg›tay 11.HD’nin 20.10.1994).
Bununla birlikte, ister toplant›da görüflüp uzlafl›ls›n isterse teklifin
elden ele dolaflt›r›lmas› suretiyle onaylans›n, kararlar›n yaz›l› olmas› gerekir. Çünkü, yönetim kurulu kararlar›, ancak, yaz›l›p imza edilmifl olmas› durumunda geçerlilik kazan›r(TTK, m.330/f.3).
II.c. Yönetim Kurulu Kararlar›n›n Yoklu¤u, Butlan› ve ‹ptali:
Türk Ticaret Kanunu’nda, yönetim kurulu kararlar›n›n geçersizli¤inin tesbit veya bu kararlar›n iptalinin istenebilece¤i konusunda bir hüküm bulunmamaktad›r. Yönetim kurulu kararlar›n›n iptalinin istenip istenemeyece¤i hususu ise tart›flmal›d›r. Ancak, yönetim kurulu kararlar›n›n geçersizli¤inin, yani yokluk veya butlan›n›n saptanmas›, gerek ö¤retide bask›n görüfl halinde ve gerekse Yarg›tay uygulamas›nda kabul edilmektedir (ER‹fi, 1995, 265-266).
Yönetim kurulu kararlar› sonuç itibariyle hukuki bir ifllemdir ve s›hhati öz yönünden genel hükümlere tabidir. Borçlar Kanunu’nun 20. Maddesi anlam›nda kamu düzenine, ahlaka veya kanunlar›n emredici hükümlerine ayk›r› yönetim kurulu kararlar› bat›ld›r. Gerekli toplant› veya karar
yetersay›s› sa¤lanmaks›z›n al›nan kararlar ise, hukuken do¤mam›flt›r, di¤er
bir deyiflle yoktur. Yokluk veya butlanla sakat yönetim kurulu kararlar›
aleyhine her ilgili tesbit davas› açarak butlan›n veya yoklu¤un hüküm alt›na al›nmas›n› isteyebilir. Yarg›tay, butlana dayal› tesbit davas› açma hakk›n›n paysahiplerine ait oldu¤u görüflündedir(ÇAMO⁄LU, 2005, 304).
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ER‹fi, yasalar›m›z›n bugünkü hükümleri karfl›s›nda, yönetim kurulu
kararlar›n›n iptalini istemenin kural olarak olanaks›z oldu¤u görüflündedir(ER‹fi, 1995, 266). Buna karfl›l›k, ER‹fi, pay sahiplerini do¤rudan do¤ruya ilgilendiren hususlarda veya paysahiplerinin hukukunun ihlal edildi¤i durumlarda, yönetim kurulu kararlar›n›n iptalinin istenebilece¤ini
öngörmektedir(ER‹fi, 1995, 449). Nitekim, Yarg›tay, baz› haller ve özellikle pay sahiplerinin kiflisel haklar›n› ihlal eden yönetim kurulu kararlar› aleyhine iptal davas› aç›lmas›n› olanakl› görmektedir. Bu nitelikte olmayan yönetim kurulu kararlar› için ise ancak genel kurula itiraz edilebilecektir. Genel kurulun itiraz üzerine verece¤i kararlar aleyhine, koflullar› mevcut oldu¤u takdirde, üç ayl›k sure içerisinde iptal davas› aç›labilir. Yoklu¤un tespiti istenen yönetim kurulu karar› için, flirket genel kuruluna itiraz etmek ise sözkonusu de¤ildir(Yarg›tay 11.HD’nin 26.1.1989,
5.4.1983). Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu da, 15.11.1989 tarih ve E.1989/11425, K.951 say›l› karar›nda, yönetim kurulu kararlar›n›n icra edilmesi sonucu do¤rudan do¤ruya kiflisel olarak zarar gören ortaklar›n, bu yönetim kurulu karar›n›n iptal davas›n› açabileceklerine hükmetmifltir.
Bununla birlikte, önceden de belirtildi¤i üzere, anonim flirket yönetim kurulunun verdi¤i kararlar›n yok veya bat›l oldu¤unun tespiti için dava aç›lmas› mümkündür. Yönetim kurulu kararlar›n›n bat›l oldu¤unun
saptanmas› davas› her zaman için aç›labilir(Yarg›tay 11.HD’nin 26.1.1989).
Örne¤in; yönetim kurulunun toplant› ve karar yetersay›s›n›n yasaya ayk›r› olmas› durumunda, bu karar hüküm ve sonuç do¤urmayacak,
yani geçersiz kabul edilecektir (Yarg›tay 11.HD’nin 28.11.1985, 13.5.1993,
15.10.1993). Yarg›tay, üç kiflilik bir yönetim kurulunun toplanma yetersay›s›n›n üç ve karar yetersay›s›n›n ise iki oldu¤unu kabul etmektedir
(Yarg›tay 11.HD’nin 6.6.1986, 30.1.1989). YK kararlar›n›n geçersizli¤inin
tesbiti davas›nda, husumet anonim flirkete tevcih edilir(Yarg›tay
11.HD’nin 20.9.1993)
II.d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulu¤u :
Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulu¤u kusura dayanan bir sorum156
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luluktur. TTK.nun 338inci maddesi ise bir kusur karinesi koymaktad›r. Yani flirkete verilen zararlar›n yönetim kurulu üyelerinin kusurlu davran›fllar›n›n sonucunda meydana geldi¤i as›ld›r, yönetim kurulu üyeleri kusursuz
olduklar›n› ispat etmedikçe kusurlu say›l›rlar. Kusursuzlu¤un ispat› genel
hükümlere tabidir. TTK.nun 338inci maddesine göre, yönetim kurulunun
bir karar›na konu teflkil eden hususlardan do¤an kusur karinesini çürütebilmek için yönetim kurulu üyesi karara olumsuz oy vermeli, bunu tutana¤a geçirtmeli ve ayr›ca durumdan denetçileri yaz›l› olarak haberdar etmelidir. Meflru mazereti nedeniyle toplant›ya kat›lmam›fl olan üye de sorumlu tutulamaz. TTK.nun 338inci maddesinin koydu¤u esaslar s›n›rlay›c›
de¤ildir. Yönetim kurulu üyesi kusursuzlu¤unu baflka surette ispat imkan›na da sahiptir(ÇAMO⁄LU, 2005, 335-336; ER‹fi, 2005, 293).
Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluna kurul olarak verilmifl
olan görevlerin ihlali nedeniyle oluflan zararlardan dolay› müteselsilen
sorumlu tutulmufllard›r(TTK 336). Yöneticiler için öngörülen tam teselsüldür. Yani, davac› sorumlu yöneticilerin kusur derecesine bak›lmaks›z›n tazminat›n tamam›n› birinden veya hepsinden talep edebilir. fiirketin
yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davas› açabilmesi için yöneticilerin kusurlu eylemleri sonucu fiili bir zarar›n oluflmas› gerekir, zarar tehlikesinin bulunmas› dava açmak için yeterli de¤ildir(ÇAMO⁄LU,
2005, 336,340; ER‹fi, 1995, 294). TTK.nun 336nc› maddesi sorumluluk sebeplerini befl bent halinde saym›flt›r. Buna göre, flirketin yönetim kurulu üyeleri, afla¤›da yaz›l› hallerde gerek flirkete gerek münferit pay sahiplerine ve flirket alacakl›lar›na karfl› müteselsilen sorumlu olurlar :4
4

Ancak, yönetim kurulu üyelerinin müteselsil sorumluluk halleri, TTK.nun 336nc› maddesi ile s›n›rl› de¤ildir.
fiirket esas sermayesinin artt›r›lmas› ve tahvil ç›kar›lmas› ifllemlerinde kanun hükümlerine uyulmamas› (TTK,
m.392, m.433), genel kurul kararlar› aleyhine kötü niyetle iptal davas› aç›lmas›, kurulufltaki yolsuzluklar›n
araflt›r›lmamas› hallerinde de, yönetim kurulu üyelerinin müteselsil sorumlulu¤u sözkonusu olur. Yönetim kurulu üyelerinin flahsi sorumluluk hallerini ise; kendilerinin veya yak›nlar›n›n menfaatlerinin ilgilendiren hususlar›n
müzakeresine kat›lmadan (TTK, m.332), flirketle muamelede bulunma yasa¤›na ayk›r›l›ktan(TTK, m.334) ve
flirketle rekabet yapma yasa¤›na ayk›r›l›ktan (TTK, m.335), yanl›fl beyanlardan (TTK, m.339), yolsuz
muameleleri flirket murak›plar›na bildirmemekten (TTK, m.337) ve s›r saklama yükümlülü¤üne uymamadan
(TTK, m.363) do¤an sorumluluk olarak s›ralayabiliriz.
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1. Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri taraf›ndan
vukubulan ödemelerin do¤ru olmamas›;
2. Da¤›t›lan ve ödenen kâr paylar›n›n hakiki olmamas›;
3. Kanunen tutulmas› gereken defterlerin mevcut olmamas› veya
bunlar›n intizams›z bir surette tutulmas›;
4. Umumi heyetten ç›kan kararlar›n sebepsiz olarak yerine getirilmemesi;
5. Gerek kanunun gerek esas mukavelelerinin kendilerine yükledi¤i sair vazifelerin kasden veya ihmal neticesi olarak yap›lmamas›.
Ancak, Kanun, yukar›da say›lan müteselsil sorumluluk hükümlerine
de bir istisna getirmifltir. Buna göre, son bentte yaz›l› vazifelerden birisi,
TTK.nun 319 uncu madde gere¤ince yönetim kurulu üyelerinden birisine
b›rak›lm›flsa, sorumluluk sadece o üyeye yüklenir, o muameleden dolay›
di¤er yönetim kurulu üyeleri müteselsil sorumlu tutulamaz(TTK, m.336).
Yönetim kurulu, TTK.nun 381inci maddesi uyar›nca genel kurul karar›n›n iptal davas›n› açt›¤› takdirde, flirketi denetçiler temsil eder. E¤er,
görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davas›
aç›l›rsa, bu durumda da flirketi denetçiler temsil eder. (ER‹fi, 1995, 218)
III. GENEL KURUL KARARLARINA YÖNEL‹K HAKLAR :
III.a. Genel Kurul:
Anonim flirket genel kurulu, karar organ› olup, yönetim kurulu gibi daimî bir organ statüsünde de¤ildir. Pay sahipleri; organlar›n (yönetim ve denetim kurulu) tayini, hesaplar›n tasdik ve kazanc›n da¤›t›lmas›
gibi flirket ifllerine iliflkin haklar›n›, genel kurul toplant›lar›nda kullan›rlar5 (TTK, m.360/f.1). Anonim flirket genel kurulu, ola¤an (adi) ve ola5

Pay sahipleri, bu haklar›n› bizzat kullanabilecekleri gibi, pay sahibi olan veya flirket esas sözleflmesinde
aksine bir hüküm yok ise, pay sahibi olmayan üçüncü bir flah›s vas›tas›yla da kullanabilirler. Ancak, nama yaz›l›
paylar için temsil yetkisinin yaz›l› olarak verilmesi gerekmektedir(TTK, m.360).
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¤anüstü (fevkalade) olmak üzere iki flekilde toplan›r. Ola¤an genel kurul toplant›s›n›n her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en
az y›lda bir defa yap›lmas› zorunludur(TTK, m.364/f.1). Ola¤anüstü genel kurul toplant›s› ise, lüzum görülmesi durumunda her zaman için yap›labilir. TTK, genel kurulu ola¤an toplant›ya davet etme görevini yönetim kuruluna, ola¤anüstü toplant›ya davet etme görevini ise hem yönetim kuruluna hem de denetçilere vermifltir(TTK, m.365). Gene, koflullar›n mevcut olmas› durumunda, azl›¤›n da, genel kurulu ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rmas› mümkündür(TTK, m.366-367).
III.b. Genel Kurul Kararlar›n›n Yoklu¤u, Butlan› ve ‹ptali:
Genel kurul kararlar›n›n hükümsüzlük hali de yasada düzenlenmemifltir. Dolay›s›yla, genel kurul kararlar›n›n hükümsüzlü¤ü konusunda genel kurallar gözönünde tutulur(ER‹fi, 1995, 449). Örne¤in; toplant› ve karar yetersay›s› olmayan genel kurulda al›nan kararlar yoklukla maluldür 6 .
6

Anonim flirket genel kurulunun toplant› ve karar nisaplar›, esas sözleflme de¤ifliklikleri ve sair konular
baz›nda bir ayr›ma tabi tutulmufl, do¤al olarak flirket esas sözleflmesi de¤ifliklikleri için a¤›rlaflt›r›lm›fl nisap
aranm›flt›r. Buna göre; flirketin uyruklu¤unu (tabiyetini) de¤ifltirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini art›rmak
hususundaki kararlar için, bütün pay sahiplerinin genel kurul toplant›s›na kat›lmas› ve olumlu oy kullanmas›
flartt›r(TTK, m.388/f.1). fiirketin mevzuu veya nev’inin de¤ifltirilmesine iliflkin genel toplant›lar›nda ise flirket
sermayesinin en az üçte ikisine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› gerekir. ‹lk
toplant›da sermayenin üçte ikisi temsil edilmedi¤i takdirde, yönetim kurulu, genel kurulu usulüne uygun olarak
ikinci defa toplant›ya ça¤›rabilir. ‹kinci toplant›n›n yap›labilmesi için, esas sermayenin yar›s›na malik olan pay
sahipleri veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› gerekir. Bu toplant›larda, kararlar, oyço¤unlu¤u ile al›n›r(TTK,
m.388/f.2). Yukar›da belirtilen hususlar d›fl›ndaki esas sözleflme de¤ifliklikleri için yap›lacak genel kurul
toplant›lar›nda, flirket sermayesinin en az yar›s›na malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmalar› gerekir. ‹lk toplant›da bu nisap has›l olmad›¤› takdirde, ça¤r› prosedürüne uyulmak suretiyle en geç bir ay
içinde ikinci bir toplant› yap›labilir. ‹kinci toplant›da müzakere yapabilmek için, flirket sermayesinin en az üçte
birine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› yeterlidir(TTK,m.388/f.3). Bu
toplant›larda da kararlar mevcut oylar›n ço¤unlu ile al›n›r(TTK,m.388/f.4).Esas sözleflme de¤ifliklikleri d›fl›nda
kalan konular› görüflmek için ise, genel kurul, Kanun veya flirket esas sözleflmesinde aksine bir hüküm yok ise,
flirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin kat›l›m›yla toplan›r. ‹lk toplant›da bu nisap
sa¤lanamad›¤› takdirde, genel kurul yeniden toplant›ya davet edilir. ‹kinci toplant›da haz›r bulunan pay sahipleri,
temsil ettikleri sermayenin miktar› ne olursa olsun, toplant› yapar ve karar al›rlar(TTK, m.372).
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Yarg›tay, yok say›lan kararlar için, TTK.nun 381inci maddesinin de¤il, genel kurallar›n uygulanaca¤›na hükmetmifltir(Yarg›tay 11.HD’nin 12.4.1983).
Genel kurul kararlar›n›n iptal koflullar›na ise TTK.nun 381inci maddesinde yer verilmifltir. Buna göre;
1. Toplant›da haz›r bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti
zapta geçirten veya reyini kullanmas›na haks›z olarak müsaade edilmeyen yahut toplant›ya davetin usulü dairesinde yap›lmad›¤›n› veyahut
gündemin gere¤i gibi ilan veya tebli¤ edilmedi¤ini yahut umumi heyet
toplant›s›na ifltirake salahiyetli olmayan kimselerin karara ifltirak etmifl
bulunduklar›n› iddia eden pay sahipleri;
2. yönetim kurulu;
3. Kararlar›n infaz› yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin(murak›plar›n) flahsi sorumluluklar›n› gerektirdi¤i takdirde, bunlar›n her biri,

kanun veya esas mukavele hükümlerine 7 ve özellikle objektif (afa-

kî) iyi niyet esaslar›na ayk›r› olan genel kurul kararlar› aleyhine, tarihlerinden itibaren üç ay8 içinde flirket merkezinin bulundu¤u yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davas› açabilirler.
Bu çerçevede, genel kurulca al›nan bir karar›n icras›n›n yönetim
kurulunun ya da üyelerinin sorumlulu¤unu do¤uracak bir nitelik tafl›ma7

‹MREGÜN, bu konuda “Bir emredici hüküm, ayn› zamanda esas sözleflmeye de al›nm›fl ise, bu hükme
ayk›r›l›k esas sözleflmeye de¤il, emredici hükme karfl›d›r ve yapt›r›m› “hükümsüzlük” tür. Bazen, yasan›n emredici hükümleri, özellikle toplant› ve karar yeter say›lar›na iliflkin emredici hükümler, esas sözleflmeye yasa hükümlerinden daha da a¤›rlaflt›r›lm›fl olarak girebilir. Bu durumda, yasan›n emredici hükümlerini daha da a¤›rlaflt›ran
esas sözleflme hükümleri, yasa hükümlerini a¤›rlaflt›rd›klar› oranda esas sözleflme hükmü say›l›r ve bu
a¤›rlaflt›r›lm›fl hükümlere ayk›r›l›k, a¤›rlaflt›r›ld›klar› oranda ayk›r›l›k halinde esas sözleflme hükümlerine ayk›r›l›k
say›larak sadece bir iptal davas› hakk› verir. Örne¤in, anonim ortakl›kta denetçi say›s› (1) den fazla ise, bunlar›n
yar›dan bir fazlas›n›n TC vatandafl› olmas› emredici bir hükümdür. (TTK. m. 347.3). Esas sözleflme ile anonim
ortakl›kta (5) denetçi bulunsa ve bunlar›n tümümün TC vatandafl› olmas› öngörülse, denetçi olarak 4 TC vatandafl› ve 1 yabanc› uyruklu denetçi seçilse, yap›lan seçim TTK. m. 347/3. de öngörülen yasal emredici yeter
say›lara uygundur, esas sözleflmede öngörülen hükme uygun de¤ildir. Binnetice bu karar iptal edilebilir bir
karard›r. Buna karfl›n 3 TC vatandafl›, 2 yabanc› uyruklu denetçi seçilse, seçim TTK. m. 347/3. ün emredici hükmüne ayk›r›d›r ve yapt›r›m› mutlak butland›r.” görüflündedir (‹MREGÜN, 2003).
8 Bu sürenin istisnas›n›, sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul kararlar› oluflturmakta idi. Bu hususa, ilgili bölümde
ayr›ca de¤inilece¤inden detaya girilmemifltir.
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s› durumunda, yönetim kurulunun veya üyelerinin an›lan genel kurul
karar› aleyhine iptal davas› açma hakk› bulunmaktad›r. Bu hakk›, esas›nda bir zorunluluk olarak düflünmek daha do¤ru olacakt›r. Zira, yönetim kurulunun, karar›n genel kurulca al›nd›¤›n› öne sürerek sorumluluktan kurtulmas› mümkün de¤ildir. Kald› ki, genel kurulun organ olarak
herhangi bir sorumlulu¤u da bulunmamaktad›r. Gene, münferit paysahiplerinin de iptal davas› açma haklar› bulunmaktad›r.
Ancak, iptal davas› açabilmek için, herfleyden önce genel kurul taraf›ndan bir karar›n al›nm›fl olmas› gerekir. Genel kurulca herhangi bir
karar al›nmam›flsa, iptal davas› da sözkonusu olmaz(ER‹fi, 1995, 449).
Gelinen noktada, iptal sebeplerinin bafl›nda yer alan objektif iyiniyet kurallar›na k›saca de¤inmek faydal› olacakt›r. Objektif (afakî) iyi niyet kurallar›, Medeni Kanun’un 2nci maddesi anlam›nda dürüstlük kurallar›d›r. Objektif iyiniyet kurallar›na ayk›r›l›¤›n, genel bir iptal sebebi oldu¤u söylenebilir. Ço¤unlu¤un flirket menfaati gerektirmedi¤i halde, yetkilerinin kötüye kullanarak ald›¤›, azl›¤›n ve münferit paysahiplerinin
meflru menfaatlerini zedeleyen kararlar, objektif iyiniyet kurallar›na ayk›r› say›lmaktad›r (POROY, 2005, 423). ‹MREGÜN, “Türk Hukukunda,
yasa ve esas sözleflme hükümlerine uygun olan kararlar›n iptali için bunlar›n “afaki iyiniyet esaslar›na ayk›r›” olmas›n›n yeterli olmad›¤›, ayr›ca
pay sahiplerinin bu s›fatlar›ndan do¤an haklar›n›n “aflikâr bir flekilde” ›zrar etmesi gerekti¤i” görüflündedir(‹MREGÜN, 2003).
Genel kurul kararlar›n›n iptali konusunda merak edilen hususlardan
bir di¤eri de, reddedilen görüflme talepleri veya teklifler aleyhine iptal davas› aç›l›p aç›lmayaca¤›na iliflkindir. T.Ticaret Kanunu, karar kavram›n› genifl anlamda kullanm›fl, “olumlu” ve “olumsuz karar” flekilde bir ayr›ma gitmemifltir. Bu nedenle, bir teklifin reddi veya teklifin görüflülmesinin reddi de bir karar olup, iptal davas›na konu olabilir. (ER‹fi, 1995, 449).
Genel kurul kararlar›n›n iptal davas› flirket merkezinin bulundu¤u
yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yoksa asliye hukuk mahkemesi nezdinde aç›l›r. Husumet flirket tüzel kiflili¤ine yöneltilir ve flirketi kural ola-
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rak yönetim kurulu temsil eder. Ancak, iptal davas›n›n yönetim kurulu
taraf›ndan aç›lmas› durumunda, flirketi denetçiler temsil eder. Bu dava
has›ml› olarak aç›l›r. (ER‹fi, 1995, 218, 451).
Yeri gelmiflken, paysahiplerinin, genel kurul toplant›s›n›n de¤il, sadece
genel kurul karar›n›n iptalini isteyebileceklerini belirtelim(Yarg›tay 11.HD’nin
15.9.1989). Yoksa, genel kurulda al›nan bir karar için, genel kurulun, dolay›s›yla al›nan bütün kararlar›n›n iptalini istemek mümkün de¤ildir.
Öte yandan, genel kurul kararlar› aleyhine paysahipleri taraf›ndan iptal davas› aç›lmas› hususunu, toplant›ya kat›lan ve kat›lmayan ortaklar aç›s›ndan de¤erlendirmek, konunun daha kolay anlafl›l›r olmas›n› sa¤layacakt›r. TTK.nun 381inci maddesine göre, toplant›ya kat›lan paysahiplerinden,
karara muhalif kalarak keyfiyeti toplant› tutana¤›na geçirtenler veya oyunu
kullanmas›na haks›z olarak müsaade edilmeyenler, genel kurul kararlar›
aleyhine iptal davas› açabilirler. Bu manada, genel kurul tutana¤›na karfl›
oyunu yazd›rmayan ortak, red oyu kullanm›fl olsa bile, bu genel kurul karar›n›n iptali davas›n› açamaz(Yarg›tay 11.HD’nin 16.11.1993). Ancak, oy
kulland›r›lmad›¤› iddias›yla aç›lan iptal davas›nda, karfl› oy yaz›s› (muhalefet flerhi) aranmaz(Yarg›tay 11.HD’nin 17.5.1982).
Toplant›ya kat›lmam›fl olanlar›n iptal davas› açmak için ileri sürecekleri sebepler ise, karara muhalif kal›p muhalefetlerini zapta geçirtme
ve oyunu kullanmas›na izin verilmeme d›fl›nda olarak say›lanlard›r(POROY, 2005, 425). Bu yönüyle, genel kurul toplant›s›na kat›lmayan ya da
kat›lamayan paysahipleri, toplant›ya davetin usulü dairesinde yap›lmad›¤› 9 veya gündemin gere¤i gibi ilan veya tebli¤ edilmedi¤i 10 ya da ge9

TTK.nun 368inci maddesine göre, genel kurulun toplant›ya daveti, flirket esas sözleflmesinde gösterilen flekil
ve surette ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilir. Bu ilan›n, toplant› günleri dahi olmamak
üzere, toplant› vaktinden en az iki hafta önce yap›lmas› gerekir. Gene, nama yaz›l› pay sahipleriyle önceden
flirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgah›n› bildiren pay sahiplerine, taahhütlü mektup gönderilmesi
suretiyle de toplant› günü bildirilir.8 Bu sürenin istisnas›n›, sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul kararlar› oluflturmakta idi. Bu hususa, ilgili bölümde ayr›ca de¤inilece¤inden detaya girilmemifltir.
10 TTK.nun 369uncu maddesine göre; genel kurulu toplant›ya davete dair olan ilan veya davet mektuplar›nda
gündemin gösterilmesi zorunludur.
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nel kurul toplant›s›na kat›lmaya yetkili olmayan kimselerin karara ifltirak
etmifl bulunduklar› iddias›yla, genel kurul kararlar› aleyhine iptal davas›
açabilirler. Bu çerçevede, gündemde olmayan bir husus, genel kurulca
görüflülerek karara ba¤lanm›flsa, kendilerine usulüne uygun ça¤r› yap›ld›¤› halde gelmeyen ortaklar bile, gündem d›fl› al›nan karar›n iptali davas› açabilirler. Ancak, bu davada, genel kurulca al›nan kararlar›n, yasa,
anasözleflme ve objektif iyiniyet kurallar›na ayk›r›l›¤› ispat edilmedikçe,
genel kurul kararlar› iptal edilemez (Yarg›tay 11.HD’nin 19.4.1996,
20.9.1983, 30.9.1993). Gene, Yarg›tay, genel kurula ça¤r›n›n usule ayk›r› yap›lm›fl olmas›n›n, bu genel kurulda al›nan kararlar›n geçersiz, yani
bat›l olmas›n› gerektirmeyece¤ine karar vermifltir(Yarg›tay 11.HD’nin
29.9.1994).
III.c. Sermaye Art›r›m›na ‹liflkin Genel Kurul Kararlar›n›n
Yoklu¤u, Butlan› ve ‹ptali:
Anonim flirket genel kurulunca sermaye art›r›m karar› al›nabilmesi
için, önceki sermayenin tamamen ödenmifl olmas› gerekir. Bir baflka deyiflle, esas sermayeye karfl›l›k olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen
ödenmedikçe, genel kurul yeni hisse senetleri ç›karmak suretiyle sermayenin art›r›lmas›na karar veremez(TTK, m.391). Bu hükme ayk›r› olarak
esas sermaye art›r›m›na gidilmesi durumunda, al›nan karar ve yap›lan ifllemler bat›l olur ve bundan dolay› yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler;
flirkete, münferit ortaklara ve üçüncü flah›slara karfl› müteselsilen sorumlu olurlar(TTK, m.392/f.2). Bununla birlikte, Yarg›tay, bir karar›nda “sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul karar›n›n veriliflinden itibaren üç ay
ve bu karar›n tescil ve ilan›ndan itibaren de bir ay geçmifl ise, art›k sermaye art›r›m›n yok, yani bat›l oldu¤una karar verilemeyece¤ine” hükmetmifltir(Yarg›tay 11.HD’nin 17.10.1994).
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Esas sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul toplant› ve karar yetersay›s› konusunda, TTK.nun 388inci maddesinin 3üncü f›kras› hükmüne
uygun hareket etmek gerekir. Zira, esas sermaye art›r›m karar›, ayn› zamanda esas sözleflme de¤iflikli¤ini gerektirir. Bu itibarla, esas sermaye
art›r›m›n görüflülece¤i genel kurul toplant›s›nda, flirket sermayesinin en
az yar›s›na malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmalar› gerekir. ‹lk toplant›da bu yetersay› (nisap) sa¤lanamad›¤› takdirde - ilan ve toplant› günleri hariç, toplant› vaktinden en az iki hafta önce, flirket esas sözleflmesinde gösterilen flekil ve surette ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan etmek ve nama yaz›l› pay sahipleriyle önceden
flirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgah›n› bildiren pay sahiplerine toplant› gününü taahhütlü mektupla bildirmek suretiyle- en geç bir
ay içinde ikinci bir toplant› yap›labilir. ‹kinci toplant›da sermaye art›r›m›
hususunun görüflülebilmesi için, flirket sermayesinin en az üçte birine
sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› yeterlidir. ‹kinci toplant›da da toplant› yetersay›s›na ulafl›lamamas› durumunda, süreç bafltan ifllemeye bafllar, yani, sermaye art›r›m konusunun görüflülebilmesi için, flirket sermayesinin en az yar›s›na malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmalar› koflulu aran›r.
Esas sermaye art›r›m›n geçerli olabilmesi için hakl› bir gerekçenin
bulunmas› gerekli de¤ildir. Ancak, gerekçenin gösterilmesi zorunlulu¤unun bulunmamas› kural›, karar›n ve ifllemin s›rf bu sebeple iptal edilememesi manas›na gelmektedir. Yoksa, bu ilke, art›rman›n art niyet ile
yap›lmas›, ço¤unlu¤un azl›¤› bu yolla ezmesine göz yumulmas› anlam›na gelmez (TEK‹NALP, 2005, 728). Bu yönüyle, genel kurulca kararlaflt›r›lan sermaye art›r›m karar›n›n; Kanuna, anasözleflme hükümlerine ve
objektif iyiniyet kurallar›na ayk›r› olmamas› gerekir, aksi halde karar iptal edilir. Nitekim, sermaye art›r›m kararlar›na yönelik birçok genel kurul karar› iptal davas›na konu edilmifltir.
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Bu çerçevede, flirketi sermaye art›r›m›na iten sebeplerin ortaya konulmas› önem arzetmektedir. Yarg›tay, anonim flirketinn sermaye art›r›m›na gereksinmesi bulunmad›¤›n›n bir k›s›m ortaklarca savunulmufl olmas› karfl›s›nda, bu hususun bilirkifli veya bilirkifli kurulunca incelenmesine ve sermaye art›r›lmas›n›n zorunluluk teflkil etmesi durumunda, sermaye art›r›m›na karar verilmesi gerekti¤ine, zorunluluk teflkil etti¤inin
anlafl›lmas› durumunda ise sermaye art›r›m karar›n›n iyiniyet kurallar›na
ayk›r›l›k teflkil etmeyece¤ine karar vermifltir (Yarg›tay 11.HD’nin 8.2.1993).
Yarg›tay, bir di¤er karar›nda ise, sermaye art›r›m›n›n davac›lar› zarara
sokmak amac› güttü¤ü ispat edilmedikçe, sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul karar›n›n iptaline karar verilemeyece¤ine hükmetmifltir(Yarg›tay 11.HD’nin 13.12.1988).
Gene, bir Yarg›tay karar›nda, “sermaye art›r›m›nda önemli olan hususun, sermaye art›r›m›n›n ortakl›¤›n sermaye ihtiyac›ndan çok, paysahiplerini zarara u¤ratmak ve onlar›n ortakl›ktaki kâr, tasfiye pay› ve oy
oranlar›n› azaltmak amac›yla yap›l›p yap›lmad›¤›” oldu¤una vurgu yap›lm›flt›r(Yarg›tay 11.HD’nin 11.3.1986).
Dolay›s›yla, sermaye art›r›m kararlar›na iliflkin genel kurul kararlar›n›n iptalinde, art›r›m›n flirket yarar›na olmas› ile paysahiplerini zarara
u¤ratma niyeti tafl›mas› farkl› sonuçlar do¤uracakt›r.
Bununla birlikte, sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul kararlar›n›n
iptali için gerekli dava açma süresi, Yarg›tay kararlar›na, karar›n tescil
edilip edilmemesine göre farkl› flekilde yans›m›flt›r. fiöyle ki, Yarg›tay,
anonim ortakl›¤›n sermaye art›r›m›n›n tescil ve ilan edilmifl olmas› durumunda, sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul karar›n›n iptali davas›n›n,
TTK.nun 381inci maddesinde öngörülen üç ayl›k hak düflürücü sürede
de¤il, TTK.nun 299uncu maddesine göre, bir ayl›k hak düflürücü süre
içerisinde aç›lmas› gerekti¤ine, sermaye art›r›m› d›fl›ndaki genel kurul
kararlar›n›n iptali davas›n›n ise, üç ayl›k hak düflürücü süreye tabi oldu¤una karar vermifltir(Yarg›tay 11.HD’nin 11.7.1994, 26.11.1993).
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Ancak, an›lan yarg› kararlar›nda yollamada bulunulan ve bir ayl›k
süreye dayanak teflkil eden TTK.nun 299uncu maddesi, 24/6/1995 tarih
ve 559 say›l› Kanun Hükmünde Kararname’nin 13üncü maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu yönüyle, Yarg›tay’›n sözkonusu kararlar›na
dayanak teflkil eden 299uncu madde hükmü art›k var olmad›¤›ndan, sermaye art›r›m›na iliflkin genel kurul kararlar› aleyhine de üç ayl›k süre
içerisinde iptal davas› aç›labilece¤i, karar›n tescil ve ilan edilmesinin bu
süreye bir etkisinin bulunmayaca¤› kan›s›nday›z.
Sermaye art›r›m karar›n›n yoklukla malul olmamas›, bat›l ya da iptali kabil bir nitelik tafl›mamas› durumunda, sermaye art›r›m karar›, toplant›da haz›r bulunmayan veya muhalif rey veren pay sahipleri hakk›nda dahi geçerli olur(TTK, m.379). Bu durumda, paysahipleri, esas sermayenin art›r›lmas› s›ras›nda, yeni paylar› kat›lma paylar›n›n esas sermayeye oran› miktar›nda öncelikle alma haklar›n›, yani rüçhan haklar›n›
kullan›rlar. Rüçhan haklar›n›n kullan›lmamas›na iliflkin olarak ise,
TTK.da bir hüküm bulunmamaktad›r. Bu sebeple kullan›lmayan rüçhan
haklar› üzerinde rüçhan hakk› mevcut de¤ildir. Bir baflka deyiflle, rüçhan hakk›n›n kullanmayan paysahipleri, sermaye paylar›n›n azalmas› sonucu ile karfl› karfl›ya kal›rlar. Esas sözleflmede, kullan›lmayan rüçhan
haklar›na iliflkin bir hüküm yoksa, bu hususta karar alma yetkisi genel
kurula aittir(TEK‹NALP, 2005, 752). Rüçhan hakk›n›n kullan›lmas›, ancak
sermaye art›r›m taahhüdünün yerine getirilmemesi yada getirilememesi
halinde ise, ›skat hükümleri uygulan›r.
IV. Özet Ve Sonuç:
Anonim flirket yönetim kurulu kararlar›n›n geçersizli¤inin, yani
yokluk veya butlan›n›n saptanmas›, gerek doktrinde gerek Yarg›tay uygulamas›nda kabul edilmektedir. Bu manada, paysahipleri, yokluk veya
butlanla sakat yönetim kurulu kararlar› aleyhine tesbit davas› açarak but-
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lan›n veya yoklu¤un hüküm alt›na al›nmas›n› isteyebilirler. Yönetim kurulu kararlar›n›n iptalini istemek ise kural olarak olanaks›zd›r. Bununla
birlikte, pay sahiplerini do¤rudan do¤ruya ilgilendiren hususlarda veya
paysahiplerinin hukukunun ihlal edildi¤i durumlarda, yönetim kurulu
kararlar›n›n iptalinin istenebilmesi mümkündür. Bu nitelikte olmayan
yönetim kurulu kararlar› için ise ancak genel kurula itiraz edilebilecektir.
Genel kurul kararlar›n›n hükümsüzlük hali de TTK.da düzenlenmemifltir. Dolay›s›yla, genel kurul kararlar›n›n hükümsüzlü¤ü konusunda
genel kurallar gözönünde tutulur. Genel kurul kararlar›n›n iptal koflullar›na ise TTK.nun 381inci maddesinde yer verilmifltir. Buna göre; toplant›da kat›l›p karara muhalif kalarak keyfiyeti toplant› tutana¤›na geçirten
veya oyunu kullanmas›na haks›z olarak izin verilmeyen yahut toplant›ya davetin usulü dairesinde yap›lmad›¤›n› veyahut gündemin gere¤i gibi ilan veya tebli¤ edilmedi¤ini yahut genel kurul toplant›s›na kat›lmaya
yetkili olmayan kimselerin karara ifltirak etmifl bulunduklar›n› iddia eden
pay sahipleri ya da kurul halinde yönetim kurulu veyahut kararlar›n infaz› yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin(murak›plar›n) flahsi sorumluluklar›n› gerektirdi¤i takdirde, bunlar›n her biri, kanun veya esas mukavele hükümlerine veya objektif iyi niyet esaslar›na ayk›r› olan genel kurul kararlar› aleyhine, tarihlerinden itibaren üç ay içinde flirket merkezinin bulundu¤u yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davas› açabilirler.
Ancak, genel kurul toplant›s›n›n de¤il, ilgili genel kurul karar›n›n iptali
için dava aç›lmas› gerekir. Gene, toplant›ya kat›lan ancak karara muhalif kalan paysahiplerinin, bu hususu toplant› tutana¤›na aç›kça yazd›rmalar› gerekir, yoksa, genel kurul karar›n›n iptali davas›n› açamazlar. Toplant›ya kat›lmayan ya da kat›lamayan paysahipleri ise, toplant›ya davetin usulü dairesinde yap›lmad›¤› veya gündemin gere¤i gibi ilan veya
tebli¤ edilmedi¤i ya da genel kurul toplant›s›na kat›lmaya yetkili olmayan kimselerin karara ifltirak etmifl bulunduklar› iddias›yla, genel kurul
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kararlar› aleyhine iptal davas› açabilirler. Ancak, Yarg›tay, genel kurulca
al›nan kararlar›n, yasa, anasözleflme ve objektif iyiniyet kurallar›na ayk›r›l›¤› ispat edilmedikçe, genel kurul kararlar›n›n iptal edilemeyece¤i görüflündedir. Sermaye art›r›m kararlar›n›n iptalinde ise, sermaye art›r›m›n›n ortakl›¤›n sermaye ihtiyac›ndan çok, paysahiplerini zarara u¤ratmak
ve onlar›n ortakl›ktaki kâr, tasfiye pay› ve oy oranlar›n› azaltmak amac›yla yap›l›p yap›lmad›¤› dikkate al›nmaktad›r.
Bu yönüyle, genel kurul topkant›lar›na kat›lamayan ortaklar›n, Kanunun arad›¤› koflullar› yerine getirme konusunda özen göstermesi, iptal davalar›n›n neticesiz kalmas› gibi olumsuz durumlarla karfl›laflmalar›na mani olacakt›r. Bu konuda, paysahiplerinin, vekalet vermek suretiyle, kat›lamayacaklar› genel kurulda kendilerini temsil ettirmeleri de
mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin ise, kat›lamayacaklar› yönetim
kurulu toplant›lar›na iliflkin kararlar› faks ve benzeri iletiflim araçlar› vas›tas›yla, yaz›l› olarak istemeleri ve yaz›l› teyit ya da olumsuz görüfl ile
mukabelede bulunmalar›, karar alma sürecine kat›lmalar›n› ve an›lan karara iliflkin olarak sonradan ortaya ç›kacak olumsuzluklar›n asgari düzeyde kalmas›n› sa¤layacakt›r. En önemlisi de, kural olarak kurul fleklinde görev yapan yönetim kurulunun, genel kurulun sorumluluklar›n›n
do¤mas›na sebebiyet verecek kararlar› konusunda dikkatli olmalar› ve
böyle bir durum varsa, mahkemeye müracaatla ilgili karar›n iptalini istemeleri menfaatlerine olacakt›r.
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KOOPERAT‹FLERDE MAL
B‹LD‹R‹M‹NDE BULUNMA
YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü(1)
l Kadir ÖZDEM‹R*
1-G‹R‹fi
3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüflvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun, “Mal Bildiriminde Bulunacaklar” bafll›kl› 2/f maddesinde ve Mal Bildiriminde Bulunulmas› Hakk›nda Yönetmeli¤in 3/f
maddesinde, kooperatiflerin ve birliklerinin baflkanlar›, yönetim
kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin mal bildiriminde bulunacaklar› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Kooperatiflerde mal bildiriminde bulunmas› hususu an›lan Kanun
ve Yönetmelikteki düzenlemelerle s›n›rl› kalmam›fl, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan tebli¤lerle de aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
Bakanl›k taraf›ndan, 26.05.1990 tarih 20529 say›l›, 15.01.2005 tarih 25701
say›l›, 26.12.2007 tarih, 26738 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan tebli¤leri ile bu konuda düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Bakanl›¤›n 1990 tarih, 20529 say›l› ve 2005 tarih, 25701 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan tebli¤lerinde 4572 say›l› Tar›m Sat›fl Kooperatifleri ve Birlikleri Hakk›nda Kanuna tabi Tar›m Sat›fl Kooperatifleri Birliklerinin yönetim kurulu baflkan› ve üyeleri ile genel müdürlerinin mal
bildirimi beyanlar›n› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Teflkilatland›rma Genel
Müdürlü¤üne gönderecekleri bildirilmifltir. Ancak, 14.01.2010 tarih, 27462 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2010/1 say›l› Bakanl›k Tebli¤inde bu
1
*

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n gözetim ve denetimine tabi kooperatifler
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müfettifli
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konu yeniden düzenlenmifl ve bu beyanlar›n birlik merkezinin bulundu¤u yerdeki Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlüklerine verilece¤i belirtilmifltir.
Öte yandan, 3628 Say›l› Kanunun 7 nci maddesinde yer alan, sonu (0)
ve (5) ile biten y›llarda mal bildiriminde bulunulmas› zorunlulu¤u uyar›nca, 2010 y›l›n›n fiubat Ay› sonuna kadar kooperatiflerin ve birliklerinin baflkanlar›, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin mal bildiriminde bulunmalar› gerekmektedir. Tüm bu hususlar
göz önünde bulundurularak kooperatif ve birliklerinde kimlerin mal bildiriminde bulunaca¤› ve bildirime iliflkin uygulaman›n nas›l olaca¤› hususuna afla¤›da yer verilmektedir.
2- KOOPERAT‹FLERDE MAL B‹LD‹R‹M‹NDE BULUNMASINA
‹L‹fiK‹N UYGULAMA
a) Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n gözetim ve denetiminde
bulunan ve 3628 say›l› Kanun Hükümlerine tabi kooperatifler:
- 1163 say›l› Kooperatifler Kanunu kapsam›nda faaliyet gösteren
kooperatifler ve birlikleri,
- 4572 say›l› Tar›m Sat›fl Kooperatif ve Birlikleri Hakk›nda Kanun
hükümlerine göre faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler
b) Mal Bildiriminde Bulunacaklar olanlar:
3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüflvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun 2/f maddesi uyar›nca; kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel müdürleri mal bildiriminde bulunacaklard›r.
Yasal düzenlemelerde yer almad›¤› için kooperatif ve üst kurulufllar›n›n denetçilerinin mal bildiriminde bulunmalar› gerekmemektedir.
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c) Mal Bildiriminin Konusu:
3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüflvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun Kanun’un 5. maddesine göre mal bildiriminin konusunu, kooperatif ve birliklerinin yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile
genel müdürlerinin kendilerine, efllerine ve velayetleri alt›ndaki çocuklar›na ait bulunan tafl›nmaz mallar› ile bunlara yap›lan ayl›k net ödemenin, ödeme yap›lmayan görevlilerin ise, 1. derece Devlet Memurlar›na
yap›lan ayl›k net ödemenin befl kat›ndan fazla tutar›ndaki her biri için
ayr› olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile alt›n, mücevher ve
di¤er tafl›n›r mallar›, haklar›, alacaklar› ve gelirleriyle bunlar›n kaynaklar›, borçlar› ve sebepleri oluflturur.
Dolay›s›yla, kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin kendileri, eflleri ve velayetleri alt›ndaki çocuklar›n›n üzerine kay›tl› olan tafl›nmaz mallar›yla kendilerine yap›lan ayl›k
net ödemenin befl kat›n› aflan tutardaki her biri için ayr› olmak üzere,
para, hisse senetleri ve tahviller ile alt›n, mücevher ve di¤er tafl›n›r mallar›, haklar›, alacaklar› ve gelirleriyle bunlar›n kaynaklar›, borçlar› ve sebepleri mal bildiriminde gösterilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, Kanun’un 6/d maddesinin uyar›nca malvarl›¤›nda önemli
bir de¤ifliklik oldu¤unda da bildirimde bulunulmas› gerekmektedir. Buna göre, bu kiflilerin kendileri, eflleri veya velayetleri alt›ndaki çocuklar›
ad›na kay›tl› tafl›nmazlar ile kendilerine yap›lan net ödemenin befl kat›ndan fazla tutardaki para, alt›n, mücevher vb. fleklinde gerçekleflen mal
varl›¤› art›fllar› önemli bir de¤ifliklik olarak kabul edildi¤inden, ayr›ca
mal bildiriminde bulunulmas› gerekecektir.
d) Bildirimlerin Verilece¤i Yerler:
1163 say›l› Kooperatifler Kanunu ile 4572 say›l› Tar›m Sat›fl Koope-
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ratif ve Birlikleri Hakk›nda Kanuna tabi tüm kooperatif ve birliklerde yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel müdürleri, mal bildirimlerini,
mensubu olduklar› kooperatiflerin veya üst kuruluflunun merkezinin bulundu¤u yerdeki Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤üne vereceklerdir.
e) Mal Bildiriminin Verilme Zamanlar›:
Mal bildiriminin verilmesi gereken zamanlar ve durumlar, 3628 say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 6 nc› maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre afla¤›daki zamanlarda mal bildiriminde bulunulmas› gerekmektedir.
- Göreve yeni bafllayanlar için; seçim ve atamalarda göreve bafllama tarihini takip eden bir ay içinde
- Mal varl›¤›nda önemli bir de¤ifliklik oldu¤unda bir ay içinde,
- Görevin sona ermesi halinde, ayr›lma tarihini izleyen bir ay içinde
- Görevli bulunduklar› süre içinde sonu (0) ve (5) ile biten y›llar›n
en geç fiubat ay› sonuna kadar
f) Görevleri Gere¤i Birden Fazla Mal Bildiriminde Bulunmas›
Gerekenler:
Kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel müdürlerinden asli görevleri nedeniyle kendi kurumlar›na mal bildiriminde bulunacak olanlar, bu durumu yaz› ile ilgili Sanayi ve Ticaret ‹l
Müdürlüklerine bildireceklerdir. Örne¤in, devlet memuru olan bir kooperatif yönetim kurulu üyesi, çal›flt›¤› devlet dairesine mal bildiriminde
bulunacak olup, Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤üne verece¤i bir yaz›yla
da, kendi kurumuna mal bildiriminde bulundu¤unu bildirecektir.
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g) Bildirimin Verilmesiyle ‹lgili Di¤er Hususlar:
‹lgili Tebli¤ler gere¤ince, bildirimlerin kapal› bir zarf içinde ve bir
yaz› ekinde verilmeleri gerekmektedir.
h) Bildirim Vermemenin Yapt›r›m›:
3628 say›l› Kanunun 10. maddesinde bildirim verilmemesi halinde
uygulanacak usul ve yapt›r›mlar düzenlenmifltir. Bu maddede yer alan
hüküm uyar›nca, zaman›nda bildirimde bulunulmamas› durumunda bildirimin verilece¤i mercilerce bu kiflilere ihtarda bulunulacakt›r. ‹htar›n
kendisine tebli¤inden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanlara ise üç aya kadar hapis cezas› verilecektir.
3-SONUÇ:
1163 say›l› Kooperatifler Kanunu ve 4572 say›l› Tar›m Sat›fl Kooperatifleri ve Birlikleri Hakk›nda Kanun hükümlerine tabi kooperatif ve üst
birliklerinin sadece yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin, göreve bafllama, görevden ayr›lma ve mal varl›¤›nda önemli bir
de¤ifliklik olmas› hallerinde bir ay içinde, göreve devam halinde ise sonu (0) ve (5) ile biten y›llarda en geç fiubat ay› sonuna kadar kapal› bir
zarf içinde ve bir yaz› ekinde mal bildirimlerini, bulunduklar› yerdeki Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir. Ayr›ca, asli
görevlerinden dolay› baflka bir kuruma bildirimde bulunan kiflilerin bu
durumu bir yaz›yla Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤üne bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimlerin yap›lmamas› durumunda ilgili Müdürlük taraf›ndan, Kanun kapsam›ndaki kiflilere ihtarda bulunulacak olup, bu ihtara
ra¤men otuz gün içinde mal bildirimde bulunmayanlar ise hapis cezas›na maruz kalabilecektir.
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YATIRIM ‹ND‹R‹M‹ HAKKINDAK‹
ANAYASA MAHKEMES‹ KARARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
l ‹mral DURAN*

I- G‹R‹fi
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan verilen bir Karar ile 5479 say›l› Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulsü Hakk›nda Kanun,
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun baz› maddeleri iptal edilmifltir.
Söz konusu Karar ile 5479 say›l› Kanunun;
1- 3 üncü maddesiyle 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n sonunda yer alan “… sadece
2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait …” ibaresinin,
2- 15 inci maddesinin (2) numaral› bendindeki “2” rakam›n›n
‹PTAL‹NE karar verilmifltir.
Söz konusu Karar ve gerekçesi bu makalenin kaleme al›nd›¤› tarihlerde henüz Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl de¤ildir. Gerekçeli Karar henüz yay›m aflamas›na gelmemifl olsa da mükelleflerin tereddütlerini gidermek maksad›yla makalemizde, bahse konu karar›n sonuçlar› üzerinde durulmaya çal›fl›lacakt›r.

*

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› – Kurumlar Vergisi ve Menkul De¤erler Müdürü
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II- MEVCUT KANUNÎ DÜZENLEME
5479 say›l› Kanunun 2 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›” bafll›kl› 19 uncu maddesi 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Ayr›ca, 5479 say›l› Kanunun 3 üncü maddesiyle de Gelir Vergisi Kanununa geçici 69 uncu madde eklenmek suretiyle “Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›”n›n kald›r›lmas›na iliflkin geçifl hükümleri düzenlenmifltir.
Söz konusu afla¤›da yer almaktad›r.
“GEÇ‹C‹ MADDE 69- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005
tarihi itibar›yla mevcut olup, 2005 y›l› kazançlar›ndan indiremedikleri
yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;
a) 24/4/2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda, 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nc› maddeleri çerçevesinde bafllan›lm›fl yat›r›mlar› için belge kapsam›nda 1/1/2006 tarihinden sonra yapacaklar› yat›r›mlar›,
b) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi
kapsam›nda 1/1/2006 tarihinden önce bafllanan yat›r›mlarla ilgili olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar› nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar› yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi
oran›na iliflkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve
2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilirler.
Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usûl ve esaslar› belirlemeye
Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.”
Bu geçici madde hükmüne göre,
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• 31/12/2005 tarihinden önceki y›llarda kazanc›n yetersiz olmas›
nedeniyle 1/1/2006 tarihinden önce indirilemeyen ve devreden yat›r›m
indirimi tutarlar› ile
• 24/4/2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara göre teflvik belgesine ba¤lanm›fl yat›r›mlarla ilgili olarak, bu teflvik belgeleri kapsam›nda 1/1/2006 tarihinden sonra yap›lan/yap›lacak yat›r›mlara ait yat›r›m indirimi tutarlar›n›,
• Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsam›nda 1/1/2006
tarihinden önce bafllayan yat›r›mlarla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz eden ve bu tarihten sonra yap›lan yat›r›m harcamalar›na iliflkin
yat›r›m indirimi tutarlar›n› vergi oranlar›na iliflkin hükümler de dahil olmak üzere, 31/12/2005 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümler
çerçevesinde, sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar› kazançlar›ndan yat›r›m
indirimi istisnas› olarak indirilebilmesine imkan tan›nm›flt›r.
Mükellefler yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n› 31/12/2005 tarihinde
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplam›fllar ve bu istisnadan yararlanmay› seçenlere yine bu tarihte geçerli olan kurumlar
vergisi oran› %30 olarak uygulanm›flt›r.
III- ANAYASA MAHKEMES‹ KARARI
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan verilen ve henüz Resmi Gazete’de
yay›mlanmayan 2006/95 Esas Say›l› Karar ile,
• Gelir Vergisi Kanununa geçici 69 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinin sonunda yer alan “sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait” ifadesi iptal edilmifl,
• 5479 say›l› Kanunun yürürlük maddesinin (2) numaral› bendindeki “2” rakam› iptal edilmifl,
• (vergi oran›na iliflkin hükümler dahil) ifadesinin iptali ise
reddedilmifltir.
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Bilindi¤i gibi, Anayasa Mahkemesi kararlar›, gerekçeli Karar›n
Resmi Gazete’de yay›mlanmas› ile birlikte yürürlü¤e girmektedir.
Henüz söz konusu Karar Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl de¤ildir.
Anayasa Mahkemesince verilen kararlar›n gerekçesinin yaz›m› ve
Resmi Gazete’de yay›mlanma sürecine iliflkin geçmifl tecrübeler de göstermektedir ki, söz konusu Karar›n gerekçesinin yaz›lmas› ve yay›m süreci 2-3 ayl›k süre alabilmektedir. Söz konusu Karar gerekçesiyle birlikte Resmi Gazete’de yay›mlanmad›¤› sürece hüküm ifade etmemektedir.
Dolay›s›yla, an›lan Karar›n sonuç do¤urabilmesi için Resmi gazete’de yay›mlanmas›n› beklemek kaç›n›lmazd›r.
Peki bu süre zarf›nda Vergi ‹daresince veya mükelleflerce yap›lacak bir ifllem var m›d›r?
Bu soru uzun tart›flmalar› da beraberinde getirmekte, mükellefler,
baz›lar›nca ihtirazi kay›tla beyanname verme ve dava açma yoluna sevk
edilmektedir. Kan›m›zca bu tür ifllemlere bafllamak için çok erkendir.
Netice itibar›yla, Vergi ‹daresinin Anayasa Mahkemesi Karar›n› uygulanmama gibi bir lüksü bulunmamaktad›r. Söz konusu Karar ve gerekçesinin Resmi Gazete’de yay›mlanmas›n› müteakip, bir sonraki bölümde yap›lan aç›klamalar çerçevesinde mükellefler yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanabilir hale gelecektir. Ancak, Karar›n Resmi Gazete’de yay›m›ndan önce, hukuki zeminde herhangi bir hüküm ifade etmedi¤i gayet
aç›kt›r.
Bu nedenle, Karar›n hüküm ifade edece¤i tarihe kadar di¤er bir ifade ile gerekçeli karar›n Resmi Gazete’de yay›mlanaca¤› tarihe kadar, gerek geçici vergi beyannamelerinde gerek kurumlar vergisi beyannamelerinde yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlan›labilmesi mümkün olamayacakt›r.
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IV- ANAYASA MAHKEMES‹ KARARININ RESM‹ GAZETE’DE
YAYIMLANMASI SONRASINDA UYGULAMA
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan verilen 2006/95 Esas Say›l› Karar›n
Resmi Gazete’de yay›mlanmas›ndan sonra, bu Karar uyar›nca,
1- 1/1/2006–8/4/2006 tarihleri aras›nda bafllayan yat›r›mlar da yat›r›m indiriminden yararlanabilir hale gelmektedir. Ancak, ister teflvik belgeli olsun isterse teflvik belgesiz olsun 8/4/2006 tarihinden itibaren yeni
bafllayan yat›r›mlar›n, yat›r›m indiriminden yararlanmas› mümkün de¤ildir.
Di¤er taraftan, 8/4/2006 tarihinden sonra yap›lan yat›r›mlar›n; 24/4/2003
tarihinden önce yap›lan müracaatlara göre teflvik belgesine ba¤lanm›fl
yat›r›mlarla ilgili olmas› ve bu teflvik belgeleri kapsam›nda yap›lmas› veya Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsam›nda bu tarihten
önce bafllayan yat›r›mlarla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz
eden yat›r›mlar olmas› halinde, bu tarihten sonra yap›lan yat›r›m harcamalar›na iliflkin yat›r›m indirimi tutarlar›n›n indirimi mümkün olacakt›r.
2- a) 31/12/2005 tarihi itibar›yla kazanc›n bulunmamas› sebebiyle
devreden yat›r›m indirimi tutarlar›,
b) 24/4/2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara göre teflvik belgesine ba¤lanm›fl yat›r›mlarla ilgili olarak, bu teflvik belgeleri kapsam›nda 1/1/2006 tarihinden sonra yap›lan/yap›lacak yat›r›mlara ait yat›r›m indirimi tutarlar›,
c) Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsam›nda 1/1/2006
tarihinden önce bafllayan yat›r›mlarla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz eden ve bu tarihten sonra yap›lan yat›r›m harcamalar›na iliflkin
yat›r›m indirimi tutarlar›,
2009 ve müteakip y›llarda da yat›r›m indirimi istisnas›na konu edilebilir hale gelmifltir.
3- Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanan mükelleflerin, istisna
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uygulamas› sonras›nda kalan matrahlar›na uygulanacak kurumlar vergisi oran› ise %30 olarak uygulanmaya devam edilecektir.
V- SONUÇ
Mevcut yasal düzenlemelere göre, yat›r›m indirimi uygulamas›ndan
faydalanma hakk› 31/12/2008 tarihinde sona ermifltir. 2008 y›l›na iliflkin
verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde yat›r›m indiriminden faydalan›lm›fl olup 2009 y›l› geçici vergi dönemlerinde ise bu imkan
ortadan kalkm›flt›r.
Mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesi
çerçevesinde hesaplad›klar› yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›n, Anayasa Mahkemesi Karar›n›n Resmi Gazete'de yay›mland›¤› tarihten itibaren
indirim konusu yap›lmas› mümkün hale gelmifltir.
Bu çerçevede, mükelleflerin bahse konu indirim tutarlar›n› Anayasa Mahkemesi Karar›n›n Resmi Gazete'de yay›mland›¤› tarihe kadar geçici vergi ve y›ll›k gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim
konusu yapabilmeleri mümkün olmayacakt›r.
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