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Sunuş
2010 Yılının ilk çeyreğinin bittiği şu günlerde meslek camiamızın gündemini en çok
meşgul eden konuların başında KOBİ’ler ve tahsilat sorunlarımız gelmektedir.
İş yaşamımızda varlık nedenimizden biri olan KOBİ’lerin bankalardan kullandıkları kredilerin, tutar ve takipteki değerleri ile tahsilat sorunlarımızın arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istiyoruz.
BDDK‘nın açıkladığı İnteraktif Bültenine göre kredi kullanan KOBİ’lerin sayısı
2009 / Şubat ayında 1.274.264 adet iken bu sayı 2010 / Şubat ayında yüzde 3.65 azalarak 1.274.628 adet işletmeye düşmüştür.Yine KOBİ’ler içindeki mikro işletmelerin sayısı ise yüzde 5.48 azalarak 998.106 işletmeye düşmüştür.
KOBİ’lerin kullandığı kredi miktarları ise 2009 /Şubat ayında 85.7 milyar TL iken
yüzde 4.28 azalarak 82.1 milyar TL ye düşmüştür.Bu tutarın içinde mikro işletmelerin
kullandığı krediler ise 32.1 milyar liradan 29.9 milyar TL ye düşerek azalma yüzde
6.59 olarak gerçekleşmiştir.
Aldığı kredileri ödeyemediğinden takibe alınan KOBİ sayısı yüzde 53.2 artarak
132.072 adetten 202.288 adede yükselmiştir. Bu sayı içinde mikro işletmeler sayısı
107.310 adetten 170.678 adet işletmeye çıkarak artış yüzde 59,05 olarak gerçekleşmiştir.
Yine aldığı kredileri ödeyemediğinden takibe alınan KOBİ’lerin aldığı kredilerin takipteki tutarları ise yüzde 39,17 artarak 4.821,85 milyon TL den 6.710,72 milyon TL
ye yükselmiştir. Bu sayı içinde ne yazık ki meslek mensuplarımızın en çok iş ilişkisi
içinde olduğu mikro işletmelerin takipteki kredi tutarı yüzde 41,19 artarak 2.316,49
milyon TL den 3.288,08 milyon TL ye çıkmıştır.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız tabloda gösteriyor ki meslek mensuplarımızın yakındıkları tahsilat sorunlarının ana kaynağı Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu
durumdur.
Bu sayımızda sizlere yararlı olacağını umut ettiğimiz zengin içerikli makalelere
yer vermeye gayret ettik.Faydalı olması ve 98. sayıda buluşmak dileğiyle işlerinizde
kolaylıklar diliyoruz.
YÖNETİM KURULU
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YARININ MESLEKİ PROJELERİ
Yahya ARIKAN*
1-GİRİŞ
Günümüz bilgi çağında, işletmeler arası rekabet yoğunlaşmakta; değişim
ve belirsizlik hız kazanmakta ve bilgi stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.
Hızla değişen çevresel koşullar ve teknolojik olanaklar yeni çağın en
temel niteliklerinin sürekli değişim ve sürekli gelişim olmasını gerektirmektedir.
• Küreselleşme, Sermaye hareketleri,
• Teknolojik gelişmeler,
• İnternet ve elektronik ticaret,
• Bilgi yönetimi ve bilginin en etkin şekilde kullanımı,
Dünyada yaşanan en önemli gelişmeleri oluşturmaktadır.
Küreselleşme, Sermaye hareketleri,teknolojik gelişmeler,İnternet ve
elektronik ticaret,bilgi yönetimi ve bilginin en etkin şekilde kullanımı, bugün
muhasebe mesleğinde yeni bir dönüm noktası yaratmaktadır.
Bu güne kadar muhasebe uygulamaları vergi mevzuatımızın etkisi altında kalmıştır.
Hazırlanan mali tablolar işletmelerin gerçek durumunu göstermedikleri
gibi uluslar arası uygulamalar ile önemli faklılıklar oluşturmaktadır.
Yeni süreç de mesleki uygulamaların içeriği ve mesleki kurallar;
Dünyada oluşan ortak standartlara ve muhasebe diline göre yapılanacaktır.

*

İSMMMO Başkanı
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2-İSMMMO’ NUN YENİ DÖNEMDEKİ HEDEFLERİ
• TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN
KURUMSALLAŞTIRILMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİ:
Metropol bir şehirde meslektaşlarımıza etkin eğitimi ulaştırmak için eğitim birimlerimizi ilçelere kadar taşıdık. Bununla yetinmedik
İSMMMO olarak çağımızın vazgeçilmez iki unsuru olan bilgi ve eğitimi
meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize mümkün olan en kolay şekilde ulaştırmak için internet erişimi olan her yerden kolaylıkla ulaşabileceği uzaktan eğitim (e-learning) projesini uygulamaya koyarak
yeni dönemde artık günün 24 saatinde meslektaşlarımızın ofislerine,
evlerine, bulundukları her yere WEB üzerinden görsel çeşitli eğitim konularıyla ulaşmaya devam edecektir.
İSMMMO geçen yıl açtığı ve eğitime başladığı akademi ile meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize ulusal ve uluslar arası kariyer yapma olanağı sunmuş. Meslektaşlara uzmanlık proğramları sunarak yetkinlik kazandırmaya
çalışmıştır.
İSMMMO akademi, eğitim ve uzmanlık sertifikaları ile mesleki pazarda, zorlu rekabet koşullarına meydan okuyacak muhasebeciler yaratmaya yeni
çalışma döneminde E- ENSTİTÜ ile devam edecektir.
Meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize yönelik eğitimlerimizi sadece mesleki teknik eğitimler olarak değil;
Temel Kalite Eğitimi: Sürekli iyileştirme ilkesinin gereği olarak düşünülen mesleki-teknik eğitimler, kalite eğitimleri, kişisel gelişim ve beceri eğitimleri.
Tutum Değişikliklerini Destekleyici Eğitim: Toplam Kalite
Yönetiminin gerektirdiği değişime dayalı olarak düşünülen, müşteri memnuniyeti, takım çalışması, katılımcı yönetim ve süreç yönetimi eğitimleri.
Davranış Değişikliğine Yönelik Eğitim: Liderlik, kendi kendini
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yönetme, zaman ve raporlama yöntemlerine yönelik eğitimleri olarak
sürdürmeye devam edeceğiz.
• MESLEK MENSUPLARININ BİREYSEL ÇALIŞMALARINI
KURUMSAL YAPILARA TAŞINMASI:
Türkiye’deki muhasebe mesleğinin global muhasebe mesleği standartlarına ulaşması amacıyla meslek mensuplarımızın hizmet sunumlarında kurumsallaşması büyük önem taşımaktadır.
Meslek mensuplarının kurumsal hizmet sunumu ile her türlü;
Maddi çıkarlarının korunması,
Mesleki bilgilerinin artırılması ve belli konularda uzmanlaşması,
Mesleğini gerçek anlamda uygulama alanı bulması sağlanmış olacak,
bu şekilde meslek mensuplarının saygınlığı da artacaktır.
Kurumsal hizmet sunumu için meslek mensuplarından talep edilen
değişken hizmetlerin yüksek kalite ve teknolojik alt yapı ile karşılanması,
büro standartlarının uygulanması ve kurumsal kimlik oluşturulması gerekmektedir.
Uzmanlık alanları dahilinde, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, profesyonel bir yönetime geçilmesi, vizyon, misyon ve kalite politikası gibi
unsurlar belirlenerek kurum kültürü oluşturulması ve bu kültürün tüm ortak ve
çalışanlarca benimsenmesi beklenmektedir.
Kurumsal hizmet sunumu ancak bir kurum çatısı altında gerçekleştirilebilir. Bu sayede Muhasebe, Danışmanlık ve Denetim hizmetleri bir sistematik
içinde belirlenen kurallar, standartlar ve prosedür ler ile birden fazla meslek
mensubu tarafından bir kurum bünyesinde kişilerden bağımsız olarak yürütülebilecektir.
İSMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaşma Projesi ile kurumsallaşmak isteyen meslek mensuplarına en uygun modellerin oluşturulması ve
uygulama desteği sağlanması çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürecektir.

11

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

• MESLEKİ UZMANLIK ALANLARININ OLUŞTURULMASI,
Uzmanlaşma beceriyi arttıracağından kaliteli hizmeti de beraberinde
getirecektir.
İSMMMO e-enstitü ve İsmmmo akademi çalışmalarıyla yetkilendirilmiş sertifikaya bağlı uzmanlık alanları belirleyecek ve bu alanlara yönelik
uzmanlık eğitimleri çeşitlendirerek devam ettirecektir.
Şu an belirlenen sertifikaya bağlı uzmanlık programları;
Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı,
Yabancı Sermayeli Şirketlerde Muhasebe Uzmanlığı,
Şirket ve Marka Değerleme Proğramı,
Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlığı,
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı,
İç Denetim Uzmanlığı,
• YENİ İŞ ALANLARININ YARATILMASI,
Dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkemize yansımasıyla etkisini gösteren ticaret hacminin daralmasıyla KOBİ ölçekli şirketler birer birer kapanmaya başlamıştır.Binlerce şirket tasfiyeye girmiş olup yeni şirketlerin kurulması gerilemiştir. K0Bİ şirketlerine hizmet sunan meslek mensupları bu yaşananlar dan olumsuz etkilenmiştir. Bugün serbest olarak faaliyet gösteren meslek mensupları iş yetersizliğinden bürolarını kapatmaya başlamışlardır. Bu
sorunun önüne geçmek için yeni iş alanlarının yaratılması için ilgili kurum ve
üniversitelerle ortak proje çalışmalarına başlanmıştır.
• MUHASEBE OFİSLERİ YÖNETİM REHBERİ HAZIRLANMASI,
İSMMMO kurumsallaşma projesi çerçevesinde, ayrıca KOBİ ölçeğindeki üyeleri için IFAC’la işbirliği içinde sürdürdüğü profesyonelce, verimli, karlı
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ve aynı zamanda müşterilerinin bütün beklentilerini karşılayabilecek bir
biçimde hizmet vermelerini amaçlayan Muhasebe Büroları Yönetim
Rehberi hazırlıyor.
Bu proje;
o Muhasebe bürolarında planlama,
o Muhasebe bürolarının yapılandırma biçimleri ve network oluşturma,
o Muhasebe bürolarını kurma ve geliştirme,
o Muhasebe bürolarının insan kaynağı stratejisini geliştirme,
o Muhasebe bürolarının teknolojiye ve e-ticarete uyumu,
o Muhasebe bürolarına müşteri ilişkileri yönetimi,
o Muhasebe bürolarında bilgi ve risk yönetimi,
o Muhasebe bürolarının devri / kapatılması,
Konularını kapsayacaktır.
• DÜNYADAKİ GELİŞMELERE PARALEL ORTAK MUHASEBE
DİLİ ÇALIŞMALARINDA ETKİN OLUNMASI,
Bilgi çağında sermaye hareketlerinin yoğun olması nedeniyle, işletmelerin aynı standartlara göre hazırlanmış; doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir mali
bilgilere ve ortak muhasebe diline ihtiyaçları vardır.
Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun Türkiye Muhasebe
Standartlarının oluşturulması ve bunların yaygın olarak kullanılmasında
İSMMMO üyelerinin eksiklerini tamamlayacak çalışmaları sürdürecektir
Bugün Türkiye’de muhasebe standartlarını belirleme yetkisi, Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu’na verilmiştir.
İSMMMO TMSK tarafından yayınlanan TMS, TFRS ve IASB’nin
yayınladığı küçük ve orta ölçekli işletmeler için sadeleştirilmiş KOBİ standartlarının yayınlanmasına uygulanmasına yönelik çalışmalarda TMSK ile
ortak çalışmaların içinde bulunmuştur.
13
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Ayrıca yeni TTK ile etkinleşecek Denetim standartlarının hazırlık çalışmaları içindende aktif çalışmasını sürdürmeye devam edecektir.
• BAĞIMLI ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN MESLEKİ GELECEĞİ
VE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA (OUTSOURCE)
ETKİNLEŞTİRİLMESİ,
İSMMMO, bağımlı çalışan meslek mensuplarının da sorunlarını, beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takibe devam edecektir. Bağımlı çalışan meslek mensuplarıyla yapılan anket çalışması sonucu beklentiler doğrultusunda
bağımlı çalışan meslek mensupları yön pusulası hazırlanmış sorunlarına yönelik çözüm projeleri hazırlanmaktadır.
Bugün şirketlerdeki dış kaynak kullanımı bağımlı çalışan meslektaşlarımız için gelecekte bir tehdit olabilir. Diğer taraftan da iyi değerlendirilirse dış
kaynak kullanımı meslek mensupları için fırsat olacaktır. Bu konuda hazırladığımız projemizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
• TEKNİK DONANIM OLARAK KURUMSAL ALT YAPININ
GÜÇLENDİRİLMESİ VE E-DEVLET VERİ TABANINDAKİ
BİLGİLERİN MESLEK MENSUPLARINCA ETKİN
KULLANILMASI,
Teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar ve yarattığı değişiklikler,
muhasebeyi ve muhasebeciyi önemli bir şekilde etkileyerek olumlu yönde
işlerini kolaylaştırmaktadır..
Dolayısıyla meslek mensuplarının teknolojiye uyum sağlamaları konusunda gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
Teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, mümkün olduğunca mesleki faaliyetlerin teknolojiye uyumlu bir biçimde yürütülmesi konusunda
gerekli girişimler yapılacaktır.
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Türmob ve Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının beraber hazırlayacakları ve var olan veri tabanlarını meslek mensuplarına kullanımına açarak meslek mensuplarının doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmaları sağlanacak
bu çalışmalarla kayıt dışılık ve yanıltıcı belge kullanımı da katkılarımızla en
aza indirilecektir.
• MESLEK MENSUBUNUN TAHSİLAT SORUNUNUN
ÇÖZÜLMESİ,
Olumsuz ekonomik koşulların tüm sektörlerde olduğu gibi üyelerini de
etkilediğini ve tahsilat sorunu büyüttüğünü gören İSMMMO sorunu çözmeye
yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İSMMMO; bu yöndeki çalışmalarını üyelerinin görüş ve önerileriyle zenginleştiriyor. İSMMMO; muhasebe meslek
mensuplarının ücretinin bankalar üzerinden sağlamayı planlarken e-sözleşme
ve Tahsilat Yönetmeliği ile bu sorunun aşılacağını öngörüyor.
• MESLEKİ UYGULAMALARDAKİ BÜROKRASİNİN
AZALTILMASI
Meslek mensuplarımızın,aynı bilgileri,farklı bildiri ve beyanlarda tekrarlanmasıyla ciddi bir emek ve zaman kaybı yaşadıklarını görüyor.Bu çerçevede muhasebe meslek mensuplarının zaman ve emek kaybını azaltabilmek için
girişimlerini sürdüren Bizler, bu konuda hazırlamakta olduğumuz rapor ile bu
çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Gereksiz yere istenen evrakların yarattığı
bürokrasiyi ortadan kaldırmak için inatla mücadele ederek bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen İSMMMO,üyelerinin,aynı kurumun birimlerinde bile farklı
uygulamalar nedeniyle mağduriyetini en aza indirmek için çabalıyor.
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• MESLEKİ EMEĞİN RASYONEL OLARAK BELİRLENMESİ
İÇİN ZAMANA DAYALI ÜCRET TARİFESİNİN HAZIRLANMASI,
Meslek mensuplarının en büyük sorunlarından biri olan haksız rekabete
yol açan düşük ücret uygulamasının sonlanması için iş yükü esas alınarak
zamana dayalı bir ücret tarifesi sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli
çalışmaları sürdüreceğiz.
• İSMMMO’NUN ÜYELERİNE SUNDUKLARI HİZMETLERDE
KALİTE VE KOLAYLIKLARIN SAĞLANMASI,
Bilgiye erişim merkezi bünyesinde kurulması için çalışmalara başlanan
mesleki kariyer merkezi ile hem bağımlı hem de bağımsız çalışan üyelerin
mesleki geleceklerine yönelik hizmet vermeyi hedefliyoruz. Meslek mensuplarının kariyerleri ile ilgili planlarına destek ve kaynak olacak bir merkez haline gelecek olan Mesleki Kariyer merkez ile bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracağız.
• SOSYAL SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE OLARAK
KAMUOYU İÇİN ETKİN VE VERİMLİ TOPLUMSAL
RAPORLARIN HAZIRLANMASI,
Kayıt dışının önlenmesi için geliştirilen politikaları destekleyecek çalışmalar içinde olacağız.
Daha çok vergi için değil bilgi için muhasebe anlayışının yaygınlaştırılması sürdüreceğiz.
Yayınladığımız düzenli raporlar ile toplumsal sorunların tespit edilmesine ve çözülmesine yönelik öneriler geliştireceğiz.
Eğitim, sağlık,çevre, sanat ve kültürel olaylar gibi toplumsal hayatta
önemli yer tutan konularda hazırlanmış projelerin destekçisi olacağız.
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• DEVLET KURUMLARIYLA VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI
İÇİN ETKİN VE UYUMLU ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLMESİ,
Kamu kurumlarıyla ülke ve meslek çıkarlarının korunması için ortak
çalışmalar içinde olacağız. Önerileri sunacak projelerimizle her türlü çalışmalarında uyum içinde destek vereceğiz.
3-SONUÇ
Küreselleşme, sermaye hareketleri,teknolojik gelişmeler,İnternet ve
elektronik ticaret,bilgi yönetimi ve bilginin en etkin şekilde kullanımı,bugün
muhasebe mesleğinde yeni bir dönüm noktası yaratmaktadır.
Kurumsallaşma,e-enstitü,mesleki uzmanlık alanlarının oluşturulması,yeni iş alanlarının oluşturulması,büro yönetimi,ortak muhasebe dilinin oluşturulması,e-devlet veri tabanındaki bilgilerin etkin kullanımı,zamana dayalı
ücret,tahsilat sorununun çözümü,sosyal sorumluluk çerçevesinde raporların
hazırlanması,devlet kurumlarıyla etkin ve uyumlu çalışmalar önümüzdeki
süreçte hedeflerimizin ana başlıklarını oluşturacaktır.
Bu bağlamda vergi için değil bilgi için muhasebe,mesleki uygulamalar
ve mesleki kurallar,dünyada oluşan muhasebe ve denetim standartları,geleceğimizin mesleği DENETİM hedeflerimiz olmaya devam edecektir.
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SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE
YAPILAN HİZMETLERİN KDV
KARŞISINDAKİ DURUMU
Şibli GÜNEŞ*

1-GİRİŞ
Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı
maddesinde serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV’den istisna olduğu
hükme bağlanmıştır. Buna göre, bizzat serbest bölgelerde yapılan hizmetlerin
KDV’ye tabi olmadığı açıktır. Ancak, Türkiye’deki diğer yerlerden serbest bölgelere yapılan hizmetlerin istisna olup olmayacağı konusunda tereddütler bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu yazımız ile konuya açıklık kazandırılmaya çalışılacaktır.
2- SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN
KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
2.1- Hizmet İhracatı İstisnasının Şartları
Hizmet İhracı, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun(KDVK) 11/a bendinde mal
ihracı ile birlikte düzenlenmiş olup, bu göre, yurt dışındaki müşteriler için yapılan
hizmetlerin vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Burada belirtilen yurt dışındaki müşteri tabirinden, ne anlamamız gerektiği
KDV Kanunu’nun 12/2. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, yurtdışındaki müş-

*

Vergi Denetmeni
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teri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında faaliyette bulunan şubesi olarak tanımlanmış,
bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;
a) Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması
şartları getirilmiştir.
Öte yandan, 26 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde(Maliye
Bakanlığı,1987), hizmet ihracı istisnasından faydalanılabilmesi için 12. maddede
sayılan şartların yanında aşağıdaki şartların da aranacağı ifade edilmiştir.
- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
- Hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
2.2- İdarenin Görüşü
Türkiye’den Serbest bölgeye yapılan hizmetlerin KDV karşısındaki durumuna ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca verilen 02.12.2005 tarihli ve 8515 sayılı
özelgesinde özetle, Türkiye’den serbest bölgelere yapılan hizmet ifalarında
Serbest Bölge Kanununun 6. maddesi gereği Serbest bölgelerin yurt dışı olarak
değerlendirilemeyeceğinden hizmet ihracı kapsamında KDV istisnasının mümkün
olamayacağı yönündedir.
Bu görüş, öncelikle serbest bölgelerin yurtdışı olarak kabul edilmediğini
ortaya çıkarmaktadır. Serbest bölgelerin yurtdışı sayılmamasının sonuçları, özellikle hizmetler açısından KDVK'nın 12/2. maddesinde yer alan hizmet istisnası
hükmünün uygulanması noktasında kendisini gösterecektir. Dolayısıyla idarenin
son yıllardaki ağırlık kazanan görüşü, Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetlerin hizmet ihracı olarak değerlendirilemeyeceği yönündedir.
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2.3- Serbest Bölgelere Yapılan Hizmetlerin Hizmet İhracatı
Kapsamında KDV’den İstisna Olduğu Görüşü
Vergi Hukuku yazarlarından bazılarına göre, Türkiye’den serbest bölgelere
yapılan hizmetlerin KDV ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebileceği,
gümrük bölgesi dışında bulunan bu bölgelerdeki alıcıların önceden olduğu gibi
yurt dışındaki müşteri olarak kabul edilerek bunlara Türkiye’den yapılan hizmetlerin hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna tutulmasında kanunen bir
sakınca bulunmadığı yönündedir.
Konuya ilişkin olarak yapılan bir değerlendirmede, “KDV ihracat istisnası
uygulamasında, mal ve hizmetlerin esas itibariyle gümrük bölgesi dışına çıkarılması esastır. Bu husus özellikle Kanun’un 12/1. maddesinde mal ihracatları için
belirgin bir şekilde düzenlenmiştir. Gümrük bölgesi dışına çıkarılan mal ve hizmetlerin genel olarak vergiden arındırılması esas olup, bu husus aynı zamanda uluslararası ticarete konu olan malların vergilendirilmesinde geçerli olan
destinasyon ilkesinin de bir gereğidir. Serbest bölgeler Türkiye’nin siyasi
sınırları içerisinde bulunmakla beraber, gümrük bölgesinin dışındadır.
Ancak, bu bölgelere yapılan mal teslimleri bakımından ihracat istisnasının uygulanacağı 4842 sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun 12/1. maddesinde yapılan değişiklik ile daha belirgin bir hale getirilirken, bu bölgelere yapılan hizmetlerle ilgili
olarak anılan Kanun’un 12. maddesinin 2. bendinde benzer bir düzenleme yapılmaması belirtilen sorunu gündeme getirmiştir. Kişisel görüşümüze göre,
Türkiye’den serbest bölgelere yapılan hizmet ifalarına, Kanunun 12/2. maddesinde ve 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde belirtilen şartların gerçekleşmesi
koşuluyla KDV hizmet ihracatı istisnasının uygulanması gerekir. Kaldı ki, 4842
sayılı Kanunla sözü edilen 12/1. maddede düzenleme yapılmadan önceki uygulamada da, Kanun hükmü bu şekilde değerlendirilmiş, bu bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları aranılan koşullara uyulması hususuyla KDV ihracat istisnasından yararlandırılmıştır. Bu konuda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi
bakımından Maliye Bakanlığı’nın KDV Kanunu’nun 12. maddesinin 2. bendinde
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yer alan yurt dışındaki müşteri tabirine serbest bölgede faaliyet gösteren kişi ve
firmaların da girdiği hususunda yasal bir düzenleme yapmasının uygun olacağını
düşünüyoruz.”(Tolu, 2004, 138)
2.4- Kişisel Görüşümüz
Yukarıdaki bölümde de açıklandığı üzere, hizmet ihracı istisnasından yararlanılabilmesi için hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalı ve hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır. Bu nedenle serbest bölgelere yapılan bir hizmetin KDV istisnasından yararlanması için serbest bölgenin yurtdışı olması öncelikli koşul olmaktadır. Ancak, Serbest bölgeler, gümrük bölgesi dışında sayılmakla birlikte,siyası olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olup,yurt dışı sayılmamaktadır. Serbest Bölgeler Kanunu'nun 6. maddesinde yapılan değişiklik ile
serbest bölgeler yurtdışı olarak kabul edilmediğinden, bu bölgelere yurt içinden
yapılacak tüm hizmetler KDV'ye tabi olmak durumundadırlar. Bir başka ifade ile,
merkezi Türkiye'de bulunan mükelleflerin serbest bölgelerdeki şube veya serbest
bölge merkezli mükelleflere Türkiye'den verilen hizmetler genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi tutulmak zorundadırlar.s
Öte yandan, şu an yürürlükte olan 39 seri no.lu KDV Genel Tebliği (maliye
Bakanlığı, 1992) bu durumu karmaşıklaştırmıştır. Zira, 39 seri no.lu KDV Genel
Tebliğinin III.bölümünde, serbest bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının, yürürlükteki mevzuata göre belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştiği
taktirde, ihracat istisnası çerçevesinde işlem göreceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Ancak, söz konusu tebliğdeki düzenleme, ihracat teslimi ve serbest bölgeler kanununda değişiklik yapılmadan önceki şartlara göre düzenlenmiştir.
İhracat şartlarını düzenleyen KDVK’nun 12/1.maddesi, 4842 sayılı Kanunla (T.C.
Yasalar, 2003) 24.03.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, ihracat teslimleri serbest bölgeleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek, serbest bölgelere
yapılan mal teslimleri ihracat olarak kabul edilmesine rağmen, hizmet ihracatını
düzenleyen kanunun 12/2.maddesinde benzer bir düzenleme yapılmamıştır.
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Bu bakımdan, serbest bölgelere yapılan hizmetlerin, hizmet ihracı olarak
kabul edilmediğini göstermektedir.
Ayrıca, serbest bölgelerde verilen hizmet istisnası, KDVK.nun 16/1c.maddesinde ithalat istisnası içinde yer alırken, 5035 sayılı Kanunla(T.C. Yasalar,
2004), 2.1.2004 tarihinden itibaren, Kanunun 17/4-ı. maddesindeki diğer istisnalar bölümüne aktarılarak, mal teslimlerindeki istisnalardan ayrılmıştır.
Nihai olarak, Serbest bölgelerin yurtdışı sayılmamaları nedeniyle,
Türkiye’den serbest bölgelerdeki mükelleflere yapılan hizmetlerin, hizmet ihracı
olarak değerlendirilip KDV istisnasına tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, merkezi Türkiye'de olsa dahi sadece serbest bölge sınırları içinde bir hizmet sunuluyorsa, yapılan bu hizmet için KDVK'nın 17/4-ı maddesi gereğince
KDV hesaplanmayacaktır. Örneğin, Türkiye'de mühendislik bürosu bulunan bir
mühendisin serbest bölgede faaliyette bulunan mükellefe sadece serbest bölge
sınırları içinde hizmet verirlerse, verilen bu hizmet KDV'den istisna olacaktır.
2.5- Özel Bir Durum: Serbest Bölgelere Yapılan Fason Hizmetlerde İstisna
Uygulaması
5766 sayılı Kanun(T.C. Yasalar, 2008) 6.6.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve KDVK’nun 12. maddesine eklenen 3. fıkra ile fason hizmetlerin serbest bölgedeki müşterilere yapılmış sayılması için gerekli şartlar belirtilmiştir.
Buna göre;
a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış
olmalıdır,
b) Fason hizmetten serbest bölgede faydalanılmalıdır.
Bu durumda, öncelikle fason olarak verilen hizmet serbest bölgedeki müşterilere verilmelidir. Serbest bölgedeki müşteri tabiri, 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre; faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir
işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Bu bakımdan fason hizmet bu kişilere yapılmış olmalıdır. Diğer taraftan, bu fason hizmetten aynı zaman-
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da serbest bölgede faydalanılması gerekmektedir. Dolayısıyla faydalanma serbest
bölge dışında ise istisnadan yararlanılamaz. Ayrıca, söz konusu fason hizmetin
yurtiçinde verilmesi gerekir. Zira, serbest bölgelerin kendi içerisinde verilen hizmetler (fason hizmet dahil) KDV Kanununun 17/ı. maddesi gereğince KDV’ye
tabi olmayıp, kısmi istisna niteliğindedir.
Bu bağlamda, serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşterilere verilen fason
hizmetler tam istisna kapsamına alınmış olup, fason işi yapan mükellefin vergiye
tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden, söz konusu
fason hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirilmesi; indirimin mümkün
olmaması durumunda ise, iadesi mümkün hale getirilmiştir.
3- SONUÇ
Hiç şüphesiz serbest bölge içinde yapılan hizmetler, KDV açısından kısmi
istisna niteliğinde olup, bu hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
Ancak, Türkiye’den serbest bölgelere yapılan hizmet ifalarının, katma değer vergisinden istisna olduğuna ilişkin, anılan kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan, Türkiye’nin serbest bölge dışındaki yerlerinden, serbest
bölgelere yapılan hizmet ifalarının,hizmet ihracatı olarak kabul edilmesi ve istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak farklı görüşlerin varlığı ortada iken, bu görüş ayrılıklarının ortadan kaldırılması ve uygulama birliğinin sağlanması açısından, konu hakkında bir düzenlemenin
yapılması yerinde olacaktır.
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LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİNDEN
ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN
VERGİLENDİRİLMESİ
Bülent SEZGİN*
1-GİRİŞ
İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı
ve esas sermayesi muayyen olan şirkete limited şirket denir. Limited şirketler
uygulamada sıklıkla rastlanılan bir sermaye şirketi türüdür.
Limited şirketlere ilişkin düzenlemeler 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 503 ve takip eden maddelerinde yapılmış olup, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilirler. Şu kadar ki; esas mukavelede şirket mevzuunun hudutlarının açıkça gösterilmiş olması şarttır. Ortakların
sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz. Limited şirket mukavelesinin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce tasdiki şarttır.
Şirket mukavelesinde; şirketin ticaret unvanı ve merkezi, işletmenin konusu,
esas sermayesi ile her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarları, şirketin
yapacağı ilânların şekli ve şirketin müddetinin açıkça yazılması gerekmektedir.
Öte yandan 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeye göre Limited şirketlerin esas sermayesinin en az beşbin Türk Lirası olması şarttır. Ortakların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. Ancak, ortakların
koyacakları sermayenin en az yirmibeş Türk Lirası veya bunun katları olması
lazımdır.

*

Vergi Denetmeni
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Sermaye payı, konulması taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunur. Pay
hakkında tanzim edilecek senetler kıymetli evrak vasfını haiz olmayıp sadece bir
ispat vasıtası sayılırlar. Bunların sermaye payının tamamına ait olması şarttır.
Paylar hakkında bir defter tutulur. Ortakların ad ve soyadları, pay miktarları, vuku
bulan ödemeler, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diğer değişiklikler bu deftere kaydolunur.
Her takvim yılı başında ticaret sicil memuruna, ortakların ad ve soyadlarını,
her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarını ve buna mahsuben ödediği
kısmı gösterir ve müdürler tarafından imzalanmış bir liste verilir. Son listenin
tevdi tarihinden itibaren her hangi bir değişiklik olmamışsa liste verilmez. Buna
rağmen bir değişiklik olmadığı dilekçe ile bildirilir.
Limited şirkete ortaklık hakkı veren bir payın devri, şirket hakkında ancak
şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir
hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün
devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip
olması şarttır. Öte yandan ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını
şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez.
Şirket esas mukavelesi ile payların devri yasak edebileceği gibi ortakların
devre muvafakat etmesi için öngörülen oran ve payların devredilebilme süresine
ilişkin yukarıda öngörülen şartlar daha da ağırlaştırılabilir.
Sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, her bölümü yirmibeş Türk Lirasından
aşağı olmamak şartıyla bir payın bölünmesi ve bölünmüş payların devri caizdir.
Bölme ve devir işlemlerinin muteber olması için tam bir payın devri hakkındaki
hükümlerin uygulanması şarttır.
Payın intikali hakkındaki hükümler, payın diğer bir ortak tarafından iktisabı
halinde de tatbik olunur. Bir ortak diğer bir ortağın payını kısmen veya tamamen
elde ederse koyduğu sermayenin itibari değeri o nispette artar.
Yukarıda da değindiğimiz üzere limited şirketler uygulamada sıklıkla rastlanılan bir sermaye şirketi türüdür. Limited şirket ortaklığını temsil eden paylar
yukarıda öngörülen şartların yerine getirilmesi koşuluyla bir başkasına devredile-
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bilmektedir. Ortaklık hakkını temsil eden payların devri, şirketin diğer ortaklarından birine veya bir kaçına yapılabileceği gibi tamamen şirket dışından birine de
yapılabilmektedir. Bu hususta herhangi bir sınırlama yoktur.
Çalışmamızın takip eden bölümlerinde limited şirket ortaklık paylarının, bir
başka değişle hisselerinin, gerçek kişilerce satışından veya aynı anlama gelmek
üzere bir bedel karşılığı devrinden elde edilen kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu karşısındaki durumu ayrıntılı olarak incelenecektir.
2-YASAL DÜZENLEMELER
2.1-Limited Şirket Ortaklık Paylarının Devrinden Elde Edilen
Kazançlar Değer Artışı Kazancıdır
Bilindiği üzere GVK’nın 1’inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin
gelir vergisine tabi olduğu ve gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı işçinde elde
ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun
ikinci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar ardı ardına sayılmış ve bunların ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, yedinci ve son gelir unsuru olarak da
diğer kazanç ve iratlar olduğu belirlendikten sonra aksine hüküm olmadıkça bu
kazanç ve iratların tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacakları
hüküm altına alınmıştır.
Her ne kadar ilk altı gelir unsurunun konusuna girmeyen kazanç ve iratların
“diğer kazanç ve iratlar” olarak nitelendirileceği ve bu yönde vergilendirileceği
akla gelse de, Kanunda diğer kazanç ve iratların nelerden oluştuğu, bu kapsama
giren kazanç ve iratların nelerden ibaret olduğu açıkça belirtilmiştir. Buna göre
diğer kazanç ve iratlar ilk altı gelir unsurunu girmeyen ve “değer artışı kazançları” ile “arızi kazançlar” olarak nitelendirilen kazançlardan oluşmaktadır.
Limited şirket ortaklığını temsil eden paylar, çalışmamızın “Giriş” bölümünde belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla bir başkasına devredilebilmek-

227

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

tedir. Ortaklık hakkını temsil eden payların devri şirketin diğer ortaklarından birine veya bir kaçına yapılabileceği gibi tamamen şirket dışından birine de yapılabilmektedir. Bu hususta herhangi bir sınırlama yoktur.
GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı
kazancı olduğu hükme bağlanmış olup anılan maddenin devamında “elden çıkarma” deyiminin yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında
devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği belirtilmiştir.
Ortaklık hakkı veya hissesi, her türlü şahıs ve sermaye şirketlerinde, ortakların hisse senedine bağlanmamış payını ifade eder. (BDK, 2009, 221). Madde
hükmünde bahsi geçen ortaklık hakları ve hisselerinden kasıt, ticari ortaklıklarda
ortakların hisse senetleri ile belirlenmemiş paylarını ifade etmektedir. (GVR,
2006, 4). Bu kapsamda limited şirkete ait ortaklık hakkını temsil eden payların
elden çıkarılmasından doğan kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında
değer artışı kazancı olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan bu noktada belirtilmesi gereken bir başka husus, kimi değer artışı kazançları için öngörülen elde tutulma süresine ilişkin sınırlayıcı hükümlerin
ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için
geçerli olmayışıdır. Bir başka değişle ortaklık hakkının veya hissesinin elde tutulma süresinin bunların elden çıkarılmasından elde edilen kazancın değer artışı
kazancı olup olmadığı hususuna bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla limited
şirket ortaklık payları veya hisseleri iktisap tarihinden itibaren üç ay, üç yıl ya da
onüç yıl sonra da elden çıkarılsa da, bunlardan elde edilen kazançlar değer artışı
kazancıdır.
2.2-Endeksleme Uygulaması
Değer artışı kazançlarına ilişkin GVK’da yer alan endeksleme uygulamasının amacı, iktisap edilen mal ve hakların elden çıkarılmasında, elden çıkarma
bedelinden düşülecek iktisap (maliyet) bedelinin güncellenmesidir. Paranın satın
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alma gücünde zamanla meydana gelen azalışlar mal ve hakların iktisap bedelini
gerçeği yansıtmaktan çok uzak bir hale getirebilmektedir. Özellikle uzun süreli
enflasyonist dönemlerde bu husus kendini çok daha açık bir şekilde göstermektedir. Bu durum ise fiktif kârların oluşmasına ve nihai olarak gerçekte elde edilmeyen bir tutar üzerinden vergi alınmasına neden olmaktadır.
GVK’nın safi değer artışını düzenleyen mükerrer 81’inci maddesinin son
fıkrasına göre mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan
mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Devlet İstatistik
Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak
tespit edilir. Burada hesaplama yapılırken mal ve hakkın iktisap edildiği aydan bir
önceki aya ait endeks değeri ile elden çıkarılan aydan bir önceki aya ait endeks
değeri kullanılarak iktisap bedeli gerçek değerine yükseltilecektir. Öte yandan
GVK’nın mükerrer 81’inci maddesinin son fıkrası uyarınca, 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedelinin toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırılabilmesi için, endeksteki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Bunun dışında, 5479 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle GVK’nın mükerrer
298’inci maddesine eklenen fıkrada, vergi kanunlarında yer alan “toptan eşya
fiyatları genel endeksi” ibaresi “üretici fiyatları genel endeksi” ve “TEFE” ibaresi “ÜFE” olarak uygulanır hükmü yer aldığından, anılan kanunun geçerlik tarihi
olan 01.01.2006 tarihinden itibaren endeksleme uygulamasında üretici fiyatları
genel endeksi (ÜFE) dikkate alınacaktır.
Dolayısıyla, limited şirket ortaklık hakkının elden çıkarılmasından doğan
gerçek kazancı hesaplamak için söz konusu kazancı paranın satın alma gücündeki azalmadan, bir başka değişle enflasyondan arındırmak gerekmektedir.
Bu bilgiler ışığında limited şirket ortaklık payının elden çıkarılmasından
elde edilen safi kazancın tespitine ilişkin uygulamanın aşamalarını aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
i- Öncelikle ortaklık payının iktisap tarihinden önceki aya ilişkin ÜFE (X)
endeksi tespit edilecek,
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ii- Ortaklık payının elden çıkarıldığı aydan önceki aya ilişkin ÜFE (Y)
endeksi tespit edilecek,
iii) (X) ve (Y) kullanılarak ilgili döneme ilişkin endeks artışı oranı bulunacak, tespit edilen endeks artışı oranı %10 veya daha fazla ise ortaklık payının iktisap bedelinin reel değerinin belirlenmesine ilişkin endeksleme yapılacaktır.
iv) Tespit edilen endeks artışı oranı %10’un altında ise ortaklık payının iktisap bedelin reel değerinin belirlenmesine ilişkin endeksleme yapılmayıp, elden
çıkarma bedelinden iktisap bedeli düşülerek değer artışı kazancı bulunacaktır.
iiv) Endeksleme yapılırken {1 + [(Y-X) / X] * İktisap bedeli} formülü kullanılarak ortaklık payının reel (endekslenmiş) iktisap bedeli tespit edilecek,
iiiv) Ortaklık payının elden çıkarılmasına ilişkin bedelden ortaklık payının
endekslemeye tabi tutulmuş reel değeri çıkarılarak değer artışı kazancı bulunacaktır.
Bu noktada konuya ilişkin bir örnek vermek yerinde ve faydalı olacaktır.
Örnek : (X) Limited Şirketinin %25 ortaklık payına sahip olan Bay (A) bu
hisseleri 17.02.2008 tarihinde 25.000 TL bedel ile iktisap etmiş, hisselerinin tamamını 24.07.2009 tarihinde 40.000 TL bedel ile Bay (B)’ye satmıştır.
i- Ortaklık payının iktisap tarihinden önceki aya (Ocak 2008) ilişkin ÜFE
endeksi 153,62’dir.
ii- Ortaklık payının elden çıkarıldığı aydan önceki aya (Haziran 2009) ilişkin ÜFE endeksi 161,40’dır.
iii) Tespit edilen endeks artışı oranı [(161,40 - 153,62) / 153,62 =]
%11,17’dir. Bu oran kanunla belirlenen oranın (%10 veya üzeri) üzerinde olduğundan ortaklık payının iktisap bedelinin belirlenmesine ilişkin endeksleme yapılacaktır.
iv) Ortaklık payının reel iktisap bedeli {[1 + (161,40 - 153,62) / 153,62 ] *
25.000 =} 27.792,50 TL olarak hesaplanacaktır.
iiv) Ortaklık payının elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancı
(40.000,00 - 27.792,50 = )12.207,50 TL olarak hesaplanacaktır.
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2.3-Safi Değer Artışı Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler
GVK’nın birinci maddesinde gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde
elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmıştır. İkinci maddenin son
fıkrasında da bu anlayış korunmuş ve aksine hüküm olmadıkça kazanç ve iratların
gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacakları hükme bağlanmıştır.
Gelirin safi olması, gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi sırasında yapılan giderlerin gayrisafi hâsılattan indirilmesine imkân tanınması, kalan tutarın
gelir olarak kabul edilip vergilendirilmesi anlamına gelmektedir.
Bu anlayış çerçevesinde bütün gelir unsurlarında olduğu gibi değer artışı
kazançlarında da safi tutarının hesaplanmasında bir takım giderlerin indirimi
kabul edilmiştir.
GVK’nın “Safi değer artışı” başlıklı mükerrer 81’inci maddesine göre değer
artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan
ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal
ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının
uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.
Dolayısıyla anılan madde hükmü kapsamında limited şirket ortaklık payının
devri nedeniyle safi değer artışı kazancının hesaplanması sırasında, elden çıkarma
dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçlar indirim konusu yapılabilecektir.
2.4-İstisna Uygulaması
GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinde 5281 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi ile yapılan düzenleme ile 01.01.2006 tarihinden itibaren, değer artışı kazançlarındaki genel istisna düzenlemesi, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar açısından kaldırılmıştır. Diğer
mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar için istisna tutarı ise her
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yıl yeniden değerleme oranında arttırılmak şartıyla 270 seri no’lu GVK Genel
Tebliği ile 2009 yılı için 7.600 TL olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda limited şirket ortaklık payının devri nedeniyle elde edilen safi
değer artışı kazancının 2009 yılı için 7.600 TL tutarındaki kısmı gelir vergisinden
istisna edilmiştir. GVK’nın 86/1-a maddesi hükmü gereğince bu tutara kadar olan
değer artışı kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda beyannameye dâhil edilmez.
Yukarıda yer alan örneğe dönecek olursak, Bay (A)’nın bu satış nedeniyle
herhangi bir gideri olmadığını kabul ettiğimizde bu satışa ilişkin safi değer artışı
kazancı 12.207,50 TL olacaktır. Bu tutarın 7.600 TL’lik kısmı gelir vergisinden
istisna edildiğine göre vergiye tabi gelir (12.207,50 – 7.600 =) 4.607,50 TL olarak
hesaplanacaktır. Bay (A) bu tutarı 2010 yılı içinde genel hükümler çerçevesinde
beyan edecektir.
3-SON SÖZ
Limited şirketler uygulamada sıklıkla rastlanılan bir sermaye şirketi türüdür.
Limited şirket ortaklığını temsil eden paylar Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen
şartların yerine getirilmesi koşuluyla bir başkasına devredilebilmektedir. Ortaklık
hakkını temsil eden payların devri, şirketin diğer ortaklarından birine veya bir
kaçına yapılabileceği gibi tamamen şirket dışından birine de yapılabilmektedir. Bu
hususta herhangi bir sınırlama yoktur.
Gerçek kişilere ait limited şirket ortaklık paylarının satışından, bir başka
değişle bir bedel karşılığında devrinden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi
Kanunu uygulamasında değer artışı kazancı olarak nitelendirilmektedir. Bu husus
anılan Kanunun mükerrer 80’inci maddesinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olduğu zikredilmek suretiyle hükme bağlanmıştır. Öte yandan bu noktada belirtilmesi gereken bir
başka husus, kimi değer artışı kazançları için öngörülen elde tutulma süresine ilişkin sınırlayıcı hükümlerin ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasın-
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dan doğan kazançlar için geçerli olmayışıdır. Bir başka değişle ortaklık hakkının
veya hissesinin elde tutulma süresinin bunların elden çıkarılmasından elde edilen
kazancın değer artışı kazancı olup olmadığı hususuna bir etkisi bulunmamaktadır.
Söz konusu paylar veya hisseler iktisap tarihinden itibaren ne süre sonra elden
çıkarılsa çıkarılsın, bunlardan elde edilen kazançlar değer artışı kazancıdır.
Limited şirket ortaklık hakkının elden çıkarılmasından doğan kazancın gerçek ve safi tutarını hesaplamak için öncelikle iktisap tarihinden ve elden çıkarılma
tarihinden bir önceki aylara ilişkin ÜFE endeksleri kullanılarak iktisap bedelinin
paranın satın alma gücündeki azalış kadar arttırılması gerekmektedir. Bu husus
endeksleme olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan endeksleme yapılabilmesi için
iktisap tarihi ve elden çıkarma tarihi arasında geçen süre için ÜFE artış oranının
%10 veya üzerinde olması şarttır. Aksi takdirde iktisap bedeli olarak alınacak
tutar, endekslemeye tabi tutulmamış normal iktisap bedeli olacaktır.
Bu şekilde güncellenen (endekslemeye tabi tutulan) iktisap bedeli, ortaklık
hakkının elden çıkarılması karşılığında alınan bedelden düşülecek ve ayrıca elden
çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler ile ödenen vergi
ve harçlar da safi kazancın tespiti sırasında elden çıkarma bedeli üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.
Kalan tutara GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinde yer alan istisna tutarı
uygulanacaktır. Bu tutar 270 seri no’lu GVK Genel Tebliği ile 2009 yılı için 7.600
TL olarak belirlenmiş olup her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.
İstisna tutarının üzerinde kazanç elde edilmesi durumunda bu kazanç genel
hükümler çerçevesinde beyan edilecektir.
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KREDİ KARTIYLA KONTÖR
SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ
İbrahim ERCAN*
1. GİRİŞ
Ülkemizde faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile
herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b. işyerlerinde, bankalara ait kredi kartı okuyucuları (POS cihazları) kullanılmak suretiyle operatörler nam ve hesabına ön ödemeli telefon hatlarına ait kontörlerin satışı yapılmaktadır.
Bununla birlikte, GSM veya sabit telefon operatörleri ile bunlarla anlaşmalı firmalar tarafından, ön ödemeli telefon hizmetinde kullanılan kontörlerin, nihai tüketicilerle yüz yüze karşılaşılmaksızın, telefon veya internet üzerinden iletilen talepler üzerine, kart sahibinin belirtmiş olduğu telefon hattına
otomatik olarak yüklenmesi ve bedelinin elektronik ortamda kredi kartı kullanılarak tahsil edilmesi suretiyle de, satışlar gerçekleştirilmektedir.
Bu yazımızda, GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b. işyerlerinde bankalara ait kredi
kartı okuyucuları kullanılarak yapılan kontör satışları ile telefon veya internet
üzerinden iletilen talepler üzerine elektronik ortamda kredi kartı kullanılarak
yapılan kontör satışlarında belge düzeni, 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar doğrultusunda anlatılmaya çalışılacaktır.

*

Vergi Denetmeni
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2. KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE
DÜZENİ
2.1. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye
verilen ticari vesika, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde,
fatura olarak tanımlanmıştır.
Aynı Kanunun 232. maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin;
• Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
• Serbest meslek erbabına;
• Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
• Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
• Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.
Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile
kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin
1.1.2009'dan itibaren 670, -TL geçmesi veya bedeli 1.1.2009'dan itibaren 670,
-TL’den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.
Bununla birlikte, 213 sayılı VUK’un 233. maddesinde, birinci ve ikinci
sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve
yaptıkları işlerin bedellerinin;
• Perakende satış fişleri,
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• Makineli kasaların kayıt ruloları,
• Giriş ve yolcu taşıma biletlerinden, herhangi biri ile tevsik olunacağı
belirtilmiştir.
Ayrıca, 213 sayılı VUK 233. maddesinde yer alan hükmün dışında, 3100
sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun ile, satışı yapılan malları aynen veya
işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere (nihai tüketiciler) satan
veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme mecburiyeti getirilmiştir.
Bu kapsamda, nihai tüketiciler de mal alışlarında veya hizmet ifalarında
fatura veya fatura yerine geçen belge almak mecburiyetindedirler.
Bu doğrultuda, yukarıda fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin
yapmış olduğumuz açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; GSM veya sabit
telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b. işyerlerinde bankalara ait kredi kartı okuyucuları kullanılarak yapılan
kontör satışları ile telefon veya internet üzerinden iletilen talepler üzerine
elektronik ortamda kredi kartı kullanılarak yapılan kontör satışlarında ödeme
kaydedici cihaz fişi düzenlenmesi gerekmekteydi.
Ancak, 213 sayılı VUK’un Mükerrer 257/1. maddesiyle Maliye
Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını
tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara
ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin
mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya, yetkili kılınmıştır.
Bu yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı 382 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’yle söz konusu kontör satışlarında düzenlenecek belgelere ilişkin yeni bir düzenleme yapmıştır. Yapılan düzenleme neticesinde, bankalara ait kredi kartı okuyucuları kullanılarak yapılan kontör satışları ile nihai
tüketicilere elektronik ortamda kredi kartıyla yapılan kontör satışlarında belge
düzeni, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen şekilde gerçekleştirilmelidir.
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2.2. Bankalara Ait Kredi Kartı Okuyucuları Kullanılarak Yapılan
Kontör Satışlarında Belge Düzeni
GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi
bulunmayan mağaza, market v.b. işyerlerinde, bankalara ait kredi kartı okuyucuları kullanılmak suretiyle operatörler adına kontör satışı yapılmaktadır.
382 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle; söz konusu işletmelerce yapılan kontör satışlarında kullanılan bankalara ait POS cihazlarının, kontör satışı esnasında, komisyon bedeli de dahil olmak üzere, söz
konusu genel tebliğ ekinde bulunan formata uygun olarak POS belgesi düzenleyebilmesi ve her günün sonunda, gün içerisinde yapılan kontör satışlarına
ilişkin kapanış raporu verebilmesi, özelliklerine haiz olması şartlarıyla, bedeli kredi kartıyla tahsil edilmek suretiyle yapılacak kontör satışlarında düzenlenecek POS belgelerinin, operatörler tarafından düzenlenmiş "fatura yerine
geçen belge" olarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur. (* Yazımızın sonuna
382 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan örnek POS belgesi ek
yapılmıştır.)
Kontör satışlarında kullanılacak POS cihazları, yukarıda belirtilen özellikleri haiz olup olmadığının tespitine yönelik olarak, Maliye Bakanlığı’nca
herhangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak, POS cihazlarında,
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanuna ilişkin Tebliğlerde
özellikleri belirtilen ruloların kullanılması gerekmektedir.
1 Seri No'lu KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde; ruloların,
cihaz içerisinde ayrı bir şerit tertibatına bağlı bulması ve satış fişinde yazılı
satışla ilgili bilgilerin ve cihaz sicil numarasının kaydedildiği, fiş ve günlük
toplamları da içecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yine söz konusu tebliğde; satış fişleriyle ilgili olarak yapılan açıklamalara göre, satış fişlerinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.
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1. Satış fişini veren kişi veya kuruluşun, ad soyadı veya unvanı, adresi,
bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
2. Satılan malların cinsi, (gıda, giyim vb.. şekilde mal grupları itibariyle veya bunları ifade eden harfli kısaltmalarla gösterilebilir.) bedelleri, vergili
olup olmadıkları ve bunlara ilişkin toplamları,
3. Müteselsil fiş numarası,
4. İşlem tarihi,
5. Cihazın onaylandığını gösterir mali sembol ve cihaz sicil numarası.
Belirtilen özellikleri haiz POS cihazları kullanılmak ve bedeli kredi kartıyla tahsil edilmek suretiyle yapılacak kontör satışlarında ilgili taraflarca uyulacak belge düzeni aşağıda açıklanmıştır.
a. Kontör satışı yapan işletmelerce, söz konusu satışlara ilişkin olarak
müşterilerine sadece bu POS cihazlarından çıkan belgeler verilecek, müşteri
tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge (ödeme kaydedici cihaz fişi,
perakende satış fişi, fatura v.b.) düzenlenmeyecektir. Ayrıca, söz konusu POS
cihazlarından alınacak günlük kapanış raporlarının, satışı yapan işletmelerce
muhafaza edilmesi ve istenildiğinde ibrazı zorunludur. Diğer taraftan işletmelerin, POS cihazı üzerinden kontör satışı yapmaları dolayısıyla bankalardan
aldıkları hizmet bedeli (komisyon vb.) için banka adına fatura düzenlemesi ve
düzenlenecek faturada katma değer vergisinin de gösterilmesi gerekmektedir.
b. Bankaların operatörlere sunacağı hizmet nedeniyle lehe alacakları
bedeller, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına gireceğinden, bu
işlemde katma değer vergisi hesaplanmayacak ve bu nedenle düzenlenecek
dekontta katma değer vergisi gösterilmeyecektir.
c. Banka tarafından hizmet karşılığı olarak operatörler adına düzenlenecek dekonta aylık döneme ilişkin hesap hareketlerini (telefon numarası, yüklenen kontör miktarı, bedeli vb.) gösteren bir listenin eklenmesi ve bu listenin
de operatörler tarafından muhafaza edilerek istenildiğinde ibrazı gerekmektedir.
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2.3. Nihai Tüketicilere Elektronik Ortamda Kredi Kartıyla Yapılan
Kontör Satışlarında Belge Düzeni
GSM veya sabit telefon operatörleri ile bunlarla anlaşmalı firmalar tarafından, kontörlerin nihai tüketicilerle yüz yüze karşılaşılmaksızın, telefon
veya internet üzerinden iletilen talepler üzerine, kart sahibinin hattına otomatik olarak yüklenmesi ve bedelinin elektronik ortamda kredi kartı kullanılarak
tahsil edilmesi suretiyle satışlar yapılmaktadır.
382 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle; nihai tüketicilere telefon veya internet üzerinden yapılan kontör satışlarında; kontör satışı yapan işletmelerce gün içerisinde yapılan satışlara ilişkin olarak her günün
sonunda "günlük satış raporu" düzenlenmesi ve

bu satışlara ilişkin olarak

kredi kartlarından yapılan tahsilatların, ilgili banka tarafından düzenlenecek
"günlük tahsilat listelerine" istinaden tevsik edilmesi şartlarıyla, her bir satış
için ayrı ayrı belge düzenlenmek yerine, gün sonunda "muhtelif müşteriler"
ibareli tek bir fatura düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Ancak, müşterinin
istemesi halinde fatura veya fatura yerine geçen belgenin düzenleneceği tabiidir.
Belirtilen şekilde kontör satışı yapan işletmelerce, "muhtelif müşteriler"
ibareli olarak düzenlenecek olan faturaya, "günlük satış raporu" ile banka
tarafından düzenlenecek "günlük tahsilat listeleri"nin eklenmesi ve faturaların
bu şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
3. SONUÇ
GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi
bulunmayan mağaza, market v.b. işyerlerinde, bankalara ait kredi kartı okuyucuları kullanılmak suretiyle operatörler adına yapılan kontör satışlarında, 382
Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen şekilde POS belgesi düzenlenmesi halinde söz konusu POS belgeleri, operatörler tarafından düzenlenmiş
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"fatura yerine geçen belge" olarak kabul edilecek ve ayrıca bir belge düzenlemesi gerekmeyecektir.
Nihai tüketicilerle yüz yüze karşılaşılmaksızın, telefon veya internet
üzerinden iletilen talepler üzerine, kart sahibinin hattına otomatik olarak yüklenmesi ve bedelinin elektronik ortamda kredi kartı kullanılarak tahsil edilmesi suretiyle yapılan kontör satışlarında ise, kontör satışı yapan işletmelerce gün
içerisinde yapılan satışlara ilişkin her günün sonunda "günlük satış raporu"
düzenlenecek ve bu satışlara ilişkin olarak kredi kartlarından yapılan tahsilatların, ilgili banka tarafından düzenlenecek "günlük tahsilat listelerine" istinaden tevsik edilmesi şartlarıyla, her bir satış için ayrı ayrı belge düzenlenmek
yerine, gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli tek bir fatura düzenlenmesi
yeterli olacaktır.
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Ek: 382 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan örnek POS belgesi.
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VERGİDE ZAMANAŞIMINI ÖNLEME
UYGULAMASINA ANAYASAL FREN:
TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK TARH
ZAMANAŞIMINI DURDURMAYACAK
YA DA VERGİ İNCELEME
ELEMANLARINI BEKLEYEN
UYKUSUZ GECELER
Mehmet YüCEL*
1. GİRİŞ:
Zamanaşımı, alacağın doğumunu takip eden ve kanunla belirlenmiş süre
içinde alacaklının alacağını istememesi ya da alacağını tahsil etmek için borçluyu dava etmemesi nedeniyle alacak hakkını isteme ve dava açma hakkının
ortadan kalkması şeklinde tanımlanabilmektedir (Ufuk, 2001,56). Zamanaşımı,
kanunda belirlenmiş bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi şeklinde de tanımlanabilmektedir. Kanunda belirtilen sürenin sona
ermesiyle borçlu açısından borç ortadan kalkmamakta, borçlu borcunu isteyerek ödediği takdirde ödeme kabul edilmektedir. Alacaklının söz konusu alacağı isteme hakkı veya dava açma hakkı ortadan kalkarak, zamanaşımına uğrayan borcun alacaklısına bilerek ya da bilmeyerek ödenmesi geçerli bir ödeme
olarak kabul edilmektedir.(Aksoy, 1999, 122)
Zamanaşımı, özel hukukta olduğu gibi kamu hukukunda da önemli yeri
olan bir kurumdur. Zamanaşımı kavramı hukukta kanunların konuları ve özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde düzenlemiştir. Türk Vergi Hukuku
Sisteminde, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh
*
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zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda, tahsil zamanaşımı ise 6183 Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir. Ceza davası ile ilgili zamanaşımı süreleri ise, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu
yazımızın konusunu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen tarh zamanaşımı (tahakkuk zamanaşımı) uygulaması, tarh zamanaşımını durduran haller ile Anayasa Mahkemesinin tarh zamanaşımı ile ilgili kararı ve bu kararın
yaratacağı sonuçlar oluşturmaktadır.
2. VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI
Zamanaşımının kanunlarla düzenlenmiş olmasının nedeni, kamu yararı
olarak kabul edilmiştir. Çünkü vergi hukukunda zamanaşımı devletin vergi
alma yetkisini sınırlandırmakta ve vergi alacağını tahsil etmesini engellemektedir. Devletin vergiden doğan alacağını uzun bir süre sonra istemesi hem
vergi idaresi hem de mükellef yönünden sorunlar doğurmaktadır. Vergi
İdaresi ispat yönünden güçlüklerle karşılaşmaktadır. Ayrıca takip ve tahsil
yönünden de zorluklar yaşamaktadır. Mükellefler de uzun süre belirsizlik içinde kalacakları ve defter-belgeleri saklamak zorunda olacakları için ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Zamanaşımı bu olumsuzlukları büyük ölçüde önlemektedir. Zamanaşımı, devletin alacağını zamanında takip etmesini sağlamakta ve
böylece kamu yararıyla birlikte bireylerin tek tek yararı da korunmuş olmaktadır. Ayrıca zamanaşımı ile yargı organlarının iş yükü de hafifletilmiş olmaktadır. Zamanaşımı, devlet açısından vergi alacağını ve mükellef bakımından
vergi borcunu sona erdiren nedenler arasında sayılmaktadır.
Vergi hukukunda zamanaşımı, borçlar hukukunda yer alan zamanaşımı
ilkeleri esas alınarak düzenlenmiş, ancak vergi hukukunun özellikleri göz
önünde bulundurularak değişiklikler getirilmiştir. Vergi hukukunda zamanaşımı def’i olarak değil re’sen dikkate alınmaktadır 1. Bunun nedeni vergi borcu
1 Özel hukukta hakim zamanaşımını kendiliğinden göz önünde tutmaya yetkili değildir (BK:m.140). Başka bir
deyişle, hakim zamanaşımının gerçekleştiğini tespit etse bile, borçlu kanunen kendisine tanınan zamanaşımı
savunması hakkını kullanmadıkça davayı reddedemez.
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ilişkisinin serbest irade ile değil, devletin egemenlik gücünün bir sonucu olarak yasa ile meydana gelmesidir. Dolayısıyla vergi kanunlarında yer alan
zamanaşımı, Borçlar Kanununda yer alan zamanaşımından ziyade, daha çok
hak düşürücü süre (sükut-u hak) ile benzeşmektedir. Ayrıca zamanaşımına
uğramış vergi borçlarının ödenmesi bakımından da vergi hukukunda kabul
edilmiş çözüm, borçlar hukuku ilkelerinden farklılıklar gösterir. Borçlar hukukunda zamanaşımı ancak bir def’i olarak ileri sürülebildiği için alacaklının
talep hakkını ortadan kaldırmaz ve alacaklının talebi üzerine bilmeden yapılan ödemeler geçerli sayılır. Vergi hukukunda ise, zamanaşımı süresinin dolmasından sonra yapılan idarenin söz konusu alacağı talep etme yetkisi kalmaz(Edizdoğan, taş, Çelikaya, 2007, 212). Bu noktadan sonra vergi borcu
ancak mükelleflerin açık rızası ile ödenebilir.(T.C. yasalar, 1953)
3. TARH ZAMANAŞIMI
Genel olarak tahakkuk eden bir vergi borcu ödenmek suretiyle sona erer.
Ödeme, vergi borcunun yükümlü tarafından yasalara uygun biçimde yerine
getirilmesidir(T.C. Yasalar, 1961) İşlemin vergi idaresi yönünden ifadesine ise
tahsil denilir. Ödeme dışında vergi borcunu sona erdiren en önemli nedenlerden biri de zamanaşımıdır. Bu nedenle alacaklı kamu idaresi kanunların belirlediği süreler içinde vergiyi tahakkuk ettirmediği ya da tahsil etmediği takdirde, artık bu işlemleri yapma olanağını ve yetkisini kaybeder. Devletin vergi
alma yetkisinin zamanaşımı süreleri ile sınırlandırılması vergiden doğan
hukuki ilişkinin uzun zaman askıda kalmasını önler. Belirtilen yararlarına karşılık zamanaşımı, borcunu düzenli biçimde ödeyen yükümlüler aleyhine adalet ve eşitlik ilkelerini zedeler.
Tarh zamanaşımı; vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren
kanunda belirtilen sürenin geçmesine rağmen, verginin tarh edilerek mükellefe tebliğ edilmediği, yani tahakkuk ettirilmediği durumda meydana gelen
zamanaşımıdır. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle vergi alacağı
doğmuş olup; ancak vergi dairesi tarafından tarh ve mükellefe tebliğ işlemle-
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ri yapılmamış olması nedeniyle mükellef için hukuki sonuç ortaya çıkmamıştır. Çünkü kanun vergi dairesinin mükellefin ödemesi gereken vergi miktarını
hesaplayarak usulüne uygun bir şekilde mükellefe tebliğini belli bir süre ile
sınırlandırmıştır.(Oktar, 2005, 107)
Tarh zamanaşımına (tahakkuk zamanaşımı 2) ilişkin hükümler Vergi
Usul Kanununda düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu zamanaşımını, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkması olarak tanımlamış(T.C.
Yasalar, 1961) ve zamanaşımının yükümlünün bu hususta bir müracaatı olup
olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceğini belirtmiştir.(T.C. Yasalar,
1961)
Öte yandan “Zamanaşımı Süreleri” başlıklı 114. maddesinde “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl
içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.
Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder.
(5228 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen fıkra) Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlal edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar.
(3239 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen fıkra) Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh
zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkur evraka ait
vergi alacağı yeniden doğar.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer alan madde metninden de anlaşılacağı üzere Vergi Usul
Kanunu, vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşı-

2 Literatürde tarh zamanaşımı kavramı ile tahakkuk zamanaşımı kavramı birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Yazımızda tarh zamanaşımı ifadesi kullanılacaktır.
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mına uğrayacağını belirtmektedir.(T.C. Yasalar, 1961) Vergi alacağı ise, vergi
kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğmakta ve mükellef bakımından vergi borcunu teşkil etmektedir(T.C. Yasalar, 1961).
Ancak hesap döneminin takvim yılı ve özel hesap dönemi olmasına göre
zamanaşımının başlangıcı değişebilmektedir. Hesap dönemi takvim yılı olanlarda vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren
beş yıl geçmesi zamanaşımını oluşturmaktadır. Ancak özel hesap döneminde
hesap döneminin kapandığı yılı izleyen yılın başından itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımı süresi dolmaktadır(Özyer, 2001, 140). Beş yıllık süre, aksine hüküm bulunmadıkça, Vergi Usul Kanununa giren bütün vergiler için
geçerlidir. Bununla birlikte, bazı kanunlara konulan istisnai hükümlerle
(zamanaşımının başlangıcını idarenin öğrendiği tarihe bağlamak suretiyle) bu
süre uzatılmıştır.
Öte yandan “Ceza Kesmede Zamanaşımı” başlıklı maddede(T.C. Yasalar,
1961) ise, “Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez.
1. (2686 sayılı Kanunun 42'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı
Kanunun 81/A-2’nci maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük; 01.01.1999)
Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim
yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355'inci maddeler
uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip
eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl (114'üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.);
2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci
gününden başlayarak iki yıl;
(4369 sayılı Kanunun 81/A-22’nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük;
01.01.1999) Ancak 336’ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen
zamanaşımı süresi içinde kesilir.
Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur” ifadelerine yer verilmiştir.
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Buna göre, vergi cezalarından vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası için 5 yıl olan zamanaşımı süresi usulsüzlük cezaları için iki yıl olarak belirlenmiştir. Vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük suçunun birleşmesi halinde ceza,
vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir. Tarh zamanaşımı süresinin dolmasıyla alacaklı vergi dairesinin vergiyi tarh ve tebliğ
etme yetkisi sona erer.
Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 126. maddesinde ise vergi hatalarının
beş yıllık zamanaşımı süresinin dolduktan sonra düzeltilemeyeceği hükme
bağlanmıştır. Ancak;
- Düzeltme zamanaşımı süresi, zamanaşımı süresinin son yılında tarh ve
tebliğ olunan vergiler hatanın yapıldığı tarihten başlayarak bir yıldan az olamamaktadır.
- İlan yolu ile tebliğ edilerek tahakkuk eden vergilerde düzeltme zamanaşımı süresi, ödeme emrinin mükellefe tebliğ edildiği tarihten başlayarak bir
yıldan aşağı olamamaktadır. (İlan ile tebliğ edilen vergilerin vergi mahkemesinde dava konusu yapılmadığı durumlar için geçerlidir.
- İhbarname ve ödeme emri ilan yolu ile tebliğ edilen vergilerde düzeltme zamanaşımı süresi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında
Kanuna göre haciz işleminin yapıldığı tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamamaktadır.
Zamanaşımı kavramında bir diğer önemli konu ise, Vergi Usul Kanunun
138’inci maddesinde düzenlendiği üzere vergi incelemesinin neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar
her zaman yapılabileceği, ancak tarh zamanaşımı süresinin bitmesinden sonra
vergi incelemesinin yapılamayacağı hususudur.
Zamanaşımı müessesesi alacak-borç ilişkisinde yükümlünün çıkarlarına
hizmet ettiği için, alacaklının da çıkarını korumak üzere zamanaşımı süresinin
işlemesini durduran ve kesen nedenler kabul edilmiştir. Alacaklının alacağını
izleme olanağının kalmaması veya bunun çok zor olması halinde zamanaşımı
süresi durur; zamanaşımı, sürenin işlemesine engel durumun kalkmasıyla kal-
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dığı yerden işlemeğe başlar. Zamanaşımının durması fiili veya hukukî zorunluluklar gereği kabul edilmiştir. Ancak zamanaşımının durması alacaklı lehine tanınmış bir olanaktır. Buna rağmen alacaklı yükümlüyü izleyebilir.
Yükümlü zamanaşımının durduğunu öne sürerek bu takibi geciktiremez.
3.1. TARH ZAMANAŞIMINI DURDURAN HALLER
Zamanaşımı kurumu mükellefin yararına sonuçlar doğurduğundan, vergi
alacaklısının da yararının gözetilmesi ve böylece bir dengenin sağlanması
amacıyla vergi hukukunda zamanaşımını durduran ve kesen hallere yer verilmiştir. 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da düzenlenmiş olan tahsil zamanaşımıyla ilgili olarak zamanaşımını durduran ve kesen
hallere yer verilmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu’nda sadece tahakkuk zamanaşımının durmasından ve tahakkuk zamanaşımını durduran hallerden söz
edilmiş olup, tahakkuk zamanaşımının kesilmesinden söz edilmemiştir.
3.1.1. Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna
Başvurulması
Vergi Usul Kanununa göre vergi dairesince matrah takdiri için takdir
komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur(T.C. yasalar, 1961).
Duran zamanaşımı, takdir komisyonu kararının vergi idaresine gelmesini izleyen günden itibaren işlemeye devam eder. Takdir komisyonu kararının zamanaşımı süresinin dolmasından önce veya bu süre dolduktan sonra vergi dairesine gelmesi arasında fark yoktur; iki durumda da zamanaşımı takdir komisyonunda geçen süre kadar durur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, zamanaşımını kesilmesi ile zamanaşımının durması arasındaki
farktır. Zamanaşımının durması, zamanaşımının işlemesine engel olacak
hükümlerdir ve kanunda gösterilen hallerle sınırlıdır. Zamanaşımının durması
halinde, o güne kadar geçen zamanaşımı süresi silinmez, durdurma nedeni ile
işlemesi durur, ancak durdurma nedeni ortadan kalkınca duran sürenin üzerinde işlemeye devam eder. Yani, durduğu yerden işlemeyi sürdürür.
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Oysa zamanaşımının kesilmesi halinde, o ana kadar işlemiş olan zamanaşımı süresi ortadan kalkar. Yani süre yanar ve sıfırlanır. Ancak kesildiği gün
yeniden işlemeye, baştan başlar.(Taşdemir, 2001, 19)
Bu itibarla, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur, zamanaşımını kesmez. Dolayısıyla duran
zamanaşımı, takdir komisyonu kararının vergi idaresine gelmesini izleyen
günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder, yeniden/sıfırdan işlemeye başlamaz.
3.1.2. Mücbir Sebepler:
Tahakkuk zamanaşımını durduran başka bir neden de mücbir sebeplerdir.(T.C. yasalar, 1961) Söz konusu madde metninde “13'üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan
kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen
süreler kadar uzar” ifadesine yer verilmiştir. Aynı Kanunun 13’üncü maddesinde “Mücbir sebepler:
1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak
derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının
elinden çıkmış bulunması, gibi haller” olarak belirlenmiştir.
Buradan da anlaşılacağı üzere, mücbir sebepler sadece Kanunda yazılı
hallerle sınırlı olarak değil, buna benzeyen halleri de kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Buna göre mücbir sebeplerinden herhangi birinin bulunması halinde süreler, bu sebeplerin kalkmasına kadar işlemeyecek, tarh zamanaşımı da
işlemeyen süreler kadar uzayacaktır.
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3.1.3. Mükellefe Vergi/Ceza İhbarnamesi Tebliği 3
Vergi Usul Kanunu’nda sadece tahakkuk zamanaşımının durmasından
ve tahakkuk zamanaşımını durduran hallerden söz edilmiş olup, tahakkuk
zamanaşımının kesilmesinden söz edilmemiştir. Vergi alacağının doğmasından sonra vergi tarh ve tebliğ edilmekle tahsil aşamasına geçmekte ve tahsil
zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanununun
374’üncü maddesinde yer alan “Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ
edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur” hükmünden hareketle vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliği teknik olarak zamanaşımını keser diyebiliriz.
Ancak buradaki “kesilme” kavramı, ceza kesmede zamanaşımı süresinin baştan başlamasını değil, bu aşamada ceza kesmede zamanaşımının söz konusu
olamayacağını ifade etmektedir(Oktar, 2005, 110).
3.1.4. Vergi Dairelerinin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava
Açmaları
Vergi Usul Kanunu’nun 377’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; vergi
daireleri matrah takdiri için takdir komisyonlarına başvurdukları durumlarda,
takdir komisyonlarının matrah takdir etmemeleri ya da eksik takdir etmeleri
nedeniyle vergi daireleri, takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilmektedirler. Ancak tahakkuk
zamanaşımı süresi yargı organlarının kararı vergi dairesine ulaşıncaya kadar
dolmakta ve yargı organlarında geçen süre için zamanaşımının işlemeyeceğine ilişkin bir hüküm yasada yer almamaktadır. Ancak Danıştay İçtihatları
Birleştirme Kurulu, bu durumda zamanaşımının durması gerektiğini kabul
etmiştir.(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 1999)
3 Vergi Usul Kanunu’nda sadece tarh zamanaşımının durmasından ve tarh zamanaşımını durduran hallerden
söz edilmiş olup, tarh zamanaşımının kesilmesinden söz edilmemiştir. Ancak Vergi Usul Kanununun 374’üncü
maddesinde yer alan “Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur” hükmünden hareketle vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliği teknik olarak zamanaşımını keser diyebiliriz.
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4. TAHAKKUK ZAMANAŞIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarh zamanaşımı ile ilgili hükümler,
bazı vergilerin kendi özel kanunlarındaki aksi yöndeki hükümler nedeniyle,
bu vergiler bakımından ya geçerli değildir ya da farklı şekilde uygulanmaktadır. Bu vergiler, Veraset ve İntikal Vergisi Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar
Vergisidir. Damga Vergisinde zamanaşımı ile ilgili özel hüküm ise, Vergi Usul
Kanunu’nda, yıllara sari inşaat ve onarım işleriyle ilgili özel hüküm ise Gelir
Vergisi Kanununda yer almaktadır.
4.1. Veraset ve İntikal Vergisinde Tarh Zamanaşımı
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 20/b maddesi hükmü uyarınca,
veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti, verilen beyannamede gösterilmeyen
mallar ile beyanname verilmeyen hallerde, intikal eden malların idarece tespit
olunduğu tarihte başlamaktadır. Bundan dolayı intikale konu malların idarenin bilgisi dışında tutulması durumunda, veraset ve intikal vergisinde zamanaşımı süresi, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden takvim yılının
başından itibaren başlamamakta, süre idarenin bu olayı öğrendiği tarihi takip
eden takvim yılından itibaren başlamaktadır.
4.2. Emlak Vergisinde Tarh Zamanaşımı:
Emlak Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca, bildirim dışı kalan
bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim
dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren
başlamaktadır. Burada da veraset ve intikal vergisindeki duruma benzer bir
durum söz konusu olup, zamanaşımı süresinin başlaması, bu durumun idare
tarafından öğrenilmesine bağlanmıştır. Özellik gösteren bu durumlardan hareketle; veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisinde, idarenin söz konusu olaydan haberdar olmaması durumunda zamanaşımı sonsuza kadar uzamış olacaktır diyebiliriz.
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4.3. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Tarh Zamanaşımı:
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca, Motorlu
Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Bu
hüküm dolayısıyla, Motorlu Taşıtlar Vergisinde tahakkuk zamanaşımı söz
konusu olmamaktadır. Ancak söz konusu maddeye, 5766 sayılı Kanunun(T.C.
Yasalar, 2008) 9’uncu maddesiyle, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, “Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu
vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir.” ifadesi eklenmiştir. Bu
itibarla bu kapsamdaki motorlu taşıtlar vergisi için zamanaşımı süresi, bu
durumun idarece tespit edildiği tarihte başlayacaktır diyebiliriz.
4.4. Damga Vergisinde Tarh Zamanaşımı:
Damga Vergisinde zamanaşımı ile ilgili özel hüküm ise, Vergi Usul
Kanunu’nun 114’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında almaktadır. Buna göre,
damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tahakkuk zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde,
o evraka ait vergi alacağı yeniden doğacaktır.
4.5. Yıllara Sari (Yaygın) İnşaat ve Onarım İşlerinde Zamanaşımı:
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesine göre, birden
fazla takvim yılına sirayet eden dekapaj işleri de dahil inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte, tamamı o
yılın geliri sayılmakta ve mezkur yıl beyannamesinde gösterilmektedir. Diğer
bir ifade ile vergi alacağı (vergiyi doğuran olay) bu işlerin tamamlandığı yılda
doğmaktadır. Dolayısıyla yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde zaman
aşımı süresi, yıllara yaygın inşaat işinin bittiği yılı izleyen takvim başından itibaren başlamaktadır.(Altındağ, 2001, 558)
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5. ANAYASA MAHKEMESİNİN VERMİŞ OLDUĞU İPTAL
KARARLARI
Anayasamıza göre kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve
hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı,
Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin
dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.(Anayasa, 1982)
Yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun bazı
hükümlerinin iptali için Ana muhalefet partisi tarafından ve Vergi Usul
Kanunu’nun 114’üncü maddesinin ikinci fıkrasının iptali için Diyarbakır
Vergi Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesinde iptal davaları açılmıştır.
Söz konusu davalar, Anayasa Mahkemesi'nin 15 Ekim 2009 tarihinde yapmış
olduğu toplantıda gerekçeleri daha sonra açıklanmak üzere karara bağlanmış,
uygulamada duraksama yaratan ve tartışılan bazı kanun maddeleri iptal edilmiştir.
Ancak burada özellikle belirtilmesi gereken bir husus, son zamanlarda
Yüksek Mahkemenin sıkça başvurduğu, fakat hukuk çevreleri tarafından
haklı olarak eleştiri konusu yapılan bir durumun yine karşımıza çıkmış olmasıdır. Bilindiği üzere “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz”(Anayasa, 1982) Anayasamızın bu
amir hükmüne rağmen son mahkeme kararlarının da gerekçeleri yazılmadan,
diğer bir ifade ile gerekçelerin sonraki bir tarihte yazılması kaydıyla açıklandığını görmekteyiz.
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6. KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zamanaşımıyla ilgili karar başta olmak üzere, Anayasa Mahkemesi'nin
15 Ekim 2009 tarihinde vermiş olduğu kararlar aşağıda değerlendirilecektir.
6.1. Vergi Dairesi Tarafından Matrah Takdiri İçin Takdir
Komisyonuna Başvurulması Zamanaşımını Durdurmayacak
Zamanaşımı, Vergi Usul Kanunu'nun 113’üncü maddesinde belirtildiği
gibi; süre geçmesi nedeniyle vergi alacağının ortadan kalkmasıdır. Söz konusu kanunun 114’üncü maddesinin birinci fıkrasında; vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve
mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına
alınmıştır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında ise; "Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için Takdir Komisyonu'na başvurulması zamanaşımını
durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder" hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, vergi idaresi çoğu zaman, vergi alacağının zamanaşımına uğrayacağı son günlerde, kamu alacağını zamanaşımına uğratmamak
adına, sık sık matrah takdiri için Takdir Komisyonu'na başvurabilmekteydi.
Bu durumda ise, aradan 5 yılı çok aşmış vergi borçlarıyla karşı karşıya
kalınabilmekte ve özellikle vergi ziyaı cezasının gecikme faizine bağlı olarak
hesaplandığı dönemlerde vergi ziyaı ve gecikme faizi açısından şimdi ise
gecikme faizi açısından mükellefler büyük yüklerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile, tarh zamanaşımını durduran
nedenlerden biri olan, "vergi dairesinin matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurması" ile ilgili madde hükmü iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin kararı ve gerekçesi henüz Resmi Gazetede
yayımlanmamış olduğundan gerekçeli kararda neler olduğunu bilemiyoruz.
Ancak iptal edilen madde hükmünden hareketle şunları söyleyebiliriz.
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Bugüne kadar vergi dairelerince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulduğunda, zamanaşımı durmaktaydı. Gerek takdir komisyonlarının oluşum şekli, gerek iş yoğunluğu gerekse başka sebeplerden dolayı, bazen takdir
komisyonundan kararların çıkması yıllar alabilmekte ve bu süre boyunca
zamanaşımı süresi işlememekteydi. Ancak gecikme faizi (yüksek mahkeme
tarafından 2005 yılında iptal edilmeden önce vergi ziyaı cezasının gecikme
faizine bağlı olarak hesaplandığı dönemlerde vergi ziyaı cezası da) mükellef
aleyhine işlemeye devam etmekteydi.
Bu kararla birlikte, bundan sonra matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmayacak ve takdir komisyonu sevk edilen işler de dahil, (kanunlarla belirlenen ve daha önce belirtilen istisnai
durumlar dışında) bütün vergisel iş ve işlemler beş yıllık zamanaşımı süresi
içinde sonuçlandırılacaktır. Yani takdir komisyonlarında geçen süreler artık,
beş yıllık normal zamanaşımı süresini etkilemeyecektir.
Örneğin 1999 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini normal
olarak 2000 yılının Mart ayında vermesi gereken bir mükellefin söz konusu
beyannameyi vermediğini varsayalım: Bu durumda zamanaşımı 01.01.2000
tarihinden itibaren işlemeye başlar, 31.12.2004 tarihinde sona erer. Bu durum
vergi dairesince 5 Aralık 2004 tarihinde tespit edilmiş ve 15 Aralık 2004 tarihinde takdire sevk fişi ile takdir komisyonuna sevk edilmiş olsun. İş yoğunluğundan dolayı takdir komisyonundan kararın çıkmasının beş yıl aldığını ve
takdir komisyonu kararının 15 Aralık 2009 tarihinde vergi dairesine tevdi edilmiş ve vergi dairesince de cezalı tarhiyatın mükellefe 25 Aralık 2009 tarihinde tebliğ edilmiş olduğunu varsayalım.
Bugüne kadar süregelen ve Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre zarfında
da geçerli olan uygulamaya göre 15 Aralık 2004 tarihinde takdir komisyonuna sevk edilerek zamanaşımı durdurulmuş bulunan tarhiyat işlemi, takdir
komisyonunda geçen süre boyunca zamanaşımı duracağından, normal olarak
31.12.2004 tarihinde zamanaşımına uğrayacak bir tarhiyat işleminin bu uygulamadan dolayı, aradan beş yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen zamanaşı-
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mına uğraması engellenmiş olmaktaydı. Mükellefler 1999 yılına ilişkin bir
işlemle ilgili olarak aradan on yıl geçmesine rağmen sorun yaşayabilmekteydiler. Mükellefler bu tür durumlarla çok sık olmasa da karşılaşabilmektedirler.
Ancak bu karardan sonra, vergi dairesince matrah takdiri için takdir
komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmayacak ve böylece mükellefler yıllarca sürüncemede kalabilen bir sorundan ve bunun getirdiği psikolojik etkiden ve en önemlisi ağır gecikme faizi ödemekten kurtulacaklardır.
Bugüne kadar, mükellef odaklı hizmetin bir gereği olmasına rağmen,
takdir komisyonlarının hizmet kusuru oluşturacak şekilde yetersiz oluşturulmasının sonucu olan bu durumun ortadan kaldırılması için bir adım atılmamıştı. Yüksek Mahkemenin bu iptal kararından sonra (her ne kadar karar takdir komisyonlarıyla direkt olarak ilgili değilse de), günümüzün moda tabiriyle bu karar, fırsata dönüştürülerek takdir komisyonlarına da artık bir çekidüzen verilmesi ve komisyonların oluşumundan üyelerin seçimine, görevlerinden yetkilerine kadar çağın gereklerine uygun olarak daha işlevsel hale getirilmesi yerinde olacaktır.
Burada belirtilmesi gereken diğer bir önemli husus, Vergi Usul Kanunun
138’inci maddesinde düzenlendiği üzere vergi incelemesinin neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar
her zaman yapılabileceği, ancak tarh zamanaşımı süresinin bitmesinden sonra
vergi incelemesinin yapılamayacağı hususudur. Mükellefler lehine önemli
sonuçlar yaratan bu karar, başta İstanbul olmak üzere iş yoğunluğunun fazla
olduğu illerde vergi idaresi çalışanları için özellikle de inceleme elemanları
için belli zorluklar yaratabilecektir. Şöyle ki, bundan sonra vergi inceleme elemanları örneğin 2005 yılına ilişkin incelemelerle ilgili olarak 31.12.2010 tarihine kadar sonuçlandırılamamış veya sonuçlandırılamayacağı düşünülen incelemeler için bir sigorta olarak başvurulan takdir komisyonuna sevk uygulamasından yararlanamayacaklardır.
Hukukun genel prensipleriyle paralellik arzeden bu kararla birlikte,
mükellefin ağır işleyen bürokrasi yüzünden ve genellikle kendinden kaynak-
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lanmayan nedenlerden dolayı yüklü gecikme faizi ödemesinin önüne geçilmiş
olacaktır. Bu da bugüne kadar yaşanan birçok mağduriyetin yaşanmasının en
azından bundan sonraki dönemler için yaşanmamasını sağlayacaktır. Sonuç
itibariyle Yüksek Mahkeme bu kararı uyarınca, söz konusu ikinci fıkra hükmü
iptal edilmiş ve iptal hükmünün de Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ancak, belirtilen bu süre
içinde eski düzenleme geçerli olmaya devam edecektir.
6.2. Yüksek Mahkemenin Diğer İptal Kararları
6.2.1. Yatırım İndirimi İle İlgili İptal Kararı
Söz konusu mahkeme kararı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 69.
maddesindeki yatırım indirimi hakkının kullanımını 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlayan ibare iptal edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu'nun yatırım indirimini düzenleyen eski ek maddeleri ve eski 19. maddesi kapsamında, anılan
maddelerde belirtilen şartlarla, dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari ve
zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tabi gelir (adi ortaklıklar, kolektif ve adi komandit şirketler dahil) veya kurumlar vergisi mükellefleri yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmekte idiler. Yatırım indirimi
uygulamasına, yatırımın konusunu oluşturan aktif değerlere ilişkin harcamaların yapıldığı takvim yılından itibaren başlanılmakta ve indirimden yararlanılacak tutara ulaşılıncaya kadar devam edilmekteydi.
Öte yandan, 5479 sayılı Kanun ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, "yatırım indirimi" kaldırılmıştı. Dolayısıyla, 01.01.2006 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamalarına "yatırım indirimi" uygulanmamaktaydı. Ancak, anılan Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen "Geçici
69. Madde" hükmü ile de kazanılmış hakların kullanımına ilişkin düzenleme
yapılmıştı. Anılan madde hükmüne göre; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri;
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- 31.12.2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
- 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen
yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun
9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1,
2, 3, 4, 5 ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge
kapsamında 1.1.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun bu kanunla kaldırılan 19'uncu
maddesi kapsamında 1.1.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten
(01.01.2006 tarihinden) sonra yapılan yatırımları, nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım
indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait kazançlarından indirebileceklerdi.
Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun yatırım
indirimiyle ilgili geçici 69'uncu maddesinde yer alan ve söz konusu yatırım
indiriminin sadece 2006, 2007 ve 2008 yılları kazançlarından indirilebileceğine ilişkin ibareleri de iptal etmiştir. Bu durumda, yatırım indirimiyle ilgili süre
sınırlaması da ortadan kalkmış bulunmaktadır. Mahkeme, yatırım indirimiyle
ilgili iptalin, kararın Resmi Gazetede yayımıyla birlikte yürürlüğe girmesine
hükmetmiştir. Dolayısıyla, gerekçeli kararın Resmi Gazetede yayımlandığı
tarihten itibaren anılan yatırım indirimi haklarının kullanılması mümkün olabilecektir.
Çağdaş ve demokratik hukuk düzenleri kazanılmış hakların korunmasına çok büyük önem vermektedir. Keza, yasa hükümlerinin 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere, verilmiş hakları geri almış olması da "vatandaşın
aleyhine olarak yasaların geriye yürümezliği" ilkesi ve “hukuk güvenliği”
ilkesi ile de çelişir durumda idi. Bu bağlamda, kazanılmış hakları sınırlar
mahiyetteki bu yasal düzenlemelerin iptali yerinde olmuştur diyebiliriz.
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6.2.2. Yüksek ücretliler Lehine Verilen İptal Kararı
Gelir Vergisi Kanunu'nun 103’üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi
tarifesindeki en yüksek oran olan % 35 ibaresinin ücretliler yönünden iptal
edilmiş ve iptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 6
ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
Vergilemenin temel ilkelerinden olan ayırma ilkesi, ödeme gücüne göre
vergileme ve adil vergileme ilkelerine uygun olarak 01.01.2006 öncesinde
gelir vergisi tarifesi ücretler için 5'er puan indirimli olarak uygulanmaktaydı.
Ancak, 5479 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verilmiş ve gerçek kişilerin elde ettikleri
gelirler için, ücretler de dahil olmak üzere, tek vergi tarifesi uygulanmaya başlanmıştı. Anılan madde hükmüne göre; gerçek kişilerin gelirleri, matrahın
tutarına göre, %15, %20, % 27 ve % 35 oranlarında artan oranlı bir tarifeye
göre vergilenmekte olup, 40.000 TL'yi ( 2009 yılında elde edilen gelirler için
50.000 TL'yi) aşan gelirler ise % 35 oranında vergilenmektedir.
Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü
maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35'lik orana ücretlilerin de tabi
olması hükmü iptal edilmiş ve iptal hükmünün de Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Anayasa
Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararları ile bu kararların yürürlüğe gireceği tarihler çok önemli olmakla beraber, Maliye Bakanlığı’nın mahkeme
kararında yer alan süreleri beklemesine gerek bulunmamaktadır(Seviğ, 2009).
Bu durumda, söz konusu süre içinde, anılan mahkeme kararı da dikkate alınarak, ücretlerin vergilemesi ile ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması yerinde olacaktır.
Ancak, söz konusu süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya
kadar eski kanun hükümleri geçerliliğini sürdürecektir. Dolayısıyla, ücretlerin
vergilendirilmesinde de 40.000 TL'yi ( 2009 yılı gelirleri için 50.000 TL'yi)
aşan kısım için % 35 oranı uygulanmaya devam edilecektir.
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Söz konusu mahkeme kararı yerinde olmakla beraber, toplumun çok
önemli bir kesimini oluşturan daha alt gelir dilimlerinde yer alan tarifeye göre
vergilendirilenler için bir yenilik ve avantaj getirmemektedir. 01.01.2006
öncesinde olduğu bütün ücret gelirleri, ücret dışı gelirlere oranla %5 daha az
veya daha farklı bir oranla vergilendirilmedikçe adil bir vergilememeden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Çünkü; örneğin 2009 yılını esas alırsak,
50.000 TL’nin üzerinde ücret geliri elde edenlerin sayısı veya oranı, 50.000
TL’nin altında ücret geliri elde edenlerin sayısı veya oranı ne kadardır. Bu
durumun hukukun temel prensiplerinden genellik ve eşitlik ilkeleriyle de bağdaştığı söylenemez. Ancak burada eleştirilmesi gereken, mahkeme değil
davayı açanlar olmalıdır. Çünkü mahkeme, açılan söz konusu talebe göre
işlem tesis edecek, ya talebi reddedecek, ya da ilgili hükmün iptaline karar
verecektir. Diyebiliriz ki, iptal dava dilekçesinde imzası bulunan milletvekilleri kendilerinin ve kendileri gibi yüksek düzeyli ücret geliri elde eden ve toplum kesimlerin tamamı içinde az bir yekünü oluşturan bir kitlenin menfaatlerine hizmet etmiştirler.
6.2.3. Yerli-Yabancı Yatırımcı Arasında Ayrımcılığa Son Veren İptal
Kararı
Dar mükellefler tarafından Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesi kapsamında elde edilen menkul kıymet gelirlerinden yapılacak (% "0"
olarak uygulanan) stopaj oranına ilişkin hüküm iptal edilmiştir. Gelir Vergisi
Kanunu'na 5281 sayılı Kanunun 30'uncu maddesiyle eklenen ve 1.1.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Geçici 67'nci madde ile bankalar ve aracı
kurumlar vasıtasıyla, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının
elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat
faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirler üzerinden stopaj yapılmasını öngören ve finansal araçların aynı şekilde vergilendirilmesini sağlayan bir sistem uygulamaya konulmuştur.

263

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

1.1.2006-31.12.2015 tarihleri arasında uygulanması öngörülen bu vergileme rejimine ilişkin yasal düzenlemede, esas itibariyle, anılan gelirler üzerinden % 15 oranında stopaj yapılması öngörülmüştür. Ancak, anılan maddenin
(1) numaralı fıkrasında 5527 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, 07.07.2006
tarihinden itibaren, "dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu tevkifat oranının % 0 olarak uygulanacağı" ibaresi madde metnine eklenmiştir.
Dolayısıyla, 07.07.2006 tarihinden bu yana, dar mükellef gerçek kişi ya da
kurumların bu kapsamda elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi alınmıyordu.
Tam mükellef gerçek kişi ve kurumlara yapılan anılan gelir ödemeleri üzerinden ise, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 23.07.2006 tarihinden itibaren % 15 değil, % 10 oranında vergi tevkifatı yapılmaktaydı.
2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 14.11.2008 tarihinden bu
yana, tam mükellef gerçek kişi veya kurumların bu kapsamdaki hisse senedi
alım-satımlarından sağladıkları kazançlar üzerinden yapılan tevkifatın oranı
da "0"a indirilmişti.
Dar mükellefler açısından stopaj oranının %0 olarak uygulanması özellikle Türk tasarruf sahiplerinin devlet tahvili ve Hazine bonosu almaları halinde, bu kağıtlar için ödenen faizler üzerinden yüzde 10 (başlangıçta yüzde 15)
oranında Gelir Vergisi stopajı yapılması, Türk tasarruf sahiplerinin yabancılar
üzerinden devlet tahvili ve Hazine bonosu almalarına neden olmuştur ve
“bıyıklı yabancılar” tabiri literatüre girmiştir. Ayrıca bu durum hukukun temel
ilkelerinden birisi olan “eşitlik ve genellik ilkesi” açısından da ciddi sakıncalar ortaya çıkarmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu kararları, söz konusu sakıncaların ortadan kaldırılması için bir fırsat oluşturmuştur.
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar uyarınca, söz konusu
stopaj oranına ilişkin "Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0
olarak uygulanır" hükmü iptal edilmiş ve iptal hükmünün de Resmi Gazetede
yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Bu dokuz aylık süre içinde yeni yasal düzenlemeler yapılırsa yeni düzenlemeler geçerli olacaktır. Ancak, bu hükümlerle ilgili mevcut uygulamalar,
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söz konusu süre içinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynen devam
edecektir.
7. SONUÇ:
Yüksek mahkemenin bu kararı ile, vergi kanunlarının hazırlanması ve
yasalaştırılması sürecinde bu yasal düzenlemelere sadece o dönemki ekonomik konjonktürün gerekleri doğrultusunda hareket ederek ya da salt vergici/maliyeci gözü ile bakarak değil de, hukukun üstünlüğü ilkesini esas olarak
hareket etmenin ne kadar gerekli ve önemli olduğu ortaya konmuştur. Bütün
bu değişiklikler, çeşitli ihtiyaçların kaçınılmaz sonucu olarak yapılsa bile,
genel kabul görmüş evrensel vergileme ilkeleri ya da diğer bir ifade ile
Anayasal vergileme ilkeleriyle uyumlu olmak zorundadır. Bu değişiklikler,
hiçbir şekilde belli bir sınıfa, zümreye ya da baskı/çıkar gruplarına hizmet
etmek amacıyla, Anayasal vergileme ilkeleri hiçe sayılarak ve fütursuz bir
keyfilikle yapılmamalıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin olarak,
kararın gerekçesini görmeden yaptığımız bu değerlendirmeler biraz yüzeysel
kalabilir. Ancak söz konusu kararların gerekçesinde kararın iptal nedenleri
ayrıntılı olarak yer alacaktır.
Bu kararla, daha önce vergi hukukçuları ve uzmanları tarafından kamuoyunda tartışılan iptal konusu bu düzenlemelerin Anayasaya aykırılığı tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ortaya konmuştur. Ayrıca bu karar yasama ve
yürütme organlarının işlemlerinin yargısal denetiminin ne kadar gerekli
önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak zamanaşımı ile ilgili
karar, başta İstanbul olmak üzere iş yoğunluğunun fazla olduğu illerde vergi
idaresi çalışanlarının, özellikle de vergi inceleme elemanlarının, bilhassa yılın
son aylarında uykusuz geceler geçirmesine neden olabilecektir.
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SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ
SGK’YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Resul KURT*
I- GİRİŞ
Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün
çektiği, Prim ödeme gün sayısının tespitinde belirleyici olmaktadır. 28 gün
veya 29 gün olan şubat aylarında, 31 olan aylarda sigortalıların SGK’ya bildirilecek gün sayısının nasıl hesaplanacağı konusunda tereddütler oluşmaktadır.
Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, yıllık ücretli izin gün sayılarının, izin ücretlerinin, işe başlama ve işten çıkış
tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi, "Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin
Sosyal Güvenlik Kurumu'na Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine
Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
2008)’de belirlenmiştir.
28 ya da 29 gün olan Şubat aylarında, 31 gün olan Ocak, Mart, Mayıs,
Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında çeşitli nedenlerle eksik günleri
bulunan sigortalıların SGK prim gün sayıları bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
II- TAM AY ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISI
Sigortalıların; ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler
“Prim Ödeme Günü” bölümüne, hak ettikleri ücretleri ise “Prime Esas
Kazanç” bölümüne kaydedilecektir.
*

E. SGK Başmüfettişi Sosyal Güvenlik Müşaviri
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Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün
sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30
veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.
Örnek 1: Bir şirkette muhasebe elemanı olarak çalışan Ahmet bey,
2010/Mart ayında tam çalışmış ise, 2010/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı, mart ayının 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak sisteme
girilecektir.
Örnek 2: Özel sektörde bir fabrikada işçi olarak çalışan Ayşe hanım,
2010/Şubat ayında tam çalışmış ise, 2010/Şubat ayındaki prim ödeme gün
sayısı; Şubat ayının 28 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak sisteme girilecektir.
III- AY İÇİNDE İŞE GİRİŞ-ÇIKIŞI OLAN SİGORTALILARIN
PRİM GÜN SAYISI
Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar
hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe
giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya
hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30
veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.
Örnek 3: Özel sektöre ait bir işyerinde 13/2/2010 tarihinde çalışmaya
başlayan Mehmet beyin, işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin
tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2010/Şubat
ayındaki prim ödeme gün sayısı 16 gün olarak sisteme girilecektir.

268

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Örnek 4: Özel sektöre ait bir işyerinde 13/3/2010 tarihinde çalışmaya
başlayan Fatma hanımın, işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin
tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2010/Mart
ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 gün olarak sisteme girilecektir.
Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç
olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları,
işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı
yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim
ödeme gün sayıları ise, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın
(ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün
olarak sisteme girilecektir.
İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili
ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son
günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri
dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Örnek 5: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken, 28/2/2010 tarihinde iş sözleşmesi sona erdirilen Veli beyin, işten ayrıldığı tarihe kadar
2010/Şubat ayında 28 gün çalışmış olmasından dolayı prim ödeme gün sayısı
30 gün olarak sisteme girilecektir.
Örnek 6: Özel sektöre ait bir işyerinde 13/3/2010 tarihinde iş sözleşmesi sona erdirilen Emine hanımın, işten ayrıldığı tarihe kadar 2010/Mart ayında 13 gün çalışmış olmasından dolayı prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak
sisteme girilecektir.
Örnek 7: Özel sektöre ait bir işyerinde 17/2/2010 tarihinde işe başlayıp
28/2/2010 tarihinde işten ayrılan ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı
için ücret almaya hak kazan Barış beyin 2010/Şubat ayındaki prim ödeme gün
sayısı ise 12 olarak sisteme kaydedilecektir.
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IV- AY İÇİNDE BAZI GÜNLERDE ÇALIŞMAMIŞ VE
ÇALIŞMADIĞI GÜNLER İÇİN DE ÜCRET ALMAMIŞ OLAN
SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISI
Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde
çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili
ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından,
ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Örnek 8: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan Ayhan beyin, 2010/Şubat
ayında 10 gün ücretsiz izinli olması ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret
almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, 2010/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18 gün olacaktır.
Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı
zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi)
ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler için de ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,

ilgili

ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak
suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı
tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret
alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geçici iş göremezlik ödeneği alan
(ay/dönem içinde istirahatlı olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret
aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Özellikle şubat
ayında rapor alan işçilerin gün kaybına neden olması yanında, 31 olan aylarda da rapor alan sigortalıların lehine bir uygulama olması eleştirilmektedir.
İşverenlerce SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara,
SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük
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kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen geçici iş
göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin
ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler, 5510 sayılı
Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt
bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulacaktır.
Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 5510 sayılı Kanunun 82 nci
maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve
meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve
bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim
ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.
Örnek 9: Özel sektöre ait bir işyerinde, 8/3/2008 tarihinde işe başlamış
olan sigortalı Sevgi hanımın, 2010/Mart ayında işe başladığı tarihten sonra 3
gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu
ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, 2010/Mart
ayındaki prim ödeme gün sayısı 31 – (7 + 3 )= 21 gün olacaktır.
Örnek 10: Özel sektöre ait bir işyerinde, çalışan Kadri beyin, 2010/Şubat
ayında 5 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz
konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında,
2010/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 28 – 5= 23 gün olacaktır.
Örnek 11: Özel sektöre ait bir işyerinde, çalışan Kader hanımın,
2010/Mart ayında 5 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili
dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, 2010/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 31 – 5= 26 gün olacaktır.
Örnek 12: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/3/2010 25/3/2010 döneminde istirahatlı olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan Serap hanım için, işvereni tarafından bu süreler için SGK
tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam
ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2010/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.
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V- HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIP
KAZANILMAMASINA GÖRE PRİM ÖDEME PRİM GÜN
SAYISININ HESAPLANMASI
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nda, hafta içindeki çalışma süresi altı gün
olarak belirlenmiş ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin yirmidört saatten
az olmamak üzere dinlendirileceği hükme bağlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanununda ise, genel bakımdan haftalık çalışma süresinin
haftada en çok kırkbeş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin,
işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı,
4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce
iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde
kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan
hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün
ücretinin tam olarak ödeneceği öngörülmüştür.
Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün
sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve
4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme
gün sayısına dahil edilecektir.
Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan
sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda 5510 sayılı
Kanunun 86’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, ay içindeki eksik
çalışmaya (hafta tatiline) ilişkin puantaj kaydının yasal süresi olan takip eden
ayın 23’üne kadar Eksik Gün Bilgi Formu ekinde SGK’na verilmesi gerekmektedir. Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili
için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.
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Örnek 13: Özel sektöre ait bir işyerinde, 18/3/2010 tarihinde (Perşembe
günü) işe başlayan bir sigortalının 21/3/2010 tarihinde (Pazar günü) hafta tatiline hak kazanmamasına rağmen hafta tatili kullandığı ve işveren tarafından
bu gün için ücret de ödenmediği varsayıldığında, söz konusu sigortalının
2010/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 14 olacaktır. Ancak hafta tatiline
hak kazanılmaması nedeniyle, çalışılmayan ve işveren tarafından da ücret
ödenmeyen 21/3/2010 (Pazar) gününe ilişkin puantaj kaydının aylık prim ve
hizmet belgesinin verilmesi gereken 23/4/2010 tarihine kadar Ek 10 Eksik
Gün Bilgi Formu ekinde Kuruma verilmesi gerekmektedir
Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri ise, sigortalıların eksik çalışma nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde beyan etmeleri yeterli olup, bu durumu kanıtlayıcı belge ibraz etmeleri zorunlu bulunmamaktadır.
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin
Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’sen
tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
VI- SONUÇ
Şubat ayında, tam ay çalışanlar için ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın)
30 gün olarak SGK’na bildirim yapılacaktır. Yine tam ay çalışan sigortalının
28 Şubatta işten ayrılması halinde SGK gün sayısı 30 olarak bildirilecektir.
Ücretsiz izin, rapor vb nedenlerle eksik gün olması halinde ay içinde
çalışılan gün sayısı kadar (parmak hesabı sayılmak suretiyle) SGK’na bildirim yapılacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geçici iş göremezlik ödeneği alan
(ay/dönem içinde istirahatlı olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret
aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Özellikle şubat
ayında bir gün ücretsiz izin/istirahat alan sigortalının 30 gün yerine 27 gün
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prim ödenmesi nedeniyle toplam 3 gün primlerinin eksik gün ödenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu da haksız bir uygulama olarak görülmektedir.
Sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve
prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı
Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu
da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına
dahil edilecektir.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.09.2008). Aylık Prim ve
Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na Verilmesine ve Primlerin
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Gazete (27011 sayılı)
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İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE
İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM
TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI
Umut TOPCU*
I- GİRİŞ
Günümüzde yaşanan ekonomik krizler ve diğer gelişmeler neticesinde
birçok işletmenin yapısında değişiklikler yaşanmaktadır. Bu kapsamda, işletmeler bölünmekte ve/veya başka işletmelerle birleşmektedir. Birleşme ve
bölünmelerden başka işverenlerin işyerlerini başka işverenlere devrettiği
durumlara da sıklıkla rastlanmaktadır. İşletmelerin yapısında görülen bu değişiklikler, kimi durumlarda birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle ekonomik açıdan daha büyük girişimlerde bulunabilmek adına yapılırken; kimi durumlarda
da işyeri devri, mali güçlük içinde bulunan işletmelerde kapatmanın bir alternatifi olarak gerçekleşmektedir.
Hiç kuşku yok ki işyerinin devri, o işyerinde çalışan işçileri de yakından
ilgilendirmektedir. İşçilerin iş güvencesini tehlikeye sokan en önemli nedenlerden bir çalıştıkları işyerinin el değiştirmesi, devir yoluyla bir işverenden
diğerine geçmesidir. İşyerinin devri durumunda işverenler çoğu zaman yeniden yapılandırmaya gitmekte, bunun sonucu olarak da işyerinde işgücü fazlalığı ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkan fazla işgücü işten çıkarılırken devreden ve devralan işverenlerin işçilik alacaklarından hangi miktarlarla sorumlu
olacağı sorusu çoğu zaman sağlıklı bir şekilde yanıtlanamamaktadır.
Makalemizde işyerinin devri halinde devreden ve devralan işverenlerin
ihbar ve kıdem tazminatından ne ölçüde sorumlu olduğu konusu mevzuat ve
yargı kararları ışığında açıklığa kavuşturulacaktır.
*
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II- İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ
İşveren değişikliğinin nedenlerinden birisi olan işyerinin devri; işyerinin
tamamının veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerine bağlı bütün hak
ve borçların hukuki bir işleme dayalı olarak, iş sözleşmesinin tarafı olan işverenden başka bir işverene geçmesi ve işyerinin bu ikinci işverenin yönetiminde faaliyetini sürdürmesi olarak tanımlanabilir. (Güzel, 1987, 75-76) Bu tanıma göre, işyerinin devrinden söz edebilmek için ilk olarak, eski işverenin işyerindeki yönetim yetkisinin başka bir işveren lehine yitirmesi ve bunun sonucunda da iş sözleşmesinin tarafı olma sıfatının ortadan kalkması gerekmektedir. Bununla birlikte, işyerinin devri hukuki bir işleme dayalı olarak gerçekleşmelidir. Son olarak da, işyerinin devrinden sonra işyerindeki faaliyetler
varlıklarını korumalıdır.
III- İŞYERİNİN DEVRİNDE İŞVERENLERİN HUKUKİ
SORUMLULUKLARI
A- Devreden ve Devralan İşverenlerin Kıdem Tazminatından
Sorumlulukları
İş Kanununun 6. Maddesinin 5. Fıkrasında; devreden veya devralan işverenin iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden
dolayı feshedemeyeceği, devir olayının işçi yönünden haklı sebep oluşturmayacağı belirtilmiştir. (Devreden ve devralan işverenin ekonomik ve teknolojik
sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları
veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır) Söz
konusu maddeye göre, işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme
dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devredilen işyerinde mevcut olan
iş sözleşmeleri sona ermeyip, bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceğinden, işçi işyerinin devri ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanamaz.
(Süzek, 2009, 186)
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Devredilen işyerinde çalışan bir işçinin iş sözleşmesinin, devir tarihinden önce, işçi veya devreden işveren tarafından kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdirilmiş olması halinde de, hak kazanılan kıdem tazminatından devralan işverenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
(Özkaraca, 2008, 360) “Zira, kıdem tazminatından yeni işverenin sorumluluğu, iş sözleşmesinin geçişten önce kurulmuş olmakla birlikte geçişten sonra
da aynen süregelmekte bulunmasından ve kıdem tazminatı borcunu doğuran
iş sözleşmesinin sona erme olgusunun onun işverenlik dönemine rastlamasından ötürüdür. (Çenberci, 1986, 467)
Ancak kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu m.14/f-II
hükmü, işyeri devrinde kıdem tazminatında sorumluluk konusunda özel
hüküm niteliğindedir ve bu hükmün uygulanması gerekir. Söz konusu hükme
göre, “işyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden
başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi,
işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri süreleri toplamı üzerinden hesaplanır. 12.07.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el
değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesi ile sınırlıdır.
12.07.1975 tarihinden önce işyeri devrolunmuş veya herhangi bir suretle el
değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur”.
Bu durumda devri halinde kıdem tazminatından sorumluluk devir olayının 12.07.1975 tarihinden önce mi sonra mı olduğuna göre değişmektedir.
İşyerinin devri 12.07.1975 tarihinden sonra gerçekleşmiş ise devralan işverenle devam eden iş sözleşmesi, kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde
sona eren işçi veya işçinin ölümü halinde mirasçıları, eski işverene ancak
belirtilen sınırlar (işçiyi çalıştırdığı süre ve devir esnasındaki işçinin aldığı
ücret seviyesi) içinde başvurabilecektir. Nitekim Yargıtay konuyla ilgili bir
kararında, “… İşyerinin 01.01.2003 tarihinde A..Turizm A.Ş. tarafından S
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Ltd. Şti.’ ye devredildiği ve iş sözleşmesinin son işveren S..Ltd. Şti. tarafından
sona erdirildiği anlaşıldığından … devreden işveren A..A.Ş. kıdem tazminatından kendisinde geçen çalışma süresi devir tarihindeki ücrete göre belirlenecek kıdem tazminatı ile sınırlı olarak sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tüm çalışma süresine göre hesaplanan kıdem tazminatından
sorumlu tutulması bozma nedenidir…” biçiminde hüküm kurarak bu hususu
vurgulamıştır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2007)
Buna karşılık, devralan işverenin işçiye kıdem tazminatından sorumluluğu konusunda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Devralan işveren,
işçinin devreden işveren ile kendi dönemindeki hizmet sürelerinin toplamı
üzerinden ve son ücretine göre hesaplanacak kıdem tazminatının tamamından
sorumlu olup, devirden önceki kıdem süresine ilişkin kıdem tazminatı miktarı için işçinin devreden işverene başvurması gerektiğini ileri süremez. (Özkaraca, 2008, 369; Süzek, 2009, 186; aynı yönde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2001) Bu esaslara göre hesaplanacak kıdem tazminatının tamamını ödeyen
devralan işveren, ödediği tazminatın işçiyi çalıştırdığı sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlı olan kısmını devreden işverene
rücu edebilir. (Süzek, 2009, 186)
Hemen belirtmek gerekir ki işçi, kıdem tazminatının tamamını devralan
işverenden talep etmek zorunda da değildir. İşçi isterse sorumlu olduğu kısım
için devreden işverene de başvurabilir. (Güzel, 1987, 442) İşçinin devreden
işverene yönelteceği bu talep, on yıllık zamanaşımı süresine tabidir ve bu süre
işçinin iş sözleşmesinin, devralan işveren yanında çalışırken sona ermesi üzerine kıdem tazminatına hak kazandığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da 4857 sayılı İş Kanununun
6. Maddesinin 3. Fıkrasında geçen devreden işverenin sorumluluğunun devir
tarihinden itibaren iki yıllık süre ile sınırlı tutulması hükmüdür. Bahse konu
sınırlama kıdem tazminatı için geçerli değildir. Zira, işyerini devreden ve devralan işverenlerin kıdem tazminatından sorumlulukları hususunda 1475 sayılı
iş Kanununun 14/f-II hükmü uygulanacaktır. Çünkü; 4857sayılı yasanın 6.
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Maddesinin 3. Fıkrasında geçen devreden işverenin sorumluluğu devirden
önce doğmuş bulunan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlarla sınırlıdır.
Kıdem tazminatı alacağı ise yukarıda belirtildiği üzere devir anında muaccel
hale gelmez. Dolayısıyla da iki yıllık süre sınırlaması kıdem tazminatı için söz
konusu değildir. Örneğin; işyerinin devrinden itibaren iki yıldan uzun bir
zaman, söz gelimi yedi yıl geçtikten sonra, iş sözleşmesi işyerini devralan
işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek biçimde sona
erdirilen bir işçi, sorumlu olduğu kısım açsından, zamanaşımı süresi içinde
devreden işverene başvurabilecek, devreden işveren böyle bir başvuruya
karşı, sorumluluğunun İş Kanunu m.6/3 gereği iki yıl ile sınırlı olduğunu ileri
süremeyecektir.
İşyerini devralan işverenin kıdem tazminatından sorumluluğunun, devreden işveren yanında geçen süreler de dikkate alınarak belirleneceğine ilişkin
hüküm emredici nitelikte olup devreden ve devralan işverenler arasında yapılan bir sözleşme ile bunun aksi kararlaştırılamaz. (Güzel, 1987, 431; Özkaraca 2008, 372)
Son olarak devreden işverenin tüzel kişiliğini sona ermesi halinde, ortada birlikte sorumlu tutulacak birden fazla işveren bulunmadığından, kıdem
tazminatı açısından da birlikte sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Böyle bir
durumda işyerini devrala işveren, içinin önceki işveren yanında geçen hizmet
süresi de dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatından tek başına
sorumlu olacaktır. (Okur, 2004, 68)
B- Devreden ve Devralan İşverenlerin İhbar Tazminatından
Sorumlulukları
İşyerinin devri halinde işverenlerin birlikte sorumluluğunu düzenleyen
4857 sayılı Yasanın 6. Maddesinin 3. Fıkrası ihbar tazminatından doğan
sorumluluğu kapsamamaktadır. Çünkü, sözü edilen maddede geçen birlikte
sorumluluktan kastedilen; devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde
ödenmesi gereken işçilik alacakları içindir. (Söz konusu işçilik alacakları;
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ücret, ikramiye, prim, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla
çalışma v.b. alacaklardır) Buna karşılık işyeri bir başkasına devredildiğinde,
devir tarihinde var olan iş sözleşmeleri sona ermediğinden ihbar tazminatı için
aranan fesih koşulu gerçekleşmiş olmayacaktır. (Mollamahmutoğlu, 2008,
208) Dolayısıyla, işçi, işyerinin devri nedeniyle ihbar tazminatı talebinde
bulunamaz. Nitekim, Yargıtay da bu görüştedir. Yüksek mahkemeye göre,
“…salt işyeri devri akdi sona erdirmez. Davalı işverenin kıdem tazminatına
mahsuben ödemede bulunduğunu ileri sürmüş olması sonuca etkili değildir.
Gerçekten davacı işçinin ara vermeden çalışmasına devam ettiği anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteğinin reddine karar
verilmelidir.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2001)
İşyerinin devri halinde işverenlerin birlikte sorumluluğunu düzenleyen
6. Maddenin 3. Fıkrasından farkı olarak, 2. Fıkrası hükmü, devralan işverenin
ödemekle yükümlü olduğu, ihbar tazminatının hesaplanması hususunda uygulama alanı bulacaktır. (Özkaraca, 2008, 399) Bu hükme göre, devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren
yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. İhbar tazminatının miktarı, işçiye verilmesi gerekirken verilmeyen fesih bildirim sürelerine
göre; bu süreler ise, kural olarak İş Kanununun 17. Maddesi uyarınca işçinin
işyerindeki hizmet süresine göre hesaplandığından, ihbar tazminatı alacağı
işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklar arasında yer almaktadır.
Dolayısıyla da işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin devralan işveren yanında ihbar tazminatına hak kazandıracak bir biçimde sona ermesi halinde, devralan işveren, devreden işverenin işyerinde geçen süreler de dahil olmak üzere
tüm hizmet süresi üzerinden ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.
Buna göre, hesaplanan ihbar tazminatından sadece devralan işveren sorumlu
olacak (Çelik, 2009, 62), kendi döneminde geçen hizmet süresine denk gelen
miktar için dahi devreden işverene başvurulamayacaktır. Zira, kıdem tazminatından farklı olarak, ihbar tazminatı açısından, devreden işvereni kendi dönemi ile sınırlı olarak da olsa birlikte sorumlu tutmaya imkan tanıyan 1475 sayı-
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lı İş Kanunu m.14/f-II’ deki gibi bir düzenleme mevcut değildir. Konu ile ilgili Yargıtay da yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak karar vermektedir.
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2001, 2003)
IV- SONUÇ
İşyerinin devri halinde devreden ve devralan işverenlerin kıdem ve ihbar
tazminatından sorumlu oldukları miktarlar uygulamada kafa karışıklığı yaratmaktadır.
Kıdem tazminatı konusunda bu tazminatı özel olarak düzenleyen ve
halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14. Maddesinin uygulanması
gerekir. Buna göre, devreden işverenin sorumluluğu işçiyi çalıştırdığı sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesi ile sınırlıdır. Ancak işçi,
devreden ve devralan işverenler yanında geçirdiği sürelerin toplamı üzerinden
kıdem tazminatını devralan işverenden talep edecektir. Buna karşılık işçi isterse, isterse sorumlu olduğu kısım için devreden işverene de başvurabilir.
Ayrıca devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıllık
süre ile sınırlı tutulması hükmü, kıdem tazminatı için geçerli değildir.
İhbar tazminatında ise; devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas
alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre
işlem yapmakla yükümlü olup, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin devralan işveren yanında ihbar tazminatına hak kazandıracak bir biçimde sona
ermesi halinde, devralan işveren, devreden işverenin işyerinde geçen süreler
de dahil olmak üzere tüm hizmet süresi üzerinden ihbar tazminatı ödemekle
zorunda kalacaktır.
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GENEL OLARAK UYGULANMAKTA
OLAN SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ
Ersin UMDU*
I-GİRİŞ
2001 krizinden sonra bir kez daha ve bu defa küresel nedenlerden kaynaklanan bir kriz ile ülkemiz karşı karşıya. Söz konusu küresel kriz sonucu
Dünya devi diye nitelendirilen işletmeler bile üretime ara verme veya daraltmalar yapmış ve istihdam üzerinde azaltıcı baskıyı arttırmıştır. Bu şekilde
istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet tarafından farklı zamanlarda hazırlanan
yasa tasarıları TBMM’ye sunularak yasalaşmıştır. Sigorta prim teşvikleri
konusunda en son düzenleme 5 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5951 sayılı yasa ile yapılmıştır. Sigorta prim teşvikleri, çalışanların
sigorta primlerinin işveren paylarının tamamının veya büyük bir kısmının
hazine veya işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanmaktadır.
Şuan için uygulanmakta olan 8 ayrı teşvik kanunu bulunmaktadır.
Bunlar;
1- 5084 sayılı Kanun’un 4. maddesinde,
2- 4447 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesinde,
3- 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,
4- 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 10. fıkrasında,
5- 4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinde,
6- 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesinin 5. Fıkrasında
7- 5746 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 3. fıkrasında,
8- 5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde, belirtilen teşviklerdir.
*
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Makalemizde genel olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikleri
konusu izah edilecektir.
II- 5084 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ UYARINCA
İSTİHDAMIN TEŞVİKİ
Söz konusu teşvik kapsamında Devlet gelişmemiş veya gelişmekte olan
illerde yatırımları ve istihdam imkânları arttırmak sigorta primi teşviki yapmaktadır. 5084 sayılı Kanunda, 5951 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde, kapsama giren 49 il 1 ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren
gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden resmi nitelikteki
işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç 10 veya üzerinde sigortalıyı fiilen
çalıştıranlar, yatırıma başlama veya tamamlama ile ilgili şartları yerine getirip
getirmediklerine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden,
31/12/2012 tarihine kadar yararlanabileceklerdir. 01.10.2003 tarihinden önce
işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce
ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen
çalıştırdıkları işçiler için uygulanmaktaydı. Söz konusu teşvikten yararlanılma
esas ve usulünin daha iyi anlaşılması için; SGK’ca (SSK) 16-314, 16-344 ,16375 2007/48, 2008/31, 2009/46 ve 2010/33 sayılı genelgeler düzenlenmiştir.
Teşvik kapsamındaki sigortalı ve işyeri ile ilgili şartlar şu şekildedir.
• Sigortalılar İle İlgili Şartlar
- 4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı
- Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı (çırak, SGDP, YÖK’te çalışan hariç)
- Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
1

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı,
Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin,
Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van, Yozgat, Kilis, Tunceli,
Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Nevşehir, Karaman
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• İşyerleri İle İlgili Şartlar:
- Özel sektör işyeri olmalı
- Muvazaalı işyeri olmamalı
- Belirli yörede faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisine tabi
özel sektör işyeri olmalı
- Çıraklar, SGDP’liler ve 0 gün bildirilenler haricinde ay içinde giriş
çıkışlar hesabına göre 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıyor olmalı, Söz konusu 10 çalışan sayısı işverenin birden fazla işyeri olması halinde bu şart her
işyeri için ayrı ayrı değerlendirilir.
- Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli
Teşvikten yararlanacak olan işyerleri;
- %80 ölçüde yararlanacaklar; 0/5615, %100 ölçüde yararlanacaklar; 8/5615
Kanunun hala eski şekliyle yararlananlar ise;
- %80 ölçüde yararlanacaklar; 0/5884, %100 ölçüde yararlanacaklar; 8/5084
Kanun numarası seçilmek suretiyle APHB verilir.
2- 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİ UYARINCA
YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILAR TEŞVİKİ
Söz konusu teşvik kapsamında;4447 sayılı Kanunun 5951 sayılı
Kanunla değiştirilmeden önceki geçici 9 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar 11/9/2009 tarihli ve 2009/113 sayılı Genelgede açıklanmıştır. Bahse konu sigorta prim teşvikinden, 5951 sayılı
Kanunla değişiklik yapılmadan önce 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmekte iken, 5951 sayılı
Kanunla yapılan düzenleme sonucunda, 1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı da yararlanma imkanı getirilmiştir.
Buna göre; Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanacaktır
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Teşvik kapsamındaki sigortalı ve işyeri ile ilgili şartlar şu şekildedir.
• Sigortalılar İle İlgili Şartlar
- 4/a (SSK’lı) sigortalısı olmalı
- bütün sigorta kollarına tabi olmalı
- 18.08.2009 ila 31.12.2010 tarihleri arasında işe alınmış olmalı
- İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde İşsiz olmalı
- Sigortalının; çırak, SGDP, YÖK kapsamında çalışan öğrenci statüsünde olmamalı,
- Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
• İşyerleri İle İlgili Şartlar:
- Özel sektör işyeri olmalı
- Muvazaalı işyeri olmamalı
2009/nisan ayına ilişkin olarak düzenlenmiş aphb kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmalı, buna göre; 2009/Nisan (Eylül) ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde; söz konusu teşvikten, 18.08.2009 ila
31.12.2009 (1/1/2010 ila 31/12/2010) tarihleri arasında işe alınan ve anılan
maddede belirtilen niteliklere sahip sigortalıların tamamından dolayı yararlanılabilecektir
- Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli
- Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli
- Yapılan kontrollerde sigortalı bildirilmemiş olduğuna dair tespit
yapılmamış olmalı, yapıldığı takdirde süresiz teşvik dışı olacak.
Teşvikten yararlanacak olan işyerleri; 5921 sayılı Kanun numarası
seçilmek suretiyle APHB verilir.
3- 5510 SAYILI KANUNUN 81. MADDESİ UYARINCA BEŞ
PUANLIK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİK
UYGULAMASI
Söz konusu teşvik kapsamında 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı)
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bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır. 5510
sayılı Kanunun 81. Maddesine 5763 Sayılı Kanunla eklendi. Söz konusu teşvikten yararlanılma esas ve usulünin daha iyi anlaşılması için; SGK’ca
2008/93 ve 2009/139 sayılı genelgeler düzenlenmiştir.
Teşvik kapsamındaki sigortalı ve işyeri ile ilgili şartlar şu şekildedir.
• Sigortalılar İle İlgili Şartlar
- 4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı
- Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı
- Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
• İşyerleri İle İlgili Şartlar:
- Özel sektör işyeri olmalı
- Muvazaalı işyeri olmamalı
- Kuruma hem kendisinin hem de alt işverenin borcu olmamalı, mevcut borcun 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24
ya da 25. maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı
Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler
tecil ve taksitlendirmeden dolayı teşvikten yararlanırlar. Ayrıca Alt işveren
asıl işverenin borcundan dolayı sorumlu olmadığı için asıl işveren yararlanamasa bile bağımsız yararlanır.
- Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli
- Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli
- Yapılan kontrollerde sigortalı bildirilmemiş olduğuna dair tespit
yapılmamış olmalı, yapıldığı takdirde tespitin yapıldığı tarihten itibaren işyeri 1 yıl süre teşvik dışı kalır.
Teşvikten yararlanacak olan işyerleri; 5510 sayılı Kanun numarası
seçilmek suretiyle APHB verilir.

287

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

4-4857 SAYILI KANUNUN 30 MADDESİ UYARINCA ÖZÜRLÜ
SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ
SİGORTA PRİMİ TEŞVİK UYGULAMASI
Söz konusu teşvik kapsamında; özel sektörde 50 ve daha fazla işçi çalış2

tıran işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan özürlü sigortalılar ile
5378 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı ve Kontenjan fazlası özürlü
çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde
çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi,Hazinece karşılanır.
4857 sayılı Kanununun 30. Maddesine 5763 sayılı Kanunla eklendi. Söz
konusu teşvikten yararlanılma esas ve usulünin daha iyi anlaşılması için;
SGK’ca 2008/77 sayılı genelgeler düzenlenmiştir.
Teşvik kapsamındaki sigortalı ve işyeri ile ilgili şartlar şu şekildedir.
• Sigortalılar İle İlgili Şartlar
- Özürlü olmalı
- 4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı
- Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı
- Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
• İşyerleri İle İlgili Şartlar:
- Özel sektör işyeri olmalı
- Özürlü Statüsünde Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Onaylı Belge
Kuruma verilmeli; (iş-kur’a onaylatacakaları)
- Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli
- Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli

2

50 İŞÇİNİN HESABI NASIL OLUR?
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Teşvikten yararlanacak olan işyerleri
- Çalıştırmak zorunda olan işyerleri ile korumalı işyeri işverenlerince,
14857 sayılı Kanun türü,
- Özürlü sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenlerce ise,
54857 sayılı Kanun türü, seçilmek suretiyle, Kurumumuza gönderilmesi
gerekmektedir.
5-4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİ UYARINCA
GENÇ-KADIN SİGORTALILARDAN YENİ İŞE ALINANLARA
İLİŞKİN PRİM TEŞVİKİ.
Söz konusu teşvik kapsamında; 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına
veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı olmamaları ve 1.7.2008 ila 30.6.2010 tarihleri arasında işe alınmış olmaları şartıyla 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin SPEK ALT SINIRI
işveren hissesi
a) Birinci yıl için yüzde yüzü,
b) İkinci yıl için yüzde sekseni,
c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
4447 sayılı Kanuna 5763 sayılı Kanunla eklendi.5838 sayılı Kanunla
uzatıldı. Söz konusu teşvikten yararlanılma esas ve usulünin daha iyi anlaşılması için; SGK’ca 2008/73 ve 2009/52 sayılı genelgeler düzenlenmiştir.
Teşvik kapsamındaki sigortalı ve işyeri ile ilgili şartlar şu şekildedir.
• Sigortalılar İle İlgili Şartlar
- 4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı
- Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı
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- İşe Giriş Tarihi İtibariyle, Erkek İse 18 Yaşından Büyük Ve 29
Yaşından Küçük, Kadın İse 18 Yaşından Büyük Olmalı
- 1.7.2008 (dahil) ila 30.6.2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınmalı;
- Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
• İşyerleri İle İlgili Şartlar:
- Özel sektör işyeri olmalı
- 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş ortalama sigortalı sayısının aşılmış olmalı 3
- Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli
- Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli
Teşvikten yararlanacak olan işyerleri; 4447 sayılı Kanun numarası
seçilmek suretiyle APHB verilir.
6- 4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDESİ UYARINCA İŞSİZLİK
ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALIYI İŞE ALAN İŞYERİNE SİGORTA
PRİMİ TEŞVİKİ
Söz konusu teşvik kapsamında; İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği
almaya hak kazanmış olan sigortalıyı 1.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe
alarak, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık
dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısını arttıran işverenlerin söz konusu sigortalı adına SPEK alt sınırı üzerinden
hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve
işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 4447 sayılı Kanunun 50.
3 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş ortalama sigortalı sayısının aşılmış olup
olmadığı şu şekilde hesaplanır. Örneğin; işyerinin 2007/ Temmuz ila 2008/ Haziranda Kuruma verdiği APHB
kayıtlı toplam sigortalı sayısı 84,aylık ortalaması; 84/12 = 7 sigortalıdır. İşyerinin 2008/ Ekim ayında gerekli şartlara sahip 4 sigortalıyı işe aldığı ve sözkonusu sigortalılarla birlikte o ayda çalışan toplam sigortalı sayısının 10
olduğu varsayıldığında, (İlave Sigortalı= 10 – 7 =3 olacağı için), 3 sigortalı bu işyerinde teşvikten yararlanılabilecektir.
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Maddesine 5129 Sayılı Kanunla eklendi. Söz konusu teşvikten yararlanılma
esas ve usulünin daha iyi anlaşılması için; SGK’ca 2009/149 sayılı genelge
düzenlenmiştir.
Teşvik kapsamındaki sigortalı ve işyeri ile ilgili şartlar şu şekildedir.
• Sigortalılar İle İlgili Şartlar
- 4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı
- Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı
- Sigortalının 1.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı;
- İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı;
- Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
• İşyerleri İle İlgili Şartlar:
- Özel sektör işyeri olmalı
- Muvazaallı İşyeri olmamalı
- Sigortalının işsizlik ödeneği aldığına Dair İş-Kurdan alınmış onaylı
belge kuruma verilmeli,
- Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli
- Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli
Teşvikten yararlanacak olan işyerleri; 15921 sayılı Kanun numarası
seçilmek suretiyle APHB verilir.
7- 5746 SAYILI KANUN UYARINCA ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN PRİM TEŞVİKİ
Söz konusu teşvik kapsamında aynı 5084 sayılı Kanunda olduğu gibi
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan işyerlerinin teşviki için sigorta
primi teşviki yapılmaktadır. Buna göre; Kamu personeli hariç olmak üzere,
a- Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik proje-
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leri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin, çalışmaları nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta
primi işveren hissesinin yarısı 4;
b- 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna
tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece
gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi
işveren hissesinin yarısı,
beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten
karşılanacaktır. Söz konusu teşvikten yararlanılma esas ve usulünin daha iyi
anlaşılması için; SGK’ca 2008/85 ve 2009/21 sayılı genelge düzenlenmiştir.
Teşvik kapsamındaki sigortalı ve işyeri ile ilgili şartlar şu şekildedir.
• Sigortalılar İle İlgili Şartlar
- Araştırmacı, Teknik ile Destek Personeli ve 4/a (SSK’lı) sigortalısı
olmalı:
- Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı
- Sigortalının 1.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı;
- İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı;
- Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
• İşyerleri İle İlgili Şartlar:
- 5746 sayılı Kanun kapsamında Teknoloji merkezi işletmeleri,Ar-Ge
merkezlerinde Ar-Ge faaliyetinde bulunulan işyeri olmalı,

4

AR-GE teşviki ile ilgili yararlanacak ar-ge personel ve destek personeli ile ilgili teşvikte; örneğin;
Teknogirişim sermaye desteği alan CD A.Ş.’ce, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde; 150 Ar-Ge personeli, 40 destek
personeli ve Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu
faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan 15 personel istihdam edilmektedir. Söz konusu teşvikten;
- 150 Ar-Ge personelinin tamamı,
- 150 Ar-Ge personelinin %10’una isabet eden 15 destek personeli yararlanacaktır.
Ancak, 40 destek personelinden geriye kalan 25 destek personeli ile Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan 15 personel yararlanamayacaktır.
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- TEKMER, TÜBİTAK, SAN. BAK.’dan alınmış onaylı yazı için başvuruda bulunmuş olmalı
- Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli
- Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli
Teşvikten yararlanacak olan işyerleri; 5746 sayılı Kanun numarası
seçilmek suretiyle APHB verilir.
8-5225 SAYILI KANUN UYARINCA KÜLTÜR YATIRIMLARI
VE GİRİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEŞVİKİ
Söz konusu teşvik kapsamında; Sigorta primi işveren paylarında indirim;
bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya
girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin,
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca
prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla % 50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla % 25'i, Hazinece karşılanır.
Bu bendin uygulanması ile yatırım veya işletmenin niteliği dikkate alınarak mükellefin çalıştırabileceği azamî işçi sayısına ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.” hükmü yer
almaktadır. Söz konusu Kanun maddesinin uygulamasının izahı için; Kültür
ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı,
Sigorta Primi İşveren Payı Ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği
Uygulamasına Dair Yönetmeliği yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Sosyal
Güvenlik Kurumunun genelgesi bulunmamaktadır.
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SONUÇ
2008 Sonbaharında başlayıp, 2009’da tüm dünyayı kasıp kavuran ve
halen daha etkileri devam eden ekonomik krizde, SGK tarafından uygulanan
sigorta prim teşvikleri; işverenler üzerindeki, sigorta prim yüklerini nispeten
azaltarak işverenlerin krizden en az hasarla çıkarak yatırımlarına devam etmelerini ve dünya pazarlarında daha rekabetçi hareket edebilmelerine olanak
sağlayacaktır.
Sonuç olarak; söz konusu teşviklerin ortak hususları şu şekildedir.
• Sigorta bazlı olduğu için sigortalı diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı
• Özel sektör işyerleri kapsamda
• Bütün sigorta kollarına tabi 4/a sigortalıları
• İşveren hissesi teşvik konusu
• Muvazaalı işyeri olmamalı
• Müracaat sonrası ilgili Kanun türü seçilerek APHB verilecek.
• İhale makamları teşvik kadarını düşerek ödeme yaparlar.
• gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru”
olarak dikkate alınmaz
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar(08.09.1999). 4447 sayılı İşsizlik sigortası kanunu : (sosyal sigortalar kanunu, tarım işçileri sosyal sigortalar kanunu, türkiye cumhuriyeti emekli sandığı kanunu, esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar kanunu ile iş kanununun bir maddesinin değiştirilmesi ve
bu kanunlara ek ve geçici maddeler eklenmesi, işsizlik sigortası kurulması,
çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasarrufların değerlendirilmesine
dair kanunun iki maddesinin yürürlükten kaldırılması ile genel kadro ve usulü
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hakkında kanun hükmünde kararnamenin eki cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun). Ankara : Resmi Gazete (23810 sayılı)
T.C. Yasalar(10.06.2003). 4857 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)
T.C. Yasalar(06.02.2004). 5084 sayılı Yatırımların ve istihdamın teşviki ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun. Ankara :
Resmi Gazete (25365 sayılı)
T.C. Yasalar(12.03.2008). 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin desteklenemsi hakkında kanun. Ankara : Resmi Gazete
(26814 sayılı)
T.C. Yasalar(16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C. Yasalar(21.07.2004). 5225 sayılı Kültür yatırımları ve girişimlerini teşvik kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25529 sayılı)
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YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ
UYGULAMASINDA YENİ
DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?
•Tevfik BAYHAN*
I- GİRİŞ
Yabancıların çalıştırılması ve çalışma izni alınmasına ilişkin genel
düzenlemeler, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve
bu kanuna dayanarak yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında
Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde (YÇİKUY) (Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, 2003) belirlenmiştir. Ancak her iki düzenlemede 2010
yılıyla birlikte önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Bu yazımızda, yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen 4817 sayılı
kanun ve uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin neler getirdiğini
açıklayacağız.
II- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINA İLİŞKİN
TEMEL KURALLAR VE DENETİM
Yabancıların ülkemizde çalışabilmelerine ilişkin temel kural;
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin
alınmasıdır. Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşu-

*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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luyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle
çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilmektedir.
Ayrıca, kanunda öngörülen sürelere bağlı olmaksızın çalışma izni verilebilecek istisnai haller(m.8) ile özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı
kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini
yerine getirmeleri kaydıyla çalışma izni alınmasına gerek bulunmayan hallere
de yer verilmiştir(YÇİKUY. m.55).
Çalışma izni verme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
verilerek, yabancı çalıştıran işverenlerin yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle iş
sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren, en geç 15 gün içerisinde durumu
Bakanlığa bildirmesine hükmetmiştir. Çalışma izni alınmaması veya bildirim
yapılmaması halinde, çalıştırılan her yabancı uyruklu için, idari para cezası
yaptırımı öngörülmüştür(Bayhan, E-Yaklaşım). Kanunun 21. maddesinde
düzenlenen cezaların 2010 yılı tutarları aşağıdaki gibidir.
Açıklama
4817/ 18. maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü
süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile
yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya
işveren vekillerine her bir yabancı için
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

2010 Yılı
Ceza Tutarı

286.-TL
572.-TL
5.723.-TL
2.289.-TL

Fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Ayrıca, bağımsız çalışan yabancının varsa işyeri veya işyerlerinin
Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.
4817 sayılı kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin bu
Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetimi-

298

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

ne ilişkin yetki kural olarak Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik
Kurumu müfettişlerine verilmiştir. Ancak, genel bütçeye dahil daireler ve
katma bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanlarının da kendi mevzuatları
gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında,
yabancı çalıştıran işverenlerle yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de denetlemeleri ve denetim sonuçlarını
ayrıca Bakanlığa bildirmeleri istenilmiştir.
III- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMASINDA YENİ
DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?
Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen 4817 sayılı kanunda 5 Şubat
2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5951 sayılı kanunla
değişiklik yapılmıştır. Kanunun uygulama yönetmeliğine ilişkin olarak ise, 21
Ocak 2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik
yönetmeliğiyle yeni düzenlemeler benimsenmiştir. Yapılan değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, önemli gördüğümüz değişiklikleri aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür.
A. ÖN İZİN UYGULAMASI GETİRİLDİ
Ön izin uygulaması 5951 sayılı kanunla 4817 sayılı kanunun 12. maddesine eklenen yeni bir uygulamadır. Düzenleme; “Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri
tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı
geçmemek üzere ön izin verilebilir.” şeklindedir.
Görüldüğü üzere, bu uygulamadan “mesleki hizmetler” kapsamında
çalışacak yabancılar yararlanabilecektir. Mesleki hizmetler teriminden ne
anlaşılacağı hususu ise Uygulama Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Buna
göre; “Mesleki Hizmetler: Akademik ve mesleki yeterlilik gerekleri yerine
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getirilerek sunulabilen uzmanlık gerektiren hizmetleri, (Bu hizmetler, ulusal
ve uluslar arası yeterlilik istemleri ve lisans istem ve prosedürlerine tabidir.)”
Ön izin uygulamasının süreye ilişkin şartları da bulunmaktadır. Süreye
ilişkin şartların birincisi ön iznin “akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili
işlemleri tamamlanıncaya kadar” verileceği, ikincisi ise, “ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere” verilebileceğidir.
B. BAŞKA KURUMLARDAN GÖRÜŞ ALINACAK YABANCILAR
AZALTILDI
4817 sayılı kanunun 13. maddesinde yer alan; “Yabancılara, bu Kanunla
getirilen koşullara bağlı olarak çalışabilecekleri meslek, sanat veya işlerle ilgili çalışma izinleri, ilgili mercilerin mesleki yeterlilik dahil görüşleri alınmak
suretiyle Bakanlıkça verilir.” hükmüne istinaden bakanlıkça çalışma izni talebinin değerlendirilmesi aşamasında pek çok kurum ve kuruluşun görüşü alınmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların olumlu veya olumsuz görüşlerinin beklenmesi çalışma izninin değerlendirme sürecini uzatmaktadır. Keza, her başvuru için görüş alınması da gerekmeyebilir. Ancak, her başvuru için görüş
alınması diğer başvuruların değerlendirme süresini de olumsuz etkilemektedir. Bu tespitlerden hareketle, kanunun “İzinlerin Verilmesi ve Uzatılması”
başlıklı 12. maddesinde değişiklik yapılarak; “Mesleki eğitim alanı dışında
istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için bu Kanunda belirtilen görüşler alınmaz. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi değildir.” düzenlemesi getirilmiştir. Böylece, mesleki
eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancıların çalışma izni süreçlerinin
kısaltılması, dolaylı olarak da kurumsal kapasitenin tüm başvuruların kısa
sürede sonuçlandırılması amacı doğrultusunda rasyonel kullanılması sağlanabilecektir.
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C. BAŞVURULARI SONUÇLANDIRMA SÜRESİ 30 GÜNE
İNDİRİLDİ
Kanunun 12. maddesinde daha önce 90 gün olarak belirlenen başvuruları sonuçlandırma süresi 30 güne indirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre;
“Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması
kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.” Daha
önceki uygulamada başvuruların değerlendirme sürelerinin uzun olması işverenlerimizin esnek çalışma ve talebe kısa sürede cevap verebilme kapasitelerini düşürmekteydi. Bu durum ise, ya kayıtdışı istihdama başvurularak mevzuatın çiğnenmesine ya da yabancı istihdamından vazgeçilerek işverenlerin
kimi pazarları değerlendirememelerine neden olabilmekteydi. Bu yönüyle
yeni düzenleme ve hedef çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesi bakımından son derece önemli görülmektedir.
D. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI ELEKTRONİK ORTAMDA
YAPILABİLECEK
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yapılan değişiklikle daha
önce “yazılı” olarak yapılması zorunluluğu bulunan çalışma izni başvurularının “elektronik ortamda” da yapılabilmesinin yolu açılmıştır. Bu düzenleme
izinlerin kısa sürede sonuçlanmasına ve izin alma masraflarının azaltılmasına
katkı sağlayacaktır.
E. ÇALIŞMA İZNİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLECEK
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yapılan değişiklikle daha
önce “yazılı” olarak verilmesi zorunluluğu bulunan çalışma izinlerinin “elektronik ortamda” da verilebilmesinin yolu açılmıştır. Bu düzenleme de, izinlerin kısa sürede sonuçlanmasına ve izin alma masraflarının azaltılmasına katkı
sağlayacaktır.
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F. YURTDIŞINDAN YAPILAN BAŞVURULARDA İŞVERENLERİN
BAKANLIĞA BELGE İBRAZI SÜRESİ UZATILDI
Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre; yabancılar, yurt dışından
çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet
ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapmakta ve temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte
bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile
ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütmektedirler. Ancak, bu gibi durumlarda işverenlerin başvuru sırasında istenen belgeleri belirli bir süre içerisinde
Bakanlığa intikal ettirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süre önceki düzenlemede “yabancının temsilciliğe başvurduğu tarihten itibaren en geç üç iş
günü“ olarak belirlenmişti. Ancak, “üç işgünü” uygulaması oldukça kısa olup,
işverenlerimizin evrakları Bakanlığa yetiştirme hususunda sıkıntı yaşamalarına neden olmaktaydı. Bu itibarla, yeni düzenlemede işverenlerin evrakı teslim
edebilecekleri sürenin uzatıldığını görmekteyiz. Yeni düzenlemeye göre;
“Başvuru sırasında istenilen belgeler, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde işverenince Bakanlığa intikal ettirilir.
Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığa
intikal ettirilmiş bulunan çalışma izni başvuruları da değerlendirmeye alınır.”
Görüldüğü üzere, işverenler artık başvuru sırasında istenecek belgeleri
yabancı uyruklu şahsın yurt dışında bulunan temsilciliğimize başvuru tarihinden önce dahi Bakanlığa teslim edebilecektir. Keza başvuruyu takip eden 10
işgünü içerisinde de böyle bir teslim mümkündür. Dolayısıyla, düzenleme
öncesinde üç işgünü olan evrak teslim süresi 2 işgününe çıkartılmış olmaktadır.

302

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

G. KURUM VEKURULUŞLARIN GÖRÜŞ VERME SÜRELERİ
KISALTILDI
Çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesi aşamasında Bakanlıkça Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesine istinaden başvuru
ilgili mercilere iletmekte ve görüşleri alınmaktaydı. İlgili merciler ise görüşlerini, Bakanlık kayıt çıkış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa
bildirmekle yükümlü olmakta, zorunluluk halinde, makul ek süre talebinde
bulunabilmekteydi. Makul sürenin ise, muğlak ve ucu açık olduğu açıktır. Bu
durum izin başvurularının değerlendirme sürelerinin uzamasına neden olmaktaydı. Yeni düzenlemeyle bu süre kısaltılmıştır. Düzenlemeye göre çalışma
izinleri ve izin uzatma başvurularına ilişkin olarak; “Görüş, bilgi ve belge
talepleri günlü olarak yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına belge taleplerinde en geç 5, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla 15 gün süre verilir. İlgili
merciler görüşlerini en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirirler. İlgili merciler,
zorunluluk halinde, 15 günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilirler.”
H. ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETLERİ GENİŞLETİLDİ
Uygulama Yönetmeliği’nin 55. maddesinde çalışma izni muafiyetleri
düzenlenmiştir. Maddenin özelliği, maddede sayılan muafiyetler kapsamında
giren yabancı uyruklu şahıslar bakımından çalışma izni alma yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Bu kimseler, çalışma izni olmaksızın ülkemizde çalışabileceklerdir. Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle muafiyetleri
düzenleyen 55. madde önemli değişikliklere uğrayarak yeniden yazılmıştır.
Eski düzenlemede, muafiyet kapsamına girenler 11 madde halinde sayılmış,
bunlardan bir maddesini ise (ı maddesi) Danıştay iptal etmişti. Yeni düzenlemede muafiyet kapsamına girenler 13 madde halinde sayılmıştır. Bir kısım
muafiyetler aynen korunurken, yeni bazı muafiyetler eklenmiş, bazı muafiyet-
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lerin ise süreleri uzatılmış veya belirlenmiştir. Biz burada, yeni eklenen ve
süreleri uzatılan muafiyetlere yer vermeyi uygun bulduk. Buna göre;
Daimi ikametgahları yurt dışında olup, sportif faaliyetler amacıyla dört
aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar çalışma izninden muaf kılınmıştır(55/b).
Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar
ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak
koşuluyla bulunanlar muafiyet kapsamında sayılmıştır(55/d).
Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar daha önce eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere
durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla çalışma izninden
muaf sayılmaktaydı. Yeni züenlemede bu şarta ilaveten bir süre sınırı da getirilmiştir. Buna göre; bu yabancıların muafiyet süresi “iki yılı” geçemeyecektir. Başka bir ifadeyle, bu yabancıların iki yılı doldurmalarını müteakip çalışma izni almaları gerekecektir(55/e).
Bir yabancının sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenler daha önce “3 aylık” bir süre için çalışma izninden muaf olabilmekte iken, yeni düzenlemede muafiyet süresi “6 aya” çıkartılmıştır(55/f).
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının
(Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancıların program süresince çalışma izninden muaf kılınmışlardır(55/g).
Stajyer öğrencilerin muafiyetini düzenleyen “Karşılıklılık esasına göre,
öğrenci değişim programları çerçevesinde staj süreleri ile sınırlı kalmak kaydıyla özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacak yabancı öğrencilerin,” şeklindeki düzenleme “Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri
ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata
vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek
yabancıların,” şeklinde değiştirilmiştir(55/ğ).
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Eski düzenlemede “bir yıl içerisinde görev süresi 6 ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar” muaf sayılmakta
iken, yeni düzenlemeyle “görev süresi 8 ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye
gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar” muaf sayılmışlardır(55/h).
Yeni düzenlemeye eklenen bir muafiyette gemiadamlarına ilişkindir.
Buna göre; “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları
Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan
ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk
Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde
görev yapan yabancı gemiadamları” çalışma izninden muaftırlar(55/i).
Yeni düzenlemede, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları
kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanlar da görevleri süresince çalışma izninden muaf sayılmışlardır.
Daha önce kimi durumlarda “muafiyet başlangıç tarihinden itibaren” 12
ay içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanılabilmekte iken,
yeni düzenlemede maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (f) ve (h) bentleri kapsamındaki yabancıların “bir takvim yılı içinde” muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanılabilmesi benimsenmiştir. Ayrıca, bu haktan
yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet
tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartı aranır.
Çalışma izninden muaf olanlar ikamet izninden ve sosyal güvenlik
yükümlülüklerinden de muaf olmadıkları halde uygulamada böyle bir tereddüt doğmakta ve ikamet izni alınmaması veya sigorta bildirimlerinin yapılmaması halinde sorunlar yaşanmakta idi. Bu bakımdan muafiyetleri düzenleyen
55. madde de, ikamet iznine ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin mevzuat
düzenlemesine yer verilerek işverenler ve yabancı çalışanların tereddüt yaşamamaları ve hatalı uygulamalar yapmamaları sağlanmak istenmiştir. Buna
göre; bu maddede sayılan yabancılar, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren
en geç 30 gün içerisinde ve her halükarda faaliyetlerine başlamadan önce geliş
amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulun-
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dukları yerin emniyet makamlarına bildirerek ikamet tezkeresi almak zorundadırlar. Muafiyet hükümlerinden yararlanacak yabancılara ilişkin sosyal
güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.
Yine çapraz kontrolü sağlayabilmekte bakımından bu madde kapsamında ikamet tezkeresi düzenlenen yabancıların kimlik bilgileri ile çalışacakları
işyerlerinin unvan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numaralarının
emniyet makamları tarafından her ay Bakanlığa bildirilmesi öngörülmüştür.
I. BAŞVURU FORMU DEĞİŞTİRİLDİ
Yeni düzenlemeyle Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 ve
EK-2 değiştirilmiş, EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır. 21 Ocak 2010 tarihinden
itibaren başvuruda bulunacak olanların yeni formu kullanmaları gerekmektedir. Keza, yeni formlarda eski formlarda yer verilen bir kısım bilgilerin istenilmediğini de görmekteyiz.
IV- SONUÇ
Yabancıların ülkemizde çalışabilmelerine ilişkin temel kural; Türkiye’de
bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları şeklindedir.
Yabancı uyruklunun önce denenip, memnun kalınması halinde çalışma izni
için başvurusu yapılması mümkün değildir. Yabancı uyruklu her halükarda
çalışma izninden muaf olmadığı takdirde bu iznini alacaktır. Ancak, uygulamada çalışma izni alınmasında sürecin zahmetli ve uzun sürdüğü görülmekteydi. 5 Şubat 2010 tarihinde yayımlanan 5951 sayılı kanun ve 21 Ocak 2010
tarihinde yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle çalışma izin süresinin kısaltılması, izin sürecinde işlemlerin elektronik ortama taşınarak kolaylaştırılması,
ön izin uygulaması getirilmesi, muafiyetlerin artırılması gibi işverenler lehine
bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Bu çalışmamızda bu düzenlemelerden
önemli gördüklerimizi özetle aktarmaya çalıştık. Yabancı uyruklu istihdam
eden ve etmek isteyen işverenlerimizin mevzuat değişikliklerini iyi irdelemelerinin lehlerine olacağı kanaatindeyiz.
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SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ
HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK
BİRİMİ UYGULAMASI
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
4857 sayılı İş Kanunu “İşyeri Hekimleri” başlıklı 81.maddesi,5763 sayılı
Kanunun 4.maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilmiş “Devamlı olarak en az elli
işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri
dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir
veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla
yükümlüdür. İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve
sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte
düzenlenir”hükmü 26.05.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
16.12.2003 tarih,25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Sağlık
Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik,15.08.2009 tarih27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri
Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında
Yönetmelik 15.08.2009 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
5763 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu 26.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu 81.maddesi “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri”
başlığı adı altında düzenlenmiştir.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde

*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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görevlendirilecek işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, sayısı,
işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde kurulacak işyeri sağlık ve
güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, bu birimlerde bulunması gereken personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına dair usul ve esasları İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
İşyeri Kapsamı
İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması
gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve
acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle yükümlüdürler.
İşverenlerin Yükümlülükleri
1-İşverenler, işyerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak
amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını
izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek,
işçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik
hizmetlerini vermekle yükümlüdür.
2-İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden
fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir
veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.
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İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını
veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.
3-İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden işveren
sorumludur. Ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınması işverenin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
yükümlülükleri, işverenin sorumluluğunu etkilemez.
4-İşveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi personelinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.
5-İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları çerçevesinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin görevlerini
yürütmesi için gerekli bilgileri bu birimlere aktarır.
6-İşveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi
personelinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile ilgili görevlerini etkin bir
şekilde yerine getirmesi hususunda gerekli kolaylığı sağlamak, planlama ve
düzenleme yapılmasına imkân vermekle yükümlüdür.
7-İşveren, sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alır ve
katılımlarını sağlar.
8-İşveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev yapan personelin adı, soyadı, çalışma saatleri ile yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri bilgilendirir.
9-İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının, noter tarafından onaylanmış bir
deftere yazdıkları iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve tavsiyelerinin yerine
getirilmemesinin sonuçlarından işveren sorumludur. Bu defterin, istenmesi halinde, işyerini teftişe yetkili İş Müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.
10-İşveren, işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarına görevlerini yerine
getirebilmeleri için, yeterli çalışma süresini sağlar.
11-İşveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin, başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık
bilgilerine ulaşabilmesini sağlar.
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12-İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kayıt ve bildirim
yükümlülüklerini işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik
birimi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirir.
13-İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. İşyeri ortam faktörlerinden kaynaklanan
hastalıkların yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde, evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar. İşçinin işyerinden ayrılarak başka
bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren işçinin kişisel sağlık dosyasını ister, önceki işveren de dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.
İşçilerin Hak ve Yükümlülükleri
1-İşçiler, işyerinde kendi sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek noksanlık ve
tehlikeleri, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise,
işveren veya işveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
2-İşçiler, işverene karşı yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi için;
a)İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin yapacağı çalışmalara destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim
programlarına katılmak ve gerekli durumlarda işbirliği yapmakla,
b)Kendilerinin ve başkalarının sağlığı ve güvenliği açısından, işyeri sağlık
ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi tarafından verilecek talimatlara uymakla yükümlüdürler.
3-İşçiler veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara katılırlar.
4-Sağlık gözetimi yapılacak işçi, sağlık gözetimi sırasında yürütülecek hizmetlerin amaç ve usulleri hususunda önceden haberdar edilir ve sağlık gözetimi
sonucunda elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirilir.
5-İşçiler veya temsilcileri, mesleki sağlıkla ilgili şüpheli bir durum mevcut
olduğunda sağlık gözetimi isteme hakkına sahiptir.
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İşyeri Hekimlerinin Nitelikleri
İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, eğitim kurumları tarafından
düzenlenen işyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak ve eğitim sonunda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğünce yaptırılacak sınavda başarılı olmak zorundadır.
Kuruluş kanunlarında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşları, üniversiteleri ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen
kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve özel
hukuk tüzel kişileri eğitim kurumları olarak adlandırılır.
İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri
1-İşyeri hekimleri aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 12
saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi
başına yılda en az 30 dakika,
b)Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 24
saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi
başına yılda en az 60 dakika,
c)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 36
saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi
başına yılda en az 90 dakika.
2-Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000’in üzerinde (1000 dâhil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi ile birinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
3-Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dâhil) işçi çalıştırılan
işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi ile birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
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4-Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dâhil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi ile birinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
İşyeri Hekimlerinin Görevleri
İşyeri hekimleri, iş sağlığı hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:
a)İşle ilişkisi bakımından, gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
b)İşyerlerinde sağlığa zararlı riskleri tanımlamak ve değerlendirmek,
c)Birden fazla madde veya etkene aynı anda maruz kalınması durumunda,
ortaya çıkabilecek sağlık tehlikelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında değerlendirmek,
ç)İşçilerin işe girişlerinde sağlık muayenelerini yaparak işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu hazırlamak,
d)Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince işçilerin periyodik sağlık
muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla yapmak,
e)İşçilerin işe giriş ve periyodik muayenelerini uygun olarak yapmak,
f)Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
g)Sağlık sorunları nedeniyle işe gelememe ve işyerinde olabilecek sağlık
tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek,
ğ)Sağlık sorunları nedeniyle üç haftadan daha uzun süreli işten uzaklaşmalarda veya meslek hastalıkları, iş kazaları nedeniyle ya da sık tekrarlanan işten
uzaklaşmalarda işe dönüş muayenesi yapmak,
h)İşçinin işe girişinde ve iş değişikliğinde, işe uyumunun belirlenmesi amacıyla yapılan sağlık muayenesi sonucunda düzenlenen raporda, çalıştırılacağı işler
ve çalışma şartlarını belirtmek, rapor sonucunu işveren ve işçiye yazılı olarak bildirmek,
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ı)Herhangi bir kaza, hastalık veya periyodik muayene sonrasında eski işinde
çalışması sakıncalı bulunan işçinin, mevcut sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
i)Özürlü ve eski hükümlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza veya
hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları,
uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor hazırlamak ve işlerine uyumlarını sağlamak,
j)Gebe veya emziren kadınları, on sekiz yaşından küçükleri, iki yaşından
küçük çocuğu olan anneleri, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanları, kronik
hastalığı olanları, yaşlıları, malul ve özürlüleri, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özelliği olan işçileri; yakın
takip ve koruma altına almak, bilgilendirilmelerine özel önem vermek, yapılacak
risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak,
k)Gerekli laboratuvar tetkiklerini, radyolojik tetkik ve muayeneleri yaptırmak,
l)Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapmak, portör muayenelerini yaptırmak,
m)İşyerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyerek ve denetleyerek işyerindeki bütün birimlerin işçilerin sağlığını koruyup geliştirecek biçimde düzenlenmesi, işçiye sağlıklı bir ortamda ve yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak
nitelikte yemek verilmesi, içme suyu imkanı sağlanması, soyunma odaları, banyo,
lavabo ve tuvaletlerin bakımlı ve temiz olması ve genel temizlik donanımının
temin edilmesi ve sürdürülmesi, mevcutsa yatakhanelerin sağlığa uygunluğunun
sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
n)İşyerinde mevcutsa kreş ve çocuk bakım yurdu ile emzirme odalarının
sağlık şartlarını kontrol etmek, sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanması için
tavsiyelerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
o)İşin işçiye uygunluğunun sağlanmasını tavsiye etmek,
ö)Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olan ve iş kazası geçiren işçileri izlemek ve bunların kontrolünü yapmak, meslek hastalıkları tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
p)İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak,
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r)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut durum, sorunların tespiti, bunların
çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla incelemeler yapmak,
s)Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini
yapmak,
ş)İşyerinde varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve
işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık
yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
t)Yürütülecek her türlü sağlık gözetim faaliyetleri sonucunda elde edilen
verilerin kullanılması ile ilgili olarak işçileri ve temsilcilerini bilgilendirmek ve
onların rızasını almak,
u)İşçileri, işiyle ilgili sağlık tehlikeleri, yapılan sağlık muayenesinin sonuçları ve bunların değerlendirilmesi konusunda yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
ü)İşçilerin, zamanlarını etkin ve verimli biçimde değerlendirmeleri amacıyla eğitici, kültürel ve sportif etkinliklerle zenginleştirilmiş dinlenme imkânı sağlamak için tavsiyelerde bulunmak,
v)İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak, ilgili personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütmek,
y)İş ile işçinin uyumunu sağlamak için; iş usullerinin işçilerin fiziksel ve
zihinsel kapasitelerine uyarlanması, işçilerin sağlığının yapılan iş ve işlemler ile
çalışma ortamındaki çeşitli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi ihtimaline karşı inceleme ve araştırmalar yapmak,
z)İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılmak, meslek hastalığı
tanısı veya şüphesi olanların bulunduğu ortamlarda çalışan işçilerle ilgili inceleme
yapmak,
aa)Yeni teçhizatın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş
uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
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bb)Yıllık çalışma planını, varsa iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak
hazırlamak,
cc)İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık
değerlendirme raporunu, varsa iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak,
çç)İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitimin verilmesi için
ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
dd)İş sağlığı, hijyen ve ergonomi ile kişisel koruyucu donanımlar ve toplu
koruma yöntemleri konularında tavsiyelerde bulunmak,
ee)İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve
temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
ff)İşçilere, bağımlılık yapan maddelerin, özellikle tütün ve tütün mamullerinin, kullanılmasının zararları konularında eğitim vermek,
gg)Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.
İşyeri Hekimlerinin Yetkileri
İşyeri hekimleri;
a)Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca görevini yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz,
b)Çalışmalarını tam bir mesleki bağımsızlık içinde ve tıbbi deontoloji kurallarına uygun biçimde yürütür,
c)İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir,
ç)Sağlık durumu bakımından yaptığı işle uyumsuz olduğu belirlenen işçilerin, işyerinde uygun bir işte görevlendirilmesini tavsiye eder,
d)Üretim teknolojilerinin planlanmasında iş sağlığı ile ilgili tavsiyelerde
bulunur,
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e)Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı konusunda inceleme,
araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür,
f)Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar.
İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri
İşyeri hekimleri görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu
kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak,
işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
İşyeri Hekimlerinin Eğitimi
Eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur.
Eğitimin süresi, 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla üçte ikisi uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak da verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise işyeri hekimi bulunan bir işyerinde
yapılır. İşyeri hekimliği eğitim programlarının sonunda Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce sınav yaptırılır.
İşyeri hekimliği sınavında başarılı olamayanlar, sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde bir kez daha sınava girme hakkına sahiptirler. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim
programına katılmak zorundadırlar.
İşyeri hekimleri, işyeri hekimliği belgelerini aldıkları tarihten itibaren yedi
yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 24 saatten az olamaz.
Bilgi yenileme eğitimine katılmayan işyeri hekimlerinin, işyeri hekimliği
belgeleri geçersiz sayılır ve bilgi yenileme eğitimine katılıncaya kadar görev ve
yetkilerini kullanamazlar.
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İşyeri Hekimliği Eğitim ve Sınav Komisyonu
İşyeri hekimliği eğitim programları ile bilgi yenileme eğitim programlarının
hazırlanması, uygulanması ve işyeri hekimliği eğitim programlarının sonunda
sınavların yapılması ile ilgili usul ve esaslar, işyeri hekimliği eğitim ve sınav
komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürünün başkanlığında, Genel Müdürlükten bir hekim, İş Teftiş Kurulu
Başkanlığından iş sağlığı ve güvenliği alanında görevli bir İş Müfettişi, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nden bir eğitim uzmanı, Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinden
birer hekim temsilci ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek iş sağlığı konusunda çalışmaları olan bir hekim öğretim üyesinden oluşur.
Komisyon, her yıl Kasım ayında yapacağı olağan toplantısında bir sonraki yılın
çalışma programını belirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü, gerektiğinde komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantıların gündemi üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu kararı
belirler. Komisyon kararı, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.
İşyeri Hekimliği Belgesi
İşyeri hekimliği belgesi;
a)İş sağlığı ve güvenliği alanında en az üç yıl teftiş yapmış olan hekim İş
Müfettişi veya üniversitelerden iş sağlığı bilim uzmanlığı ve/veya bilim doktorası
almış veya iş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlığı almış
olan hekimler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerde iş sağlığı alanında fiilen en az yedi yıl çalışmış hekimlere istekleri halinde,
b)İşyeri hekimliği eğitim programlarına katılan ve eğitim sonunda Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yaptırılan sınavda başarılı olan hekimlere verilir.
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İşyeri Hekimliği Sözleşmesi
İşyerinin:
Unvanı:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Faaliyet alanı:
Yer aldığı tehlike sınıfı:
Toplam işçi sayısı:
İşyeri Hekiminin:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No.:
Diploma Tarih ve No.:
Belge Tarih ve No.:
Uzmanlık alanı:
Hizmet vereceği işyeri hekimliği süresi:
Adres:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
Çalıştığı diğer işyerlerinin:
Unvanı:
Yer aldığı tehlike sınıfı:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Tarih
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İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birime işyeri sağlık ve güvenlik birimi denir.
Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri
sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin
yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara
yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. Bu yükümlülük,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
önleyici ve koruyucu hizmetleri, işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre yürütür.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen hekime işyeri hekimi denir.
İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen mühendis veya teknik elemana iş güvenliği uzmanı denir.
Bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek
üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri ortak
sağlık ve güvenlik birimi olarak adlandırılır.
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olması zorun-
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ludur. Bu kurucular, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde kurucu olamazlar.
Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kurulabilmesi için, bu birimlerde tam
süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi ve bir iş güvenliği uzmanı
istihdam edilir.
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklarından birinin işyeri hekimi olması halinde işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü, iş
güvenliği uzmanı olması halinde ise iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü
aranmaz. Ortak sağlık ve güvenlik birimi önleyici ve koruyucu hizmetleri, işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre yürütür.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet
verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer personelin hizmet vermesi sağlanır.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde,
gereğinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer personel görevlendirilebilir.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuru İşlemleri
1-Kurulacak olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne aşağıdaki bilgi ve
belgelerle birlikte bir yazı ile başvururlar. Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden
istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel
Müdürlükçe tasdiki yapılır.
a)Ortak sağlık ve güvenlik biriminin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve iletişim bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden
başvuru yazısı,
b)Ticari şirketler için Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örneği,
c)Vakıf veya dernekler için senet veya tüzüklerinin tasdikli örneği,
ç)Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kurucusunun veya kurucu ortaklarından
en az birinin işyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin tasdikli
örneği,
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d)Kamu kurum ve kuruluşlarında kurulacak ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yöneticilerinin en az birinin işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olması
gerekir.
e)Faaliyet gösterilecek yer kiralık ise en az beş yıl süreli kira sözleşmesinin
tasdikli örneği,
f)Faaliyet gösterilecek yer, ortak sağlık ve güvenlik birimine veya kurucularından birine ait ise tapu senedinin tasdikli örneği,
g)Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakkına sahip ise ilgili tapu sicil müdürlüğünden alınacak belge,
ğ)Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,
h)Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız
bölümlerinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin faaliyet gösterebileceğine dair
kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı kararın tasdikli örneği,
ı)İlgili mevzuata göre, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
2-Kamu kurum ve kuruluşları için aşağıdaki belgeler istenir.
a)Ortak sağlık ve güvenlik biriminin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve iletişim bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden
başvuru yazısı.
b)Kamu kurum ve kuruluşlarında kurulacak ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yöneticilerinin en az birinin işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olması
gerekir.
c)İlgili mevzuata göre, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Yetkilendirilmesi
Ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından hazırlanan başvuru dosyası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından incelenir, eksiklikleri var ise kurulacak olan ortak sağlık ve güvenlik
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birimlerine yazılı olarak bildirilir. Yapılan inceleme sonucunda şartları taşımaları
halinde başvuru dosyasında belirtilen adrese münhasıran Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ilgililere
ortak sağlık ve güvenlik birimi yetki belgesi düzenlenir.
Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ortak sağlık ve güvenlik birimi yetki belgesini almadıkça faaliyetlerine başlayamazlar.
Başka bir adreste şube açıldığı takdirde şartların yerine getirilmesi kaydıyla
şube için de yetki belgesi düzenlenir. Bu belgelerin, ortak sağlık ve güvenlik
birimleri tarafından üç yılda bir Genel Müdürlüğe vize ettirilmesi zorunludur.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince Uyulması Zorunlu Hususlar
Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, aşağıda belirtilen hususlara uymak
zorundadırlar:
a)İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki
belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır.
b)Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklâm yapılamaz.
c)Tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının
yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz,
ç)Özel kuruluşlar tarafından, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler,
yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanılamaz.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Bina ve Donanımı
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına
yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen tek katlı bir binada veya kurulacağı binanın giriş katında olmalıdır. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri, muayene, ilkyardım ve acil müdahalenin yapılabileceği en az bir oda, bir iş güvenliği uzmanı
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odası ile bekleme yeri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ise, en az bir muayene
odası, bir ilkyardım ve acil müdahale odası, bir iş güvenliği uzmanı odası ile bekleme yerinden oluşur.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması zorunlu olan işyerlerinden;
a)Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000’e kadar işçi çalıştırılan işyerlerinde,
tehlikeli sınıfta yer alan ve 750’ye kadar işçi çalıştırılan işyerlerinde ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500’e kadar işçi çalıştırılan işyerlerinde, işverenlerin, sağlık ve güvenlik hizmeti verme yükümlülüklerinin tamamını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet almak suretiyle yerine getirmeleri durumunda, işyerlerinde bir ilkyardım ve acil müdahale odası ve yeterli sayıda ilkyardımcı olması kaydıyla bina ve donanım şartı aranmaz.
b)Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000’in üzerinde (1000 dâhil) işçi çalıştırılan işyerlerinde, tehlikeli sınıfta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dâhil) işçi çalıştırılan işyerlerinde ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dâhil)
işçi çalıştırılan işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik biriminin bina ve donanımı
kurulması ve tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işyeri hekimi istihdamı ile sanayiden sayılan işlerde tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan iş güvenliği uzmanı istihdamı zorunludur.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin
Görevleri
a)İşçilerin Sağlık Gözetimi
İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her
türlü sağlık hizmetini kapsar.
b)Çalışma Ortamının Gözetimi
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar.
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c)Eğitim, Danışmanlık ve Bilgilendirme
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi; işçilerin
iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve bilgilendirilmelerini sağlar, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili her türlü konuda danışmanlık yapar.
d)İlkyardım ve Acil Müdahale
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi; İşyerinde
kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumları belirler. Acil durum planının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından
yapılması gerekenleri ve uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim,
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
İşyerinde, ilkyardımcı olarak görevlendirilecek kişilerin gerekli eğitimleri
almasını sağlayacak organizasyonu yapar. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, işyerindeki çalışma süresince açık bulundurulur. Bu süre içerisinde, yeterli sayıda ilkyardımcı görevlendirilir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden sağlanması, işyerlerinde yeterli sayıda ilkyardımcı bulundurulması zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz.
e)Kayıt ve İstatistik
1-İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt
altına alınır ve belgeler 10 yıl süreyle saklanır.
2-İşçilerin sağlığının çalışma şartlarından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde; işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, hastalık ve sağlık sorunları ile
ilgili yapılan başvuruların günlük ve aylık kayıtları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları, işe devamsızlık, zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullanılır.
3-İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işçilerin sağlık bilgileri, yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile
bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında, gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar.
4-İşveren, işçiler ve temsilcileri ile varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun,
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.
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5-İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerinde meydana gelen bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder ve bunlarla ilgili rapor hazırlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip
işlemlerinde formları kullanır, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını
değerlendirerek kaynaklarını belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geliştirir.
İşyeri Hekimlerinin İşyeri Sigortalılarına Sosyal Güvenlik Kurumu
Adına Reçete Yazma ve İki Güne Kadar İstirahat Vermesi
İşyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde sigortalılar için Sosyal Güvenlik
Kurumu adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesinin hangi esaslara göre talep edileceği 02.01.2006 tarihli 3-255 Ek sayılı ve 15.03.2007 tarihli
2007/21 sayılı genelgeler ile açıklanmış ancak, Türk Tabipler Birliği Merkez
Konseyi tarafından, Danıştay Onuncu Dairesinin 2006/817 Esasına kayden açılan
davaya ait karar sonucu 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı genelgenin 1/A-a-b,
1/B-a, l/D maddesinin üçüncü paragrafı ile 7. ve 15. bentlerinin iptal edilmesi
nedeniyle uygulamada değişiklik yapılmıştır.20.05.2009 tarih,71 sayılı Genelge
ile 02.01.2006 tarihli 3-255 Ek sayılı Genelge iptal edilmiştir.
1/A-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler
a)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan
hekimlerin o işyeri sigortalıları için Sosyal Güvenlik Kurumu adına reçete yazma
ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde:
-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,
-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair
Tabip Odasınca verilen izin belgesi gerekmektedir.
b)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan
veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat
verebilmesi taleplerinde;
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-İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,
-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair
Tabip Odasınca verilen izin belgesi gerekmektedir.
B-Özel Bir İşyerinde Tam Gün Çalışan Hekimler
Özel bir işyerinde tam gün çalışan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;
- İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,
- Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair
Tabip Odasınca verilen izin belgesi gerekmektedir.
C-Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler İle Serbest Olarak
Çalışan Hekimler
Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan
hekimlerin ilk defa ve ikinci defa özel bir işyeri sigortalıları için Sosyal Güvenlik
Kurumu adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;
-İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,
-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair
Tabip Odasınca verilen izin belgesi gerekmektedir.
2-Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için Sosyal Güvenlik Kurumu adına
reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün değildir.
3-Asistan hekimlere Sosyal Güvenlik Kurumu adına reçete yazma ve iki
güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmadığından, hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması gerekmektedir.
4-Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması gerekmektedir.
5-Hekimin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar,
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sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmeleri halinde, aynı gün içinde muayene olabilmelerine imkân verecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
6-Kamu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ancak Sağlık
Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 sayılı Kanun 4.maddesi
hükmüne göre çalıştıkları takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu adına reçete yazma
ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermesi mümkün olduğundan, bu hekimlere ait sözü edilen belgenin gönderilmesi gerekmektedir.
7-Birden fazla Sosyal Güvenlik Kurumu adına reçete yazma ve sigortalılara
iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınan hekimin işyerlerindeki poliklinik
saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması gerekmektedir.
8-Hekimlerce kullanılması zorunlu olan tedavi kartlarının düzenlenmesi,
tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.
9-Hekimlerce işyeri sağlık biliminde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vakaların sevk edilmemesi, sevk edilmeleri zorunlu olan vakaların ise, mutlaka ilk
muayene sonucu, sevk nedeni ve düşünülen teşhis de belirtilmek sureliyle en
yakın Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna gönderilmesi gerekmektedir.
10-Hekimlerce yazılan reçete içeriği ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin
edilmesi gerekmektedir.
11-Hekimlerce yazılan reçetelerin kendilerine verilen yetki ile sınırlı kalması, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ esaslarına uygun olması
gerekmektedir.
12-İşyerinin, ikinci bir hekime Sosyal Güvenlik Kurumu adına reçete yazma
ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunursa, bu hekime ne sebeple ihtiyaç duyulduğunun açıklanması gerekmektedir.
13-İşveren ve hekim arasında yapılan sözleşme belgesi, işyeri-hekim beyan
taahhüt belgesi ile hekim yetkilendirme talep formunun tüm maddelerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
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Sonuç:
İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından sanayiden sayılan işlerin
yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar.
Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve
kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve
kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin işyeri hekimliği hizmetleri
gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık
birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak da kullanılabilir.
İşletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz.
İşçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili eğitimler işçilere mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir.
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri hekimliği hizmetlerinin yerine getirilmesini başka bir ortak sağlık ve güvenlik birimine devredemezler.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi personeli, işyerinin teknik ve idari bilgileri ile işçilere ait tıbbi bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdür.
İşyeri hekimi çalıştıran işyerlerinin talepleri halinde, hekimlere işgücü ve
zaman kaybının önlenmesi, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin
sağlanması amacıyla iki güne kadar istirahat vermek ve Sosyal Güvenlik Kurumu
adına reçete yazmak yetkisi tanınabilmektedir.
Yasal düzenleme gereği bir hekimin iki işyerinden fazla işyeri için Sosyal
Güvenlik Kurumu adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat yetkisi verilmesi mümkün değildir. Asistan hekimlerin ise iki güne kadar istirahat vermek ve
Sosyal Güvenlik Kurumu adına reçete yazmak yetkisi yoktur.
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KRİZİN MUHASEBESİ VE
MUHASEBENİN KRİZİ
ACCOUNTING OF THE CRISIS AND
CRISIS OF THE ACCOUNTING
Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN*
ÖZET
1929 yılında baş gösteren büyük ekonomik buhranla beraber tam anlamıyla ekonomi yazınına giren kriz kavramının temel ortaya çıkış nedenleri
arasında aslında tam bir görüş birliği yoktur. Zira görüntüdeki nedenler bazen
temeldeki nedenleri gizleyebilmektedir. Kriz ve muhasebe arasındaki ilişkinin
analizi temeldeki nedenlerin daha iyi anlaşılması bakımından son derece
önemlidir. Bu çalışmada ekonomik krizlerin bir muhasebesi yapılmakta ve
temeldeki nedenlerden birinin de muhasebe uygulamaları olduğu tespit edilmektedir.
Ekonomik krizlerde acaba muhasebenin gerçekten bir payı var mıdır?
Özellikle bugün içinde bulunduğumuz küresel kriz muhasebenin (ve denetimin) kusur veya ihmalleri yüzünden mi ortaya çıkmıştır? Bu kriz esasında bir
muhasebe krizi olarak da değerlendirilebilir mi? Bu çalışmanın amacı bu
soruları tartışmak ve cevaplamaktır. Zira bu sorulara verilecek cevaplar muhasebenin doğrudan geleceği ile ilgili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Muhasebe, Denetim, Muhasebe
Mesleği

*
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ABSTRACT
With the beginning of the greatest economic depression in 1929, the
concept of depression (crisis) had been fully accepted word entered into
Economy literature, in fact, there is no fully complete consensus among the
factors which occurring basicly causes of the crisis. In fact, principal causes
can sometimes be hidden by the apparent reasons. The analysis of the relationship between crisis and accounting is very important for understanding of
some basic causes of the crisis. In this study, Economic crises have been examined and trying to determine that accounting is also one of the main factor
for the crisis.
Is accounting has any mission for Economic crisis? Especially, in the
occurrence of the current global crisis is because of defect or omission of the
accounting (and auditing)? Can this crisis be considered as accounting crisis,
in fact? The aim of this study, to discuss those questions and reply them question, because the answers of those questions can directly related to future of
accounting.
Key Words: Economic Crisis, Accounting, Auditing, Accounting Profession.
GİRİŞ
Ekonomik küreselleşme nedeniyle artan karşılıklı küresel bağımlılık
(global interdependency) ülkelerin ekonomi politikalarını belirlemedeki
bağımsızlıklarını önemli ölçüde kısıtlamış ve onları uluslararası ekonomik
gelişme ve dalgalanmalara karşı aşırı duyarlı hale getirmiştir. Ekonomik küreselleşmeyle birlikte birçok ülkede uygulanan finansal serbestleşme programları sonucunda finansal denetim azalmış, oluşturulan finansal serbestlik ortamı finansal sektörün reel ekonomiden çok daha hızlı gelişmesine olanak sağlamıştır. Artan finansal aktivite ve araçlardaki çeşitliliğe rağmen bu araçları ve
içerdikleri riskleri değerlendirebilecek teknik kapasite oluşturulamamıştır.
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Piyasaların ve finansal kurumların uluslararası niteliğinin artması, ulusal merkez bankalarının, bankaların ve finansal kuruluşların üzerindeki yaptırım
gücünü zayıflatmıştır. Bu durum finansal piyasalarda genel kırılganlığın artmasına katkıda bulunmuş ve krizlere zemin hazırlamıştır (Özkan, 2008:71).
Finansal serbestleşme, hem krizlerin oluşmasında hem de yayılma riskinin
artmasında önemli rol oynamıştır (Özkan, 2008:2).
Yaşanan finansal krizlerde acaba muhasebenin bir suçu var mıdır?
Bugün içinde bulunduğumuz küresel finansal krizin ortaya çıkmasında ve kısa
süre içinde tüm dünyaya yayılmasında muhasebe ve denetimin bir kusuru veya
ihmali söz konusu mudur? Diğer bir anlatımla muhasebe temel kavramlarının,
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin, en yaygın muhasebe yaklaşım, yöntem ve uygulamalarının, muhasebe standartlarının, muhasebe mevzuatının
yani muhasebe ve denetim ile ilgili yapılan her türlü mesleki ve yasal düzenlemelerin küresel finansal krizin nedenleri veya sonuçları ile ilişkilendirilmesi mümkün müdür?
IMF raporlarına göre son krizin neden olduğu zarar bugün itibarıyla
ABD’de 2.7 trilyon USD, Avrupa’da 1.2 trilyon USD ve Japonya’da 150 milyar USD’ye ulaşmış olup toplam zararın gelecek 2 yıl içinde yaklaşık 6 ila 11
trilyon USD arasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başta ABD’de
olmak üzere yüzlerce banka ve finans kurumu ile birçok dev şirketin iflasına
neden olan son küresel finansal krizin muhasebe ve denetim ile olan ilişkisi
aşağıda irdelenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla öncelikle krizin kısa bir muhasebesi yapılacak ardından muhasebenin krizi tartışılacaktır.
I. KİRİZİN MUHASEBESİ
İktisadi anlamda kriz, ekonomik bir yapıyı bütün olarak etkileyen ve
dengeleri bozan (Şakrak, 1999:48), iktisadi işleyişi kısmen ya da tamamen
değiştiren kapsamlı sorunlar bütünüdür (Aktaş vd., 2009:11). Sektörel, ulusal,
bölgesel veya küresel düzeyde ortaya çıkabilen ekonomik krizler (Eğilmez,
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2009) para, faiz, banka, döviz, borsa veya dış borç vb. finansal nitelikli olabileceği gibi resesyon, enflasyon veya işsizlik vb. reel sektör ile ilgili de olabilir (Yıldırım ve Gülcemal, 2009:145; Özer, 1999:29). Ekonomik krizler kimi
zaman doğrudan doğruya (bu son yaşanan küresel krizde olduğu gibi) finans
sektöründen kaynaklanırken, kimi zamanda reel sektörden başlayıp finans
kesimini etkilemektedir.
2008 yılında ABD’de mortgage yüzünden ortaya çıkan, sonrasında aşamalı olarak tüm dünyaya yayılan küresel kriz sadece ABD ekonomisini değil,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini de etkilemiştir. Bu krizi tetikleyen olayların başında likidite bolluğu ve gevşek borçlanma kuralları, yüksek
riskli mortgage kredilerinin menkulleştirilmesi gelmektedir. Bu finansal ürünlere olan güvenin çöküşüyle beraber mortgage kredileri değer kaybetmiş bu da
finansal aracıların bilânçolarında kötüleşmelere sebep olmuş ve sonrasında
krizin alt yapısı tamamen oluşmuştur. Likidite bolluğu dolayısıyla riskli kredilerde artış, bu kredilerin şeffaf olmayan bir biçimde menkul kıymetleştirilmesi, türev ürünlerin muhasebeleştirilmesindeki başarısızlık, finansal raporların denetimindeki zaaflar, derecelendirme kuruluşlarının gecikmeli ve hatalı
değerlendirme ve kararları krizin başlıca sebepleri arasında sayılabilir.
Marksist çevrelerin görüşleri krizin şaşılacak bir şey olmadığı yönündedir. Zira bu onlara göre kapitalizmin doğal bir sonucudur (Akgüç, 2009).
Kapitalizm doğası gereği sürekli olarak kriz üretmeye devam edecektir.
Bundan kurtuluş yoktur. İslami çevreler de benzer biçimde kapitalizme ağır
eleştiriler getirmektedirler. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu İslam Kalkınma
Bankası “Küresel Finansal Kriz” ile ilgili iki önemli nedenden bahsetmektedir. Bunlar aşırı krediler ve aşırı spekülasyondur. Halbuki İslam faizi yasaklayarak aşırı kredilere, ihtiyatlı ve dengeli olmayı emrederek de spekülasyona
izin vermemektedir. Gerçek şu ki, İslami finansal hizmetler sektörü krizden
neredeyse hiç etkilenmemiştir (http://www.isdbforum.org).
Yukarıda açıklanan bu farklı görüşler de dikkate alınarak son yaşanan
küresel kriz için “reel sektör ile finansal sektör arasındaki bağın artık inceldi-
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ği yerden koptuğunun resmidir” denebilir. Finans sektöründe icat edilen bir
takım kağıt evraklar, defalarca türevinin alınması ve aşırı değerleme dolayısıyla ekonomik gerçekleri yansıtmaktan uzaklaşmıştır. Gerçekte değeri olmayan (zehirli tabir edilen) varlıkların işletme aktiflerinin içine yerleşerek finansal balonlara ve fiktif karlara neden olması engellenemediği sürece krizler de
engellenemeyecektir. Muhasebe kural ve standartlarına harfiyen uygun görünmekle beraber işletmelerin iktisadi/mali/finansal gerçeklerini yansıtmaktan
uzak olarak hazırlanan (ve dolayısıyla topluma mütemadiyen yalan söyleyen)
finansal raporların üstelik denetlenmiş ve onaylanmış olması krizin adının
biraz da “muhasebe” konulmasını zorlayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
II. MUHASEBENİN KRİZİ
“Krizin muhasebesi” yapıldığında, karşımıza çıkan tablo biraz da
“muhasebenin krizi” gibi görünmektedir. Yaşanan finansal krizlerde acaba
muhasebenin ve denetimin bir suçu var mıdır? Örneğin bugün içinde bulunduğumuz küresel finansal krizin ortaya çıkmasında ve kısa süre içinde tüm
dünyaya yayılmasında muhasebe ve denetimin bir kusuru veya ihmali söz
konusu mudur? Daha açık bir anlatımla muhasebe temel kavramlarının, genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerinin, yaygın muhasebe yaklaşım, yöntem ve
uygulamalarının, muhasebe standartlarının, muhasebe mevzuatının, muhasebe denetiminin, muhasebe ve denetim ile ilgili yapılan her türlü mesleki ve
yasal düzenlemelerin, muhasebe kültür ve değerlerinin küresel finansal krizin
nedenleri veya sonuçları ile ilişkilendirilmesi mümkün müdür?
Her şeyden önce bugün var olan ekonomik sistemler ve finansal uygulamalar şayet kriz üretiyorlar ise muhasebe ve denetim sistem ve uygulamaları
da bu sistemlerin ayrılmaz bir parçası (alt sistemi) olarak bu krizlerden sorumlu tutulmalıdır. Ekonomik sistemler muhasebe ve denetim sistem ve uygulamalarının omuzlarında yükseldiğine göre ekonomik veya finansal krizlerin
altında biraz da muhasebe ve denetim sistem ve uygulamalarını aramak yan25
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lış olmasa gerektir. Nitekim finansal sistemin aşırı risk alınmasına izin vermesi, varlıkları doğru fiyatlandıramaması ve şeffaflık konusunda gösterdiği zaafiyet mali piyasaların başarısızlığını doğuran ana nedenler arasında sayılmaktadır (TEPAV, 2008:2). Bir bakıma “muhasebenin krizi” olarak ifade edebilecek başlıca olayların aşağıdaki noktalarda özetlenmesi mümkündür:
• Genel anlamda muhasebenin temel kavramlarından uzaklaşma,
• Muhasebe standartları ve düzenleme yetkisine sahip kurumların tam
bağımsız olamamaları,
• Yaratıcı muhasebe (creative accounting) uygulamaları,
• Yanıltıcı finansal raporlar ve denetim raporları,
• İhtiyatlılık ve muhafazakârlık kavramlarından uzaklaşma,
• Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerleme,
• Şeffaflık sorunu ve denetim zaafiyeti.
Her şeyden önce yaşanan küresel krizin işletmelerin muhasebenin temel
kavram ve ilkelerinden uzaklaşmasının bir sonucu olduğu söylenebilir. Bu
noktada muhasebe standartlarının da birçok muhasebe temel kavramından
uzaklaşmayı adeta teşvik eden bir yapı getirmeye çalıştığı gözden uzak tutulmamalıdır. Muhasebe kural ve standartlarının tanıdığı seçenekler ve sahip
olduğu esnekliklerin yol açtığı yaratıcı muhasebe uygulamaları ile yanıltıcı
finansal raporlar da krizin nedenleri arasında sayılabilir. Zira bu sayede finansal bilgi kullanıcılarının işletmeyi gerçekte olduğundan daha farklı algılaması
ve genellikle zarar görecekleri kararlara imza atmaları sağlanmaktadır. Diğer
yandan piyasa değerleri ile değerleme yaklaşımlarının, taşıdığı riskler nedeniyle (mali gerçekleri yansıtmaktan uzaklaşması), çoğu zaman kredi verenleri ve sermaye sahiplerini koruması mümkün olamamaktadır. Hedge muhasebesi ve türev ürünlerin muhasebeleştirilmesi halen muhasebenin en sorunlu
oluğu alanlardandır. Hesap verilebilirliği ortadan kaldıran devasa şeffaflık
sorunları, denetim proseslerinde ortaya çıkan zaafiyetler krizi tetikleyen
sebepler arasında görülmektedir. Ekonomik krizler ile muhasebe arasındaki
ilişkinin görünür hale geldiği bu sorunlar aşağıda kısaca açıklanacaktır.
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2.1. Muhasebenin Temel Kavramlarından Uzaklaşma
Yaşanmakta olan finansal krizin muhasebe kavram, ilke ve esaslarına
uymama nedeniyle ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. TÜRMOB genel başkanı kriz ile ilgili bir değerlendirmesinde “krizin temelinde muhasebe ilkelerine uymama yer almaktadır ve çözüm muhasebe içinde aranmalıdır” demiştir (Türker, 2009). Gerçekten de bugün yaşanan küresel krizin ortaya çıkmasında, işletmelerin muhasebenin temel kavramlarından giderek uzaklaşan
muhasebe uygulamaları içine girmiş olmalarının önemli rol oynadığı tespit
edilmektedir. Bu bağlamda iflas eden büyük şirketlerin muhasebe uygulamaları incelendiğinde;
• muhasebe organizasyon ve süreçlerinde tüm toplum çıkarları gözetilmeyerek sosyal sorumluluk kavramından,
• işletme kasası ile işletme sahip ve/veya ortaklarının cebini ayırmayarak kişilik kavramından,
• aşırı kar hırsı yüzünden yüksek riskli işlere, spekülatif davranışlara
veya yatırımlara girip şirket varlığını tehlikeye atarak işletmenin sürekliliği
kavramından,
• aktifleştirme yöntemi, gelir ve gider tahakkukları, aylara/yıllara sari
gelir veya giderleri kullanarak veya zararları sürekli erteleyerek dönemsellik
kavramından,
• kur farklılıklarını ve arbitraj yöntemlerini kullanarak para ölçüsü kavramından,
• piyasa değeri yöntemi ile varlıklar gerçeği yansıtmayan değerlerle
ortaya konularak maliyet esası kavramından,
• işletme yönetiminin finansal raporları manipüle etme isteğine alet
olunarak tarafsızlık kavramından,
• muhasebe değerleme seçenekleri ve yöntemlerine ilişkin farklı amaçlı tercihler ile tutarlılık kavramından,
• şeffaf olmayan uygulamalar ile tam açıklama kavramından,
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• gerçekleşmeyen gelirleri kaydederek (Enron olayı vb.) ve karşılık
ayırmayarak ihtiyatlılık kavramından,
• karar vericilerin kararlarını etkileyebilecek hususları gizleyerek
önemlilik kavramından,
• özü farklı ancak görünürde muhasebe kural ve standartlarına uygun
işlem ve uygulamalar ile özün önceliği kavramından genellikle uzaklaşıldığı
gözlemlenmektedir.
Gözlemlenen bu hususlar muhasebede mesleki özen, bilgi ve tecrübe
eksikliği gibi çok da kötü niyetli olmayan nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
Bununla birlikte kimi uygulamaların meslekle ilgili etik kural ve standartlara
ayrıca diğer ilgili mevzuata aykırı olması bir yana tüm toplumun çıkarlarına
ve genel ahlaki normlara ters düşen ancak son derece bilinçli (profesyonel)
davranışlardan kaynaklandığı da anlaşılmaktadır. Hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın genel kabul görmüş muhasebe ve denetim kavram, ilke,
kural, standart ve yöntemlerine aykırı uygulamalar kamu menfaatlerini korumaya katkıda bulunmak ile görevli bu hakkaniyet temelli alanı esas yörüngesinden çıkarıp krize uygun ortam hazırlayan bir alan haline dönüştürmektedir.
2.2. Muhasebe Standartları ve Düzenleme Yetkisine Sahip
Kurumların Tam Bağımsız Olamamaları
Son finansal krizin ardından muhasebe standartları ve kurumları da sorgulanmaya başlanmış (Yılmaz, 2009:6) özellikle finans kurumlarının IASB
(Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) ve FASB (Finansal Muhasebe
Standartları Kurulu) üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı ve bu
kurumların işleyişleri önemli tartışma konularından biri haline gelmiştir
(Arnold, 2009:803-809).
Ekonomilerdeki küçük işletmelerin genellikle aktiflerini ve karlarını
olduğundan düşük, büyük işletmelerin ise tam aksine varlıklarını ve karlarını
olduğundan büyük gösterme eğilim ve çabası içinde oldukları gözlemlenmek-
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tedir. Bunun nedeni gayet açıktır. Küçük işletmenin derdi devletle, büyük
işletmenin derdi milletledir. Halka açık olmayan küçük işletmeler sürekli nasıl
daha az vergi öderim dürtüsüyle vergi matrahlarını küçültmek, bunun mümkün olmadığı durumlarda vergiyi mümkün olduğu kadar ötelemek isteğindedirler. Halka açık büyük işletmeler ise nasıl daha fazla kaynak (sermaye ve
kredi) yaratabilirim düşüncesiyle zararlarını gizlemekte, aktiflerini şişirmekte
ve karlarını olduğundan daha yüksek gösterecek (yaratıcı) muhasebe uygulamalarına müracaat edebilmektedirler. İşin paradoksal tarafı ise her şeyin
muhasebe kurallarına ve muhasebe standartlarına uygun (gibi) görünmesidir.
Bu amaçlara denetim kurumları, kredi derecelendirme kuruluşları, kredi ve
finans kurumları da alet edilmekte hatta ortak bile olabilmektedirler. Büyük
işletmelerin ve özellikle kredi ve finans kurumlarının muhasebe ve denetim
meslek ve uygulamalarını bu bağlamda yönlendirmesi mümkündür.
Dolayısıyla bu işletmelerin muhasebe mevzuat ve standartlarını, bu düzenlemeleri yapmaya yetkili makam ve kurullar üzerinde baskı oluşturarak etkilemesi olasılığı dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak karşımıza
çıkmaktadır. Örneğin evrensel muhasebe kavramlarından maliyet esası yerine
piyasa değerinin getirilmesi konusunda uzun bir süre özellikle büyük şirketlerin çeşitli baskıları olmuştur (Zeff, 2007:49-62).
Bu bağlamda özellikle Amerikan muhasebe kurallarının piyasalardaki
çalkalanmanın arkasındaki rolünü, hatta küresel muhasebe standartlarının
etkisini çok iyi sorgulamak gerekmektedir (Sak, 2008; Sağlam, 2008: Kutlan,
2009:419-424). Muhasebe standartlarının ve bunlarla ilgili düzenlemelerin
“toplumlara inandırıcı yalanlar söylenmesini önleyecek” biçimde yeniden
yapılması sağlanmalıdır (Aysan, 2009). Aksi takdirde bu tür krizlerin gelecekte er ya da geç tekrar etmesinin önlenmesi mümkün olamayacaktır.
2.3. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları
Yaratıcı muhasebe (creative accounting), yaratıcılık ifadesinin içindeki
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gizli müspet anlamın aksine muhasebedeki menfi durumların tarifi için kullanılmaktadır. Yaratıcı (kreatif) muhasebe uygulamaları ise, genellikle işletmenin arzu edilmeyen mevcut finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gizlemek veya değiştirmek için kullanılan yöntem ve yaklaşımların bütününe verilen isimdir. Muhasebe kurallarında bazen birden fazla seçenek sunulur, farklı
yöntemler öngörülür, geniş esneklikler tanınır. İşte yaratıcı muhasebe uygulamaları bu yöntem, seçenek ve esneklikleri yalnızca belli kişi veya grupların
lehine sonuçlar doğuracak şekilde kullanma anlamına gelir. Asıl amaç işletmelerin mali tablolarını mevzuat ve standartlara uygun olmak koşuluyla öyle
bir hazırlamaktır ki, mali tablo kullanıcıları işletmeyi gerçekte olduğundan
farklı algılasın ve kararlarını işletmenin iktisadi/mali gerçeklerine göre değil
de nasıl algıladıysa öyle göre versin. Dolayısıyla yaratıcı muhasebe uygulamaları esas itibarıyla mali tabloların, işletmenin durumunu olduğundan daha
farklı göstermek amacına (ki bunun daha çok işletmeyi olduğundan daha iyi
göstermek amacına dönük olduğu gözlemlenmektedir) hizmet eden muhasebe uygulamaları olarak tanımlanabilir (Saltoğlu, 2003:108). Buradaki asıl tehlike, her şeyin görünürde muhasebe kurallarına ve diğer mevzuata harfiyen
uymasıdır. Ancak yaratıcı muhasebede muhasebe mevzuatı, muhasebe standartları ve diğer muhasebe düzenleyicilerinde bulunan seçenekleri, esneklikleri veya boşlukları işletmeyi olduğundan farklı göstermek amacıyla sonuna
kadar kullanır. Dolayısıyla yaratıcı muhasebe özünde hileli finansal raporlamanın bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Çıtak, 2009a ve 2009b).
Özetle yaratıcı muhasebe uygulamalarının, muhasebe kurallarındaki,
standartlarındaki ve ilgili mevzuattaki esneklik ya da boşluklardan yararlanmak suretiyle hayat bulduğu söylenebilir (Saltoğlu, 2003:108). Oysa finansal
krize neden hususların başında yaratıcı muhasebe uygulamaları gelmektedir.
Örneğin (Aysan, 2009) 1908 yılında kurulan General Motors (GM) 2008
yılında iflas masasına düşmeden önce gerçekte 3 milyar USD zarar ettiği
halde değerleme kurallarının verdiği seçenekler ve esnekliklerden yararlanarak Amerikan muhasebe kurallarına tamamen uygun biçimde 2006 ilk çeyreği için 1 milyar USD kar açıklamıştır. Aynı uygulamalar 2007 yılı finansal
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açıklamalarında da tekrar edilmiştir. 2008’de 30,6 milyar USD zarar ettiği
halde aynı yöntemlerle bunu 16,8 milyar USD olarak açıklamıştır. 1960 yılında 830 bin çalışanıyla ABD otomobil pazarının %60’ını elinde bulunduran bu
koca devin 2009 yılına gelindiğinde çalışan sayısının 275 bine düştüğü ve
yerli pazardaki payının %25’e indiği gözlemlenmiştir. Şirket eğer gerçek
durumunu topluma açıklamış olsaydı sonuç acaba farklı olur muydu? Harvard
Business Rewiev’in Haziran 2009’da yaptığı açıklama şöyle: “Örnek olarak,
GM’nin denetim komitesi, 2006’da bu şirket için bunu (halka açıklanan finansal tabloların gerçeği yansıtıyor olmasını) yapabilmiş olsaydı, şirketin geçen
kış (2008 kışı) başına gelenler (iflas durumu) gelmeyebilir, olaylar başka
şekilde gelişmiş olabilirdi” (HBR, 2009:93’den aktaran Aysan, 2009).
Yaratıcı muhasebe uygulamalarının en önemli çıkış noktasının işletmenin finansman maliyetleri ile hisse senetlerinin piyasa değeri üzerindeki olumlu etkileri olduğu ileri sürülmektedir (Saltoğlu, 2003:108). Kısa vadede işletmelere ve yatırımcılara önemli kazançlar getirmesi sebebiyle oldukça sık kullanılan yaratıcı muhasebe teknikleri uzun vadede telafisi zor sorunlarla (hatta
gerçek durumun ortaya çıkmasıyla birlikte iflaslar ile) karşılaşılmasına neden
olmaktadır (Çıtak, 2009a:83). Bu konuda bir başka örnek Merryll Lynch’tir.
2008’de battığı için Citibank tarafından “bir pula” satın alınan ünlü yatırım
bankası Merryll Lynch (Aysan, 2009): “2007’nin son çeyreği sonunda yayımlanan finansallarında şirket, varlık değerlerini 7,9 milyar USD azalttığını
açıkladı. 2008’in ilk çeyreği sonunda 11,5 milyar USD’lik bir varlık indirimi
daha açıkladı. Demek ki Merryll Lynch, bu 19,2 milyar USD’lik zararı, yıllarca varlık değerleri arasında taşımış ve yıllarca topluma finansallarla yalan
söylemişti. Ve de tüm bu yalanlar ‘muhasebe kurallarına’ uygundu!”
Muhasebe uygulamalarının muhasebe kurallarına uygunluğunun gerekliliği tartışmasızdır. Ancak bu uygunluk yalnızca biçimsel düzeyle sınırlı kalıyor ise hiçbir anlam ifade etmiyor demektir. Her iki örnekte de, sosyal sorumluluk kavramına ve özün önceliği kavramına aykırı muhasebe uygulamalarının olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki bu kavramlar, yaratıcı muhasebe uygula-
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malarında olduğu gibi, hakikati saptırmaya, olayı özünden uzaklaştırmaya,
sonuçta tüm toplumu zarara uğratmaya asla müsaade etmemektedir.
2.4. Yanıltıcı Finansal Raporlar ve Denetim Raporları
Yanıltıcı finansal raporlar denince akla İsveçli "Kibrit Kralı" Ivar
Kreuger gelir. Zira bu işin piri olduğu sanılır. Tarihin en büyük dolandırıcıları listesinde müstesna bir yere sahip olan Kreuger "Şirketimizin durumu harika gidiyor" diye bilanço uydurup, çıkardığı yeni hisse senetlerini yüksek fiyatla halka satması ile hatırlanır. Bu sayede iki savaş arasında Avrupa'nın en ünlü
zenginleri listesinin en tepesinde yer almayı başararak zor durumdaki Avrupa
hükümetlerine yüksek faiz ve bazı tekel hakları karşılığında borç bile vermiştir (Sak, 2008).
Başta potansiyel yatırımcılar, kredi/finans kurum ve kuruluşları ile işletmeye kredi (borç) veren kişiler olmak üzere, müşteriler, satıcılar (tedarikçiler),
taşeronlar, hisse senedi sahipleri, analistler, dış denetçiler, sigortacılar, danışmanlar, sendikalar, sivil toplum örgütleri (hatta siyasi partiler), mahkemeler,
medya ve kamuoyu ile işletme sahip ve/veya ortakları, işletme yöneticileri ve
diğer iş görenler, iç denetçiler amaçlarına dönük kararları verebilmek için
finansal raporlara gereksinim duyarlar. Ancak bu finansal raporların kullanıcılarının amaçlarına hizmet edebilmesi için gerçeklere, standartlara ve mevzuata uygun, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir şeffaflıkta, güvenilirliği tartışılmaz biçimde tarafsız ve dürüst sunulmuş ve onaylanmış olması gerekir. Aksi
durumda yanıltıcı olurlar. İşte muhasebe sistemleri aracılığıyla üretilen yanıltıcı finansal rapor ve bilgilerin, bunların doğruluğunu ve güvenilirliğini onaylayan yanıltıcı denetim raporlarının bu krizlerin ortaya çıkmasında hiç mi katkısı yoktur? Elbette vardır ve bunun aksini iddia etmek mümkün değildir.
Yanıltıcı finansal tabloların ve bu suretle yanıltılanların çoğalmasının krizlerin çıkması için uygun zemininin oluşması anlamına geldiği kabul edilmelidir.
Yaşanan krizler incelendiğinde bunların oluşmasında yanıltıcı finansal rapor-
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lamanın önemli rolünün olduğu görülür. Örneğin 1929-1933, 1997-1998 ve
2008-2009 krizlerinin oluşmasında şişirilmiş varlık değerleri ve kar düzeylerinin üstelik denetlenmiş ve onaylanmış olmalarının büyük rol oynadığı
değerlendirilmektedir (Aysan, 2009:10).
Yaşanan son küresel kriz şeffaf, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, güvenilir,
ihtiyaca uygun vb. nitelikleri yüksek finansal raporlamanın önemini ve bu
nitelikleri haiz raporlara duyulan ihtiyacı çok açık biçimde bir kez daha ortaya koymuştur. Daha önce de ifade edildiği üzere yanıltıcı finansal raporlar krizin temel nedenlerinden biridir. Etkileri itibarıyla toplumun önemli kesimlerine yayılan büyük zararları söz konusu olmaktadır. Muhasebe ve denetim skandalları ülkesi ABD’de bu konuda yüzlerce şirket vakası ile karşılaşılmıştır.
Aşağıda bunlardan bazılarına kısaca yer verilmiştir (Selimoğlu vd., 2008:164166):
Colorado'da bulunan Haugen, Springer Co, PC denetim ve danışmanlık
firmasının ortak denetçisi Charles Springer, Vari-L Şirketi'nin 1997 yılı finansal tablo denetiminde, şirketin gelirlerini dürüst bir şekilde tespit etmediğini,
işçilik giderleri ile genel giderleri varlık hesaplarına kaydettiğini, stoklarını
olduğundan fazla gösterdiğini, aslı olmayan satışlar için fatura düzenlediğini
ve bu şekilde 1996-2000 yılları boyunca aslında vergi öncesi zarar olmasına
rağmen şirketi karlıymış gibi gösterdiğini fark etmemiş ve Vari-L'nin 1996,
1997, 1998, 1999 yıllan ile 2000 yılının ilk çeyreği için olumlu denetim görüşü içeren raporlar düzenlemiştir.
Diğer bir vakada Arthur Andersen (muhasebe-denetim şirketi), Waste
Management'in finansal tablolarının yanlış beyan edildiğini fark etmesine rağmen olumlu denetim raporu düzenlemiştir. Nitekim Andersen'in çalışma
kâğıtları, denetçilerin toplam gelirin %12'si oranındaki bilinçli yanlış beyanı
"önemli" görmediklerini ortaya koymaktadır. SEC, Andersen'in, çok değerli
bir müşterisini korumak ve kaybetmemek amacıyla olumlu rapor düzenlemiş
olabileceğini kaydetmiştir.
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Bir başka vaka, Merkezi Florida'da bulunan Sunbeam Şirketi'nin finansal tablolarının geniş kapsamlı manipülasyonunu içermektedir: Bu manipülasyonun iki önemli kaynağı vardır: a) Gelirlerin usule aykırı tespit edilmesi b)
Fonların oluşturulması. Burada söz edilen fonlar, yönetimde meydana gelen
değişim sonrası yeniden yapılanmaya harcanmak üzere oluşturulmuştu.
Ancak bilinçli olarak çok şişirilmişti. İzleyen dönemlerde faaliyet giderleri
cari dönemin olağan gelirlerine uygulanmamış, bunun yerine sözü edilen fonlardan düşülmüştür. Yani gelir rakamının azalmaması sağlanmıştır. Gelirlerin
tespitini ilgilendiren diğer bir sorun ise; gerçekte satılmamış olan malların
fatura edilerek satılmış gibi gösterilmesi ve böylece satış gelirlerinin artırılmasıdır. Sunbeam, bu şekilde 1997 yılı sonu itibariyle finansal tablolarında 189
milyon USD gelir göstermiştir. Ancak bu rakamın 62 milyon USD’lik kısmı
(yani %32,8’i) hileli işlemlerden kaynaklanmıştır. Şirket'in genel müdürü ile
üst düzey finans müdürü tarafından oluşturulan bu hileli rakamlar, Şirket'in
hisse senedi fiyatının 1996-1998 döneminde 12 USD’den 52 USD’ye yükselmesine neden olmuştur. SEC raporunda Sunbeam denetçisinin 1997 denetiminde şirket yönetiminden gelirle ilgili rakamlarda sadece %16 oranında
düzeltme istediği ifade edilmektedir. Çünkü denetçi %16 dışında kalan sorunlu işlemleri de görmüş, ancak bunları önemli kabul etmemiştir. Dolayısıyla
denetçinin, tasarruf sahiplerini hisse fiyatları açısından önemli düzeyde etkileyen bu hileli rakamları fark ettiği, ancak hepsi için düzeltme istemediği gibi
aslında çok önemli düzeyde olan bu finansal sorunları raporuna da yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Yani denetçi %32,8 oranındaki toplam yanlış beyanı dikkate alarak olumsuz denetim raporu düzenlemesi gerekirken, yanlış beyanın
sadece %16'sını sorunlu olarak nitelendirip düzeltme istemiş ve buna göre de
olumlu denetim raporu düzenlemiştir.
Merkezi New York'da bulunan Cendant Şirketi'nde yaşananlar da fonların manipülasyonu, gelirlerin usule aykırı tespiti ve giderlerin olduğundan az
gösterilmesi gibi hileler içermektedir. Bu vakada şirket yönetimi, denetçinin
yanlış beyanı ortaya çıkarmasını önlemek için gizli bir düzenek (kaba tabirle
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tezgâh) oluşturmuştur. Örneğin; Cendant kasıtlı olarak yanlış beyan edilmiş
fonları (karşılıklar), ayrıntılı bir denetime maruz kalmayacağını bildiği bağlı
şirketlerin hesaplarında gizlemiştir. Cendant'ın denetimini yürüten
Ernst&Young denetim şirketinin denetim elemanları bu hileyi fark edememişlerdir. Cendant ayrıca; 49 milyon Dolar tutarındaki nakit bakiyesini 100 milyon Dolar şişirerek 149 milyon Dolar olarak raporlamıştır. Bu yanlış beyan,
yılsonu banka mutabakatlarında (hesap özetinde) 100 milyon Dolarlık bir
banka işleminin olmaması sonucu rahatlıkla görülebileceğinden, herhangi biri
denetçinin bu hileli işlemin kolaylıkla farkına varabileceği düşünebilir. Ancak
denetçilerin Cendant'in söz konusu döneme ilişkin finansal tablolar ile ilgili
görüşünü değiştirmemesi, verilen örneğin bir "sorun" olduğunu fark etmediklerini göstermektedir. Nitekim Ernst&Young denetim firmasının Cendant
denetiminde yer alan bir denetçi, sorunlu işlemin tespitindeki başarısızlığı
“Cendant'daki insanların böyle şeyler yapacak insanlar olabileceğini hiç
düşünmedik” şeklinde açıklamaktadır. Bu sonuç profesyonel bakış açısı
eksikliği, mesleki özen, titizlik ve şüphecilik gibi önemli ilkelerin ihlal edilmesinden kaynaklanmıştır.
2.5. İhtiyatlılık ve Muhafazakârlık Kavramlarından Uzaklaşma
Daha öncede ifade edildiği üzere krizin en önemli nedenlerinden biri de
muhasebe temel kavramlarından, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden
giderek uzaklaşan muhasebe uygulamalarıdır. Son krizde hemen tüm muhasebe temel kavramlarından belli ölçüde uzaklaşma ve kopmalar saptanmakla
beraber özellikle muhafazakârlık yaklaşımından ve ihtiyatlılık kavramından
önemli ölçüde sapma olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki bu kavram gerçekleşme ilkesine göre gerçekleşmeyen gelir ve karların kaydedilip raporlanmasını
yasaklarken basiretlilik ilkesi gereğince de mevcut ve olası zararlar için karşılık ayrılmasını ve gider yazılmasını şart koşar. Bu kavram dolayısıyla varlıkların ve karın olduğundan yüksek gösterilmesine asla müsaade etmeyen
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muhafazakâr (korumacı) bir yaklaşım sergiler. Bu bağlamda ticaret hayatında
kalıcılığın muhafazakâr ve basiretli olmak esasına dayandığını ve muhasebenin ticaret hayatını yansıtmak durumunda olduğunu, dolayısıyla ticaret hayatının esaslarından uzaklaşan yaklaşım ve ilkeleri esas alan bir muhasebe sisteminin sanal bir gerçeklik yaratma riski taşıdığını vurgulamak gerekir (Kutlan,
2009:422).
İşletme sermayesinin ve alacaklıların korunmasını hedefleyen muhafazakârlık yaklaşımından türetilen ihtiyatlılık ilkesi esasında işletmenin sürekliliği kavramıyla örtüşür. Bu kavramdan uzaklaşma işletmenin sürekliliğini tehlikeye sokan bir durumdur. Muhasebede, muhafazakarlık yaklaşımının ve
dolayısıyla ihtiyatlılık kavramının rolü, özellikle konjonktürel dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde daha iyi kavranır (Kutlan, 2009:422). ABD’de
finansal piyasalarda yapılan uygulamalarda önemli ölçüde ihtiyatlılık ilkesinden uzaklaşıldığı gözlemlenmiştir (Yılmaz, 2009:7). Nitekim ihtiyatlılık kavramından giderek uzaklaşan işletmelerin er ya da geç batması kaçınılmazdır.
Enron ve Global Crossing’den sonra ABD’nin en büyük telekomünikasyon
şirketlerinden WordCom’da 3,85 milyar dolarlık muhasebe skandalının ortaya çıkmasının ardından iflasını açıklamıştır. ABD’nin en büyük iflası olarak
değerlendirilen WordCom’un iflası Enron’un iki katı büyüklüğündedir. Dünya
Gazetesi’nin 23.07.2002 tarihli haberine göre ABD’nin en büyük şirket iflasları ile iflas eden şirketlerin piyasa değerleri sırasıyla şöyledir: WordCom
103.8 milyar USD, Enron 63.4 milyar USD, Global Crossing 24.1 milyar
USD, Adelphia 22.4 milyar USD, Kmart 17.0 milyar USD’dir.
2.6. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ile Değerleme
Krizde şüpheleri üzerine çeken ve en çok eleştirilen muhasebe uygulaması Makul veya Gerçeğe Uygun Değer (Fair Value) yöntemi olmuş, hatta bu
yöntemin yasaklanması yönünde çeşitli girişimlerde bile bulunulmuştur
(Yılmaz, 2009:6). Muhasebe temel kavram ve ilkelerinden biraz da uzaklaş-
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ma anlamına gelen bu kavramı IASB “bilgili ve istekli taraflar arasında herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında, bir varlığın el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin ifası sırasında esas teşkil edecek tutar” olarak açıklarken FASB “cari piyasada, aralarında muvazaalı bir ilişki bulunmayan bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın ya da yükümlülüğün değişimine konu olan tahmini fiyattır” şeklinde tanımlamaktadır (Aktaş ve Deran,
2006:5-6). Bilanço değerlemesinde her zaman bu değer “gerçek” değeri yansıtmadığı gibi, bu değerin saptanamadığı durumlarda önerilen ve kullanılan
hesaplama yöntemleri de son derece özneldir (Kutlan, 2009:419). FASB’ın
gerçeğe uygun değerin saptanmasında takip edilmesini önerdiği hiyerarşi
incelendiğinde bu öznellik daha iyi görülecektir (Aktaş ve Deran, 2006:9):
1.Aktif bir piyasada varlık ve yükümlülükler için yayınlanmış fiyatlar
kullanılması,
2.Benzer varlık ve yükümlülükler için yayınlanmış fiyatlar kullanılması,
3.Yayınlanmış fiyatlardan ziyade direkt piyasa verilerinin kullanılması,
4.Direkt olmayan (dolaylı) piyasa verilerinin kullanılması,
5.İsletmeye ilişkin verilerin kullanılması.
Bu açıklamalardan sonra makul değer muhasebesinin ne kadar makul
olduğu veya gerçeğe uygun değerin gerçeği ne oranda yansıttığı sorulmalıdır?
(Khoury, 2009). Acaba dünün hastalıklarına çare olarak getirilen muhasebe
sistemindeki “piyasa fiyatından değerleme” kuralı bugünkü sert piyasa tepkilerinin bir nedeni midir? (Sak, 2008). Bu yaklaşımın ilk kayıt ilkesine, muhasebenin temel kavramlarından özellikle maliyet esası ve ihtiyatlılık kavramına aykırı olduğu ortadadır. Diğer yandan piyasaların yükseldiği bir ortamda
bu yöntem ile değerleme varlıkları ve karı arttırırken aksi durumda düşüşü
hızlandırıcı bir etki de yapabilmektedir (Wu ve Pan, 2009:135). Bu durum ise
şu anda olduğu gibi küresel anlamda finansal kriz – likidite krizi – reel sektör
krizini tetikleyebilmektedir (Kutlan, 2009:419).
1929 krizinden sonra kurulan SEC, piyasa değeri ile değerlemeyi
“denenmemesi gereken bir yöntem” olarak nitelendirmiş (Zeff, 2007:49-62)
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ve yerine uzun yıllar boyunca maliyet yöntemini uygulamasını dayatmıştır.
Bugün de getirilen önerilerden biri olan “finansal tablolar maliyet yöntemine
göre oluşturulurken, finansal tablo ekinde güncel değerle de bilgi sunulsun”
şeklinde bir düzenlemeyi SEC daha 1936 yılında yapmıştır (Yılmaz, 2009:6).
Karar vericilerin daha açık, daha şeffaf, daha doğru bilgilendirilmeleri açısından pekala her iki değerleme esasının da yer aldığı finansal raporlar düzenlenebilir. Böylelikle hem muhasebe kavram ve ilkelerinden uzaklaşılmamış,
hem de (olası bir krize gerek kalmadan) üretilen bilgilerin kalitesi arttırılmış
olur.
2.7. Şeffaflık Sorunu ve Denetim Zaafiyeti
Daha önce bahsi geçen Ivar Kreuger ile o dönemlerde bir röportaj yapan
Amerikan Saturday Evening Post gazetesi kendisine başarısının sırrını sorduğunda, o büyük bir açık sözlülükle “gizlilik ve hatta daha çok gizlilik” demiştir. Kreuger'in ne demek istediği ABD'deki şirketi batınca anlaşılmış, zira
hesaplarını kontrol eden bağımsız denetim şirketleri aslında şirketin ilan edilen getirileri haklı gösterecek hiçbir aktivitesi olmadığını görmüşlerdir. Bunun
üzerine muhasebe sistemlerini saydamlaştırmak ve hisse senedi piyasalarında
kamuoyunu aydınlatmak için yeni düzenlemeler getirilmiştir. İşte Kreuger’i
asıl ünlü yapan onun özellikle Amerikan kamuoyu aydınlatma sisteminin
kuruluş nedeni olmasıdır: Çünkü Amerikan sermaye piyasalarında şirket
hesaplarının saydamlığına veya şeffaflığına ilişkin düzenlemeler onun halka
açık şirketlerinde çevirdiği dolaplar dikkate alınarak tasarlanmıştır (Sak,
2008).
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNTACD)
Mart 1999’da yayınlanan raporunda: “Uzak doğudaki finansal kurum ve şirketlerin başarısızlıkları, aşırı borçlanmış şirketler, özel sektörün yüksek dış
borçlanma eğilimi ve şeffaflık ile hesap verilebilirlik alanındaki eksikliklerin
sonucudur… Finansal açıklama eksikliklerinin bu konuda önemli payı vardır.
Açıklama kurallarındaki eksiklikler de dolaylı olarak iç denetim bozuklukları38
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na, bankaların ve şirketlerin bozuk ve uygunsuz risk yönetimi uygulamalarına
katkıda bulunmuştur” şeklinde yer alan bu ifadeler 2008 krizi için de geçerliliğini korumaktadır (Aysan, 2009). ABD’deki mevcut kredi krizinin kaynağının, “şişirilen ve patlayan varlık balonu, riski yayması gerekirken bunun yerine aşırı borcun sahip olduğu sistematik riski artıran karmaşık tahviller ve
türevleriyle ilgili devasa şeffaflık sorunları ve zaman içinde ortaya çıkan istikrar sağlamaya yeterli olmayan denetim yapısı” olduğu ifade edilmektedir
(Spence, 2008:26; Daştan, 2009:60).
İşletmelerin finansal raporlarının yanıltıcı olmadıklarının özellikle
bağımsız denetim mekanizması aracılığıyla teyit edilmesi bu bilgileri kullanacak olanlar açısından onları kuşkusuz daha güvenilir hale getirir. Denetim
kavramı genellikle işletmenin finansal raporlarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine, muhasebe sistem, yöntem ve standartlarına, sermaye piyasası, ticaret ve vergi kanunları gibi muhasebe mevzuatını teşkil eden
hususlara uygun düzenlenip düzenlenmediğini belirlemeye ve raporlamaya
yönelik etkinlikleri ifade eder. Dolayısıyla denetlenmiş finansal raporların
güvenilirlik düzeyi denetlenmemiş olanlara nispeten daha yüksek kabul edilir.
Ancak finansal tabloların denetlenmiş olmalarının getirdiği yüksek güvenilirlik aynı zamanda yanıltıcı olma riskini de arttıran bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin yatırımcılar nasıl olsa denetlenmiş diye söz konusu finansal raporlara daha az kuşku ile bakabileceklerinden, denetim zaafiyetinin söz
konusu olduğu durumlarda yanıltılmış olma riskleri daha yüksek olacaktır.
Nitekim finansal krizlerle birlikte batan büyük şirketler incelendiğinde
hepsinin finansal raporlarının denetimden geçtiği ve olumlu görüşlerle dolu
denetim raporlarına sahip olduğu görülebilecektir. Halbuki gerçeğin böyle
olmadığı finansal raporların hata, hile ve deyim yerindeyse “kitabına uydurma” gibi yanıltıcı bilgilerle dolu olduğu sonradan ortaya çıkınca anlaşılmıştır.
Bu konuda yığınla örnek verilebilir belki ama Enron ve Arthur Andersen LLP
vakası bile tek başına yeter. 1997–2000 yılları arasında Enron'un karı en az
586 milyon USD (ortalama %20) fazla gösterilmiş, fiktif kar ve sermaye elde

39

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

etmek, borç yükünü düşük göstermek, sırf vergi muafiyetlerinden yararlanmak gibi amaçlarla muhasebe mevzuat, ilke ve standartlarına uymayan şekillerde kullanılan çok sayıda Özel Amaçlı Şirket (Special Purpose Entity - SPE)
ve 1000’e yakın Off-Shore şirket kurulmuş ve bunların Arthur Andersen
LLP'nin bilgi ve tavsiyeleriyle yapıldığı anlaşılmıştır (Saltoğlu, 2003:107116). Zira Arthur Andersen LLP 2000 yılında Enron'dan, çoğunluğu danışmanlık hizmetlerinden olmak üzere, toplam 52 milyon USD kazanmıştır ki bu
haftada 1 milyon USD anlamına gelmektedir. Ayrıca Arthur Andersen LLP
çalışanlarının bir kısmı Enron ile ilgili çok sayıda belgeyi, bunların bir mahkeme tarafından talep edilebileceği bilinmesine rağmen, kendilerini riske atarak, yok etmiştir (Oran, 2002).
Diğer yandan krize ilişkin, “problemlerin altında bankaların kötü kararları ve denetleme hataları yatmaktadır. Şirket tepe yönetimlerine yönelik teşvik sistemleri defoludur. Sorun kötü bir muhasebe sistemi eşliğinde raporlanan getirilerin şişirilmesine zemin hazırlayan ve şeffaf olmayan hisse senedi
opsiyonlarına dayanmaktadır” (Stiglitz, 2008:9; Daştan, 2009:61). Mevcut
muhasebe sistemleri hedge muhasebesi için başarılı ölçme yöntemleri geliştirememiştir. Türev ürünlerin muhasebeleştirilmesi halen sorunludur. Karmaşık
bir yapı sergiledikleri için özellikle finansal varlıklar doğru ve sağlıklı biçimde fiyatlanıp değerlenememekte, aşırı değerleme uygulamalarının önüne geçilememektedir. Bu nedenle finansal balonlar veya köpüklerin oluşmasına
seyirci kalınmakta ve adeta bunların patlaması izlenmektedir.
Bununla beraber zararların gizlenmesi ve karların şişirilmesi uygulamaları şirket yöneticilerinin menfaatleri ile örtüşmektedir. Çünkü yöneticiler şirket batarken bile açıklanan kar rakamları üzerinden teşviklerini, primlerini
almaya devam etmektedirler. Örneğin Ocak 1999 ile Mayıs 2002 arasında
borsadaki hisse fiyatları %75 oranında düşen 25 şirketin yöneticileri 23 milyar USD tutarında ücret, prim ve diğer eklentiler şeklinde menfaat sağlamışlar ve bu gerçek şirketlerin ancak ödeme güçlüğü içine düşmelerinden sonra
ortaya çıkmıştır (Fortune 2002 Eylül sayısından aktaran Aysan, 2009). Bu ise
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Stiglitz’in ifade ettiği gibi yönetici teşvik sistemlerinin sorunlu olduğunu ve
gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Teşvik sistemi yöneticileri adeta şirketi batırmaya teşvik etmektedir.
Finansal krizi şeffaf olmayan muhasebe uygulamalarına ve finansal
raporlara dayandıran görüşlerin yanı sıra bilakis şeffaflık adına atılan bazı
adımların gereksiz malumat ürettiğini, piyasalara fazladan malumat akışının
ise risk algılamasını yükselttiğini, piyasaların buna daha sert ve aşırı tepkiler
vermesi nedeniyle ise dalgalanmaların (volatilite) arttırdığını düşünenler de
vardır (Sak, 2008).
III. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ekonomik kriz “bir ticari yanlışlar kümesi olarak da ifade edilebilen
ekonomik depresyon hali” olup “…yetersiz ya da yanlış yönetsel tercihlerle
belirli bir dönemde ortaya çıkan makroekonomik buhran” dır (Apak, 2009:6).
Krize ilişkin “problemlerin altında bankaların kötü kararları ve denetleme
hataları yatmaktadır” diyen Nobel ödüllü Stiglitz (2008) bunu teyit eder.
Gerçektende nakit bolluğu, düşük faiz hadleri, gevşek borçlanma kuralları,
kredi çokluğu bilanço dışı değerler ile türev ürünleri artırmış ve finansal
değerlerin reel değerleri katlamasına neden olmuştur. Özel şirketlerin piyasa
egemenliği ve işletme grupları ile piramitleşmeler denetim zaafiyetleri doğurarak şişirilmiş varlık değerleri ve kar düzeylerinin denetlenmiş ve onaylanmış
olmasının önüne geçememiştir (Aysan, 2009:28).
Yine Nobel ödüllü Akerlof ve Romer (1993), yetersiz muhasebe sistemlerinin, gevşek yasal düzenlemelerin, düşük cezaların kar sağlamak için iflasa
(bankruptcy for profit) neden olacağını iddia etmişlerdir. Bu iddia eğer doğruysa yaşanan küresel kriz için bu bir muhasebe krizidir denebilir. Bu doğru
olmakla beraber kuşkusuz bu kriz yalnızca muhasebe ve denetim ile ilgili
sorunlara indirgenemez. Fakat krizin ortaya çıkmasında muhasebe ve denetim
ile ilgili boşlukların, yanlışların, zaafların, muvazaalı işlemlerin önemli rol
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oynadığı da yadsınamaz. Muhasebenin anayasası diyebileceğimiz evrensel
muhasebe kavramlarından sapılması göz ardı edilemez. Bu bağlamda muhasebe ve kriz ilişkisini şu noktalarda özetlemek mümkündür (Can ve Bengü,
2009):
• Sosyal sorumluluk kavramı başta olmak üzere kişilik, işletmenin
sürekliliği, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık, tutarlılık,
tam açıklama, ihtiyatlılık, önemlilik ve özün önceliği kavramlarından (ilkelerinden) uzaklaşılması,
• ihtiyatlılığın esnetilmesi ve muhafazakar olmayan makul değer (fair
value) muhasebesinin abartılması,
• yaratıcı muhasebe uygulamalarına müracaat edilmesi, muhasebe
kurallarındaki esnekliklerin ve boşlukların işletmeleri gerçekte olduğundan
daha farklı gösterebilmek için kullanılması,
• yanıltıcı finansal raporlar ve bunların üstelik bağımsız denetimlerden
geçmiş olması,
• özellikle türev ürünler ile ilgili şeffaf olmayan muhasebe uygulamaları veya bilanço dışı bırakılan kimi mali olay veya işlemler bu krizin irili
ufaklı nedenleri arasında sayılmalıdır.
İddia edildiği gibi kriz eğer mevcut muhasebe ve denetim sistem ve
uygulamalarından kaynaklanan bir kriz ise o zaman çözüm de zaten muhasebe ve denetim içinde aranmalıdır. Bu nedenle muhasebe ve denetim de bu
krizden sorumlu tutulmalıdır. Tutulsun veya tutulmasın muhasebe ve denetim
esas kimliğine bürünerek bu krizi tersine çevirecek girişimlere katkıda bulunmak ve tüm toplumun çıkarlarını koruma görevinin büyük parçası olmak
zorundadır. İdeal olan muhasebe ve denetim sistemlerinin krizlerin ortaya çıkmasını önleyebilecek yapıda yeniden tasarlanmalarını sağlamaktır. Bu kolay
olmamakla berber hiç olmasa kriz öncesinde veya esnasında erken uyarı sistemi olma potansiyelinin işlevsel hale getirilmesi sağlanabilmelidir. Aksi
halde muhasebe ve denetimin ne ve kim için varolduğu kaçınılmaz olarak
ciddi biçimde tartışılır hale gelir. Bu bağlamda mesleğin ve meslek mensubu-
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nun krizden önce ve o esnada sorumluluğu topluma işletmeler ile ilgili gerçeklerin bildirilmesini sağlamaktır. Zira finansal krizlerin temel nedenlerden biri
topluma açıklanan bilgilerin gerçekleri yansıtmamış olmasıdır. Bu nedenle
ekonomik krizler öncesindeki finansal skandalların önlenmesi için muhasebe
ve denetim mesleği (Aysan, 2009:28):
• Şişirilmiş finansalları daha iyi incelemek, gerçekleşmemiş değerlerin
finansal tablolara girmesini önleyebilir.
• Değerleme yöntemleriyle ilgili seçenekleri ve açıklamaları iyileştirelebilir.
• Kayıt dışı varlıkları ve borçları önleyebilir.
• Şirketlerin iç denetim ve risk yönetimlerinin iyileştirilmesini sağlayabilir.
• Varlık değerlerinin ve karlarının şişirilmesini önleyecek muhasebe
standartlarının geliştirilmesini sağlayabilir.
• Muhasebe standartlarının yeniden gözden geçirilmesi ve uygulamaların tekdüzene kavuşması yönündeki çalışmaları artırabilir.
• Yöneticilere ödenen özlük hakları ve tutarlarının açıklanmasını sağlayabilir.
Halka açık olmayan (küçük) işletmelerin genellikle vergi matrahını
küçültmek amacıyla varlıklarını ve karlarını olduğundan düşük, halka açık
(büyük) işletmelerin ise tam aksine daha fazla kaynak bulmak amacıyla varlıklarını ve karlarını olduğundan büyük gösterme çabası içinde oldukları gözlemlenmektedir. Zira küçük işletmenin derdi devletle, büyük işletmenin derdi
milletledir. Olduğu gibi görünmeyen veya göründüğü gibi olmayan bu işletmeler yüzünden her iki durumda da devlet ve millet zarar görür. Ortaya çıkan
zararın iyice hissedilmesi ve artık tolere edilemeyecek büyüklüklere erişmesi
ile birlikte kriz patlak vermekte ve krizin faturası tüm topluma yüklenmektedir.
Bu bağlamda “asimetrik risk” (Ertuna, 2009:10) ve “asimetrik bilgi”
(Şen, 2006:1-24) kavramları anahtar kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Kimi görüşlere göre bu iki kavram finansal krizlerin daha iyi analizini ve anlaşılmasını sağlar. Akerlof’un ileri sürdüğü gibi asimetrik risk durumu iflası
daha karlı hale getirebilmektedir. Neticede batan şirketler (özellikle büyük
banka ve finans şirketleri) devlet tarafından kurtarılmakta ve maliyeti ise topluma yüklenmiş olmaktadır. Kriz dönemlerinde görülen bu uygulamalar “karları özelleştirmek, zararları sosyalleştirmek” biçiminde özetlenmektedir
(Ertuna, 2009:10). Diğer yandan asimetrik bilgi az sayıda kişinin menfaatine
buna karşın toplumun büyük bir kısmının zararına hizmet eden bir durumu
tarif etmektedir. Bu sorun (Aracılık veya Asil-Vekil Sorunu adı da verilir)
özellikle finansal piyasalarda daha belirgindir. Muhasebenin amacı esasında
finansal piyasalarda asimetrik bilgi sorununu ortadan kaldırmak veya en azından hafifletmek olmalıdır (Oran, 2002). Bunun için finansal bilgi kullanıcılarına karar vermede faydalı ve güvenilir bilgiler sağlamalıdır. Fakat tam aksine
açık ve şeffaf olmayan uygulamalar ve hazırlanan yanıltıcı finansal raporlar
asimetrik bilgi ortamını beslemekte ve zaman içinde krize davetiye çıkarmaktadır. Halbuki muhasebenin temel kavramlarından başta sosyal sorumluluk
kavramı, ardından önemlilik kavramı ile özün önceliği kavramı ve daha nicesi üzerinde biraz düşünüldüğünde piyasada asimetrik risk ve asimetrik bilgi
durumlarının oluşmasına ve toplum menfaatlerinin zarar görmesine müsaade
etmeyen işaretler ile doludur. Kriz muhasebe ise çözüm de muhasebedir.
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Soru - Yant
SORU 1:
Kurumlar Vergisinde iadesi gereken geçici vergiyi ne şekilde iade
alabiliriz?
YANIT 1:
KVK’nun 32/2’nci maddesi gereğince kurumlar vergisi mükellefleri,
cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere,
Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre kurumlar vergisi oranında
yani %20 (yatırım indiriminden yararlananlar % 30) geçici vergi öderler.
Geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Bu mahsubun yapılabilmesi için tahakkuk eden geçici verginin nakden veya mahsuben ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk ettirildiği
halde ödenmemiş bulunan geçici vergiler yıllık beyannamede mahsup edilemez.
Ödenen geçici vergi tutarının, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması halinde mahsup edilemeyen tutar, herhangi bir
yazılı müracaat şartı aranmaksızın mükellefin diğer vergi borçlarına re’sen
mahsup edilir. Mahsup beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yapılır.
Dolayısıyla vadesi bu tarihten önce dolmuş olan vergi borçlarına, mahsubun
yapılmış sayıldığı bu tarihe kadar gecikme zammı uygulanır, daha sonraki
süreler için uygulanmaz.
Beyannamenin ilgili satırlarına iadesi gereken geçici vergiyi yazmış
olan mükellefler, yazılı olarak iade talebinde bulunmuş sayılırlar. Bu satırı boş
bırakmış olanlara mahsuptan arta kalan geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı başvuru şarttır.
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SORU 2
Birden fazla işyerinde çalışılması mümkünmüdür?
YANIT 2:
Sigortalıların birden fazla işte çalışmaları yasal olarak mümkündür.Birden fazla işyerinde çalışan SSK sigortalılarının her çalıştığı işyerinde
ayrı ayrı sigortalı gösterilmesi ve her bir işyerinden aldığı ücretten pirime esas
kazanç üst sınırı dikkate alınarak sigorta pirimi kesintisi yapılarak SGK ya bildirilmesi zorunludur.
Bu durumdaki sigortalıların gün sayılarındaki 30 gün üzerindeki çalışmaları toplam gün sayılarının hesabında dikkate alınmayacak yani her ayın
çalışması en çok 30 gün olarak dikkate alınacaktır.Bu nedenle SGK ya ödenen
primlerin toplamı, belirlenen prime esas kazancın üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa,aşan kısmın tamamı,sigortalının talebi üzerine en geç
talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri
ödenmektedir.İade edilen pirimler için gecikme zammı veya gecikme cezası
veya faiz ödenmemektedir.
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Yargı Kararları
Dairesi

Karar Yılı

Karar No Esas Yılı

Esas No

Karar Tarihi

228

26/01/2007

VERGİ DAVA
DAİRELERİ

2007

57

2006

KARAR METNİ
ÖDENDİĞİ İHTİLAFSIZ OLAN; ANCAK, MÜTEHARRİK YAPRAKLI YEVMİYE DEFTERİNİN TASDİKLİ SAYFALARININ, TASDİKSİZ ARKA YÜZLERİNE YAPILAN KAYITLARDA GÖSTERİLEN
KATMA DEĞER VERGİLERİNİN İNDİRİMİNİN, YALNIZCA BU
SEBEPLE KABUL EDİLMEMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI HK.<
Temyiz Eden : Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : Müteharrik yapraklı yevmiye defterinin tasdikli sayfalarının tasdiksiz arka yüzlerine yapılan kayıtlarda gösterilen katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilemeyeceğinden bahisle, davacı adına 1997/EkimAralık ve 1998/Ocak-Haziran dönemleri için re'sen ağır kusur ve kusur cezalı
katma değer vergisi salınmış, usulsüzlük cezası kesilmiştir.
Denizli Vergi Mahkemesi 31.1.2002 günlü ve E:2001/134, K:2002/70
sayılı kararıyla; 1997 yılı yasal defter ve belgeleri incelenen davacı hakkında;
kullandığı tasdikli müteharrik yapraklı yevmiye defterinin 10.9.1997 tarihinde dolduğu, 10.9.1997-31.12.1997 tarihleri arasındaki kayıtların sayfası biten
yevmiye defterinin arka sayfalarına yapıldığı, inceleme elemanınca dönem
kayıtlarının tasdiksiz yevmiye defterine yapılmış yasal olmayan kayıtlar olarak değerlendirilmesi suretiyle, bu dönemlere ilişkin katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmeyerek tarhiyat yapıldığı, yükümlü tarafından sayfası
biten yevmiye defteri yerine yeni yevmiye defteri tasdik ettirilmesi ve bu def339
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terin kullanılması gerekmekte ise de tasdiksiz arka sayfalara kaydedilen
işlemlerle ilgili mal alışlarının gerçek olduğu, söz konusu alımlar sırasında
katma değer vergilerinin ödendiği hususlarında taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı, 10.9.1997-31.12.1997 tarihleri arasındaki işlemlerini yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına kaydeden yükümlü şirketin, usulsüzlük cezasını gerektiren bu fiili nedeniyle katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesinin hakkaniyete ve vergi adaletine uygun olmadığı, usulsüzlük cezasının da 2.000.000 lirayı aşan kısmında isabet görülmediği gerekçesiyle, vergi
ve vergi aslına bağlı cezalarının kaldırılmasına, usulsüzlük cezasının kısmen
kaldırılmasına karar vermiştir.
Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi
4.4.2005 günlü ve E:2002/1696, K:2005/569 sayılı kararıyla; 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a)
bendinde; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma
değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin
olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini
indirebilecekleri, 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında da, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek
ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceğinin
hükme bağlandığı, diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Defter
Tutma" başlıklı İkinci Kısmında yer alan 171 inci maddesinde; mükelleflerin,
bu Kanuna göre tutacakları defterleri, vergi uygulaması bakımından, maddede sayılan maksatları sağlayacak şekilde tutacaklarının hükme bağlandığı,
aynı Kanunun 220 nci maddesinde, yevmiye defterinin, tutulması ve tasdiki
zorunlu defterler arasında sayıldığı, 225 inci maddesinin (b) fıkrasında ise,
müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca
müsaade edilen müesseselerin, bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri
sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirecekleri; tasdikli yapraklar
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bittiği takdirde, yeni yaprakların kullanılmalarından önce tasdike arz olunacağının açıklandığı, yasanın aradığı koşulları taşımayan defterlerin yasa koyucunun vergi uygulamasından beklediği amaçları sağlayacak şekilde tutulduğundan bahsedilemeyeceği gibi, bu defterlerin yasal defter, yapılan kayıtların da
yasal defterlere kayıt olarak kabulünün mümkün olmadığı, bu bakımdan yevmiye defterinin tasdiksiz kısımlarına kaydedilmesi nedeniyle, yasal deftere
yapılmış kayıt olarak kabulüne olanak bulunmayan mal alış ve gider faturalarında
yer alan katma değer vergileri, 3065 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 29 ve 34
üncü maddeleri uyarınca indirime konu edilemeyeceğinden, aksi yönde verilen
mahkeme kararında isabet görülmediği gerekçesiyle, kararı bozmuştur.
Denizli Vergi Mahkemesi 14.12.2005 günlü ve E:2005/594, K:2005/726
sayılı kararıyla, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle, vergi
ve cezanın kaldırılması yönündeki kararında ısrar etmiştir.
Israr kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş, inceleme
raporu doğrultusunda yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri
sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Savunmada bulunulmamıştır.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen BİŞKİN'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ısrar kararının bozulmasını sağlayacak durumda
bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Emel CENGİZ'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı
nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen ısrar
kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Denizli Vergi Mahkemesinin 14.12.2005 günlü ve E:2005/594, K:2005/726
sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun
bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 26.1.2007 gününde oyçokluğu
ile karar verildi.
KARŞI OY
Danıştay Yedinci Dairesince verilen bozma kararında yazılı gerekçelerle temyiz isteminin kabulü ve ısrar kararının bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.
(DAN-DER; SAYI: 116)
BŞ/Aİ
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Esas No Karar Tarihi

DÖRDÜNCÜ
DAİRE

1118

25/12/2008

KARAR METNİ
ENFLASYON DÜZELTMESİ SONUCU ÖZ SERMAYE KALEMLERİNDE OLUŞAN FARKLARIN ORTAKLARA DAĞITILMASI HALİNDE
GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN 94 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ TEVKİFAT YAPILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Temyiz Eden : ? Factoring Anonim Şirketi
Karşı Taraf : Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü İSTANBUL
İstemin Özeti : Özsermaye enflasyon farkının ortaklara dağıtılmasına
karar veren davacı, bu dağıtım üzerinden vergi tevkifatı yapılmaması gerektiği ihtirazi kaydıyla verdiği 2005 Temmuz dönemi muhtasar beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen gelir (stopaj) vergisinin iadesi istemiyle dava açmıştır. İstanbul 7.Vergi Mahkemesi 20.12.2006 günlü ve E:2005/1784,
K:2006/3284 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer
298'inci maddesinin A/5 fıkrasının 5'inci paragrafında, pasif kalemlere ait
enflasyon farklarının, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya
işletmeden çekildiği taktirde bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile
ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulacağı, ancak öz sermaye
kalemlerine ait enflasyon farklarının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebileceği veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye
ilave edilebileceği, bu işlemlerin kar dağıtımı sayılmayacağının belirtildiği,
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde ise hangi işlemlerden vergi
tevkifatı yapılacağının düzenlendiği,davacı kurumun enflasyon düzeltmesi
sonucu özsermaye kalemlerinde oluşan farkları ortaklara dağıttığı ihtilafsız
olduğuna göre, dağıtılan kısım üzerinden vergi tevkifatı yapılmasında hukuka
aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Davacı,dağıtılan kısmın Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 6'ncı
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fıkrasında ve 75'inci maddesinin 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar payı
niteliğinde olmadığını, bu nedenle tevkifata tabi tutulmayacağını ileri sürerek
kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Tetkik Hakimi Mustafa Bahtiyar'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak
nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı
nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen
Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın
dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak
durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, İstanbul 7.Vergi Mahkemesinin
20.12.2006 günlü ve E:2005/1784, K:2006/3284 sayılı kararının onanmasına
25.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
BŞ/ÖEK
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Özelgeler
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı

:B.07,1.GİB.4.99.16.01/01-MUK-57

Konu

:İflas ertelemesi hükümleri kapsamında

23.07.2009/25281

dava ve icra takibine konu edilemeyen
alacaklar hakkında şüpheli alacak karşılığı
ayrılıp ayrılamayacağı.
…………………………………………………………………
İlgi

:………………./2009 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde; ağız ve diş bakımı, vücut bakımı, yüzey temizliği ve
kumaş temizliği ile ilgili her türlü ürün ve bunların aktif bileşikleri, hammadde, katkı maddesi, mamul ve yarı mamul ürünler, makineler, yedek parçalar,
teçhizat ve faaliyet sahasıyla ilgili diğer malzemeleri Türkiye içinde ve dışında imal, ithal ve ihraç etmek, pazarlamak ve dağıtımını yapmak faaliyeti ile
iştigal eden şirketinizin İcra İflas Kanunu’nun “İflas Ertelemesi” ne ilişkin
hükümleri kapsamında dava ve icra takibine konu edilemeyen alacağına ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesi uyarınca şüpheli alacak
karşılığı ayırmasının mümkün olup olamayacağı hususunda tereddüt oluştuğundan, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “III-İdare
Vazifeleri” “1.Şirketin mali durumunun bozulması halinde” başlıklı 324.maddesinde, “ Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı
anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirir.
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Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa
idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde,umumi heyet
bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar
vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır.Şirketin aktifleri şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu
derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur.Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder.Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare
meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir.Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket
mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 546’ıncı maddesinde de; “Esas sermayenin yarısı kaybedilmiş veya şirketin borçları mevcudundan fazla tutmuşsa, yahut şirketin aciz
halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut ise anonim şirket
hakkındaki 324’üncü madde hükmü tatbik olunur.” hükmü bulunmaktadır.
İcra İflas Kanununun “Erteleme Tedbirleri” başlıklı, 179/a maddesi ile
İflasın ertelenmesine karar veren mahkemenin, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz
önünde tutarak alacağı, mahkemenin erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar vereceği, mahkemenin, yönetim organının yetkilerini tümüyle
elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebileceği, iflasın
ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkilerinin ayrıntılı olarak gösterileceği, mahkemenin erteleme kararının hüküm fıkrasını 166. maddenin ikinci
fıkrasındaki usulle ilan edeceği ve gerekli bildirimleri yapacağı,
Aynı Kanunun “Erteleme Kararının Etkileri” başlıklı 179/b (Ek:17/7/20034949/50 md) maddesi ile de, erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183
sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağı ve evvelce başlamış takiplerin duracağı; bir takip muamelesi ile
kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetlerin işlemeyeceği, hüküm altına alınmıştır.
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İflasın ertelenmesi, pasifleri aktiflerinden fazla olan, diğer bir deyişle
borca batık durumda olan bir işletmenin belli koşullarla geçici olarak iflasına
karar verilmesini önlemek, diğer bir deyişle iflas kararı verilmesini gerektiren
borca batıklığı ortadan kaldırmak, firma durumunun ıslahı ve varlığını ve faaliyetini sürdürmesini sağlamak amacıyla getirilmiş bir müessesedir. İflasın
ertelenmesi bir haktır, görev ya da sorumluluk değildir.
İflasın ertelenmesi kurumunun temel amacı, mali durumu bozulmuş ve
iflası istenmiş olan bir sermaye şirketinin mali durumunun düzelmesi olasılığı bulunuyorsa gerekli tedbirleri alarak şirkete toparlanma ve yeniden üretim
ve istihdam yaratma imkânı vermektir. Süreç sırasında iyileştirme projesine
uygun olarak ticari faaliyete devam edilmektedir. Süreç sonunda başarıya ulaşılabilir, ödemeler yapılabilir ve ticari hayata devam edilebilir. Ya da başarı
sağlanamayarak iflas ya da konkordato sürecine de gidilebilir.
Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde,
“Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;
1-Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2-Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek
derecede küçük alacaklar;
Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir.
Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri
dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, dava ve icra safhasında bulunan alacaklarla, yapılan
protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük ala349
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caklar şüpheli alacak sayıldığından yukarıda belirtilen şartları taşıyan alacaklar için karşılık ayrılması mümkün bulunmakta olup, bu şartlardan herhangi
birisinin mevcut olmaması halinde ise şüpheli alacak kaydına imkan bulunmamaktadır.
Ancak; Vergi Usul Kanununun düzenlemedeki amacı alacağın şüpheli
hale geldiğinin ispatı olduğuna göre; alacaklının yasal haklarını sınırlayarak
alacağının temini için başvuracağı icra takibini engelleyen İcra İflas
Kanunu’nun 179/b maddesi de şartın yerine getirildiğinin ispatı bakımından
yeterlidir.
Yukarıda yapılan açıklamalara göre; iflasın ertelenmesi, şirketi idare
veya temsille görevlendirilmiş olanlar ya da alacaklılar tarafından iyileştirme
projesinin hazırlanıp mahkemeye ibrazı ve mahkemenin de bu projeyi inandırıcı bulması halinde söz konusudur. Bu kararın verilmesi firmadan alacağı
olanların alacaklarını tahsil etme imkânını ortadan kaldırmamakta, salt icra
takipleri engellenmektedir. Erteleme kararı dava açsın açmasın tüm alacaklılar bakımından sonuç doğuracağından alacaklıların dava açmalarına ve icra
takibi yapmalarına gerek yoktur.
Bu nedenle, gerek alacaklı olduğunuz şirket hakkında “iflasın ertelenmesi” kararının verilmesi ile iflasa ilişkin şartların varlığının tamamen ortadan
kalktığından söz edilemeyecek olması, gerekse iflası ertelenen borçlu şirketin
takibi İcra ve iflas Kanunu hükmü uyarınca engellendiği hususları birlikte
değerlendirildiğinde iflası ertelenen şirketten tahsil edilemeyen ve Kanunen
takibine de imkân olmayan alacaklarınız için mahkemece iflasın ertelenmesine ilişkin kararın verildiği hesap döneminde şüpheli alacak karşılığı ayırmanız mümkün bulunmaktadır.
Ancak, iflası ertelenen borçlu şirketin daha sonra iflas veya iflastan kurtulma halleri söz konusu olur ise, ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsil
edilen miktarlarının tahsil edildikleri dönemde kâr / zarar hesabına intikal ettirileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

26.12.2008/38142
Sayı

: B.07,1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-388

Konu

: SFirmaya kayıtlı olan ve olmayan araçların MTV’nin gider
yazılıp yazılamayacağı hakkında
………

İlgi:

….. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Başkanlığımız ….. vergi kimlik numaralı
mükellefi olduğunuz ve şirketinizin 0 km ve ikinci el binek otomobil ve ticari araç alım satımıyla uğraştığı, şirketiniz mülkiyetine geçmiş veya geçmeyip
emanet araç ya da takas araç kapsamında olan ikinci el araçlara ait MTV’nin
gider yazılıp yazılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6’ıncı maddesinde; “Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi
içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.
Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakkındaki hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1’inci maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ve 40/5’inci
maddesinde de, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte
kullanılan taşıtların giderlerinin indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

351

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel
giderlerin indirilebilmesi için, bu giderlerle ticari kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi arasında illiyet bağı bulunması, giderlerin kazancın elde
edilmesine yönelik olması, harcamanın yapıldığı gelir doğuran olayın vergiye
tabi bulunması, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmiş olunmaması ve faaliyet konusu mal veya hizmetin maliyetine intikal ettirilmesi gereken giderlerden olmaması gerekmektedir.
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan
taşıtla ilgili yapılabilecek giderler, yakıt, lastik, tamir, bakım gibi taşıtların
kullanımından doğan giderlerdir.
Aynı Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinin 6
numaralı bendinde, işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak,
damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların da gider olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Gider
Kaydedilmeme Hali” başlıklı 14’üncü maddesinde “Bu Kanuna bağlı (I), (III)
ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak
ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla
kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları
gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu madde hükmüne göre (I), (III), (IV) sayılı tarifelerde yer
alan taşıtlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin, ticari maksatla kullanılan
uçak ve helikopter ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç gelir ve kurumlar vergisinin matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
Buna göre, şirketiniz mülkiyetine geçmiş veya şirketiniz mülkiyetine
geçmeyip alım satımına aracılık ettiğiniz emanet araç ya da takas araç kapsamında olan ve (I) sayılı tarifede yer alan ikinci el binek araçlara ait motorlu
taşıtlar vergisinin gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :B.07,1.GİB.4.99.16.01/01/2009/Ö.K.C./MUK- 52

29.06.09/22436

Konu: Şube açılışının ertelenmesi durumunda daha
önce alınan ödeme kaydedici cihaz kullanma izin
yazısının geçerli olup olmayacağı.
………………………………………
İlgi: ……………………. tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde; yeni açılacak mağazanızda kullanmak üzere
Müdürlüğümüzden 17.03.2009 tarih ve 8399 sayılı izin yazısı aldığınızı ancak
mağazanızın açılışının alınan karar gereği ileriki bir tarihe ertelendiğini
(Haziran 2009) belirterek Müdürlüğümüzden almış olduğunuz 17.03.2009
tarih ve 8399 sayılı izin yazısı ile satıcı firmalardan ödeme kaydedici cihaz alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende
ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi
Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla ilgili 36 Seri No’lu
Genel Tebliğin 2. maddesinin c fıkrasında; İşyeri sayısını arttıran (Şube şeklinde başka işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin açıldığı tarihten
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itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı) 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlayacağı,
50 Seri No’lu Genel Tebliğin A/1-a “Ödeme kaydedici cihaz satışı yapan
kişi veya kuruluşlar” başlıklı bölümünde; ödeme kaydedici cihaz kullanmakla yükümlü olduklarını, bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları yazıyla belgeleyen mükelleflere ödeme kaydedici cihaz satacaklardır. Diğer bir
ifade ile vergi dairesinin yazısını ibraz edemeyenlere (mükellef olmayanlara,
götürü mükellef olanlara vb.) hiçbir şekilde ödeme kaydedici cihaz satamayacaklardır. Mükellefler bahse konu izin yazısını gelir ve kurumlar vergisi (vergiden muaf olanlara katma değer vergisi ) yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları,
Yine aynı Tebliğin A/1-b bölümünde; Vergi dairesince verilen yazıyı
aldıktan sonra, alıcının adı, adresi, vergi dairesi, sicil numarası, cihazın marka,
model ve sicil numarası gibi bilgilerin yanı sıra vergi dairesi yazısının tarih ve
numarası da belirtilmek suretiyle düzenleyecekleri bir fatura ile satış işleminin gerçekleştirileceği; belirtilmiştir.
Öte yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156. maddesinde; İşyeri:
Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane,
muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri,
madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai
ve mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan
yerler olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda belirtildiği üzere perakende satış yapan mükelleflerin ödeme
kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin başladığı tarihten itibaren (şube
şeklinde başka işyerleri de açan ve her bir işyerinde ayrı ayrı olmak üzere ) 30
gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin başladığı,
ödeme kaydedici cihazın kullanılması için bağlı bulunulan vergi dairesinden
mükellefiyetin veya şube açılışının yapıldığı tarihten itibaren her bir işyeri için
ayrı ayrı izin yazısının mükellef tarafından alınarak ödeme kaydedici cihazı
satacak satıcı firmaya ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
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Buna göre, daha önceki kararınız uyarınca yapılacak şube açılış tarihine
göre aldığınız ödeme kaydedici cihaz kullanma izin yazısı; bu şube açılışının
Haziran/2009 tarihine ertelenmesi ve bu sürenin makul bir süreye tekabül
etmemesi nedeniyle belirtilen tarihte kullanılamayacağından satıcı firmaya
ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, izin yazısının
Vergilendirme Müdürlüğüne iade edilerek yeniden izin yazısı alınması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-32

29.08.2007/16404

Konu : Rock&Coke organizasyonu faaliyet
alanında kurulacak çadırda yapılacak
satışlar için ayrı bir fatura bastırılıp bastırılmayacağı
…………………………………………
İlgi

: 08/08/2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; Şirketinizin 01/09/2007-02/09/2007 tarihleri arasında düzenlenecek Rock&Coke organizasyonuna ait faaliyet alanında
kurulacak çadırda ürünlerinizin satışının yapılacağı belirtilerek bahsi geçen
organizasyon kapsamında yapacağınız satışların tevsiki amacıyla ayrıca fatura bastırılıp bastırılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun
1/1. maddesi ile satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını
yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve
ikinci sınıf tüccarlara, fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarını belgelendirmeleri bakımından ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
Diğer taraftan, 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanuna ilişkin Genel Tebliğin 2/c bölümünde işyeri sayısını artıran (şube şeklinde başka
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işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin açıldığı tarihten itibaren (her
bir işyerinde ayrı ayrı) 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanma
mecburiyetinin başlayacağı ifade edilmiş olup, ayrıca belirtilen 30 günlük süre
içerisinde yapılan mal satışlarının veya hizmet ifalarının, Vergi Usul
Kanunu’na göre düzenlenecek perakende satış fişi ya da faturalarla belgelendirileceği hususu da söz konusu genel tebliğde açıklanmıştır.
Bununla birlikte, belirli zamanlarda açılan fuar, panayır, sergi ve benzeri adlar altındaki yerlerde geçici bir süre (azami bir ay) faaliyette bulunulması halinde bu kısa süre içerisinde yapılan satışlar için cihaz kullanılmasının
mükelleflere büyük mali külfete neden olması, dolayısıyla söz konusu yerlerdeki geçici faaliyetlere istinaden Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine ilişkin hükümleri gereğince ödeme kaydedici cihaz kullanılmayıp; fatura veya
perakende satış fişlerinin düzenlenmesi hususunun Bakanlık Makamınca da
uygun görüldüğü, Maliye Bakanlığı yazılarından anlaşılmaktadır.
Buna göre, 01/09/2007-02/09/2007 tarihleri arasında düzenlenecek olan
Rock&Coke organizasyonu çerçevesinde yapacağınız satışların süresi 30 günden az olduğundan ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Ancak, bu süre içerisinde yapılacak satışların Vergi Usul Kanunu’na
göre düzenlenecek perakende satış fişi veya faturalarla belgelendirilmesi
gerekmektedir. Söz konusu organizasyon için ayrıca fatura bastırma zorunluluğunuz bulunmamakta olup; şirketinize ait mevcut faturaları da sıra numaralarını takip etmek şartıyla kullanabilmeniz mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07,1.GİB.4.99.16.01./01-2009/ÖKC/MUK-32

04.05.2009/14624

Konu:Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti.
………………………….
İlgi

: 22.04.2009 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin basım ve kırtasiye işi ile iştigal
ettiği, satışlarınızın büyük bir kısmının vergi mükelleflerine, küçük bir kısmının ise özel şahıslara olduğu, ayrıca şirketinizin kullanmış olduğu SAP programından dolayı sevk irsaliyesi ve buna bağlı olarak düzenlenen fatura ile
satış yaptığı belirtilerek tarafınızdan hiçbir şekilde kullanılmayan ödeme kaydedici cihazı kullanma zorunluluğunuz hakkında Başkanlığımız görüşü talep
edilmektedir.
Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul
Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için
ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
Fatura kullanma mecburiyeti Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
"Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
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1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
2. Serbest meslek erbabına,
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
5. Vergiden muaf esnafa,
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
……..” hükmü yer almaktadır.
Bu açıklamalara göre, satışlarınızın tamamının 213 sayılı Vergi Usul
kanununun 232. maddesinin 1. fıkrasında sayılanlara yapılması veya her bir
satışın 670.-TL’nin (2009 yılı için) üzerinde olması halinde, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında kalmanız mümkündür. Ancak yukarıda yer alan koşullar dışında çok az da olsa bedeli 670.-TL’nin altında (satışlarınız faturalı olsa dahi) satışlarınızın olması halinde ödeme kaydedici cihaz
kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

SAYI

: B.07.1.GİB.04.99.16.02/Muk-94

16.07.2007/13005

KONU

: Satış Bedeli yüksek olan gayrımenkulün
daha düşük olan Emlak Vergi Değeri
üzerinden beyan edilmesi durumunda
cezalı tarhiyat yapılıp yapılmayacağı

İlgi

:

…/…/2007 tarihli dilekçeniz.

Dilekçenizde, satış bedeli 200.000 YTL olan ve bu değer üzerinden fatura düzenlenen bir gayrimenkulün, tapu senedinde emlak vergi değeri olan
70.000 YTL üzerinden beyan edilerek bu değer üzerinden harç ödenmesi
durumunda, cezalı tarhiyatın söz konusu olup olmayacağı hakkında
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
492 sayılı Harçlar Kanunu 57 nci maddesinde; “Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro
harçlarına tabidir” denilmekte olup, Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin I-20/a
maddesinde de; gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar
bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında
gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere
emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra veya şüyuun izalesi hallerinde satış
bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan
için ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı aranılacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 63 üncü maddesinde,“Bu Kanunda sözü edilen“kayıtlı
değer” veya “emlak vergisi değeri” deyimi;1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununun 29’ uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.
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Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.
Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası %25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir. ” hükmü yer almaktadır.
Madde hükmünün incelenmesinden de görüleceği üzere, 492 sayılı
Harçlar Kanunu ve bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede geçen “kayıtlı değer”
veya “emlak vergisi değeri” deyiminin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun
29 uncu maddesine göre belirlenen “vergi değerini” ifade edeceği anlaşılmaktadır.
492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I Tapu İşlemleri”
bölümünün 20/a fıkrasında 4751 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, tapu
harcının gayrimenkulün emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanmasının yanı
sıra, mükellef tarafından beyan edilen devir ve iktisap bedelinin emlak vergisi değerinin üzerinde olması halinde, beyan olunan değerin harca esas alınması esasına geçilmiştir.
Yukarıda yer alan Kanun hükümleri ve açıklamalara göre, gayrimenkullerin devir ve iktisabında tapu harcı, gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere satışın yapıldığı tarihteki emlak vergisi
değeri üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, mükelleflerin tapuda emlak vergisi
değerinin üzerinde bir değer beyan etmeleri halinde ise harç bu değer esas alınarak hesaplanacaktır.
Buna göre, gayrimenkullerin devir ve iktisabında harç emlak vergisi
değerinden hesaplanacaktır. Tapuda emlak vergisi değerinin üzerinde bir
değer beyan edilmesi halinde ise harcın bu değer üzerinden hesaplanması
gerekmektedir. Gayrimenkullerin devir ve iktisabında emlak vergi değeri veya
emlak vergisi değeri üzerindeki beyanlarınız dışında başka bir değer esas alınarak tapu harcı tahsil edilmesi kanunen mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
361

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Tarih

: 02.09.2009

Sayı

: B.07.1.GİB.4.16.16.01.GV-09-155/3143

Konu

: Tespit edilen matrah farkının, yıllık
beyanname üzerinde fazla beyan yapılmış
olması nedeniyle terkin edilmesi talebi

Sayın

………….

Başkanlığımıza verilen 21.08.2009 tarihli dilekçenizde; 2005 yılına ait
şahıs ve bireysel emeklilik sigorta primlerinin asgari ücret tutarından fazla
düşülmesi nedeniyle, … Vergi Dairesi Müdürlüğünce …-TL matrah farkı üzerinden …-TL gelir vergisi tarh edilerek …-TL vergi ziyaı cezası kesildiğini
belirterek, söz konusu vergi ve cezanın, aynı yıla ait gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi matrahın …-TL fazlasıyla …-TL beyan edildiğinden,
gerekli düzeltme işleminin yapılarak kaldırılması talep edilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Mevzu” başlıklı 1’inci maddesinde; “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabiidir. Gelir bir gerçek kişinin
bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun “Diğer indirimler” başlıklı 89’uncu maddesinde ise; gelir
vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirlerden nelerin indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmış olup, söz konusu maddenin 1’inci fıkrasının 1 numaralı bendinde ise “Beyan edilen gelirin %10’unu
(bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için beyan edilen
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gelirin %5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin
şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık,
analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin
Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin
veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı
payları kendi gelirlerinden indirilir.)” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan; vergilendirmede meydana gelen vergi hatalarının düzeltilmesi ve reddiyatına ilişkin hükümlerin yer aldığı 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu'nun 116 ve 117’nci maddelerinde hesap hatalarının ve vergilendirme
hatalarının nelerden ibaret olduğu ayrıntılı bir şekilde hükme bağlanmış olup,
rızaen beyan edilen vergi matrahlarının sonradan düzeltilmesi, vergi hataları
arasında sayılmamıştır.
Buna göre; Maliye Müfettişleri tarafından tanzim edilen 14.08.2009
tarih ve … sayılı vergi inceleme raporuyla, Gelir Vergisi Kanununun 89/1’nci
maddesindeki şartlardan biri olan “asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak” şartını ihlal ettiğinizden, ....... Vergi Dairesince 2005 takvim yılına ilişkin olarak …-TL matrah farkı üzerinden tarh edilen …-TL gelir vergisi ile kesilen
…-TL vergi ziyaı cezasının, anılan yıl matrahının kendi rızanızla fazla beyan
edilmiş olması ve vergilendirmede Vergi Usul Kanunu'nun 116, 117 ve
118'nci maddelerinde yazılı vergi hatalarının bulunmaması nedeniyle, herhangi bir şekilde düzeltme yoluyla terkin edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Tarih

: 27.07.2007

Sayı

: B.07.1.GİB.4.16.16.02-310-07-…/1142

Konu

: Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin vefat edenin
bulunduğu ile mi yoksa mirasçıların bulunduğu ile mi
verileceği hk.

Sayın; ………….
İlgi

: ……...2007 tarihli dilekçeniz.

e-mail yolu ile gönderdiğiniz ilgide kayıtlı dilekçenizde, Bursa’nın
………..İlçesi …………semtinde oturmakta iken …….2007 tarihinde vefat
eden babanızın bankalarda bulunan mevduatı ile ilgili olarak verilmesi gereken

veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mirasçıların bulunduğu

İstanbul İlinde mi yoksa Bursa’da mı verilmesinin gerekeceği ile İstanbul
İlinden verilme imkanının bulunup bulunmadığı konusunda bilgi istenildiği
anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1'inci
maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile
Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa
olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal
vergisine tabi olduğu, 6’ncı maddesinin (a) bendinde de; Veraset ve İntikal
Vergisi’nin, veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle
vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesi tarafından tarh olunacağı, 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde ise
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beyannamenin ölüm Türkiye'de vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de
bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin
yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay
içinde verileceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, aynı Kanunun 17. maddesinde, “Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve
müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin
mevzuuna giren herhangi bir muamele dolayısıyla para ve senet verebilmek
için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş
bir tasdikname talep ederler.
(4369 sayılı Kanunun 74'üncü maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük;
29.7.1998) Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde yüzde beş, ivazsız intikallerde yüzde onbeş oranında
vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı
yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin malsandığına yatırmaya ve keyfiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile
bildirmeye mecburdurlar.
(4369 sayılı Kanunun 74'üncü maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük;
29.7.1998) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı
yukarıda belirtilen süre içinde malsandığına yatırmayanlardan (Hakimler
hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre gecikme
zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu
görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, tevkif etmeye ve
yatırmaya mecbur oldukları paraların % 10'u oranında ayrıca ceza tahsil olunur.” denilmektedir.
Yukarıdaki açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda; İlimiz
………İlçesinde ikamet etmekte iken 04.05.2007 tarihinde vefat eden babanızdan intikal eden ve bankalarda bulunan paraların veraset ve intikal vergisi ilişiksizlik belgesi ibraz edilmeksizin ödenmesinin talep edilmesi halinde,
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ödemede bulunacak olan bankalarca (Kanunun 11’inci maddesi uyarınca)
ölüm tarihindeki tutarların dikkate alınarak Kanun’ un 17’inci maddesi kapsamında işlem yapılması mümkün olacaktır. Ayrıca, bu paralarla ilgili ölüm
tarihini ihtiva edecek şekilde alınacak dekontların ve çıkartılacak olan veraset
ilamının eklenerek, ölüm tarihindeki değerlerin esas alınarak düzenlenmesi
gereken veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 04.09.2007 tarihine kadar
tarha yetkili bulunan İlimiz ……… Vergi Dairesi Müdürlüğüne elden verilmesi yada bu tarihte vergi dairesinde olacak şekilde P.T.T aracılığı ile gönderilmesi suretiyle, intikal eden paraların veraset ve intikal vergisi ilişiğinin
kesilmesi talebinde bulunmanız gerekecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Tarih

: 18.10.2007

Sayı

: B.07.1.GİB.4.16.16.02-310-07-../1652

Konu

: İntikale konu arsa ve arabaların değerinin nasıl tespit
edileceği hk.

Sayın; ………………
İlgi

: …….. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, babanızın yaklaşık bir ay önce vefat ettiği ve
veraset işlemleri için vergi dairesine başvurduğunuzdan bahisle, intikale konu
iki araba ve …… İli …. İlçesinde bulunan bir adet arsanın değerlerinin ne
şekilde tespit edileceği konusunda bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanunu'nun 1'inci
maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile
Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa
olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal
vergisine tabi olduğu, 5'inci maddesinde de verginin mükellefinin, veraset
yoluyla veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olduğu hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 10’ncu maddesinin (b) fıkrasında; gayrimenkullerin ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle, aynı
maddenin (c) fıkrasında ise; menkul mallar ve gemilerin rayiç bedelle değerleneceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 266’ncı maddesinde; rayiç bedelin, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım
satım değeri olduğu hüküm altına alınmıştır.
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Diğer taraftan; 22 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel
Tebliği’nin 1 no.lu bölümünde; gayrimenkuller için beyan edilecek değerin en
az Emlak Vergisi tarhına esas olan değer kadar olması gerektiği, beyan edilen
değerin Emlak Vergisine esas olan değerden düşük olması halinde tarhiyata
Emlak Vergisi değerinin esas alınacağı, diğer bir ifadeyle intikal eden gayrimenkuller için belirlenen Emlak Vergisi değerlerinin Veraset ve İntikal Vergisi içinde aynen geçerli olacağı, aynı Tebliğin 3 no.lu bölümünde de; Veraset ve Intikal
Vergisi beyannamelerinde gayrimenkuller için gösterilen değerlerin, Emlak
Vergisine esas olan değerden düşük bulunmaması halinde, Veraset ve İntikal
Vergisinin tarhına bu değerlerin esas alınması, Emlak Vergisi tarhına esas değerden düşük olması halinde ise tarhiyatın Emlak Vergisine esas olan değer üzerinden yapılması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır.
Buna göre; babanızın vefatı dolayısıyla vereceğiniz Veraset ve İntikal
Vergisi Beyannamesinde, intikale konu arabaların değerinin rayiç bedel üzerinden, arsanın değerinin ise bulunduğu yer Belediyesinden temin edilebilecek asgari emlak vergi değeri üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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T.C.
BURSA VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK
Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü

TARİH

: 30.03.2004

SAYI

: B.07-4.DEF.0.16.12

DOSYA

: GEL.VRS.310.04.

KONU : Bilanço usulü esasına göre defter tutan mükelleflerin ölümü
nedeniyle nihai tarhiyata ait öz sermayenin tespitinin ne şekilde yapılacağı hk.
.............................. BAŞKANLIĞINA
İLGİ

: ........... tarih ve ............... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızdan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun
10'ncu maddesi hükmüne istinaden bilanço usulü esasına göre defter tutan
mükelleflerin ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançolarının ibraz edilmesi durumunda nihai tarhiyata esas olacak öz sermayenin tespitinde,
- Ölüm tarihinden önce gelen tanzimli bilançoya göre mi, yoksa ölüm
tarihi esas alınarak çıkarılacak bilançoya göre mi tespit edileceği, ölüm tarihi
esas alınarak tespit yapılacaksa hangi yöntem ve oranların dikkate alınacağı.
- Ayrıca ölüm tarihi itibariyle bilançonun ibraz edilmemesi halinde, 2002/4
Seri No. lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesinde belirlenen limitleri aşanların inceleme elemanlarına incelettirilmesinin yerinde olup olmayacağı
konularında Defterdarlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1318
sayılı kanunla değişik 10'uncu maddesinde veraset ve intikal vergisi beyannamesine ithal edilmesi gereken ticari sermayenin, bilanço esasına göre defter
tutan mükelleflerde, ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna
(veya ölüm günü itibariyle çıkarılacak bilançoya) göre hesaplanacak öz ser-
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maye, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde ise murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı olacağı, ayrıca tarh edilen vergilerin intikal eden malların 213
sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre bulunacak değerlerine göre ikmal edileceği.
Aynı kanunun 11'nci maddesinde de " Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü.miras yolu ile vukubulan intikallerde mirasın açıldığı,
diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği gündür."
hükmü yer almaktadır.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesi hükmü uyarınca
verginin matrahı, esas olarak intikal eden malların Vergi Usul Kanunu'na göre
bulunan değerleri olacaktır. Ancak, mükellefler madde de ayrı ayrı belirtilen
ölçüleri kullanmak (hüküm bulunmaması halinde Vergi Usul Kanunu'nun
297'nci maddesi hükmünden faydalanmak) suretiyle kendilerine intikal eden
malları değerleyecekler ve beyannamelerinde göstereceklerdir. Bu beyan ilk
tarhiyat için esas olacaktır.
Konuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 16 Seri No.lu
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde "........ değerleme ölçüleri esas alınarak tarh olunan vergiler, intikal eden malların Vergi Usul
Kanunu'nun servetleri değerleme ile ilgili bölümündeki esaslardan hareket
edilerek bulunacak değerlerine göre ikmal edilecektir." denilmiştir.
Aynı tebliğde, ticari sermayeye dahil olsun olmasın hisse senetlerinin.
borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele değeri ile borsada kayıtlı değilse veya kayıtlı olup da ölüm tarihine
takaddüm eden üç yıl içinde muamele görmemiş ise, ilk tarhiyatın itibari
değerle değerleneceği, bilahare Vergi Usul Kanunu'na göre borsa rayici ile,
borsada kayıtlı değil ise emsal bedeli ile değerleneceği ve bulunan bu değerin
nihai tarhiyata esas olarak alınacağı da belirtilmiştir.
Veraset vergisi uygulamasında iki kere tarhiyat söz konuşu olduğu için
ticari öz sermaye de iki kere tarhiyata muhatap olacaktır. Birincisi 10’uncu
madde de sınırları çizilen ilk tarhiyattaki ticari sermaye, diğeri de Vergi Usul
Kanunu'na göre hesaplanan nihai tarhiyattaki ticari sermayedir, îlk tarhiyatta
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öz sermaye kayden hesaplanır ve bunun üzerinden tarhiyat yapılır. Nihai tarhiyatta ise öz sermayeyi oluşturan kalemler Vergi Usul Kanunu'na göre değerlendirilir. Değerlemeler de ilgili takdir komisyonları tarafından yapılarak ticari öz sermaye ortaya çıkarılır.
- Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, veraset ve intikal vergisinde değerleme günü mirasın açıldığı gündür. Bu gün de ölüm tarihidir.
Mükelleflerin vergilendirilecek servete dahil ticari sermayeyi, ölüm tarihinden
önce gelen takvim yılı bilançosuna veya ölüm tarihi itibariyle düzenlenen
bilançoya göre hesaplayıp beyan etmeleri mümkün bulunmaktadır. idarenin
ise nihai tarhiyat için gerekli olan inceleme, değerleme ve takdir işlemlerim
mutlak surette ölüm tarihi itibariyle yapması gerekir, inceleme, değerleme ve
takdir işlemlerinde Vergi Usul Kanunu'nun servetleri değerleme hakkındaki
hükümlerinin uygulanacağı tabiidir. Nihai tarhiyattaki rakamlar takdir sonucuna göre ilk tarhiyattan fazla veya eksik olabilir. Değerleme ve takdir sonucu çıkan müspet veya menfi fark öz sermayeye ilave veya tenzil edilir,
- Gerek anonim şirketler ( hisse senedi basılmış olsun veya olmasın) gerekse limited şirketlerin ortağının vefatı halinde intikal eden şey ticari sermaye değil
menkul kıymet olduğundan, şirket ortağının vefatı halinde intikal eden bu tür
menkul kıymetlerin değeri, esham ve tahvilatın değerleme esaslarına göre değerlenecek ve buna göre tarhiyat yapılacaktır. Yukarıda da belirtildiği üzere esham
ve tahvilat borsa rayici ile borsada kayıtlı olmayan esham ve tahvilat emsal
bedelleri ile değerlenmesi gerektiğinden intikal eden hisselerin emsal bedelleriyle takdir komisyonlarınca takdiri gerekmektedir. Anonim veya limited şirketin
aktif toplamının belli bir, tutardan yüksek olması dışında bir neden yoksa, değerleme ve takdir işleme komisyonlarca yapılacak, ihtisasa dayalı inceleme yapılmasını gerektirecek bir hususun varlığı halinde ise 2002/4 Seri No.lu Vergi Denetimi
ve Koordinasyonu İç Genelgesinde belirlenen limitlerin dikkate alınması suretiyle inceleme istenebilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.
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PRATİK BİLGİLER
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Pratik Bilgiler
01.07.09 - 31.12.09

01.01.10 - 30.06.10

01.07.10 - 31.12.10

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 İçin
l) 01/07/2010 - 31/12/2010 Dönemi İçin
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 Arası

sosyal güvenlik

01.01.09 - 30.06.09

1.485.430.000
1.574.740.000
1.648,90 YTL
1.727.15 YTL
1.770.63 YTL
1.857.44 YTL
1.960.69 YTL
2.030.19 YTL
2.087.92 YTL
2.173.18 YTL
2.260.05 TL
2.365.16 TL
2.427.03 TL
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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

MALi
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sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
4/A- S‹GORTA PR‹M ORANLARI (30.09.2008’e kadar)
‹ﬂ Kazas› Meslek Hastal›€› Primi
(%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)
Anal›k Sigorta Primi
Hastal›k Sigorta Primi
Malüllük.Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
Malüllük Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
(Maden iﬂyerlerinde yeralt›nda çal›ﬂanlardan)
‹ﬂsizlik Sigortas› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

‹ﬁÇ‹ PAYI (%)

‹ﬁVEREN PAYI (%)
1.5

TOPLAM (%)
1.5

5
9
9

1
6
11
13

1
11
20
22

1
7.5

2
22.5

3
30

4/B - 5 510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kodu
‹ﬂçi Pay› (%)
‹ﬂveren Pay› (%)
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi
1 - 6,5
(‹ﬂ Kazas› ve Meslek Hastal›€›)
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
9
11
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
(Fiili Hizmet Süresi Zamm› Uygulanan ‹ﬂyerlerinde)
9
12 - 14
Genel Sa€l›k Sigortas› Primi
5
7,5
Toplam
14
19,5 - 28

Toplam (%)
1 - 6,5

20
21 - 23
12,5
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)
2008
2009
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Ayl›€›
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
emekli ayl›€› üzerinden

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

2010
Y›l›nda (%)

2011 ve
Sonras› (%)

14

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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Y›lda
Y›lda
Y›lda
Y›lda

‹Z‹N SÜRES‹
14 günden az olamaz
20 günden az olamaz
26 günden az olamaz
20 günden az olamaz

8- SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI (Ayl›k) (01.10.2008 Tarihinden İtibaren Tüm Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İçin)
Ay
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Y ›l
Ocak
1.91
1.49
1.10
1.56
1.26
1.26
ﬁubat
1.81
1.36
1.10
1.45
1.30
1.17
Mart
1.84
1.32
1.09
1.52
1.35
1.12
Nisan
1.75
1.33
1.09
1.47
1.41
1.05
May›s
2.13
1.34
1.17
1.45
1.50
0.92
Haziran
2.05
1.22
1.40
1.43
1.64
0.96
Temmuz
1.97
1.25
1.64
1.36
1.57
0.88
A€ustos
1.87
1.25
1.56
1.43
1.46
0.79
Eylül
1.91
1.16
1.61
1.41
1.44
0.73
Ekim
1.73
1.14
1.67
1.27
1.57
0.61
Kas›m
1.73
1.11
1.59
1.26
1.63
0.68
Aral›k
1.75
1.11
1.63
1.28
1.43
0.72
Not:
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas› ve Gecikme Zamm›

2010
0.64
0.64

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
d) 3 Y›ldan fazla
8 Hafta
10- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRAN ÖZEL SEKTÖR ‹ﬁYERLER‹NDE
a) Özürlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran›
b) Eski Hükümlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)
c) Terör Ma€duru ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)

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

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler
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 işten ayrılış bildirgesi süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun vermeyenler

729.00

11.5) SGK İşten Ayrılış Bildirgesini Süresinde ve Kurumca belirlenen şekle 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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Pratik Bilgiler
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
364.50

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,

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
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12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2005’den ‹tibaren)
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
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15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

3

98

5

99/a

7

99/a

8

99/b

14

99/b

28

99/c

29

100

30

101

32

102/a

39

102/a

37
38

102/b
102/b

52

102/b

41

102/c

56

103

57

103

‹ﬂyeri bildirim yükümlülü€üne
ayk›r› davran›ﬂ
85. md. (a€›r ve tehlikeli iﬂler)
kapsam›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için
‹ﬂyerini muvazaal› olarak bildiren
as›l iﬂveren ile alt iﬂveren veya
vekillerine ayr› ayr›
‹ﬂçilere eﬂit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliﬂkisine iliﬂkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin belgeyi
vermemek
Ça€r› üzerine çal›ﬂma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂten ayr›lan iﬂçiye Çal›ﬂma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe€e
ayk›r› bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iﬂçi ç›kartmak
Özürlü ve eski hükümlü
çal›ﬂt›rmamak
Ücret ile bu kanunda do€an veya
T‹S’den veya iﬂ sözleﬂmesinden
do€an ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›ﬂma ücretini ödememek
veya iﬂçiye haketti€i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iﬂçinin onay›n› almadan
fazla çal›ﬂma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
ﬂekilde bölmek
‹zin ücretini yasaya ayk›r› ﬂekilde
ödemek veya eksik ödemek

01.01.2009
Tarihinden İtibaren
(TL)

01.01.2010
Tarihinden İtibaren
(TL)

Aç›klama

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

Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için

Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için

381

Pratik Bilgiler

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

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

382

Sözleﬂmesi fesh edilen iﬂçiye yıllık izin
ücreti ödememek
Y›ll›k izin yönetmeli€inin esas usüllerine
usüllerine ayk›r› olarak izni
kulland›rmamak veya eksik kullandırmak
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 işyerini 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 İtibaren
(TL)

01.01.2010
Tarihinden İtibaren
(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
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15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

86

105

87

105

88

105

89

105

92/2

107

96/1

107

96/2

107

n
’da
09
.20 ren
1
.0 a
01 ‹tib

102/a

A€›r ve tehlikeli iﬂlerde 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 İtibaren
(TL)

01.01.2010
Tarihinden İtibaren
(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

Pratik Bilgiler

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler
Ceza Mad.
20/a

20/b
20/c

20/d

20/e
20/f

20/g

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

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

20/h

20/›

20/j

Cezay› Gerektiren Fiil
Yurt d›ﬂ› iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyetlerine iliﬂkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel
istihdam bürolar›na her bir hizmet akdi için
‹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
‹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
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
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,)
‹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
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
‹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
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
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 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
4447/54

384

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

İşten ayrılış bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

572.00
1.144.00
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18 - 5953 Sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

2010 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ

4. MADDE (İş Akdi)

784

801

26. MADDE

6. MADDE 2. FIKRA (Kıdem Tazminatı)

2.800

2.861

18. MADDE (Ölüm Tazminatı)

2.800

2.861

14 (Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın

1.680

1.716

1.500

1.533

2.800

2.861

zamanında ödememek),
16 VE 17. MADDELER
14. MADDE (Gazetecinin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu
27. MADDE

tutulduğu halde özel olarak açılan banka
hesabına yatırılmaksızın ödemek)

30. MADDE

25. MADDE (Kazançların Azaltılması)

Pratik Bilgiler

2009 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARI (TL)

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler

385

386

vergi

PRATİK BİLGİLER

388
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Pratik Bilgiler
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR VE TUTARLAR

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
11.520 TL Fazlası

8.700 TL için
22.000 TL için
50.000 TL için

1.305.00 TL. Fazlas›
3.965.00 TL. Fazlas›
11.525.00 TL. Fazlas›

2009 y›l› ‹çin
%20
%15

2010 y›l› ‹çin
%20
%15

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)

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
%15
%20
%27
%35
%20
%15

vergi

8.800 TL için
22.000 TL için
50.000 TL için

Pratik Bilgiler

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
50.000 TL’nin
50.000 TL’ndan Fazlasının
2009 Y›l› Ücret ve Ücret D›ﬂ› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
8.700 TL Kadar
22.000 TL ‘n›n
50.000 TL ‘n›n
50.000 TL ‘ndan Fazlas›n›n
Kurumlar Vergisi Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
Geç‹c‹ VerG‹ OranLarI
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin

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)

389
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Pratik Bilgiler
I-C YILLARA GÖRE YEN‹DEN

01.01.2003
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Pratik Bilgiler

vergi

DE⁄ERLEME ORANLARI

390

31.03.2003
% 61.5
% 58.4
% 107.6
% 99.5
% 72.8
% 80.4
% 77.8
% 52.1
% 56
% 53.2
% 59
% 28.5
% 11.2
% 9.8
% 7.8
% 7.2
% 12
%2.2

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER
KISITLAMA VE 01.01.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇ‹C‹ VERG‹
DÖNEMLER‹NE UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi ‹çin
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi ‹çin
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi ‹çin
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi ‹çin
% 14.9
K›s›tlamas›
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi ‹çin
% 9.3
Oranlar›
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi ‹çin
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi ‹çin
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi ‹çin
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi ‹çin
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi ‹çin
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi ‹çin
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi ‹çin
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi ‹çin
%De€erleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi ‹çin
% 1.29
Oranlar›
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi ‹çin
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi ‹çin
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi ‹çin
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi ‹çin
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi ‹çin
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi ‹çin
% 12
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Pratik Bilgiler
I-E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
Tevkifat Oran› %

17
20
3
20
20
20
20

vergi

0
10

15

15
10
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

20

1
2
2
4

2
4
0
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I-E GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
Bent
12
13

14

vergi

15

no. Kanun maddesinin aç›klamas›
PTT acenteli€i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
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
b. Hurda mal al›mlar› için
c. Di€er mal al›mlar› için
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
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)
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)
b. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan
c. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan

Tevkifat Oran› %
20

2
2
5
10

15
15
10
5

I-F REESKONT VE AVANS ‹ﬁLEMLER‹NDE UYGULANAN ‹SKONTO VE FA‹Z ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karﬂ›l›€›nda)

Pratik Bilgiler

YÜrÜrLÜK Tar‹H‹
30.12.1999
17.05.2002
14.06.2003
08.10.2003
15.06.2004
13.01.2005
25.05.2005
20.12.2005
20.12.2006
28.12.2007
09.04.2009
12.06.2009
22.12.2009

reeSKOnT (%) (Y›ll›k)
60
55
50
43
38
32
28
23
27
25
19
18
15

aVanS (%) (Y›ll›k)
70
64
57
48
42
35
30
25
29
27
20
19
16

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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I-G YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI

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 İtibaren

%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

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

Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri arası

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.
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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
%10
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 Müşteri
160.00 TL
Listesi ile Maliye Bakanl›€›’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas› ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe€i Yans›tmamas› Halinde; (Her Belge için) ceza miktar› her belge
için her tespitte 7.700 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)
32.00 TL
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
160.00 TL
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
160.00 TL
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liﬂkin Usul ve esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6) 3.500.00 TL
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir iﬂlem için) (VUK. MD. 353/7)
190.00 TL
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iﬂletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
570.00 TL
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iﬂletmeler Vergi Kimlik no’su zorunlulu€u getirilen kurum ve kuruluﬂlardan yapt›klar›
iﬂlemlere iliﬂkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
770.00 TL
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›€›n›n özel iﬂaretli görevlisinin ikaz›na ra€men durmayan araç sahibi
570.00 TL
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
1.600.00 TL
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
760.00 TL
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
350.00 TL
12- elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2009 - 31.07.2009 aras›)
12.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
400.00 TL
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
800.00 TL
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra
1.600.00 TL
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II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
12.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında; (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 İtibaren)
Yasal Süreden ‹tibaren ‹kinci
15 Gün ‹çinde
15 Gün
13.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
250 TL
500 TL
13.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
125 TL
250 TL
13.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
62.50 TL
125 TL

Sonras›

1000 TL
500 TL
250 TL

14- Ba-BS Formlarının Düzeltilmesi (Mük.Md.355) (01.08.2009’dan İtibaren)

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›

vergi

III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR

Takibeden Sonras›
15 Gün
500 TL 1000 TL
250 TL 500 TL
125 TL 250 TL

01.01.09 - 30.06.09
01.07.09 - 31.12.09
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Yasal Süreden ‹tibaren
‹lk 10 Gün ‹çinde
14.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
Yok
14.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
Yok
14.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
Yok
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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‹ (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
2009 Y›l› ‹çin
aKT‹F TOPLaMI
8.903.600 TL
neT SaTIﬁLar TOPLaMI
19.785.800 TL
IX - 7/A SEÇENE⁄‹N‹ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
2009 Yılı İçin
aKT‹F TOPLaMI
1.484.000 TL
neT SaTIﬁLar TOPLaMI
2.967.700 TL
X - EMLAK VERG‹S‹ ORANLARI
normal Yörelerde

n‹TeL‹⁄‹

Meskenlerde
Di€er Binalarda
arazilerde
arsalarda

Binde 1
Binde 2
Binde 1
Binde 3

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
2010 Y›l› ‹çin
9.099.400 TL
20.221.000 TL
2010 Yılı İçin
1.516.600 TL
3.032.900 TL
Büyükﬂehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

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

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

Pratik Bilgiler

B‹LD‹r‹LMeS‹ GereKen OLaY
‹ﬁe BaﬁLaMa

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‹
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

Pratik Bilgiler

vergi

VerG‹ TÜrÜ
Geç‹c‹ VerG‹
BeYannaMeS‹

DÖneM‹/açIKLaMa
Ocak, ﬁubat, Mart, nisan, Mayıs,
Haziran, Temmuz, ağustos,
eylül, ekim, Kasım, aralık

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, Mayıs,
Haziran, Temmuz, ağustos, eylül,
eylül, ekim, Kasım, aralık

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

ÖZeL BeYannaMeLer

aSGar‹ VerG‹
BeYannaMeLer‹

Talih oyunlar› salon
kazançlar›
TaSF‹Ye G‹r‹ﬁ Ve TaSF‹Ye
DeVaMInDa

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 VerİLen
KUrUMLar VerGİSİ
BeYannaMeLer‹
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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

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
Devir tarihine kadar olan
ve birleﬂmenin öncesi dönen
beyannameleri birleﬂmenin
Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edildi€i tarihten itibaren
30 gün içinde KVK. Md. 20

Beyanname verme
süresi içinde
GVK.Md. 120
Beyanname verme süresi
içinde KVK. Md. 29
Beyanname verme süresi
içinde GVK. Mük. Md.11
30 nisan KVK. Md. 21
Beyanname verme süresinde
KVK. Md.21
Beyanname verme
süresinde KVK. Md. 21
Beyannamenin verildi€i ay›n
sonuna kadar KVK. Md.21

Her ‹K‹ BeYannaMe
ÜZer‹nDen TarH eD‹Len
VerG‹Ler Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Pratik Bilgiler
XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

ÖZeL ‹LeT‹ﬁ‹M VerG‹S‹
BeYannaMeLerİ
ﬁanS OYUnLarI
VerG‹S‹
BeYannaMeLer‹

aYLIK
aYLIK

BeYan Tar‹H‹
TaK‹P eDen aYIn 10. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI

TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI

erTeS‹ aYIn 1-23 GÜnLer
DVK. MD.22
Ka⁄ITLarIn DÜZenLenD‹⁄‹ TarİHİ
‹ZLeYen 15 GÜn İçİnDe DVK. MO. 22
erTeS‹ aYIn 15. GÜn aKŞaMIna
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 SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 10.GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15.GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)

vergi

DÖneM‹/açIKLaMa
aKarYaKIT Ve ÜrÜnLer‹ne
‹L‹ﬁK‹n 1 nOLU ÖTVB
KaYIT Ve TeSc‹Le TaB‹ TaŞITLara
‹L‹ﬁK‹n 2/a nOLU ÖTVB
KaYIT Ve TeSc‹Le TaB‹
OLMaYan TaﬁITLara
‹L‹ﬁK‹n 2/B nOLU ÖTVB
aLKOLLÜ ‹çK‹LerLe İLGİLİ
3/a nOLU ÖTVB
ÖZeL TÜKeT‹M VerGİSİ TÜTÜn Ve TÜTÜn MaMÜLLerİ
BeYannaMeLer‹
‹Le ‹LG‹L‹ 3./B nOLU ÖTVB
KOLaLI GaZOZLara İLİŞKİn
3/c nOLU ÖTVB
DaYanIKLI TÜKeT‹M MaLLarI
‹Le D‹⁄er MaLLara İLİŞKİn
4 nOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DaMGa VerG‹S‹ DeFTerİ TUTan
MÜKeLLeFLer
DaMGa VerG‹S‹
BeYannaMeLer‹
DaMGa VerG‹S‹ DeFTer‹
TUTMaYanLar
BanKa Ve S‹GOrTa
BanKa Ve BanKerLerİn
MUaMeLeLer‹ VerG‹S‹
BeYannaMeLer‹
S‹GOrTa ﬁ‹rKeTLer‹n‹n

BeYannaMen‹n VerİLDİĞİ aYIn
26.GÜn aKŞaMIna KaDar
DVK.22 BeYannaMe VerMe

SÜreS‹ ‹ç‹nDe DVK. MD. 22
BeYannaMe VerMe SÜreS‹
‹ç‹nDe
BeYannaMe VerMe SÜreS‹ ‹ç‹nDe

BeYannaMe VerMe SÜreS‹ ‹ç‹nDe
BeYannaMe VerMe
SÜreS‹ ‹ç‹nDe
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Pratik Bilgiler
XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri
VerG‹ TÜrÜ

Pratik Bilgiler

vergi

VeraSeT Ve ‹nT‹KaL
VerG‹ BeYannaMeLer‹

DÖneM‹/açIKLaMa
ÖLÜM TÜrK‹Ye MİraSçILar
TÜrK‹Ye’De İSe

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 MİraSçILar
YUrTDIﬁI

ÖLÜM Tar‹H‹n‹ TaKİP eDen
TaK‹P eDen 6 aY İçİnDe
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 İKTİSaP
eD‹LD‹⁄‹ Tar‹H‹ TaKİP 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 SÜreSİnDe

Bildirim Süreleri
Ba - Bs

aylık

Takip eden 2. ayın 5. Gün
akşamına Kadar (31.12.2009’a Kadar)
Takip eden ayın Son Gün akşamına Kadar
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
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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 İSKOnTO eD‹LMeS‹ SOnUcUnDa,
aLInan İSKOnTO 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 15.000 YTL' 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
olanların 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'›

İﬂlem 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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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.

İﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Yemek servisi,
bahçe ve çevre
bak›m, özel
güvenlik,
(01.05.2007
tarihine kadar)
Dan›ﬂmanl›k ve
denetim
hizmetlerinde 1/2,

Tevkifat Yapacak Olanlar

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

Hizmet alanlar

93 ve 99

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 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,

vergi

Yap› Denetim Hizmetler

Tevkifat Oran›

89,91,92,95,
99,104

Pratik Bilgiler

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

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 tutacaklardır).
Yar›dan fazla hissesi do€rudan yukar›da sayılan
kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek baﬂ›na ya da
birlikte) kurum, kuruluﬂ ve iﬂletmeler,
Birbirlerine karﬂ› ifa ettikleri hariç olmak üzere,
söz konusu hizmetlerde katma de€er vergisi
tevkifat› yapmakla zorunludur.
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XV- KDV Tevkifat Oranlar›
Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

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

Pratik Bilgiler

vergi

‹ﬂgücü Hizmet al›mlar›nda

Tevkifat Oran›

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).

404

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

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 kuruluşlan
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluşlar,
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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XV- KDV Tevkifat Oranlar›
Tevkifat Yapacak Olanlar

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
%90'›

al›m yapanlar

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden ‹tibaren)
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

İﬂlem 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

vergi

Tevkifat Oran›

51,53,58,107

Pratik Bilgiler

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

al›ﬂ yapanlar

Hesaplanan
KDV 'nin 1/2’si
* 27.02.2008
tarihinden itibaren
KDV'nin %90'›

(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›, 107,108
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kurul uslan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
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)
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XV- KDV Tevkifat Oranlar›
Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Pratik Bilgiler

vergi

Büyük ve Küçükbaﬂ hayvanlar›n etlerinin
(Sakatat ve ba€›rsak dahil)

406

Tevkifat Oran›

Hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
(27.02.2008
tarihinden tibaren)

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 açMa SÜreS‹

VerG‹/ceZa ‹HBarnaMeS‹ne

VerG‹ MaHKeMeS‹

TeBL‹⁄Den ‹T‹Baren 30 GÜn İçİnDe

‹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 İçİnDe

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

KararIn TeBL‹⁄‹nDen ‹T‹Baren
30 GÜn

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 açILacaK MaHKeMe

Pratik Bilgiler

DaVa KOnUSU
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XVII- Vergi Türleri
VerG‹ KODU

Pratik Bilgiler

vergi

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043
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VerG‹ aDI
YILLIK GeL‹r VerG‹S‹
ZIra‹ KaZanç GeL‹r VerG‹S‹
GeL‹r VerG‹S‹ S. (MUHTaSar)
GeL‹r GÖTÜrÜ T‹car‹ KaZanç
GeL‹r GÖTÜrÜ SerBeST MeSLeK KaZancI
GeL‹r GÖTÜrÜ ÜcreT
Da⁄ITILMaYan Kar STOPaJI
KUrUMLar VerG‹S‹
KUrUMLar VerG‹S‹ STOPaJI (KVKM24)
GeL‹r VerG‹S‹ (GMSI)
BaSIT USULDe T‹car‹ KaZanc
GerçeK USULDe KaTMa De⁄er VerG‹S‹
GÖTÜrÜ USULDe KaTMa De⁄er VerG‹S‹
BanKa MUaMeLeLer‹ VerG‹S‹
S‹GOrTa MUaMeLeLer‹ VerG‹S‹
GeL‹r VerG‹S‹ Geç‹c‹ VerG‹
GeL‹r Geç‹c‹ VerG‹
KUrUM Geç‹c‹ VerG‹
DaMGa VerG‹S‹ (BeYannaMeL‹ DaMGa VerG‹S‹ MÜKeLLeF‹)
aKarYaKIT TÜKeT‹M VerG‹S‹
GeL‹r V. M.TaL‹H OYUnLarI aSGar‹ VerG‹
Her TÜrLÜ ‹SP‹rTOLar Ve FÜZeL Ya⁄InDan aLInan eK VerG‹
KUrUMLar V. M.TaL‹H OYUnLarI aSGar‹ VerG‹
D‹⁄er ÜcreTLer
KUrUMLar VerG‹S‹ KUrUM Geç‹c‹ VerG‹
OYUn Ka⁄ITLarInDan aLInan eK VerG‹
rÖnTGen F‹LMLer‹nDen aLInan eK VerG‹
MÜLGa MaDen FOnU
KaYnaK KULLanIMI DeSTeKLeMe FOnU KeS‹nT‹S‹
MÜLGa KOOPeraT‹Fç‹L‹K TanITMa Ve e⁄‹T‹M FOnU
PeTrOL Ve DO⁄aLGaZ ÜrÜnLer‹ne ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹
KOLaLI GaZOZ, aLKOLLÜ ‹çeçeKLer Ve TÜTÜn MaMÜLLer‹ne ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹
DaYanIKLI TÜKeT‹M Ve D‹⁄er MaLLara ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹
TÜTÜn MaMÜLLer‹ne ‹L‹ﬁK‹n eK VerG‹
Her TÜrLÜ aLKOLLÜ ‹çK‹Lere ‹L‹ﬁK‹n eK VerG‹
Sa‹r ﬁaraP Ve B‹raLara ‹L‹ﬁK‹n eK VerG‹
Her TÜrLÜ aLKOLSÜZ ‹çeceKLerDen aLInan eK VerG‹
e⁄‹T‹M,GençL‹K,SPOr Ve Sa⁄LIK H‹ZMeTLer‹ VerG‹S‹
MaHSUPLarDan KeS‹Len DaMGa VerG‹S‹
FOn PaYI
P‹ﬁManLIK ZaMMI
e.KaTKI PaYI
ÖZeL ‹ﬁLeM VerG‹S‹
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VerG‹ aDI
DaMGa VerG‹S‹
5035 SaYILI KanUna GÖre DaMGa VerG‹S‹
VerG‹ BarIﬁI TeFe TUTarI
VerG‹ BarIﬁI Geç ÖDeMe ZaMMI
VerG‹ YarGI HarçLarI
Gec‹KMe Fa‹Z‹
Gec‹KMe ZaMMI
erKen ÖDeMe ‹nD‹r‹M‹
aLInan D‹⁄er Fa‹ZLer
SaVUnMa SanaY‹ DeSTeKLeMe FOnU
KOnUT FOnU
KaYnaK KULLanIMI DeSTeKLeMe Pr‹M‹ ceZa‹ Fa‹Z‹
ceZa‹ Fa‹Z (KaYnaK KULLanIMI DeSTeKLeMe FOnU KeS‹nT‹Ler‹)
USULSÜZLÜK ceZaSI
ÖZeL USULSÜZLÜK ceZaSI
KUSUr ceZaSI
a⁄Ir KUSUr ceZaSI
KaçaKçILIK ceZaSI
VerG‹ Z‹YaI ceZaSI
VUK 112/4 MaDDeSİ GereĞİnce ÖDenen FaİZ
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 TaHSİL eDİLen ÖZeL İŞLeM VerGİSİ
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 FİYaT İSTİKrar 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

409

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Pratik Bilgiler
XVII- Vergi Türleri

Pratik Bilgiler

vergi

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

410

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‹

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Pratik Bilgiler
VerG‹ aDI
Yurt D›ﬂ› ç›k›ﬂ Harc›
KaTMa De⁄er VerG‹S‹ TeVK‹FaTI
B‹L‹rK‹ﬁ‹ ÜcreT‹
TÜrK ULUSLararaSI GeM‹ S‹c‹L KaYIT HarcI
PaSaPOrT Ve KOnSOLOSLUK HarçLarI
TraF‹K HarçLarI
YarGI HarçLarI
‹THaL Ve ‹MaL rUHSaT Ve TeMD‹T ÜcreT‹
GeM‹ Ve L‹Man HarçLarI
D‹⁄er HarçLar
De⁄erL‹ Ka⁄ITLar GeL‹rLer‹
TaV‹ZLerDen Ger‹ aLInanLar
‹KraZLarDan Ger‹ aLInanLar
YeM anaL‹Z ÜcreT‹
ﬁeKer F‹YaT FarKI
aKarYaKIT F‹YaT FarKI
BaﬁKa VerG‹ Da‹reS‹ MÜKeLLeF‹
MOTOrLU TaﬁIT araçLarIna ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹ (TeSc‹Le TaB‹ OLanLar)
GÜBre DeneY Ve anaL‹Z ÜcreT‹
4961 S.K. Geç‹c‹ 1. MaD. GÖre Para ceZaSI
D‹⁄er Para ceZaLarI
Z‹MMeTLere Geç‹r‹Len Para Ve De⁄erLerDen BOrçLULar
FaZLa Ve YerS‹Z YaPILan ÖDeMeLerDen BOrçLULar
SOSYaL DaYanIﬁMa Ve YarDIMLaﬁMaYI TeﬁV‹K FOnU
‹ST‹HSaL VerG‹S‹
TraF‹K ceZaLarI
HeSaPLanan Gec‹KMe ZaMMI
TaK‹P G‹DerLer‹ KarﬁILI⁄I aLInan
çIraKLIK FOnU
2000/2 SaYILI BKK Gere⁄‹nce YaTIrIMLarI TeﬁV‹K FOnUna aKTIrILacaK TUTarLar
çeﬁ‹TL‹ GeL‹rLer
PeTrOLDen DeVLeT H‹SSeS‹
YÜKSeK Ö⁄ren‹M Harç KreD‹S‹
reSM‹ araBULUcULUK ÜcreT‹
eM.San. 17 MaD. GeL‹rLer‹n THK eD‹LMeMeS‹ ceZaSI
4961 S.K. Geç‹c‹ 2. MaD. 1.FIKraYa GÖre TaHS‹LaT
4369/15 SUça ‹ﬁT‹raK eDen K‹ﬁ‹Ler
HaKSIZ aLInan VerG‹ ‹aDeS‹
HaKSIZ aLInan VerG‹ ‹aDeS‹ ceZaSI
KaLDIrILan VerG‹ arTIKLarI
ﬁeKer KanUnU ‹Dar‹ Para ceZaSI
Geç‹ﬁ ÜcreT‹ Ve ‹Dar‹ Para ceZaSI
KaDaSTrO HarçLarI
aD‹ OrTaKLIK MÜKeLLeF‹YeTS‹Z MÜKeLLeF KaYDI ‹ç‹n VerG‹ KODU

Pratik Bilgiler

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

vergi

XVII- Vergi Türleri

411

412

endeks

PRATİK BİLGİLER

414

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

I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹fi‹M (AYLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2006 2007
2008 2009 2010 2004 2005 2006
2007
1.96 - 0.05
0.42 0.23
0.58
0.7
0.55
0.75
1.00
0.26
0.95
2.56 1.17
1.66
0.6
0.02
0.22
0.43
0.25
0.97
3.17 0.29
1.94 0.89
0.26
0.27
0.92
1.94
0.80
4.50 0.65
0.59
0.71
1.34
1.21
2.77
0.39
2.12 -0.05
0.38
0.92
1.88
0.50
4.02 - 0.11
0.32 0.94
- 0.13
0.10
0.34 - 0.24
0.86
0.06
1.25 -0.71
0.22 - 0.57
0.85 - 0.73
- 0.75
0.85 -2.34 0.42
0.58
0.85 - 0.44
0.02
- 0.23
1.02 -0.90 0.62
0.94
1.02
1.29
1.03
0.45 - 013
0.57 0.28
2.22
1.79
1.27
1.81
- 0.29
0.89 -0.03 1.29
1.54
1.40
1.29
1.95
- 0.12
0.15 -3.54 0.66
0.45
0.42
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

2010
1.85
1.45
0.58

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

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

MALi
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Pratik Bilgiler

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

415

416

I-B B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE⁄‹fi‹M (YILLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008
10.70 5.11 9.37 6.44 7.90 6.30 16.22 9.23
7.93 9.93
8.17
10.58 5.26 10.13 8.15 6.43 6.82 14.28 8.69
8.15 10.16
9.10
11.33 4.21 10.92 10.50 3.46 8.58 11.83 7.94
8.16 10.86
9.15
10.17 4.96 9.68 14.56 -0.35
10.18 8.18
8.83 10.72
9.66
5.59 7.66 7.14 16.53 -2.46
8.88 8.70
9.86 9.23 10.74
4.25 12.52 2.89 17.03 -1.86
8.93 8.95 10.12 8.60 10.61
4.26 14.34 2.08 18.41 -3.75
9.57 7.82 11.69 6.90 12.06
4.32 12.32 3.72 14.67 -1.04
10.04 7.91 10.26 7.39 11.77
4.38 11.19 5.02 12.49 0.47
9.00 7.99 10.55 7.12 11.13
2.57 10.94 4.41 13.29 0.19
9.86 7.52
9.98 7.70 11.99
1.60 11.67 5.65 12.25 1.51
9.79 7.61
9.86 8.40 10.76
2.66 11.58 5.94 8.11 5.93
9.32 7.72
9.65 8.39 10.06

endeks

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

2010
8.19
10.13
9.56

(*) 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

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

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

Y›l

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ay

A⁄USTOS
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

EYLÜL
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

endeks

TOPTAN EﬁYA F‹YATLARI ENDEKS‹ (1994=100)
N‹SAN
MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ
91.7
99.5
102.2
104.7
176.4
179.7
182,0
186.1
299.7
312.1
320.6
328.2
517.9
544.8
563.4
593.1
949.3
980.2
995.5
1020.7
1424.4
1469.9
1496.5
1556,0
2300.5
2339.5
2346.4
2370.5
3470.8
3689.6
3795.6
3920.6
5485.5
5508.4
5572,0
5720.7
7410.0
7364.0
7222.2
7183,5
8070.5
8067.8
7982.7
7861.6
8675.43 8647.64 8677.15 8655.06
9177.76 9432.06 9811.35 9896.12
10066.38 10105.89 10095.11 10101.58
11.531,83 11.776.07 11.814.14 11.961.40
11.491.59 11.485.84 11.594.31 11.512.42

Pratik Bilgiler

II-A
OCAK
ﬁUBAT
MART
61.9
66.7
71.4
148.5
159,0
167.8
244.8
259.1
277.3
435.8
462.8
490.7
839,1
877.4
912.7
1258.6
1301,0 1352.9
2094,0
2179.3 2246.8
2686.8
2757.6 3035,0
5157.4
5289.5 5387.9
6840.7
7055.7 7281.8
7576.5
7700.6 7862.2
8328.42 8326.55 8503.60
8957.94 8980.93 9003.20
9797.71 9890.38 9986.64
10.429.14 10.696.37 11.035,44
11.253.10 11.384.56 11.417.60
11.962.11 12.161.1 12.397.44

MALi
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Pratik Bilgiler

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

417

418

OCAK

96.99
107.17
118.64
124.70
136.39
145.18
156.65
166.52

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Y›l

Ay

99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48
169.29

ﬁUBAT

MART

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62
158.94
172.58

N‹SAN

100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53
159.97

MAYIS

99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93
159.89

98.80
116.43
121.38
136.58
140.53
164.46
161.40

HAZ‹RAN

99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51
160.26

TEMMUZ

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

endeks

II-B ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹ (2003=100)

Pratik Bilgiler

EK‹M

100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08
162.38

KASIM

102.80
120.43
122.35
136.63
144.35
162.03
164.48

ARALIK

103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29
165.56

MALi
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II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

gündelikler

PRATİK BİLGİLER

420

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Pratik Bilgiler
III- Gündelikler
III-A YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹N HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
Hükümeti Temsilen Kararname ile
Görevlendirilen Heyet Üyelerinden
Ek
Aylık/Kadro Aylık/Kadro
göstergesi ve derecesi 1-4 derecesi 5-15
5300 ve daha olanlar
olanlar
yüksek olan
kadrolarda
bulunanlar
IV
SÜTUN
132
118

V
SÜTUN
128
114

VI
SÜTUN
100
90

Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden
Tedavi
Ek
Aylık/Kadro Aylık/Kadro Amacıyla
göstergesi derecesi
derecesi Gönderilen
5300 ve 1-4 olanlar 5-15 olanlar Erbaﬂ ve
daha yüksek
Erler
olan
kadrolarda
bulunanlar
VII
VIII
IX
X
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
117
110
93
46
105
99
83
41

gündelikler

ÜLKELER (PARA
B‹R‹MLER‹)
ABD (ABD Doları
Almanya (Euro)
Avustralya
(ABD Doları)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka
(D. Kron)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
‹ngiltere (Sterlin)
‹rlanda (Euro)
‹spanya (Euro)
‹sveç (‹sveç Kronu)
‹sviçre
(‹sviçre Frang›)
‹talya (Euro)
Japonya
(Japon Yeni)
Kanada
(Kanada Dolar›)
Kuveyt
(Kuveyt Dinar›)
Lüksemburg (Euro)
Norveç
(Norveç Kronu)
Portekiz (Euro)
S. Arabistan
(S. A. Riyali)
Yunanistan (Euro)
Di€er ABD Ülkeleri
(Euro)

TBMM Genelkurmay Yükseköğretim
Başkanı, Başkanı, Kurulu Başkanı,
Başbakan Anayasa,
Bakanlık,
Mahkemesi Müsteşarları,
Baﬂkan›,
Milli Güvenlik
Bakanlar,
Kurulu Genel
Milletvekilleri, Sekreteri, vs..
Kuvvet
Komutanlar›, vs..
I
II
III
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
220
182
146
198
164
131
342
199
194

283
166
161

227
132
128

205
119
116

198
115
112

154
91
88

181
106
103

171
100
97

143
84
81

71
42
41

1.491
179
192
187
139
186
191
1.637

1.238
148
160
156
115
155
158
1.359

988
119
127
125
91
124
126
1.085

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

341
183

283
152

226
122

205
110

198
107

154
83

181
98

171
92

143
77

71
38

37.801

31.405

25.127

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

295

244

195

177

171

134

156

147

125

61

61
194

50
161

40
128

36
116

35
112

27
89

33
103

31
97

25
82

12
40

1.437
186

1.193
155

952
124

862
111

833
108

650
84

762
99

719
93

604
78

299
39

744
191

617
158

492
126

446
114

432
110

337
87

395
101

372
95

313
80

155
40

152

127

101

92

89

70

81

76

65

32

310
38
40
39
29
39
40
341

421

Pratik Bilgiler

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ

MALi
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Pratik Bilgiler
III- Gündelikler

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

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.07.2009 - 31.12.2009)
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

Pratik Bilgiler

gündelikler

III-B KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER‹LECEK GÜNDEL‹KLER

422

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (TL)
37.50
31.50
28.50
26.00
23.50
22.50

döviz kurları

PRATİK BİLGİLER
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Satış

1.4945

1.4881
1.4732
1.4765
1.4769
1.4710

1.4562
1.4559
1.4504
1.4564
1.4593

1.4543
1.4591
1.4639
1.4786
1.4839

1.4858
1.4995
1.4923
1.4922

1.4903

1.4873

1.4810
1.4661
1.4694
1.4698
1.4639

1.4492
1.4489
1.4434
1.4494
1.4523

1.4473
1.4521
1.4569
1.4715
1.4768

1.4787
1.4923
1.4851
1.4850

1.4831

1-4

5
6
7
8
9,10,11

12
13
14
15
16,17,18

19
20
21
22
23,24,25

26
27
28
29

30,31

1.4821

1.4777
1.4913
1.4841
1.4840

1.4463
1.4511
1.4559
1.4705
1.4758

1.4482
1.4479
1.4424
1.4484
1.4513

1.4800
1.4651
1.4684
1.4688
1.4629

Satış
1.3439
1.3460
1.3465
1.3492
1.3568
1.3468
1.3565
1.3469
1.3421
1.3546
1.3509
1.3451
1.3469
1.3379
1.3457
1.3447
1.3455
1.3442
1.3405
1.3461
1.3325

1.3352
1.3373
1.3377
1.3404
1.3480
1.3380
1.3477
1.3381
1.3334
1.3458
1.3421
1.3364
1.3381
1.3292
1.3370
1.3360
1.3368
1.3355
1.3318
1.3374
1.3238

1.3177

1.3307
1.3294
1.3257
1.3312

1.3303
1.3319
1.3231
1.3308
1.3299

1.3415
1.3319
1.3273
1.3396
1.3359

1.3311
1.3315
1.3342
1.3418
1.3318

1.3291

0.28929
0.28723
0.28562
0.28475
0.28483
0.28287
0.28420
0.28346
0.28306
0.28399
0.28222
0.28096
0.28125
0.27884
0.27946
0.28187
0.28246
0.28377
0.28181
0.28093
0.27962

0.28787
0.28582
0.28422
0.28335
0.28343
0.28148
0.28281
0.28207
0.28167
0.28260
0.28084
0.27958
0.27987
0.27747
0.27809
0.28049
0.28108
0.28238
0.28043
0.27955
0.27825

0.27806

0.28088
0.28218
0.28023
0.27935

0.27938
0.27967
0.27728
0.27790
0.28029

0.28261
0.28187
0.28147
0.28240
0.28064

0.28562
0.28402
0.28315
0.28323
0.28128

0.28767

0.28026

0.28311
0.28442
0.28246
0.28158

0.28161
0.28190
0.27948
0.28010
0.28252

0.28485
0.28411
0.28371
0.28464
0.28287

0.28789
0.28628
0.28540
0.28549
0.28352

0.28996

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış
2.1530
2.1377
2.1255
2.1189
2.1195
2.1062
2.1148
2.1092
2.1064
2.1131
2.1005
2.0910
2.0931
2.0752
2.0799
2.0984
2.1029
2.1126
2.0980
2.0918
2.0817

2.1427
2.1274
2.1153
2.1087
2.1093
2.0961
2.1046
2.0991
2.0963
2.1030
2.0904
2.0810
2.0831
2.0652
2.0699
2.0883
2.0928
2.1025
2.0879
2.0818
2.0717

2.0702

2.0913
2.1010
2.0864
2.0803

2.0795
2.0816
2.0638
2.0685
2.0868

2.1031
2.0976
2.0948
2.1015
2.0889

2.1259
2.1138
2.1072
2.1078
2.0946

2.1412

2.0848

2.1061
2.1158
2.1011
2.0949

2.0941
2.0962
2.0783
2.0830
2.1015

2.1180
2.1124
2.1096
2.1163
2.1037

2.1409
2.1287
2.1221
2.1227
2.1094

2.1562

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

döviz kurları

1.3405

1.3536
1.3523
1.3485
1.3542

1.3532
1.3550
1.3459
1.3538
1.3528

1.3646
1.3550
1.3502
1.3627
1.3590

1.3541
1.3546
1.3573
1.3649
1.3549

1.3520

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

1.4925

1.4880
1.5017
1.4945
1.4944

1.4565
1.4613
1.4661
1.4808
1.4861

1.4584
1.4581
1.4526
1.4586
1.4615

1.4903
1.4754
1.4787
1.4791
1.4732

1.4967

Efektif

1.4863

Alış

ABD Doları

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
Ocak 2010

MALi

Pratik Bilgiler
Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

IV- T.C. MERKEZ BANKASI OCAK 2010 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

425

426

Alış

2.4025

2.3938
2.3506
2.3522
2.3408
2.3432

2.3403
2.3356
2.3449
2.3587
2.3668

2.3636
2.3795
2.3705
2.3795
2.3933

2.3868
2.4104
2.4030
2.4128

2.3933

Uygulama
Tarihi
Ocak 2010

1-4

5
6
7
8
9,10,11

12
13
14
15
16,17,18

19
20
21
22
23,24,25

26
27
28
29

30,31

Satış

2.4058

2.3993
2.4230
2.4156
2.4254

2.3760
2.3919
2.3829
2.3919
2.4058

2.3525
2.3478
2.3572
2.3710
2.3792

2.4063
2.3629
2.3645
2.3530
2.3554

2.3916

2.3851
2.4087
2.4013
2.4111

2.3619
2.3778
2.3688
2.3778
2.3916

2.3387
2.3340
2.3433
2.3570
2.3651

2.3921
2.3490
2.3506
2.3392
2.3416

Satış

2.4094

2.4029
2.4266
2.4192
2.4290

2.3796
2.3955
2.3865
2.3955
2.4094

2.3560
2.3513
2.3607
2.3746
2.3828

2.4099
2.3664
2.3680
2.3565
2.3589

2.4187

Efektif

2.4008

Alış

İngiliz Sterlini

2.4151

Döviz

1.4097

1.4189
1.4263
1.4162
1.4111

1.4083
1.4083
1.3975
1.4034
1.4177

1.4227
1.4201
1.4159
1.4187
1.4134

1.4283
1.4216
1.4191
1.4205
1.4124

1.4411

Alış

Satış

1.4188

1.4280
1.4355
1.4253
1.4202

1.4174
1.4174
1.4065
1.4124
1.4268

1.4319
1.4292
1.4250
1.4278
1.4225

1.4375
1.4308
1.4282
1.4297
1.4215

1.4076

1.4168
1.4242
1.4141
1.4090

1.4062
1.4062
1.3954
1.4013
1.4156

1.4206
1.4180
1.4138
1.4166
1.4113

1.4262
1.4195
1.4170
1.4184
1.4103

1.4389

Alış

Satış

1.4209

1.4301
1.4377
1.4274
1.4223

1.4195
1.4195
1.4086
1.4145
1.4289

1.4340
1.4313
1.4271
1.4299
1.4246

1.4397
1.4329
1.4303
1.4318
1.4236

1.4526

Efektif
Satış
0.20977
0.20956
0.20847
0.20764
0.20762
0.20620
0.20731
0.20634
0.20625
0.20754
0.20702
0.20656
0.20660
0.20514
0.20499
0.20597
0.20594
0.20563
0.20490
0.20490
0.20328

0.20761
0.20740
0.20632
0.20550
0.20548
0.20408
0.20517
0.20421
0.20413
0.20540
0.20489
0.20443
0.20447
0.20303
0.20288
0.20385
0.20382
0.20351
0.20279
0.20279
0.20119

0.20105

0.20368
0.20337
0.20265
0.20265

0.20429
0.20433
0.20289
0.20274
0.20371

0.20503
0.20407
0.20399
0.20526
0.20475

0.20725
0.20618
0.20536
0.20534
0.20394

Satış

0.20375

0.20641
0.20610
0.20537
0.20537

0.20704
0.20708
0.20561
0.20546
0.20644

0.20779
0.20681
0.20672
0.20802
0.20750

0.21004
0.20895
0.20812
0.20810
0.20667

0.21025

Efektif
0.20746

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.4236
1.4295
1.4197
1.4218
1.4312
1.4228
1.4175
1.4076
1.4004
1.4130
1.4215
1.4157
1.4195
1.4090
1.4093
1.4139
1.4062
1.4102
1.4017
1.4103
1.4000

1.4172
1.4231
1.4133
1.4154
1.4248
1.4164
1.4111
1.4013
1.3941
1.4066
1.4151
1.4093
1.4131
1.4027
1.4030
1.4075
1.3999
1.4039
1.3954
1.4040
1.3937

1.3885

1.3947
1.3987
1.3902
1.3988

1.4041
1.4079
1.3975
1.3978
1.4023

1.4059
1.3961
1.3889
1.4014
1.4099

1.4178
1.4081
1.4102
1.4195
1.4112

Satış

1.4053

1.4115
1.4156
1.4070
1.4157

1.4211
1.4249
1.4144
1.4147
1.4193

1.4229
1.4129
1.4057
1.4184
1.4269

1.4349
1.4251
1.4272
1.4366
1.4282

1.4290

Efektif
1.4120

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

döviz kurları
İsviçre Frangı

1.4504

Döviz

Pratik Bilgiler
MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010
IV- T.C. MERKEZ BANKASI OCAK 2010 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Pratik Bilgiler

5.2091

5.1850
5.1367
5.1464
5.1460
5.1201

5.0863
5.0834
5.0660
5.0887
5.0971

5.0779
5.0928
5.1025
5.1412
5.1740

5.1770
5.2284
5.2015
5.1975

5.1891

5.1414

5.1176
5.0699
5.0795
5.0791
5.0535

5.0202
5.0173
5.0001
5.0225
5.0308

5.0119
5.0266
5.0362
5.0744
5.1067

5.1097
5.1604
5.1339
5.1299

5.1216

1-4

5
6
7
8
9,10,11

12
13
14
15
16,17,18

19
20
21
22
23,24,25

26
27
28
29

30,31

5.2669

5.2547
5.3068
5.2795
5.2755

5.1541
5.1692
5.1790
5.2183
5.2516

5.1626
5.1597
5.1420
5.1650
5.1736

5.2628
5.2138
5.2236
5.2232
5.1969

0.25177

0.25444
0.25438
0.25322
0.25373

0.25494
0.25505
0.25319
0.25339
0.25458

0.25765
0.25634
0.25548
0.25699
0.25600

0.25717
0.25680
0.25667
0.25697
0.25567

0.25750

Alış

Satış

0.25347

0.25616
0.25610
0.25493
0.25544

0.25666
0.25677
0.25490
0.25510
0.25630

0.25939
0.25807
0.25720
0.25872
0.25773

0.25890
0.25853
0.25840
0.25870
0.25739

0.25405

0.25675
0.25669
0.25552
0.25603

0.25725
0.25736
0.25549
0.25569
0.25689

0.25999
0.25866
0.25779
0.25932
0.25832

0.25950
0.25912
0.25899
0.25930
0.25798

0.39667

0.39548
0.39911
0.39722
0.39720

0.38709
0.38837
0.38963
0.39358
0.39506

0.38759
0.38751
0.38608
0.38767
0.38844

0.39607
0.39211
0.39300
0.39311
0.39153

0.39773

0.39739

0.39619
0.39983
0.39794
0.39792

0.38779
0.38907
0.39033
0.39429
0.39577

0.38829
0.38821
0.38678
0.38837
0.38914

0.39678
0.39282
0.39371
0.39382
0.39224

0.39845

0.39369

0.39251
0.39612
0.39424
0.39422

0.38419
0.38546
0.38671
0.39063
0.39210

0.38468
0.38460
0.38318
0.38476
0.38553

0.39310
0.38917
0.39005
0.39016
0.38859

0.39475

0.40037

0.39916
0.40283
0.40092
0.40090

0.39070
0.39199
0.39326
0.39725
0.39874

0.39120
0.39112
0.38968
0.39128
0.39206

0.39976
0.39577
0.39666
0.39677
0.39518

0.40144

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.6393

1.6356
1.6607
1.6564
1.6420

1.5904
1.5983
1.5999
1.6021
1.6327

1.5658
1.5763
1.5777
1.5752
1.5969

1.5920
1.5914
1.5890
1.5789
1.5691

1.6075

Alış

1.6502

1.6465
1.6717
1.6674
1.6529

1.6010
1.6089
1.6105
1.6127
1.6435

1.5762
1.5868
1.5882
1.5857
1.6075

1.6026
1.6020
1.5996
1.5894
1.5795

1.6182

1.6332

1.6295
1.6546
1.6503
1.6359

1.5845
1.5924
1.5940
1.5962
1.6267

1.5600
1.5705
1.5719
1.5694
1.5910

1.5861
1.5855
1.5831
1.5731
1.5633

1.6016

1.6565

1.6528
1.6781
1.6737
1.6592

1.6071
1.6150
1.6166
1.6188
1.6497

1.5822
1.5928
1.5942
1.5917
1.6136

1.6087
1.6081
1.6057
1.5954
1.5855

1.6243

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

döviz kurları

0.25159

0.25426
0.25420
0.25304
0.25355

0.25476
0.25487
0.25301
0.25321
0.25440

0.25747
0.25616
0.25530
0.25681
0.25582

0.25699
0.25662
0.25649
0.25679
0.25549

Satış
0.25984

Efektif

0.25732

Alış

Norveç Kronu

0.25924

Döviz

Pratik Bilgiler

5.0448

5.0331
5.0830
5.0569
5.0530

4.9367
4.9512
4.9607
4.9983
5.0301

4.9449
4.9420
4.9251
4.9472
4.9553

5.0408
4.9939
5.0033
5.0029
4.9777

Satış

5.2872

Efektif

5.0643

Alış

Kuveyt Dinarı

Satış

Döviz

Alış

Uygulama
Tarihi
Ocak 2010

MALi

Pratik Bilgiler
Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

IV- T.C. MERKEZ BANKASI ŞUBAT 2010 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

427

428

Satış

1.4903
1.4904
1.4849
1.4818
1.4975
1.5210

1.5225
1.5128
1.5092
1.5126
1.5172

1.5158
1.5111
1.5057
1.5193
1.5247

1.5158
1.5316
1.5450
1.5474
1.5435

Alış

1.4831
1.4832
1.4778
1.4747
1.4903
1.5137

1.5152
1.5055
1.5020
1.5053
1.5099

1.5085
1.5038
1.4985
1.5120
1.5174

1.5085
1.5242
1.5376
1.5400
1.5361

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12
13.14.15

16
17
18
19
20.21.22

23
24
25
26
27.28

1.5074
1.5231
1.5365
1.5389
1.5350

1.5074
1.5027
1.4975
1.5109
1.5163

1.5141
1.5044
1.5009
1.5042
1.5088

Satış

1.5181
1.5339
1.5473
1.5497
1.5458

1.5181
1.5134
1.5080
1.5216
1.5270

1.5248
1.5151
1.5115
1.5149
1.5195

1.4925
1.4926
1.4871
1.4840
1.4997
1.5233

Efektif

1.4821
1.4822
1.4768
1.4737
1.4893
1.5126

Alış

ABD Doları

Uygulama
Tarihi
Şubat 2010

Döviz

2.0837
2.0771
2.0791
2.0788
2.0610
2.0633
2.0645
2.0696
2.0612
2.0582
2.0635
2.0860
2.0927
2.0874
2.0962

2.0737
2.0671
2.0691
2.0688
2.0511
2.0534
2.0546
2.0597
2.0513
2.0483
2.0536
2.0760
2.0827
2.0774
2.0861

0.27992
0.27897
0.27925
0.27919
0.27681
0.27717
0.27734
0.27805
0.27692
0.27652
0.27723
0.28023
0.28114
0.28045
0.28165

0.27855
0.27760
0.27788
0.27782
0.27545
0.27581
0.27598
0.27669
0.27556
0.27517
0.27587
0.27886
0.27976
0.27908
0.28027

1.3221
1.3201
1.3228
1.3433
1.3418
1.3480
1.3527
1.3580
1.3621
1.3596
1.3639
1.3830
1.3735
1.3758
1.3734

1.3392
1.3439
1.3492
1.3532
1.3508
1.3550
1.3740
1.3646
1.3669
1.3645

1.3488
1.3677
1.3583
1.3606
1.3582

1.3330
1.3377
1.3430
1.3470
1.3446

1.3075
1.3055
1.3082
1.3285
1.3270

1.3721
1.3913
1.3817
1.3841
1.3816

1.3561
1.3608
1.3661
1.3703
1.3678

1.3300
1.3280
1.3307
1.3514
1.3499

0.27568
0.27866
0.27956
0.27888
0.28007

0.27562
0.27579
0.27650
0.27537
0.27498

0.27836
0.27741
0.27769
0.27763
0.27526

0.27787
0.28087
0.28179
0.28110
0.28230

0.27781
0.27798
0.27869
0.27756
0.27716

0.28056
0.27961
0.27989
0.27983
0.27745

2.0522
2.0745
2.0812
2.0759
2.0846

2.0520
2.0532
2.0583
2.0499
2.0469

2.0722
2.0657
2.0677
2.0674
2.0497

2.0666
2.0891
2.0958
2.0905
2.0993

2.0664
2.0676
2.0727
2.0643
2.0613

2.0868
2.0802
2.0822
2.0819
2.0641

2.0848
2.0755
2.0726
2.0769
2.0768
2.0837

1.3135
1.3115
1.3142
1.3346
1.3331

2.0702
2.0611
2.0582
2.0624
2.0623
2.0692

2.0817
2.0724
2.0695
2.0738
2.0737
2.0806

0.28026
0.27896
0.27859
0.27917
0.27918
0.28009

2.0717
2.0625
2.0596
2.0638
2.0637
2.0706

0.27806
0.27677
0.27640
0.27698
0.27699
0.27789

0.27962
0.27832
0.27795
0.27853
0.27854
0.27945

0.27825
0.27696
0.27659
0.27717
0.27718
0.27808

1.3405
1.3235
1.3160
1.3249
1.3254
1.3222

1.3325
1.3156
1.3082
1.3170
1.3175
1.3143

1.3238
1.3070
1.2997
1.3084
1.3089
1.3058

1.3177
1.3010
1.2937
1.3024
1.3029
1.2998

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

döviz kurları

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler
MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI ŞUBAT 2010 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

Satış

2.4058
2.3703
2.3654
2.3718
2.3750
2.3860

2.3740
2.3603
2.3663
2.3594
2.3740

2.3768
2.3717
2.3749
2.3704
2.3459

2.3457
2.3677
2.3856
2.3681
2.3534

2.3933
2.3580
2.3531
2.3595
2.3627
2.3736

2.3617
2.3480
2.3540
2.3471
2.3617

2.3644
2.3594
2.3626
2.3581
2.3337

2.3335
2.3554
2.3732
2.3558
2.3412

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12
13.14.15

16
17
18
19
20.21.22

23
24
25
26
27.28

2.3492
2.3713
2.3892
2.3717
2.3569

2.3804
2.3753
2.3785
2.3740
2.3494

2.3776
2.3638
2.3698
2.3629
2.3776

Satış
1.4188
1.4075
1.4050
1.4072
1.4107
1.4162
1.4198
1.4154
1.4170
1.4170
1.4066
1.4073
1.4075
1.4096
1.4062
1.4042
1.4086
1.4222
1.4290
1.4262
1.4326

1.4097
1.3985
1.3960
1.3982
1.4017
1.4071
1.4107
1.4063
1.4079
1.4079
1.3976
1.3983
1.3985
1.4006
1.3972
1.3952
1.3996
1.4131
1.4199
1.4171
1.4234

1.4107
1.4243
1.4311
1.4283
1.4347

1.4094
1.4096
1.4117
1.4083
1.4063

1.4219
1.4175
1.4191
1.4191
1.4087

Satış
0.20328
0.20381
0.20473
0.20559
0.20468
0.20345
0.20519
0.20507
0.20669
0.20840
0.20833
0.20879
0.20911
0.21028
0.21027
0.20900
0.20993
0.21323
0.21359
0.21413
0.21563

0.20119
0.20171
0.20262
0.20347
0.20257
0.20135
0.20308
0.20296
0.20456
0.20625
0.20618
0.20664
0.20696
0.20811
0.20810
0.20685
0.20777
0.21103
0.21139
0.21192
0.21341

0.20762
0.21088
0.21124
0.21177
0.21326

0.20650
0.20682
0.20796
0.20795
0.20671

0.20294
0.20282
0.20442
0.20611
0.20604

Satış

0.21041
0.21372
0.21408
0.21462
0.21613

0.20927
0.20959
0.21076
0.21075
0.20948

0.20566
0.20554
0.20717
0.20888
0.20881

0.20375
0.20428
0.20520
0.20606
0.20515
0.20392

Efektif
0.20105
0.20157
0.20248
0.20333
0.20243
0.20121

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.4000
1.3933
1.4023
1.4016
1.4089
1.4132
1.4249
1.4149
1.4151
1.4291
1.4411
1.4447
1.4451
1.4429
1.4515
1.4510
1.4590
1.4699
1.4624
1.4645
1.4583

1.3937
1.3870
1.3960
1.3953
1.4026
1.4068
1.4185
1.4085
1.4087
1.4227
1.4346
1.4382
1.4386
1.4364
1.4450
1.4445
1.4524
1.4633
1.4558
1.4579
1.4517

1.4470
1.4579
1.4504
1.4525
1.4463

1.4329
1.4333
1.4311
1.4397
1.4392

1.4133
1.4033
1.4035
1.4174
1.4293

Satış

1.4645
1.4755
1.4680
1.4701
1.4638

1.4502
1.4506
1.4484
1.4570
1.4565

1.4303
1.4203
1.4205
1.4345
1.4466

1.4053
1.3986
1.4076
1.4069
1.4143
1.4186

Efektif
1.3885
1.3819
1.3908
1.3901
1.3974
1.4016

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

döviz kurları

1.3975
1.4110
1.4178
1.4150
1.4213

1.3962
1.3964
1.3985
1.3951
1.3931

1.4086
1.4042
1.4058
1.4058
1.3955

Satış
1.4209
1.4096
1.4071
1.4093
1.4128
1.4183

Efektif
1.4076
1.3964
1.3939
1.3961
1.3996
1.4050

Alış

İsviçre Frangı
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

2.3319
2.3538
2.3715
2.3542
2.3396

2.3627
2.3577
2.3609
2.3564
2.3321

2.3600
2.3464
2.3524
2.3455
2.3600

Satış

2.4094
2.3739
2.3689
2.3754
2.3786
2.3896

Efektif

2.3916
2.3563
2.3515
2.3578
2.3610
2.3719

Alış

İngiliz Sterlini

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
Şubat 2010
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429

430

Satış

5.1891
5.1804
5.1595
5.1577
5.1997
5.2813

5.2810
5.2473
5.2366
5.2503
5.2607

5.2541
5.2396
5.2281
5.2607
5.2758

5.2559
5.3070
5.3497
5.3599
5.3501

Alış

5.1216
5.1131
5.0924
5.0906
5.1321
5.2126

5.2123
5.1791
5.1685
5.1820
5.1923

5.1858
5.1715
5.1601
5.1923
5.2072

5.1876
5.2380
5.2802
5.2902
5.2805

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12
13.14.15

16
17
18
19
20.21.22

23
24
25
26
27.28

Efektif

5.1098
5.1594
5.2010
5.2108
5.2013

5.1080
5.0939
5.0827
5.1144
5.1291

5.1341
5.1014
5.0910
5.1043
5.1144

5.0448
5.0364
5.0160
5.0142
5.0551
5.1344

Alış

Kuveyt Dinarı

Uygulama
Tarihi
Şubat 2010

Döviz

5.3347
5.3866
5.4299
5.4403
5.4304

5.3329
5.3182
5.3065
5.3396
5.3549

5.3602
5.3260
5.3151
5.3291
5.3396

5.2669
5.2581
5.2369
5.2351
5.2777
5.3605

Satış

0.25433
0.25828
0.25870
0.25784
0.25861

0.25423
0.25470
0.25587
0.25487
0.25224

0.25341
0.25300
0.25443
0.25480
0.25370

0.25177
0.25104
0.25213
0.25269
0.25206
0.25164

Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

0.25605
0.26002
0.26045
0.25958
0.26035

0.25594
0.25642
0.25760
0.25659
0.25394

0.25512
0.25471
0.25615
0.25652
0.25541

0.25347
0.25273
0.25383
0.25439
0.25376
0.25334

Satış

0.25415
0.25810
0.25852
0.25766
0.25843

0.25405
0.25452
0.25569
0.25469
0.25206

0.25323
0.25282
0.25425
0.25462
0.25352

Satış

0.25664
0.26062
0.26105
0.26018
0.26095

0.25653
0.25701
0.25819
0.25718
0.25452

0.25571
0.25530
0.25674
0.25711
0.25600

0.25405
0.25331
0.25441
0.25498
0.25434
0.25392

Efektif

0.25159
0.25086
0.25195
0.25251
0.25188
0.25146

Alış

Norveç Kronu

1.6502
1.6500
1.6385
1.6386
1.6495
1.6995
1.7028
1.6875
1.6834
1.6837
1.6852
1.6836
1.6799
1.6621
1.6719
1.6597
1.6578
1.6848
1.7142
1.7309
1.7295

1.6393
1.6391
1.6277
1.6278
1.6386
1.6883
1.6916
1.6764
1.6723
1.6726
1.6741
1.6725
1.6688
1.6511
1.6609
1.6487
1.6469
1.6737
1.7029
1.7195
1.7181

0.40596
0.40339
0.40241
0.40334
0.40458
0.40419
0.40293
0.40151
0.40514
0.40658
0.40420
0.40843
0.41198
0.41263
0.41160

0.40523
0.40266
0.40169
0.40261
0.40385
0.40346
0.40220
0.40079
0.40441
0.40585
0.40347
0.40769
0.41124
0.41189
0.41086

0.40044
0.40463
0.40816
0.40880
0.40778

0.40043
0.39918
0.39778
0.40138
0.40281

0.40219
0.39964
0.39868
0.39959
0.40082

0.40723
0.41149
0.41507
0.41572
0.41469

0.40722
0.40595
0.40452
0.40818
0.40963

0.40900
0.40642
0.40543
0.40637
0.40761

0.40037
0.40040
0.39893
0.39810
0.40226
0.40859

0.39739
0.39742
0.39596
0.39514
0.39927
0.40555

0.39667
0.39670
0.39525
0.39443
0.39855
0.40482

0.39369
0.39372
0.39229
0.39147
0.39556
0.40178

Alış

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.6408
1.6675
1.6966
1.7131
1.7117

1.6663
1.6626
1.6450
1.6548
1.6426

1.6853
1.6702
1.6661
1.6664
1.6679

1.6332
1.6330
1.6217
1.6218
1.6325
1.6821

1.6641
1.6912
1.7207
1.7375
1.7361

1.6900
1.6863
1.6684
1.6783
1.6660

1.7093
1.6939
1.6898
1.6901
1.6916

1.6565
1.6563
1.6447
1.6448
1.6558
1.7060

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

döviz kurları
MALi
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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, kri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.



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 - 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 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,00-00 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  aralıklı, Times  punto, A kağıda5 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.
• 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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KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ

TEK YAZARLI KİTAP
Arıkan, Yahya (00). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve
İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.7 (005): 7-.
İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (997) Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (005). “Çok uluslu şirketlerde
transfer yatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.7 (005): 9-0.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (00) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 7(005): 0-5.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(99) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm
önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(99),s. 0-6.
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KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan "Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı" Türkiye
Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (-7 Ekim 999) İstanbul s.99-.
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.(997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası.
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (99)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye
Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ Üniversitesi
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (999 Kasım) “İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması:
metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da sunulan
bildiri.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (00) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr.
.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
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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 are different from eachother. You can nd a short explanation
below about necessary informations and order to make a exact abstract for your
works. Another problem with refereed 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.
This implementation will stiffen ‹SMMMO Mali Çözüm Journal’s international point and will make easier taking place in “indexes” and “abstracts”
which include international usage. Article requests from anywhere from all
over the worls will be discussed and, researchers overseas communication about
the subject will become easier.
Relative to these explanations; editor makes preassessment about sending
works to referees. After preassessment works could send back to researchers to
make necessary corrections or could send to referees for evaluation.
Every work assesses at least by two referees.
Author’s name doesn’t replace in the works which sent to referees; also after
evaluation the referees’ names can’t be told to the author.
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to the author. After author(s) made needed corrections if it is necessary work
should be send to referee(s) second time. As is understood making available a
refereed paper can take up over two months. Consequently, this must be known;
refereed papers shouldn’t be published just in following issue.
The works which don’t order the rules below, can’t be published in refereed
papers section.


• Article title is to given in both Turkish and Engish languages.
• Turkish and English “öz (abstract)” takes place at the beginning of the
articles. Öz (abstract) includes 00-00 words.
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footnote techniques below.
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space, font: Times , paper size: A, page limit: 5 pages.
2. GIVING ABSTRACT
Abstract: To brief content of a text without adding any critique or interpretation by ordering several rules. Abstract and summary souldn’t be confused..
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• An abstract aims marking main elements of the subjects in a text.
• Purpose, extent (Unless the study’s title doesn’t reect the purpose and
extend of the content), method (Methods, techniques and processes used in text
have to be summarized), observations, applications, ndings (ndings of the
study have to be determined), conclusion (conclusion of the study surely have
to be determined and written) become determined and help reader to decide if
he/she needs original of the study or not.
• If original of the study isn’t accessible, satisfactory information must
be available.
During an abstract planing, in turn;



• Purpose
• Extent
• Method
• Findings
• Conclusion
• Author’s opinions and interpretations
• Information about location, date and, (if it is necessary) condition of the work.
• If a critical abstract will be arranged, explanations about relative importance of docu-ment should take place
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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, uent and perceptible.
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“Purpose of this study”, “According to our study” Unless using different time
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The third third person must not be used unless it couses complication.
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FAALİYET TABANLI MALİYET
SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA
ACTİVİTY - BASED COSTİNG AND AN
APPLICATION
Yrd. Doç. Dr. Özcan UNUTKAN*
Dünyada yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşulları bir hayli zorlaştırmıştır. Bu süreçte işletmelerinin yaşadığı sorunlardan başlıcaları hammadde tedariki, teknolojiye
uyum, ulaştırma, kalifiye işgücü, yasal düzenlemeler sert rekabet koşulları ve
yaşanan finansal krizler olarak sıralanabilir. Bütün bu sorunlar aşılıp alıcıya
ulaşıldığında ise işletmelerin belirli bir karlılıkla faaliyetlerini sürdürmeleri
gerekmektedir. İşletmelerin karlılığı belirleyen unsurlar olan maliyetler ve
satış gelirleri üzerinde hareket yetenekleri oldukça sınırlıdır. Bu sorunların
başarılı bir şekilde yönetilerek işletmelerin hedeflenen karlılığa ulaşmasında
bilginin önemi ortaya çıkmaktadır. Ancak bilginin de zamanında ve doğru
olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesinde alışılagelmiş
muhasebe bilgi sistemlerine daha sağlıklı sonuçlar verebilecek yeni sistemlerin ilave edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Faaliyet tabanlı maliyet sistemi de bu
sistemlerden biri olarak muhasebe bilgi sistemleri içerisinde yerini almıştır.
Bu çalışmada, bir üretim işletmesinde bilgilerin istenilen doğruluk düzeyinde
üretilebilmesi, maliyetlerin gerektiği gibi izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için son yıllarda geliştirilen yöntemlerden biri olan faaliyet tabanlı maliyet
sisteminin tanıtılması amaçlanmış ve deri konfeksiyon sektöründe faaliyet
gösteren orta ölçekli bir işletmenin üretim bilgileri faaliyet tabanlı maliyet sis-
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temine göre hesaplanarak mevcut uygulanmakta olan geleneksel maliyet sisteminin sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe Bilgi Sistemi, Faaliyet Tabanlı Maliyet
Sistemi, Geleneksel Maliyet Sistemi, Deri Konfeksiyon İşletmesi.
The process of globalization in the world of business in national and
international markets competition has made difficult. In this process the major
businesses of her own troubles and supply of raw materials, technology integration, transportation, skilled labor, regulatory and competitive conditions
experienced severe financial crises can be listed as. All of these issues has
been reached over to the buyer whether the businesses are required to maintain a certain profitability activities. Profitability of enterprises, which are the
factors that determine costs and revenues on sales of mobility is very limited.
These problems can be successfully managed businesses in reaching targeted
profitability is emerging importance of knowledge. However, the timely and
accurate information as is required to produce. Eliminating this requirement,
conventional accounting information system provides better results could be
added to the new system was inevitable. Activity-based costing accounting
system as one of these systems in information systems has taken place. In this
study, the desired level of accuracy of the information in a manufacturing
business in the produce, watch and control of costs as required to be one of the
methods developed in recent years, activity-based cost systems aimed to introduce and leather sector of medium-sized business activity-based cost of production information system according to the current practice is being calculated and the traditional cost systems are compared with the results.
Key Words: Accounting Information System, Activity Based Costing
System, Traditional Costing System, Leather Apparel Operations.
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1. GİRİŞ
Gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlardaki rekabet koşulları işletmelerin varlıklarını sürdürebilme ve karlılık amaçlarına ulaşmalarını bir hayli
zorlaştırmıştır.
Karlılığı belirleyen unsurlar olan maliyetler ve satış gelirleri üzerinde
hareket yetenekleri oldukça sınırlıdır. Rekabet ortamında satış gelirlerinin
temel belirleyicilerinden biri olan satış fiyatına pek müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu da daha çok satış miktarları üzerine yoğunlaşmayı getirmektedir. Diğer yandan karlılığı arttıracak diğer önemli bir unsur olan maliyetlerin doğru ve hassas bir şekilde belirlenip iyi yönetilmeleri önem kazanmıştır.
Direkt ilkmadde ve direkt işçilik mamüllere doğrudan kolaylıkla yüklenebilmektedir. Ancak üçüncü unsur olan genel üretim giderleri ile mamuller
arasında doğrudan bir ilişki olmadığından birbirinden farklı birçok gider aynı
kolaylıkla yüklenememektedir. Bu dolaylı ilişki yüklemeyle elde edilen maliyet bilgisinin doğruluk derecesiyle ilgili hassasiyeti arttırmaktadır. Bu da yüklemede kullanılacak dağıtım yöntem ve verilerinin seçim ve kullanılmasının
önemini arttırmıştır.
İşletme yönetimlerinin kararlarında kullanacakları bilgilerin istenilen
doğruluk düzeyinde üretilebilmesi, maliyetlerin gerektiği gibi izlenebilmesi
ve kontrol edilebilmesi için son yıllarda geliştirilen yöntemlerden biri de faaliyet tabanlı maliyet sistemidir. Bu çalışmanın ana amacı Türkiye'de önemli
sektörlerden biri olan deri konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede uygulanabilirliğini araştırmaktır.
2. FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ
FTM sistemi, maliyet unsurlarından genel üretim giderlerinin, üretim ve
işletme süreçlerinin yerine getirilmesi için yapılması zorunlu faaliyetlerden
kaynaklanan giderler olduğu fikrine dayanır(Narcyz ve Needy, 1999, 17)
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FTM sistemine göre, mamüllerin üretimi için faaliyetler yapılır ve faaliyetler işletme kaynaklarını tüketir. Faaliyetler ile maliyetler arasında sebep
sonuç ilişkisi vardır. Buna göre faaliyetler sebep, maliyetler sonuçtur. FTM
sistemi maliyetleri mamüllere yüklemede bu sebep-sonuç ilişkisini kullanır(Kim, 1998, 14).
Maliyetlerin mamüllere faaliyetlere dayalı olarak yüklenmesi, her
mamüle tükettiği kaynak oranında pay verilmesini sağlamaktadır. FTM bir
muhasebe sistemi olduğu kadar işletme stratejisinin de bir aracıdır.
Dolayısıyla FTM sistemi bir mamül maliyetleme sistemi yanında faaliyetlerle
ilgili bir veri kaynağı oluşturur ve işletmenin diğer fonksiyonlarına ilişkinde
önemli bilgiler sağlar(Cooper ve Kaplan, 1990, 46-47).
2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Tanımı ve Temel Kavramlar
FTM sistemi; stratejik, tasarım, faaliyet kontrolü ve mamül grupları ile
ilgili tüm kararların alınmasında maliyet bilgisini sağlayan ve bu faaliyetlerle
ilgili maliyetleri mamüllere ve/veya mamül gruplarına kullandıkları faaliyet
oranında pay veren bir maliyet sistemidir(Barnes, 1992, 21). FTM sistemi
işletmenin kaynakları, faaliyetleri, maliyet unsurları ve sonuçları ile ilgili verileri yönetimin kullanılabileceği bilgiler haline getiren muhasebe bilgi sistemi
olduğu da söylenebilir. Daha geniş anlamda şöyle tanımlanabilir "Faaliyet
tabanlı maliyet sistemi gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlar, bu faaliyetlerle
ilgili maliyeti izler ve bu faaliyetlere ait maliyetlerin mamüllere yüklenmesinde çeşitli maliyet dağıtım anahtarları kullanılır. Bu dağıtım anahtarları,
mamüllerle ilgili faaliyet tüketimlerini yansıtır."
Faaliyete dayalı maliyetleme sisteminde kullanılan temel kavramlar ise
kaynaklar, faaliyetler, faaliyet merkezleri (faaliyet havuzları),maliyet havuzu
ve maliyet sürücüsüdür.
Kaynaklar; faaliyetlerin yapılabilmesi için başvurulan veya yönetilen
ekonomik unsurlardır (Erdoğan, 1995, 40).
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Faaliyet; bir işletmenin mamül ve hizmet üretimi sırasında yapılan
eylemlerdir.
Faaliyet havuzu; homojen faaliyetlerin fonksiyonel ve ekonomik olarak
gruplamasıdır(Eker, 2002, 241).
Maliyet havuzu; faaliyetlerin tükettiği kaynakların toplam tutarının faaliyet itibarı ile belirlenmesi işlemidir.
Maliyet sürücüsü; bir faaliyeti yapabilmek için ihtiyaç duyulan çaba ya
da iş yükünü belirleyen faktörlerdir(Arzova, 2002, 25-26)
2.2. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Amaçları
Geleneksel yaklaşımda genel üretim maliyetlerinin mamüllere yüklenmesinde genelde üç aşamalı bir sürece dayandırılır ve son aşamada bu maliyetlerin esas üretim yerlerinde mamüllere yüklenmesi için direkt işçilik, makine saatleri ve kullanılan direkt madde tutarları gibi üretim hacmine dayalı
anahtarları kullanılır. Bu anahtarlar maliyetlerin mamüllere yüklenmesinde
temel ölçütleri oluştururlar. Üretim hacmi tüm genel üretim giderleri tutarının
oluşumunda belirleyici durumda değildir. Üretim hacminden çok, üretim
süreçlerinin yapısı ve farklılıkları, endirekt giderlerin düzeyini belirleyen
temel etkenler olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir maliyet hesabı için, maliyet yerlerinden mamüllere yükleme aşamasında maliyetlerin oluşumunu belirleyen
etkenlerin en iyi şekilde temsil edecek ölçütlerin kullanılması zorunludur.
Bu kapsamda FTM sisteminin başlıca amaçları şunlardır (Hacırüstemoğlu
ve Şakrak, 2002,30).
1-Düşük katma değere sahip, diğer bir ifadeyle mamül ve hizmet üretiminde değer yaratmayan faaliyetlere ait maliyetleri ortadan kaldırmak ya da
en düşük düzeye indirmek,
2- Karlılığı arttırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri yüksek faaliyetlerin kolaylaştırılmasında, etkin ve verimli bir bilgi tabanı sağlamak,
3- Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin düzeltilmesini sağlamak,
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4-Zayıf varsayımları ( kabullenmeler) ve yetersiz maliyet dağıtımından
kaynaklanan yanlışlıkları ortadan kaldırmak,
5- Yöneticilerin kararlarını doğru verebilmeleri için doğru maliyet bilgileri sağlayabilmek.
3. FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİNİN GELENEKSEL
MALİYET SİSTEMİNDEN FARKLILIKLARI
Geleneksel maliyet sistemi ile faaliyet tabanlı maliyet sistemi arasında
bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir(Alkan, 2005, 42).
Tablo 1. Geleneksel ve Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemlerinin
Karşılaştırılması
Maliyet Yükleme Ölçüsü Geleneksel Maliyet Sistemi Faaliyet Tabanlı
Maliyet Sistemi
1-Kullanılan kaynakları

Yalnızca üretim hacmi

Harekete geçirme sayısı veya

etkileyen faktörler

üretim siparişleri sayısı
gibi birkaç faktör

2-Maliyet havuzları sayısı Bir

Kaynakların kullanımını
etkileyen her bir faktör için
bir adet olmak üzere çok sayıda

3-Maliyet dağıtım

Bir

anahtarları sayısı

Her bir maliyet havuzu için
bir adet olmak üzere çok
sayıda

4-Ürünlerin nasıl

Maliyet dağıtım

Maliyet dağıtım anahtarı

maliyetlendirildiği

anahtarlarının

olarak üretim hacminin

kullanılması

her birinin ilgili maliyet
havuzu için kullanılması
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Geleneksel maliyetleme sistemi, kullanılan kaynakları etkileyen tek faktörün üretim hacmi olduğunu (yani ne kadar birim üretilirse o kadar fazla üretim maliyetine katlanılacağını) kabul eder. Faaliyet tabanlı maliyet sistemi,
kaynak kullanımının çok sayıda nedenlerinin bulunduğunu ve bunlardan birisinin üretim hacmi olduğunu ifade etmektedir. Nitekim, geleneksel maliyetlemede genel üretim giderleri için yalnızca tek bir maliyet havuzu bulunurken,
faaliyete dayalı maliyetlemede çok sayıda maliyet havuzu yer almaktadır.
Geleneksel maliyetleme sadece bir tek maliyet dağıtım anahtarı kullanmakta
ve o da üretim hacmine bağlı olmaktadır. Geleneksel maliyetlemeye göre
ortak maliyet dağıtım anahtarı üretilen birim sayıları, direkt işçilik saatleri ve
makine saatleridir. Faaliyet tabanlı maliyet sisteminde ise her bir maliyet
havuzu için bir tane olmak üzere birkaç maliyet dağıtım anahtarı kullanılır.
Sonuç olarak, geleneksel maliyetleme yalnızca bir tek maliyet dağıtım anahtarı kullanarak ürün maliyetlerini hesaplar, faaliyet tabanlı maliyet sistemi ise
çeşitli maliyet havuzları için farklı maliyet dağıtım anahtarı kullanarak ürün
maliyetlirini tespit eder(Karcıoğlu, 2000, 156). Özetle geleneksel maliyet sistemi mamül-kaynak ilişkisine dayanırken, faaliyet tabanlı maliyet sistemi
mamül-faaliyetler-kaynak ilişkisine dayanır. Geleneksel maliyetleme sistemi
ile faaliyete dayalı maliyetleme sisteminin bu farklı yaklaşımı şekil olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir(Horngren, Sundem ve Strattan, 1996, 136).
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Tablo 2. GELENEKSEL MALİYET SİSTEMİ
İlk madde ve

İşçilik

Genel üretim

malzeme maliyeti maliyeti

giderleri

______________

_____

______________

Direkt

Direkt

İşçilik saatleri
(Maliyet sürücüsü)

ÜRÜNLER
FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ
İlk madde

İşçilik

Genel üretim

malzeme

maliyeti

giderleri

_______

______

______________________

Direkt

Direkt Makine

Montaj

Kalite kontrol

faaliyet

faaliyet

faaliyet

havuzu

havuzu

havuzu

_______

________ ___________

Makine

Parçaların Kontrol

Saati

sayısı

sayısı

(Maliyet

(Maliyet

(Maliyet

sürücüsü)

sürücüsü)

sürücüsü)

maliyeti

ÜRÜNLER
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4. FTM SİSTEMİNİN YAPISI VE KURULMASI
4.1. FTM Sisteminin Yapısı
Faaliyete dayalı maliyet sistemi, maliyetleri ilk olarak faaliyetlere, daha
sonra mamüllere yükleyen bir sistemdir. Bu nedenle sistemin yapısı iki aşamalı bir süreçten oluşur.
Birinci aşamada faaliyetler tanımlanır ve endirekt faaliyetlerin maliyetlerin maliyet havuzlarına paylaştırılır. Bu amaçla önce faaliyetler kategorilere
ayrılır. Maliyetler bu bölümlerle ilgili maliyetlerdir. Daha sonra homojen
maliyet havuzları tanımlanır. Dolayısıyla endirekt faaliyetlerin bir maliyet
havuzunda yer alabilmesi için bu faaliyetlerin mantıksal olarak birbirleriyle
ilişkisi olması ve bu faaliyetlerin tüm mamüller için aynı tüketim oranına
sahip olması gerekmektedir. İkinci aşamada, her bir maliyet havuzunda toplam maliyetler mamüllere paylaştırılır. Bu paylaşımın yapılması için öncelikle yapılması gereken, her mamülün tükettiği kaynak miktarının ölçülmesidir.
Daha sonra birinci aşamada hesaplanan yükleme oranı ve bu ölçüler kullanılarak maliyetler mamüllere yüklenmiş olur(Doğan, 1996, 117-121).
4.2. FTM Sisteminin Kurulması
4.2.1. Faaliyetlerin Belirlenmesi
Faaliyet tabanlı maliyet sistemindeki en önemli kavramlardan biri olan
"faaliyet" bir fonksiyonu yerine getirebilmek için yapılan işlemler bütünü olarak açıklanabilir. "İşlemler" ise bir amaç birliği olmaksızın bağımsız olarak
yapılan detay çalışmaları tanımlamak için kullanılır. Faaliyet tabanlı maliyet
sistemi, departmanlar yerine iş faaliyetleri üzerine odaklanır ve maliyetleri
mamüllere, bu mamüller için icra edilen faaliyetlere göre yüklenir.
Departmanların esas alındığı dağıtım yöntemleri tarafından kullanılan sorum-
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luluk merkezleri yerine bir iş sürecine odaklanmayı tercih eder(Dumanoğlu,
2005, 4). Esasen iyi tasarlanmış bir faaliyet tabanlı maliyetlendirme yöntemi
süreçlerin analiz edilmesiyle başlar. Süreç analizi, bir mamül veya hizmet
üretmek için gerekli olan faaliyetlerin sistematik olarak analiz edilmesidir. Bu
sistemde maliyetlendirme, ürün ya da departman bazında değil, süreç bazında
gerçekleştirilmektedir(İlter, 2001, 214). Süreç analizi, bir mamül veya hizmet
üretimiyle ilgili kaynak tüketen tüm faaliyetleri belirler ve bu faaliyetleri
değer katan veya değer katmayan faaliyet oluşlarına göre sınıflandırılır. Bir
mamül üretim süreci içinde işlem süreci, değer katan faaliyet iken, diğer
süreçler (taşıma, depolama vs.) mamüle değer katmadan kaynakları tüketen
faaliyetleridir(Garrison ve Noreen, 1997, 184).
4.2.2. Faaliyet Düzeyleri
Bir işletmede maliyet unsuru olarak mamül seçilmişse, faaliyetlere dayalı maliyet sisteminde, yerine getirilen faaliyetlerin sonucu olarak maliyetler;
birim, parti ve mamül düzeyindeki faaliyetlerin maliyeti dönem maliyeti olarak kabul edilir veya bazı subjektif yöntemlere göre ürünlere dağıtılır. Çağdaş
üretim süreçlerinin koşullarını kavramak üzere, bu süreçlerde gerçekleştirilen
faaliyetler, aşağıdaki hiyerarşik yapıda tamamlanabilmektedir(Dumanoğlu,
2005, 4).
Mamül birimleri düzeyindeki faaliyetler,
Mamül partileri düzeyindeki faaliyetler,
Mamül düzeyindeki faaliyetler,
Üretim yeri düzeyindeki faaliyetler.
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4.2.3. Faaliyet Maliyet Etkenlerinin Seçimi
Geleneksel maliyet sistemleri, maliyetleme sürecinde mamül üzerinde
yoğunlaşır. Buna karşın, faaliyet tabanlı maliyetlendirme sistemlerinde odak
noktası faaliyetlerdir. İki yöntem arasındaki farklılık sadece yükleme bazındaki farklılık değildir. Son aşamada kullanılan yükleme anahtarları miktarı da
farklılık gösterir. Geleneksel yaklaşımda en çok kullanılan üç yükleme anahtarı, direkt işçilik saatleri, makine saatleri ve direkt madde tutarları olarak sıralanır. Buna karşın, faaliyet tabanlı maliyetlemede, hazırlık zamanları, siparış
verme sayısı ve sevkiyat sayısı gibi çok çeşitli yükleme anahtarı kullanılır.
Faaliyet tabanlı maliyetlemede kullanılan yükleme anahtarları maliyet etkeni
(cost driver) olarak adlandırılır(Şakrak,1997, 185). Kısaca maliyet etkeni faaliyet maliyetlerinin elde edilmesinde kullanılan ve belli bir faaliyete özgü ölçü
birimidir. Faaliyet tabanlı maliyetleme iki aşamalı dağıtım sürecini kullanmaktadır. Birinci aşamada, maliyetler mamüllere yüklemeyi beklemek üzere
biriktirdikleri faaliyet merkezlerine dağıtırlar. Bu aşamada maliyetler faaliyet
merkezlerine ya doğrudan yüklenirler veya birinci aşama maliyet etkenleri
kullanılmak suretiyle dağıtılırlar(Erdem, 2004, 187). Birinci aşama maliyet
etkenleri "faaliyet etkenleri" olarak da adlandırılmakta ve faaliyet etkenlerinin
"bir kaynağı tüketen faaliyet arasında doğrusal ilişki sağladığı" ifade edilmektedir. Maliyet etkenleri ise faaliyetlerde biriken maliyetlerin mamüllere aktarılmasında kullanılan etkenler olarak algılanmaktadır.İkinci aşamada kullanılacak bir maliyet etkeninin seçiminde iki faktör önemlidir.
Ölçme maliyeti (maliyet etkeni ile iligili bilgilerin öğrenilmesindeki
kolaylık),
Korelasyon derecesi (maliyet etkenin ölçüsü ile mamüllerin içerdiği faaliyetler arasındaki ilişki derecesidir).
Literatürde üçüncü faktör olarak "davranışsal etkiler" (seçilen maliyet
etkenlerinin uygulamacılar açısından kabul edilebilir olması ve kişiler üzerindeki etkilerinin olumlu olmasıdır(Dumanoğlu, 2005, 5).
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4.2.4. Maliyet Havuzları
Maliyet havuzu, faaliyet tabanlı maliyet yönetimindeki tek bir faaliyete
bağlı olan maliyetlerin
toplandığı yerdir(28). Faaliyetlerin tükettiği kaynakların toplam tutarının
faaliyetler itibariyle belirlenmesi işlemine "maliyet havuzu" oluşturma adı
verilir. Faaliyetlerin belirlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra sıra bu faaliyetlerin maliyetlendirilmesine gelir. Bazı maliyetlerin icra edilen faaliyetlerle
ilişkisi doğrudan ve kolaylıkla sağlanırken, diğerleri için örneğin, birden fazla
faaliyete katılan çalışanların her bir faaliyetle ilişkisinin kurulması son derece
güç olmaktadır(Arzova, 2002, 26). Maliyet havuzlarının sayısı ve seçimi,
uygulamada büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Çok detaylı bir sistem,
belirlenen her alt faaliyet için bir havuz kullanılabilir. Herhangi bir havuz için
çok sayıda maliyet etkeni mevcut ise, bu havuzun kendi içinde yeniden
bölümlenmesi gerekebilir. Maliyet havuzunun sağlıklı oluşturulabilmesi için
temel şart işletmenin faaliyetlerinin ve bunların tükettiği kaynakların neler
olduğunun iyi belirlenmesidir.
4.2.5. Faaliyet Maliyetlerinin Çıktılara (Ürünlere/Müşterilere)
Yüklenmesi
Faaliyet merkezleri için uygun maliyet etkenleri belirlendikten sonra, her
ürün grubunun bu maliyet etkenlerini kullanma miktarına göre faaliyetlerde
toplanmış maliyetler ürün gruplarına aktarılır. Kullanılacak maliyet etkeninde
hesaplanan döneme ait bir toplam sözkonusudur. Bu toplam, her bir mamül ya
da hizmet için söz konusu olan parçaların bütününü oluşturmaktadır. Dolayısı
ile bir faaliyetin maliyeti önce maliyet etkeni toplamına bölünür ve yükleme
oranı bulunur. Diğer bir ifadeyle yükleme oranı, bir maliyet havuzunun toplam maliyetinin, ortalama maliyet etkeni miktarına bölünmesi ile bulunur.
İkinci aşamada ise her mamülle ilgili maliyet etkeni miktarı ile yükleme ora-
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nının çarpılması sonucu, mamüllere yüklenecek faaliyet maliyetleri bulunacaktır(Dumanoğlu, 2005, 5).
5. FTM SİSTEMİNİN BİR DERİ KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE
UYGULAMASI

Çalışmamızın bu bölümünde önceki bölümlerde genel olarak açıklanmış
olan FTM sistemini deri konfeksiyon alanında faaliyet gösteren bir işletmede
uygulaması yapılarak, uygulanabilirliği araştırılmıştır. İşletmede uygulanmakta olan geleneksel maliyetleme sisteminin verdiği sonuçlar ile karşılaştırma
yapılmaya çalışılmıştır. Gerek uygulama kolaylığı gerekse sonuçların karşılaştırılması bakımından çalışmamız bir aylık üretim dönemini esas almıştır.
5.1. İşletme Hakkında Genel Bilgiler
İşletme yurt dışına yönelik deri dış giyim üzerine üretim yapan bir sermaye şirketidir. Yaklaşık 3.200 metrekare kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet konusu doğal deri ve kürk deri ile manto, kaban ve mont üretimidir. Üretimde kullanılan ilkmadde ve malzeme yurt içinden tedarik edilmektedir. Üretim faaliyetlerinde kullanılan 25 adet dikiş makinasının yanı sıra
ihtiyaç duyulan motorlu kesim ve traş makinaları bulunmaktadır. İşletme 30
yıldır üretim faaliyetlerini geleneksel maliyetleme ile yapmaktadır. Zorlaşan
Pazar koşulları işletmeyi özellikle siparişlere fiyat teklifi verirken daha hassas hesaplanmış maliyet bilgilerini kullanmaya itmektedir.
5.2. Uygulanan Maliyet Sisteminde Ürün maliyetleri
Mevcut maliyet sistemi incelendiğinde bir aylık üretim döneminde elde
edilen veriler aşağıdaki gibidir.
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Tablo. 3

Üretim Miktarı
Direkt Madde Gideri
Direkt İşçilik Gideri
Genel Üretim Giderleri

KÜRK

KÜRK

MANTO

KABAN

TOPLAM

407 adet

280 adet

687 adet

134.685 TL

77.078 TL

211.763 TL

8.372 TL

5.754 TL

14.126 TL

38.805 TL

22.146 TL

60.951 TL

TOPLAM MALİYET

286.840 TL

5.3. Faaliyet Bilgileri
Faaliyet merkezlerinin belirlenmesi için işletmedeki iş akışı incelenmiş
ve buna göre iş akışı şeması aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
Siparişlerin alınması
Üretimin planlanması
Satınalma ve kontrol
İlkmadde ve malzeme depolama
Manto kesimi

Kesim

Kaban kesim

Manto dikimi

Dikim

Kaban dikimi

Kalite kontrol
Mamül depolama
Siparışlerin alınması; model, beden,teslimat tarihi, deri kalitesi ve bilgileri içeren bir sipariş formu ile alınıyor.
Üretim planlaması ve kontrol; üretim unsurlarının miktar ve zaman
yönünden planlanması.
Satınalma ve kontrol; madde ve malzemenin tedarik edilmesi ve depolanması.
Kesim; planlanan üretime göre motorlu ve el ile kesim yapılması.
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Dikim; kesimi yapılmış derilerin dikime hazırlanması için kalifiye işgücünün planlanması ve dikimi.
Kalite kontrol; son aşamaya gelmiş ürünlerin üretim kalitesinin kontrol
edilmesi.
Mamül depolama; üretimi tamamlanmış mamüllein alıcıya teslimine
kadar plastik koruyucularla ile askılara alınıp saklanması.
5.4. Genel Üretim Giderleri ve Uygulama
İşletmenin genel üretim giderleri türleri ile bu giderleri etkileyen maliyet
etkenleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
I. Aşama Maliyet Etkenleri
Yönetici giderleri

Yönetici sayısı

İşçi maliyetleri

İşçi sayısı

Bina amortismanları

Alan

Diğer amortismanlar

Makine değeri

Enerji giderleri

kw-saat

Yemekhane giderleri

Çalışan sayısı

Sigorta giderleri

Makine değeri

Bakım onarım giderleri

Makine değeri

Maliyet etkenlerinin faaliyetlere göre dağılımları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
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Tablo. 4
Maliyet Etkenlerinin Faaliyetlere Göre Dağılımı
Yönetici
Faaliyet Merkezleri

İşçi Çalışan

sayısı sayısı

Siparişlerin alınması
Üretim planlaması

1

ve kontrol

Makine

Alan

kw-saat

sayısı değeri(TL)

3

3

3.000

30

20

1

2

5.000

60

40

1

1

2.000

40

40

Kesim

1

6

7

8.000

400

190

Dikim

1

28

29

200.000

600

2000

Kalite kontrol

3

3

10.000

200

600

Mamül depolama

1

1

3.000

800

150

43

46

231.000

2130

3040

TOPLAM

3

Maliyet etkenleri kullanılarak genel üretim giderleri, faaliyetlere göre
dağıtımının yapıldığı tablo aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
Tablo. 5

Faaliyetlerin maliyetleri hesaplama aşamasından sonra, faalyetlerin
ürünler tarafından kullanılırken hangi ölçülere göre değerlendirileceği bir sonraki aşamayı oluşturmaktadır. Bu amaçla ikinci aşama maliyet etkenleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
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II. AŞAMA MALİYET ETKENLERİ
Siparişlerin alınması

sipariş sayısı

Üretim planlaması ve kontrol

adam/saat

Satınalma ve kontrol

sevk sayısı

Kesim

kesilen deri adedi

Dikim

dikilen deri adedi

Kalite kontrol

yapılan iş sayısı

Mamül depolama

depolanan mamül sayısı

Genel üretim giderlerinin, faaliyet tabanlı maliyet sistemine göre ürünlere yüklenmesinden sonra, her bir faaliyette toplanmış olan maliyetleri, ikinci
aşama maliyet etkenlerinden yararlanarak bu faaliyetleri tüketen ürünlere
paylaştırmaktadır. Örnek işletmemizde bu paylaşım aşağıdaki tabloda verildiği hesaplanmıştır.
Tablo. 6
KÜRK KABAN
Geleneksel

Değişim KÜRK MANTO

Değişim

%

%

FTM

Geleneksel

yöntem
Direkt madde

FTM

yöntem

77078

77078

134685 134685

5754

5754

24842

24960

0,04

107674 107792

0,01

maliyeti
Direkt işçilik

8372

8372

36109

35991

0,03

179166 179048

0,06

maliyeti
Genel üretim
giderleri
TOPLAM
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi FTM sistemi uygulanacak genel üretim giderleri hesaplandığında, geleneksel yönteme göre kürk kaban üretiminde genel üretim giderleri % 0,4, toplam üretim maliyetinde ise % 0,1 daha
yüksektir. Kürk manto üretiminde ise genel üretim giderleri geleneksel yönteme göre % 03, toplam üretim maliyetinde ise % 06 daha az hesaplanmıştır.
SONUÇ
İşletmelerin, ihtiyaç sahiplerinin artan beklentileri karşısında daha etkin
çalışması kaçınılmaz olmuştur. Üretim teknikleri, pazarlama çabaları ve karar
süreçleri daha da önem kazanmıştır. Muhasebe çalışmalarıda bu süreçte kendini geliştirmiş ve gelişen koşullara uyum sağlamıştır. Zaman içinde ihtiyaçlara
daha etkin cevap veren yeni muhasebe kavram ve politikaları ortaya çıkmıştır.
Hedef maliyetleme (target costing), Tam zamanında üretim (Just-in-Time) ve
Faaliyet tabanlı maliyetleme (Active Based Costing) bunlara iyi birer örnek olarak gösterilebilir.
Özellikle üretim maliyetleri içersinde genel üretim giderlerinin payının
artması daha doğru ve detaylı maliyet belirleme ihtiyacını arttırmıştır. Bu da
mamül maliyetlerinin hesabında dağıtım ve yükleme çalışmalarında yeni teknikleri ortaya çıkarmıştır. Faaliyet tabanlı maliyetlemede bu tekniklerden biri
olarak kabul görmektedir.
Yukarıdaki çalışmada bir deri konfeksiyon üretim işletmesinde mamüllerden iki temel örnek alınarak, mamül maliyetleri hesaplanmıştır. İşletmede
halen kullanılan geleneksel maliyet sistemine göre hesaplanan sonuçlar ile
FTM yöntemi uygulanarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Her iki
yönteme göre hesaplanan sonuçlar, çok büyük bir fark olmamakla birlikte birbirinden farklı çıkmıştır. İşletmede üretim miktarı ölçü olarak kullanılmak
suretiyle genel üretim giderleri mamüllere yüklenmektedir. Bu durum gerçekçi maliyet bilgisine yeterli olmamaktadır. FTM sistemi her mamülün faaliyetleri farklı oranlarda tükettiği varsayımına dayandığından, yüklemede farklı
ölçülerden yararlanılarak daha doğru ve gerçekçi sonuçlar elde edildiği
görülmüştür.
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ULUSLARARASI MUHASEBE/
FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARININ FİNANSAL
TABLOLAR ANALİZİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNE GENEL BAKIŞ 1
THE IMPACTS OF INTERNATIONAL
ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING
STANDARDS ON THE FINANCIAL
STATEMENT ANALYSIS: AN OVERVIEW
Doç. Dr. Serdar ÖZKAN*
Arş. Gör. Ece ERDENER ACAR**
Öz
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 2 işletmeyle
ilgili karar vericilere işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında
daha güvenilir ve ihtiyaca uygun bilgi sağlamak üzere uygulamaya girmiştir.
Dolayısıyla Standartlar kullanılarak finansal rapor hazırlamak ne kadar önemliyse bu tabloların doğru okunarak analiz edilebilmesi de en az o kadar önemlidir. Buna karşın muhasebe literatüründe finansal tabloların hazırlanmasına

* Izmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü
** Izmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü
1 Çalışmanın bir önceki versiyonu, İzmir SMMM Odası tarafından 26-30 Kasım 2008 tarihlerinde Kıbrıs’ta
düzenlenen XII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu’nda sunulmuştur.
2 Bundan böyle hem Uluslararası hem de Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları ifadesi yerine
“Standartlar” ifadesi kullanılacaktır.
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yönelik pek çok çalışma bulunmaktayken, Standartların tablolar üzerindeki
etkileri analiz edenler açısından yeterli düzeyde ele alınmamaktadır.
Bu çalışmayla, Standartlara göre hazırlanmış tabloların analizinde dikkat edilmesi gereken özellikli konuların bir kısmına dikkat çekilmek istenmektedir.
Çalışmada değinilen konular ana başlıklarıyla Standartların işletme analizi ve finansal tablolar analizine genel yaklaşımı, yatırımcının bilgi ihtiyacının öne çıkarılması, tabloların ihtiyatlılık düzeyindeki değişmeler, konsolide
tabloların analizine ilişkin zorluklar, Standartların sık değişikliğe uğramasının
neden olabileceği sorunlar, muhasebe politikalarının kalitesi, politika değişiklikleri ve bunların neden olabileceği karşılaştırılabilirlik ve tutarlılık sorunları, tabloların yeni formatı, Standartların karmaşıklığı, tablo kalemlerinin değişen anlamları, yeni tablo kalemleri, nakit akış tablosunun artan önemi,
Standartların performans raporlamasına ilişkin yeni yaklaşımı, risk yönetimine ilişkin modern bakış açısı ve raporlaması ile tahminler ve tahminlerin kalitesi şeklinde sıralanabilir.
Anahtar Sözcükler: Finansal tablolar analizi, UMS, UFRS.
Abstract
International Accounting/Financial Reporting Standards are in use to
inform various decision makers about financial position and performance of
the companies in a more reliable and relevant notion. Thus, analysis of IFRS
based reports should be as important as preparation of them. However, most
of the IFRS related studies in the literature are providing guidance for the
practical needs of preparers rather then approaching the issues from the
analysts’ points of view.
This study aims to discuss some specific topics regarding the analysis of
IFRS based financial reports such as; the IFRSs view on the link between
business analysis and financial statement analysis, considering the investors
as the primary users, the possible effects of conservatism view of IFRSs on the
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financial statements, difficulties in the analysis of consolidated statements,
problems arising due to frequent changes in standards, quality of accounting
policies, comparability and consistency issues stemming from accounting
policy changes, formats of the statements, complex nature of standards, new
financial statement items which are unfamiliar to Turkish users, increasing
importance of the statement of cash flows, new way of performance reporting,
risk reporting, and the role of the quality of estimates and assumptions on the
financial statements.
Keywords: Financial Statement Analysis, IAS, IFRS.
GİRİŞ
Ülkemizde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Haziran 2002’de “Muhasebe Uygulama Yönetmeliği” yayınlanmıştır.
Bu yönetmelik sayesinde bankacılık sektörü ile ilgili 19 adet uluslararası
muhasebe standardı Türkiye’de uygulamaya koyulmuştur. Benzer şekilde
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Seri XI, No:25 sayılı “Sermaye
Piyasası’nda Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”ini 15.11.2003 tarihli
ve 25290 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece SPK’ya
tabi şirketler için UFRS ile uyumlu 33 adet standart uygulamaya koyulmuştur.
İlgili tebliği takip ederek SPK’ya tabi şirketlerin bir kısmı “erken uygulayıcılar” olarak 2003 ve 2004 yıllarında, tüm şirketler ise 2005 yılının başından itibaren (Avrupa Birliği[AB] ile eş zamanlı) zorunlu olarak Standartlarla raporlamaya başlamışlardır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK)
Standartları İngilizce orijinallerinden dilimize olduğu gibi çevirmesi ve SPK
ile BDDK’nın da yeni tebliğlerle bu standartların kullanımını zorunlu tutmaları yoluyla Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TFRS) seti
en güncel haliyle ülkemiz uygulayıcılarının kullanımındadır 3.

3

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının ülkemizdeki ilk uygulamalarına ilişkin tarihsel
süreç için bkz. İbiş ve Özkan, 2006.
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Ülkemizde SPK ve BDDK’ya tabi şirketler dışındaki işletmelerin
Standartlarla raporlamaya geçmeleri konusundaki beklenti büyük ölçüde taslak halindeki Türk Ticaret Kanunu’yla (TTK) gündeme gelmiştir. Diğer yandan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) KOBİ’ler için
Finansal Raporlama Standardı’nı 2009 yılının Temmuz ayında dünyaya sunmuştur. Bu standardın bir Türkiye standardı olarak Türkçeye çevrilmesi
işlemleri devam etmektedir. TTK tasarısının yakın bir gelecekte yasalaşması
halinde Standartlar ülkemizde daha yaygın bir şekilde kullanılır hale geleceklerdir.
Finans ve ekonomi dünyası için devrim niteliğinde bir gelişme olarak
nitelendirilen Standartların uygulamaya girmesi yalnızca ülkemizde yaşanan
bir olgu değildir. Ülkemizle neredeyse eş zamanlı olarak, bugün başta AB
ülkeleri olmak üzere gelişmiş veya gelişmekte olan pek çok ülkede Standartlar
uygulamaya girmiş durumdadır.
UFRS’lerin küresel muhasebe standartları olmaları yolunda önemli
mesafelerin alındığını söylenebilir. Hatta şu sıralar bütün dünyada yaşanan
finansal ve ekonomik kriz Standartların denenmesi ve iyileştirilmesi anlamında fırsatları da gündeme getirmektedir.
Standartların yaygın bir şekilde uygulamaya alınmasının altında yatan
temel beklentiler en yalın haliyle Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
(IFAC) tarafından 2004 yılında hazırlanan Wong Raporu’nda şu şekilde ortaya koyulmuştur (IFAC, 2004):
• Yatırımcılar için daha fazla karşılaştırılabilir finansal bilgi sağlama,
• Yatırımcılarda daha fazla sınır ötesi yatırım yapma isteği sağlama,
• Sermaye maliyetini düşürme,
• Kaynak dağılımını daha etkin kılma ve
• Ekonomik büyümeyi arttırma.
Öte yandan Wong Raporu’na göre muhasebe standartlarının dünyada
yaygın bir şekilde uygulanmasına ilişkin potansiyel problemler de şunlardır:
• Standartların ülke içerisinde benimsenmesi konusunda karar vericilerin özendiren ya da tersi yaklaşımları.
52

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

• Standartların ülkede uygulanmasına ilişkin yasal bir takım güçlükler.
• Standartların kabul edilmesi ve uygulanmasında kültürel farklılıktan
dolayı ortaya çıkan güçlükler.
• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve muhasebe firmalarının standartları uygulamalarıyla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar.
• Standartların karmaşıklığı ve yapısı nedeniyle ortaya çıkabilecek
anlaşılabilirlik sorunları.
• Standartları ülkelerin kendi diline çevirmesi konusundaki zorluklar
ve bu görev için ayrılacak kaynaklar konusundaki sorunlar.
• Ülkedeki öğrencilerin ve muhasebecilerin uluslararası standartlar
konusunda eğitilmesi sorunları.
Wong Raporundan da anlaşılacağı gibi Standartların beklenen faydaları
sağlaması bu standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların uygun bir şekilde kullanılmasına bağlanmıştır. Bununla birlikte, Standartların uygulamasına
ilişkin yaşanan sorunlar dikkate alındığında bu sorunların hem raporların
hazırlanmasını hem de raporların kullanılmasını ilgilendirdiği görülmektedir.
Standartlarla raporlamaya geçiş öncelikle finansal raporların içeriğini ve
şeklini temelden değiştirmiştir. Bununla birlikte Standartlar setinde bir yandan
finansal raporlar, bunların hazırlanma amaçları, kullanıcıları, kullanıcıların
analiz yapma amaçları konusunda açıklamalar getirilirken, diğer yandan
raporların hazırlanmasının ötesinde bizzat analize yardımcı olacak özel bazı
standartlara da yer verilmektedir. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak,
Standartların temelde muhasebe kayıtlarına yönelik olmayıp, doğrudan raporlamaya yönelik standartlar oldukları da söylenebilir. Yakın zamana kadar
“muhasebe standartları” adı altında hazırlanan bu standartların, artık “finansal
raporlama standartları” adıyla yayınlanıyor olmaları finansal raporlamaya
vurgu yapıldığının en temel göstergedir.
Standartlarla raporlamaya geçişte asıl olan bu raporların kullanılması ve
analizi olmasına karşın literatürde Standartların finansal tablo analizi faaliyetine etkileri konusunda pek az çalışmaya rastlanmaktadır.
Bu çalışmayla, Standartlara göre hazırlanmış finansal tablolarla ilgili
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yapılan gözlemlerden hareketle, bu tabloların analizinde dikkat edilmesi gereken özellikli konuların bir kısmına dikkat çekilmek istenmektedir.
1. İşletme Analizi ve Finansal Tablolar Analizi İlişkisi - Genel Bakış
Standartlar incelendiğinde bunların bir kısmının finansal tablo kalemlerine ilişkin standartlar (örneğin “TMS 2 – Stoklar”, “TMS 16 - Maddi Duran
Varlıklar” vb.) bir kısmının da doğrudan finansal tabloların sunulmasına ilişkin standartlar (“TMS 32 - Finansal Araçlar: Sunum”, “TMS 33 - Hisse
Başına Kazanç”, “TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri”, vb.) olduğu görülmektedir.
Benzer şekilde finansal tablo kalemlerine ilişkin standartların da her birisinin
son hükümleri söz konusu kalemlere ilişkin bilgilerin tablolarda (tablonun
kendisinde, dipnotlarda ya da her ikisinde) nasıl sunulacağına ilişkindir.
Finansal tablo analizi temel olarak “analizi yapanın amacına da bağlı
olarak bir veya birkaç döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin,
gerek kendi aralarındaki gerekse bütünle olan ilişkilerinin çeşitli analiz tekniklerinden yararlanılarak incelenmesi, yorumlanması ve işletmenin içinde
bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi işlemidir” şeklinde tanımlanmaktadır. (Akdoğan ve Tenker, 2007)
Modern bir bakış açısıyla finansal tablo analizi, kısaca bir işletmenin
ekonomik durumunun ve işletmenin içinde bulunduğu risklerin değerlendirilmesi olarak adlandırılan işletme analizinin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Daha geniş bir ifadeyle işletme analizi; bir işletmenin iş çevresini, stratejilerini, finansal pozisyonunu ve performansını irdelemektir. İşletme analizi
ile işletmenin varlıkları ve yetenekleri göz önüne serilerek, işletmenin içinde
bulunduğu mevcut durum anlaşılmakta ve işletme analizi sonucunda elde edilen bilgi karar verme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.
İşletme analizi iki temel süreçten oluşmaktadır. Bunlardan birincisi işletmenin çevresinin ve stratejilerinin analizidir. Bu süreçte öncelikle işletmenin
içinde bulunduğu endüstrinin yapısı ve endüstride beklenenler incelenmektedir. Endüstrideki mevcut ve potansiyel rakiplerin analizi de bu sürecin önem54
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li bir parçasını oluşturmaktadırlar. Strateji analizi ise işletmenin verdiği kararların ve rekabet üstünlüğü yaratmadaki başarısının değerlendirilmesi olarak
düşünülebilir. Strateji analizinde işletmenin hangi rekabetçi stratejiyi izlediği
ve bunun işletmenin gelecekteki başarısı ve büyümesi üzerindeki etkilerinin
neler olabileceği değerlendirilmektedir.
İşletme analizinin ikinci süreci ise finansal tablo analizidir. Bu süreçte
işletmenin finansal durum ve performansının analiz edilmesidir. Finansal
tablo analizinin temel bileşenleri ise muhasebe analizi ve finansal analizdir.
(Wild vd., 2007)
Muhasebe analizinde tablolarda sunulan rakamların ekonomik gerçekliği
yansıtıp yansıtmadığına bakılmaktadır. Bunun için işletmedeki muhasebe işlemlerinin, kullanılan muhasebe politikalarının finansal tabloları ne derece etkilediği üzerinde durulmaktadır. Finansal analiz ise işletmenin bugünkü finansal
durumunun ve performansını belirlemek ve gelecekteki finansal performansını
tahmin etmek amacı ile finansal tablolarının incelenmesidir. Karlılık analizi,
risk analizi ve nakit akış analizi finansal analizin temel unsurlarıdır.
Bu açıklamalardan hareketle TFRS kapsamında hazırlanmış tablolarda
ortaya koyulan finansal ve finansal olmayan bilgilerin analizi, klasik anlamda
ve dar bir bakış açısıyla yalnızca oran analizi, karşılaştırmalı analiz, dikey
analiz vb. uygulanan tekniklerden ibaret değildir. Standartlarda “finansal
tablo” kavramının ötesinde “finansal rapor” vurgusu yapılarak, analizin kapsamını genişleten yaklaşım açıkça ortaya koyulmuştur.
2. Finansal Tabloların Hedefi – Finansal Tabloların İhtiyatlılık Düzeyi
Bir işletmenin herhangi bir hizmeti sunarken dikkate alması gereken en
temel faktör hiç şüphesiz hedef müşteri kitlesinin belirlenmesidir. Çünkü hizmetin tanım ve tasarımından başlayarak sunumu, fiyatlandırması, tanıtımı vb.
faaliyetlerin tümü hedef kitlenin özelliklerine göre şekillenmektedir.
Finansal raporlama da bir hizmet faaliyetidir ve dolayısıyla finansal
raporlamada uygulanan ilke ve kurallar finansal rapor kullanıcılarının
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kim/kimler olduğuna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ülkelerin finansal
raporlama konusundaki gelenekleri de buna göre şekillenmektedir.
Örneğin Almanya’da ve Fransa’da özel sektörün temel finansman kaynağı kredi verenledir ve dolayısıyla Alman muhasebe sistemi ihtiyatlılığı ile
ünlüdür (Radebaugh vd. 2006; Hung ve Subramanyam, 2004). Diğer bir ifadeyle, kredi verenlerin güçlü olduğu bu ülkelerde finansal raporlar en az iyimser bir bakış açısıyla hazırlanmaktadır. Çünkü kredi verenler kredi sağlama
kararlarını işletmenin en az iyimser bir yaklaşımla hazırlanmış raporlarına
bakarak almak istemektedirler.
Ülkemizde de benzer bir durum yaşanmaktadır. Türk muhasebe sistemi
öteden beri vergi uygulamalarının etkisindedir. Muhasebe uygulamalarıyla
ilgili pek çok kanun ve düzenleme vergi idaresi tarafından getirilmiştir. Buna
göre finansal raporlamada işletmelerin gerçek durumunu yansıtmak amacından çok vergi yükümlülüğü ile ilgili bilgilerin üretilmesi ve sunulması ağırlık
kazanmıştır. Öteden beri büyük ölçüde vergi bakış açısıyla getirilen muhasebe ve raporlamaya ilişkin düzenlemeler, finansal tabloları ne kredi verenler ne
de diğer kullanıcılar bakımından analiz edilebilir hale getirememiştir. SPK ve
BDDK’ya tabi işletmelerin finansal raporlamasında zaman içerisinde
Standartlarla raporlamaya kadar uzanan süreçte vergi muhasebesinden uzaklaşılabilmişse de bugün muhasebe sisteminin, SPK ve BDDK’ya tabi işletmeler dışında, vergi düzenlemelerinin etkisinden kurtulamadığı bir gerçektir.
Standartlarla raporlamaya geçmenin getirdiği belki de en önemli değişikliklerden birisi finansal raporlamanın hedef kitlesinin değişmesinden kaynaklanmaktadır. Finansal raporlamanın temel hedef kitlesi Standartların
“Kavramsal Çerçeve”sinde açıklıkla “yatırımcılar” olarak ifade edilmektedir.
Standartlardaki bu yaklaşımın temelinde bu standartların hazırlandığı işletmecilik kültürünün bakış açısı yatmaktadır. Zira bu standartlar Anglo-Sakson
işletmecilik kültürünün bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Bu kültürün en
dikkat çekici özelliği, iş dünyasındaki temel finansman kaynağının yatırımcılar olması ve dolayısıyla yatırımcıların işletmeyle ilgili bilgi ihtiyacının karşılanmasının diğer tüm kullanıcılardan daha önemli olduğunun düşünülmesidir.
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Standartlarla raporlamaya geçilmesiyle birlikte başta Almanya ve Fransa
olmak üzere genellikle Kıta Avrupası ülkelerinden yükselen temel yakınma
finansal raporların ihtiyatlılık düzeyindeki değişmedir. İhtiyatlılık, özellikle
Kıta Avrupası kökenli (Türkiye de bu gruba dahildir) muhasebe sistemlerinde
önemli bir muhasebe ilkesi olarak görülürken, Kavramsal Çerçeve’de ihtiyatlılık, güvenilirlik özelliğine bağlı olarak tanımlanmıştır ve ihtiyatlılığın gereğinden fazla karşılık ayrılmasına yol açabilecek bir yöntem olarak kullanılmasının finansal raporların güvenilirliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekilmiştir. Bunun da ötesinde Standartlarda pek çok finansal tablo kalemi için
tarihsel maliyet yerine gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılır kılınmasıyla raporların ihtiyatlılık düzeyi etkilenmiştir. Günümüzde değişik bilimsel
çalışmalarla Standartların uygulamaya girmesinden sonra bir ülkedeki finansal tabloların ihtiyatlılık düzeyinin nasıl etkilendiği ölçülmeye çalışılmaktadır.
Bu açıklamalardan hareketle, Standartlara göre hazırlanmış finansal
raporların analiz edilmesinde analistler, bu raporların temelde yatırımcılar
hedeflenerek hazırlandığını ve özellikle gerçeğe uygun değer yönteminin yaygın olarak kullanılması nedeniyle ihtiyatlılık düzeyinin önceki uygulamalara
göre değiştiğini ve tabloların yatırımcılar düşünülerek daha iyimser (ya da
bilinçli olarak manipülasyonla daha iyimser ya da kötümser) bir resim çizebileceğini dikkate almalıdırlar. Finansal tablo analizinin “muhasebe analizi”
aşamasında karşılıklara, bunların dönemler itibariyle gösterdiği değişime,
sektör ortalamalarına vb. odaklanmak, işletmenin ilgili fonları gereğinden
fazla ya da az ayırıp ayırmadığını ortaya koymak bakımından önemlidir.
3. Konsolide Tabloların Analizine İlişkin Zorluklar
Finansal tabloların konsolidasyonu yakın zamana kadar ülkemiz muhasebe uygulamalarının bir parçası değildi. Standartlarla birlikte konsolide
finansal tablo hazırlama SPK ve BDDK şirketleri için yürürlüğe girmiştir.
Konsolide ve bireysel finansal tablo kavramları “TMS 27 - Konsolide ve
Bireysel Finansal Tablolar” Standardında şu şekilde tanımlanmıştır:
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“Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir
işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır.”
“Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık, bir iştirakte yatırımı olan
bir işletme ya da müştereken kontrol edilen bir işletme yatırımcısı tarafından
sunulan ve yatırımların raporlanan faaliyet sonuçları ya da net aktifleri yerine doğrudan özkaynak payına dayalı olarak muhasebeleştirildiği finansal tablolardır.”
“TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” Standardı ayrıca
konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğünün hangi hallerde doğduğunu
açıklamaktadır. Yukarıda verilen tanımda görüldüğü gibi konsolide tablolar
bir şirketler grubuna ait tablolardır. Bu tablolardaki varlık ya da borç kalemleri ana şirketin sahip olduğu değil kontrol ettiği büyüklükleri göstermektedir.
Ana şirkete ait olmayan varlık ve borç kalemlerinin net hali ise “ana ortaklık
dışı paylar” olarak konsolide bilançoda, yine ana şirkete ait olmayan kar/zarar
da netleştirilerek “ana ortaklık dışı kar/zarar” kalemi olarak konsolide gelir
tablosunda yer almaktadır.
Bir ana şirketin bireysel finansal tablosu ile konsolide finansal tablosu
birbirinden tamamıyla farklıdır. Bir grubun gücünü görmek bakımından konsolide finansal tablolar son derece yararlıyken, finansal tablo analizi bakımından konsolide tablolar bazı sorunları da beraberinde getirmektedir.
Örneğin, bir gruba ait konsolide finansal tablolar, kontrol gücü olmayan
yatırımcılar ve bağlı ortaklıklara kredi verenler bakımından analiz edilmeye
elverişli tablolar değildir.
Bunun da ötesinde bir ana şirketin pek çok değişik ülke ve sektörde bağlı
ortaklığı olması halinde finansal tabloların analizi ve karşılaştırılmaları zorlaşmaktadır. Örneğin gıda sektöründeki bir ana şirketin inşaat, tekstil gibi farklı
sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları olması, konsolide tablonun gıda
sektörünün göstergeleriyle karşılaştırılmasını anlamsız kılmaktadır. Benzer
şekilde değişik sektörlerde bağlı ortaklıkları olan iki grubun da karşılaştırılmasında sorunlar yaşanabilmektedir.
Konsolide finansal tablo hazırlamanın karşılaştırılabilirlik üzerindeki
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olumsuz etkilerini azaltmada TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri standardından
yararlanılabilse de söz konusu olumsuz etkiler tamamıyla ortadan kaldırılamamaktadır.
Diğer yandan grubun kontrolü altındaki işletmelerden, büyüklükleri
nedeniyle, hangilerinin konsolide finansal tabloya dahil edileceği hangilerinin
konsolidasyon dışında bırakılacağı “TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar” Standardında ortaya koyulmuştur. Ayrıca, bu standarttaki kriterler
izlenerek bir dönem konsolide edilen bir işletme bir başka dönem konsolidasyon dışı da kalabilmektedir. Konsolide tablolar analiz edilirken bu konuya da
dikkat edilmesi gerekmektedir.
4. Standart Değişiklikleri - Yeni Standartlar - Karşılaştırılabilirlik
Sorunu
Standartların sıkça değişiyor olması hem bu standartlara göre finansal
raporlama yapılmasını hem de bu raporların analiz edilmesini zorlaştırmaktadır.
TMSK’nın internet sitesinde, ülkemizde ilk standardın yayınlandığı
15.01.2005 tarihinden bu yana, tüm TFRS’lerde toplam 110 adet değişiklik
gözlenmiştir. Bu değişikliklerin bir kısmı gerçekten önemli boyutlardadır.
Örneğin “TMS 14 – Bölümlere Göre Raporlama” Standardı kaldırılmış yerine “TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri” Standardı getirilmiş, “TMS 23– Borçlanma
Maliyetleri” Standardında sunulan alternatif yöntem asıl yöntem olarak
benimsenmiş ve standart yenilenmiş, “TMS 1– Finansal Tabloların Sunuluşu”
Standardında ilk defa kapsamlı gelirin raporlanmasına ilişkin hükümlere yer
verilmiştir. “TMS 32 - Finansal Araçlar: Sunum” ve “TFRS 7 - Finansal
Araçlar: Açıklamalar” Standartları 5 defa, “TMS 39 - Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardı tam 8 defa değişikliğe uğramıştır.
Henüz değişikliğe uğramamış yalnızca 2 standart bulunmaktadır
(www.tmsk.org.tr 15.03.2010).
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Standart değişikliklerinin o yıla ilişkin finansal tabloları hemen etkilememesi için bir yürürlük tarihi veriliyor olması, yaşanabilecek karmaşayı
önlemektedir. Öte yandan hem yeni gelen standartların hem de var olan standartlarda yapılan değişikliklerin uygulamaya koyulmasında işletmeler erken
uygulamaya teşvik edilebilmektedirler. Özellikle yıllar itibariyle finansal tabloların karşılaştırılması bakımından, analistin işletmelerin erken uygulayıcılar
olup olmadıklarını, tablolarda hangi dönemde hangi standartların hangi şekilleriyle yürürlükte olduğunu takip etmesi; hatta zaman zaman analistin karşılaştırmada kullanacağı finansal tabloları farklılıklardan arındırmak üzere özel
çalışma yapması gerekmektedir. Bunun için raporlardaki finansal tablolarda
bu tabloların hangi esaslara (standartlara) göre hazırladıklarına ilişkin bilgi
verilen bölüm oldukça önemlidir. Örneğin ARÇELİK A.Ş.’nin 31.12.2008
tarihli konsolide finansal tablosunda uygulanan standartlara ilişkin açıklamalardan bir kısmı Örnek 1’deki gibidir.
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Örnek 1: Tablolarda Uygulanan Standartlara İlişkin Açıklamalar
(Arçelik A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli finansal tablosundan alınmıştır.)
2008 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından geçerlilik tarihinden
önce uygulanmamış mevcut standartlarla ilgili değişiklikler ve yorumlar:
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olanlar:
• UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu” Doğrudan Özkaynağa Kaydedilen
Net Gelir Tablosu Gerekliliğine İlişkin Kapsamlı Değişiklikler
• UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”, Doğrudan Giderleştirmeyi
Engelleyen Kapsamlı Değişiklikler
1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler
için geçerli olanlar:
• UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
• UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
• UMS 31, “İş Ortaklıklarındaki Paylar” Satın Alma Yönteminin
Uygulanması Hakkında Kapsamlı Değişiklik
• UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki Standart ve
Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.

Standartlarda yapılan değişikliklerin politika değişikliklerine neden
olması halinde, finansal tablo hazırlayanların bu değişikliklerin etkilerini ilgili tablolara yansıtıp yansıtmadıkları ve bu konuda gerekli açıklamayı yapıp
yapmadıklarına özel olarak bakmak gerekmektedir. Aksi halde, örneğin geçmişe dönük 5 yıllık bir karşılaştırma yapmak oldukça zorlaşacaktır.
5. Muhasebe Politikaları – Karşılaştırılabilirlik ve Tutarlılık Sorunları
İlke bazlı Standartlar setinin kuşkusuz en önemli özelliği, pek çok standardın konusuyla ilgili olarak işletme yönetimine birden fazla muhasebe politikası önerebiliyor olmasıdır. Örneğin “TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar” ve

61

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

“TMS 38 - Maddi Olmayan Varlıklar” Standartlarında ilgili varlıkların dönem
sonu değerlemesinde “maliyet” veya “yeniden değerleme” yöntemleri önerilmektedir. Alternatif muhasebe politikalarından birinin seçilmesi işletme yönetimine bırakılmıştır. Benzer şekilde, bazı konularda ise standartlarda yer verilen ilkelerden hareketle işletme yönetiminin kendi bünyesine uygun muhasebe politikası oluşturması istenmektedir. Örneğin “TMS 18 – Hasılat”
Standardında mal satışlarından kaynaklanan hasılatın tanınma ilkelerine yer
verilmekte, işletmenin mal satışlarına ilişkin hasılat politikasını bu standarttaki ilkelerden hareketle oluşturması beklenmektedir.
Dolayısıyla Standartlara göre finansal tablo hazırlanırken, başta muhasebeci ve denetçi olmak üzere, ilgili konuya bağlı olarak hukukçu, teknik personel, satışçılar vb. pek çok grubun mesleki yargısının koordine edilmesi, bu
yolla işletmeye uygun muhasebe politikalarının seçilmesi veya oluşturulması
gerekmektedir.
Bir işletmenin kendisine uygun muhasebe politikalarının ilk defa seçimi
veya oluşturulması aşamasında gerekli özenin gösterilmesi son derece önemlidir. Bir işletmenin finansal tablosu analiz edilirken her şeyden önce, uygulanan muhasebe politikalarının anlaşılması gerekmektedir. Örneğin işletmenin
hasılat politikası anlaşılmadan, gelir tablosundaki hasılat kalemine odaklanmak doğru değildir. İşletmenin birden fazla hasılat yaratan mal veya hizmeti
söz konusu ise hasılat politikasının anlaşılması daha da önem kazanmaktadır.
Buna ilişkin olarak Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 31.12.2007
tarihli tablosunda yer alan hasılat politikasının bir kısmı Örnek 2’deki gibidir.
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Örnek 2: Hasılat Politikası Örneği
(Aselsan Elektronik San. ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihli
finansal tablosundan alınmıştır.)
Satış gelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde
belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim ve
komisyonların düşülmesi suretiyle gösterilmiştir.
Siparişe dayalı üretim: Bu tür sözleşmelerde üretilecek olan ürünlerin spesifikasyonları önceden belirlenip, mevcut stoklar da göz önünde bulundurularak,
üretim planlamaları yapılmakta, gerektiğinde araştırma ve geliştirme niteliğinde
çalışmalar yürütülmekte, sözleşmelere uygun olarak hazırlanıp müşterilerce kalite kontrolleri yapılıp kabulünden sonra teslimatları tamamlanmaktadır. Müşteri
onayından sonra fatura kesilmektedir. Gelir teslimata dayalı olarak faturalama
esasına göre kaydedilmektedir.
Seri üretim mamül satışları: Yapılan sözleşmelerin içeriğine göre, mevcut
Grup teknolojisi ile veya gerektiğinde araştırma-geliştirme faaliyetleri de yapılarak stokta bekletilmeden üretimi tamamlanan ürünlerin sözleşmedeki teslimat planına bağlı kalınarak adetsel olarak satışları gerçekleştirilmekte ve gelir olarak
mali tablolara alınmaktadır. Gelir teslimata dayalı olarak faturalama esasına
göre kaydedilmektedir.
Hizmet satışları: Bakım-onarım, müşteri eğitimi, garanti süresi dışında oluşan hizmet satışları vb. satışlardan oluşmaktadır. Bu tür satışlarda verilen hizmet
en geç bir aylık bir süreçte tamamlanarak müşteriye fatura edilmekte, söz konusu
hizmete ilişkin oluşan maliyet de ilgili hesaba aktarılmaktadır.

Bir işletmenin muhasebe politikalarının o işletmeye özgü gerçekliği yansıtacak şekilde oluşturulmaması, diğer ifadeyle politikaların kaliteli olmaması, Standartlara göre hazırlanmış tabloların analizi için çok önemli bir kısıttır.
Özellikle konsolide finansal tabloya dahil edilen pek çok sektörden bağlı
ortaklığın olması, politika seçilmesi ve oluşturulmasının önündeki en önemli

63

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

zorluklardan birisidir. Bu durumun olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için
“TMS 27 - Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” Standardı grup şirketlerinin benzer politikaları uygulaması konusuna vurgu yapmaktadır.
Öte yandan UFRS kullanan ülkelerin sayısındaki hızlı artışla birlikte
finansal raporların kalitesine verilen önemde de ciddi anlamda yükselme
olmuştur. Örneğin 2007 yılında İngiltere ve Galler Ruhsatlı Muhasebeciler
Enstitüsü (ICAEW) “Avrupa Birliği’nde UFRS Uygulamaları ve Makul
Değer Direktif Raporu” adı altında bir çalışma hazırlamış ve AB’deki son
durumu özetlemiştir (ICAEW, 2007). Bu raporun temel bulgularına göre işletmelerin önemli bir kısmı muhasebe politikalarını açıklarken UFRS’de geçen
ilgili maddeleri aynen sıralamakta ya da bu maddeleri kısaca özetlemektedir.
Rapora göre özellikle işletmeler sattıkları mal ya da hizmetle ilgili olarak hasılatı nasıl belirlediklerini ayrıntılı olarak açıklamak yerine UMS 18 - Hasılat
Standardında geçen genel ilkeleri özetlemektedirler. Bunun temel nedenlerinden birisi de kuşkusuz uygulayıcılara UFRS’lerin muhasebe politikası oluşturmada yardımcı olacak sektörel ve uygulamaya yönelik rehberler konusunda yetersiz olmalarıdır 4.
İMKB şirketlerinin Standartlara göre hazırladığı raporların büyük bir
kısmında uygulanan muhasebe politikaları incelendiğinde politika oluşturma
konusunda gerekli özenin ortaya koyulmadığı, sektör veya işletmenin özelliklerine göre politika oluşturulmadığı ve ilgili standart hükümlerinin özetlenmesinden öteye gidilmediği gözlemlenmektedir 5.
Muhasebe politikalarının oluşturulması konusundaki karar yalnızca
işletme yönetiminin elinde değildir. Bilindiği gibi finansal tabloların denetimi
sürecinde muhasebe politikaları konusunda işletme yönetimi ve denetçinin
mutabık kalması gerekmektedir. Dolayısıyla muhasebe politikasının kalitesi
4

Her ne kadar son yıllarda UFRS’lerle ilgili uygulama rehberleri arttırılıyor olsa da ABD’deki Finansal
Raporlama Standartları’nın uygulama rehberleri bakımından çok daha zengin ve kapsamlı oldukları söylenebilir.
5 Örneğin İMKB şirketlerinin hasılat politikalarının kalitesine ilişkin gözlemler için bkz. Özkan ve Kaytmaz,
2009.
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denetçinin yaklaşımıyla da ilgilidir. Ne yazık ki, müşterinin kaybedilmesi korkusu nedeniyle denetçilerin, ortaya koyulan yargı konusunda özenli davranamayabilecekleri de düşünülmelidir (Imhoff, 2003). Diğer yandan işletmenin
kendisine özgü muhasebe politikalarını oluşturması halinde, denetim işinin
süre ve maliyet bakımından daha fazla kaynak gerektirmesi de kaçınılmazdır.
Doğru muhasebe politikalarının seçimi ve oluşturulmasında başta muhasebeciler olmak üzere işletmedeki ilgililerin yeterli bilgi düzeyine ve mesleki
yargı kullanımı konusundaki yeterli tecrübeye ulaşmış olmaları gerekmektedir. Standartların kısa süreden beri kullanılıyor olmaları nedeniyle ülkemizde
söz konusu birikimin oluşup oluşmadığını da düşünmek gerekmektedir.
İşletmenin uygulamaya koyduğu muhasebe politikasının ilerleyen
dönemlerde değiştirilmeden, tutarlılık ilkesine uygun olarak, uygulanmasını
sağlamak, tablo analizi açısından çok önemli bir konudur. Çünkü muhasebe
politikaları işletmenin hem ilgili dönemde hem de sonraki dönemlerde hazırlayacağı finansal tabloları doğrudan etkilemektedir. “TMS 8 - Muhasebe
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” Standardında
muhasebe politikası değişikliklerinin hangi koşullarla yapılabileceği belirtilmiştir. Standardın ilgili maddelerinde politika değişikliği durumunda, işletmenin dönemler itibariyle tablolarının karşılaştırılabilmesini sağlamak amacıyla,
yeni politikanın geçmiş finansal tablolara da uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır. “TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar” Standardı yeni muhasebe politikasının geçmiş
dönemlere uygulanmasında fayda/maliyet gözetilerek eğer çok gerilere gitmek olanaklı değilse, politika değişikliğinin etkilerinin hiç olmazsa dönem
başı bilançosunda geçmiş yıl kar/zararları gibi bir hesapla ilişkilendirilmesi
şeklinde bir kısa yol da önerilmektedir. Yeni politikanın geçmişe dönük uygulanması aslında son derece maliyetli bir yöntemdir ve Standartların muhasebe
politikası değişikliklerine pek sıcak bakmadığını ortaya koymaktadır.
Standartlara göre hazırlanmış bir tablonun analizinde, işletmenin politika değişikliğine gidip gitmediği, gidilmişse değişikliğin nedenlerine ilişkin
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yeterli açıklama yapılıp yapılmadığı ve söz konusu politika değişikliğinin geçmiş dönem finansal tablolarını nasıl etkilediğine dikkat etmek gerekmektedir.
Yeni politikanın geçmiş tablolardan hangilerini etkilediğini bilmek özellikle
karşılaştırmalı analiz yöntemi uygulanırken daha büyük önem kazanmaktadır.
Örneğin ARÇELİK A.Ş.’nin 31.12.2006 tarihli konsolide finansal tablosunda
standart değişikliği (“TFRS 3 - İşletme Birleşmeleri”) nedeniyle ortaya çıkan
politika değişikliğinin etkilerine ilişkin açıklamalar Örnek 3’te görülmektedir.
Örnek 3: Muhasebe Politikası Değişikliği Örneği
(Arçelik A.Ş.’nin 31.12.2006 tarihli finansal tablosundan alınmıştır.)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolarının Düzeltmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide mali tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.
Geçmiş dönem konsolide mali tabloları, 31 Aralık 2006 tarihli konsolide mali tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikaları (Dipnot 3.10)* ve değişiklikleri sebebiyle UMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” ve ilgili diğer standartlarda yer alan prensipler doğrultusunda geriye dönük olanlarda yeniden
düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliklerin 1 Ocak 2005 tarihli geçmiş yıllar karları ve net
dönem karı (“birikmiş karlar”) üzerindeki etkileri aşağıda özetlenmiştir.
1 Ocak 2005 - önceden raporlanan
293.201
Muhasebe politikası değişikliği – UMS 39 (a)
(12.550)
İştiraklerdeki düzetmenin etkisi (b)
(5.489)
Ortak kontrol altındaki işletme birleşmeleri (c)
143.226
Muhasebe politikası değişikliği – UMS 8 (d)
220.703
1 Ocak 2005 - yeniden düzenlenmiş
639.091
* Konsolide mali tablolarda, önceki dönemlerde gerçekleşen iktisaplardan kaynaklanan şerefiye ve negatif şerefiye doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak faydalı ömrü
üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa edilmiştir. Bu iktisaplara ilişkin negatif şerefiyenin kayıtlı tutarı UFRS 3 gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle konsolide mali tablolardan çıkartılarak “Geçmiş yıl karları”ndan düzeltilmiştir.
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Kural bazlı muhasebe standartlarının en önemli avantajı işletmeler arasında karşılaştırılabilirliği daha yüksek düzeyde sağlayabiliyor olmasıyken
(Schipper, 2003; Nelson, 2003), UFRS gibi ilke bazlı muhasebe standartları
aynı sektörde ve büyüklükte olsalar dahi iki işletmenin aynı konuyla ilgili
farklı muhasebe politikalarını uygulamalarına olanak vermesi karşılaştırılabilirlik açısından en önemli dezavantajdır.
Öteden beri, büyük ölçüde kural bazlı muhasebe sisteminin kullanıldığı
ülkemizde Standartlara göre hazırlanmış farklı işletmelere ait finansal tabloların uygulanan farklı muhasebe politikaları gereği daha az karşılaştırılabilir
olması finansal tablo analizini farklı bir boyuta taşımaktadır.
Sonuç olarak Standartlar bir işletmenin finansal tablosunun gerçeğe
uygun bir şekilde sunulmasını önerirken ve bu şekilde bir işletmenin tablosunun analizi anlamında son derece detaylı bilgi sunulmasını sağlarken, birden
fazla işletmenin tablolarının karşılaştırılabilirliğini feda ettiği rahatlıkla söylenebilir.
6. Tabloların Formatı – Tek Tip Tablo Kullanma Eğilimi – Oran Analizi
Kişilerde olduğu gibi ülkeler de yeni düzenlemelerle karşı karşıya kaldıklarında bunu alışkanlıklarından fazla uzaklaşmadan yerine getirmeye çalışmaktadırlar. AB ülkelerindeki şirketlerin 2005 yılı (ilk geçiş yılı) UFRS tabloları üzerine yapılan bir çalışmaya göre, AB ülkeleri alıştıkları ulusal muhasebe sistemlerini bırakıp yepyeni bir uygulamaya adapte olmada güçlükler
yaşamışlardır. Bunun bir göstergesi araştırmanın örneklemine giren işletmelerin 2005 yılı finansal tablolarında, eski alışkanlıklardan hareketle, ulusal kimliklerin hala koruyor olmalarıdır. Örneğin Standartlar setinin özel tablo formatları sunmamasından hareketle bu ülkelerde büyük ölçüde önceden kullanılan finansal tablo formatlarının kullanıldığı gözlenmiştir (EY, 2006).
1995 yılından bu yana tekdüzen muhasebe sistemi geçmişi olan ülkemizde de Standartlara göre tablo hazırlamada benzer bir yaklaşım izlenmek-
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tedir. Örneğin SPK’ya tabi işletmeler SPK’nın hazırladığı tek tip formata göre
tablolarını sunmaktadırlar. Ancak dikkatle incelenirse 2005’ten 2009’a uzanan süreçte tablo formatları arasında farklar olduğu görülmektedir. Tek tip
tablo eğiliminin bir sonucu olarak ilk yıllarda bilişim sektöründeki bir işletmenin finansal tablosuyla gıda sektöründeki bir şirketin tablosu tek tip tablo
formatı nedeniyle benzerdir ve bu yaklaşım, bir iletişim şirketinin finansal
tablosunu “canlı varlıklar” kaleminden kurtaramamıştır. Zaman içerisinde
ortaya çıkan ihtiyaçlardan hareketle işletmelerin raporlamada kullanması istenen tek tip tablo formatı geliştirilmiştir 6.
Öte yandan TMSK, UFRS’lerin tam anlamıyla Türkçesini sunmak üzere
yaptığı “TMS 7 - Nakit Akış Tabloları” çalışmasında, standardının sonuna
yaptığı eklemeyle bir örnek nakit akış tablosu formatı sunmaktadır. TMSK bu
şekilde “TMS 7 - Nakit Akış Tabloları” Standardında kullanıcılara iki seçenek
(doğrudan ve dolaylı) sunulurken kendi tercihinin doğrudan yöntem olduğunu ifade etmektedir. Öte yandan SPK’nın talep ettiği nakit akış tablosu formatı TMSK’nın aksine dolaylı yönteme göredir.
TMSK’nın izlediği çeviri stratejisinde eskiye bağlılık gözlenmektedir.
Bunun en belirgin örneği Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde var olan “karşılıklar”la ilgili kavram karmaşasının TFRS’lerde de sürdürülmesidir. Örneğin
stoklarda veya maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü söz konusu olduğunda ilgili değer düşüklüğü dönem gideri (zararı) olarak düşünülür şeklindeki
TFRS yaklaşımı, çevirilerde ilgili tutar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılır
şeklinde yer almıştır. Bunun da ötesinde “karşılık” kavramı varlıklarda değer
düşüklüğü yanında (hatta standardın ismi de buna göre çevrilerek) “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardı kapsamında
değerlendirilmesi gereken yükümlülük kalemleri için de kullanılmaya devam
etmektedir.
6

SPK son olarak 2008/16 ve 2009/2 sayılı haftalık bültenlerinde şirketlerin uyması gereken yeni tablo formatları ve zorunlu olarak açıklanması gereken bilgilere ilişkin dipnotların neler olduğuna ilişkin duyuru yayınlanmıştır.
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Standartlarda özel tablo formatları önerilmemekle birlikte, tablolar
hazırlanırken uyulması gereken asgari gereklilikler belirtilmiştir. Örneğin
“TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardında bilanço hazırlanırken
dönen – duran ve kısa vadeli – uzun vadeli ayrımına dikkat çekilmiş, bu ayrıma uyulamadığı durumlar söz konusu ise bütün varlık ve borç kalemlerinin
likidite esasına göre sıralanması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun dışında
işletmelerin kendi finansal durumlarını gerçeğe uygun sunabilmeleri için
rakamsal büyüklük, kalemin işlevi ve doğası gereği sunulması önem arz eden
kalemlerin tablolara eklenmesi gerekmektedir. Tablonun formatı doğal olarak
ilgili kalemlerle ilgili detaylı bilgiyi sağlayan dipnotların da kurgusunu etkilemektedir. Tabloda yer verilen kalemle o kaleme ilişkin dipnotun uyumlu
olması beklenmelidir. Uyumsuzluk söz konusu olduğunda Standartların temel
amacı olan tabloların gerçeğe uygun sunulmasında sorunlar yaşanabilecek,
Standartların ruhunun tablolara aktarılması zorlaşabilecektir.
Tek tip tablo formatlarının finansal tablo analizi bakımından hem faydaları hem de sakıncaları söz konusudur. Örneğin karşılaştırmalı analiz yönteminde finansal tablo kalemleri arasındaki farklar ele alınmakta ve yorumlanmaktadır. Benzer şekilde oran analizinde doğrudan finansal tablo kalemlerinin
birbirleriyle ilişkisinden yararlanılarak sonuç alınmaktadır. İşletmelerin farklı
isim ve içerikteki kalemleri kullanmaları durumunda oran analizinin uygulanması zorlaşacaktır. SPK’ya tabi işletmelerin şu anda tek tip tablo formatı kullanıyor olmaları temel oranların hesaplanmasını oldukça kolaylaştırmaktadır.
Ancak unutulmamalıdır ki bazı oranlar hesaplanırken bazı detay rakamlar için
yine de dipnotlara başvurmak gerekmektedir.
Diğer yandan Standartların finansal tablolarda bilgi verme işinin büyük
bir kısmını dipnotlara aktardığı ve şirketlerarası karşılaştırma yerine bir işletmeye ait finansal raporun detaylı bir şekilde hazırlanması yaklaşımını benimsediğinden hareketle, ülkemizde ilke bazlı muhasebe standartlarının tek tip
tablo formatlarıyla uygulanması şekli bir kez daha düşünülmelidir.
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Örneğin TFRS ortamında tek tip tablo formatları zaman içerisinde sektörler bazında ortaya koyulabilirse ya da işletme yönetimlerine gerektiğinde
finansal tablo kalemi ekleme konusunda daha fazla esneklik sağlanabilirse,
tablo analizi bakımından daha yararlı sonuçlar alınabilir.
7. Standartların Karmaşık Doğası– Yeni Tablo Kalemleri
Bir finansal tablonun analizinde en temel gerekliliklerden birisi analizi
yapanın tablonun temel aldığı ilke ve kuralları biliyor olmasıdır. Bu durum
kuşkusuz Standartlara göre hazırlanmış tabloların analizi için de geçerlidir ve
bu defa bilinmesi gerekenler daha kapsamlıdır.
Standartlar sürekli değişikliğe uğrayan çok sayıda standarttan oluşmuş
bir set halindedir. Bunun da ötesinde standartlar tamamen birbirlerinden
bağımsız değildirler. Örneğin, finansal tablolar hazırlanırken “TMS 2 –
Stoklar” Standardına göre satışların maliyetini gelir tablosuna götürebilmenin
koşulu “TMS 18 – Hasılat” Standardında yer almakta, “TMS 16 - Maddi
Duran Varlıklar” Standardında yer alan değer düşüklüğü ve maddi duran varlıkların maliyetine eklenebilecek borçlanma maliyetleri ile ilgili hükümlerin
detayları sırasıyla “TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü” ve “TMS 23 Borçlanma Maliyetleri” Standartlarında açıklanmaktadır.
Finansal tabloların hazırlanmasında dikkatle takip edilmesi gereken bu
karmaşık yapı doğal olarak finansal tabloların içeriğine ve analizine de yansımaktadır. Hiç şüphesiz TFRS’lerin artan açıklama gereklilikleri finansal
raporların öncekilere göre daha uzun olmasına neden olmuştur. Örneğin
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 2002’de 23 sayfalık rapor sunarken, şirketin 2008 yılındaki raporu 56 sayfadır. Analistin işlemesi ve aralarında ilişki kurması gereken veri, hem içerik bakımından değişmiş hem de miktar olarak artmıştır.
Analistin Standartlara göre hazırlanmış raporları eski sistemdeki bilgileriyle yorumlamaya kalkması analizde karşılaşılan önemli bir diğer sorundur.
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Örneğin “maddi duran varlıklar” kavramı Standartlar öncesi ve sonrası finansal tablolarda farklı anlamlara gelmektedir. Zira, TFRS’lere göre örneğin kira
geliri elde etme amacıyla elde tutulan binalar bundan böyle maddi duran varlık olarak değil TFRS’lerle birlikte gelen “TMS 40 - Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller” Standardı kapsamında ayrı bir finansal tablo kalemi olarak
raporlanmaktadır. Benzer şekilde ertelenmiş vergi varlığı, ertelenmiş vergi
borcu, finansal araçlara ilişkin yeni sınıflandırmalar analistin TFRS tablolarıyla birlikte karşılaştığı yeni kalemlere örnek olarak verilebilir.
Analistin bütün standartların tüm detaylarına hakim olmasa bile finansal
tablo kalemlerinin neler olduğunu yine ilgili standartlardaki temel tanımlardan yararlanarak çok iyi anlaması gerekmektedir. “TMS 1 - Finansal
Tabloların Sunuluşu” Standardında sıralanan finansal tablo grupları/kalemleri
bu tür bir çalışma için rehber olarak alınabilir.
8. Nakit Akış Tablosunun Artan Önemi
Türk muhasebe dünyası için nakit akış tablosu uzun zamandır kullanılmayan ve kullanılmadığı için de yeni nesil muhasebecilerin hem hazırlamakta hem de analiz etmekte zorlandığı bir finansal tablodur.
Nakit akış tablosu Standartlarda tanımlanan 4 temel finansal tablodan birisidir ve diğer tablolardan en önemli farkı nakit akış tablosunun “tahakkuk esası”na
göre değil de “nakit esası”na göre hazırlanıyor olmasıdır. Bu nedenle nakit akış
tablosu “TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının kapsamında değil
ayrı bir standartta, “TMS 7 - Nakit Akış Tabloları” Standardında düzenlemiştir.
Daha önce bahsedildiği gibi doğrudan veya dolaylı olmak üzere iki yöntemle hazırlanabilen nakit akış tablosu şu anda SPK için dolaylı yöntemle
hazırlanmakta ancak TMSK doğrudan yöntemi önermektedir.
Hangi yöntemle olursa olsun, nakit akış tablosu işletme faaliyetlerinden,
yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden nakit akışları (giriş ve
çıkışları) olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
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Finansal tablo analizinin en önemli işlevlerinden birisi işletmenin nakit
akışlarının yeterli olup olmadığını ve nakit akışının kalitesini analiz etmektir.
Buna göre, işletmenin dönem içerisindeki nakit akışlarının özellikle işletme
faaliyetlerinden elde edilip edilmediğine dikkat edilmelidir. Buradaki yaklaşım gelir tablosundaki kar rakamının esas faaliyetlerden elde edilip edilmediğine bakılmasına benzerdir.
İşletmenin nakit akışı yaratabilmesi aynı zamanda önemli bir performans göstergesi olarak algılanmalıdır. İşletmenin tahakkuk esasına göre elde
ettiği karın kalitesinin test edilmesi de ancak nakit akış tablosuyla olanaklı
hale gelmektedir. Zira tahakkuk esasına göre gelir ve gider tahakkuk ettiren
işletmenin dönem sonunda raporladığı kar ancak ileride gerçekleşirse (nakde
dönüşebilirse) kaliteli kardır. Dolayısıyla, işletmenin karlılığının yanında bu
karın nakde dönüşüp dönüşmediğini gösteren nakit akış tablosu performans
analizinin ayrılmaz bir aracıdır.
Nakit akış tablosunun analizinde işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine ilişkin nakdin ayrı raporlanıyor olması, bu faaliyetlerin bilanço ve gelir
tablosu üzerindeki etkilerinin de iyi anlaşılmasına olanak sağlaması bakımından, nakit akış tablosu Standartların uygulamaya girmesiyle birlikte üzerinde
dikkatle çalışılması gereken bir tablo haline gelmiştir.
9. Standartların Performans Ölçümüne İlişkin Yeni Yaklaşımı –Analizi
Finansal tablo analizinde işletmenin belli bir döneme ilişkin performansı genel olarak işletmenin karlılığıyla ilişkilendirilmektedir. Dönem karının da
en temel bileşenleri işletmenin ilgili döneme ilişkin gelir ve giderleridir.
TFRS setinde gelir ve gider kavramlarının tanımı Kavramsal
Çerçeve’nin 70. paragrafında şu şekilde ortaya koyulmuştur:
“Gelir, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine
varlık girişi veya diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucundaki artışı veya
özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde artış
meydana getiren borçlardaki azalmayı ifade eder.”
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“Giderler, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya
diğer şekillerdeki varlık eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara yapılan ödemelerin sonucunda ortaya çıkan azalmaların
dışında özkaynaklarda azalma sonucunu doğuran borçlarda meydana gelen
artışları ifade eder.”
Ancak temel olarak karın gelir ve giderlerin karşılaştırılması sonucu
bulunması gerektiğini söyleyen Kavramsal Çerçeve, aynı zamanda, 102-110
nolu paragraflarda gelirle sermaye ve sermayenin korunması kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken 70. paragrafta ortaya koyduğu gelir tanımından farklı bir yol izleyerek gelir ve kar kavramlarının kapsamını genişletmektedir.
Kavramsal Çerçevenin biraz önce bahsedilen ve teknik olarak kendi içerisindeki tutarsız yaklaşımı performans raporlamasında ve izlenecek yolu
açıklıkla ortaya koymada yetersizken, “TMS 1 - Finansal Tabloların
Sunuluşu” Standardında yakın zamanda yapılan değişiklikle, gelir tablosunun
yerine kapsamlı gelir tablosunun sunulmasıyla, daha anlaşılır hale gelmiştir.
Buna göre, işletmeler bir dönemde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider
kalemlerini: (a)Tek bir kapsamlı gelir tablosunda veya (b) kar veya zarar bileşenlerini gösteren bir tablo (bireysel gelir tablosu) ve kar veya zararla başlayan ve diğer kapsamlı gelir bileşenlerini gösteren ikinci bir tablo (kapsamlı
gelir tablosu) olmak üzere iki tabloda sunacaklardır.
Tablonun diğer kapsamlı gelir unsurları önceki uygulamada gelir tablosunda raporlanmayan ve doğrudan yalnızca bilançonun öz kaynaklar grubunda raporlanan kalemlerden oluşmaktadır. Bu unsurlar “TMS 1 - Finansal
Tabloların Sunuluşu” Standardında şu şekilde sıralanmışlardır):
• Yeniden değerleme fazlasındaki değişimler ( bkz. “TMS 16 - Maddi
Duran Varlıklar” ve “TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar”).
• “TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının 93A
Paragrafı uyarınca muhasebeleştirilmiş tanımlanmış fayda planlarındaki aktüeryal kazanç ve kayıplar.
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• Dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların çevrilmesinden
kaynaklanan kazanç ve kayıplar (bkz. “TMS 21 - Kur Değişiminin Etkileri” ).
• Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden ölçümünde ortaya çıkan
kazanç ya da kayıplar (bkz. “TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme
ve Ölçme”).
• Nakit akış riskine ilişkin riskten korunma araçlarına bağlı olarak oluşan kazanç veya kayıpların etkin kısımları (bkz. “TMS 39 - Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme”).
Diğer kapsamlı gelir unsurlarına dikkat edilecek olursa, bunların
Standartlarda gerçeğe uygun değer kullanımının yaygın olmasından kaynaklandığı görülmektedir. A.B.D.’de 1997’den bu yana kullanımda olan (FASB,
1997) bu yaklaşımla ilgili pek çok eleştiri olmasına karşın (Thinggaard vd.,
2006), standart koyucuların bu yöndeki tercihi performans analizi konusunda
yeni yaklaşımların geliştirilmesini ve kapsamlı gelir tutarının neyin/nelerin
performansını ölçmede yararlı bir gösterge olacağının tartışılmasını gerektirecektir. Örneğin kapsamlı kar tutarı acaba işletme yöneticilerinin performansını değerlendirmede iyi bir gösterge midir?
Tarihsel maliyet yerine gerçeğe uygun değer yönteminin yaygın olarak
kullanılması ve karın biraz önce ifade edildiği gibi kapsamlı şekilde ele alınması kuşkusuz işletmenin kar rakamı ile ilgili daha güncel ve detaylı bilgi
edinmeyi sağlamaktadır. Bu durum dönemin performansının analizi için
olumludur. Ancak bu şekilde dönemler itibariyle gelirin dalgalı bir seyir izleyebilecek olması ve ileride ortaya çıkabilecek gelirin tahmin edilebilirliğinin
azalması da söz konusu edilmektedir. İleriye yönelik tahminlerin yapılmasının
zorlaşması analiz için olumsuz bir gelişmedir. Böylesine bir yaklaşım kavramsal çerçevede bahsedilen ihtiyaca uygunluk ve güvenilirlik özelliklerinin belirli bir denge gözetilerek uygulanmasında ihtiyaca uygunluğun öne çıkarılması
şeklinde de yorumlanabilir.
İşletmenin karlılığı analiz edilirken karın parçalara ayrılarak analiz edilmesi genel yaklaşımdır. Örneğin işletmenin net karı, faaliyet karı, brüt karı vb.
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değişik kar düzeylerinin ayrı ayrı analiz edilmesi (ya da sürdürülebilir, sürdürülemez gibi sınıflamalar yapılarak) söz konusudur. Kapsamlı gelir tablosunun sunulmasıyla analistler diğer kapsamlı gelir unsurlarını da sınıflandırma
yoluna gidebileceklerdir.
Sermaye piyasası çalışmalarının önemli bir kısmı finansal tablolarda
sunulan rakamlarla şirketin hisse senedi fiyatı arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadırlar. Bu tür çalışmalarla hem ilgili kalemin hisse senedi fiyatına etkisi olup olmadığı, hem de bir etki varsa ve önemli düzeylerdeyse ilgili kalemin
analistler tarafından değerlendirmede kullanıldığı anlaşılmaktadır. Literatürde
diğer kapsamlı gelir unsurlarının gelir değişkenine dahil edildiği, hariç tutulduğu ya da her bir unsurun analize ayrı ayrı koyulduğu pek çok çalışma söz
konusudur. Büyük ölçüde ABD şirketleri esas alınarak yapılan bu çalışmalardaki sonuçlar açık ve tutarlı bir genellemeye gidilebilmesi için yeterli değildir
(Biddle ve Choi, 2002; Chambers vd., 2007; O’Hanlon ve Pope, 1999;
Kanagaretnam vd. 2009). Şu sıralarda UFRS’lere göre hazırlanmış tablolarla
hazırlanmış sınırlı sayıda çalışma (Ernstberger, 2006; Bertoni vd., 2007)
bulunmaktadır. Standartların daha yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla
birlikte veri birikimi de sağlanmaktadır. Kapsamlı kar yaklaşımının etkilerinin
neler olduğu konusundaki yeni çalışmalar yakında zamanda sonuçlarını raporlamaya başlayacaklardır.
10.Risk Yönetimi Bakış Açısı – Risk Yönetimine İlişkin Bilgi Sunma
Standartların finansal raporlama yaklaşımı ile modern işletme analizi
arasındaki sıkı ilişki daha önce ele alınmıştı. Hatırlanacağı gibi işletme analizinin en önemli bileşenlerinden birisi işletmenin karşı karşıya kaldığı risklerin analiz edilmesidir. Risk işletmeyle ilgili olarak değişik alanlarda istenmeyen sonuçlarla karşılaşılma olasılığıdır.
Standartlar modern bir işletmede risk yönetiminin önemli bir işletme
faaliyeti olarak ortaya koyulduğunu, diğer bir ifadeyle işletme yönetiminin
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riskleri analiz ettiğini, bunların farkında olduğunu ve bunlara karşı önlemler
geliştirdiğini varsaymaktadır.
Klasik anlamda risk yönetimi işletme varlıklarının iç ve dış tehlikelere
karşı korunması (örneğin fiziksel olarak koruma), ödemelerin veya tahsilatların kontrol altına alınması gibi işlevlerle sınırlı olarak görülebilecek iken,
modern anlamda risk yönetimi klasik anlamdaki faaliyetleri kapsamakla birlikte bunların ötesinde yasal, örgütsel, finansal vb anlamda değişik konularda
işletmenin karşılaşabileceği risklerin yönetilmesini de içermektedir.
Bu yaklaşımla tutarlı olarak, Standartlara göre hazırlanmış finansal tablolarda, kullanıcıların risklerden haberdar olabilmeleri için, işletmenin karşı
karşıya kaldığı risklerle ilgili de bilgi verilmektedir.
Örneğin TFRS 7 - Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı, raporlamada kapsamı son derece geniş, doğası karmaşık ve uygulaması problemli bir
alan olan finansal araçlarla ilgili riskler konusunda finansal tablo kullanıcılarının haberdar edilmesi amacıyla getirilmiştir. Bu standarda göre işletmenin
karşı karşıya olduğu kredi riski, yabancı para riski, faiz oranı riski, likidite
riski, piyasa riski konusunda finansal tablolarda bilgi vermek gerekmektedir.
Örneğin Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihli
raporunda finansal risk yönetimi ve araçları ile ilgili verilen bilgilerden bir
kısmı şu şekildedir:
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Örnek 4:

Finansal Risk Yönetimi ve Araçlarına İlişkin Örnek Açıklama

(Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihli
finansal tablosundan alınmıştır.)
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite riskidir. Grup
yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Ayrıca finansal araçların kullanılmasında ortaya çıkabilecek
piyasa riski de takip edilmektedir.
a) Yabancı Para Riski
Yabancı para riski, genelde EURO ve USD varlık ve yükümlülükler bulunmasından kaynaklanmaktadır. Grup’un yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler işlevsel para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapılması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Grup doğal bir riskten korunma
yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle USD döviz kuru, işlevsel para birimleri karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para net parasal pozisyonundan dolayı oluşacak kur farkı
zararı/karı sonucu vergi öncesi kar 26.580 YTL (2006 – 49.316 YTL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle EURO döviz kuru, işlevsel para birimleri karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para net parasal pozisyonundan dolayı oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi kar 9.775 YTL (2006 – 6.913 YTL) daha düşük/yüksek olacaktı.
b) Faiz Riski
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz
riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten korunma amaçlı finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir.
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır.
Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup’un faiz
oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.
Grup’un 31 Aralık 2007 tarihinde USD para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerinin faizi 100 baz puan
yüksek/düşük olur ve diğer tüm değişkenler sabit kalırsa, değişken faiz oranlı kredilerden kaynaklanan yüksek/düşük faiz
gideri sonucu, 31 Mart 2008 tarihinde sona eren üç aylık döneme (bu analizin verileceği bir sonraki dönem) ait vergi ve ana
ortaklık dışı paylar öncesi karı 1.565 YTL daha düşük/yüksek olacaktır.
Grup’un 31 Aralık 2007 tarihinde EURO para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerinin faizi 100 baz puan
yüksek/düşük olur ve diğer tüm değişkenler sabit kalırsa, değişken faiz oranlı kredilerden kaynaklanan yüksek/düşük faiz
gideri sonucu, 31 Mart 2008 tarihinde sona eren üç aylık döneme (bu analizin verileceği bir sonraki dönem) ait vergi ve ana
ortaklık dışı paylar öncesi karı 89 YTL daha düşük/yüksek olacaktır.
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TFRS’lere göre hazırlanmış finansal tabloların analizinde, işletmenin
riskten korunma yöntemleri ve faiz, kur vb. faktörlerdeki değişimlerin işletmeye muhtemel etkilerini anlatmak üzere kurgulanmış simülasyonları dikkatle incelemesinde fayda vardır. Bu bilgiler finansal tablonun hazırlandığı ve
analiz edildiği tarih arasında faiz, kur, enflasyon vb. faktörlerde meydana gelmiş değişikliklerin veya ileride meydana gelmesi beklenen değişikliklerin
işletmenin finansal durumu üzerinde yaratabileceği muhtemel etkilerin de
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
TFRS’lerin riske bakış açısının bir diğer göstergesi de “TMS 1 –
Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardında yapılan değişiklikle bir süreden
beri finansal tablolardan “olağanüstü” ya da “olağandışı” adı altında herhangi
bir kaleme izin verilmiyor olmasıdır. Tekdüzen muhasebe sisteminde yer alan
ve çoğu zaman da amacını aşar biçimde kullanılan olağandışı gider/gelir ve
zararlar/karlar gibi kalemler, modern anlamda risk yönetimi bakış açısıyla
Standartlar tarafından kabul edilemez finansal tablo kalemleridir. Bu yaklaşım
iş hayatında hiçbir şeyin olağandışı olamayacağı, her şeyin olağan olduğu ve
işletme yönetiminin belirsizliği yönetmesi gerektiğinin vurgulanması şeklinde yorumlanabilir.
Finansal tablolardan olağandışı gelir/kar ve gider/zarar kalemlerinin
çıkarılması tabloların analizini bir miktar zorlaştırmaktadır. Çünkü finansal
analizde genel eğilim, bu tür kalemlerin sürekli olmadıkları, nadiren ortaya
çıktıkları ve sonraki dönemlerde tekrar ortaya çıkmaları ihtimalinin düşük
olması nedeniyle, ileriye yönelik projeksiyonlar yapılırken bu kalemlerin analizden çıkarılması şeklindedir. Bu kalemler artık var olmadıklarına göre analistlerin işletmenin risk yönetimine ilişkin bilgileri daha detaylı incelemeleri
gerekmektedir.
11.Tahminler – Tahminlerin Kalitesi- Karşılaştırılabilirlik ve Tutarlılık
UFRS’lerde bilanço odaklı bir raporlama anlayışının baskın olması
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(Epstein ve Jermakowicz, 2008) nedeniyle birçok standart raporlama tarihi itibariyle varlık ve yükümlülük kalemlerinin çeşitli ölçüm esaslarıyla öncelikle
bilançoya yansıtılmasını gerektirmektedir. Hatta zaman zaman dönemsellik
ilkesinin uygulanmasına ilişkin kaygılar geri planda tutularak gelir tablosu
yerine bilançoya öncelik verilebilmektedir. Örneğin “TMS 36 - Varlıklarda
Değer Düşüklüğü” Standardı ile “TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve
Koşullu Varlıklar” Standartlarının hükümleri gelir tablosu yönlü dönemsellik
ilkesini ihmal ederek bilançodaki sunumu öne çıkarmaktadır. Bilançodaki
sunum farklı varlık ve borç kalemleri için farklı esaslarla ölçümü gerektirmekte, bu esasların önemli bir kısmı da tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. Bu
nedenle özellikle bilançodaki sunumun kalitesi önemli ölçüde tahmin ve varsayımların kalitesi ve tutarlılığına dayanmaktadır.
Tahminlerin Standartların önemli bir mekanizması olduğu, “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”
Standardında şu şekilde ifade edilmektedir.
“Birçok finansal tablo kalemleri, işletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tam olarak ölçülemez, ancak tahmin edilebilirler.
Tahminler en güncel ve güvenilir bilgilere dayanılarak yapılır. Örneğin; şüpheli alacaklar, kullanımdan kalkmış stoklar, finansal varlıkların veya yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri, amortismana tabi varlıkların faydalı
ömürleri ya da gelecekteki ekonomik faydalarının beklenen yararlanma şekilleri, garanti yükümlülükleri hakkında tahminler yapmak gerekebilir.”
Tahmin doğası gereği belirsizlikten doğduğuna göre, tahminde kullanılan yöntemin kabul edilebilirliği, tahmini kimlerin yaptığı, bu kişilerin tahmin
edilen konuya hakimiyetleri, tecrübeleri, tahmin etme yöntemlerini kullanmadaki becerileri, konuya bağlı olarak dışarıdan alınan destekler vb. son derece
önem arz etmektedir. Çünkü yapılan tahminin kalitesi finansal tablolar üzerindeki kalemlerin tutarını, dolayısıyla da işletmenin finansal durum ve/veya performansını etkilemektedir.
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“TMS 8- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler
ve Hatalar” Standardının 33 nolu paragrafında yer alan “makul tahminlerin
kullanılması, finansal tabloların düzenlenmesinde vazgeçilmez bir unsurdur
ve bu durum finansal tabloların güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemez.” ifadesiyle bir kez daha ihtiyaca uygunluk ve güvenilirlik karşılaştırılmasında
ihtiyaca uygunluk lehine bir tercihte bulunulduğu, güvenilirliğin sağlanmasının ise yapılan tahminlerin kalitesine bağlandığı görülmektedir.
Tahmin mekanizmasının Standartlarda yoğun olarak kullanılması,
muhasebe politikaları bahsinde olduğu gibi mesleki yargıyı bir kez daha ön
plana çıkarmaktadır. Yapılan tahminlerin isabetli olması bakımından kullanılan yaklaşım ve yöntemin kalitesi hem işletme yönetiminin hem de denetçinin
sorumluluğundadır.
“TMS 8- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler
ve Hatalar” Standardına göre tahmin yapmayı gerektiren belirsizlik ortadan
kalktığında ya da zaman içerisinde daha iyi tahmin yapma olanağına kavuşulduğunda (daha fazla bilgi edinilmesi, daha iyi bir yöntem bulunması, vb.) tahminin yenilenmesi ve politikalardan farklı olarak cari döneme ve/veya ileriye
yönelik olarak uygulanması gerekmektedir
Standartlarda, tahminlerin finansal tabloların güvenilirliğini bozmayacağı ifade edilmesine karşın, tablolar analiz edilirken hangi kalemlerin büyük
ölçüde tahmine dayanılarak ölçüldüğü, tahminde hangi yöntemlerin kullanıldığı, işletmenin tahmin değişikliğine gidip gitmediği, varsa tahminden sapmanın nedenleri ve sapmanın düzeyi, yeni tahmin söz konusuysa yeni tahminin
yalnızca cari veya ileriki dönemleri mi etkilediği, etkinlerin rakamsal büyüklükleri gibi konulara dikkat edilmelidir. Örneğin, Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş’nin 31.12.2007 tarihli tablosunda yer verilen tahmin değişikliğine ilişkin
açıklama Örnek 5’teki gibidir.
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Örnek 5: Tahmin Değişikliği ve Etkilerine İlişkin Örnek Açıklama
(Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihli finansal
tablosundan alınmıştır.)
İnteltek, Mart 2007’de sabit ihtimalli şans oyunları sözleşmesinin süresini Eylül
2011’den Mart 2008’e indiren yeni bir sözleşme imzalamış ve bunun sonucu olarak
şans oyunları terminallerinin ekonomik ömürleri değişmiştir. Bu değişimin cari ve ilerideki dönemlerdeki amortisman giderlerine olan etkileri aşağıdaki gibidir
31 Aralık 2007
31 Aralık 2008
tarihinde sona eren tarihinde sona eren
hesap dönemi

hesap dönemi

12.577

(1.607)

Amortisman giderlerindeki
artış/(azalış)

Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi özellikle “TMS 37Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardı kapsamında yer
alan karşılıklar ve koşullu borçlarda (yükümlülükler), yükümlülüklerin olması gerekenden yüksek ya da az tahmin edilmesi işletmenin kazançlarını da
etkileyeceğinden, bir kazanç yönetimi aracı olarak kullanılabiliyor olabilir
(Levitt, 1998) 7 , tablo analizi yapılırken bu tutarların dönemler itibariyle dikkatle takip edilmesi, geçmiş yıllardaki tutarlarla ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılması son derece önemlidir.
Tahminler her finansal tablo kaleminin doğasına göre farklılık arz
etmektedir. Belli bir finansal tablo kaleminin ölçülmesinde yalnızca bir faktörün tahmin edilmesi söz konusu olabilirken, bir başka finansal tablo kaleminin tutarı ölçülürken birden fazla tahmin edilen faktör bulunabilmektedir.
Özellikle çok sayıda değişkenin tahmin edilmesi söz konusu olduğunda her
faktörün tahmininde yaşanabilecek sapma diğerleriyle birlikte çarpan etkisi

7

Konuya ilişkin olarak ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) eski başkanı Arthur Levitt’in 28 Eylül 1998 tarihli “The Numbers Game (Sayıların Oyunu)” isimli konuşması oldukça ilgi çekicidir.
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yaratarak ilgili kalemin tutarına ilişkin tahminin çok fazla sapmasına neden
olabilmektedir.
Örneğin şüpheli alacak karşılığının hesaplanması için alacakların yaşlandırılması yöntemi seçildiğinde tahsil edilememe olasılığının belirlenmesi
gerekirken, bir beyaz eşya üreticisi işletmenin garanti giderleri karşılığı
hesaplamasında her parçanın garanti kapsamındaki sürede bozulma olasılığı,
bozulan parçaların birbirlerini bozma olasılıkları, bozulan parçanın tamir edilmesi durumunda ne kadar bir maliyetle tamir edilebileceği, enflasyonist bir
ekonomide enflasyon oranlarını ve garanti süresi boyunca ortaya çıkma olasılığı olan maliyetlerin bugünkü değerlerini bulmak için de iskonto oranının
tahmin edilmesi gerekmektedir.
Analistin bu kadar faktörün tahmininin makul bir şekilde yapılıp yapılmadığını kalemler itibariyle ortaya çıkarması söz konusu değildir, ancak hiç
olmazsa işletmenin tahminlerde kullandığı iskonto oranı, enflasyon oranı vb.
değişkenlerin uygun rakamlar olup olmadığına da dikkat etmelidir.
SONUÇ
İşletme analizinin önemli bir parçası olan “finansal tablolar analizi”
UFRS’lerle birlikte farklı bir bakış açısı kazanmıştır. Bu bakış açısı her şeyden önce eski adı “uluslararası muhasebe standartları” olan standartların
“uluslararası finansal raporlama standartları” olarak değişmesiyle açıkça
görülmektedir. Muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağından çok doğrudan
finansal tabloların hazırlanmasını hedef alan UFRS’ler bugün Türkiye’de ve
dünyanın pek çok ülkesinde özellikle halka açık ve hisse senetleri sermaye
piyasalarında işlem gören şirketler için uygulamaya girmiştir.
İlke bazlı, mesleki yargıyı raporlamanın önemli bir parçası yapan, pek
çok finansal tablo kaleminin tahmin yoluyla tablolara alınmasını gerektiren,
çoğu zaman ihtiyaca uygunluk ve güvenilirlik dengesini ihtiyaca uygunluk
lehine bozan, ihtiyatlılık düzeyi önceki uygulamalardan farklı, karmaşık bir
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yapıya sahip, işletmeler tarafından farklı muhasebe politikalarının uygulanabilmesine izin veren ve sık değişikliğe uğrayan ve bu nedenle karşılaştırılabilirliği göreceli olarak daha az tablolar hazırlanmasına neden olan UFRS’ler,
çoğunlukla vergi uygulamalarının etkisinde tekdüzen muhasebe sisteminin
çalışma yöntemlerine alışmış ülkemiz muhasebe dünyası için gerçekten yeni
bir bakış açısıdır.
Anglo-Sakson hukuk, muhasebe ve iş kültürü kökenli bu standartların
yine aynı kültür ailesine dahil ülkelerde kullanıma girmesi pek sorun yaratmazken, bizim gibi farklı kültürden gelen ülkelerde standartlara göre tablo
hazırlanması ve bu tabloların analiz edilmesi bundan böyle geleneksel yöntemlerle olanaklı değildir.
Standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların analizinin nasıl şekil
alacağı, ne gibi yeni yöntemlerin kullanıma gireceği, analistin hangi tür bilgi
ve becerilerle donatılması gerektiği zaman içerisinde şekillenecektir. Yeni
yazılacak kitaplar ve bu standartların bir süre daha dünyanın farklı bölgelerinde kullanılması sonucu elde edilecek birikim analiz yapma konusunda yeni
ufuklar açacaktır.
Bir muhasebe standartları setinin kalitesi nasıl test edilir? Bugün dünyanın içinde bulunduğu finansal kriz UFRS’lerin yaygın olarak kullanıma girmesinden bu yana yaşanan ilk önemli krizdir. Krizin nedenleri konusunda
yapılan analizlerde muhasebe standartlarının eksiklikleri de muhasebe dünyasının önüne serilmektedir. Bu krizle birlikte yeniden şekillenecek iş ve finans
dünyasında kaliteli finansal raporlama, kaliteli finansal analiz ve doğal olarak
kaliteli muhasebeci, denetçi ve analist konusunda artan ihtiyaç, ülkemizde ve
dünyada konuyla ilgili yeni gelişmeleri de beraberinde getirecektir.
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KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL
VE BAĞIMSIZ DENETİM:
PARMALAT VAKASI
CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL
AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT:
PARMALAT CASE
Ceren Ayça GÖÇEN*
Öz
Bu çalışmanın amacı, iyi kurumsal yönetim, kurumsal yönetimin önemli bir fonksiyonu olan iç kontrol ve finansal skandallar serisiyle başlayan bir
sürecin parçası olan bağımsız dış denetimin gerekliliği incelenmiştir.
Kurumsal yönetim literatüründe bağımsız denetim, iç kontrol ve yönetim
olmak üzere üç mekanizma vardır. Bu kapsamda Parmalat vakası, bağımsız
denetçilerin bağımsızlığını ve iç kontrolün önemini gösteren ilginç bir kurumsal yönetim skandalı örneğidir.
Parmalat gibi konsantre sahiplik (yönetim belirli bir grupta) olan şirketler ile Enron ve Worldcom gibi farklılaştırılmış sahiplik olan şirketlerde yaşanan finansal krizler arasında farklılık vardır. Enron ve Worldcom’da, şirket
yöneticileri geliri manipüle etmişler ve hisse fiyatının, tahvil fiyatından elde
edilen kazancın ve elde tutulan opsiyonların şişirilmesi yolu ile gerçekleştirilen muhasebe hileleri yapmışlardır. Parmalat’ta ise aile üyesi olan hissedarlar
şirket kaynaklarını istimlak etmişlerdir.
*

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman (İng.) Tezli Yüksek Lisans
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Yönetim hileyi ve usulsüzlüğü azaltmak için kurumsal yönetimi yerine
getirmekten ve iş prosedürlerini kontrol etmekten sorumludur. İç denetçinin
görevi, şirket içi uygulamaları kontrol etmek iken, bağımsız dış denetçiye
düşen görev ve sorumluluk ise etkin bir denetim planlaması, buna bağlı olarak denetim çalışması yapmak ve dosyalama aşamasında kanıt teşkil eden belgelerin doğru bir şekilde dokumante edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda
kurumsal yönetimin önemi, kurumsal yönetimin bir unsuru olan iç kontrol ile
yönetim ve ilişkili firmalar arasındaki ilişkiyi ve muhasebe hilelerini gösteren
Parmalat vakası incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Hile, Bağımsız Denetim, İç Kontrol, Kurumsal
Yönetim, Parmalat, ISA 240, ISA 200, SOX, SPK.
Abstract
In this article, good corporate governance, internal audit which is the part
of corporate governance and neccessity of independent external audit which
was the part of this process beginning with the series of financial scandals
were analyzed. There are three mechanisms including external audit, internal
audit and governance in the corporate governance literature. In this content,
Parmalat case, showing importance of external auditors’ independency and
internal audit function, is an interesting example of corporate governance
scandal.
There are differences in financial scandals in companies with concentrated ownership, like Parmalat and with diffused ownership, like Enron and
Worldcom. In Enron and Worldcom, corporate managers engaged in earnings
manipulation and accounting irregularities to inflate the stock price and gain
from their equity and options holdings. In Parmalat, family member shareholders had expropriated corporate resources via self-dealing.
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Management is responsible of corporate governance applications to decrease fraud and irregularity and control the procedures. While the duty of
internal auditor is to control the entity’s internal applications, the responsibilities and duties of external auditor are to make efficient audit planning, to
audit based on audit planning work done and to make appropriate documentation which forms evidence in the documentation process. In this sense,
Parmalat case was studied showing the importance of corporate governance,
internal audit, relationship between management and related party firms, and
accounting frauds.
Key Words: Fraud, Independent Audit, Internal Audit, Corporate
Governance, Parmalat, ISA 240, ISA 200, SOX, CMB.
1. Kurumsal Yönetim
Kurumsal yönetim kavramı, Enron, WorldCom ve Parmalat gibi yatırımcıların sermaye piyasası araçlarıyla satın almış olduğu halka açık şirketlerde
baş gösteren finansal skandallar sonrası tartışılır hale gelmiştir. OECD’nin bir
raporuna göre, “Kurumsal yönetim; şirket yönetimi, yönetim kurulu üyeleri,
hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkiler setinden oluşmaktadır. Ayrıca,
kurumsal yönetim, şirket hedeflerinin düzenlendiği, bu hedeflere ulaşma yolu
ve performansın gözlemlenmesine karar verildiği bir yapı oluşturur. İyi
kurumsal yönetim, yönetim kurulu ve yöneticiler için şirketin ve hissedarların
çıkarına olan hedefleri gerçekleştirmek için tam bir teşvik sağlar ve etkin gözlemi kolaylaştırır” (OECD, 2004, 11). Genel kabul gören tüm uluslararası
kurumsal yönetim yaklaşımlarında da belirtildiği üzere; eşitlik, şeffaflık,
hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını esas alan SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nde, kurumsal yönetim hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır
(SPK, 2005, 2-59):
• Pay sahiplerinin haklarının güçlendirilmesi
• Şeffaflığın arttırılması
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• Muhasebe eksikliklerinin giderilmesi
• Yaptırımların ve bunların icrasının geliştirilmesi
• Yönetim kurulunun bağımsızlığı ve sorumluluğu
• Rekabetin teşvik edilmesi
• Haksız kazancın önüne geçilmesi
Kurumsal yönetim yatırımcının güvencesini arttırırken, ekonomik
verimlilik ve büyüme içinde temel unsurlardan birini teşkil etmektedir. Etik
konular, şirket içerisindeki yönetimsel, finansal ve operasyonel çalışmalar
kurumsal yönetim ile güçlendirilmektedir. Kurumsal yönetim, şirket değerlerini, şirket stratejisini, sorumlulukların açıkça atanmasını ve bireylerden yönetim kuruluna kadar karar veren otoriteyi, yönetim kurulu, uzman yönetim ve
denetçiler arasındaki mekanizmayı geliştirmeyi, bağımsız ve iç denetim fonksiyonlarını içeren güçlü iç kontrol sistemlerini oluşturmayı, çıkar çatışmasının
büyük olduğu firma içinde riske maruz kalma seviyesini gözlemlemeyi ve
kamuya uygun içsel bilgi akışını sağlayacak finansal ve yönetimsel teşvikleri
içermektedir (Basel Committee, 1999, 3-4).
2. İç Kontrol Sistemi
İç kontrol, organizasyonun operasyonlarını geliştirmeye ve değer katmaya yönelik oluşturulan politika ve uygulamalardır. Etkin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir yaklaşımı bir araya getirerek organizasyonun hedeflerini başarmasına yardımcı olurken, etkin iç kontrol sistemi de güvenilir finansal raporlama, operasyonların
etkin ve verimli yürütülmesi, ve kanun ve düzenlemelere uygunluk olmak
üzere üç temel hedeften oluşmaktadır. Enron ve WorldCom’daki iç kontrol
eksikliğine bağlı olarak finansal raporlama problemlerinden dolayı meydana
gelen finansal skandallardan sonra, halka açık şirketlerde Sarbanes-Oxley
Yasası (“SOX”) 404. Kısmına göre, finansal raporlamada iç kontrolün etkinliğinin değerlendirilmesi ve raporlanması zorunlu hale getirilmiştir (Arens,
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Elder ve Beasley, 2004, 270). İç kontrol sistemi, bir kuruluşun kurumsal yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmakla beraber, şirket içerisinde gerçekleştirilen hilenin seviyesinin tespit edilmesi de iç kontrol sistemi ile yakından
ilgilidir. Ayrıca, iç kontrolü dışarıdan temin eden kuruluşlar, kendi bünyesinde iç kontrol sistemi olan kuruluşlara göre hileyi daha zor tespit edebilmektedirler. Bu bağlamda iç kontrol şirket içerisindeki ortamı gözlemleme ve kontrolü geliştirerek kuruma değer katmaktadır (Coram, Ferguson ve Moroney,
2006, 3). İç kontrol sistemi ile sadece hatalar tespit edilmez, ayrıca hile olasılığı değerlendirilir ve hile tespit edilir. Kurumsal yönetimin parçası olan iç
denetim fonksiyonu risk yönetimini ve iç kontrolleri geliştirirken kurumsal
yönetimi de dolayısıyla güçlendirir. İç kontrol komitesinin bağımsızlığı,
etkinliği sağlamak açısından anahtar niteliktedir (Maline, 2006, 70). Bu
sebeple, SOX profesyonel iç kontrol, kurumsal yönetim ve bilgi teknolojileri
(“BT”) kontrolleri için değişen bir çevre yaratan yeni kuralların temel parçasıdır (Moeller, 2004, 5). SOX 404. Kısım; yönetimin sorumluluğuna, etkin iç
kontrol yapısına ve finansal raporlama prosedürlerine odaklanır. Böylece,
SOX Yasası’nda işin kontrol edilmesinin ve denetlenmesinin önemi üzerinde
durulmaktadır (SOX, s.45).
Kurumsal yönetim ilkelerini yürütmenin yanı sıra, iç denetim desteği ile
birlikte BT uygulamaları, finansal ve yönetimsel çalışmalarda şeffaflığı arttıracaktır.
3. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Bağımsız denetçi, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin esaslı bir
yanlışlık içerebileceğini gözönünde bulundurarak mesleki şüphecilik anlayışıyla elde edilen bağımsız denetim kanıtlarının geçerliliğini sorgulamalıdır
(ISA 200, 2005, 308).
Mali tablolardaki yanlışlıklar mali tabloyu hazırlayanın niyetine bağlı
olarak hile veya hatadan kaynaklanabilir. Buna göre, hile usulsüzlüklerini
hatadan ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin
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bilerek ve isteyerek yapılıp yapılmadığıdır (Powell ve diğerleri, 2005, 7). Hile
ve usulsüzlük; Parmalat vakasında da detaylı incelendiği üzere, düzmece gelir
ve gider kayıtları, fiktif gelir ve varlıkların yaratılması, varlıkların ve yükümlülüklerin değerinin altında gösterilmesi, uygun olmayan bilanço dışı yükümlülükler ve ilişkili firma işlemleri yoluyla yapılabilir.
3.1 Hata
“Finansal tablolarda kasıt olmaksızın yapılan yanlışlıkları ifade eder. Bu
kapsamda;
a. Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan verileri toplarken ve
bunları analiz ederken yapılabilecek bir yanlışlık,
b. Olayların gözden kaçırılmasından veya hatalı yorumlanmasından
kaynaklanan yanlış bir muhasebe tahmini ve
c. Muhasebe ilkelerini uygularken, değerleme, kayda alma, sınıflandırma, sunma veya açıklama konuları ile ilgili yapılabilecek bir yanlışlık hata
olarak değerlendirilir.” (SPK, Seri X No:22, 23) (ISA 240, 2003, 8)
3.2 Hile ve usulsüzlük
Hile ve usulsüzlük; “İşletme yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu
kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil
olmayan yasadışı bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını ifade eder. Bağımsız denetçi finansal tablolarda önemli yanlışlıklara sebep olabilecek hileli ve usulsüz işlemlerin olup olmadığını göz
önünde bulundurmalıdır. Varlıkların kötüye kullanılmasından ve hileli finansal raporlamadan kaynaklanan iki tür hile ve usulsüzlük söz konusudur.”
(SPK, Seri X No:22, 23) (ISA 240, 2003, 8) Bunlardan ilki hileli finansal
raporlama, ikincisi ise varlıkların kötüye kullanılmasıdır.
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3.2.1 Hileli finansal raporlama
Hileli finansal raporlamada, kasıtlı olarak, finansal tablolarda olması
gereken tutarların veya açıklamaların yer almaması, veya yanlış beyan edilmesi suretiyle finansal tablo kullanıcıları yanıltılır. Buna gore hileli finansal
raporlamanın özellikleri:
a. Finansal tabloların hazırlanmasına dayanak olan muhasebe kayıtlarının veya destekleyici dokümanların tahrif edilmesini, değiştirilmesini, manipüle edilmesini veya gerçeğe aykırı belge düzenlenmesini,
b. Finansal tablolara yansıtılması gereken olay, işlem ve diğer önemli
bilgilerin kasıtlı olarak atlanmasını veya yanlış yansıtılmasını
c. Faaliyet sonuçlarını değiştirmek ya da başka amaçlara ulaşmak için
özellikle hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapmak,
d. Hesap bakiyelerini tahmin etmede kullanılan varsayımları uygun
olmayan biçimde oluşturmak ve kanaatleri değiştirmek,
e. Raporlama döneminde meydana gelen işlem ve olayları finansal tablolara yansıtmamak, zamanından önce yansıtmak veya ertelemek,
f. Finansal tablolarda yer alan tutarları etkileyebilecek bilgileri gizlemek veya açıklamamak,
g. İşletmenin finansal durumunu veya finansal performansını yanlış
sunmak amacıyla karmaşık işlemlere girişmek ve
h. Önemli ve olağandışı işlemlere ilişkin kayıtları ve koşulları değiştirmek suretiyle gerçekleştirilebilir.
3.2.2 Varlıkların kötüye kullanılması
Varlıkların kötüye kullanılması ise, bir işletmenin varlıklarının çalınması eylemini içermekle beraber, genellikle şirketin çalışanları tarafından nispeten küçük ve önemsiz miktarlarda gerçekleştirilir. Ancak, kötüye kullanma
işletme yönetimi tarafından da gerçekleştirilebilir, bu takdirde bu işlemlerin
ortaya çıkarılması iyi gizlenebilecek olması nedeniyle çok daha güçtür.
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Varlıkların kötüye kullanılması, aşağıdakileri de içeren pek çok farklı
yöntemle gerçekleştirilebilir:
a. Alacak tahsilatının zimmete geçirilmesi veya kayıtlardan silinmiş
alacaklardan gelen tahsilatların kişisel banka hesaplarına yönlendirilmesi,
b. Stokların kişisel kullanım için veya satılmak üzere çalınması ya da
hurdaların satılmak üzere çalınması veya işletmenin teknolojik bilgilerinin
rakip işletmelerle gizli anlaşma yapılarak para karşılığı satılması gibi, işletmenin maddi varlıklarının veya fikri mülkiyet haklarının çalınması,
c. Fiktif satıcılara ödeme yapılması veya işletmenin satın alma temsilcilerine fiyatları olduğundan yüksek göstermeleri karşılığı satıcılar tarafından
rüşvet ödenmesi veya olmayan çalışanlara ödeme yapılmış gösterilmesi gibi,
işletmenin gerçekte almadığı mal ve hizmetler için ödeme yapmasına sebep
olunması ve
d. İşletme varlıklarına kişisel kredi veya ilişkili taraflar için ipotek tesis
ettirilmesi gibi, işletmenin varlıklarının kişisel amaçlarla kullanılması” (SPK,
Seri X No:22, 24-25).
“Bağımsız denetçinin, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin önemli
bir yanlışlık içerebileceğini dikkate alarak, bağımsız denetimi mesleki şüphecilik anlayışıyla yürütmesi gerekmektedir. Mesleki şüphecilik; bağımsız
denetçinin, sorgulayıcı bir yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve
kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi ve belgeler ile çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmesidir. Bağımsız denetçinin mesleki
şüphecilik anlayışıyla hareket etmesi; bağımsız denetim sürecinde şüpheli
olayların gerekli özen gösterilmeden değerlendirilmesi, bağımsız denetim
kanıtlarından sonuca ulaşırken gereğinden fazla genelleme yapılması, bağımsız denetimin mahiyet, zamanlama ve kapsamının belirlenerek bağımsız denetim yöntem ve tekniklerinin seçimi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde yanlış varsayımların kullanılması gibi bağımsız denetim risklerini azaltır.
Bağımsız denetçi, bağımsız denetimi planlarken ve gerçekleştirirken işletme
yönetiminin ne dürüst olmadığı ne de kuşku götürmez bir şekilde dürüst oldu-
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ğu varsayımıyla hareket eder. Bu çerçevede; bağımsız denetçinin raporuna
temel oluşturacak kanıtların toplanmasında, işletme yönetiminin açıklamaları
yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı olarak kabul edilemez.” (SPK, Seri
X No:22, 3-8).
4. Parmalat Vakası
Parmalat (“Şirket”), Parmalat Grup’un (“Grup”) temel gıda ve süt ürünlerini üretip satan bir firmasıdır. 31 Aralık 2002 tarihinden 2005 yılına kadar
67 tane şirketi direkt olarak ve geri kalan bazı şirketleri de dolaylı olarak kontrol etmiştir (Melis, 2005, 480). Parmalat Finanziaria ise, Milan borsasına
kotedir, 13 üye yönetim kurulu üyesi olmakla beraber; 5 üyesi icra görevi
olmayan, kalan 8 üyesi ise icra görevi olan yöneticilerden oluşmaktadır. Dört
yönetim kurulu üyesi, aile üyeleri ile yakın temas içerisindedir. Ayrıca, icra
komitesi de üç yönetim pozisyonuna sahip aile üyeleri ile birlikte toplam yedi
yöneticiden oluşmaktadır. (Malline, 2006, 70).
Parmalat denetim komitesi iki icra yöneticisi ve bir aile üyelerine yakın
bir üye olmak üzere toplam üç üyeden oluşmaktadır. İcra yetkisi olmayan bu
yönetici, komitenin önemli bir çoğunluğunu oluşturmaması sebebiyle denetim
komitesi bağımsızlıktan yoksundur. (Melis, 2005, 112-113)
Aile üyeleri tüm Parmalat grubunu kontrol etmektedir. Ülkedeki kurumsal yönetim sıkıntılarına bakıldığında, zayıf yöneticilerin, şirketin kontrolünü
elinde tutan hissedarların (blockholders) varlığı ve korunmasız azınlık hissedarlarının temel sorun olduğu görülmektedir. Şirketin kontrolünü elinde
bulunduran hissedarlar, şirket kaynaklarını yasalara aykırı olarak bulundukları şirketten başka bir şirkete aktararak, çıkarlarını azınlık hissedarlarının zararına kullanabilir. Parmalat vakasında da iştirak şirketlerine kaynak aktarımı
yapılmıştır. 2003 Kasım ayında şirketin Cayman adalarında kurulu olan
Epicurum fonuna 500 milyon euro aktarmış olduğu ortaya çıkmıştır (Melis,
2005, 480).
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4.1. Parmalat’ın Finansal Kaynakları
Şirket’in borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi, halka açıldığı yıl
(1990) ile iflas ettiğini açıkladığı tarih (2003) arasında Grup’un finansal kaynaklarını tüketmesinden kaynaklanmaktadır. Normal kapasitesinin ötesinde
firmanın operasyonlarını devam etmesini sağlayan finansal kaynaklar direkt
veya dolaylı olarak bankalar aracılığıyla Parmalat Grup tarafından vergi cenneti adı altında yabancı ülkelerdeki offshore’lara ve özel amaçlı kuruluşlara
transfer edilmiştir (PwC, 2004, 4-5).
31 Aralık 1998 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasındaki dönemde, Grup
yaklaşık 14.2 milyar Euro finansal kaynak temin etti, bunun 13.2 milyar
Euro’su bankalardan sağlanan kredi niteliğinde ve 1 milyar Euro’su da operasyonel faaliyetlerinden elde edilen brüt nakit akışıdır.
Finansal kaynakların (14.2 milyar Euro) kullanıldığı yerler şöyledir:
1. İştiraklerin satın alınması ve sabit kıymet yatırımları: Yaklaşık
finansal kaynakların %38’ine tekabül eden 5.4 milyar Euro’nun 3.8 milyar
Euro’su iştiraklerin satın alınmasında, 1.6 milyar Euro da sabit kıymet yatırımlarında kullanılmıştır.
2. Piyasaya, bankalara ve vergi otoritesine yapılan ödemeler:
Finansal kaynakların %45,8’ini tekabül eden 6.5 milyar Euro’nun 2.8 milyar
Euro’su bankalara ve 2.5 milyar Euro’su bono sahiplerine ödenmiştir. 0.9 milyar Euro vergi idaresine ve 0.3 milyar Euro ise temettü ödemelerinde kullanılmıştır.
3. Sahtekarlık: Finansal kaynakların %16.2’sine tekabül eden 2.3 milyar Euro Şirket’in operasyonel amacı dışında aktarılmıştır (PwC, 2005, 4).
Grup’un etkin finansal durumunu saklamak ve ekonomik sonuçları
geliştirmek için, hissedarlar, ilgili üst yöneticiler ve bunların danışmanları
finansal araçlardan faydalanarak offshore’daki şirketlere kaynakları aktarmışlardır.
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4.2. Parmalat’ın Çöküşü
Kasım 2003’te, Parmalat’ın 10 milyar Euro tutarındaki bono ödemesini
gerçekleştirememesi firmayı iflasın eşiğine getirmiştir. Bu durum, hemen
denetçilerin ve bankaların şirket hesaplarını daha dikkatli incelemelerine
sebep olmuştur. Parmalat’ın aktifinin %38’i olan 4.9 milyar tutarındaki varlık,
Cayman Adaları’nda Parmalat’ın iştirakinin Amerikan Bankası’ndaki hesabında bulunmaktadır. Fakat, Amerika Bankası yetkilileri 19 Aralık 2003 tarihi itibariyle böyle bir paranın bankada bulunmadığını bildirmişlerdir. 27
Aralık itibariyle, İtalyan savcılar yöneticilerin borçların aktif hesaplar ile
mahsup edildiğini ve 15 yıldan fazla bir süre boyunca hesaplarda oynama
yapıldığı tespit etmişlerdir. Borsadaki Parmalat hisse işlemleri aynı gün askıya alınmıştır (Edmondson ve Cohn, 2004).
4.3. Muhasebe Hileleri
Parmalat’ın yıllarca gerçekleştirmiş olduğu muhasebe hile ve usulsüzlükleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
4.3.1. Fiktif ve Düzmece Belgeler
Parmalat’ta pek çok düzmece muhasebe işlemi gerçekleştirilmiş, geçersiz hesaplar açılmış ve fiktif belgeler düzenlenmiştir. Parmalat’ın yönetim
kurulu başkanı, tepe yöneticisi ve pek çok idari yönetici hesaplarla oynamış,
olmayan hesaplar ve işlemler türetmişlerdir. Bazı yöneticiler, yapılan bu hilelerin tespit edileceği finansal kontrollerin atlanması için çalışanlara önceden
ödeme yapmışlardır. Yönetim, kayıtları doğru ve adil olarak sunmamıştır
(Manisalı, 2004, 8-9).
Ayrıca, Parmalat en tecrübeli denetçilerin bile tespit edemeyeceği sahte
işlemler ile sahte belgeler hazırlamıştır. Skandal, Parmalat’ın iştiraki olan
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Bonlat’a ait 4.9 milyar Euro nakdin Amerika Bankası’nda olduğunu teyit eden
mutabakat mektubunun sahte olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştır.
Denetçinin standart olarak yapması gereken kontrollerden birisi, banka hesaplarını kontrol etmektir ve bunu da bankalara mutabakat mektubu göndererek
teyit eder. Grant Thorthon da nakit bakiye teyidi için bankalara bağımsız
denetçi olarak mutabakat mektubu göndermiştir, ancak yaptığı en büyük hata
mutabakat mektubunu Parmalat’ın iç yazışma sisteminden temin etmesidir.
Aslında mutabakat mektubunun, banka tarafından doğrudan denetim şirketine
gönderilmesi gerekmektedir. Zira, bankanın şirkete gönderdiği mutabakat
mektubu, şirket yöneticilerince değiştirilerek denetçiye sunulma riski vardır.
Parmalat skandalında da, mutabakat mektuplarının kasdi olarak değiştirildiğini göstermektedir (Australian Securities & Investment Commission, 2005, 5).
4.3.2. Borcun Olduğundan Daha Düşük Gösterilmesi
Parmalat yaklaşık 9.16 milyar Euro tutarında borcunu daha düşük göstermiştir. 3.8 milyar Euro tutarında borcu iştiraklerine borç olarak, 1.16 milyar Euro borcu da sabit kıymet için ayrılan sermaye olarak göstererek gerçekte varolmayan işlemlerle borcunu azaltmıştır (Brown and Wood LLP, 2004, 1).
“SAS 99: Mali Tablo Denetimlerinde Dolandırıcılık Değerlendirilmesi
Beyanı’na belirtildiği gibi, denetçiler yöneticilerin veya kuruluş içerisindeki
diğer çalışanların gerçekleştirmiş olabileceği dolandırıcılığa istinaden oluşabilecek önemli hatalara ilişkin riskleri tespit etmek için gerekli bilgileri toplamalı, denetim planlaması esnasında gerçekleştirilen analitik prosedürleri göz
önünde bulundurarak riskleri ve hile risk faktörünü değerlendirmeli ve sonuçlara cevap vermelidir” (Ramos, 2003, 4).
1998-2001 yılları arasında, Parmalat operasyonlarından temin ettiği
nakitten daha fazla nakdi iştirak yatırımları, ve offshore şirketlerine para
transferi şeklinde yatırım için kullanıyordu. Dolayısıyla, likidite açığını kapatmak için de, daha fazla kredi temin edildi. Sonuç olarak da, net nakit akışı
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2001’den sonra, ihraç edilmiş olan borçların vadesinin gelmesi üzerine yapılan ödemeler sebebiyle eksiye düştü (Masane, Puronen ve Rui, 2004, 12).
Nakit akışındaki bu açığa rağmen bilançodaki nakdin artıda görünmesi varolan tutarsızlığı açıkça göstermektedir.
Parmalat’ın raporlamış olduğu net borç pozisyonu 1999’dan beri artmasına rağmen, bu pozisyon borç ödemesinden ziyade raporlamış olduğu nakit
ve eşdeğerlerinden oluşmaktadır:
a. Kayıtlara borç kaydı yapılmaması: Borç basitçe ya gösterilmedi yada
konsolide mali tablolarda ilişkili firma borç – alacak hesaplarının netlleştirilmesi yoluyla silindi. Örneğin; yaklaşık 200 milyon Euro borç solo mali tabloda basitçe silindi. Ayrıca, bankaya olan borç ise ilişkili firmaya borç olarak
gösterilerek firmanın konsolide mali tablosında ilişkili firma borç-alacak ilişkileri silindiği için Parmalat’ın borcu olduğundan daha az gösterilmiş oldu.
b. Borcun sermaye olarak kaydedilmesi: Bu kaydın amacı, sermayenin
olduğundan daha fazla gösterilmesi, bankadan alınan kredininse az gösterilmesidir (Melis, 2005, 16-17).
4.3.3. Türev Ürünlerinin Rolü
Parmalat türev ürünlerini ve diğer kompleks finansal işlemleri de bilançoyu desteklemek için kullanmıştır. Yabancı kredi kuruluşları ile Citigroup ve
Merrill Lynch gibi ticari bankalar bono ihraç etmek için vergi cenneti yasal
düzenlemelerinden istifade etmişlerdir ve Grup’un mali tablosunda ekonomik
ve finansal pozisyonunu hatalı olarak sunumuna katkıda bulunacak yapısal
finansal ürünler yayınlayarak Grup’a direkt olarak finansal kaynak sağlamışlardır (PwC, 2004, 5).
1990’lı yılların sonunda, Parmalat’ın iştiraki olan Parmalat Corporation
Finance Ltd yaklaşık 477 milyon Euro tutarında Merrill Lynch International,
Credito Italino SpA ve Cariplo SpA gibi bankalara imtiyazlı hisse senedi ihraç
etmişti. Hisseler, Parmalat’ın mali tablosunda sermaye olarak kaydedilmişti.
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Hisse sahiplerine Libor artı %2,5 oranından zorunlu kar payı dağıtılmıştır.
Hisse senetlerinin geri alım-satım opsiyonu vermemesine rağmen, hisse sahiplerine belirli bir süre sonra hisse senedinin nominal değerini geri ödeme sözü
verilmişti. İşlemler yasal sermaye gibi kaydedilmesine rağmen, özü itibariyle
borç niteliğindeydi (Melis, 2005, 5-6). Özün önceliği prensibine göre, hisse
senetlerinin borç olarak kaydedilmesi gerekiyordu. Bu tarz işlemlerin net etkisi, Parmalat Grup’un raporlanan mali rasyolarını geliştirmek olmuştur.
Citigroup, 1999 yılında Şirket’in net karını arttıracak 117 milyon Euro
tutarında yatırım yapmıştır (Lander, 2004). Katılım ortaklıkları, gelecek sermaye artışları için emre yazılı senet ihracı ve faaliyet göstermeyen katılımlar
vasıtasıyla, sermaye ve kredi yapısının değiştirilmesiyle, Parmalat borçlanma
maliyetini olduğundan daha az göstermiştir (PwC, 2004, 5).
Eylül 2003’te, Deutsche Bank Parmalat ile birlikte 350 milyon Euro
bono ihraç etti. Deutsche Bank, 350 milyon Euro bonoyu kurumsal yatırımcılara satarken, kendine de 150 milyon Euro ile 200 milyon Euro arasında pay
almıştır (Entwistle and Cappucci LLP, 2004, 21).
4.3.4. Satış İşlemleri
Şirket zararı hasır altı ederken, ilişkili kuruluşlar aracılığıyla aktifini
olduğundan daha fazla göstermiştir. Şirket, iştiraklerini tahsil edilemeyecek
veya değeri düşmüş alacaklarını gizlemek için kullanmıştır; kredilerini
Parmalat iştiraklerine yaymıştır, böylece bu iştirakler fiktif veya şişirilmiş
gelirin elde edildiği karşı taraf işlemler olarak ve varolan giderleri saklamak
için kullanılmıştır (Brown and Wood LLP, 2004, 1). Şöyle ki:
a) Hiç olmayan müşterilerden elde edilen fiktif gelir kaydı: Üçer
aylık raporlama sonuçlarına göre, Küba’ya yapılan 620 milyon dolar satış her
Kübalı’ya yılda ortalama 210 litre süt sağlamaktadır (Cosmo, 2005).
Şirketlerin fiktif olarak yapmış olduğu işlem hayali satış kaydı göstermektir.
Muhasebe kaydı olarak da alacak hesaba satış, borç hesaba da alıcılar olarak
kaydedilmekte, böylece aktif ile gelir dengelenmektedir (Wells, 2000, 3).
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b) Çift faturalama: Parmalat İtalya’daki bayilerine ve süpermarketlere
çift fatura kesmiştir. Bu faturalar Parmalat’ın bankalardan kredi niteliğinde
likidite temin etmek için fiktif satışları kaydetmesine izin verdi. Raporlanan
gelirin fiktif olarak arttırılması ile banka kredisi ve hatalı faturaların kıymetleştirilmesi yoluyla kredi piyasasına girebilmiştir.
c) İştiraklere yapılan düzmece fiktif satışlar: Fiktif ticari marka satışlarından veya teknolojilerden elde edilen raporlanmış gelirin bir kısmı Dutch
Antilleri gibi vergi cenneti olan ülkelerdeki kuruluşlara aktarılmıştır. Satılan
aktifin varolmaması veya değersiz olmasının yanısıra, kaydedilen tutarlar
oldukça yüksek idi. İştiraklerin maliyeti konsolide finansal tablolarda yer
almazken, bu fiktif işlemler Parmalat’ın operasyonel şirketlerinden elde edilen gelirin artmasına sebep olmuştur.
d) Faturanın olduğundan daha yüksek bir değer ile kesilmesi:
Parmalat aile üyelerinin şirketlerini piyasa değerinden daha yüksek bir fiyata
satın almıştı. Bu ilişkili şirket işlemleri Parmalat’ın giderlerini arttırması sebebiyle raporlanan gelirin azalmasına sebep olmuştu. Bu yol ile elde edilen gelir
aile üyelerine aktarılmıştı (Melis, 2005, 14).
4.3.5. İlişkili Firma İşlemleri
Uluslararası Muhasebe Standardı md 24’e göre, eğer bir tarafın diğerini
kontrol etme yetkisi varsa veya finansal ve operasyonel kararlarda diğer taraf
üzerinde önemli bir etkisi mevcutsa, taraflar ilişkili firma olarak değerlendirilir. İlişkili firma işlemleri ilişkili firmalar arasında kaynak veya yükümlülük
aktarımı olarak açıklanır (IAS 24, 2003, 2-3). Ana şirket ile iştirakler arasındaki satış veya alış işlemleri, iki şirket arasında sabit kıymet değişimi veya
kredi aktarımı buna örnek olarak verilebilir (Arens, Elder ve Beasley, 2004,
p.202).
Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, Parmalat’taki esas sorun kanuna
aykırı ilişkili firma işlemlerini icra eden yöneticiler ve çalışanlar tarafından
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kullanılan offshore iştirakleri ile özel amaçlı kuruluşların yaygınlaşması ile
kolaylaşan dolandırıcılık işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Parmalat skandalına ait araştırmalar yöneticilerin zararı saklamak ve Grup’un finansal pozisyonunu desteklemek için sanal bir müdürlük kullandığını göstermiştir (McCahery ve
Vermeulen, 2005, 216-217). Şirket, aktifini ilişkili firma işlemleri, maddi olmayan duran varlıkların ve yükümlülüklerin şüpheli dağıtımı, aşırı yönetici ücretleri gibi yollarla transfer etmiştir (Enriques ve Volpin, 2007, 122).
Parmalat, Grup’un konsolide bilançosunda aktifi yapay olarak şişirmek
için bilanço dışı düzenlemeler kullanmıştır ve özellikle Cayman Adaları ve
Singapur’daki özel amaçlı işletmeleri (Special Purpose Entity) arasında ticari ve
mali sözleşmeler düzenlenmiş, daha sonra bu sözleşmeler bankalara ibraz edilerek bankalardan fon temin edilmiştir. İlk önce bono ihraç ederek piyasadan
para temin edilmiş, bunlar offshore şirketlerine aktarılmış (Manisalı, 2004, 8-9),
sonra da bu borçlar teminatlaştırılmış borç yükümlülükleri (collateralized debt
obligations - CDO) adı altında tekrar satılmıştır (Nomura Fixed Income
Research, 2004, 1). Böylelikle, bilanço dışı bir borç yaratılmış olmaktadır.
Ayrıca, hisse senedi fiyatları değiştirilerek Borsa’da manipülasyon yapılmıştır.
Bilanço dışı düzenlemeler, Parmalat’ın sahtekarlığında ve muhasebe skandalında önemli bir rol oynamıştır (McCahery ve Vermeulen, 2005, 235).
Şirketi kontrol eden hissedarları kısıtlamanın yolu, ana çıkar çatışmalarının olduğu yerde yönetim kurulunun bağımsızlığını, icra görevi olmayan
yöneticilerin ve denetim kurulunun rolünü güçlendirmekten geçmektedir
(Black, Jang ve Kim, 2006, 21).
4.3.6. Finansal Kaynakların Yasadışı olarak Transfer Edilmesi
Parmalat’ın sahipleri halka açık şirketlerindeki 500 milyar Euro tutarındaki parayı kendi seyahat firmalarına transfer etmişlerdir ve aile yöneticileri
parayı kişisel olarak kullanmıştır (Manisalı, 2004, 8-9). Şirket, ödemeleri ilişkili şirketlerden alacak hesabına kaydederek bu ödemeleri hasır altı etmiştir
(Brown and Wood LLP, 2004, 1).
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4.4. Denetim Planının Eksikliği
Denetim planı dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, denetçi yeni
müşteriyi kabul edip etmeyeceğine ya da çalışmaya devam edip etmeyeceğine karar verir. İkinci aşamada, denetçi firmanın neden denetime ihtiyaç duyduğunu tespit eder. Üçüncü olarak, denetçi yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek
için sözleşme koşullarını belirlemek için firmayı anlama çalışmalarını sürdürür. Son olarak da, sözleşmede yer alacak gerekli denetim uzmanlığına sahip
olan denetçiler seçilir (Arens, Alder ve Beasley, 2004, 194). Fakat, PwC’nin
araştırmasına göre, Grant Thornton tarafından yapılan denetim planlamasının
tamamen elverişsiz olduğu tespit edilmiştir. Kanıtlar, baş denetçinin risk faktörlerini gözönünde bulundurma konusunda ihmalkar olduğunu göstermektedir (PwC, 2004, 5).
Bu kapsamda, denetçinin rolü çok önemlidir. İtalyan kanunlarına gore,
her 9 yılda bir denetim firmasının değişmesi gerekmektedir. Ancak, Parmalat
kanundaki bir boşluktan yararlanarak Grant Thorthon ile çalışmaya devam
etmiştir. Deloitte & Touche Parmalat’ın muhasebesini devir almıştı, ancak
Bonlat adında yeni bir birim kuruldu ve Grant Thorthon bu yeni birimin denetçisi olarak kalmıştır. Yasa gereği atanan denetim kurulu, yönetim kurulunu
denetleme gücünden yoksundu. Bağımsızlık gereği denetçinin şirket tarafından sağlanan bilgiyi ayırt etmesi mümkün değildi (Parmalat Paper). Yönetim
kurulunda bir iç denetçinin olmaması ve bağımsız denetçi ile yakın ilişkiler
kurulması ve denetim planlaması eksikliği sebebiyle Parmalat’ın yapmış olduğu hileler tespit edilememiştir.
4.5 Parmalat’ın Çöküşünün Yarattığı Sonuçlar
• Çeşitli bankalar, özel yatırımcılar, çalışanlar, hissedarlar, yönetim kurulu
başkanı, pek çok yönetici ve hükümet bu skandaldan derin bir şekilde etkilenmiştir. Para kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda işlerini de kaybetmişlerdir.
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• Alacaklılar dava açmışlardır.
• Amerika’da sigorta sektörü darbe almıştır. Moody’in araştırmalarına
göre, Parmalat’ın menkul kıymetlerine yatırım yapan sigorta şirketleri 1.6
milyar dolar kaybetmiştir.
• Parmalat’ın denetçileri prestijini kaybetmişlerdir. Grant Thorthon
Italya’daki şubesini kapatmıştır. Denetçiler hakkında soruşturma açılmıştır.
• Bu skandal derecelendirme şirketlerinin güven kaybetmesine sebep
olmuştur. Standards & Poor’s yönetim tarafından gerçekleştirilen kasıtlı muhasebe hilelerinden dolayı suçlanamayacakları yönünde bildiri yayınlamıştır.
• Citibank, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Banka
Intesa, Capitalia gibi Parmalat ile ilişkide olan bankalar skandaldan etkilenmişlerdir.
• Brazilyalı bağlı ortaklığa süt veren 10.000 çiftçi mağdur durumda
kalmıştır. Brazilya’da süt kooperatiflerine olan borç yaklaşık 2.4 milyar doları bulmuştur (Manisalı, 2004, 9)
• Hisse fiyatı 2,23 Euro’dan 11 cent’e kadar düşmüştür.
5. Sonuç
Parmalat vakası ile kurumsal yönetimin etkin bir fonksiyonu olan iç
kontrolün önemi ve denetçinin uyması gereken kurallar anlatılmıştır.
Suistimal ve mali tabloların hatalı raporlanmasını önlemek için denetim kuruluna verilen görevler ve kurumsal yönetimin önemi Parmalat vakası ile incelenmiştir.
Organizasyonlar kurumsal yönetimin bir parçası olarak iç denetim mekanizmasını desteklemeli; hissedarların şirkete dava açma ve yöneticilerin de
temel kurumsal yönetim ilkeleri hakkında söz söyleme haklarının verilmesi yolu
ile hissedarlar ve yöneticiler güçlendirilmeli; hissedarların oy kullanma hakları
arttırılmalı; ilişkili firma işlemleri şeffafça belgelenerek bağımsız denetçiye
sunulmalı; iyi tasarlanmış muhasebe standartları ve bağımsız iç ve dış denetim
fonksiyonu güçlendirilmeli ve kamu düzenlemeleri geliştirilmelidir.
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İç denetim ve bağımsız denetim koordineli bir şekilde uygulanmalıdır.
Bir başka ifadeyle, iç kontrol ile yatırımcılara, finansörlere ve diğer kullanıcılara güvenilir finansal rapor hazırlanmasını sağlamak, şirketin hedeflerinin
gerçekleştirilmesi için kaynakların etkin ve verimli olarak kullanıldığına dair
operasyonel kontrollerin yapılması, ve operasyonların ve mali tablonun kanun
ve düzenlemelere uygun olup olmadığının denetimlerinin yapılması temel
husus iken; bağımsız denetim ise işletmelerin halka açıklanacak yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına ve
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu ve doğruluğu hususunda,
makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının
elde edilmesi amacıyla tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgelerin denetimin yapılması ve değerlendirilmesini dikkate
almaktadır. Böylece etkin bir iç ve dış denetimin oluşturulması şirketlerde
kurumsal yönetimin yerleştirilmesini sağlayan önemli bir araçtır.
Bağımsız denetçinin her zaman yanıltılabileceği hususu dikkate alınarak, bağımsız denetçi, bağımsızlığının yitirilmesine sebep olacabilecek her
türlü davranışlardan kaçınmalıdır. Bunun için de, bağımsız denetimin de
denetlenmesini sağlayacak yasal bir mekanizmanın da olması gerekmektedir,
bunun da bağımsız üst kurullarca olması önem taşımaktadır.
Kurumsal yönetimin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk
ilkeleri de, esasen iç ve dış denetimin sağlamayı hedeflediği kontrol mekanizmasını destekleyici niteliktedir. Nitekim Türkiye’de de Parmalat gibi finansal
skandalların yaşanmaması için çeşitli adımlar atılmıştır. Öncelikle, Sermaye
Piyasası Kurulu iyi kurumsal yönetim oluşturulması için 2003 yılında yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerini, 2005 yılında güncellemiştir.
Ayrıca, 2004 yılında, SPK halka açık şirketleri Kurumsal Yönetim İlkeleri
Uyum Raporu hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Bir diğer önemli husus ise,
halka açık şirketlerin ve bankaların bağımsız denetim ve kurumsal yönetim
açısından çok önemli olan “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”na
uygun mali tablolar hazırlamaları istenmiş; ve kamuya açık olmayan küçük ve
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orta ölçekli firmaların da Türk Ticaret Kanunu tasarısının yasalaşması ile
UFRS’ye uygun mali tablo hazırlamaları beklenmektedir; bu kapsamda
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 2007 yılında
“KOBİ’ler için UFRS”nin son taslağı hazırlanmış, 2009 yılında da KOBİ’ler
için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nihai haline getirilmiştir.
SPK’nın

yapmış

olduğu

diğer

düzenlemede,

Kurumsal

Yönetim

Derecelendirmesi yapacak derecelendirme şirketlerinin kurulabilmesi için
gerekli mali ve hukuki şartları açıklayan tebliğ, Seri VIII No:51 Sermaye
Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına
İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında 2007 yılında güncellenmiştir. 2009 yılında
duyurulan SPK tebliğine göre, bir bağımsız denetim kuruluşu ile 7 yıl çalışan
işletmelerin tamamı 31.12.2010 tarihinden sonra rotasyon uygulamasına tabidir.
KAYNAKÇA
Arens, Alvin A., Elder, Bandal J. and Beasley, Mark (2004) “Audit
Planning and Analytical Procedures” Auditing and Assurance Services: An
Integrated Approach, 11.bs. [y.y.] : [yayl.y]
Australian Securities & Investments Commission (2005) Financial
Statement Fraud Corporate Crime of the 21st Century. [y.y.] : Australian
Securities & Investments Commission
Basel Commitee on Banking Supervision (1999) Enhancing Corporate
Governance. [y.y.] : [yayl.y]
Black, Bernard S., Jang, Hasung and Kim, Woochan (2006) “Does
Corporate Governance Predict Firms’ Market Value? Evidence From Korea”,
Journal of Law, Economics and Organization, 22, 2, (2006) : 1-36.
Brown, Austin Sidley and Wood LLP and Affiliated Partnerships (2004)
SEC Update - SEC Settles Enforcement Action Against Parmalat. [y.y.] :
[yayl.y]

126

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Coram, Paul, Ferguson, Colin and Moroney, Robyn (2006) The Value of
Internal Audit in Fraud Detection. [y.y.] : [yayl.y]
Cosmo, Patrick, “Parmalat Fraud”, December 2005,
http://www.oppapers.com/essays/Parmalat-Fraud/74216 (erişim tarihi
05.01.2008).
Edmondson, Gail and Cohn, Laura (2004) “How Parmalat Went Sour”,
European Business, (January 2004).
Enriques, Luca and Volpin, Paolo (2007) “Corporate Governance
Reforms in Continental Europe”, Journal of Economic Perspectives, 21, 1,
(2007) : 117-140.
Entwistle and Cappucci LLP (2004) Parmalat SpA Securities
Litigation Summary. [y.y.] : [yayl.y]
http://www.lawyersandsettlements.com/settlements/07246/deloitte.html,
(erişim tarihi 05.01.2008)
http://www3.wz.uw.edu.pl/sknf/publikacje/papers/Parmalat.pdf (erişim
tarihi 14.01.2010)
International Accounting Standards Board (2003) International
Financial Reporting Standards, Related Party Disclosures IAS 24, 2003.
International Standard on Audinting (ISA) 200, Objective and General
Principles Governing and Audit of Financial Statements, December 2005,
pp.304-320.
International Standard on Audinting (November 2003) 240, The
Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial
Statements. [y.y.] : International Standard on Audinting
Kurumsal Yönetim İlkeleri (Şubat 2005). Ankara : SPK
Lander, Mark, Wakin, Daniel and Horowitz, Jason (2004) “The Rise and
Fall of Parma’s First Family”, The New York Times (January 2004).
Malline, Christine A. (2006) International Corporate Governance: A
Case Study Approach, [y.y.] : Edward Elgar Publishing

127

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Manisalı, Güler (2004) “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının
Kurumsal Yönetim Üzerindeki Etkileri” Darman Milletlerarası Ticaret Odası
Finans Komitesi. [y.y.] : [yayl.y]
Masane, Julija, Puuronen, Lauri and Rui, Xi (2004) “Corporate
Governance Scandal in Parmalat”, Corporate Governance Sythesis, (Fall
2004) : 1-23.
McCahery, Joseph A. and Vermeulen, Erik P.M. (2005) Corporate
Governance Crises and Related Party Transactions: A Post-Parmalat
Agenda, [y.y.] : [yayl.y].
Melis, Andrea (2005) “Corporate Governance Failures: to What Extent
is Parmalat a Particularly Italian Case?”, Blacwell Publishing, 13, 4, (July
2005) : 478-488.
Melis, Andrea (2005) “Creative Accounting and Financial Reporting
Frauds: Some Evidence from Italy”, Working Paper. (2005) : 1-39.
Melis, Andrea (2005) “Critical Issues on the Enforcement of the True
and Fair View” Accounting Principle, Learning From Parmalat”, Corporate
Ownership and Control, 2, 2 (2005) : 108-119.
Moeller, Robert R. (2004) Sarbanes Oxley and the New Internal
Auditing Rules. [y.y.] : John Wiley & Sons
Nomura Fixed Income Research (2004) CDO’s in Plain English. [y.y.] :
[yayl.y]
Parmalat Finanziaria S.p.A. in Extraordinary Administration, Report on
Operations and Financial Statements at December 31, 2004, Collecchio, April
2005, pp.1-153.
Powell, Lisa and others (2005) “The Distinction between Aggressive
Accounting and Financial Reporitng Fraud: Perceptions of Auditors”,
AFAAZ Conference Paper, (2005) : 1-35.
PricewaterhouseCoopers (2004) Parmalat Finanziaria S.p.A. Under
Extra Ordinary Administration Report. [y.y.] : PricewaterhouseCoopers

128

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Ramos, Michaels J. (2003) “Auditors’ Responsibility for Fraud
Detection: SAS No. 99 Introduces a New Era in Auditors' Requirements”,
Journal of Accountancy, 195 (2003)
Sarbanes-Oxley, www.findlaw.com, H.R. 3763, pp.1-66.
Sermaye Piyasası Kurulu, Seri X, No:22Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ. Ankara : SPK
Wells, Joseph T. (2000) “So That’s Why It is Called a Pyramid Scheme”,
Journal of Accountancy, (October 2000) : 1-6.

129

130

OPINION PAPERS

YAZILAR

HAKEMSİZ YAZILAR

OPINION PAPERS

HAKEMSİZ



132

OPINION PAPERS

YAZILAR

HAKEMSİZ YAZILAR

OPINION PAPERS

HAKEMSİZ



MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR
VERGİSİNİN ENTEGRASYONU
Ahmet OZANSOY*
1. GİRİŞ
Gelir üzerinden alınan vergiler bütün dünyada, kişisel gelir üzerinden
alınan gelir vergisi ve kurumların gelirleri üzerinden alınan kurumlar vergisi
şeklinde ikili bir ayırıma tâbi tutulmuştur. Esasında kurumların/şirketlerin
sahipleri de kişilerdir ve bireyler gelir elde edebilmek amacıyla şirket kurarlar. Dolayısıyla kurum kazançları eninde sonunda bireylerin kazançlarına
dâhil olur ve bunlar da paylarına düşen kazançları üzerinden gelir vergisi
öderler. Bu nedenle ilk bakışta kurum kazançlarının ayrıca vergilendirilmesinin gerekmediği sonucuna ulaşılabilir. Ancak kurum olmanın birey olmaktan
farklı olarak kazandırdığı kimi avantajlar nedeniyle literatürde kurumların
ayrıca vergilendirilmesinin gerektiği çokça savunulmuş ve dünya uygulamaları da bu doğrultuda gelişmiştir.
Ayrı bir kurumlar vergisi alınması gerekliliğini savunanlara göre;
kurumların onu meydana getiren ortaklardan ayrı ve bağımsız bir hukuki kişiliği vardır. Bu hukuki kişiliğin kendine has yetki, sorumluluk, amaç ve araçları bulunmaktadır. Bundan dolayı, ayrı bir hukuki kişiliğe ve üretim birimi
olma niteliğine sahip bulunan kurumların sözü edilen nitelikleriyle yarattıkları ayrı kişiliğe ait gelirin de kurumlar vergisiyle ayrıca vergilendirilmesi gerekir (Önen, 1998).
Kurumlar vergisinin gerekliliği konusunda öne sürülen en önemli gerekçelerden biri de kurumlara kişilerin faydalanması mümkün olmayan bazı ayrıcalıkların tanınıyor olmasıdır. Örneğin kurum ortaklarının alacaklılara karşı
*

Maliye Başmüfettişi
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tüm malvarlığıyla değil, koydukları sermaye nispetinde sorumlu olmaları, sermaye piyasasının finansman imkânlarından faydalanabilmeleri gibi imkânlar
kurumlara büyüme ve gelişme açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.
Devletin sağladığı bu avantajlar, Devlete başkaca bir vergileme hakkı tanımaktadır. Bunun yanında, ortaklara dağıtılmayıp kurum bünyesinde bırakılan
kârların varlığı, yabancı kurumların ortaklarının bulundukları ülkede vergi
ödemek durumunda olmayabilecekleri ve dernek ve vakıf gelirleri gibi sonradan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi zor olan gelirler ayrı bir kurumlar vergisi savunucularının öne sürdükleri diğer gerekçeler olmaktadır (Budak, 2006
ve Önen, 1998). Bütün bu nedenlerle, kurumlar vergisi maliye literatüründe en
çok tartışılan vergilerden birisi olmakla birlikte ekonomiler için vazgeçilmez
bir gelir kaynağı olma niteliğini de sürdürmüştür (Budak, 2006).
Ayrı bir kurumlar vergisinin niçin gerektiği sorusuna verilen yanıt
hukuksal olarak, kurumların ortaklarından bağımsız kişilikler olması nedeniyle vergilendirilmesi gerektiği olmakla birlikte, ekonomik anlamda bu soruya
tatmin edici bir yanıt vermek pek mümkün olamamaktadır (Taş, 2002). Vergi
rekabeti, mükelleflerin üretim faktörlerinin mobilitesinin yükselmesi ve ekonomik entegrasyon bağlamında giderek gelişen bir dikkat çekmektedir
(Nicodeme, 2007). Dünyada, gelir ve kurumlar vergisi arasında entegrasyonu
sağlayan ülkelerin var olduğu bir durumda, bu entegrasyonu sağlamayan ülkeler vergi rekabeti ile karşı karşıya kalırlar, böylece entegrasyonu sağlamamış
ülkeden entegrasyon sağlanmış ülkeye vergi transferi söz konusu olur.
Genel olarak kurum kazancına kurumlar vergisi uygulandıktan sonra
dağıtılan kısım hissedarların geliri olarak ikinci kez gelir vergisine tâbi tutulmaktadır (Kulu, 1995). Bu durum “entegrasyon teorisi” taraftarlarınca çifte
vergileme olarak yorumlanmaktadır. Bunlara göre; kurumların elde ettiği
kazançlar, sonuçta kurumların ortakları arasında dağıtıldığı ve ortaklar da paylarına düşen kazançları dolayısıyla gelir vergisi ödediği için, kurum kazancı
üzerinden ayrı olarak bir kurumlar vergisi alınması, vergi adaleti ilkesine ters
düştüğü gibi, diğer vergicilik ilkelerine de uymaz (Önen, 1998).
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2. ENTEGRASYON KAVRAMI
Entegrasyon kelimesinin sözlük anlamı “bütünleşme-uyum” olarak geçmektedir.( http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=113393)
Buna göre vergi entegrasyonu kavramının vergi bütünleştirilmesi yada vergi
uyumu olarak düşünülmesi gerekir. Ancak özel anlamıyla vergi entegrasyonu,
herhangi bir kurumdan kâr payı elde eden gerçek kişinin, bu kar payı dolayısıyla muhatap olduğu vergi yükünün, diğer kaynaklardan elde edilen gelirlere
ilişkin vergi yükü ile aynı olması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda vergi
entegrasyonunun sağlanmış olması, tamamının dağıtılmasına karar verilen bir
kurum kazancını elde edenler açısından oluşan vergi yükünün, başka kaynaklardan elde edilen bir kazanca ilişkin gelir vergisinin son dilimine isabet eden
orandan daha fazla veya az olmaması anlamına gelmektedir (Karaca, 2001a).
3. ENTEGRASYON GEREKLİLİĞİNİN NEDENLERİ
Çifte vergileme tartışmasını ilk ortaya atan J.S.Mill’den bu yana, gelir ve
kurumlar vergisinin beraber uygulanmasının bir çifte vergileme sorununu
beraberinde getirdiği hususu çok tartışılmıştır (Budak, 2006). Ancak bugün
için gerek ülkemizde gerek diğer gelişmiş ülkelerde böyle bir tartışma önemini kaybetmiştir. Günümüzde esas tartışılan nokta, gelir vergisi ile kurumlar
vergisi arasındaki entegrasyonun (bütünleşmenin) sağlanıp sağlanamadığı ile
ilgilidir. Bu entegrasyonun ihmal edilmesi halinde genel vergi sisteminde
istenmeyen durumlar olacaktır (Kulu, 1995). Çünkü çifte vergileme, kurumların finansman şekilleri ve kurumlaşma kararları üzerinde etkili olmakta,
finansman politikalarını değiştirmelerine neden olabilmektedir (Saraçoğlu,
2009). Ayrıca çifte vergileme bir taraftan tasarruflar üzerinde olumsuz etki
yaratırken diğer taraftan düşük gelirli yatırımcılara ek vergi yükü yüklenmesi
nedeniyle sermaye piyasalarının gelişmesini önler (Budak, 2006). Bu nedenlerle ekonomik doğal dengenin korunması ve şekli oluşumların gerçek şahıs
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ile hükmü şahıs arasındaki uyumu bozmaması için vergi entegrasyonu gerekli olmaktadır.
Gelir ve kurumlar vergileri arasında entegrasyon sağlama, gelişmekte
olan ülkeler açısından daha da önemlidir. Çünkü gelişmekte olan ülkeler, az
gelişmiş ülkeler gibi sermaye kıtlığı çekmeseler bile ciddi bir sermaye ihtiyacı içerisindedirler. Dolayısıyla vergi entegrasyonunun olmadığı bir ortamdaki
çifte vergileme, bu ülkelerin ihtiyacı olan kurumsal sermayenin olumsuz
yönde etkilenmesine yol açabilecektir (Karaca, 2001a).
3.1. Kurumlar Vergisi ve Ekonomik Sapma İlişkisi
Etkin kaynak tahsisi ve tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesi, orta
ve uzun vadede, daha yüksek bir verimlilik ve ekonomik büyüme açısından
kritik öneme sahiptir. Vergilemenin yatırım kararları üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar, en genel anlamda, vergi sistemlerinin, yatırım ve tasarruf araçları/türleri arasında yapılacak tercihler de farklılıklar yaratabileceğini ortaya
koymaktadır. Vergileme kaynaklı bu farklılıklar ise, yatırım ve tasarruf araçlarının gerçek getiri oranlarının anlaşılmasını ve birbirleriyle karşılaştırılmasını engelleyerek, yarı optimal ya da optimumdan uzak yatırım ve tasarruf
kararlarının verilmesine ve dolayısıyla etkinlik kayıplarına yol açabilmektedir.
Dahası, globalizasyon ve bununla bağlantılı olarak artan uluslararası finansal
işlemler, bir yandan ekonomilerin ilgili alanlardaki potansiyel vergi tabanlarının büyümelerine ve gelişmelerine imkân sağlarken, öbür yandan uluslararası
anlamda vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma konusunda yarattığı yeni olanaklar nedeniyle, yeni vergi politikaları belirlenmesi gereğinin altını çizmektedir (Karaca, 2001a).
Entegrasyon teorisinin destekçileri, verginin nötr olması gerektiğini yani
iş hayatı ve yatırım kararları üzerinde etkide bulunmaması gerektiğini savunurlar. Buna göre, klasik 2 aşamalı vergi sisteminin neden olduğu üç büyük
ekonomik bozulma entegrasyon sayesinde elimine edilebilir (Deborah ve
Sellers, 1994):
136

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

a. Bireysel mükelleflerin avantajını ortadan kaldırır, çünkü çifte vergileme sadece kurum kazançlarında söz konusu olmaktadır ve yeni yatırım ve
özsermaye olanaklarının araştırılmasında kurumlar rekabet dezavantajına
sahiptirler.
b. Şirketlerin özsermaye yerine borçla finansmanına yönelimi azaltır.
Çünkü şirketler borç olarak sağlanan finansman kaynaklarının giderlerini
indirim konusu yapabilirken, özkaynak giderlerini indirememektedir.
c. Kurum kazançlarının ortaklara dağıtılması yerine şirkette alıkonulmasını engeller. Çünkü kurum bünyesinde vergilendirilen gelirin, ortaklara
dağıtılınca tekrar vergilendirilmesi kâr dağıtımını dezavantajlı hale getirir.
3.2. Organizasyon Yapısı
Kurumlar vergisi sistemi, verginin tarafsızlığı konusundaki soru işaretlerini artırmaktadır. Çünkü gelirin elde edildiği alternatif kaynakların vergilendirilmesinde farklılıklar yaratmaktadır. Aynı işi, aynı sermaye ile kurum
örgütlenmesi altında yapanlar, bireysel işletme şeklinde yapanlardan daha ağır
bir vergi yükü ile karşı karşıya kalmaktadır (Hubbart, 1995, s.118). Bu nedenle gelir ve kurumlar vergisinin entegrasyonu için geleneksel argüman işletmelerin organizasyon formlarındaki bozulmayı vurgular. Şirketlerin sınırlı
sorumluluk, merkezden yönetim ve serbest faiz transferi gibi vergi dışı pek
çok avantajının olmasına rağmen, çifte vergilemenin getirdiği yükten kurtulabilmek için bireysel ticaret yapanlar daha büyük vergi sonrası kâra sahip
olmaktadırlar. Entegrasyonun gerekliliği konusunda son modeller eski modellere kıyasla belli bir endüstri içerisinde bireysel yada kurum olarak faaliyet
göstermenin göreceli öneminin, daha büyük bozulmalara neden olduğunu
gerekçesiyle arttığını iddia etmektedir. Ek maliyetler oluşmaktadır çünkü
bireyler ve kurumlar, belli bir faaliyet dalında farklı avantajlara sahiptirler.
Bireyler girişimcilik yeteneğini daha iyi kullanabilirlerken, kurumlar ölçek
ekonomilerinden daha etkili faydalanabilirler. Çeşitli zamanlarda ve farklı
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endüstrilerde, kurumlar vergisi ve sermeye gelirlerinin efektif vergi oranları
arasındaki kombinasyon kişisel gelir vergisi oranlarından büyük, eşit yada
küçük olmaktadır. Böylece vergi oranları arasındaki farklılıklar azalmakta,
yatırımlar üzerindeki bozucu etki tersine bile dönebilmektedir (Hubbart,
1995, s.121).
3.3. Kurum Sermaye Yapısı (Treatment of Debt and Equity)
Kurumlar, yeni yatırımlarının finansmanında üç alternatife sahiptirler.
Birincisi yeni özsermaye koymak, ikincisi dağıtılmayan kârları kullanmak ve
üçüncüsü de borçlanmaktır. Entegrasyon yapılmadığında yeni yatırımlar için
özsermaye kullanmanın maliyeti çifte vergileme nedeniyle genellikle borçlanma maliyetini aşar (Hubbart, 1995, s.124). Yeni yatırımlar için borçla finansman
durumundaki efektif vergi oranının özsermaye ile finansmandakinden daha
düşük oluşu şirketleri borçlanmaya teşvik etmektedir. Entegrasyon modelleri
özsermaye finansmanı ile borçlanma finansmanı arasındaki vergi farklılığını
azaltır (Hubbart, 1995, s.124).
Hem kurum hem de ortak aşamasında yapılan “ikili” vergilemenin
kurumlar aracılığıyla elde edilen kazançlar üzerindeki vergi yükünün, diğerlerine nazaran daha yüksek gerçekleşerek “aşırı vergileme”ye neden olması,
işletmelerin finansmanında özkaynak veya yabancı kaynak kullanımı arasında
yapılacak tercihlerde vergileme kaynaklı tahribatlara yol açar. Şöyle ki, sözü
edilen mükerrer vergileme, ortaklar üzerindeki vergi yükünü ağırlaştırmak
suretiyle, yatırımların finansmanında; ödenen faizlerin indirim konusu yapılabilmesinin mümkün olduğu yabancı kaynak kullanmayı (borçlanmayı), yeni
hisse senedi çıkararak veya dağıtılmayan kazançlardan yararlanarak öz kaynaklardan finanse etmeye nazaran daha avantajlı konuma getirmektedir. Bir
diğer deyişle, bu şekilde, işletmeler açısından öz kaynaklarla finansman yerine, yabancı kaynaklarla finansman yoluna gidilmesi için bir çeşit teşvik yaratılmış olmaktadır. Bu ise, işletmelerin finansman yapısını bozarak, hem borç-
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ların ödenmesini güçleştirerek iflas etme konusunda daha fazla risk taşır hale
getirmekte, hem de yabancı kaynakla finansmanda daha az avantajlı konumda
olan küçük veya yeni oluşturulmuş işletmelere karşı daha dezavantajlı bir
konuma getirmektedir (Karaca, 2001a).
Entegrasyonun olmadığı bir vergi sistemi mükellefleri özsermaye artırımlarını borç görüntüsünde yapmaları eğilimine yöneltmektedir. Bu durum
kaynakların israfı anlamına geldiği gibi özsermayeden borcu ayırmaya çalışma konusunda çok büyük yönetimsel maliyetlere katlanılmasını gerektirmektedir (Hubbart, 1995, s.125).
Bu görüşe rağmen, vergilemenin kurum sermaye yapısıyla doğrudan
ilintili olmayabileceğini, en azından böyle bir bağlantının her zaman kurulamayacağını iddia edenler de bulunmaktadır. Bu görüşe göre; firmanın marjinal vergi oranı, sermaye yapısı üzerinde verginin etkisini sınırlayabilir. Faiz
ödemeleri, vergi peçeleme çeşitlerinden biri olarak ifade edilir. Eğer firma,
vergilendirilebilir gelirini sıfıra indiren net işletme zararı devri, amortisman
gibi etkili vergi peçeleme yöntemleri kullanıyorsa, borçlanma ekstra bir vergi
avantajı sağlamayabilir ve sermaye yapısı kararları, vergi dışı hususlara sıkı
sıkıya bağlı olabilir (Sellers, Thomas ve Schulman, 1994). Öte yandan çifte
vergilemenin kurumların kâr payı dağıtım kararları üzerinde çok fazla etkili
olmadığı, dolayısıyla verginin kaynak kullanımı kararları üzerinde de olumsuz bir etki yaratmayacağını iddia edenler de bulunmaktadır (Taş, 2002).
3.4. Kurum Kârının Dağıtılmaması
Entegrasyonun olmadığı bir sistemde kurumlar vergisi, kurumların kârlarını ortaklarına dağıtmak ile kurum bünyesinde bırakmak arasındaki tercihlerini bozmaktadır. Dağıtılan kârların kurum kazancından farklı olarak tekrar
vergilendirilmesi, şirketlerin kâr dağıtımı yapmamalarına ve kârları ortaklarına yüksek ücretler vs. yöntemleriyle aktarmaya çalışmalarına neden olmaktadır. Özsermaye finansmanıyla yapılan yatırımlarda finansman giderinin indirilememesi, firmaları borçlanmaya sevk etmekte ve böylece şirket kaynakları139
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nın atıl kalmasına neden olmaktadır. Finansal ekonomistler, kâr dağıtımı durumunda vergi sapmasına rağmen niçin şirketlerin temettü dağıttıklarını açıklayan iki izahat önermektedirler. Geleneksel görüş olarak açıklanan birincisi,
temettünün hissedarların vergi dezavantajlarını telafi edecek vergi dışı faydalar sunacağını iddia eder. Örneğin kâr dağıtımı yapılması bir yandan firmanın
yeni yatırımlara yönlendirmek üzere kullanabileceği iç kaynaklarının azaldığını göstermesine rağmen diğer taraftan yatırımcılara firmanın görünüşü ve
mali gücü hakkında sinyaller sağlayabilir. Geleneksel görüşe göre firmalar,
dağıtılan son birim kâr için onun marjinal vergi maliyetinin marjinal vergi dışı
faydasına eşit oluncaya kadar kâr dağıtımlarını ayarlarlar.
Şirketlerin niçin temettü dağıttıklarını açıklayan ikinci görüş, vergi
değeri görüşü (tax capitalization view)’dür. Bu görüş, dağıtılmayan kârlara
nispeten kâr paylarının hissedarlara vergi dışı faydalar sağladığını varsayar.
Bu görüşteki ek varsayım şirketlerin hissedarlara dağıtmak üzere iştirak hisselerinin geri satın alınması gibi alternatif kazançlarının olmadığıdır. Sonuç
olarak kâr payları üzerinde yatırımcı düzeyinde vergileme firmanın değerini
düşürür fakat genellikle ne kâr dağıtımı ne de yatırımcı kararları üzerinde etkide bulunmaz. Tax capitalization görüşünün varsayımları altında, vergi entegrasyonu kâr dağıtımını yükseltme konusunda şirketleri teşvik etmeyebilir
fakat özsermaye sahiplerini beklentilerinin üzerindeki kazançlarını şirkette
bırakmaya itebilir (Hubbart, 1995, s.126).
Kurum kârının dağıtılması hususu, yabancı ortakların durumu açısından
da önem arz etmektedir. Vergi sistemi dizayn edilirken karşılaşılan özel zorluklardan birisi, mekan ve gelir karakteri tanımlarının çok iyi yapılarak çifte
vergilemenin önlenmesini destekleyen bir yapı kurabilmektir (Hines, 2001).
Kurumlar vergisinin olmadığı bir ortamda, yabancı ortaklar tarafından elde
edilen kâr paylarına ilişkin olarak diğer ülkelere bir çeşit vergi geliri transferi
söz konusu olacaktır. Kaldı ki, çok sayıdaki gerçek kişi mükelleflere nazaran
daha az sayıdaki kurumları vergilemenin kolaylığı da ihmal edilebilir değildir
(Karaca, 2001a). Bu nedenle çifte vergilemeyi önlemek gerekçesiyle kurum-
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lar vergisinin kaldırılmasından ziyade kurumlar vergisinin varolduğu bir
durumda entegrasyon yoluna gidilmesi daha faydalıdır.
3.5. Vergi Tabanının Bozulması
Kurumlar vergisi ve gelir vergisi arasında entegrasyon yapılmaması çifte
vergilemeden kaçınmak amacıyla normalde kurum çatısı altında yürütülecek
ekonomik faaliyetin bireysel işletmeler bünyesinde yürütülmesine yol açabilir. Ancak, entegrasyon yapılırken aksi sonuçlar doğurabilecek uygulamalardan da kaçınılması, bir başka yönde verginin bozucu etkisinin ortaya çıkmasının engellenmesi bakımından önemlidir. Eğer kar payları tümüyle vergi dışı
bırakılır ve kurumlar vergisi oranı gelir vergisi oranından az olur, kişiler kişisel işletmelere kurum şekli vererek faaliyeti yürütürlerse, bu vergi tabanını
bozar. Diğer yandan gelir vergisi oranı kurumlar vergisi oranından az olursa,
bu durum kurumları, kurumlar vergisini azaltmak için hisse sahiplerine sürekli daha yüksek ücret ödeme eğilimine sevk edecektir. İşte vergi entegrasyonu,
bu dengeyi koruması ve şekli oluşumların gerçek şahıs ile hükmü şahıs arasındaki uyumu bozmaması ile gerçekleşebilir (Kulu, 1995).
4. ENTEGRASYON MODELİ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI
GEREKEN HUSUSLAR
Kurum vergi entegrasyon modelinin seçimi 4 konuda karar verilmesini
gerektirir (Hubbart, 1995, s.120):
a. Kurum seviyesindeki vergi indiriminin faydası, hissedarlara genişletilmemelidir. Tek bir yapı içerisinde kişisel ve kurum geliri vergilerinin entegrasyonu, kurumlar vergisindeki indirim avantajlarından kişilerin doğrudan
faydalanıp faydalanamayacağı sorusunu yükseltmektedir. Kurum gelirinden
yapılan indirimin çok büyük olması durumunda firmaların organizasyonel
yapılarında bozucu etkiye neden olunur.
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b. Kurum vergi entegrasyonu, vergiden muaf yatırımcıların kurum sermaye gelirleri üzerinden ödedikleri vergileri düşürmemelidir. Entegrasyonun
olmadığı vergi sistemi, kurum seviyesindeki vergilemede hissedarların vergilendirilebilir yada vergiden muaf olup olmadıklarını dikkate almamaktadır.
Entegrasyon modeli oluşturulurken, vergiden muaf hissedarın elde ettiği kâr
payının kurum bünyesinde vergilendirilmiş olmasının sağlanmasına dikkat
edilmelidir.
c. Entegrasyonun sağladığı faydalar, karşılıklı uluslararası anlaşmaların
olduğu durumlar hariç, yabancı hissedarlara genişletilmemelidir. Çünkü
yabancı hissedar, kârını ülkesine transfer ederek ülkenin vergi kaybına neden
olur.
d. Şirketlerin yabancı vergi mevzuatına göre ödedikleri vergiler, kendi
ülkelerine ödedikleri vergilerle aynı şekilde düşünülmemelidir. Yabancı kaynaklı gelirler için entegrasyonun faydasının genişletilmesi, iki taraflı vergi
anlaşmaları ile sağlanabilir.
5. ENTEGRASYON MODELLERİ
Herhangi bir entegrasyon modelinin uygulanmasında 3 temel problem
bulunmaktadır. Birincisi, ortaklara dağıtılan kâr payının, kurum geliri içinde
vergiden hariç tutulan kısmının dikkate alınması gerekliliğidir. Çünkü, kurum
bünyesinde vergilendirilmeyen kazancın, ortaklara dağıtımında vergilendirilmesinde çifte vergileme yoktur. Entegrasyon modeli bu durumu dikkate
almazsa vergi kaybına neden olur. İkincisi, entegrasyonun faydalarından vergiden muaf kuruluşların faydalanıp faydalanmadığıdır. Vergiden muaf olan
kurumların ortaklarının elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi de çifte vergileme değildir. Üçüncüsü, yabancı yatırımcıların durumlarının dikkate alınması
hususudur. İkili anlaşmalarda özel hükümler belirlenmiş olması halleri hariç,
genellikle entegrasyonun faydalı sonuçları yabacı yatırımcılar için genişletilmez (Graetz ve Warren, 2002).
Entegrasyon modellerindeki farklılıklara rağmen hepsinin de temel
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amacı aynıdır. Bu amaç, yatırım, organizasyon ve finansal kararların, vergisel
düşüncelerden çok pratik, temel ve ekonomik gerekçelerle verilmesinin sağlanmasıdır (Sellers, Thomas ve Schulman, 1994).
5.1. Klasik Model (Classic Model)
Klasik model olarak adlandırılan model esas itibariyle iki vergi grubu arasında entegrasyon bulunmaması halidir. Yani sistemde hem gelir vergisi hem de
kurumlar vergisi vardır ve bireyler ve kurumlar kendi gelirleri üzerinden herhangi bir çifte vergileme indirimi yapılmaksızın ayrı ayrı vergilendirilir. Ülkeler,
dağıtılan kâr payının şirket bünyesinde vergilendirilmiş olmasını göz önüne
almaksızın, sıradan kişisel gelir vergisi oranında vergilendirildiği klasik sistemde vergilendirmeyi seçebilirler (Bond, Gammie ve Mokkas, 2006).
Hissedarlar bu sistemde iki kez vergi yükü hissederler ve vergi geliri, karın
dağıtılmadığı durumda düşer. Aşağıdaki örnek farklı dağıtım oranına bağlı olarak vergi yükünü göstermektedir. Örnekte kurum kazancı 800 lira, kurumlar
vergisi oranı % 30 ve gelir vergisi oranı ise % 40 olarak varsayılmıştır. “A”
durumu kâr dağıtımı yapılmadığı, “B” durumu %50 oranında, “C” durumu ise
%100 oranında kâr dağıtımı yapıldığı durumu göstermektedir (Kulu, 1995).
Tablo 1 KLASİK MODEL
(Farklı Oranlarda Kâr Dağıtımı)

A

B

C

1

Dağıtılan Kar Payı Oranı

%0

% 50

% 100

2

Toplam Gelir

800

800

800

3

Kurumlar Vergisi (% 30)

240

240

240

4

Net kar (2-3)

560

560

560

5

Kişisel Gelir

0

280

560

6

Vergilenebilir Kişisel Gelir

0

280

560

7

Gelir Vergisi (% 40)

0

112

224

8

Toplam Vergi (3+7)

240

352

464

9

Efektif Vergi Oranı

% 30

% 44

% 58
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Görüldüğü gibi klasik yöntem uygulandığında; kar dağıtılmadığı takdirde vergi yükü azalmakta, kar dağıtıldığında ise kâr dağıtım oranı arttıkça,
vergi yükü de ağırlaşmakta ve hem kurum, hem ortaklar bünyesinde vergileme dolayısıyla çifte vergileme söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla kazanç
hem kurum bünyesinde hem de ortaklar aşamasında vergilendirildiğinden
vergi yükü de oldukça yüksek düzeylere çıkabilmektedir (Saraçoğlu, 2009).
Kârın tamamının dağıtıldığı varsayımı altında, farklı iki gelir vergisi oranında efektif vergi oranlarının ve aşırı vergilemenin düzeyini de aşağıdaki
örnekte görebiliriz (Karaca, 2001a).
Tablo 2

KLASİK MODEL
(Tam Kâr Dağıtımı- Farklı Vergi Oranları)

A

B

1

Toplam Kurum Kazancı

1000

1000

2

Dağıtılan Kar Payı Oranı

% 100

%100

3

Dağıtılan Kâr

1000

1000

4

Kurumlar Vergisi (% 30*1)

300

300

5

Kar Payı Geliri (3-4)

700

700

6

Gelir Vergisi Oranı

% 20

% 40

8

Gelir Vergisi

140

280

10

Toplam Vergi (8+4)

440

580

11

Efektif Vergi Oranı (8/1)

% 44

% 58

% 120

% 45

12

1

Aşırı Vergileme (11-6)/6)

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, İzlanda,
Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, İrlanda,
Almanya, ABD’de bazı farklılıklarla birlikte genel olarak klasik model uygulanmaktadır (Taş, 2002). Klasik modelin uygulanma şekli genellikle kurum
gelirinin kurumlar vergisi oranında vergilendirilmesi ve kurum kârından dağı-

1 Aşırı vergileme kavramı, efektif vergi oranı ile kişisel vergi oranı arasındaki farkın, kişisel gelir vergisi
oranıyla kıyaslanması suretiyle tanımlanmaktadır.
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tılan kâr payı üzerinden de belli bir oranda stopaj yapılması şeklinde olmaktadır. Yapılan stopaj çoğu kez, kâr payı açısından nihai vergileme niteliği taşımakla birlikte bazı ülke uygulamalarında beyan edilerek hesaplanacak vergiden mahsup edilebilmektedir.
5.2. Tam Entegrasyon Modeli (Full Integration Model)
Entegrasyon modellerinden biri olan tam entegrasyon ortaklara kâr payı
dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın bütün kurum gelirlerinin dağıtılmış
gibi kabul edilerek vergilendirilmesi söz konusudur. Bunun yollarından biri,
kurum gelirinden hissedara düşen pay için, kurum kazancı içindeyken ödenen
verginin hissedar indirimi (shareholder allocate) olarak tanımlanmasıdır. Bu
yapılırken tam entegrasyon sisteminin ruhuyla uyuşmaz ve yönetimsel olarak
çok kompleks uygulamalardan kaçınılmalıdır (Hubbart, 1993).
Tam entegrasyon yönteminde sadece ortakların gelir vergisine tabi tutulması söz konusu olabileceği gibi, sadece kurumların vergiye tabi tutulması
yoluna da gidilebilir. Dolayısıyla bu yöntem, ortaklık yöntemi ya da tek vergi
uygulaması biçiminde adlandırılabilir.
Kurumun ortaklardan oluşan bir bütün olarak ele alınıp, kazancın ortaklara devredilerek vergilendirilmesi; dağıtılan ve dağıtılmayan kazançların
vergi açısından aynı işleme tabi tutulmasını gerektirmektedir. Bunun için
dağıtılsın-dağıtılmasın kurumun tüm kazançlarından ortaklarına düşen pay
bulunmakta ve bu paylar ortakların gelir vergisi beyannamelerine dahil edilmekte, kurumlardan ayrıca kurumlar vergisi aIınmamaktadır. Farklı bir ifadeyle kurumun tüm kazançları ortaklarına mal edilmekte ve dağıtılan kazançlarla birlikte dağıtılmayan kazançların da, dağıtılmış gibi varsayılarak
(National Tax Journal, 1994), ortaklara isabet eden tutarları gelir vergisi matrahına dahil edilmektedir. Tek vergi uygulaması, sadece ortakların gelir vergisine tabi tutulmasının tersine, sadece kurumun kurumlar vergisine tabi tutulması biçiminde de söz konusu olabilir. Bu durumda dağıtılmış kurum kazanç-
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larının gelir vergisi kapsamında tekrar vergiye tabi tutulmaması gerekmektedir (Saraçoğlu, 2009).
Sadece ortakların gelir vergisine tabi tutulması biçimindeki tek vergi
uygulamasının, küçük ve sahipleri az sayıda olan ortaklıklara uygulanmasının
daha kolay olacağı belirtilebilir. Bir başka ifadeyle bu yöntem, az sayıda ortağı olan kurumlar ile aile ortaklığı biçimindeki kurumlara daha rahat uygulanabilecek olup; halka açık, yaygın ortaklı büyük kurumlar için elverişli değildir,
bu tür çok ortaklı kurumlarda uygulama güçlükleri arz etmektedir (Önen,
1985, 226).
Tam entegrasyon yöntemini aşağıdaki örnekle analiz edebiliriz (Kulu, 1995).
Tablo 3- TAM ENTEGRASYON MODELİ

A

B

C

Dağıtılan Kar Payı Oranı

%0

% 50

% 100

Kurumlar Vergisi

240

240

240

Net Kar 560

560

560

Kişisel Gelir

0

280

560

Vergilenebilir Gelir

800

800

800

Gelir Vergisi

320

320

320

(-)Kurumlar Vergisi

240

240

240

Net Vergi Ödemesi

80

80

80

Toplam Vergi

320

320

320

Efektif Vergi Oranı

% 40

% 40

% 40

Görüldüğü üzere bu yaklaşım temelde, klasik sitemin tersine, kurumları
basit bir ortaklık olarak ele alarak, dağıtılsın dağıtılmasın bütün kurum gelirlerini, hisseleri oranında ortaklara yansıtmakta ve bu şekilde yansıtılan tutarları, ortakların marjinal vergi oranlarına göre vergilendirmeyi öngörmektedir
(Karaca, 2001a). Kurum bünyesinde yapılan vergilemenin tamamı elimine
edilmektedir. Sistem, ekonomik çifte vergilendirmeyi, kurum bünyesinde ödenen bütün vergilerin (kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajı), temettü geliri
üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsubu yoluyla önlemeyi amaçlamaktadır (Bıyık, 2000, 12).
146

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Gelir vergisi bakımından marjinal vergi oranı kurumlar vergisi oranını
aşan ortaklar marjinal vergi oranı düşük olanlara kıyasla avantajlı duruma
girerler. Gelir ve kurumlar vergisinin gelir dağılımı yönünden nötr olacak
biçimde bütünleşmesi için her iki vergi oranının da aynı olması gerekir.
Ayrıca, kurumlar vergisi marjinal oranlarının gelir vergisi marjinal oranıyla
eşitlendiği durumlarda da tam entegrasyon sağlanabilir (Budak, 2006).
5.3. Kârın Dağıtılması Esasına Dayalı Kısmi Entegrasyon Modelleri
Entegrasyon modellerinin hemen bütün önerileri dağıtılan kazançlar
üzerindeki çifte vergilemenin elimine edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Buna kısaca kâr payının kurtarılması (dividend relief) denilebilir. Odaklanılan
amacın gerçekleştirilebilmesi için pek çok seçenek muhtemeldir (Hubbart,
1993).
5.3.1. Kurum Aşamasında
5.3.1.1. Temettü İndirim Yöntemi (Dividend Deduction System)
Temettü indirim sistemi, kurumlar vergisi matrahından dağıtılan kazançları çıkartmak yani kurumlar vergisini sadece dağıtılmamış kazançlara uygulamaktan ibarettir. Temettülerin matrahtan indirim sisteminde temettüler üzerinden kurumlar vergisi alınmadığından çifte vergileme ihtimali ortadan kalkmaktadır (Budak, 2006). Ancak bu sistemde; kâr payı olarak ortaklara dağıtılan kurum kazancının tamamı yerine belli bir oranı, kurumun, kurumlar vergisi yükümlülüğünden indirim konusu yapılabilir. Kurumlar vergisi matrahından/tabanından indirim konusu yapılan kar payı oranı/kısmı, ülkeler arasında
önemli farklılıklar göstermektedir. Bu sistem, Yunanistan, İzlanda ve İsveç’te
uygulanmıştır. Sistemin uygulanmasına ilişkin olarak, kurumlar vergisi öncesi karın tamamının dağıtıldığı ve Yunanistan’da olduğu gibi ortakların vergi-
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lendirilmesi aşamasında, elde edilen kar paylarının tamamının indirim konusu yapılması durumunda, kurumsal vergi mükellefiyeti/sorumluluğu sıfıra eşit
olacaktır. Aynı tam entegrasyon örneğindeki gibi, bütün vergiler sadece ortaklar üzerine yığılmakta, bir diğer deyişle nihai anlamda, ortaklar tarafından
ödenmiş olmaktadır. Öbür taraftan, diğer uçta, ortaklara dağıtılan kar paylarının, kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan kısmı/oranı azaltıldıkça,
sistem klasik sisteme yakınlaşacaktır. Genel anlamda; bu sistemde oluşan
vergi yükü, klasik sistemde oluşandan daha düşük, ancak tam entegrasyonda
oluşandan daha yüksek olacaktır (Karaca, 2001a).
Temettü indirim sistemi, kurum seviyesinde faiz ödemeleri ile kâr paylarının simetrik olarak işleme tâbi tutulmasıdır. Bu görüşe göre, temettü indirim sistemi entegrasyonun faydalarından vergiden muaf olanların ve yabancı
ortakların yararlanmasın mani olunması ilkesini tahribata uğratır. Hatta bu sistem, diğer yöntemlerden önemli derecede daha pahalıya malolabilir. Temettü
indirim sistemi, kâr paylarının dağıtılmış olmasına bağlı olmak zorunda değildir. İndirim, hissedarların sermaye paylarının ortalama seviyesine ve özsermayenin yüklenilen maliyetine dayandırılabilir. Böylece indirim tutarı, ortaklarca oluşturulan özsermaye ve belirlenmiş faiz oranı hâsılatına eşit olabilir
(Hubbart, 1993).
Bu sistemin işleyişini daha iyi ortaya koyabilmek açısından, % 50 oranında bir çifte vergileme yükünü ortadan kaldırma avantajı tanınan ve karın
tamamının dağıtıldığı varsayımı yapılan aşağıdaki örnekten yararlanabiliriz.
Burada, vergi öncesi kardan %50 oranında, kâr payı indirimi yapıldıktan
sonra, kurumlar vergisi uygulanmaktadır. Karın tamamının dağıtıldığı örnekte, kurumlar vergisi sonrası kalan tutar, ortaklar aşamasında, ortakların marjinal vergi oranı esas alınarak vergilendirilmektedir (Karaca, 2001a).
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Tablo 4- TEMETTÜ-İNDİRİM SİSTEMİ
Kurum Aşamasında
1

Vergi Öncesi Kurum Kazancı

1000

1000

2

Temettü İndirimi(0,5 x 1)

500

500

3

İndirim Sonrası Kar (1-2)

500

500

4

Kurumlar Vergisi (%30)

150

150

20

40

Ortaklar Aşamasında
5

Kişisel Gelir Vergisi Oranı(%)

6

Kar Payı Geliri (1-4)

850

850

7

Kişisel Gelir Vergisi (5x 6)

170

340

320

490

Toplam Vergi Yükü
8

Toplam Vergi(4+7)

9

Efektif Vergi Oranı (8/1)(%)

32

49

10 Aşırı Vergileme [(9-5)/5](%)

60

22,5

Yukarıdaki örnek, bu sistemde sağlanan çifte vergileme telafisinin, klasik sistemdeki aşırı vergilemenin %50’si oranında gerçekleştiğini ortaya
koyacak şekilde dizayn edilmiştir. Örnekte de görüldüğü gibi, düşük oranlı
gelir vergisi dilimindeki ortak için efektif vergi yükü % 20 yerine % 32 olarak gerçekleşirken, yüksek vergi oranına sahip olunması durumunda ise % 40
oranı yerine % 49 oranında bir efektif vergi söz konusu olmaktadır.
Bekleneceği gibi, aşırı vergilemenin yarattığı ekonomik yük, klasik sisteme
nazaran daha az iken, tam entegrasyon durumuna göre daha fazladır (Karaca,
2001a).
5.3.1.2. Split (Farklılaştırılmış Oran) Sistemi
İkili oran yöntemi olarak da bilinen farklılaştırılmış oran yönteminde
dağıtılan kurum kazançları dağıtılmayan (sermayeye eklenen veya işletmede
alıkonulan) kurum kazançlarına göre daha düşük oranda vergilendirilmekte-
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dir. Dağıtılan kazançlara uygulanan vergi oranları ile dağıtılmamış kazançlara uygulanan vergi oranları arasındaki fark azaldığında klasik sisteme yaklaşılmaktadır (Saraçoğlu, 2009). Tersine, iki oran arasındaki fark açılırsa, bu
durum, dağıtılmayan kazançların vergilenmesine dönük özel bir vergi gibi
işlemeye başlamaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta; dağıtılan kurum kazançları, dağıtılmayan kurum kazançlarına göre daha düşük bir oranla vergilenmekle birlikte, kâr paylarının ayrıca gelir vergisine konu olmasıdır. Bu metodu anlamak
için, dağıtılan kısım % 20 ile, dağıtılmayan kazançlar % 30 ile vergilendiğini
varsayalım gelir vergisi oranı önceki örnekteki gibi % 40 olsun.
Tablo 5 SPLİT (FARKLILAŞTIRILMIŞ
ORAN) SİSTEMİ
(Farklı Oranlarda Kâr Dağıtımı)

A

B

C

1

Toplam Kurum Kazancı

800

800

800

2

Dağıtılan Kar Payı Oranı

%0

% 50

% 100

3

Dağıtılmayan Kâr

800

400

0

4

Dağıtılan Kâr

0

400

800

5

Dağıtılmayan Kâr KV (% 30*3)

240

120

0

6

Dağıtılan Kar KV (% 20*4)

0

80

160

7

Vergi Sonrası Kurum Net Kârı
560

600

640

(1- (5+6))
8

Kişisel Gelir (4-6)

0

320

640

9

Kişisel Vergilenebilir Gelir

0

320

640

10

Gelir Vergisi (% 40)

0

128

256

11

Toplam Vergi (5+6+10)

240

328

416

12

Efektif Vergi Oranı

% 30

% 41

% 52

Bu örnekte, efektif vergi oranı dağıtılmayan kurum kazançları için % 30,
tümüyle dağıtılan kazançlar için ise % 52 dir. Klasik metodla mukayese ettiğimizde nispeten entegrasyon olduğu görülmektedir (Kulu, 1995).
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Bu sistemin, aslında, temettü indirim sistemiyle aynı sonuçları verdiğini
ortaya koyabilmek açısından, klasik sistemde söz konusu olan aşırı vergilemenin %50’si oranında bir telafi yaratmayı hedeflediği varsayılmaktadır. Bu
ölçüde bir telafiyi sağlayabilmek açısından, dağıtılan kazançlar %15 gibi
düşük bir oranda vergilendirilmektedir. Dağıtılmayan veya sermayeye eklenen
kazançlar ise %30 şeklindeki daha yüksek oranda vergilendirilecektir.
Kazancın tamamının dağıtıldığı varsayımıyla, aşağıdaki örnekte, hedeflenen aşırı vergileme oranına ulaşılabileceği görülmektedir. Pratikte ise bir
miktar kar dağıtılmadan, işletmede bırakılmaktadır. Bu durum, aşağıdaki sayısal örnekte ihmal edilmiştir. Fakat daha sonraki aşamalarda, kar dağıtıldığında vergi yükü artacaktır (Karaca, 2001b).
Tablo 6

SPLİT (FARKLILAŞTIRILMIŞ ORAN)
SİSTEMİ
(Tam Kâr Dağıtımı- Farklı Vergi Oranları)

A

B

1

Toplam Kurum Kazancı

1000

1000

2

Dağıtılan Kar Payı Oranı

% 100

%100

3

Dağıtılmayan Kâr

0

0

4

Dağıtılan Kâr

1000

1000

5

Dağıtılmayan Kâr KV (% 30*3)

0

0

6

Dağıtılan Kar KV (% 15*4)

150

150

7

Vergi Sonrası Kurum Net Kârı (1- (5+6))

850

850

8

Kişisel Gelir (4-6)

850

850

9

Gelir Vergisi Oranı

% 20

% 40

10

Gelir Vergisi

170

340

11

Toplam Vergi (5+6+10)

320

490

12

Efektif Vergi Oranı (11/1)

% 32

% 49

13

Aşırı Vergileme ((12-9)/9)

% 60

% 22,5

% 50

% 50

14

Vergi Kolaylığı

2

2

Vergi kolaylığı kavramı, klasik sistemdeki aşırı vergileme ile bu yöntemdeki aşırı vergileme arasındaki
farkın, klasik sistemdeki aşırı vergilemeye bölünmesi suretiyle tanımlanmaktadır.
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5.3.2. Ortaklar Aşamasında
5.3.2.1. İsnat (Vergi Alacağı / Kredisi) Sistemi
(Imputation Credit System)
Kar paylarının vergilenmesi aşamasında, çifte vergilemeyi önlemeyi
amaçlayan sistemlerin en yaygın ve en ünlüsü “isnat sistemi”dir. Sistem,
ortaklar aşamasında vergileme sırasında, kurum aşamasında ödenen kurumlar
vergisine karşılık olarak vergi alacağı şeklinde bir kredi sağlanmasını öngörmektedir. Bu vergi kredisi, ortakların temettü gelirlerine ilişkin şahsi gelir vergisi yükümlülüklerinden mahsup edilmektedir (Saraçoğlu, 2009).
Kredi sisteminin işleme mantığı şudur: şirketler gelirleri üzerinden
kurumlar vergisi oranından vergi öderler. Vergi sonrası kalan kârlarının tamamını yada belli bir oranını ise hissedarlara dağıtırlar. Dolayısıyla, hissedarların gayrisafi (brüt) gelirleri üzerinden kurum seviyesinde ödenmiş bir vergi
bulunmaktadır. Bu sistemde brüt kar payı üzerinden ödenen kurumlar vergisi
miktarına eşit (yada daha az) bir kişisel vergi kredisine başvurulur. Bu sistem
ücretler üzerinden yapılan vergilemeye benzemektedir. Zira işçiler genellikle
net ücret üzerinden pazarlık yapmaktadırlar ve kendilerine brüt ücretleri ile
net ücretleri arasındaki fark kadar vergi kredisi sağlanmış olur (Hubbart,
1993). İsnat modelinde hissedara dağıtılan kâr payının brütü bulunur ve eş
zamanlı olarak kurumlar vergisi oranından ödenen vergi sorumluluğuna karşılık olarak hissedara kredi verilir (Graetz ve Warren, 2002).
İsnat sistemi, kurum kazancının, kar payı şeklinde ortaklara dağıtılan
kısmının, kurum aşamasında zaten vergilendirildiği ve dolayısıyla ortaklar
aşamasında yapılan vergilemede, bu vergiye ilişkin bir vergi kredisi sağlanması gerektiği esasına dayanmaktadır. Ortaklar aşamasındaki vergileme sırasında, ortaklara sağlanan vergi kredisi/alacağı ise genellikle isnat oranı olarak
adlandırılmaktadır (Hamzaçebi, 2002). Bu sistemde, ortaklar aşamasındaki
vergilemenin matrahı elde edilen kar payları ile elde edilen kar paylarına oran-
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landırılarak hesaplanmış olan vergi alacağı tutarının toplamından oluşmaktadır. Ödenecek gayrisafi gelir vergisi tutarına ulaşmak için, marjinal kişisel
gelir vergisi oranları, bu şekilde vergi alacağı da dahil edilerek hesaplanmış
matraha uygulanmaktadır. Bu şekilde bulunacak gelir vergisi tutarından ise
ödenen kurumlar vergisi mahsup edilmek suretiyle, ödenecek veya iade edilecek net gelir vergisi tutarı hesaplanmaktadır. Genel anlamda, eğer ortakların
marjinal vergi oranı, isnat oranından büyük ise ek bir vergi ödenmesi, tersi
durumda yani isnat oranının daha yüksek olması durumunda ise iade söz
konusu olacaktır (Karaca, 2001b).
İki türlü vergi alacağı sisteminden söz edilebilmektedir. Birincisi tam
mahsup sistemi ki bu sistemde kurum bünyesinde ödenen kurumlar vergisine
eşit bir tutarda verginin kar payı üzerinden hesaplanan vergiden mahsubuna
izin verilmekte ve dolayısıyla kurum kazancının hem kurum hem de gerçek
kişi elinde iki kez vergilendirilmesi önlenmek suretiyle kurum kazançları üzerindeki ekonomik çifte vergilendirme durumu ortadan kaldırılmaktadır.
Avustralya, Fransa, Meksika ve Yeni Zelanda da tam mahsup vergi alacağı sistemi uygulanmaktadır. İkinci tür vergi alacağı sistemi kısmi mahsup sistemi
olarak adlandırılmakta ve bu sistemde kurum bünyesinde ödenen verginin
sadece bir kısmının kar payı üzerinden hesaplanan vergiden mahsubuna izin
verilmektedir. Böylece ekonomik çifte vergilendirilme kısmi olarak önlenebilmektedir. İngiltere’de kısmi mahsup vergi alacağı sistemi uygulanmaktadır
(Taş, 2002).

153

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

Tablo 7

İSNAT (VERGİ ALACAĞI ) SİSTEMİ

A

B

1

Toplam Kurum Kazancı

1000

1000

2

Kurumlar Vergisi (% 30)

300

300

3

Net Kâr Payı Geliri (1-2)

700

700

4

Gelir Vergisi Oranı

% 20

% 40

5*

İsnat Edilen Kurumlar Vergisi (0,214286*4)

150

150

6

Artırılmış Gelir (3+5)

850

850

7

Kişisel Gelir Vergisi (4*6)

170

340

8

Vergi Alacağı (5)

150

150

9

Net Gelir Vergisi (7-8)

20

190

10

Toplam Vergi (2+9)

320

490

11

Efektif Vergi Oranı (11/1)

% 32

% 49

12

Aşırı Vergileme ((11-4)/4)

% 60

% 22,5

13

Vergi Kolaylığı

% 50

% 50

* % 50 oranında bir çifte vergilendirmeyi önleme amaçlı destek sağlanması durumunda
vergi alacağı 3/14'e tekabül etmektedir. %100 olsaydı, bu oran, tanım gereği 3/7 olacaktı.

İsnat yönteminin temel dizaynı, iki özel konuya riayet etme eğilimindedir: Birincisi, dağıtılan kârlar için verilen kredi, yabancı ülkelerde ödenen
kurumlar vergisi için verilmemektedir. İkincisi vergi alacağı, kurumdan kâr
payı alan yabancı ortaklar için de sağlanmamaktadır. Bu nedenle sistemin
sınır ötesi yatırımları engelleyeceği ileri sürülmektedir. Bu nedenle AB mevzuatına göre eğer bir ülke, yerli kurumlar tarafından ödenen kurumlar vergisi
için yerli ortaklara dağıtılan kâr paylarına vergi alacağı sağlarsa, yerli hissedarlar için yabancı firmalar tarafından ödenen kâr paylarına da vergi alacağı
sağlamak zorundadırlar (Bond, Gammie ve Mokkas, 2006).
İsnat yöntemi, farklı politika kararlarına uygun ayarlamalar yapılmasına
imkân verebilir. Örneğin, iade uygulamasına izin verilmeyebilir, bu durumda
vergiden istisna bırakılan gelirler ve yabancı hissedarların hissesine düşen
paylar hâlâ tek seviyede vergilenebilir. Ya da alternatif olarak kredi sistemi
bunları da içerecek şekilde genişletilebilir (Hubbart, 1993). Ülkeler gelir ver-
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gisi ile kurumlar vergisini entegre etmek istedikleri zaman isnat yöntemi pek
çok ülkenin mevcut vergi uygulamalarıyla yönetimsel kolaylıklarında etkisiyle kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir (National Tax Journal, 1994). Bu görüşe rağmen Amerikan Hazine Bakanlığı uygulanmasının karmaşık olması
nedeniyle bu yöntemi reddetmektedir (Thomas ve Sellers, 1994).
Birçok isnat yönteminde; hissedarların elde ettikleri fayda şirket seviyesinde tamamıyla vergilendirilen gelirden ödenen kâr paylarının büyümesine
bağlı olmaktadır (National Tax Journal, 1994).
5.3.2.2. Kâr Payı İstisnası Modeli (Dividend Exclusion System)
Çifte vergilemeyi önleme açısından ortaklar aşamasında uygulanabilen
diğer yöntemler genellikle tarifelerle ilgili yöntemlerdir. Bunlardan birisi,
çoğunlukla kâr payı istisnası sistemi olarak adlandırılmaktadır. Dağıtım öncesi, kurum kazancı normal kurumlar vergisi oranı ile vergilendirilmekte, dağıtılan kar payları ise ortaklar aşamasında kısmen vergilendirilmekte, kısmen ise
istisna edilmektedir (Karaca, 2001b). Burada, ortaklar aşamasındaki kişisel
vergileme genellikle daha düşük ve sabit bir orandan yapılmaktadır. Ancak
hissedarların kişisel vergilendirilebilir vergi matrahından indirebilecekleri kâr
payı geliri oranı % 100’de olabilmektedir (Williams ve Fleenor, 2006). Yani
kurum bünyesinde vergilendirilen kazancın tamamı, hissedar seviyesinde vergiden istisna edilmektedir.
Tam vergilendirilen gelir, ödenen kurumlar vergisine bağlı olarak “hariç
tutulabilir kâr payı hesabı”nda firmalar tarafından izlenebilir. Bu hesabın
bakiyesinden daha büyük dağıtılan kâr miktarı, tıpkı kurumlar vergisinden
istisna edilen kazançların dağıtılmasında olduğu gibi kişisel düzeyde vergilendirilebilir. Kâr payı istisnası yönteminde, vergiden muaf yatırımcılar ya istisna edilebilir yada vergilendirilebilir kâr payı üzerinden vergi ödemezler.
Dolayısıyla hissedarlar şirket geliri üzerinden ödenen vergi yüküyle aynı vergi
yüküne muhatap olurlar (Hubbart, 1993).
Kâr payı istisnası modeli, Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından gele155
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neksel entegrasyon modellerinin en iyisi olarak kabul edilmektedir (Graetz ve
Warren, 2002).
Tablo 8

İSNAT (VERGİ ALACAĞI ) SİSTEMİ

A

B

1

Toplam Kurum Kazancı

1000

1000

2

Kurumlar Vergisi (% 30)

300

300

3

Net Kâr Payı Geliri (1-2)

700

700

4

İstisna Oranı

% 100

% 50

5

Vergilendirilecek Kişisel Gelir

0

350

6

Gelir Vergisi (% 20)

0

70

7

Toplam Vergi (2+6)

300

370

8

Efektif Vergi Oranı (7/1)

% 30

% 37

9

Aşırı Vergileme ((8-%30)/%30)

%0

% 23

Görüldüğü gibi, dağıtılan kazancın tamamı istisna edildiğinde aşırı vergileme ortadan kalkmaktadır. Dağıtılan gelirin yarısı istisna edildiğinde efektif vergi oranı % 37, aşırı vergileme oranı ise % 23 olmaktadır.
6. ENTEGRASYONUN SONUÇLARI
Entegrasyonun olmadığı bir ortamda etkinliğin ne kadar düşeceği, vergi
ile ilgili görüş ve düşüncelere kişilerin ve firmaların göstereceği tepkinin
büyüklüğü tarafından belirlenecektir. Bu tarz ekonomik analizler zordur
çünkü davranışsal tepkiler diğer piyasaları etkiler. Örneğin kurumlar vergisinin, kurumların sermayeleri üzerinde yönlendirici etkide bulunması, bireysel
faaliyetlerin ne şekilde yönleneceğini etkiler.
Eğer entegrasyon, kurum sermaye geliri üzerindeki vergi oranında kesinti yaparak modelleştirilirse, bizatihi entegrasyonun ekonomik etkilerinden,
sermaye vergilerindeki bir azalmanın ekonomik etkilerini ayırmak zor olacaktır. Böyle bir durumda firmaların yaşadıkları finansal sıkıntı ihtimalinin düş-
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mesi, kâr dağıtımı kararları ile sermaye yapısının vergi dışı fayda ve maliyetlere bağlı olarak değişeceğini gösterebilir (Hubbart, 1993).
Kurumlar vergisi entegrasyonun ekonomik faydaları çok önemli gözükmektedir. Öncelikle entegrasyondan dolayı ekonomik refahta bir yükselmenin
olması beklenir. Çünkü bireylerin elde ettikleri gelir, çifte vergilemeden tamamen veya kısmen arındırıldığı için daha düşük bir efektif vergi oranından vergilendirilecektir. Yani entegrasyon olmadığı bir durumda vergiye gidecek gelirin en azından bir kısmı harcanabilir gelir içerisinde kalacaktır. Harcanabilir
gelirin artması ise yalnızca bugünkü refah seviyesini artırmakla kalmayacak,
dolaylı olarak gelecekteki refah düzeyine de fayda sağlayacaktır. Çünkü harcanabilir gelir miktarındaki artışın bir kısmı, marjinal tüketim ve marjinal
tasarruf eğilimlerine bağlı olarak tasarrufa gidecek, tasarrufa giden bu kısım
ise yatırıma dönüşebilecektir.
Entegrasyonun bir diğer faydası firmaları borçlanma yerine özkaynak
kullanımına yönlendirmesidir. Bu durum ekonomide faaliyet gösteren firmaların daha güçlü bir sermaye yapısına sahip olmaları sonucunu doğurur. Öte
yandan entegrasyon, kurum gelirinin kâr payı olarak hissedarlara dağıtılacak
kısmını yükseltecektir.
Entegrasyon nedeniyle kamu gelirlerinde bir düşme olacaktır ancak bu
düşüşün sermaye dışı gelirlerinin üzerine konulacak vergilerle telafi edilebileceği varsayılır.
Entegre edilmiş vergi sistemine geçmek kamu gelirlerini nötralize etse
ve sermaye gelirlerinden daha yüksek vergi ödense bile, kurumlar vergisi ve
gelir vergisi sistemlerinin entegrasyonu ekonomik etkinliği artırır.
Entegrasyonun yürürlüğe konma süreci, politika yapıcılar ve iş alemi üzerinde etki yaratır. Bunun nedenleri şunlardır:
Birinci cevap geçiş problemleri genel başlığına uzanır. Bilinen bir atasözü “eski vergi iyi vergidir” şeklindedir, fakat kurumlar vergisi entegrasyonu
sermaye gelirlerinin vergilendirilmesini önemli ölçüde değiştirebilir.
Yatırımcılar ve firmalar mevcut klasik vergi sistemine dayanarak kararlarını
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vermişlerdir: bireysel işletme yada kurumsal işletme, borçlanma yada özsermaye, kurum kazancını dağıtmak yada şirkette alıkoymak gibi. Entegrasyon
değişikliği maliyetleri ve belirsizliği empoze eder. Fakat geçiş problemleri aşılamaz değildir. Gerçekte pek çok vergi reformu programının yaygın özelliğidir. Geçiş problemlerini aşmanın bir yolu, hazırlıkların aşamalar halinde başlatılmasıdır. Alternatif geçiş stratejisi, eski ve yeni sermayeye ayrı ayrı muamele etmek, farklı uygulamaya maruz bırakmaktır, ancak bu politikanın uygulanması karmaşıktır.
Entegrasyon hakkındaki ikinci endişe, geçiş problemlerinin ötesinde
açık ekonomide entegrasyon problemlerini içermesidir. Entegrasyonun etkileri açık ekonomide çok farklı olabilir. Örneğin kapalı bir ekonomide başarılı
tasarruf teşvikinin yerli yatırımları yükseltmesi ve sermaye maliyetini düşürmesi beklenir. Aksine küçük açık bir ekonomide, uluslararası sermaye piyasasındaki reel faiz oranı, yerli sermaye stoku üzerinde çok küçük bir etkiyle birikimlerden dışarı akış sağlayabilir. İki mesele özellikle bilinmez ve önemlidir:
özsermaye ile borcun karşılaştırmalı mobilitesi ve uluslararası mobil olan sermayenin boyutları.
Entegrasyon hakkındaki üçüncü grup endişe, reforme edilen kurumlar
vergisinde farklı amaçların çatışmasının etkisidir. Çok sayıda ekonomist ve
politika yapıcı, entegrasyon öneren kanunda, sermaye geliri vergilemesinin
toplam seviyesine dayanmanın ulusal birikimin yükselmesi ve tüketim kararlarındaki geçici bozulmaların azalması için sermaye gelirinin toplam vergileme seviyesinin düşmesinden daha az önemli olduğuna inanır (Hubbart, 1993).
7. ENTEGRASYONDA TÜRKİYE UYGULAMALARI
7.1. Eski Uygulamalar
Türk vergi sisteminde 24.04.2003 tarihinde 4842 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle kurum kazançlarının vergilendirilmesinde önemli değişiklik-
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ler olmuştur. 4842 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce kurum kazançlarından fon payı dahil %33 oranında kurumlar vergisi alındıktan sonra stopaja tabi
istisna kazançlardan dağıtıma bağlı olmaksızın, istisna olmayan kurum kazancından ise dağıtım aşamasında gelir vergisi stopajı yapılmakta idi (Akyol,
2003, 64). Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 75’inci maddesi gereği tam
mükellefiyete tabi kurumlar tarafından tam yükümlülüğe tabi gerçek kişilere
dağıtılan kar paylarının 1/5’i vergi alacağı olarak kabul edilmekte, kar paylarının vergi alacağı dahil tutarları gelir vergisi tarifesinin birinci ve ikinci gelir
dilimleri toplamının yarısını aşarsa gerçek kişiler tarafından beyana tabi idi.
Kar paylarının beyan edilip edilmeyeceği ise GVK’nın 86. maddesine göre
belirlenmekteydi. Eğer beyan edilirse, hesaplanan vergiden vergi alacağı mahsup edilmekteydi. 4842 sayılı Kanun öncesi vergi alacağı uygulaması ve
kurum kazançları üzerindeki vergi yükü (istisna kazancı olmayan) halka açık
ve halka açık olmayan iki kurum açısından aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 9 01.01.2003 TARİHİNDEN ÖNCE TÜRKİYE
UYGULAMASI

Halka Açık Halka Açık
Kurum

Olmayan
Kurum

1

Kurum Kazancı

100

100

2

Kurumlar Vergisi ve Fon Payı (1 * %33)

33

33

3

Dağıtılan Brüt Kâr Payı

67

67

4

Gelir Vergisi ve Fon Payı
(1-2 * %5+%0,5 ve %15+%1,5)

3,685

11,055

5

Dağıtılan Net Kâr Payı [1-(2+4)]

63,315

55,945

6

Vergi Alacağı (5*1/5)

12,663

11,189

7

Gelir Vergisi Matrahı (5+6)

75,978

67,134

8

Hesaplanan Gelir Vergisi (7 * %45)

34,190

30,210

9

Mahsup Edilecek Vergi Alacağı (6)

12,663

11,189

10

Ödenecek Gelir Vergisi (8-9)

21,527

19,021

11

Gelir Vergisi Fon Payı (9*%10)

2,1527

1,9021

12

Toplam Vergi Yükü (2+4+10+11)

60,3647

64,9781

13

Efektif Vergi Oranı (12/1)

% 60,36

% 64,97
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Görüldüğü üzere, eski uygulamada gelir vergisi üst dilim oranı % 45
olmasına rağmen, kâr payı elde edenlerin üzerindeki efektif vergi yükü halka
açık kurumlardan elde edilen kâr paylarında % 60, halka açık olmayan kurumlardan elde edilen kâr paylarında ise % 65 civarındadır. Dolayısıyla en yüksek
gelir vergisi oranından 15-20 puan daha fazla vergileme yapılmaktadır ki,
vergi entegrasyonunun etkin olarak sağlandığını söyleyebilmek güçtür.
7.2. Yeni Uygulama (01.01.2003 ve Sonrası Dönem)
Kurumlardan alınan kâr paylarının vergilendirilmesi Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 6/b-ii bendine göre yapılmaktadır. Buna
göre; tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere gelir ve
kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan kâr paylarından % 15 stopaj yapılır. Dağıtılmayıp kurum bünyesinde bırakılarak sermaye eklenen kâr payları için ayrıca bir vergileme yapılmaz (Özkaya, 2009).
Kâr payı elde eden kişi GVK 86’ncı maddenin 1-c bendi gereğince,
beyana tâbi gelirlerinin toplamı 103’üncü maddede yer alan tarifenin ikinci
dilimini (2008 yılı kazançları için 19.800.-TL) aşmıyor ise tevkif suretiyle
vergilendirilen kâr payı için beyanname vermeyecektir. Ancak geliri bu tutarı
aşıyorsa elde ettiği kâr payı dahil gelirini beyan edecektir. Ancak, elde edilen
brüt kâr payının 3 yarısı GVK 22’nci maddenin 2’nci bendi gereğince vergiden istisnadır. Dolayısıyla beyan edilen gelir toplamına, elde edilen kâr payının yarısı eklenir ve tevkif suretiyle ödenen verginin tamamı (istisnaya isabet
eden kısım dahil) beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde, bu tutar mükellefe red ve iade
edilecektir.
Dar mükellef gerçek kişiler ise elde ettikleri kâr paylarını hiç bir şekilde

3

Brüt kâr payı, net kâr payının 0,85’e bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.
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beyan etmeyeceklerinden, kurum bünyesinde yapılan %15’lik vergileme nihai
vergileme olacaktır.
GVK’nın 94/6-b maddesi uyarınca kâr payının sermayeye eklenmesi
sonucu bedelsiz hisse senedi veya ortaklık payı alınması kâr payı sayılmadığından, bu şekilde elde edilen kâr payları hiç bir şekilde beyan edilmeyecektir.
Tam mükellef gerçek kişilerin yurt dışında kurulu şirketlerden elde ettiği kâr payları, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan diğer gelirler
ile birlikte (2008 yılı gelirleri için) 960 TL’yi aşması halinde beyan edilecektir. (GVK Madde 86/1-d) Söz konusu kâr payları, tam mükellef kurumlardan
elde edilmediğinden GVK’nın 22. maddesine göre kâr payı istisnasından da
yararlanamayacaktır. Bu şekilde elde edilen kâr payının beyan edilmesi halinde, söz konusu kâr payları dolayısıyla ilgili ülkede ödenen vergiler GVK’nın
123’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde mahsup edilebilecektir.
İlgili ülkede yapılacak vergilemede eğer varsa çifte vergilendirme anlaşmasında yer alan düzenlemeler de esas alınacaktır (Atila, 2009, 73).
Şu an geçerli mevzuat açısından entegrasyonu örneklerle aşağıdaki tabloda gösterebiliriz. Örneğimizde, vergi sonrası kurum kazancının tamamının
dağıtıldığı ve mükellefin başka bir gelirinin olmadığı varsayılmıştır.
Tablo 10 01.01.2003 TARİHİNDEN SONRA
TÜRKİYE UYGULAMASI
1

Kurum Kazancı

10.000

100.000 1.000.000

2

Kurumlar Vergisi (1 * %20)

2.000

20.000

200.000

3

Gelir Vergisi Stopajı (1 - 2 * %15)

1.200

12.000

120.000

4

Dağıtılan Kar [1 - (2 + 3)]

6.800

68.000

680.000

5

Gelir Vergisi Matrahı [(3 + 4) / 2]

4.000

40.000

400.000

6

Hesaplanan Gelir Vergisi (5 * %35) Beyan yok

9.024

135.278

7

Mahsup Edilecek Stopaj GV (3)

-

12.000

120.000

8

Ödenecek Gelir Vergisi (6 - 7)

-

- 2.976

15.278

9

Toplam Vergi Yükü (2 +3+ 7)

3.200

29.024

335.278

10

Efektif Vergi Oranı

% 32

% 29,02 % 33,53
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Görüldüğü üzere, alınan kâr payının tutarına yada diğer gelirlerin var
olup olmamasına göre efektif vergi oranı değişiklikler göstermekle birlikte
beyan sınırının aşılması ve iade çıkmayacak yükseklikte bir gelir sahibi olunması durumunda efektif vergi oranı, gelir vergisi üst dilim oranı ile eşittir. Bu
anlamda Türk vergi sisteminde oldukça başarılı bir entegrasyon yapılarak çifte
vergileme önlenmiştir. Öte yandan kârın dağıtılmayıp sermayeye eklenmesi
durumunun kâr dağıtımı sayılmayarak tevkifat yapılmıyor olması da işletmelerin oto finansmanına destek olacak niteliktedir (Saraçoğlu, 2009).
8. SONUÇ
19. yüzyılın sonlarında başlayan 20. yüzyılda devam eden tartışmalarla
olgunlaşıp İkinci Dünya Savaşı sonlarında gerçek anlamda kimliğini bulan
Kurumlar Vergisi, tüzel kişiliğe haiz sermaye şirketlerinin kazançları üzerinden alınmaktadır. Kurumlar vergisine yönelik yapılan eleştirilerin en önemlisi, gelir üzerinden alınan, gelir vergisi yanında kurumlar vergisi "Neden gündeme gelmiş ve uygulanma alanı bulmuştur?" sorusudur. Bu soruya olumlu ve
olumsuz birçok cevap verilmiştir, ancak tartışmalar çifte vergileme sorununun
varlığını inkâr boyutuna varmamıştır (Budak, 2006).
Kurumlar vergisi ile gelir vergisinin bir arada uygulanması, ekonomik
anlamda çifte vergilendirme sorununun aşılmasını gerektirmektedir. Çünkü
çifte vergilendirme kurumların finansman şekilleri ve kurumlaşma kararları
üzerinde etkili olmakta; finansman politikalarını değiştirmelerine neden olabilmekte; vergi yükünün bazı işletme türlerinde ciddi biçimde düşük düzeyde
kalmasına ve girişimcilerin bu tür işletmeleri tercih etmelerine neden olabilmektedir (Saraçoğlu, 2009).
Kurumlar vergisi ve gelir vergisinin entegrasyonu yeni bir konu değildir.
Şu rahatlıkla söylenebilir ki, devam eden entegrasyon çalışmalarında bir konsensüs zuhur etmiştir ve her ülke açısından yapılması gerekli bir iş olarak algılanmaya başlamıştır. İlerleyen entegrasyon tartışmaları üç aşama gerektirmek-
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tedir: ekonomistler, politikacılar ve iş alemi arasında önemli bir etkileşim ve
ilişki gerekecektir. İlave araştırmaların, özellikle entegre edilmiş bir vergi sistemi için geçiş maliyetleri ve uluslararası boyutu da içermek üzere firmaların
organizasyonel ve finansal kararlarına etki eden faktörler üzerinde yapılması
ihtiyacı bulunmaktadır. Daha sonra tartışmalar, yabancı hissedarlar ve vergiden muaf durumlar gibi temel politik kararlar üzerinde odaklanmalıdır.
Sonuçta, temel politik kararlar ve entegrasyonun ekonomik faydalarının daha
iyi anlaşılması için başlı başına modeller tartışılabilir (Hubbart, 1993).
İki vergi arasında herhangi bir entegrasyonun bulunmaması durumunda
klasik yöntem söz konusu olup; çifte vergilendirme sorununun aşılması amacıyla tam entegrasyon ve kısmi entegrasyon sağlayan yöntemler geliştirilmiştir. Çeşitli ülkeler söz konusu yöntemlerden kendi vergi sistemlerinin yapısıyla ilgili özellikler taşıyan düzenlemelere yer vermektedir.
Esasında, sermaye hareketlerinin giderek serbestleştiği bir ortamda,
işletmelerin yabancı kaynakla finansmanı lehine sonuçlar doğuran söz konusu problemle mücadele anlamında, isnat yönteminin yeterince etkin ve etkili
olamadığını ifade etmek mümkündür. Aslında, sermayenin serbestçe hareket
ettiği ve ortakların elde edeceği vergi öncesi getirinin sermaye piyasaları
kanalıyla belirlendiği bir ortamda, kişisel gelirlerin vergilenmesindeki tek
yanlı değişikliklerin, öz kaynaklara ilişkin sermaye arz ve talebinde değişiklik
yaratmasının beklenmeyeceğini de vurgulamakta fayda vardır. Dahası, yaygın
bir ikili vergi anlaşmaları ağının olmaması halinde, isnat sistemlerinin yabancı kurumlar ve ortaklar aleyhine sonuçlar yaratma ihtimali de mevcuttur.
Pratikte ise, çoğu ülkenin, isnat sistemleri yerine klasik sistemden yana tercihini yapmaya başladığını söylemek yanlış olmayacaktır (Karaca, 2001b).
Ülkemizde ise 3946 sayılı Kanun ile GVK’ya eklenen ve 1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan mükerrer 75. maddeye göre uygulanan vergi alacağı yöntemi 4842 sayılı Kanun ile 24.4.2003 tarihinden itibaren
yürürlükten kaldırılarak, aynı Kanun ile yeniden düzenlenerek 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.4.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan
22. madde çerçevesinde yarım beyan yöntemine geçilmiştir.
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Ülkemizde benimsenmiş olan kurumlardan elde edilen kar paylarının
yarısının beyanına yönelik düzenlemeyle; gelir vergisi ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin yaklaşık oranlarda vergilendirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır (Saraçoğlu, 2009).
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KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ
OLARAK İKTİSADİ KAMU
KURULUŞLARI ILE DERNEK VEyA
VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER
Altar Ömer ARPACI*
I – GİRİŞ
1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu günümüze kadar birçok değişikliğe uğramış ve son olarak ta değişiklik yapmak yerine Kanun bütün olarak kaldırılmış yerine 21 Haziran 2006
tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu getirilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinde, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kurumlar vergisine tabi olan
mükelleflerin nitelikleri açıklanmaktadır. 1
Bu makalemizde iktisadi kamu kuruluşları ve dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler dışındaki kurumlar vergisi mükelleflerine değinildikten sonra
kurumlar vergisi mükellefi olarak iktisadi kamu kuruluşları ve dernek ve
vakıflara ait iktisadi işletmeler ele alınacaktır.

*
1

Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü
Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinde sayılan kurumlar, yine aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca
kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye'de bulunup bulunmadığı hususuna göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilecektir. Kanuni merkezden kasıt, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi olarak ise iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkez dikkate alınacaktır. Kurumlardan; kanuni veya iş merkezleri
Türkiye'de bulunanlar, tam mükellefiyet esasında gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri
kazançların tamamı üzerinden, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, dar mükellefiyet
esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceklerdir.

167

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

II - İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI ILE DERNEK VEyA
VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER DIŞINDAKİ
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
1. SERMAyE ŞİRKETLERİ
1.1. Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Şirketler
Kurumlar vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu, ortakların koydukları sermaye ile sınırlı sorumlulukları bulunan sermaye şirketleri oluşturmakta olup 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer
nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir.
Anonim ve limited şirketlerin kazancının tamamı kurumlar vergisine tabidir.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kurumlar vergisi
mükellefiyeti komanditer ortağın hissesine yöneliktir. Vergiye tabi kurum
kazancının komanditer ortakların hissesine isabet eden kısmı kurumlar vergisine, komandite ortaklara isabet eden kısmı bu ortaklarca beyan edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır.
Türk Ticaret Kanununda sayılan kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketleri olarak nitelendirilmeleri nedeniyle kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Kollektif ve komandit şirketlerin gelir vergisi mükellefiyetleri de yoktur.
Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında, Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar 2 ile bu fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılmaktadır.
2

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi başlıca fonlar aşağıdaki gibidir.
- Yatırım Fonu
- Emeklilik Yatırım Fonları,
- Konut Finansmanı Fonları
- Varlık Finansmanı Fonları

168

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

2. KOOPERATİFLER
1969 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu’nda bir şirket olarak düzenlenmiş bulunan kooperatifler 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret
Kanunu kapsamından çıkarılarak ayrıca düzenlenmiştir. Bahsi geçen
Kanunun 1. maddesi ile kooperatifler “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve
değişir sermayeli ortaklıklar” olarak tanımlanmışlardır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde kooperatifler,
kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmışlardır. Yine bu maddede, vergiye
tabi kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından
oluştuğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, aynı Kanunun 2. maddesinde,
"Kooperatifler, 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na
veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder" hükmü ile kooperatiflerin kapsamı belirlenmiştir.
Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar bu
Kanunun uygulanmasında kooperatif sayılmayacak ve kurumlar vergisi
mükellefi de olmayacaklardır. Okul kooperatiflerinin 1163 sayılı Kanuna göre
veya derneğe bağlı iktisadi işletme şeklinde kurulmaları durumunda, hukuki
durumlarının gerektirdiği şekilde kurumlar vergisi mükellefi olarak dikkate
alınacağı tabiidir.
3. İŞ ORTAKLIKLARI
Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin yedinci fıkrasında iş ortaklıkları, aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında
veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını
ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar-
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dan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır.
İş ortaklıkları kazanç paylaşımı amacıyla kurulan ortaklıklar olup ortaklar, belli bir işin birlikte yapılmasını yüklenmektedirler.
Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi
için en az aşağıdaki unsurları taşıması gerekir.
Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,
Ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle
kurulması,
İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,
Birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin
öngörülmesi,
İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,
Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,
İşin bitiminde kazancın paylaşılması,
Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve
Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının
yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.
Yukarıda belirtilen genel unsurlar dikkate alındığında, her ortağın işin
belli bir bölümünün yapımını yüklendiği konsorsiyumlar iş ortaklığı tanımı
dışında kalmaktadır. İş ortaklığının kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu
vergi dairesi, ortaklığın kuruluş mukavelesinde gösterilen merkezinin bulunduğu yer vergi dairesidir. Mukavelede, ortaklık merkezi belirtilmemiş ise iş
merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi, bağlı olduğu vergi dairesi olacaktır.
Öte yandan, iş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortaklıkların dağılmasına ilişkin hükümlere göre yapılacaktır.
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III - KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLARAK İKTİSADİ
KAMU KURULUŞLARI
1. İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARININ MÜKELLEFİyET
KAPSAMINA ALINMASININ GEREKÇESİ
Günümüzde devletin iktisadi işletme meydana getirerek iktisadi faaliyet
yürütmesi azalan bir eğilim olsa da devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve
diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan iktisadi kamu kuruluşları bulunmaktadır. Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup
faaliyetleri devamlı bulunan, sermaye şirketi ve kooperatif dışındaki ticari,
sınaî ve zirai işletmeler de vergilemede eşitlik prensibi uyarınca iktisadi kamu
kuruluşu olarak, kurumlar vergisi mükellefi olmaları sağlanmış ve rekabet
eşitsizliği önlenmiştir. Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları dışında kalan ve devamlılık unsuru taşıyan ticari, sınaî ve zirai
işletmeler de aynı şekilde kurumlar vergisinin kapsamına alınmıştır.
İktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilmesi, bir bakıma "kendi kendini vergilendirme" gibi düşünülebilecekse de kamu idarelerine vergi ayrıcalığı
tanınması piyasadaki serbest rekabet koşullarını olumsuz yönde etkileyecek
ve özel sektörün gelişme imkanı ile mal ve hizmet kalitesinin artmasını engelleyecektir. Özelleştirme uygulamalarının yoğunlaştığı günümüzde piyasa ekonomisinin işleyişinin en etkin şekilde sağlanması ve rekabetin korunması açısından iktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilmesinin gereği açıktır.
2. İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARININ TANIMI
İktisadi kamu kuruluşları, kamu hukuku tüzel kişilerine bağlı iktisadi
işletmelerdir. Kamu hukuku tüzel kişileri; kamu idareleri ve kamu kuruluşları olmak üzere iki grupta toplanır. Kamu idareleri, muayyen bir bölgede yaşa171
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yanların tamamı ile ilgili genel hizmetleri yapan, başta devlet olmak üzere il
özel idaresi, belediye ve köylerden ibaret tüzel kişilerdir. Kamu kuruluşları ise
belirli bir veya birden çok kamu hizmetini görmek üzere, genellikle özel bir
kanunla kurulan devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağlı kuruluşlardır. Üniversiteler, Devlet Demir Yolları, Maden Tetkik Arama Enstitüsü,
Posta Hizmetleri İşletmesi kamu kuruluşlarına örnek olarak gösterilebilir.
İktisadi kamu kuruluşları ise, bu idare ve kuruluşlardan birine ait olup
sermaye şirketi veya kooperatif statüsü dışında faaliyet gösteren ticari, sınai ve
zirai her türlü işletmeleri ifade eder.
İktisadi kamu kuruluşları, Kurumlar Vergisi Kanununda kullanılmış bir
ifadedir. Bu ifade, kamu idare ve kuruluşlarına bağlı tüm iktisadi işletmeleri
kapsar. Bu nedenle iktisadi kamu kuruluşları, hem kamu iktisadi teşebbüslerini ve hem de iktisadi devlet teşekküllerini kapsamı içine alır. İktisadi kamu
kuruluşları son yıllarda ilgili yasalarla yeniden düzenlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bunlar; işletme, iştirak, bağlı ortaklık, müessese, kamu iktisadi kuruluşu,
iktisadi devlet teşekkülü ve kamu iktisadi teşebbüsüdür. Sözkonusu düzenleme 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 3 ile yapılmıştır. Düzenlemedeki tanımlar şu
şekildedir;
3 Sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsam ve amacı 1. maddede belirtilmiştir. “Madde 1 - 1. Bu
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar.
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı;
a) İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı ortaklıklarının
kurulmasını, iştiraklerinin teşkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini,
b) İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda
kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle
daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını,
c) Kamu iktisadi kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere
uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini,
d) İktisadi devlet teşekküllerinde ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarında 17/04/1984 tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında
Kanun'un uygulanması ile ilgili işbirliği ve koordinasyon esaslarını,
e) İktisadi devlet teşekküllerinin, kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarının
amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini,
Düzenlemektir.”
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Kamu iktisadi teşebbüsü; "Teşebbüs"; iktisadi devlet teşekkülü ile
kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır.
İktisadi devlet teşekkülü; "Teşekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait,
iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu
iktisadi teşebbüsüdür.
Kamu iktisadi kuruluşu; "Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlete ait
olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve
pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği
mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya
kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.
Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet
teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler
topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.
İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok
yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdir.
İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir.
3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA İKTİSADİ KAMU
KURULUŞLARI
İktisadi kamu kuruluşlarının, vergiye tabi olmaları Kurumlar Vergisi
Kanununun 2. maddesinin üçüncü fıkrasında birtakım koşullara bağlanmıştır.
İktisadi mahiyetteki işletmelerin belirgin özellikleri şöyle sıralanabilir:
a) Bağlılık: İktisadi kamu kuruluşları, kamu idareleri veya kamu kuruluşlarına ait veya bağlı olmalıdır. Ait olma, sermaye bakımından, bağlı olma
ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder.
b) İşletme Özelliği: İktisadi kamu kuruluşları, ticari, sınai veya zirai bir
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işletme niteliğinde olmalıdır. İşletmenin konusunun ve faaliyetinin piyasa
(tedavül) ekonomisine dahil olması bedel mukabilinde her türlü mal ve hizmet
üretimi ve alım satımı veya pazarlanması ya da kiralama ve benzeri faaliyetler olarak ifade edilebilir.
c) Devamlılık: Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin devamlı olarak yapılması gerekmektedir.
Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade
etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin
devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte,
faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda
devamlılık unsurunun varlığı kabul edilmelidir. Örneğin, bir kamu idaresi
veya dernek tarafından telif ve yayın hakkı elinde bulundurulmak suretiyle bir
kitabın yayınlanması bir defa da yapılmış olsa devamlılık unsuru gerçekleşmiş
olur.
Ekonomik faaliyetin yılda birden fazla tekrar etmesi halinde veya her yıl
bir defa olmakla beraber müteakip yıllarda tekrar etmesi ya da birkaç yıl arayla yapılmasına karşılık periyodik olarak tekrar etmesi ve organizasyonu gerektirmesi durumunda da bu faaliyetin devamlı olduğunun kabulü gerekmektedir.
Yapılan işlemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda ise devamlı
bir ekonomik faaliyet söz konusu değildir. Örneğin, bir derneğin üç yıl önce
satın aldığı nakil vasıtalarından, aynı yıl içinde bir veya bir kaçını elden
çıkartması durumunda, devamlı bir iktisadi faaliyetten bahsedilemeyecektir.
Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olması (havuz ve plaj işletmeciliği
gibi) asıl olan işin niteliği olduğundan, faaliyetin devamlılığına engel teşkil
etmemektedir.
Bütün bu koşulları taşıyan kuruluşların sermaye şirketi veya kooperatif
şeklinde kurulmamaları da şarttır. Aksi halde, iktisadi kamu kuruluşları olarak
değil, sermaye şirketi ya da kooperatif olarak vergiye tabi tutulurlar.
Bu şartları taşıyan iktisadi kamu kuruluşları;
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— Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,
— Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına,
— Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına,
— Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,
— Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına
bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar.
Ayrıca söz konusu mükellef grubunca satılan mal veya hizmetin bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın
kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi işletme olma vasfını
değiştirmeyecektir. Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun
ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı, kiralaması ya da bunlara benzer
şekillerde olması ve devamlı olması durumlarında da kamu idare ve kuruluşlarına ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.
4. yABANCI DEVLETLERE, yABANCI KAMU İDARE VE
KURULUŞLARINA AİT VEyA BAĞLI OLAN TİCARÎ, SINAÎ
VE ZİRAÎ İŞLETMELER
Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı
olup sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, iktisadi kamu kuruluşu olarak kurumlar vergisine tabidir.
Bunların mükellefiyetlerinin tayini konusunda, kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının etkisi yoktur.
Yabancı kamu idare ve kuruluşlarının vergilendirilmesinde yerli iktisadi
kamu kuruluşlarının vergilendirilme ilkeleri geçerli olacaktır.
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5. İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARINDAN OLAN ALACAKLARIN
ŞÜPHELİ ALACAK MÜESSESESİ KARŞISINDAKİ DURUMU
213 sayılı Vergi Usul Kanununun amortismanlar başlıklı üçüncü kısmının “alacaklarda amortismanlar başlıklı” bölümünde düzenlenen şüpheli alacaklar, doğrudan gider kaydedilebilen değersiz alacaklardan farklı olarak, karşılık ayrılmak suretiyle giderleştirilebilmektedir. Şüpheli alacak müessesesi
ile ilgili yasal düzenleme Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesinde yer
almakta olup. söz konusu maddede; "Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;
1. Dava veya ica safhasında bulunan alacaklar;
2. Yapılan protestoya veya yazılı ile bir defadan fazla İstenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek
derecede küçük alacaklar;
Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir.
Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri
dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu uygulamanın amacını, tahakkuk ettirildiği dönemde kazanca dahil
edilen alacaklar tahsil edilememe riski ile karşılaştığı durumda mükellefin
kasasına girmeyen gelirden vergi alınmaması şeklinde özetleyebiliriz.
Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılamayacağı konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte sözkonusu alacaklar için karşılık ayrılamayacağı yönündeki görüşler daha ağırlıklıdır.
Kanaatimize göre, bu tür alacakların her halükârda tahsil edilecektir
düşüncesi ile karşılık ayrılmaması (dolayısıyla giderleştirilmemesi) gerektiğinin kabulü, mükellefi tasarruf etmediği bir alacak için vergi ödemek durumuyla karşı karşıya bırakmak ve kendisini özel teşebbüsten alacaklı olanlara
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nazaran farklı muameleye tabi tutmak olur. Kaldı ki hukuk düzeninde özel
teşebbüs-kamu idaresi ticari ilişkisi ile Özel teşebbüs-özel teşebbüs ticari ilişkisi arasında bir farklılaştırılmaya gidilmemiş aynı hukuk kurallarına tabi
tutulmuştur. Bu nedenle kamu idarelerinden alacaklı olanlarında bu alacakları için özel teşebbüsten vaki olan alacaklarda olduğu gibi karşılık ayırabilmeleri gerekmektedir. Vadesinin rastladığı hesap döneminde tahsil edilemiyor
olması yeterli olup, diğer kanuni hükümlere uymak koşuluyla kamudan olan
alacaklar için de karşılık ayrılabilmelidir.
IV - DERNEK VEyA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER
5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek; kazanç paylaşma dışında,
kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en
az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleri ile oluşan
tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.
Kurumlar Vergisi Kanununun l. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
hükmüne göre, dernek veya vakıflar (tüzel kişiliği itibarıyla) kurumlar vergisinin konusu dışında olup bunlara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesine göre dernek veya vakıflara
ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki
yabancı işletmeler, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri
devamlı bulunan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı
işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler. 4
4

Ayrıca, derneklerin kamuya yararlı derneklerden sayılması veya vakıflara Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınmış olması, bunlara bağlı iktisadi işletmelerin vergilendirilmesine engel teşkil etmemektedir.
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İktisadi işletmenin belirlenmesinde Kanunun 2. maddesinin beşinci fıkrasında belirlenen koşullar dikkate alınacak olup işletmelerin belirgin özellikleri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz
etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de
temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi
içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir. Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf
tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri
kapsama almıştır.
Dernek veya vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için iktisadi işletmenin;
Dernek veya vakfa ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakımından;
bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder),
Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması,
Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması
gerekmektedir.
Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade
etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin
devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte,
faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda
devamlılık unsurunun varlığı kabul edilir.
Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı,
ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine
getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış
olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir.
Örneğin;
Bir dernek tarafından (telif ve yayın hakkı elinde bulundurulmak suretiyle) bir kitabın yayınlanarak satışa sunulması halinde, bir defada yapılmış
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olsa dahi piyasaya sunularak birden fazla kişiye pazarlanması nedeniyle devamlılık unsuru gerçekleşmiş olacaktır. Pazarlama işleminin bir defada herhangi bir
dağıtım şirketi aracılığı ile yapılmış olması da durumu değiştirmeyecektir.
Bir dernek tarafından (daha önce herhangi bir şekilde basım ve dağıtımı
yapılmamış) bir kitabın telif ve yayın hakkının satılması halinde iktisadi işletmeden söz edilemeyecektir.
Bir derneğin bir defaya mahsus olmak üzere basımını yaparak satışa
sunacağı kitaptan elde edilecek gelir, devamlı olarak yapılan bir faaliyet sonucu elde edilmiş sayılacağından, iktisadi işletme oluşacak ve söz konusu gelirler de kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
Bir derneğin nakit varlıklarının bir kısmının, derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak amacıyla menkul
kıymet alımına tahsis edilmesi, daha sonra bu menkul kıymetlerin yıl içinde
farklı tarihlerde birkaç kez elden çıkarılması veya itfa tarihinde neması ile birlikte tahsil edilmesi durumunda, devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai bir
faaliyetten söz edilemeyeceğinden derneğe bağlı bir iktisadi işletmenin varlığı söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu derneğin, üyelerinden aidat
veya bağış adı altında topladığı ve/veya üyelerin değerlendirilmek üzere verdikleri paralarla müstakil bir eleman istihdamını gerektirecek boyutta menkul
kıymet alım-satım faaliyetinde bulunması ve münhasıran bu faaliyet için eleman istihdam edilmesi ticari organizasyonun oluştuğu anlamına gelecektir.
Ekonomik faaliyetin ticari organizasyonu gerektirmesi ve yılda birden
fazla tekrar ettirilmesi veya her yıl bir defa olmakla beraber müteakip yıllarda
ya da birkaç yıl arayla yapılmasına karşılık periyodik olarak tekrar etmesi
durumunda da bu faaliyetin devamlı olduğunun kabulü gerekmektedir.
Örneğin; aynı vergilendirme döneminde birden fazla veya birden fazla
vergilendirme döneminde periyodik olarak, ticari bir organizasyon çerçevesinde çay, yemek, tiyatro, kermes, konser gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu
faaliyetlerden dolayı gelir elde edilmesi nedeniyle oluşacak olan iktisadi işletme için kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.
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Yapılan işlemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda, devamlı bir
ekonomik faaliyet söz konusu olmayacaktır.
Örneğin, bir derneğin üç yıl önce satın aldığı nakil vasıtalarından aynı yıl
içinde bir veya bir kaçını elden çıkartması halinde, devamlı surette yapılan bir
iktisadi faaliyetten bahsedilemeyecektir.
Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olması (havuz ve plaj işletmeciliği
gibi), işin niteliği nedeniyle faaliyetin devamlılığına engel teşkil etmemektedir.
Bütün bu koşulları taşıyan iktisadi işletmelerin sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamaları da şarttır. Aksi halde, dernek veya vakfa ait
iktisadi işletme olarak değil, sermaye şirketi ya da kooperatif olarak müstakilen vergiye tabi tutulurlar.
Anılan şartları taşıyan dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri;
Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,
Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına,
Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına,
Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,
Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına
bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar.
Diğer taraftan,
Satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar
olması,
Kâr edilmemesi,
Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi
bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyecektir.
Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin, her türlü mal ve hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve
devamlı surette yapılması durumlarında da dernek veya vakıflara ait iktisadi
işletme oluştuğu kabul edilecektir.
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İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların
veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi halde
diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez.
Buna göre dernek veya vakıfların eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetleri bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler
dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilmeyecektir. Ancak,
sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet
verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden bağış adı
altında bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, dernek veya vakfa ait
iktisadi işletme olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren ve tüzel
kişiliği bulunan iktisadi işletmelerce elde edilen kazançlar üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabı anılan iktisadi işletmelerdir. Ancak, bu
işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliklerinin olmaması halinde tarhiyatın muhatabı
iktisadi işletmenin ait veya bağlı olduğu dernek veya vakıf olacaktır.
Bazı dernekler, Dernekler Kanunu dışında özel kanunlarla da kurulabilmektedir. Hangi şekilde kurulursa kurulsun yukarıda nitelikleri açıklanan derneklere ait veya bağlı iktisadi işletmeler, Kurumlar Vergisi Kanunu ile 1 Ocak
2007 tarihinden önce yürürlüğe giren özel kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde kurumlar vergisinden muaf tutulmadığı sürece kurumlar vergisinin
mükellefidir.
Ayrıca, derneklerin kamuya yararlı derneklerden sayılması veya vakıflara Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olması, bunlara bağlı iktisadi
işletmelerin vergilendirilmesine engel teşkil etmemektedir.
Yabancı dernek veya vakıflara ait olup da sermaye şirketleri ve kooperatifler haricinde kalan iktisadi işletmelerin vergilendirilmesinde de yukarıda
yapılan açıklamalar geçerli olacaktır.
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V – SONUÇ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu 2. maddesinde, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kurumlar vergisine tabi olan
mükelleflerin nitelikleri belirlenmiştir.
İktisadi kamu kuruluşları, kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı
olan tüm iktisadi işletmeleri kapsar. Bu nedenle iktisadi kamu kuruluşları kavramı, hem kamu iktisadi teşebbüslerini hem de kamu kurum ve kuruluşlarına
ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen iktisadi
kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşları da kapsamına alır. İktisadi kamu
kuruluşlarının kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş
görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemeyecektir. Mal veya hizmet bedelinin sadece
maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi de bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyecektir.
İktisadi kamu kuruluşlarının kurumlar vergisi mükellefi olarak belirlenmesi piyasadaki serbest rekabet koşullarının devamını sağlayarak kaynakların
optimum kullanılmasını sağlamaya yönelik olup verginin tarafsızlığı ilkesinden hareket edilmiştir.
Derneklere ve vakıflara ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren iktisadi
işletmelerce elde edilen kazançlar üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin
muhatabı anılan iktisadi işletmelerdir. Ancak, bu işletmelerin ayrı bir tüzel
kişiliklerinin olmaması halinde tarhiyatın muhatabı iktisadi işletmenin ait
veya bağlı olduğu dernek ve vakıfların olacağı tabiidir.
Ayrıca söz konusu mükellef grubunca satılan mal veya hizmetin bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın
kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi işletme olma vasfını
değiştirmeyecektir. Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun
ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı, kiralaması ya da bunlara benzer
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şekillerde olması ve devamlı olması durumlarında da dernek ya da vakıflara
ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.
Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında
sendikaların dernek, cemaatlerin ise vakıf sayılacağı belirtilerek, dernek ya da
vakıf niteliğindeki bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin vergi dışı olmasına karşılık bunlara bağlı iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi konusuna açıklık kazandırılmaktadır. Aynı şekilde vergi uygulamaları bakımından dernek
olarak kabul edilen odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları ile siyasi partiler, kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamında olmayıp söz
konusu kuruluşların iktisadi işletmelerinin bulunması durumunda her hal ve
takdirde kurumlar vergisine tabi olacaklardır.
Ayrıca, kamuya yararlı sayılan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıfların, kurumlar vergisi açısından vakıf veya derneklerin mükellefiyet kapsamında olmaması nedeniyle geçerli değildir.
Dolayısıyla, bizzat kendileri mükellef olmayan dernek veya vakıfların iktisadi işletmelerinin oluşması durumunda, söz konusu iktisadi işletmeler kurumlar vergisinin mükellefi olacaklardır. Örneğin, özel kanunlarla her türlü vergi
ve harçtan muaf tutulan bir derneğin, maden suyu işletmesi, bir iktisadi işletme oluşturacağından, bu faaliyet gelirlerinin derneğin amacına tahsis edilecek
olması halinde dahi kurumlar vergisinin konusuna dahil edilip vergilendirilmesi gerekmektedir.
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LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ
MÜDÜRLERİN İŞLEMLERİNE VE
ORTAKLAR KURULU KARARLARINA
YÖNELİK HAKLARI
Soner ALTAŞ*

Öz
Limited şirket ortakları tarafından sıklıkla şikayet edilen uyuşmazlıkların
başında, kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyiniyet esaslarına aykırı ortaklar
genel kurulu kararları ile şirket zararına sebebiyet veren müdürlerin sorumlulukları gelmektedir. Ortakların katılamadıkları ya da katılmalarının engellendiği
genel kurullarda alınan kararların doğrudan şirketi ya da kendilerini ilgilendirmesi ve zarar olasılığı taşıması durumunda, ortaklar, hak arayışına yönelmekte, ancak
çoğu ortak bu gibi durumlarda nasıl hareket edileceği konusunda birtakım tereddütler yaşamaktadır. Ayrıca, basiretsizlikleri yahut kasıt ve ihmalleri ile şirket
zararına sebebiyet veren müdürlere karşı ortakların ne gibi haklarının bulunduğu
hususunun uygulamada yeterince bilinmediği tahmin edilmektedir. Bu yönüyle,
hak arayışlarının bazen sonuçsuz kalması da mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, limited şirket müdürleri ile ortaklar genel kurulu esas noktaları itibariyle incelenmekte, müdürlerinin sorumlulukları ile ortaklar genel kurulu kararlarının yokluğu, butlanı ve iptal edilebilirliği üzerinde durulmaktadır.
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I. GİRİŞ :
Limited şirketin zorunlu organları ortak sayısına bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir. Bu nedenle, limited şirketin yasal olarak bulunması gerekli organlarını ikili bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. Şöyle ki, ortak sayısı yirmi ve yirmiden aşağı olan limited şirketlerin kanunen zorunlu organları, ortaklar genel
kurulu ve müdür/müdürlerden ibarettir(TTK, m.536, m.540). Ortak sayısı yirmiyi
aşan limited şirketlerde ise, sayılanlara ilave olarak bir veya birden fazla denetçinin de (murakıp) bulunması gerekmektedir1 (TTK, m.548).
Limited şirketin, yukarıda sayılan zaruri organlarından birinin mevcut olmaması ve uygun bir süre içerisinde bu eksikliklerin tamamlanmaması durumunda,
ortaklardan birinin veya şirket alacaklısının talebi üzerine mahkeme şirketin feshine karar verir(TTK, m.504/f.2).
Müdür ya da birden fazla iseler müdürler kurulu, limited şirketin idare ve
temsil organdır. Ortaklar genel kurulu ise, ortakların katılımıyla oluşan ve müdürler ile murakıpların tayini, azli, ibrası, safi kârın kullanımı, şirket sözleşmesinin
değiştirilmesi gibi Kanunla sadece kendisine tanınmış olan konularda karar alan
organdır. Ancak, müdürler daimi bir icra organı statüsünde iken, ortaklar genel
kurulu yılda bir veya birkaç kez toplanan bir organ hüviyetindedir.
Bununla birlikte, ticari yaşamın seyri gereği, gerek müdürlerin gerek şirket
ortaklarının, arızî birtakım sebeplerden ötürü, mazeretli veya mazeretsiz olarak
ortaklar genel kurul toplantılarına katılamamaları sözkonusu olabilmektedir.
Gene, birden fazla müdür olması durumunda, müdürlerden birisinin almış olduğu
karar ya da yapmış olduğu işlem, diğer müdür tarafından uygun karşılanmayabilmektedir. Ancak, bu durum, özellikle şirketi ve ortakları doğrudan ilgilendiren ve
1 Ancak, her ne kadar ortak sayısı yirmiye kadar olan limited şirketlerde denetçi bulunması kanunen zorunlu
olmasa da, bu ortaklık yapısındaki limited şirketlerde bir denetçinin ya da denetleme organının oluşturulmasına
yasal bir engel de bulunmamaktadır.
2 TTK.da “ortaklar umumi heyeti” tabiri kullanılmış olmakla birlikte, uygulamada ve doktrinde “ortaklar genel
kurulu” tabirinin kullanılması benimsenmiştir.
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zarara sebebiyet verebilen nitelik taşıyan hallerde, kararlara katılma imkanı bulamayan ortakları ya da müdürleri hak arayışına yöneltmektedir. Nitekim, yargı
kararlarına bakıldığında, limited şirketlere ilişkin olarak dava edilen hususların
başında, şirket müdürlerinin işlemleri ile ortaklar genel kurulu kararlarına ilişkin
iddiaların geldiği görülmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışmamızda, limited şirketin teşkilat yapısı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, müdürler ile ortaklar genel kurulunun çalışma düzeni,
müdürlerce alınan kararlar ile ortaklar genel kurulu kararlarının yokluğu, butlanı
ve iptal edilebilirliği üzerinde durulacaktır.
II. MÜDÜRLERCE ALINAN KARARLARA VE YAPILAN
İŞLEMLERE YÖNELİK HAKLAR :
II.a. Limited Şirketlerde Müdürler :
Bilindiği üzere, limited şirketlerde, ortak sayısı ikiden az, elliden fazla
olmaz (TTK, m.504/f.1). TTK.nun 540ncı maddesinin birinci fıkrasında, aksi
kararlaştırılmış olmadıkça, ortakların, hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini
idareye ve şirketi temsile mezun ve mecbur oldukları belirtilmiştir. Dolayısıyla,
limited şirketlerde, ortakların aynı zamanda müdür sıfatına sahip olması ve şirketi idare etmeleri, yetki olmanın da ötesinde, bir yükümlülüktür. Bununla birlikte,
bu genel kuralın aksinin kararlaştırılması, yani şirket sözleşmesi veya ortaklar
genel kurulu kararı ile şirketin idaresinin ve temsilinin ortaklardan bir veya birkaçına bırakılması mümkündür(TTK, m.540/f.2). Ancak, hemen belirtelim ki, ortakların aynı zamanda müdür sıfatıyla şirketi idare ve temsil yükümlülüğü, sadece
kurucu ortaklar açısından sözkonusudur. Yoksa, sonradan şirkete ortak olarak
girenler için bu yönde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Zira, Kanunun 540ıncı
maddesinin üçüncü fıkrasına göre, kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu
hususta genel kurulun ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile yetkili ve yükümlü değildirler.
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TTK, ortak olmayan kişilerin de limited şirkete müdür olarak atanabilmesine olanak tanımıştır. Buna göre, şirket sözleşmesi veya ortaklar genel kurulu kararıyla, şirketin idare ve temsili ortak olmayan kimselere de bırakılabilir(TTK,
m.541). Ortak olmayan müdürlerin, yetki ve sorumluluk yönünden, ortak olan
müdürlerden herhangi bir farkları bulunmamaktadır. Nitekim, TTK.da da, ortak
olmayan müdürlerin yetki ve sorumlulukları hakkında ortak olan müdürlere ait
hükümlerin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir(TTK, m.541).
Diğer yandan, TTK, bazı koşulların varlığında, anonim şirketlerin aksine
(TTK, m.312/f.2), tüzel kişilerin de limited şirkete müdür olarak tayin edilmesine
imkan sağlamıştır(TTK, m.540/f.4). Ancak, bu izni, doğrudan tüzel kişinin müdür
olarak atanacağı şeklinde anlamamak gerekir. Zira, ERİŞ de, tüzel kişi ortakların
müdür olamayacağını belirtmiştir(ERİŞ, 1992, 1566). Dolayısıyla, o tüzel kişi
adına limited şirketin temsil ve idaresini üzerine almış bulunan gerçek kişinin
limited şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilmesi gerekir(TTK, m.540/f.4).
Bu temsilcinin doğal olarak fiil ehliyetine sahip olması aranır.
II.b. Limited Şirket Müdürlerinin İdare ve Temsil Yetkilerinin Kapsamı :
Ortak olan ya da olmayan müdür/müdürler, şirketin yönetim ve yürütme
organıdır. Birden fazla oldukları takdirde “müdürler kurulu” oluştururlar.
Müdür/müdürler kurulu, limited şirketi idare ve temsil eder. Bu sebeple, müdür,
özellikle de müdürler, anonim şirketlerdeki yönetim kuruluna benzer(Poroy,
Tekinalp ve Çamoğlu, 2005, 928).
TTK.da, limited şirket müdürlerinin temsil yetki ve yükümlülüklerini nasıl
yerine getirecekleri konusunda doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, Kanunun 542nci maddesinin birinci fıkrasında “Müdürlerin haiz
oldukları temsil salahiyetinin şümul ve tahdidi hakkında, anonim şirketin idare
meclisine dair olan 321 inci madde hükmü tatbik olunur.” denilmiştir.
Bu manada, limited şirket müdürleri, şirketin maksat ve mevzuuna dahil
olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket unvanını
kullanmak hakkını haizdirler(TTK, m.542, m.321/f.1).
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Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm
ifade etmez. Ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine ait
olduğuna veya müştereken kullanılmasına dair tescil ve ilan edilen sınırlamalar
üçüncü kişiler hakkında dahi geçerli olur(TTK, m.542,m.321/f.2).
Ayrıca, şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise, limited şirket adına
tanzim edilecek evrakın geçerlilik kazanabilmesi için, temsile yetkili olanlardan
(müdürlerden) ikisinin imzasını taşıması gerekli ve yeterlidir (TTK, m.542,m.321/f.3).
Öte yandan, şirket müdürleri tarafından yapılan muamelenin şirket sözleşmesine veya ortaklar genel kurulu kararına aykırı olması, iyi niyet sahibi üçüncü
kişilerin o muameleden dolayı şirkete müracaat etmelerine engel teşkil
etmez(TTK, m.542,m.321/f.4). Buna karşılık, limited şirket müdürlerinin görevlerini yaparken işlemiş oldukları haksız fiillerden dolayı şirket sorumlu olur(TTK,
m.542/f.2).
TTK.nun 544üncü maddesine göre, limited şirket adına yapılacak yazılı
beyanlarda, şirketin unvanıyla birlikte müdürlerin kendi imzalarının da bulunması ve şirket tarafından düzenlenecek mektup, evrak ve vesikalarda; şirketin unvanıyla birlikte esas sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur
II.c. Limited Şirket Müdürlerinin İdare ve Temsil Yetkilerinin
Sınırlandırılması veya Geri Alınması :
TTK.nun 543üncü maddesinde, “Ortaklara ait idare ve temsil salahiyetlerinin kaldırılması hakkında, kollektif şirkete dair 161 ve 162nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.
Ortak olmayan müdür umumi heyet kararıyla her zaman azlolunabilir.
Azlolunan müdürün mukaveleden doğan hakları mahfuzdur.” denilmektedir.
Görüldüğü üzere, Kanun, ortak olan ve olmayan müdürler arasında bir ayrıma gitmektedir. Buna göre, ortak olmayan müdürler, ister şirket sözleşmesi ile
atanmış ister ise ortaklar genel kurulunca seçilmiş olsunlar, ortaklar genel kurulunun kararıyla her zaman için azledilebilirler(TTK, m.543/f.2).
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Ortak olan müdürler konusunda ise, Kanun, gene ikili bir ayrım öngörmekte ve ayrımı ortağın müdür olarak belirlenme şekline -şirket sözleşmesi ile atanma
veya ortaklar genel kurulu tarafından seçilme- dayandırmaktadır. Şöyle ki, eğer
ortak olan şirket müdürleri, şirket sözleşmesi ile atanmışlarsa –örneğin, kurucu
ortak olan müdürler- bunlar azledilemeyecekleri gibi idare hak ve vazifeleri de
diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamaz(TTK, m.543/f.1, m.161). Ancak, bu
hüküm, görevini ihmal eden müdürlerin hiçbir surette görevlerine son verilemeyeceği manasına gelmemektedir. Zira, TTK, bu gibi durumlarda, müdürlerin idare
yetkilerinin mahkeme kararı ile sınırlandırılmasına veya geri alınmasına olanak
sağlamıştır. Dolayısıyla, haklı (muhik) sebeplerin varlığında, ortaklardan birinin
talebi üzerine, mahkeme, şirket sözleşmesi ile atanan müdürlerin idare hak ve
vazifesini sınırlandırma veya geri alma kararı verebilecektir(TTK, m.161).
Kanunda, “müdürlük görevinin yerine getirilmesinde basiretsizlik, ağır ihmal veya
yönetimde iktidarsızlık gösterme” gibi haller, muhik sebebe örnek olarak gösterilmiştir. Dikkat edileceği üzere, bu sebepler sınırlı sayı olarak belirtilmemiş, “gibi”
ibaresi ile sair hususların da haklı sebep olarak kabul edilmesinin yolu açık tutulmuştur. Buna karşılık, haklı sayılamayacak nedenlerle azil de mümkün olmamalıdır. Nitekim, Yargıtay, “envanter defterinin kapanış tasdikinin olmamasının, limited şirket müdürünün azli için yeterli neden olamayacağına” karar vermiştir(Yargıtay 11.HD’nin 5.10.1989).
Ortak olan limited şirket müdürünün şirket sözleşmesi ile değil de ortaklar
genel kurulu tarafından seçilmiş olması durumunda ise, bu müdür, yine ortaklar
genel kurulunda ortakların çoğunluğu ile alacağı karar üzerine azledilebilir(TTK,
m.543/f.1, m.162). Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise –örneğin, iki
ortaklı limited şirketlerde-, ortaklardan her biri, seçimle gelmiş olan ortak müdürün şirket sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla azledilmesini mahkemeden talep edebilir(TTK, m.161).
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II.d. Limited Şirket Müdürlerinin Hukukî Sorumlulukları :
TTK.nun 556ncı maddesi hükmü gereği, limited şirket müdürlerinin hukuki
ve cezai sorumlulukları hakkında, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin
hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin hükümler uygulanacaktır. Anılan maddede, “şirketin idare veya murakabesine memur edilen kimseler” tabirine yer verildiğinden, müdürün ortak olması ya da olmaması, şirket sözleşmesi ile atanmış
veya ortaklar genel kurul kararıyla seçilmiş olması, bu sorumluluğa etki etmeyecektir.
Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu (hukukî) kusura
dayanan bir sorumluluktur. Dolayısıyla, TTK.nun 556nci maddesi yollaması gereği, anılan kusur karinesini limited şirket müdürleri hakkında da yürütmek gerekir.
Yani şirkete verilen zararların müdürlerin kusurlu davranışlarının sonucunda meydana geldiği asıldır, müdürler kusursuz olduklarını ispat etmedikçe kusurlu sayılırlar. Kusursuzluğun ispatı ise genel hükümlere tabidir. Müdürlerce alınan bir
karardan doğan kusur karinesini çürütebilmek için, ilgili müdürün karara olumsuz
oy vermiş, bunu tutanağa geçirtmiş ve ayrıca durumdan varsa denetçileri yazılı
olarak haberdar etmiş olması gerekir(TTK, m.556, m.338). Geçerli mazereti nedeniyle karara katılamamış olan müdür de sorumlu tutulamaz. Ancak, kusursuzluğun ispat yöntem ve vasıtaları sınırlı sayı değildir. Limited şirket müdürleri, kusursuzluklarını başka surette ispat imkanına da sahiptirler.
TTK.nun 556ncı maddesinin yollaması gereği, limited şirket müdürleri, aşağıda yazılı hallerde şirkete, ortaklara ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen
sorumlu olurlar(TTK, m.556, m.336):
1. Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafından yapılan
ödemelerin doğru olmaması;
2. Dağıtılan ve ödenen kâr paylarının gerçek olmaması;
3. Kanunen tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya bunların
düzensiz bir surette tutulması;
4. Ortaklar genel kurulundan çıkan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesi;
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5. Gerek kanunun gerek şirket sözleşmesinin kendilerine yüklediği diğer
görevlerin kasden veya ihmal neticesi olarak yapılmaması 3.
Bu itibarla, ortak olsun ya da olmasın, bir limited şirketi temsil ve yönetim
ile görevlendirilen müdür veya müdürler hakkında, TTK.nun 336 ve devamı maddelerine göre sorumluluk davası açılabilir. Müdür veya müdürler hakkında sorumluluk davası, şirket merkezinin bulunduğu yerde açılır(Yargıtay 11.HD’nin
31.1.1979).
Ancak, şirket müdürleri aleyhine sorumluluk davası açabilmesi için, müdürlerin kusurlu eylemleri sonucu fiili bir zararın oluşması gerekir, zarar tehlikesinin
bulunması dava açmak için yeterli değildir(Çamoğlu, 2005, 336-340).
Ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerde yöneticilerin hukuki
sorumluluğu hakkında dava açma yetkisi denetçiye/denetçilere aittir. Ortak sayısı
yirmi ve daha aşağı olan limited şirketlerde, bu yetki, ortaklar genel kurulu kararına veya yönetici olmayan ortakların bu yönde alacakları karara ya da verecekleri muvafakate dayandırılır. (Yargıtay 11.HD’nin 8.2.1999). Yüksek mahkemenin
karardan yönetici ortakları dışlaması ilgi çekicidir (Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu,
2005, 933).
İki ortaklı ve her ikisi de müdür olan bir limited şirkette ise, müdür olan
ortak, müdür olan diğer ortak aleyhine azil ile ortaklığın fesih ve tasfiyesi istemiyle dava açabilir(Yargıtay 11.HD’nin 5.6.1975).
Ayrıca, doğrudan zarar görmeleri durumunda, limited şirket ortaklarının da
müdürler aleyhine kişisel dava açma hakkları bulunmaktadır. Nitekim, Yargıtay
“limited şirket müdürü hakkında sorumluluk davası açılabilmesi için, ön koşul
olarak ortaklar kurulunun dava açılmasına karar vermesi gerektiğine, bu koşulun,
dava şartı olup, mahkemece doğrudan doğruya gözetileceğine” hükmettiği
halde(Yargıtay 11.HD’nin 25/1/1989), “tek başına temsile yetkili olan müdür tarafından şirkete ait taşınmazın satılması ve bu bu satış nedeniyle şirket ile birlikte

3 Ancak, bu görevlerden birisi, şirket müdürlerinden birisine bırakılmışsa, sorumluluk sadece o üyeye yüklenir, o muameleden dolayı diğer müdürlerin müteselsil sorumluluğuna gidilmez (TTK, m.336).
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ortakların da dolaylı olarak zarara uğramaları durumunda, ortaklardan her birinin
münferit olarak dava açabileceklerine karar vermiştir(Yargıtay 11.HD’nin
14.12.2005).
Limited şirket müdürü, görevini yerine getirmede ve bu amaçla giderler yapmakta şirket ana sözleşmesi ve ortaklar kurulu kararı ile bağlı olup, dava dışı ve
şirkette kişisel olarak pay sahibi olmayan bir kişinin beyanlarına dayanarak statüye aykırı biçimde harcama yapması durumunda şirkete karşı şahsen sorumlu olur
(Yargıtay 11.HD’nin 13.2.2002).
Bazı durumlarda, limited şirket alacaklılarının, şirket yerine müdürlerin
şahsi sorumluluklarına gitmeleri de gerekebilir. Nitekim, Yargıtay bir kararında,
limited şirketin iki imza ile sorumlu olduğunu, böyle bir şirkette tek imza ile
düzenlenen bonodan dolayı, şirketin değil, ancak imza sahibi müdürün kişisel olarak sorumlu olacağına hükmetmiştir(Yargıtay 12.HD’nin 25.1.1991).
Diğer yandan, TTK.nun 548/2 ve BK.nun 531inci maddelerinin içeriğine
göre, gerek müdür olan ve gerekse müdür olmayan ortakların, limited şirketin tüm
işlemlerini denetleme yetkisi vardır(Yargıtay 11.HD’nin 23.2.1991).
III. ORTAKLAR GENEL KURULU KARARLARINA YÖNELİK
HAKLAR :
III.a. Ortaklar Genel Kurulu:
TTK, ortaklar genel kurulunun karar alma usulü konusunda, ortak sayısını
baz alarak ikili bir ayrıma gitmiştir. Buna göre, ortak sayısı yirmiden fazla olan
limited şirketlerin ortaklar genel kurulu, anonim şirket genel kurulunun tabi olduğu esaslara göre toplanacak ve karar alacaktır(TTK, m.536/f.1). Ortak sayısı yirmi
ve daha az olan limited şirketlerde ise, kararlar, ortakların yazılı oylarıyla verilebilir(TTK, m.536/f.2). Ortakların yazılı oylarıyla alınan bu tür kararlara “sirküler
tipi karar” da denilmektedir(ERİŞ, 1992, 1559). Ancak, hemen belirtelim ki, bu
ayrım, ortaklar genel kurulunun toplanma ve karar alma usulü açısından bir fark-
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lılık doğurmaktadır. Yoksa, ortaklar genel kurulunun oluşumuna bir etkisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, ortak sayısı ne olursa olsun, limited şirketlerde
ortaklar genel kurulunun bulunması zorunludur, bu zorunluluk şirket sözleşmesi
veya bir karar ile ortadan kaldırılamaz.
Ortaklar genel kurulu, etkisi daha çok iç ilişkide kalan kararlar veren, ortakların malvarlıksal ve yönetsel nitelikte haklarını kullandıkları bir kuruldur (Poroy,
Tekinalp ve Çamoğlu, 2005, 920). Limited şirket ortaklar genel kurulu, müdürler
gibi daimî bir organ statüsünde değildir. Şirket ortakları; müdür ve denetçilerin
(murakıpların) tayini, kâr ve zarar hesabı ile bilançonun tasdiki ve safî kârın kullanma şeklini tayin gibi şirket işlerine ilişkin haklarını ortaklar genel kurulu toplantılarında kullanırlar(TTK, m.539).
Limited şirket ortaklar genel kurulu, tıpkı anonim şirket genel kurulu gibi,
olağan (adi) ve olağanüstü (fevkalade) olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan
genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en
az yılda bir defa yapılması zorunludur(TTK, m.538/f.1). Olağanüstü genel kurul
toplantısı ise, şirket sözleşmesi hükümlerince ve şirketin menfaatleri gerektirdiği
durumlarda, her zaman için yapılabilir.
Sermayenin kısmen kaybı halinde dahi, olağanüstü genel kurulun toplantıya
çağrılması gerekir(TTK, m.546, m.324). TTK, şirket esas sermayenin onda birini
temsil eden ortağa veya ortaklara da (azlık), toplantının maksadını göstermek
suretiyle, ortaklar genel kurulunun toplantıya çağırılmasını yazılı olarak şirket
müdürlerinden talep etme hakkı tanınmaktadır. Müdürler bu talebi uygun bir müddet içinde yerine getirmedikleri takdirde mahkeme teklif sahiplerinin talebi üzerine olağan genel kurulun toplantıya çağırılmasına karar verebilir(TTK, m.538/f.23). Azlığın ortaklar genel kurulunu toplantıya çağırması için, davanın, doğrudan
doğruya şirketi hasım göstererek açılması gerekir(Yargıtay 11.HD’nin 1.3.2004).
Ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketler, olağan genel kurullarında,
TTK.nun 369uncu maddesinde gösterilen gündemi görüşüp karara bağlarlar.
Ortak sayısı yirmi ve daha az olan limited şirketlerin olağan genel kurul gündemleri konusunda ise iki farklı görüş vardır. Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu’na göre
ortak sayısı yirmi ve daha az olan limited şirketler açısından, TTK.nun 369uncu
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maddesinde gösterilen gündemi görüşüp karara bağlama yönünde bir zorunluluk
bulunmadığı görüşündedirler(Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 2005, 923). ERİŞ ise, ortak
sayısına dayalı bir ayrımda bulunmamış, limited şirketlerin olağan genel kurullarının gündeminin TTK.nun 369uncu maddesinde gösterilen biçimde olacağını
ileri sürmüştür(Eriş, 1992, 1558). Ayrıca, ERİŞ’e göre, limited şirket ortaklar
genel kurulunda gündeme bağlılık ilkesi anonim şirketlerdeki gibidir(Eriş, 1992,
1558). Olağanüstü genel kurul toplantısının ise kanunen belirtilmiş bir gündemi
yoktur, gündemi toplantının gerekçesini teşkil eden hususlar oluşturur.
Olağan genel kurul toplantısına ya da toplantı gerektirmeksizin yazılı olarak
oy vermek suretiyle karar alınacaksa (ortak sayısı yirmi ve daha az olan limited
şirketlerde) buna davet, şirket sözleşmesinde gösterilen şekilde yapılır. Şirket sözleşmesinde bu hususta bir hüküm bulunmaması durumunda ise, toplantıya veya
yazılı olarak oy vermeye davet, taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az beş gün
önce, gündemi bildirmek suretiyle yapılır(TTK, m.538/f.4).
Olağanüstü genel kurulu toplantıya davet etme ve gündemi belirleme görevi
ise, kural olarak, şirket müdürüne veya müdürler kuruluna aittir. Olağanüstü toplantının sebebini de müdürler takdir eder. Dolayısıyla, azlık, ortaklar genel kurulunu doğrudan toplantıya çağıramamakta, fakat çağrılmasını gerekçe göstererek
isteyebilmektedir. Azlığın gösterdiği sebeplerin müdürlerce değerlendirilip olağanüstü toplantı için yeterli görülmemesi ve reddedilmesi durumunda ise, azlığın
mahkemeye müracaat hakkı vardır. Mahkemenin kararı müdürler tarafından yerine getirilmediği takdirde, toplantı icra marifetiyle yerine getirilir (Poroy/
Tekinalp/Çamoğlu, 2005, 923).
Ayrıca, anonim şirketlerde olduğu üzere, limited şirketlerde de, ortaklar
genel kurulunun davetsiz olarak toplanması mümkündür. TTK.nun 538inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, bütün ortakların hazır bulunması ve aralarından hiçbirinin itirazda bulunmaması durumunda, toplantıya çağırma hakkındaki merasime riayet etmeksizin, ortaklar genel kurulu toplanıp karar alabilir.
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III.b. Ortaklar Genel Kurulunun Yetkileri:
Ortaklar genel kurulu, yetkileri iç ilişkide kalan bir karar organıdır.
Yönetimin daha güçlü olabilmesi ve çeşitli nitelikteki prensiplere uyabilmesi için
yetkilerinin bir kısmını müdürlere ya da yönetim komitelerine devredebilir.
Ancak, ortaklar genel kurulunun öyle bazı yetkileri vardır ki, bunlar sadece onun
tekelindedir ve başkasına devredilemez(Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 2005, 924). Ortaklar
genel kurulunun devredemeyeceği yetkileri şunlardır(TTK, m.539):
1. Şirket sözleşmesini değiştirmek;
2. Müdürleri tayin ve azletmek;
3. Müdür olmayan ortaklara bahşedilen kontrol hakları saklı kalmak şartıyla denetçileri (murakıpları) tayin ve azletmek;
4. Kâr/zarar hesabı ile bilançoyu tasdik ve safî kârın kullanma şeklini tayin etmek;
5. Müdürleri ibra etmek;
6. Payların bölünmesi hakkında karar vermek;
7. Kuruluş veya yönetim işlerinden dolayı şirketin kendi organlarına veya
münferit ortaklara karşı haiz olduğu tazminat taleplerini ileri sürmek
Dolayısıyla, limited şirket müdürleri, şirket sözleşmesinin değiştirilmesine
ilişkin karar alamazlar. Eğer böyle bir karar alınmışsa, bu karar geçersizdir
(Yargıtay 11.HD’nin 10.9.1990).
Öte yandan, TTK.nun 539uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, ortaklar
genel kurulu, ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermayeye mahsuben ödeyecekleri paraların ödeme gününü tespit etmeye, ticari mümessillerle, bütün ticari işletmeyi idare hakkı verilen ticari vekilleri tayine de yetkilidir 5. Ancak, yukarıda

4 Ortaklar genel kurulu tarafından atanmış olsalar dahi, şirket müdürleri, ticari mümessiller ile ticari vekilleri
azletme yetkisine sahiptirler(TTK, m.545).
5 TTK.nun 532nci maddesinin üçüncü fıkrası, sorumluluğun genişletilmesine örnek olarak verilebilir. Zira, anılan
fıkraya göre, diğer ortaklar, karşılığı henüz tamamıyla ödenmemiş olan şirket paylarının şirketçe muteber şekilde devir
veya rehin alınması halinde, pay karşılığının ödenmemiş olan miktarı nispetinde, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar(Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 2005, 921).
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sayılanların aksine, ortaklar genel kurulunun bu yetkilerini devretmesi mümkündür. Zira, anılan fıkrada, bu konularda şirket sözleşmesine aksine hükümler konulabileceği öngörülmüştür.
III.c. Ortaklar Genel Kurulu Kararları:
İster toplanarak ister yazılı oy vermek suretiyle yapılsın, ortaklar genel kurulunca bir karar alınabilmesi için, ödenmiş esas sermayenin hiç olmazsa yarısından
fazlasını temsil eden ortakların müzakere edilen husus lehine oy vermiş olması
gerekir, aksi takdirde karar hükümsüzdür(TTK, m.536/f.3). Ancak, bu genel kurala karşılık, TTK, bazı durumlarda ortaklar genel kurulunun oybirliği veya ağırlaştırılmış nisap ile karar almasını öngörmüştür. Nitekim;
- ortakların sorumluluklarının genişletilmesi 5 (TTK, m.513/f.2),
- infisahın tescilinden önce payın iflas idaresi veya icra dairesi marifetiyle ve
açık artırma yoluyla satılması ya da pay kendisine ihale olunan kimsenin yeni bir
ortak olarak şirkete girmesi(TTK, m.523/f.1, b.2),
- infisahın tescilinden önce, payın, başka bir ortak veya üçüncü şahıs tarafından devralınması(TTK, m.523/f.1, b.2) yönündeki ortaklar genel kurulu kararlarının oybirliği ile alınması gerekir.
Ağırlaştırılmış nisap ise, tek bir maddede düzenlenmemiş olup, muhtelif
maddelerde ele alınmıştır. Buna göre, şirket sözleşmesinin, sermayenin en az üçte
ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilmesi gerekir 6 (TTK, m.513/f.1).
Pay devrinin pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün
devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip
olması gerekmektedir(TTK, m.520/f.2). İnfisahın önlenmesi için, infisahın tescilinden önce, esas sermayenin çoğunluğunu temsil eden ortakların sayı itibariyle de
çoğunluğu sağlayarak, aleyhinde takibat yapılan ortağın -koymuş olduğu sermayenin gerçek bedelini alarak- şirketten çıkarılmasına karar vermesi gerekir(TTK,

6

Şirket sözleşmesi ile, sermayenin üçte ikisinden daha yüksek bir yetersayı (nisap) öngörülebilir.
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m.523, f.1, b.4). Muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden talep edebilmek için de, şirket esas sermayenin yarısından fazlasına
sahip bulunan ortakların mutlak çoğunluk ile çıkarılmaya onay vermesi şarttır(TTK, m.551/f.3).
Öte yandan, TTK.nun 549uncu maddesinin 2nci bendinde, şirket esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakların dörtte üçünü teşkil eden bir çoğunluk tarafından şirketin feshedilmesine karar verebileceği öngörülmekle birlikte, ortaklık
sözleşmesi ile bu konuda daha düşük bir nisabın getirilmesine olanak sağlanmıştır.
III.d. Ortaklar Genel Kurulu Kararlarının Yokluğu, Butlanı ve İptali:
Anonim şirketlerin genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler, limited
şirketlerin ortaklar genel kurulu kararlarının iptali hakkında da uygulanır. Zira,
TTK.nun 536ncı maddesinin 4üncü fıkrasında “anonim şirket genel kurul kararlarının iptali hakkındaki hükümlerin limited şirketler hakkında dahi tatbik olunacağı” açıkça hükme bağlanmıştır. Bu sebeple, aktif dava ehliyeti, iptal sebepleri, süre
ve şartlar yönünden TTK.nun 381inci maddesi, limited şirket yönünden de tam bir
uygulama bulur. Gene, iptal edilebilecek kararlar ve batıl kararlar ayrımı limited
şirketler için de aynen geçerlidir(Poroy,Tekinalp ve Çamoğlu, 2005, 922).
Bir önceki bölümde de belirttiğimiz üzere, ortaklar genel kurulunca bir karar
alınabilmesi için, ödenmiş esas sermayenin hiç olmazsa yarısından fazlasını temsil eden ortakların müzakere edilen husus lehine oy vermiş olması gerekir, aksi
takdirde karar hükümsüzdür(TTK, m.536/f.3). Bu kararların batıl olduğunun tesbiti, mahkemede açılacak bir tesbit davasıyla her zaman istenebilir(ERİŞ, 1992,
1542). Nitekim, Yargıtay, muhtelif kararlarında “karar yetersayısı oluşmadan alınan ortaklar genel kurulu kararlarının geçersiz olduğuna” hükmetmiştir (Yargıtay
11. HD’nin 10.2.1984, 11.3.1988, 8.2.1991).
Anonim şirket genel kurul kararlarının iptal koşullarına ise TTK.nun 381inci
maddesinde yer verilmiştir. Bu itibarla, TTK.nun 536ncı maddesinin dördüncü
fıkrasının yollaması çerçevesinde;
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1. Ortaklar genel kurulu toplantısında hazır bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti zapta geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen yahut toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin
gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut ortaklar genel kurulu toplantısına
katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını iddia
eden ortaklar,
2. Organ olarak müdür ya da müdürler,
3. Kararların infazı müdür/müdürler ile denetçilerin (murakıpların) şahsi
sorumluluklarını gerektirdiği takdirde, bunların her biri,
kanun veya şirket sözleşmesi hükümlerine ve özellikle objektif (afakî) iyi
niyet esaslarına aykırı olan ortaklar genel kurul kararları aleyhine, tarihlerinden
itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilirler.
Ancak, iptal davası açabilmek için, herşeyden önce ortaklar genel kurulu
tarafından alınmış bir kararın bulunması gerekir. Genel kurulca herhangi bir karar
alınmamışsa, iptal davası da sözkonusu olmaz(ERİŞ, 1995, 449).
Ayrıca, belirtmek gerekir ki, dava açmaya hakkı olanlar, ortaklar genel kurul
toplantısının değil, sadece ilgili genel kurul kararının iptalini isteyebilirler(Yargıtay 11.HD’nin 15.9.1989). Yoksa, genel kurulda alınan bir karar için,
ortaklar genel kurulunun, dolayısıyla alınan bütün kararlarının iptalini istemek
mümkün değildir.
Dikkat edileceği üzere, Kanun, toplantıya katılan ortaklara, karara muhalif
kalarak keyfiyeti toplantı tutanağına geçirtmeleri durumunda iptal davası açma
hakkı tanımaktadır. Bu nedenle, genel kurul tutanağına karşı oyunu yazdırmayan
ortak, red oyu kullanmış olsa bile, bu genel kurul kararının iptali davasını açamayacaktır(Yargıtay 11.HD’nin 16.11.1993). Ancak, oy kullandırılmadığı iddiasıyla
açılan iptal davasında, karşı oy yazısı (muhalefet şerhi) aranmaz(Yargıtay
11.HD’nin 17.5.1982).
Ortaklar genel kurul toplantısına katılmayan ya da katılamayan ortaklar ise,
toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığı veya gündemin gereği gibi ilan
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veya tebliğ edilmediği ya da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan
kimselerin karara iştirak etmiş bulundukları iddiasıyla, genel kurul kararları aleyhine iptal davası açabilirler. Dolayısıyla, gündemde olmayan bir husus, genel
kurulca görüşülerek karara bağlanmışsa, kendilerine usulüne uygun çağrı yapıldığı halde gelmeyen ortaklar bile, gündem dışı alınan kararın iptali davası açabilirler. Ancak, bu davada, genel kurulca alınan kararların, yasa, anasözleşme ve
objektif iyiniyet kurallarına aykırılığı ispat edilmedikçe, genel kurul kararları iptal
edilemez (Yargıtay 11.HD’nin 19.4.1996, 20.9.1983, 30.9.1993). Yargıtay, genel
kurula çağrının usule aykırı yapılmış olmasının da, bu genel kurulda alınan kararların geçersiz, yani batıl olmasını gerektirmeyeceğine karar vermiştir(Yargıtay
11.HD’nin 29.9.1994).
Bu yönüyle, ortaklar genel kurulu kararlarının kanun, anasözleşme hükümleri ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı olması durumunda, anonim şirket genel
kurul kararlarının iptali hakkındaki hükümler uygulanmak suretiyle iptal edilmeleri istenebilecektir(Eriş, 1992, 1543). Örneğin, Yargıtay 11.HD’nin 10.7.1973
tarih ve E.2105, K.3203 sayılı kararında “ortaklık sözleşmesinde kârın belirli bir
oranda dağıtılması ilkesi benimsendiği halde, ortaklar genel kurulunun kâr dağıtmama yönünde karar almasının sözleşme ve yasaya aykırı olduğuna” hükmedilmiştir. Yargıtay’ın bir diğer kararında da, “limited şirket ana sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, şirket ortaklar kurulunun TTK.nun bu konudaki düzenlemeleri ile
bağlı olup, tahakkuk eden kazanç üzerinde dilediği gibi tasarruf yetkisine sahip
olmadığı, ortaklar kurulunun bilançoya göre ortaya çıkan kazancı dağıtmaktan
keyfi bir şekilde sarfınazar edemeyeceği, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olan kararların iptal ettirilebileceği gibi, şirketçe kâr dağıtmama konusunda
haklı bir nedene dayanmayan direnme halinde ortakların, kazancın kanun hükümleri gereğince tespit ve dağıtılmasını da talep ve dava edebilecekleri” belirtilmiştir(Yargıtay 11. HD’nin 16.5.2003).
Öte yandan, Yargıtay 11.HD’nin 17.11.1977 tarih ve E.5017, K.5130 sayılı
kararında “ortaklar genel kurulu kararlarının iptalinde de, objektif iyiniyet kurallarının göz önünde tutulacağına” vurgu yapılmıştır. Ancak, hemen belirtelim ki,
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TTK.nun 536ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki açık hüküm gereği, bir teklifin
reddi “karar” olarak nitelendirilemez ve teklifin reddi halinde iptal davası açılamaz. Oysa, bazı şartların gerçekleşmesi halinde, anonim şirketlerde bir teklifin
reddi “karar” sayılıp aleyhine iptal davası açılabilmektedir (Poroy/Tekinalp
/Çamoğlu, 2005, 921).
Batıl olan ortaklar genel kurulu kararlarının batıllığının tesbitinde dava süresi yoktur. İptallerinde ise üç aylık bir süre sözkonusudur(Yargıtay 11.HD’nin
18.5.1989). Bununla birlikte, bazı yargı kararlarında, limited şirket ortaklar genel
kurulu kararının iptal edilebilirliği ile batıllığının iç içe girdiği görülmektedir.
Örneğin, TTK.nun 536/son maddesi yollamasıyla TTK.nun 381 nci maddesi hükmüne göre iptal edilebilir bir karar olarak telakki edilebilecek iken, Yargıtay,
“ortağın ortaklar genel kuruluna çağrılmamasını ve toplantıda temsil edilmemesini” hükümsüzlük nedeni olarak değerlendirmiş ve bu tür davaların üç aylık hak
düşürücü süreye tabi olmadan, her zaman açılabileceğine karar vermiştir(Yargıtay
11.HD’nin 16.12.2003).
Öte yandan, Yargıtay, “pay devrinin limited şirket hakkında ancak şirkete
bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla sonuç doğuracak olduğu, devrin
pay defterine kaydedilebilmesi için de ortaklardan en az dörtte üçünün devre
muvafakat ve bunların şirket esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olmasının zorunlu bulunduğu; bu nedenle sadece % 10 pay sahibi tarafından alınan pay
devrine ilişkin ortaklar kurulu kararının iptali ile ticaret sicilinden terkin edilebileceği” yönündeki mahkeme kararını onamıştır (Yargıtay 11.HD’nin 14.10.2004).
Buna karşılık, İyiniyet kurallarına uygun olarak alınan kararların iptali
yönündeki başvurular çoğunlukla reddedilmektedir. Nitekim, Yargıtay, “bir limited şirket ortağının davranışlarının şirket faaliyetlerine sekte vuracak ve ızrar
edecek ve karşılıklı güveni ortadan kaldıracak nitelikte olması durumunda, bu
ortağın objektif iyiniyet kurallarına göre ortaklıktan çıkartılmasına karar verilmesi gerektiğine” hükmetmiştir(Yargıtay 11.HD’nin 11.6.2001).
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III.e. Sermaye Artırımına İlişkin Ortaklar Genel Kurulu Kararlarının
Yokluğu, Butlanı ve İptali:
Konunun önemine ve uygulamadaki yaygınlığına binaen, limited şirketlerde
esas sermayenin artırılmasına ilişkin kararlara da kısaca değinilmesi faydalı olacaktır. TTK.nun 516ncı maddesine göre, “şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve mali kıymetlerin devralınmasına dair kurallara uymak koşuluyla” limited şirketlerin esas sermayelerini artırmaları mümkündür. Hatta, artırılan kısım için yeni ortaklar da alınabilir. Ancak; şirket sözleşmesinde veya artırma kararında aksine hüküm olmadıkça, her ortak, sermayesi nispetinde esas sermayenin artırılmasına iştirak etmeyi istemek hakkına
sahiptir(TTK, m.516/f.2).
Bilindiği üzere, esas sermayenin artırılması kararı, aynı zamanda esas sözleşme değişikliğini gerektirir. Bu itibarla, esas sermaye artırımına ilişkin ortaklar
genel kurulu kararının, şirket esas sermayesinin en az üçte ikisini temsil eden
ortakların oyuyla alınması gerekir(TTK, m.513/f.1). Bu karar yetersayısı oluşmadan alınan sermaye artırım kararları ise geçersiz sayılacaktır (Yargıtay 11. HD’nin
10.2.1984, 11.3.1988, 8.2.1991).
Esas sermaye artırımın geçerli olabilmesi için haklı bir gerekçenin bulunması gerekli değildir. Ancak, gerekçenin gösterilmesi zorunluluğunun bulunmaması
kuralı, kararın ve işlemin sırf bu sebeple iptal edilememesi manasına gelmektedir.
Yoksa, bu ilke, artırmanın art niyet ile yapılması, çoğunluğun azlığı bu yolla ezmesine göz yumulması anlamına gelmez (Tekinalp, 2005, 728). Bu yönüyle, genel
kurulca kararlaştırılan sermaye artırım kararının; Kanuna, şirket sözleşmesi
hükümlerine ve objektif iyiniyet kurallarına aykırı olmaması gerekir, aksi halde
karar iptal edilir. Buna karşılık, sermaye artırımının davacıları zarara sokmak
amacı güttüğü ispat edilmedikçe, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının
iptaline karar verilemez(Yargıtay 11.HD’nin 13.12.1988).
Bu yönleri itibariyle, sermaye artırımına ilişkin ortaklar genel kurulu kararlarının iptalinde, “sermaye artırımının ortaklığın sermaye ihtiyacından çok, paysahiplerini zarara uğratmak ve onların ortaklıktaki kâr, tasfiye payı ve oy oranla202
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rını azaltmak amacıyla yapılıp yapılmadığı” hususunun ortaya konulması önem
arz etmektedir(Yargıtay 11.HD’nin 11.3.1986).
IV. Özet Ve Sonuç :
Ortak sayısı yirmi ve yirmiden aşağı olan limited şirketlerin kanunen zorunlu organları, ortaklar genel kurulu ve müdür/müdürlerden ibarettir. Ortak sayısı
yirmiyi aşan limited şirketlerde ise, bu iki organa ilave olarak bir veya birden fazla
denetçinin bulunması gerekir. Müdürler, limited şirketin yönetim ve yürütme
organını teşkil ederler, şirketi idare ve temsil ederler. Limited şirket müdürlerinin
hukuki ve cezai sorumlulukları hakkında, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumlulukları hakkındaki hükümler uygulanır. Bu manada,
limited şirket müdürleri, hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafından yapılan ödemelerin doğru olmaması; dağıtılan ve ödenen kâr paylarının
gerçek olmaması; kanunen tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya
bunların düzensiz bir surette tutulması; ortaklar genel kurulundan çıkan kararların
sebepsiz olarak yerine getirilmemesi; Kanunun ve şirket sözleşmesinin kendilerine yüklediği diğer görevlerin kasden veya ihmal neticesi olarak yapılmaması
halinde, şirkete, ortaklara ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak, şirket müdürleri aleyhine sorumluluk davası açabilmesi için, müdürlerin kusurlu eylemleri sonucu fiili bir zararın oluşması gerekir, zarar tehlikesinin
bulunması dava açmak için yeterli değildir.
Diğer yandan, limited şirket ortaklar genel kurulu kararlarının hükümsüzlüğünün ileri sürülmesi ya da iptalinin istenmesi mümkündür. Ortaklar genel kurulu kararlarının hükümsüzlüğü, her zaman için ileri sürülebilir. Ortaklar genel kurulu kararlarının iptali hakkında ise, anonim şirketlerin genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Bu itibarla, ortaklar genel toplantısına katılıp
karara muhalif kalarak keyfiyeti toplantı tutanağına geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen yahut toplantıya davetin usulü dairesinde
yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut
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genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş
bulunduklarını iddia eden ortaklar ya da organ olarak müdür/müdürler veyahut
kararların infazı müdürler ile denetçilerin(murakıpların) şahsi sorumluluklarını
gerektirdiği takdirde, bunların her biri, kanun veya şirket sözleşmesi hükümlerine
veya objektif iyi niyet esaslarına aykırı olan ortaklar genel kurul kararları aleyhine, tarihlerinden itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilirler. Bu haktan faydalanabilmek için, toplantıya katılan ancak karara muhalif kalan paysahiplerinin, bu hususu toplantı
tutanağına açıkça yazdırmaları gerekir, yoksa genel kurul kararının iptali davasını
açamazlar. Ortaklar genel kurulu kararı, toplantı yapılmaksızın yazılı oy vermek
suretiyle alınmış ise, bu durumda da, ortağın, onay yerine muhalefetini yazılı olarak açıkça bildirmesi gerekir. Toplantıya katılmayan ya da katılamayan paysahipleri ise, toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığı veya gündemin gereği gibi
ilan veya tebliğ edilmediği ya da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulundukları iddiasıyla, genel kurul kararları
aleyhine iptal davası açabilirler. Sermaye artırım kararlarının iptalinde ise, sermaye artırımının şirketin sermaye ihtiyacından çok, ortakları zarara uğratmak ve
onların şirketteki kâr, tasfiye payı ve oy oranlarını azaltmak amacıyla yapılıp
yapılmadığı dikkate alınmaktadır.
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HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN
DOĞAN KAZANÇLARIN
VERGİLENDİRİLMESİ
İmral DURAN*
1. Giriş
Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse
senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin
hükümler yer alırken, kurumlarca elde edilen bu nitelikteki kazançların vergilendirilmesi ise Kurumlar Vergisi Kanununda farklı esaslara bağlanmıştır. Yazımızda
genel hatları ile söz konusu kazançların gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergilendirilmesi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda, bu kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak yapılan değişikliklerin tarihsel süreci hakkında bilgi
verilmeye çalışılacaktır.
2.Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Hisse Senedi Satışından Elde
Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
2.1. 1/1/2002-31/12/2003 tarihleri arasında uygulanan mevzuat
Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinin
(a) bendinde, 1/1/1999 - 31/12/2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere, tam
mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmının kurumlar vergisinden
müstesna olduğu; kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iştirak his-
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Gelir İdaresi Başkanlığı – Kurumlar Vergisi ve Menkul Değerler Müdürü
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selerinin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet ticareti ile uğraşan
kurumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu
kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulmaktadır.
Anılan maddede, tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin satışının vadeli yapılması halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci
hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı ilgili yıl kurum
kazancından indirilebilmektedir.
Görüleceği gibi, tam mükellef kurumun aktifinde yer alan iştirak hisselerinin (ÇEAŞ ve KEPEZ T. A.Ş. hisselerinin), kurum aktifinde iki yıl (730 gün)
bulunmuş olması şartıyla satıştan doğan kazancın satışın yapıldığı yılda kurum
sermayesine ilave edilen kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
2.2. 1/1/2004 tarihinden sonra uygulanan mevzuat
Yukarıda yer alan mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28
inci maddesinde yer alan düzenleme, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere
5281 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununa eklenen 8/12 nci maddesiyle sürekli hale getirilmiştir.
Anılan maddede, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan
iştirak hisselerinin satışından doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen
kazançların istisna kapsamında olduğu belirtilerek, dar mükellef kurumların da
anılan istisnadan yararlanmaları sağlanmıştır.
Bu hükme göre, iştirak hisselerinin kurum aktifinde en az iki tam yıl süreyle (730 gün) bulunma şartı korunurken, sermayeye ilave şartında değişiklik yapılarak, kazancın elde edildiği yılda sermayeye eklenmesine karar verilmesi ve izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar sermaye artırımının gerçekleştirilmesi şartı
ihdas edilmiştir. Sermaye artışının bu süre zarfında yapılmaması halinde, serma-

208

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 97 - 2010

yeye eklenmeyen kazanç kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılmaktadır.
Diğer taraftan, bu kazançların özel bir fon hesabında tutulacağı; sermayeye
eklenen veya fon hesabında tutulan kazançların beş yıl içinde; herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer
edilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi (devir, birleşme ve bölünme
halleri hariç) halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tâbi tutulmaktadır.
Ayrıca, menkul kıymet ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı
dışında tutulmuştur.
2.3. 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenleme
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak
hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı istisna kapsamına alınmıştır.
Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanmakta ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar
pasifte özel bir fon hesabında tutulmaktadır. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre
içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
Görüleceği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi
ile getirilen düzenlemede sermayeye ekleme şartı kaldırılarak istisna kazancın
pasifte özel bir fon hesabında tutulması yeterli görülmüş, ayrıca istisna kazanç
tutarı, satıştan doğan kazancın %75’i ile sınırlandırılmıştır.
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İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir
şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılmaktadır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanmaktadır.
Diğer taraftan, bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan
eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınırken; devir veya bölünme suretiyle devralınan iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda
geçen süreler de dikkate alınmaktadır.
Ayrıca, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan
kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.
3. Gelir Vergisi Mükelleflerince Hisse Senedi Satışından Elde Edilen
Kazançlar
3.1. 1/1/2002 - 31/12/2003 tarihleri arasında uygulanan mevzuat
4444 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 56 ncı
madde ile 1999-2002 yıllarında elde edilen “Değer Artış Kazançları”nın vergilendirilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 56/D-1 maddesinde, ivazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay içinde veya iktisaptan evvel elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar ile diğer menkul kıymetlerin (menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak
tanımlanmıştır.
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Hisse senetlerinin elden çıkartılmasının değer artış kazancının konusuna
girebilmesi için bu kıymetlerin iktisabının ivazlı olması gerekmektedir. Eğer ivazsız bir şekilde iktisap edilmişse bunların elden çıkarılmasından doğan kazançların
değer artış kazancı olarak vergilendirilmeleri mümkün değildir.
Ayrıca, hisse senetlerinin iktisaptan evvel veya iktisap tarihinden başlayarak
üç ay içerisinde elden çıkartılmış olması gerekmektedir. Eğer, hisse senedi iktisap
tarihinden itibaren üç ay geçtikten sonra elden çıkartılmışsa, bundan doğan kazanç
değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
Hisse senedi iktisap tarihinden, hisse senedi alım sözleşmesinin tarihinin
anlaşılması gerekmektedir. Eğer, hisse senedi şirket bünyesinde birikmiş sermaye
yedekleri ve kar yedeklerinin sermayeye ilavesi suretiyle elde edilmişse, bu takdirde iktisap tarihi daha önceden sahip olunan senetlerin iktisap tarihi olacaktır.
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazancın değer artış
kazancı olarak vergilendirilmesi için hisse senedinin borsaya kayıtlı olup olmamasının önemi yoktur.
Hisse senedi satışından doğan değer artış kazancında vergilendirilecek
kazanca “safi değer artışı” denilmektedir.
Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 56/F maddesinin
birinci fıkrasında, değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan
para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların
indirilmesi suretiyle bulunmaktadır.
Hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan
kazancın tespitinde iktisap bedeli olarak, bunların iktisabı karşılığında ödenen
bedel dikkate alınmaktadır.
Değer artış kazançlarında, kazançların enflasyondan kaynaklanan kısmının
vergilendirilmesini önlemek için endeksleme ve indirim müesseseleri uygulanmaktadır. Gerçek kişi mükellefler dilerlerse yıllar itibarıyla (2002 yılı için %87,4
) belirlenen indirim uygulamasını dilerlerse hisse senedinin elden çıkarıldığı ay
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hariç olmak üzere maliyet bedeli, her ay DİE tarafından belirlenen toptan eşya
fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilen endeksleme uygulamasını kullanabilmektedirler.
Değer artış kazançlarında bir yıl içerisinde elde edilen kazancın 2002 hesap
döneminde 3.500.000.000 TL (Yeni para birimi ile 3.500 TL) tutarındaki kısmı ise
vergiden istisna edilmektedir.
1/1/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve 4783
sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 80, mükerrer 80, 81 ve mükerrer 81 inci
maddelerinde “Değer Artış Kazançları”nın vergilendirilmesi düzenlenmiştir.
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının
vergilendirilmesine ilişkin olarak 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrasında;
İvazsız iktisap edilenler, Türkiye’de kurulu menkul kıymetler borsasında
işlem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul
kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (üç aylık süreyi bir yıla
kadar çıkartmaya veya tekrar kanuni süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir) değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir.
Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış
kazancı olarak vergilendirilebilmesi için;
- Hisse senetlerinin iktisabının ivazlı olması,
- İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren üç ay
içerisinde elden çıkarılması,
- İMKB’de işlem görmeyen hisse senetlerinin tam mükellef kurumlara ait
olması ve iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkarılması
gerekmektedir. Aksi durumda, doğan kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
Hisse senedi değer artış kazançlarının enflasyondan arındırılmasını teminen,
kıymetin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE tarafından belirlenen toptan
eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılan maliyet bedeline göre kazanç tespiti yapılmaktadır.
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Ayrıca, hisse senedi satışından doğan değer artış kazançları dahil olmak
üzere, bir yıl içinde elde edilen değer artış kazançları toplamının 2003 hesap dönemi için 10.000.000.000 TL (Yeni para birimi ile 10.000 TL)’si gelir vergisinden
istisna edilmiştir.
Bu istisna 2004 yılı için 12.000 TL, 2005 yılı için 13.000 TL olarak belirlenmiştir.
3.2. 1/1/2004 tarihinden sonra uygulanan mevzuat
Hisse senedi satışından doğan değer artış kazançlarının vergilendirilmesine
ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme,
31/12/2005 tarihine kadar uygulanmıştır.
1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5281 sayılı Kanunla Gelir
Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam
mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri
hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunla eklenen geçici 67
nci maddenin (1) numaralı fıkrasında bankalar ve aracı kurumların takvim yılının
üçer aylık dönemleri itibarıyla;
a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası
araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye
piyasası aracına bağlı olmayan),
d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının
ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler
üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapacakları, dar mükellef gerçek kişi
ve kurumlar için bu oranın %0 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
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Söz konusu vergi kesintisi oranları muhtelif tarihlerde yayımlanan Bakanlar
Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş ve hisse sentlerinin satışından doğan tam mükellef gerçek kişi ve kurumların gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı,
2008/14272 ve 2009/14580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla %0 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dar mükellef gerçek kişi ve kurumların gelirleri üzerinden %0
oranında vergi kesintisi yapılmasına ilişkin hüküm, 8/1/2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/10/2009 tarihli ve Esas No:2006/119, Karar
No:2009/145 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş ve kararın yürürlüğe girmesi Resmi Gazetede yayım tarihinden dokuz ay sonraya bırakılmıştır.
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca vergi kesintisi yoluyla vergilendirilen hisse senetlerinden, değişik tarihlerde
alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde, ilk giren
ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle, vergi kesintisi matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedeli belirlenmektedir. Bir hisse senedinin alımından önce
elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi
esas alınarak üzerinden vergi kesintisi yapılacak tutar tespit edilecektir.
Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye
piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde
vergi kesintisinin gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate
alınmaktadır. Aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı alım
satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin
vergi kesintisi matrahından mahsup edilmektedir. Dövize, altına veya başka bir
değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alış ve satış
bedeli olarak işlem tarihindeki Yeni Türk Lirası karşılıkları esas alınarak vergi
kesintisi matrahı tespit edilmektedir. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
aracının yabancı bir para cinsinden ihraç edilmiş olması halinde ise vergi kesintisi matrahının tespitinde kur farkı dikkate alınmamaktadır.
Anılan geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında “tam mükellef
kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan
hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan gelirler için Gelir Vergisi
Kanununun mükerrer 80 inci madde hükümlerinin uygulanmayacağı”; “Tam
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mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanununun geçici 67
nci maddesine göre vergi kesintisi yapılmayacağı” belirtilmektedir.
Dolayısıyla, İMKB’de işlem gören ve bir yıldan fazla tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan gelirler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun
geçici 67 nci maddessine göre vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Ayrıca,
- İMKB’de işlem gören,
- Bir yıldan fazla süreyle elde tutulan,
- Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre vergi kesintisine
tabi tutulan hisse senetleri satış kazançları Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80
inci maddesi kapsamında “değer artış kazancı” olarak vergiye tabi tutulmayacak;
yalnızca Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
3.3. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 ve müteakip maddeleri
çerçevesinde hisse senedi satış kazançlarının vergilendirilmesi
Hisse sentlerinin elden çıkartılmasının değer artış kazancının konusuna girebilmesi için bu kıymetlerin ivazlı olarak iktisap edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, İMKB’de işlem gören hisse sentlerinin değer artış kazancı kapsamında vergilendirilebilmesi için iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkarılmış olması gerekmektedir. Eğer, hisse senedi bu bir yıllık süre geçtikten sonra
elden çıkarılmışsa bundan doğan kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. Hisse senedi iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde elden çıkarılmış ise bu durumda vergileme sadece gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre alım-satıma aracılık yapan banka ve aracı kurumlar tarafından vergisi
kesintisine tabi tutularak yapılacaktır.
İMKB’de işlem görmeyen hisse senetleri ise 1/1/2006 tarihinden sonra iktisap edilmesi ve tam mükellef kurumlara ait olması durumunda, bu hisse senetlerinin satışından doğan kazançlar Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80/1 madde-
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sine göre değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. Bu şekilde vergilendirilen
hisse senedi satış kazançları, DİE tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi
baz alınarak endekslenen maliyet bedeli üzerinden tespit edilecektir.
Ayrıca, anılan hükme göre değer artış kazançlarındaki istisna uygulaması
hisse senedi satış kazançları dahil olmak üzere menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için uygulanmamaktadır.
3.4. 1/1/2006 tarihinden önce iktisap edilen hisse sentlerinin
vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67/10 maddesinde 1/1/2006 tarihinden önce
iktisap edilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla
geçerli hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlere ilişkin açıklamalar, yazımızın “1.2.1” başlığının ikinci bölümünde yapılmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede, 1/1/2006 tarihinden önce ivazsız olarak iktisap edilen, tam
veya dar mükellef kurumlara ait olup, İMKB’de işlem gören ve tam mükellef
kurumlara ait olan hisse senetlerinin 2007 yılından sonra elden çıkarılmasından
doğan kazançlar, süreler dikkate alındığında değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
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