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Sunuş
15-16 Mayıs 2010 İSMMMO’ nun 21. Genel Kurulunu tamamlamış bulunmaktayız. seçimlerimizde 2010-2013 döneminde görev yapmak üzere seçilen kurul üyelerimizi ve siz değerli meslektaşlarımızı kutluyoruz. Yeni
dönemin Ülkemize, mesleğimize ve sizlere başarılar getirmesini diliyoruz.
Aydınlık bir Türkiye ve saygın bir meslek için çıktığımız yolda omuz
omuza mücadelemize birlikte devam etmekteyiz.
Bugüne kadarki meslek mücadelemizdeki dayanışmamız ve kararlılığımız diğer akademik meslek odalarının özenle baktığı bir başarı öyküsüne dönüşmüştür.
Önümüzdeki üç yıllık süreç için;
Uluslar arası mesleki standartlara uyum, kurumsallaşma, büro yönetim
ve kalite kontrol rehberliği, KOBİ denetiminde uluslar arası standartların uygulanması, mesleki uzmanlık alanlarını yaratılması, zamana dayalı ücret tespiti,
E-devlet bilgilerinin etkin kullanımı, Uluslar arası muhasebe ve denetim standartlarının uygulanması ve eğitiminin sürdürülmesi bürokrasinin en aza indirgenerek uygulama birlikteliğinin sağlanması, tahsilat sorunu, ,ortak muhasebe
dilinin oluşturulması çalışmalarına katkılar, toplam kalite yönetiminde meslek
eğitimin kurumsallaştırılması, bağımlı üyelerimizin dış kaynak kullanım etkinliği ve toplumsal raporların hazırlanması başlıklarından oluşan projelerin
altına birlikte imza attık.
Projelerimizin ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde katkılarınıza
duyduğumuz ihtiyaç süreklidir.
Büyük heyecan ve sevdayla çıktığımız bu yolda projelerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmesi sizlerin katılımlarıyla mümkün olacaktır.
Bugüne kadarki kazanımlarımızda gösterdiğiniz özverili çalışmalara yeni
projelerimizin hayata geçirilmesinde de ihtiyaç duyacağız.
Yine özellikle TTK tasarısının hayata geçirilmesi ve meslek yasamızdaki olumsuzlukların çözümü ile geleceğimizi birlikte şekillendireceğiz.
Geleceği bugüne taşıyan anlayışımız ve birikimlerimizle çıktığımız meslek mücadelesinde dün olduğu gibi yarınlarda da aynı kararlılıkta yürüyüşümüze devam edeceğiz.
Bu duygularla siz değerli meslektaşlarımızı kutlar 99. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle, sağlık, mutluluk, başarı dolu günler dileriz.
YÖNETİM KURULU
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DÜNYA İLE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN
DEĞERLENDİRMESİ VE MUHASEBE
MESLEĞİNDEKİ GELİŞMELER
Yahya ARIKAN*
Bu sayıdaki makalem de sizlerle Türkiye ekonomisinin değerlendirilmesi ve mesleğimizdeki gelişmeleri paylaşmak istiyorum.
1985 Yılında Yürürlüğe Giren Katma Değer Vergisi Kanunu
Ülkemizde, mal ve hizmet üzerinden alınan ve harcama vergileri sistemini oluşturan İstihsal Vergisi, Nakliyat Vergisi, PTT Hizmetleri Vergisi,
Şeker İstihlak Vergisi, İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi ve İşletme Vergisi
gibi vergiler bir bütün olarak ele alındığında ahenkli ve müşterek bir yapıya
sahip olmadıkları için kaldırılmış. 1985 yılı başında Katma Değer Vergi
Sistemine geçilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, vergi idaresine daha
kısa süreli dönemler itibariyle raporlama ve beyan dönemi başlamış, muhasebesi bürolarda gerçekleştirilen işletmelerde dahi bir düzen tesisi gereksinimi
doğmuştur. Bu uygulamadan önce yılda bir yapıldığı öne sürülen muhasebe ve
raporlama faaliyetleri ayda bir yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerle muhasebe ve denetim mesleğinin önemi ortaya çıkmış muhasebede raporlama
dönemleri aylık olarak yapılmaya başlanmıştır.

*

İSMMMO Başkanı
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1.6.1989 Tarihinde Kabul Edilen 3568 Sayılı “Serbest Muhasebeci,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu
1989 yılının Haziran ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'dur. Bu uygulamadan önce,
profesyonel muhasebe mesleğini tanımlamak mümkün olamıyordu ve hep
gelişmiş ülkelerdeki durumlardan örnekler verilerek anlatılmaya çalışılıyordu.
Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, profesyonel muhasebe meslek mensuplarının görev alanları tanımlanabilmiş ve kendilerine çeşitli düzeylerde sorumluluklar atfedilebilmiştir.
1989 yılı ise mesleğimizde ayrı öneme sahip bir kilometre taşıdır. Bu
döneme kadar, sırtımıza kazılı bir kâtip imajı vardı. 10 metrekarelik bürolarda, önüne poşetlerce evrakların yığıldığı kolluklu kâtipler…
20 Mart 1990 tarihi de önemlidir. Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayında,
bir mukavva kutu içersinde 50’şer lira para toplanmıştı, yaklaşık 160 milyon
lira bizlere teslim edilerek ve Odamızın kuruluş görevi verildi. Bu dönemde
ne oturulacak bir yerimiz vardı, ne çalışacak masamız nede üyelerimize hizmet verecek bir personelimiz vardı.
Bugün, 20 yıllık meslek mücadelesinden, bir birikimden, bir kazanımdan söz ediyorsak, bunu, bu tespitimize borçluyuz. Mesleki mücadelemiz açısından dopdolu, kazanımlarla taçlandırılan 20 yılda, bizleri, yine eğitim bir
arada tuttu. Bu süre içerisinde muhasebe mesleğini geliştirdik, kendimizi
geliştirdik, uzmanlaştık, imzamızı kazandık.
Mesleğimizin kilometre taşlarında hep birlikte mücadele ettik. Mücadele
ettik ve hep daha iyisini hedefledik. Daha iyisi için çalıştık.
Meydanlarda, eğitim salonlarımızda, işyerlerimizde, Sempozyumlarımızda
bir araya geldik. Panellerimizde tartıştık, meslek odaları koordinasyonunda,
diğer odalarımızın toplantı salonlarında, ilçelerimizde, komitelerimizle, özel
günlerimizde hep bir aradaydık.
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Medyada… Tartışma platformlarında buluştuk.
Bize omuz veren hocalarımızla, eğitmenlerimizle, gönül verenlerle, sözü
olanlarla, aynı düşünceyi haykıranlarla, meslek mücadelesinde beraber olduk.
Dayanışma içinde kenetlendik
Ünlü bir söz vardır;” Büyük bir iş başarmak isteyenin, öncelikle büyük
bir hayali olması gerekir” Biz hayal ettik ve 20 yılda gerçekten büyük bir şey
yaptık. Başarıyı adımla ördük. Örgütlülüğümüz yaşam için mücadele, gelecek
için çözümdür dedik, çıtayı sürekli yükselttik, çok büyük kazanımlar elde
ettik.
Mesleğimizde bugünü dünden gördük, yarını bugünden planladık. Bu
sayede, Türk muhasebe mesleğini dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere
paralel bir noktaya taşıdık. Mesleğin bugünü ve geleceğinde, eğitimin vazgeçilmez olduğunun bilinciyle çalışmalar yaptık. Eğitim birimlerini ilçelere yaygınlaştırdık. e-eğitimle bürolara, evlere uzandık. Üniversiteler ile yakın
temasta olduk. Mesleki kariyeri geliştirmek için bütün olanaklarımızı kullandık. Mesleki mücadeleyle yetinmedik, toplumsal kalkınmada etkin rol aldık.
Sorunlara mercek tuttuk, çözüm önerileri geliştirdik.
Saygın meslek için çıktığımız yolda;
Başardıklarımızla Türkiye genelindeki 80 bin meslek mensubumuza
önderlik ettik. Çalışmalarımız, stratejik bilgi mesleğinin altyapısı oldu.
Muhasebe bugün stratejik bilgi mesleği kimliğine kavuşurken, bizler bugünün
ihtiyaçlarına yanıt veren donanımlı çalışanlar olduk. Bu hedefe ulaşmak için
Akademi’ye uzanan yolda, eğitim ağımızı sürekli genişlettik.
Yeterli mi? Yeni başlıyoruz, hala ciddi sorunlarımız da var.Bu sorunları
çözmeye dönük somut projelerimiz, adımlarımız ve olanaklarımız vardır.
Örgütlü gücümüz, mesleki sorunlara karşı ‘ortak akıl’ı oluşturmuştur.
Olanaklarını hazırladığımız kurumsallaşma bizi yarın da başarıya götürecektir. Kurumsallaşarak rekabet gücümüzü arttıracağız... Muhasebe mesleği,
denetim mesleğine dönüşmekte, fonksiyonu farklılaşmaktadır. Yasalaşmasını
dört gözle beklediğimiz Türk Ticaret Kanunu ve Basel II düzenlemeleri alanı-
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mızı genişletecek. Mesleğimizin önemi artıyor. Artık sadece vergi için değil,
bilgi ve karar için muhasebe yapacağız. Yarattığımız katma değer artacak.
Biz mesleğimizde yeni döneme hazırlanırken toplumsal sorunlara duyarlılığımız da; eleştirilerimizi, önerilerimizi yine yüksek sesle dillendirme gücünü verecektir.
Sorunlara çözüm irademiz, yine bürokrasiyi bitirmek için en büyük silahımız olacaktır. Karşılığı alınmayan hizmetlerin içinde boğulmamak için, bu
sorunları çözmek için yeterli gücümüz vardır. Gerek bağımlı gerek bağımsız
çalışanlarımızın yakınmalarını azaltacak projelerimiz, yine bizi başarıya ulaştıracaktır. Mesleki kariyerimizi geliştirmenin anahtarı, yine eğitim olacaktır,
dayanışma olacaktır.
Bizler de meslek yasamızın günün ihtiyaçlarına cevap vermediğini biliyoruz. Meslek yasamızın, günümüz koşullarının gerisine düştüğünü bizler de
görüyoruz.
Şeffaf ve uluslar arası muhasebe uygulaması için yeni Türk Ticaret
Kanunu ve Basel II kriterleri devreye girecektir. Bu yasalarla, mesleğimiz,
işletmelerin kredi değerliliğinde vazgeçilmez olacaktır. Meslek mensuplarımızın kariyerinin de, objektif kriterlerle belirlenmesi, risk ölçümü ve kredilendirme sürecinde de yaşamsal önem taşıyacaktır. Bu süreç hem bankaları hem
de küçük ve orta boy işletmeleri çok yakından ilgilendirecek. Bizler bu süreci biliyoruz ve sorumluluğumuzun farkındayız.
Bizler, ekonominin önceliklerini kendine öncelik edinen, tarafların katıldığı ve mesleki sorunları odağına alan bir anlayışla hazırlanan meslek yasası
için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
Biz biliyoruz ki;
Bugün, tahsilat, haksız rekabet, angaryalar gibi mesleki sorunları gündemine almayan, kariyer planlamasını, kurumsallaşmayı özendirmeyen, uzmanlaşmayı temel almayan hiçbir yasal düzenleme bizi ileriye taşımayacaktır.
Böyle düzenlemeler, sadece adaletsizlik kaynağı olacaktır.
Danışma meclisimizde, komitelerimizde yarattığımız çalışma ortamı ile
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meslekte ortak akılı harekete geçirdik. Mesleğin gelişimi için sorunlara çözüm
temelinde çalıştık.
Odalarda siyasetçilerin iktidarı, ekonomide kayıp demektir. Meslek
örgütlerinde siyasetçilerin zaferi, üyenin kaybı demektir. Hepimizin kaybı
demektir. Daha aydınlık bir Türkiye için çıktığımız meslek mücadelesinde
kimsenin arka bahçesi olmadık olmayacağız.
Başarımız aynı zamanda ülkemiz ve mesleğimiz için daha çok şeyler
başaracağımızın da teyididir…
VERGİDE ADALET SAĞLANMALIDIR
Vergi kalkınmış, sorunlarını hafifletmiş, katma değer yaratan, küresel
rekabette söz sahibi olan, ekonomisi güçlü, bağımsız, demokrasisi de kaliteli
bir Türkiye yaratmanın anahtarıdır.
Bu anahtarı iyi değerlendirmeli ve sürekli işlevsel tutmalıyız. Adil bir
vergi sistemi kurulmasının zamanı, çoktan gelmiştir. Özerk vergi idaresi, harcama ve tasarrufların kaynağının sorulması, borsa ve döviz işlemleri için
finansal vergi işlemi uygulanması alınması gereken acil önlemler arasındadır.
KDV pazarlığına izin vermemek için her türlü harcamanın vergiden
düşülmesinin yolu açılmalıdır. Kişilerden alınan Gelir Vergisi oranı yüzde 15
yerine yüzde 10’dan başlamalı, verginin tabana yaygınlaştırılması için 18
yaşını dolduran herkes beyanname vermelidir.
Vergi sistemi, vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdamı teşvik etmeli, kanun arasında paralellik, tutarlılık sağlanmalıdır. Sistem hukukun
üstünlüğünü, kişi haklarını esas alan bir yapıya kavuşturulurken yüksek oranların, kayıt dışını beslemesinin de önüne geçilmelidir.
Vergi konusunda yıllardır söylediğimiz eleştiri ve önerilerimiz geçerlidir. Bilinmelidir ki; geniş kitleler, elektrik, yol, su olarak döndüğüne inandığı,
sağlık ve eğitime dönüştüğünü gördüğü, adil sistemine gönül vereceklerdir.
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KRİZ VE KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE VARIZ
Bizler de kayıt dışı ile mücadelede İdare ile sürdürdüğümüz işbirliğini
arttıracak, bu konuda bütün olanaklarımızı seferber edeceğiz.
Vergi, bir ülkede demokratik yaşamın da ekonomik kalkınmanın da vazgeçilmez unsurları arasındadır. Vergi bilincinin geliştiği ülkelerde, hesap
verme ve hesap sorma kültürü de gelişir. Bu kültür, ülkelerin her alanda gelişiminin aynı zamanda sigortasıdır. Mükellef ile idare arasında doğal köprü
görevi gören biz mali müşavirler de ülkenin vicdanı, denetimin sigortası
olmaya devam edeceğiz.
Bizler, ekonomisi güçlü, demokrasisi kaliteli bir Türkiye’nin özlemini
yaşıyoruz. Bunun için her türlü işbirliğine varız. Türkiye’nin istihdama ceza
gibi vergi uygulama lüksü yoktur. Kayıtlı ekonomiyi savunurken kayıt içindeki işletmeyi sürekli cezalandırırsak kayıt dışını büyütürüz.
Ekonomik krizin etkilerinin kendiliğinden sona ermeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu senaryoya umut bağlayarak zaman kaybetmekten vazgeçmeliyiz.
2008 krizi 2001’den farklı olarak ani bir çöküş ve hızlı toparlanma şeklinde
yaşanmayacaktır, bu ortaya çıkmıştır. Uzun vadeye yayılan bir durgunluk
getirdiğini görmeli ve önlemleri ona göre yoğunlaştırmalıyız.
İŞSİZLİK ÖFKEYİ, ÖFKE KARANLIĞI BESLER
İşsizlik ve umutsuzluk öfkeyi besler… Öfke ise toplumların, yaşamın,
insani bütün değerlerin en büyük düşmanıdır. Tarih buna pek çok kez tanıklık
etmiştir. Hemen her savaşta, öfke yaşama karşı ölümü, aydınlığa karşı karanlığı, uzlaşmaya karşı ötekileştirmeyi, barışa karşı düşmanlığı beslemiştir. Öfke
ve umutsuzluk, özgürlüklerin, gelişimin en büyük engellerindendir. Baskı
rejimlerini de besler, faşist ve şoven eğilimleri de destekler.
İşte Türkiye böyle bir tablo ile karşı karşıyadır… Yeni yoksul sınıfın,
geleceğinin planlanması en acil sorundur. Bu risk günübirlik hesapları, belirli
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siyasi çıkarları, oyunları kaldıramayacak kadar yaşamsaldır. Türkiye’nin ikilem içinde kalmaması gerekir. Bu tabloyu iyi okuması, derhal bir kalkınma
programını gündemine alması, çiftçisine kulak vermesi, işsizine alternatif
yaratması, çalışanlarına sahip çıkması gerekmektedir. Bugün çözüm üretme
günüdür. Gümrük tarifesi oranlarını gözden geçirme zamanıdır. Yerli üretimi
teşvik etme vaktidir. Çözümün formüllerini yaşama geçirmek artık yarına
bırakılamayacak bir iştir.
GÜN, EKONOMİYE ODAKLANMA GÜNÜDÜR
Eğitim sistemi, istihdam piyasası sağlıklı işlemeyen bir toplum,
Anayasası değiştirilirken bile sesini yükseltemez. Yarınını göremeyen işletmeler gibi ülkeler de geleceklerini planlamadan ayakta kalmakta zorlanırlar.
Kaliteli demokrasi ile güçlü ekonomi birbirini besleyen, birbirlerinden ayrılamaz olgulardır.
Bizler, güçlü ve kaliteli demokrasi istiyorsak, ekonomik kalkınmaya
öncelik vermek durumundayız. Anayasa değişikliklerini ele alırken de güçlü
ekonomiden yoksun bir demokratikleşme olamayacağı gerçeğini bütün çıplaklığıyla görebiliyoruz.
TEDAVİ İÇİN DOĞRU TEŞHİS GEREKİR
Doğru çözümü bulabilmemiz için öncelikle doğru teşhis koymamız
gerekir. Doğru dili kullanmak zorundayız. Verileri de toplumsal sorunları da
konuşurken doğru dili kullanmamız gerekir. Başkalarının anlattığı Türkiye’yi
bilmem, ama bizim gördüğümüz Türkiye’nin işsizi 6 milyon! Bu 6 milyona
köyünden koparılmış, yarın ne yapacağını bilmeyen başka milyonları da eklemek mümkün. Her yıl mezun olan ve istihdam edilmesi gereken 700 bin genci
de unutmamalıyız.
Türkiye’nin karşısındaki tablo zorludur, çetindir. Türkiye büyümek
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zorundadır. Türkiye pek çok ülkeden daha fazla büyümek, daha sağlam ilerlemek zorundadır. Bu insanlara iş, aş yaratmak için öncelikle siyasi irade, “İşte
bakın ABD yüzde 1 büyürken, Japonya yüzde 1.5 büyürken biz 3’ü yakaladık” dememelidir.
Pembe tablolar çizmek için enerji harcamayı bırakalım. Biz sadece işsizimize iş bulabilmek için, gelişmiş ülkelerden kat kat daha fazla büyümeliyiz.
Bugün ülkemizde kişi başına gelir 8.500 dolardır. Amerika’da bu 40 bin,
Avrupa ülkelerinde 30 bin civarındadır. Yüzde 1’lik büyümenin gelire
Amerika’daki gelire etkisi 400 dolar, Avrupa’da 300 dolardır. Biz de ise 85
dolardır. Yani Türkiye çok daha fazla büyümek, daha hızlı koşmak, çok daha
iyi düşünüp yarınlarını planlamak durumundadır. İşte bu nedenle öncelikle
doğru teşhisi koymalıyız, doğru teşhis için de doğru dili kullanmalıyız.
İŞİ OLAN HER BİR KİŞİ, ÜÇ İŞSİZE İŞ SORUYOR
Toplumsal sorunlar duyarlı bir tutumla, yurttaşımızın, ekonomimizin
durumunu işleyen raporlar açıklıyoruz. Biz burada kimseye özellikle vurmak
için altı boş söylemler kullanmıyoruz. Buna özellikle özen gösteriyoruz. Ama
kimseye yaranmak için de sadece pozitif rakamlarla da konuşmuyoruz.
Hepimizin yaşadığı bir gerçek var. Yakıcı bir sorun; işsizlik. Bugün her gittiğim yerde, dostlarım yakınları için iş soruyor. İnanın çok kötü hissediyorum.
Bugün işi olan her bir tanıdığınıza dikkat edin, çevresindeki üç işsiz yakınına,
dostuna iş aradığını göreceksiniz. E-mail im’de CV diye arama yaptığımda,
onlarca ileti geliyor, bunlar hala güncelliğini koruyanlar… İşte bugün karşı karşıya olduğumuz tablo bu ise bir yerlerde, bir şeyler yanlış yapılıyor demektir.
İŞGÜCÜ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ
Bizler elbette umudumuzu koruyoruz. Ancak alınması gereken önlemler
de vardır. Siyasi inatlaşmanın kimseye yarar getirmeyeceği de açıktır.
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Şimdi yapılacak ilk şey işsizlikle mücadele ve emek gelirinin korunması olmalıdır. Bunun için önlem alınmalı, sermaye üzerindeki vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır. Altyapı güçlendirilirken Gümrük Birliği çerçevesinin daraltılması ve sermaye hareketlerinin denetimi kaçınılmaz olmuştur. Amaç bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalıdır. İşgücü maliyetleri düşürülmelidir.
İşsizlikle mücadele ve emekçi halkın gelirlerinin korunması istikrar programının ana amacı olmalıdır. Bugün, Batı ülkeleri neoliberal modelin tüm öğelerini çiğnemişlerdir. Genişletici ve istihdamı arttırıcı önlemler almışlardır.
Türkiye bu uygulamaları örnek almalıdır.
SERMAYE GELİRİNE VERGİ YAYGINLAŞTIRILMALI
Sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır. Borsa ve
döviz işlemleri üzerine düşük oranlı, ancak yaygın bir finansal işlem vergisi
uygulanmalıdır. Tüketici güveninin sağlanması ve iç pazarın canlandırılması
büyük önem taşımaktadır.
Enflasyon hedeflemesi anlayışı terk edilmelidir. Krizin yayılma biçimi
sadece fiyat istikrarını sağlamış olmanın makro ekonomik istikrarı sağlamayacağını ortaya koymuştur. Merkez Bankası dövizin reel fiyatını hedef alan
ve Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesini önleyecek tedbirleri uygulamaya koymalıdır.
ÇALIŞMALAR KISA, ORTA, UZUN VADELİ PLANLANMALI
VE DÜŞÜNÜLMELİDİR
Tekrar etmekte yarar görüyorum; uzun vadeli önlemleri de ihmal etme
lüksümüz yoktur. Gümrük Birliği’nin çerçevesi, Dünya Ticaret Örgütü’nün
imkan verdiği koruma önlemleri kullanılarak ya da doğrudan Gümrük Birliği
hükümlerine başvurarak daraltılmalıdır. Yabancı sermaye giriş, çıkışı yurtdışından borçlanma ve sıcak para hareketleri ek vergi, munzam karşılık oranları gibi önlemlerle sınırlandırılmalıdır.
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Bugün artık Türkiye’de üretimi özendirmenin, yeniden canlandırmanın
zamanıdır. Krizin başında yapılan arama toplantıları yeniden başlatılmalı, bu
çözüm platformlarına bütün sektörler ve bütün kesimler katılmalıdır.
Alınabilecek önlemler tartışılmalı, derhal harekete geçilmelidir. Türkiye, teşvik politikasını da gözden geçirmeli, istihdam ve katma değer yaratan sektörlere öncelik tanımalıdır.
KAYBEDİLECEK BİR ZAMANIMIZ YOKTUR,
Artık kaybedecek bir ay değil, bir hafta, bir gün değil, bir dakika bile
kalmamıştır. Daha önce alınan kriz önlemlerinin etkileri tartılırken yeni
önlemler devreye sokulmalıdır. İşsizlikle mücadele doğrultusunda esnek istihdamın önünü açan ve işten çıkarmayı kolaylaştıran yasal hükümler askıya
alınmalıdır. Özel girişimlere vergi indirimi ya da işsizlik sigortası fonundan
yararlanma istihdamın korunması koşuluna bağlanmalıdır. İşletmelere kayıt
dışılıktan çıkma ve işten çıkarmama şartları getirilerek teşvik verilmelidir.
Hükümetin esnafa kredi ve faiz desteği milyonlarca insan için olumlu
olmuştur. Ancak vergi muafiyeti, objektif kriterlere göre uygulanmalıdır.
Sağlanacak destek, esnafın da içinde olduğu kitlelere vergi ve zam olarak dönmemelidir. Yoksullaştırıcı ekonomi politikaları, günübirlik popülizm esnaf
kesimini de olumsuz etkileyecektir. Her seçim öncesinde tanık olduğumuz
küçük jestler, büyük yükler olarak dönmektedir. Buna bütün kesimler dikkat
etmelidir. Türkiye bütçe açıklarını kapatırken yine çalışan kesime, vergi verene yüklenmekte, kaybeden çoğunluğu arttırmaktadır. Bunun yerine yapısal
sorunları odağına alan bütünlüklü kalkınma planı hazırlanmalı, bütün kesimler aynı masa etrafında çözüm için çalışmalıdır.
HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
Bizler, sorunlarımız karşısında ‘bana ne’ deyip geçemeyiz. Hiçbir kesimin buna lüksü yoktur hiçbir örgütlü gücün… Ne meslek odalarının, ne sen-
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dikaların ne üniversitelerin… Hele, hele bugün ülkemizin yönetiminde olanların kesinlikle yoktur. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesine karşın, ihracatı 100 milyar doları bulmasına karşın, insanına umut
verecek bir noktadan uzaklaşıyorsa bir yerlerde bir şeyler yanlış yapılıyor
demektir.
Birilerinin zenginliğine zenginlik katması, siyasi kariyerlerini garantilemek için hesaplara girmesi Türkiye’nin yarınlarını kurtarmayacaktır. Aslında
hesap sahiplerini de kurtarmayacaktır. Bir söz vardır; Hepimiz aynı gemideyiz… Bu söz bugün yeniden anlam kazanmıştır.
SONUÇ
Türkiye'nin kalkınması için yapılması gerekenler bir bütündür ve herkese görev düşmektedir. Bizler de makro ekonomi politikalarına dönük öneri ve
eleştirilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Tabii burada herkesin kendi alanında farklılık ve farkındalık yaratmasının önemi de büyüktür. Bizler, öncelikle
kendi mesleğimize, örgütlülüğümüze sahip çıkarak, sorunlara çözüm konusunda kenetlenerek örnek oluşturuyoruz. Mesleki saygınlığımızı ve verimliliğimizi arttıracak projeler hazırladık. Meslek mensuplarımızın zorlu rekabet
koşullarına uyumu için yol haritası çıkardık. Bunun için kurumsallaşmayı
eylem planına bağladık. Mesleğimizin geleceğini oluşturacak bu projeleri
hazırlarken mevcut çalışmalarımıza ilave olarak; çağımızda ortaya çıkan ve
geleceğimizi şekillendirecek faktörleri esas aldık. Yani ekonomimizi büyütecek, kamu yararını gözetecek, mesleğimizi de toplumda daha saygın ve güvenilir hale getirecek biçimde geleceğe yön vermek için çalışmalarımızı kısa
orta ve uzun vade olarak programladık.
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YAZILIMLARIN (TMS 38’E GÖRE)
DEĞERLEMESİ
RECOGNITION AND MEASUREMENT
OF SOFTWARE (ACCORDING TO TAS 38)
Prof. Dr. Haluk SUMER*
Öğr. Gör. Dr. Mert ERER**
Öz
Bu çalışmada, bilgisayar yazılımlarının “TMS 38: Maddi Olmayan
Duran Varlıklar” hükümlerine göre nasıl muhasebeleştirileceği incelenmiştir.
Bu çerçevede, öncelikle bilgisayarlar yazılımları hakkında genel bilgiler verilmiş, ardından yazılımların aktifleştirilebilmeleri için sağlamaları gereken kriterler, ilk defa kayıtlara alınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kayıt
tarihinden sonraki dönemlerde değerlemesi örneklerle açıklanmış.
Anahtar Sözcükler: Yazılım Çeşitleri, Maddi Olmayan Kalem, Maddi
Olmayan Varlık, Yazılımların Değerlemesi.
Abstract
The accounting treatment of computer software according to “Turkish
Accounting Standandard for Intangible Assets“ is analyzed in this study.
Firstly, general information on types of software is given, then recognition criterias for software, important issues about initial measurement of software and
its measurement after recognition are explained with examples.
Key words: Types of software, Intangible Items, Intangible Asset.
* Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., Almanca İşletme Bölümü.
** Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., Almanca İşletme Bölümü.
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1. Giriş
Bilgi çağında, işletme içinde ve dışında üretilen çok sayıda ve dağınık
durumda bulunan verileri toplamak, birleştirmek, analiz etmek ve bu analizler
sonucunda değerlendirmeler yapabilmek için bilgisayar kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle günümüzde bilgisayar kullanmayan bir işletmeye rastlamak hemen hemen mümkün değildir.
Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişim, bilgisayarın kendi üzerindeki
parçalar (donanım) arasındaki iletişim ve bilgisayarın diğer bilgisayarlarla iletişimi yazılımlar aracılığıyla sağlanır. Bu yazılımlardan bazıları bilgisayarın
parçaları üzerinde önceden programlanmış olarak satın alınmakta, bazıları ise
kullanıcının ihtiyaçlarına göre yapılandırılarak sonradan eklenmektedir.
Donanım kapasitelerinin artmasıyla birlikte yazılımlar yardımıyla yapılabilecek işlerin çeşidi ve kapsamı da artmaktadır. Bu gelişme de sonuçta yazılımların fiyatlarına yansımaktadır. Artık büyük şirketlerde bütünleşik bilgisayar sistemleri kurulmak istendiğinde bilgisayarlara yüklenecek yazılımların
değerleri milyon dolarları bulabilmektedir. Günümüzde yazılımlar şirketler
için önemli bir varlığı temsil etmektedirler.
Bu gelişmeler neticesinde, yazılımların nasıl muhasebeleştirileceği giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Yazılımların muhasebeleştirilmesinde en önemli sorun yazılımların maddi olmayan bir unsur teşkil etmelerine
rağmen mutlaka maddi bir unsurla birlikte kullanılmalarıdır. Bu çalışmada bilgisayar yazılımlarının “TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar” hükümlerine göre nasıl muhasebeleştirileceği, yazılımların hangi şartları sağladığı
zaman maddi olmayan duran varlık olarak sayılacağı ve daha sonra da maddi
olmayan duran varlık kapsamındaki yazılımların ne şekilde muhasebeleştirileceği örneklerle açıklanmıştır.
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2. Genel Bilgiler
2.1. Yazılım Çeşitleri
Yazılımlar temel olarak gömülü yazılımlar, sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olarak üçe ayrılırlar (Institut der Wirtschaftsprüfer, 2004, 2).

Şekil 1. Yazılım Çeşitleri (Institut der Wirtschaftsprüfer; “IDW Stellungnahme
zur Rechnungslegung: Bilanzierung von Software beim Anwender”, 2004, s. 2)
Gömülü yazılımlar, donanım ve yazılım arasındaki bağlantıyı sağlarlar.
Üzerinde bulunduğu donanıma güç gelmesiyle çalışmaya başlayan gömülü
yazılımlar kendilerine önceden verilen görevleri yürüterek bilgisayarın temel
işlemlerini yönetirler (Sloss ve ötekiler, 2004, 367). Çoğu bilgisayarda bulunan BIOS gömülü yazılımlara iyi bir örnektir. Anakartın üzerinde yer alan bu
program bilgisayarın açılışında saat ve tarih bilgilerini yükler, görüntü kartını
tanımlar, anakarta bağlı klavye, fare taramasını yapar ve bilgisayara bağlı
diğer kartları listeler. Ancak bu işlemler bittikten sonra işletim sistemi gibi
diğer programlar yüklenmeye başlar.
Sistem yazılımları uygulama yazılımlarının donanım grubu üzerinde
pürüzsüz olarak çalışmasını sağlayan, program akışını yöneten ve kullanıcı
emirlerinin bilgisayar tarafından gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlardır
(Steinmetz ve Nahrstedt, 2004, 25). En bilinen sistem yazılımı “işletim siste-
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mi”dir. İşletim sistemi, bilgisayar donanımının verimli ve kolay kullanılmasını
sağlamak amacıyla hazırlanan programlardan oluşur. Genellikle bilgisayar ilk
açıldığında, işletim sistemini oluşturan programlar, gömülü yazılımların yüklenmesinden sonra otomatik olarak çalışırlar (Hoşcan, 1998). Microsoft Windows,
Unix ve Mac OS X günümüzde en çok kullanılan işletim sistemleridir.
Uygulama yazılımları kullanıcıların belirli ihtiyaçlarını karşılamak, belirli
sorunlarını çözmek amacıyla üretilen yazılımlardır (Dale ve Lewis, 2006, 324).
Genel amaçlı uygulama yazılımları ve özel amaçlı uygulama yazılımları olarak
iki gruba ayrılırlar. Genel amaçlı uygulama yazılımları tüm bilgisayar kullanıcılarına hitap ederken, özel amaçlı uygulama yazılımları belirli bir kullanıcının
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yazılan ve sadece bu kullanıcı tarafından kullanılan yazılımlardır (Sturhahn ve Schachtner, 1998, 18). Kelime işlem programları (MS Word, PW Professional Write vb.), sunum programları (MS
Powerpoint vb.) ve dosya yönetim programları (MS Access vb.) gibi yazılımlar
genel amaçlı yazılımlara örnektir. Belirli bir hastanenin kullanımı için hazırlanan “Hastane Otomasyon Sistemi” veya bir seyahat acentesi tarafından kullanılan “Otel Rezervasyon Sistemi”, “Uçak Bileti Düzenleme Sistemi” gibi yazılımlar özel amaçlı uygulama yazılımlarına örnektir.
2.2. Yazılımlarla İlgili Olarak TMS 38’in Kapsamı
Bir dönemden uzun süre işletmede kullanılması öngörülen yazılımlar,
belirli şartları sağladıkları takdirde, TMS 38 hükümlerine göre muhasebeleştirilirler. Satış için öngörülen yazılımlar “TMS 2 – Stoklar” veya, yazılımın
üretim süreci bir dönemden uzun sürüyor ise, “TMS – 11 İnşaat Sözleşmeleri”
standartlarına göre değerlenirler. TMS 2’nin kullanımı, dönen varlıklar altında gösterilen ve satılması planlanan kopyaların değerlemesi ile sınırlıdır; satılmak üzere kendisinden kopyaların çıkarıldığı kaynak program ise, eğer satışı
düşünülmüyorsa, duran varlık olarak TMS 38 hükümlerine tabidir (Suerman,
2006, 141).
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38 Numaralı Standart’ın uygulanabilmesi için öncelikle varlığın maddi
mi yoksa maddi olmayan bir duran varlık mı olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle maddi ve maddi olmayan unsurların birlikte oluşturduğu
varlıklarda bu ayrımı yapmak zordur. Konu ile ilgili olarak TMS 38’de işletmenin, maddi olan ve olmayan unsurlardan oluşan bir varlığın, “TMS 16
Maddi Duran Varlıklar” Standardına göre mi, yoksa maddi olmayan duran
varlık olarak “TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardına göre
mi ele alınması gerektiğine karar verirken, hangi unsurun daha önemli olduğuna ilişkin olarak muhakemede bulunması gerektiği (TMS 38.4) hüküm altına alınmıştır. Ancak hangi unsurun daha önemli olduğuna dair muhakemede
bulunurken hangi kriterlere göre karar verileceği Standartta belirtilmemiştir.
Bu noktada maddi ve maddi olmayan unsurların parasal değerleri veya varlığı kullananın ekonomik amacı ayrım kriterleri olarak göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca Standartta yazılımlarla ilgili olarak yazılımın donanımın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmemesi durumunda, bilgisayar yazılımının maddi
olmayan duran varlık olarak değerlendirileceği (TMS 38.4) belirtilmiştir.

Şekil 2. Yazılımların Değerlenmesi (Suerman, Jan-Christoph,
“Bilanzierung von Software nach HGB, US-GAAP und IFRS - Integrative
Analyse der Regelungen zu Ansatz, Bewertung und Umsatzrealisation von
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Software aus Hersteller- und Anwendersicht”, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Julius Maximillian Universität zu Würzburg, 2006, s. 141)
Örnek 1: Karatekinler AŞ muhasebe bölümde kullanılmak üzere bir bilgisayar ile birlikte işletim sistemi ve muhasebe programı da satın almıştır.
Bilgisayar donanımının üzerinde önceden yüklenmiş olarak gelen gömülü yazılımlar, bilgisayarın çalışması için gerekli olduğundan bilgisayarın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir ve duran varlık olarak bilgisayarın maliyet
bedeline dahil olarak “255. Demirbaşlar” hesabına kaydedilir. Buna rağmen,
işletim sistemi donanımın ayrılmaz bir parçası olmadığı için, Standart’a göre
maddi olmayan duran varlık olarak kabul edilir ve işletim sisteminin bedeli
“260. Haklar” hesabına kaydedilir. Bilgisayara yüklenen muhasebe yazılımı
da bilgisayarın ayrılmaz bir parçası değildir. Ayrıca söz konusu yazılım işletmeye ekonomik fayda sağlamak bakımından üzerinde taşındığı fiziksel cisimden (örneğin CD) daha önemli olduğu için maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılarak “260. Haklar” hesabına kaydedilerek TMS 38 hükümlerine göre aktifleştirilecek ve değerlenecektir. İşletme sistemi ile muhasebe
programı “260. Haklar” hesabında farklı alt hesaplarda takip edilecektir.
3. Yazılımların Değerlemesinin TMS 38 Hükümlerine Göre
İncelenmesi
3.1. Satın Alınan Yazılımların Aktifleştirilmesi
Belirli bir varlığın 38 Numaralı Standart kapsamında değerlendirilebilmesi için varlığın Standart’ta belirtilen maddi olmayan kalem veya maddi
olmayan varlık tanımına uyması gerekmektedir. Standartta maddi olmayan
kalemler* ve maddi olmayan duran varlıklar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
* Standardın 68. maddesinde aynen bu ifade kullanılmıştır; “maddi olmayan kalem” ifadesinin İngilizcesi
“intangible item”, Almancası “immaterielle Posten” şeklindedir. Maddi olmayan kalem ifadesi, özü gereği Maddi
Olmayan Varlıklar Standardı kapsamına giren ancak yukarıda belirtilen kriterleri sağlamadığı için maddi olmayan
varlık olarak aktifleştirilemeyen ve dönem gideri olarak kaydedilen unsurları tanımlamaktadır.
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a) Maddi Olmayan Kalemler: İşletmeler bilimsel ya da teknik bilgi, yeni
süreç veya sistemlerin tasarım ve uygulanması, lisans, fikri mülkiyet hakları,
piyasa bilgisi ve markalar (marka isimleri ve yayın hakları dahil) gibi maddi
olmayan kaynakları elde etmek, geliştirmek, bunların varlıklarını devam ettirmek veya değerlerini arttırmak amacıyla kaynak kullanırlar veya borç altına
girerler. Bu tanım kapsamına giren hak ve değerlere örnek olarak bilgisayar
yazılımları, patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek
hizmeti sunma hakları, balıkçılık lisansları, ithalat kotaları, isim hakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, müşteri sadakati, pazar payı ve pazarlama hakları
sayılabilir (TMS 38.9).
Yukarıda anılan örneklerden Standartta anılan belirlenebilirlik, varlık
üzerinde kontrol ve gelecekteki ekonomik yararların varlığı kriterlerini sağlamayanlar maddi olmayan kalem olarak adlandırılırlar. Buna ek olarak herhangi bir yazılımın maddi olmayan kalem sayılabilmesi için, önceki bölümde de
belirtildiği gibi, donanımın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaması veya önemli derecede maddi bileşenlerden oluşmaması gerekmektedir. Maddi olmayan
kalemleri elde etmek ya da işletme içinde yaratmak için katlanılacak harcamalar, oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilirler. Eğer söz konusu kalem
bir işletme birleşmesi sırasında elde edilmiş ise ilgili kalem, elde etme tarihinde muhasebeleştirilen şerefiyenin bir parçasını oluşturur (TMS 38.10).
b) Maddi Olmayan Varlıklar: Maddi olmayan kalem tanımına uyan varlıklardan belirlenebilirlik, varlık üzerinde kontrol ve gelecekteki ekonomik
yararların varlığı kriterlerini sağlayanlar maddi olmayan duran varlık olarak
tanımlanırlar.
Bir varlığın, ayrılabilir olması veya ayrılabilir olmasına bakılmaksızın
sözleşmede yer alan haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması
durumunda, belirlenebilirlik kriterini sağladığı varsayılır. Ayrılabilir olma
kavramı, varlığın “işletmeden ayrılabilme ya da bölünebilme özelliğine sahip
ve satılabilir, devredilebilir, lisans altına alınabilir, kiralanabilir ya da takas
edilebilir olması” şeklinde tanımlanmıştır (TMS 38.12). Bir yazılımın işletme
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dışından edinilmesi, yazılımın işletmeden ayrılabilir bir varlık olduğunu gösterdiği için, işletme dışından edinilen yazılımların her zaman belirlenebilirlik
kriterini sağladığı kabul edilir.
Standartta kontrol kavramı “işletmenin ilgili varlıktan ortaya çıkan gelecekteki ekonomik yararları kullanabilme ve başkalarının bu yararlara erişimini kısıtlama gücü olması durumu” (TMS 38.12) olarak tanımlanmıştır. Bir
işletmenin maddi olmayan duran varlığın gelecekteki ekonomik yararlarını
kontrol etme kabiliyeti yasal olarak kullanabileceği haklara dayanır.
Genellikle yazılımlar ilgili lisansın da alınmasıyla elde edildiği için yazılımların yasal olarak korunduğu kabul edilir.
Maddi olmayan duran varlıktan beklenilen gelecekteki ekonomik yararlar; ürün ve hizmet satışından sağlanan geliri, maliyet tasarruflarını ya da işletme tarafından varlıkların kullanımından kaynaklanan diğer yararları (stok
takip sisteminin iyileştirilmesi gibi) içerebilir (TMS 38.17). Bu noktada en
önemli konu yazılımın gelecek dönemlerde kullanılıp kullanılmayacağının
veya kullanılmasının işletmeye yarar sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesidir. Hızlı gelişen teknoloji nedeniyle yazılımların işletme içi ve dışı kullanımı
planlanan kullanım süresinden önce bitebilir ve bu da yazılımın bilançodan
çıkarılmasına neden olabilir (Suerman, 2006, 142).
Örnek 2: Akcan limitet şirketi 4.000 TL’ye aldığı bütçeleme programının ekonomik ömrünü beş sene olarak belirlemiştir. Üçüncü senenin sonunda
bütçeleme sistemi değiştiği için şirket eski program yerine yeni bir bütçeleme
programı almıştır. Eski program şirkete gelecekte ekonomik yarar sağlamayacağı için eski programın kalan değerinin gider yazılarak kapatılması gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan üç şarta uyarak varlık tanımını da sağlayan yazılımlar, “varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir
bir şekilde ölçülebilmesi durumunda” (TMS 38.21) muhasebeleştirilirler. Bu
kriterleri sağlamayan yazılımlar dönem gideri olarak kaydedilirler. Dışarıdan
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satın alınan yazılımlar için varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçüldüğü varsayılır. Ayrıca yazılımın işletme dışından edinilmesi, işletmenin gelecekte yazılımdan çeşitli ekonomik yararlar sağlayacağı beklentisinde olduğunu gösterir. Bu nedenle, gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması kriterinin işletme dışından edilen yazılımlar açısından her zaman sağlanmış olduğu kabul edilir (TMS 38.25).
Yazılımın işletme birleşmesi sırasında elde edilmiş olması durumunda
da, varlığın yukarıdaki paragrafta belirtilen muhasebeleştirme kriterlerini
daima sağladığı varsayılır (TMS 38.33). Ayrıca devralınan işletmenin devam
eden yazılım araştırma ve geliştirme projeleri maddi olmayan duran varlık
tanımına uyuyorsa ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa şerefiyeden ayrı bir varlık olarak muhasebeleştirilir (TMS 38.34).
3.2. İşletme İçi Üretilen Yazılımların Aktifleştirilmesi
İşletme içi yazılımların üretilmesi araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile
ilgilidir. Araştırma safhasındaki bir yazılım ile ilgili tüm harcamalar dönem
gideri olarak muhasebeleştirilirken, geliştirme safhasında olan bir yazılım
ancak Standartta belirtilen şartları sağladıktan sonra aktifleştirilir. İlk şart
yazılımın teknik olarak gerçekleştirilebilir olmasıdır. Teknik olarak gerçekleştirilebilme kavramı TMS 38’de açık olarak tanımlanmamıştır. TMS’de, belirli bir konuyla ilgili bir yorum bulunmuyorsa benzer veya ilişkili konularla ilgili diğer standartlar ve yorumların getirdiği hükümlerin uygulanabileceği belirtilmiştir (TMS 8.11a). Bu hüküm kapsamında teknik olarak gerçekleştirilebilme kavramıyla ilgili olarak SFAS 86’da bulunan tanım kullanılabilir. SFAS
86’daki tanıma göre, yazılımın işlevlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini
belirlemek için yapılan planlama, tasarım, kodlama ve test etme aşamalarının
tamamlanması ile birlikte yazılımın teknik olarak gerçekleştirilebilir olduğu
ifade edilir (SFAS 86.4).
İkinci olarak yazılımın gelecekte ne şekilde fayda sağlayacağı da belir-
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lenmelidir. Gelecekte sağlanması beklenen fayda, değer düşüklüğü testi ile
ilgili TMS 36 hükümlerine göre belirlenir. Piyasada satışı düşünülen ve teknik
olarak gerçekleştirilebilme kriterlerini sağlayan yazılımların satılması ile birlikte işletmeye belirli bir varlık girişi olacağı kabul edilerek bu yazılımlardan
gelecekte fayda sağlanacağı kabul edilir (Küting, Pilhofer ve Kirchhof, 2002,
82). Satış fiyatı tam olarak belirlenemeyen yazılımlardan elde edilecek fayda
hesaplanırken geçmiş dönemlerde satılan benzer yazılımların veya önceki
sürümlerin bedelleri yol gösterici olabilir (Suerman, 2006, 143). İşletme içi
kullanım amacıya şirketin kendi ürettiği yazılımlar, bu yazılımlardan gelecekte fayda sağlanıp sağlanmayacağı güvenilir bir şekilde belirlenemediği için
aktifleştirilmemelidir (Epstein ve Mirza, 1999, 281). Bu durumda yazılımın
geliştirilmesiyle ilgili harcamalar dönem gideri olarak kaydedilir.
Sonuçta aktifleştirme için getirilen temel iki koşul teknik ve ticari fizibilitenin yapılmış olmasıdır (Akbulut, 2006, 12). Yukarıda belirtilenler dışındaki aktifleştirme şartlarının sadece tamamlayıcı bir rolü vardır. Bu şartlar yazılımın tamamlanmasının ve kullanımının planlanmış olması, şirketin yazılımı
tamamlamak için yeterli kaynağa sahip olması ve geliştirme maliyetlerinin
güvenilir bir biçimde hesaplanabiliyor olmasıdır.
3.3. Yazılımların Kayıtlara Alınması
İşletme içi yaratılan bir yazılımın maliyeti, ilgili yazılımın önceki
bölümlerde anlatılan muhasebeleştirme kriterlerini ilk defa sağladığı tarihten
itibaren yapılan harcamaların toplamıdır. Yazılımın üretilmesi ile ilgili daha
önceki dönemlerde oluşan harcamalar gider olarak muhasebeleştirilir (TMS
38.65). Örneğin, planlama aşamasında olan bir yazılım için yapılan harcamalar teknik olarak gerçekleştirilebilir olma kriterini henüz sağlamadığı için
aktifleştirilmeyecek, gider olarak muhasebeleştirilecektir.
İşletme içi yaratılan yazılımın maliyeti, yönetim tarafından amaçlanan
şekilde çalışabilmesi için ilgili yazılımın yaratılması, üretilmesi ve hazırlanmasında gerekli olan ve yazılımla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin
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tümünü içerir. Bu tür maliyetlere örnek olarak yazılımın oluşturulmasında
kullanılan veya tüketilen malzeme ve hizmet maliyetleri, yazılımın oluşturulmasından kaynaklanan çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin maliyetler
–“TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar" Standardında belirtildiği biçimde,
yasal hakkın tesciline yönelik ödemeler ve yazılımın oluşturulmasında kullanılan patent ve lisansların itfa payları verilebilir (TMS 38.66). Ayrıca TMS 23
hükümleri gereği yazılımın geliştirilmesiyle doğrudan ilişkisi kurulabilen
borçlanma maliyetleri yazılımın maliyetinin bir unsuru olarak aktifleştirilir.
Yazılımın kullanıma hazır hale getirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan
satış ve yönetim giderleri ile diğer genel giderler, yazılımın amaçlanan performansına ulaşmasından önce meydana gelen verimsizlikler ve ilk faaliyet
zararları ile yazılımın kullanımı için personele verilen eğitim harcamaları ise
maliyete dahil edilmez (TMS 38.67).
İşletme dışından edilen bir yazılımın maliyeti, ithalat vergileri ve iade
edilmeleri mümkün olmayan satın alma vergileri de dahil, ticari iskontolar ve
indirimler düşüldükten sonraki satın alma fiyatı ve yazılımı amaçlanan kullanımına hazır hale getirmeye yönelik, doğrudan yazılımla ilişkilendirilebilen
herhangi bir maliyetten oluşur (TMS 38.27). Yazılımla doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlere örnek olarak yazılımın çalışabilir duruma getirilmesi sırasında oluşan -"TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar" Standardında tanımlandığı gibi- çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri, yazılımın çalışabilir duruma getirilmesi sırasında oluşan mesleki ücretler ve yazılımın düzgün çalışıp
çalışmadığının test edilmesine yönelik maliyetler verilebilir.
Yazılımın işletme birleşmesi sırasında elde edilmiş olması durumunda,
yazılımın maliyeti, elde edilme tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. Aktif bir
piyasadaki kayıtlı piyasa fiyatları, bir yazılım için en güvenilir gerçeğe uygun
değer tahminini sağlar. Uygun piyasa fiyatı, genellikle, güncel fiyat teklifidir.
Güncel fiyat tekliflerinin mevcut olmaması durumunda, işlem tarihi ile yazılımın gerçeğe uygun değerinin tahmin edildiği tarih arasında ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik olmaması koşuluyla, gerçeğe uygun değeri tahmin
etmek için en son benzeri işlemin fiyatı esas alınabilir (TMS 38.39-41).
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İşletme, bir yazılımı devlet teşviği yoluyla ücretsiz olarak veya çok
düşük bir bedelle elde edebilir. Bu durumda işletme yazılımı ya gerçeğe
uygun değerinden ya da yazılımın amaçlanan kullanımına hazır hale getirilmesi ile doğrudan ilişkili giderleri nominal tutara ilave etmek suretiyle muhasebeleştirilir (TMS 38.44).
Takas yoluyla elde edilen bir yazılımın maliyeti, takas işlemi ticari işlem
niteliğinden yoksun olmadıkça veya elde edilen yazılımın veya vazgeçilen
yazılımın gerçeğe uygun değerinin güvenilebilir bir şekilde ölçülebilmesi
mümkün oldukça, gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Elde edilen yazılım gerçeğe uygun değeri ile ölçülmemişse, yazılımın maliyeti, bırakılan yazılımın
defter değeridir (TMS 38.45).
3.4. Kayıt Tarihinden Sonraki Dönemlerde Değerleme
Yazılımlar, ilk defa kayıtlara alındıkları tarihten sonraki dönemlerde
maliyet yöntemi veya yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirilirler. “Gerçeğe uygun değer, aktif bir piyasa ile ilişkilendirilmek suretiyle belirlenir” (TMS 38.75) hükmü nedeniyle yeniden değerleme yöntemini seçebilmek için yazılımla ilgili aktif bir piyasanın bulunması gerekmektedir.
Maliyet yöntemine göre; yazılımlar, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, maliyetinden, tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş
olarak izlenir. Yeniden değerleme yöntemine göre ise yazılımlar, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun
değerinden birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararlarının tamamı düşüldükten
sonra hesaplanan tutar üzerinden izlenir (TMS 38.75).
Yazılımların muhasebeleştirilmesinde yazılımın yararlı ömrü dikkate alınır. Yazılımın yararlı ömrünün belirlenmesinde kullanılacak kriterler
Standardın 90. maddesinde sayılmıştır. Ayrıca Standart’ta teknolojide meydana gelen hızlı değişimler nedeniyle, bilgisayar yazılımlarının teknolojik açıdan eskime tehdidi altında bulunduğu ve bu nedenle, yararlı ömürlerinin kısa
olmasının muhtemel olduğu belirtilmiştir (TMS 38.92).
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Yazılımın itfaya tabi tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. İtfa işlemi, yazılımın kullanıma hazır olduğu, yani, yönetimin amaçladığı şekilde faaliyet gösterebilmesi için gereken konum ve durumda olduğunda
başlatılır (TMS 38.97). Amortisman yöntemi olarak doğrusal itfa yöntemi,
azalan bakiyeler yöntemi ve üretim birimi yöntemlerinden biri kullanılabilir
(TMS 38.98).
Yazılım satın alındıktan sonra yazılımın bilgisayarlara yüklenmesi, belirli yazılımların birleştirilmesi veya yazılımın kullanılmasıyla ilgili belirli
unsurlar arasında ara yüzlerin oluşturulması gibi uyarlama harcamaları yapılabilir. Bu harcamalar yazılımı kullanıma hazır hale getirmek amacıyla yapılıyorsa yazılımın maliyetine eklenir. Yapılan harcamalar yazılımın işlevlerini
arttırıyor ise bu harcamalar da yazılımın maliyetine eklenir. Uyarlama harcamaları yazılımın lisansı karşılığı ödenen tutara göre düşükse, bu harcamaların
yazılımı kullanıma hazır hale getirmek için yapıldığı varsayılabilir (Institut
der Wirtschaftsprüfer, 2004, 5).
Benzer şekilde güncellemeler ve sürüm değişiklikleri için yapılan harcamalar da var olan yazılımın halihazırdaki işlevlerini devam ettirmesini sağlıyorsa dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Ancak ilgili güncellemeler ve
sürüm değişiklikleri halihazırdaki yazılımı, nesil değişikliği biçiminde, önemli bir şekilde değiştiriyorsa yeni bir yazılımın edinildiği varsayılır. Yeni yazılım, önceki bölümlerde anlatılan koşulları sağlıyorsa, maliyet değeri ile aktifleştirilir. Bu durumda eski yazılımın kalıntı değeri giderleştirilir. Eğer eski
yazılımın kullanılması nedeniyle yazılımın yeni sürümünün edinilmesi sırasında bir indirim sağlanıyorsa, kalıntı değerin yapılan indirim kadarlık tutarı
yeni sürümünün maliyet değerine eklenir(IDW, 2004, 6).
Örnek 3: Ak AŞ lisans bedeli 2.000 TL ve kurulum bedeli 400 TL olan
bir stok takip programı satın almıştır. Ayrıca bir sene süreli olarak aylık 150
TL tutarla bakım ve danışmanlık anlaşması yapmıştır. Bir süre sonra programa Ak AŞ’nin yurtdışındaki ana şirketinin raporlama sistemi ile uyumu sağlayacak olan Almanca bir ara yüz 500 TL karşılığında eklenmiştir. Birkaç
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sene sonra stok takip yazılımının farklı özellikler içeren yeni sürümü satın
alınmıştır. Yeni sürümün bedeli 2.800 TL’dir. Ak AŞ’ye yazılımın eski sürümünü kullandığı için % 10 indirim yapılmıştır. Eski yazılım kalıntı değeri 300
TL’dir.
Ak AŞ stok takip programını satın aldığında, lisans bedeli ile kurulum
bedelinin toplam tutarı olan 2.400 TL’yi “260. Haklar” hesabına kaydedilecektir. Bakım ve danışmanlık ücreti olarak 150 TL bir sene boyunca her ay
“770. Genel Yönetim Giderleri” hesabına yazılacaktır. Programa eklenen
Almanca ara yüz, programın işlevini genişlettiği için programın maliyetine
eklenecektir. Bu nedenle, ara yüz bedeli 500 TL “260. Haklar” hesabına kaydedilecektir. Programın yeni sürümünün alınmasıyla yeni sürüm tutarı 2.800
TL “260. Haklar” hesabına kaydedilirken, eski sürümün kullanılması nedeniyle yapılan % 10 oranındaki indirim tutarı (280 TL) “260. Haklar” hesabından düşülür. Kalıntı değerin (300 TL) yeni sürümün maliyetine eklenen kısmı
(280 TL) dışında kalan 20 TL’lik tutar da “689. Diğer Olağandışı Gider ve
Zararlar” hesabına kaydedilir.
4. Sonuç
Yazılımlar “TMS 38- Maddi Olmayan Varlıklar” hükümleri kapsamında
muhasebeleştirilirler. Yazılım donanımın ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyorsa, yazılım ilgili donanım ile birlikte maddi duran varlık olarak aktifleştirilir.
Donanımın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmeyen yazılımlar ise belirlenebilirlik, kontrol ve gelecekteki ekonomik faydalar kriterlerini sağlıyorsa maddi
olmayan duran varlık olarak adlandırılırlar. Kriterleri sağlamayan yazılımlar
ise maddi olmayan kalem kapsamında dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.
Maddi olmayan duran varlıklar, varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda aktifleştirilirler.
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İşletme içinde üretilen yazılımlar TMS 38’e göre araştırma geliştirme
faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi hükümlerine göre değerlenirler.
Araştırma safhasındaki yazılımlar ile ilgili yapılan tüm harcamalar dönem
gideri olarak kaydedilirken, geliştirme safhasında yapılan harcamalar aktifleştirilir. Yazılımlarla ilgili olarak araştırma safhasının ne zaman bitip geliştirme
safhasının ne zaman başladığının belirlenmesi büyük ölçüde bilançoyu düzenleyenin yargısına kalmıştır.
Muhasebeleştirdikten sonraki dönemlerde yazılımlar, maliyet yöntemi
veya yeniden değerleme yöntemine göre değerlenirler. Yeniden değerleme
yönteminin kullanılabilmesi için yazılımla ilgili aktif bir piyasanın bulunması gereklidir. Yazılımlar yararlı ekonomik ömürleri dikkate alınarak doğrusal
itfa yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi veya üretim birimi yöntemlerinden
birine göre itfa edilirler. Yazılım alındıktan sonra yazılımın işlevlerini arttıran
harcamalar yazılımın maliyetine eklenirken, yazılımın düzgün işlemesini sağlamak amacıyla yapılan harcamalar dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.
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ADİ ORTAKLIK HİSSE DEVİRLERİNİN
KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU
Bülent SEZGİN*
1. GİRİŞ
Katma Değer Vergisi Kanunu, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve
hizmet ithalatını ve bunlar dışında kalan diğer faaliyetlerden doğan telsim ve
hizmetlerin vergilendirilmesini düzenleyen bir kanundur.
Bünyesinde geniş ölçüdeki yer alan istisnaları bir kenara bırakırsak
Kanun, “işlem” üst kavramı altında mal teslimi ve hizmet ifalarını vergilendirmektedir. Kanun kapsamında teslim, en yalın haliyle, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Hizmet ise, teslim ve teslim sayılan haller ile
mal ithalatı dışında kalan hallerdir.
Adi ortaklıklara (şirketlere) ilişkin hisse devir işlemleri de, belirli
durumlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Adi ortaklıklara ilişkin hisse devir
işlemlerinin KDV Kanunu karşısındaki durumu, başka bir ifade ile bunların
katma değer vergisine tabi olup olmadığı, hisse devrinin ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurup doğurmadığına göre özellik göstermektedir.
Çalışmamızın takip eden bölümlerinde bu husus, öncelikle teorik bilgi,
akabinde de konuya ilişkin örnekler verilmek suretiyle, detaylı olarak açıklanacaktır.

*

Vergi Denetmeni
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2. YASAL DÜZENLEME VE AÇIKLAMALAR
2.1. Adi Ortaklıklara İlişkin Genel Açıklama
Borçlar Kanunu’nun 520 ve takip eden maddeleriyle düzenlenen adi şirketler, iki veya daha fazla kimsenin müşterek bir amaca ulaşabilmek için
emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşmelerdir. Türk
Ticaret Kanunu’nda düzenlenen ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımayan ve özel kanunlar ile kurulan ortaklıkların dışında kalan şirketler adi ortaklık sayılırlar. Adi şirketler, bir ticari girişimi işletmek üzere, kanuna ve ahlâka
aykırı olmamak ve kazanç elde etmek amacıyla her türlü konuda kurulabilirler. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
Adi şirketlerin kuruluşu kanunda özel bir şekle tabi tutulmamıştır. İster
gerçek kişi, isterse tüzel kişi (örneğin bir kolektif şirket) olsun, ortakların şirket kurmak hususunda sözlü anlaşmaları ile adi şirket teşekkül edebilir. Bazı
hallerde ortakların açık olmayan iradelerinden ortada bir adi şirket bulunduğu
sonucu çıkarılır. Örneğin birlikte bakkal dükkânı işleten baba ile oğul yazılı
bir adi şirket sözleşmesi yapmış olmasalar bile aralarında adi şirket kurulmuştur. Fakat hukuk sistemimiz bakımından adi şirket anlaşmasının yazılı biçimde yapılması doğru olur. Aksi takdirde bu şirket anlaşmasının varlığını ispat
etmek ortaklar arasında sonradan güçlük çıkarabilir. (Ansay, 1994, 11)
Adi ortaklıkların vergi hukuku kapsamındaki durumu özellik göstermektedir. Adi ortaklıklar gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi verilmesi
yönünden bağımsız işletme birimleri olarak kabul edilmemiştir. Bu doğrultuda bunların gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu yükümlülük, adi ortaklıktan kaynaklanan kazançları
şahısları adına verecekleri beyannamelerde göstermek üzere ortaklara verilmiştir.
Katma Değer Vergisi uygulamasında ise adi ortaklıklar bağımsız işletme
birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptirler. Buna göre; adi ortaklık-
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larca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile
beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın katma değer vergisi ile ilgili hesaplarının,
ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekmektedir.
Katma değer vergisi yönünden işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda KDV beyannamesi ortaklık adına düzenlenmekte ve ortaklardan birisi tarafından imzalanmak suretiyle ilgili vergi dairesine verilmektedir.
Bununla birlikte, ortakların verginin ödenmesi bakımından müteselsil sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle, vergi idaresi yönünden işlemlerde kolaylık sağlanması açısından adi ortaklık adına düzenlenecek KDV beyannamesine, ortakların adı, soyadı, adresleri ve bağlı bulundukları vergi dairelerini gösteren bir listenin eklenmesi gerekmektedir.
Ancak, ortaklık beyannamesine eklenen bu listede yer alan bilgilerde
herhangi bir değişiklik meydana gelmediği sürece, listenin her dönem beyannamesine eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Liste muhteviyatı bilgilerde
değişiklik söz konusu olduğu takdirde ise değişikliğe uygun olarak düzenlenecek listenin, değişikliğin meydana geldiği dönem beyannamesine eklenmesinin gerektiği tabiidir.
2.2. KDV Uygulanmasını Gerektirmeyen Devir İşlemleri
Adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse
devir işlemleri katma değer vergisine tabi tutulmamaktadır.
Çeşitli nedenlerle adi ortaklıklarda ortaklardan bir veya birkaçı hisselerini diğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devredebilmektedirler. Bu şekilde
ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veyahut ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki ve ortakların paylarındaki
değişiklik dışında faaliyetine aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.
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Örneğin, eşit hisseye sahip dört ortağı (A, B, C ve D şahısları) olan ve
manifaturacılık faaliyetinde bulunan bir adi ortaklıkta ortaklardan (A) hissesinin bir bölümünü üçüncü bir şahsa devretmesi ve ortaklığın faaliyetine aynen
devam etmesi durumunda, ortaklıkta ortak sayısı ve ortaklık paylarındaki
değişiklik dışında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı için devir işlemine ilişkin KDV hesaplanmayacaktır.
Aynı şekilde ortaklardan (A), hissesinin tamamını üçüncü bir şahsa devretmesi ve ortaklığın faaliyetine aynen devam etmesi durumunda da KDV
hesaplanmayacaktır. (A)’nın hissesinin tamamını ya da bir bölümünü bir ortağa, ortakların bir bölümüne veya tamamına devretmesi durumunda da vergileme söz konusu olmayacaktır.
Öte yandan şirket adında değişiklik meydana gelmesi de ortaklık faaliyetini sona erdirmemektedir. Bu bağlamda, ortaklık adının değişmiş olması
nedeniyle, yeni bir adi ortaklığın kurulduğundan söz edilemeyeceğinden ve
ortaklık faaliyeti aynen devam ettiğinden; bu işlem katma değer vergisine tabi
olmayacaktır. (Kızılot, 2010, 150)
İki ortaklı adi ortaklıklarda ortaklardan birinin ölmesi halinde KDV
yönünden nasıl işlem yapılacağı, mirasçıların tutumuna bağlıdır. Mirasçılar
adi ortaklıktan kaynaklanan miras paylarını alıp diğer ortakla birlikte adi
ortaklığın faaliyetini aynen devam ettirirlerse vergileme söz konusu olmayacaktır. Aynı durum mirasçıların ortaklıktan kaynaklanan miras paylarını üçüncü bir şahsa veya şahıslara devretmeleri ve adi ortaklığın faaliyetine aynen
devam etmesi durumunda da geçerli olacaktır. Bununla beraber mirasçıların
adi ortaklıktan kaynaklanan miras paylarını diğer ortağa devretmeleri durumunda, ortak sayısı ikinin altına düşeceği için ortaklık vasfı ortadan kalkacaktır. Ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran bu durumda vergileme söz
konusu olacaktır.
İkiden fazla ortağı olan adi ortaklıklarda ise ortaklardan birinin ölmesi
ortak sayısını ikinin altına düşürmeyecektir. Dolayısıyla ortaklık vasfı korunacaktır. Böyle bir durumda ölen ortağın mirasçılarının paylarını üçüncü bir
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şahsa veya şahıslara veyahut mevcut ortaklara devretmeleri durumunda da
ortaklık faaliyetine aynen devam edeceği için vergileme yapılmayacaktır.
2.3. KDV Uygulanmasını Gerektiren Devir İşlemleri:
Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor
veya ortaklık, ortakların kararı ile fesh ediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi
uygulanması gerekmektedir.
Ortaklardan biri diğer ortak veya ortakların hisselerini satın alabilir.
Veyahut yukarıda da belirtildiği üzere iki ortaklı adi ortaklıklarda ortaklardan
birinin ölmesi durumunda mirasçılar ortaklık paylarını diğer ortağa satabilirler. Bu şekilde adi ortaklık sona erebilir ve işletme devir alanın şahsi işletmesi haline gelebilir. Böyle durumlarda adi ortaklık hisse devrine ilişkin vergi
uygulaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Ortaklardan bir veya birkaçının hisselerinin, veyahut iki ortaklı ortaklıklarda ölen ortağın hisselerinin mirasçılar tarafından, diğer ortağa devredilmesi suretiyle ortaklığın sona ermesi halinde; devralan ortak kendi hisseleri ile
satın aldığı hisseleri dikkate alınmaksızın, ortaklıkça, devralan ortağa toplam
mal bedeli üzerinden fatura düzenlenecek ve katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ortaklık tarafından düzenlenecek faturada ayrıca gösterilecek olan bu
vergi ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son KDV beyannamesine dahil edilerek beyan edilecek, devralan ortak ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir.
Adi ortaklığın, ortakların kararı ile fesh edilmesi durumunda da adi
ortaklık tarafından her bir ortak adına hisselerine isabet eden malların değeri
tutarında fatura düzenlenecek ve faturalarda gösterilen KDV adi ortaklığın son
KDV beyannamesine dahil edilerek beyan edilecektir. Ortaklar bu şekilde
ödedikleri katma değer vergisini, varsa şahsi işletmelerinde genel hükümler
çerçevesinde indirim konusu yapabileceklerdir.
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2.4. Konuya İlişkin Örnekler:
Örnek 1: (ABC) adi ortaklığının eşit yüzdeli hisseye sahip üç ortağı
bulunmaktadır. Bunlar (A), (B) ve (C) şahıslarıdır.
(A)’nın, sahip olduğu hisselerin tamamını (B) ya da (C)’ye devretmesi
durumunda, ortak sayısı ve ortaklık paylarına ilişkin değişiklik dışında, ortaklığın sona ermesini gerektiren bir durum söz konusu olmadığı için KDV uygulanmayacaktır.
(A)’nin, sahip olduğu hisselerin tamamını şirkete dışarıdan giren (D)’ye
devretmesi durumunda, ortaklardaki değişiklik dışında, ortaklığın sona ermesini gerektiren bir durum söz konusu olmadığı için KDV uygulanmayacaktır.
(A) ve (B), sahibi oldukları hisselerin tamamını şirkete dışarıdan giren
(D)’ye devretmeleri durumunda, ortak sayısı ve ortaklardaki değişiklik dışında, ortaklığın sona ermesini gerektiren bir durum söz konusu olmadığı için
KDV uygulanmayacaktır.
(A) ve (B), sahibi oldukları hisselerin tamamını (C)’ye devretmeleri
durumunda, adi ortaklığın ortak sayısı bire düşeceği için ortaklık vasfını kaybedecek ve (C)’nin şahsi işletmesi haline gelecektir. Devir işlemi ortaklığın
sona ermesini gerektirdiği için KDV uygulanması gerekecektir. Ortaklık sona
erdiğinden ortaklık tarafından (C) adına fatura düzenlenecek ve KDV hesaplayacaktır. Düzenlenen fatura ortaklığın tüm mal varlığına ilişkin olacaktır. Bu
şekilde hesaplanan KDV adi ortaklığa ilişkin verilecek son KDV beyannamesinde beyan edilecek, (C) ise bu KDV’yi şahsi işletmesinde genel hükümler
çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir. Ortaklığın 90.000 TL mal varlığına sahip olduğunu kabul edip, işleme ilişkin KDV oranının %18 olduğunu
dikkate alarak yaptığımız açıklamayı rakamlarla ifade edelim.
Devir sonrasında adi ortaklığın tüm hisseleri elinde olan (C), ortaklık
faturasını kullanarak kendi adına 90.000 + KDV (16.200 TL) tutarında fatura
düzenleyecektir. Hesaplanan 16.200 TL tutarındaki KDV, adi ortaklık adına
verilecek son KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. (C), aynı tutardaki
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KDV’yi şahsı adına vereceği KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.
Örnek 2: (X), (Y) ve (Z)’nin 1/3 hisse ile yer aldıkları (XYZ) adi ortaklığı, ortakların kararı ile feshedilmektedir. Bu fesih sırasında (Z) hissesini
(Y)’ye satmakta mallar (X) ve (Y) arasında paylaşılmaktadır. Ortaklıkta teslime konu emtianın değeri 60.000 TL ve bu emtianın tabi olduğu vergi oranı
%18’dir. Bu durumda, adi ortaklıktan (X) adına 20.000 TL’lik, (Y) adına ise
40.000 TL tutarında fatura kesilerek bu faturalarda 7.200 TL tutarında vergi
hesaplanacak ve bu vergi adi ortaklığın son beyannamesine ithal edilecektir.
(X) kendi şahsi işletmesinde 20.000 TL üzerinden hesaplanan 2.400 TL tutarında vergiyi (Y) ise 40.000 TL üzerinden hesaplanan 4.800 TL tutarında vergiyi indirim konusu yapabilecektir.
Örnek 3: (AB) adi ortaklığının eşit yüzdeli hisseye sahip iki ortağı
bulunmaktadır. Bunlar (A) ve (B) şahıslarıdır. (B), geçirdiği kaza sonucu ölmüştür. (B)’nin mirasçılarının (AB) ortaklığından kaynaklanan miras paylarını
alarak işe devam etmeleri durumunda ortaklığın sona ermesini gerektiren bir
durum söz konusu olmadığı için KDV’de hesaplanmayacaktır. (B)’nin miras
yoluyla intikal eden ortaklık payını üçüncü bir şahsın satın alması durumunda
da aynı şey söz konusu olacak ve katma değer vergisi yönünden vergileme
yapılmayacaktır.
Ancak (B)’nin ortaklıktan kaynaklanan hisselerini (A)’nın satın alması
durumunda ortaklık sona ereceği için işlem KDV’ye tabi olacaktır. Bu durumda adi ortaklık tarafından (A) adına ortaklığın tüm malvarlığına ilişkin fatura
düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan KDV adi ortaklığın son KDV beyannamesi ile beyan edilecek, (A) ise bu KDV’yi şahsi işletmesi için vereceği KDV beyannamesinde genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir.
Örnek 4: (XY) adi ortaklığının hissedarları (X) ve (Y) şahıslarıdır.
Ortaklar hisselerinin tamamını (Z)’ye devretmişler ve (Z) devir sonrasında adi
ortaklığının faaliyetine devam etmiştir.
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Bu durum ortaklığın sona ermesini gerektirdiğinden, işlem KDV’ye tabi
olacaktır. Bu çerçevede ortaklık tarafından (Z) adına fatura düzenlenecek ve
KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan KDV adi ortaklık adına verilecek son KDV
beyannamesi ile beyan edilecek, (Z) ise bu KDV’yi şahsi işletmesi için vereceği KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.
3. SON SÖZ
Katma Değer Vergisi Kanunu, ekonomik, sosyal, kültürel, askeri, ilmi ve
benzeri pek çok nedenle istisna edilen işlemleri bir kenara bırakacak olursak,
Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetleri vergilendirmektedir. Bu çerçevede adi
ortaklıklara ilişkin hisse devirleri de katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Bununla beraber adi ortaklıklara ilişkin hisse devirlerinin KDV’ye tabi
tutulup vergilendirilmesinde esas alınan unsur, hisse devrinin ortaklığın sona
ermesi sonucunu doğurup doğurmadığıdır.
Konuya ilişkin yapılan düzenlemeye göre, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran hisse devir işlemleri KDV’ye tabi olacak, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devir işlemleri ise KDV’ye tabi olmayacaktır.
Bu kapsamda; ortaklardan bir veya birkaçının hisselerini diğer ortaklara
devretmesi, ortaklığın adında değişiklik yapılması ve ortaklığa dışarıdan ortak
veya ortaklar alınması katma değer vergisi hesaplanmasına neden olmazken,
ortak sayısının ikinin altına inmesi ve böylelikle adi ortaklığın şahsi işletme
haline gelmesi ile ortaklığın ortakların kararı ile fesh edilmesi hallerinde
katma değer vergisi hesaplanması gerekecektir.
Diğer ortakların paylarını satın alarak son ortağın şahsi işletme halinde
dönüşen ortaklıklarda, adi ortaklık tarafından, son ortak adına, şirket mal varlığının toplam bedeli üzerinden fatura düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır.
Ortaklığın ortaklar tarafından fesh edilmesi durumunda da, aynı şekilde, her
bir ortağa isabet eden mal varlığının bedeli tutarında, adi ortaklık tarafından
fatura düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan katma
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değer vergisi, adi ortaklık adına verilecek son dönem KDV beyannamesi ile
beyan edilecek, son ortak veya ortaklar ise ödedikleri KDV’yi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabileceklerdir.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA
MÜEYİDESİ AĞIR BİR İŞVEREN
YÜKÜMLÜLÜĞÜ: İŞE GİRİŞ VE
İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
Murat GÖKTAŞ*
I- GİRİŞ
İşverenlerin işe aldığı çalışanlarını ve işten çıkan çalışanlarını Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yükümlülüğü en önemli işveren yükümlülüklerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 5510 sayılı Kanuna 18.02.2009
tarih ve 5838 sayılı Kanun ile eklenen ek madde 1’e dayanılarak yürürlüğe
konulmuş bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri
Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine
Geçmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile işyeri ve sigortalılara ilişkin olarak Kuruma yapılan bildirimlerin Bakanlığın Bölge
Müdürlüklerine ve İş-Kur’a yapılması gereken bildirimler yerine geçeceğinin
öngörülmesi bu yükümlülüğün önemini daha da artırmıştır.
Bu yazımızda, 5510 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler ile en önemli işveren yükümlülüklerinden biri haline gelen işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesinde işverenlerin ve meslek
mensuplarının dikkat etmesi gereken hususlar irdelenmiştir. Bu anlamda
makale içinde sigortalılığın başlangıcı ve Kuruma bildirilmesi başlığı altında
hizmet akdine tabi çalışanların, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların
ve Kamu Kurumlarında çalışanların sigortalılıklarının başlangıcı, işe giriş bil-
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dirgelerinin Kuruma verilmesi ve gerekli durumlarda bu bildirgelerin iptal
edilmesi, bildirim sürelerine uyulmaması halinde karşılaşılacak idari yaptırımlar üzerinde durulmuştur. Yine makale içinde 5510 sayılı Kanun ile getirilen işveren yükümlülüklerinden biri olan işten ayrılış bildirgesinin Kuruma
verilmesi ve gerekli durumlarda iptal edilmesi veya düzeltme amacıyla güncellenmesi konularında bilgilere yer verilmiştir.
II- SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE KURUMA BİLDİRİLMESİ
A. Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun
(5510 sayılı Yasa, 2006) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (4/I-a) sigortalı sayılan “hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların” sigortalı hak ve yükümlülükleri çalışmaya, mesleki
eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren başlar(5510., m.7/I,a).
İşverenler 4/I-a kapsamında hizmet akdine tabi çalıştırdıkları sigortalılarına
ait sigortalı işe giriş bildirgelerini en geç sigortalılık başlangıç tarihinden önce
e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmekle yükümlüdür.
Bir başka ifadeyle sigortalıların Kuruma bildirilmesinde genel kural
sigortalıların işe başlamadan önce işverenleri tarafından örneği Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan işe giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilmesidir. Buna karşın kanun koyucu belli iş kollarında çalıştırılan sigortalıların
Kuruma bildirilme sürelerinde kanunda istisnalar getirmiştir (Güzel ve ötekiler, 2009, 148).
1. İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilme Sürelerine Getirilen
İstisnalar
Yukarıda da belirttiğimiz gibi genel kural, kanunun 4/1-a kapsamına

206

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

giren sigortalıların işe giriş bildirgelerinin çalışmaya başlamadan önce kuruma verilmesidir. Ancak kanun koyucu bazı durumlarda bu genel kurala istisnalar getirmiştir. Bu istisnalardan ilki; inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde
hizmet akdi ile işe başlatılacak sigortalılar içindir. Bu iş kollarında hizmet
akdine tabi çalıştırılmaya başlanılan sigortalıların çalışmaya başlatıldıkları
gün işe giriş bildirgelerinin Kuruma verilmesi gerekmektedir.
Diğer bir istisna ise, yabancı ülkelerde sefer yapan ulaştırma araçlarına
sefer esnasında işe alınarak çalıştırılanlar ile ilgilidir. Bu şekilde işe başlatılan
sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde
işe giriş bildirgeleri Kuruma verildiğinde bu bildirim yasal süresinde yapılmış
sayılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus bir aylık bildirimim sefer
esnasında işe alınan sigortalılar için olduğudur. Diğer türlü işe alınan sigortalılar için bildirimin genel kurala göre işe başlamadan önce yapılması gerekir
(Tuncay ve Ekmekçi, 2009, 188).
Yine Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası
Kanunu”na göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile
kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanlarda istisna kapsamındadır. Bu sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay
içinde, işe giriş bildirgelerinin Kuruma verilmesi halinde bildirimlerin yasal
süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir (5510., m. 8/a,b,c).
Kanunla tanınan diğer bir istisna ise Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi
verilecek işyerleri içindir. Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek bu işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren
en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen işe giriş
bildirgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
Belirtmeliyiz ki, ilk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi süresinde Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi işlemi sona ermeden aynı işverenin aynı yada başka bir ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde yasal süresi
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dışında yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır (SSİY, m.11/III-ç).
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin(Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği,
2010) bu hükmünden anlaşılması gereken naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı yada başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlayan sigortalılar için yeni işyerinden de e-sigorta yoluyla sigortalı
işe giriş bildirgesi verilmesi gerektiğidir. Ancak işe giriş bildirgesinin süresi
dışında verilmesi halinde işveren hakkında ayrıca idari para cezası uygulanmayacaktır.
2. İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesi
5510 sayılı Kanunda, sigortalı olarak çalıştırılacak kişilerin işe giriş bildirgelerinin şeklinin, içeriğinin ve bildirgenin verilme yönteminin Kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Kurum işe giriş bildirgesinin e-sigorta
yoluyla verileceği şeklinde bir düzenlemeye gitmiştir. Bir başka ifadeyle
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11. maddesine göre; işverenler 4/I-a
kapsamında sigortalı sayılan bu sigortalıları çalışmaya başladıkları tarihten
önce, Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle sorumludurlar.
Yönetmelikte, 5510 sayılı Kanunun 4/I-a kapsamındaki sigortalıların işe
giriş bildirgelerinin e-sigorta yoluyla bildirileceği düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum tarafından çıkarılan Tebliğ’de bazı istisnalara yer verilmiştir.
Tebliğe göre 5510 sayılı Kanunun 4/I-a bendine göre sigortalıları çalıştıran
işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla
verenler; 01.11.2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini,
01.12.2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş bildirgesini e-sigorta
yoluyla internet üzerinden Kuruma vermek zorundadırlar. (Kurt, 2008, 51).
Buna göre aylık prim hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla verenler dışında kalanlar işe giriş bildirgesini kâğıt ortamında da Kuruma verebileceklerdir.
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Belirtmeliyiz ki, aylık prim hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta
yoluyla verenler için 5510 sayılı Kanunun 4/I-a kapsamındaki çalışanlarının
işe giriş bildirgelerinin e-sigorta yoluyla verilmesi zorunluluğu getirildiğinden, bu kişiler işe giriş bildirgelerini Kanunda belirtilen yasal süreler içinde
kağıt ortamında Kuruma verseler dahi haklarında 5510 sayılı Kanunun 102.
maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.
2. İşe Giriş Bildirgesinin İptal Edilmesi veya Güncellenmesi
İşverene sigortalıyı daha işe başlatmadan önce SGK’ya bildirme yükümlülüğü getirilerek sigortalının sosyal güvenceden yoksun kalması, SGK’nın
ise prim kaybına uğraması önlenmek istenmişse de bildirimi yapılan işçinin
herhangi bir nedenle işe zamanında yada hiç başlamaması halinde önceden
verilen işe giriş bildirgesine istinaden ne tür bir işlem yapılacağı önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtmeliyiz ki, bu konuyla ilgili olarak
Kanunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak böylesi bir durumla
karşılaşan işverenin; işçi işe hiç başlamamış ise işe giriş bildirgesinin iptal
edilmeli, işçi işe giriş bildirgesinde belirtilen tarihten daha sonraki bir tarihte
işe başlamış ise ilk verilen işe giriş bildirgesinin tarihinin düzeltilmesi, için
yazı olarak ilgili SGK birime müracaat etmesi gerekir (Tuncay ve Ekmekçi,
2005, 236). Belirtmeliyiz ki, talep yazısına işyeri çalışanlarının da imzasını
taşıyan bir tutanağın eklenmesi isabetli olacaktır.
İşveren yada yetki verdiği kullanıcı tarafından e-sigorta yoluyla verilen
sigortalı işe giriş bildirgesinde, işe başlama tarihinin yanlış yazılması, sigortalılık koluna ait kodun yanlış seçilmesi gibi nedenlerle işe giriş bildirgelerinin
hatalı verilmesi halinde bildirgenin düzeltme amaçlı güncellenmesi yada iptal
edilerek yeniden verilmesi mümkündür. Ancak e-sigorta yoluyla yapılacak
sigortalı işe giriş bildirgesinin iptali bildirgenin verildiği gün içinde yapılabilmektedir. İşlemin yapıldığı gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi iptali yapılmadığı takdirde e-sigorta yoluyla iptal yapma imkanı ortadan kalkmaktadır.
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Bu durumda iptal talebinin dilekçe ile kağıt ortamında SGK birimine yapılması gerekir. Yine e-sigorta yoluyla verilen işe giriş bildirgesinde “İşe Giriş
Tarihi”nin ve “Sigorta Kolu” bilgilerinin hatalı olduğunun anlaşılması halinde
bu hataların aynı gün içinde düzeltilmesi e-sigorta üzerinden yapılabilmektedir. Yaşlılık aylığı alan sigortalılar için verilen işe giriş bildirgesinde “Sigorta
Kolu” bilgisinin hatalı işaretlenmesi durumunda ise bu hata işe giriş tarihinin
bildirildiği ayın 12 si ile ayın sonuna kadar e-sigorta üzerinden düzeltilebilmektedir.(Göktaş ve Özdamar, 2010, 180)
B. Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları
bu mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlar ve bu tarihten itibaren ilgili
vergi dairelerince, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları esnaf ve
sanatkarlar sicil müdürlüklerince, tescillerinin yapıldığı tarih itibariyle başlar
ve bu tarihten itibaren esnaf ve sanatkarlar müdürlüklerince, en geç on beş
gün içinde Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilir (Şakar, 2009, 135)
Şirket ortaklarından; kolektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite
ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları vergi
mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlar ve bu tarih itibariyle vergi dairelerince, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih itibariyle
şirket yetkililerince, limitet şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları şirketin ticaret siciline tescil
edildiği tarihte başlar ve bu tarih itibariyle ticaret sicil memurluklarınca, en
geç on beş gün içinde Kuruma bildirilir (Tuncay ve Ekmekçi, 2009, 191)
Belirtmeliyiz ki, limitet şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigorta-
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lıkları ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacaktır. Bu tarih itibariyle ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket
yetkililerince en geç on beş gün içinde Kuruma bildirilir.
Yine Köy ve Mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtar seçildikleri
tarih itibariyle başlar ve bu tarih itibariyle il veya ilçe mülki amirliklerince
on beş gün içinde Kuruma bildirimleri yapılır. Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalıkları ise bağlı oldukları ziraat odalarınca
veya kendilerince bir yıl içinde bildirilmesi halinde odaya kaydedildikleri
tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirim Kuruma yapıldığı
tarihten başlar. Sigortalılığın başladığı tarih meslek kuruluşuna kayıtlarının
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ziraat odalarınca veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince Kurumun ilgili
ünitesine bildirilmek zorundadır.
Esas itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4/I-b kapsamındaki kişilerin sigortalılık başlangıçlarının ilgili Kurum ve Kuruluşlarca e-sigorta yoluyla Kuruma
bildirilmesi amaçlanmakta olup yeterli internet ve elektronik alt yapılarının
olmadığı gözetilerek Kurum tarafından çıkarılan Tebliğ ile bu alt yapıları
oluşturuluncaya kadar Gelir İdaresi Başkanlığı dışındakilerin sigortalı ilk ve
tekrar işe giriş bildirgelerini kağıt ortamında vermeleri uygun görülmüştür
(Kurt, 2008, 54).
C. Kamu İdarelerinde Çalışanlar (Memurlar)
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında öğretime
başladıkları tarihten, kendi hesabına okumakta iken Türk silahlı Kuvvetleri
veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanlar ise bu tarih-
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ten itibaren sigortalı sayılacaklardır. Kanunun 4. maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bu kişileri çalıştıracak işverenler, bu kapsamda ilk
defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, sigortalılıklarının başladığı
tarihten itibaren on beş gün içinde Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle
yükümlüdür (SSİY, m.11/I).
Yukarıda sayılanlardan, yer değiştirme suretiyle farklı işyerine atananlar
ile bir kurumdan diğer kuruma naklen atanarak çalışmaya başlayanlar için
sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Ancak, aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde sigortalı
tekrar işe giriş bildirgesi ile bildirim yapılmasına gerek yoktur (Şakar, 2009,
138).
D. Yasal Süresinde Yapılmayan Bildirimler İçin Uygulanacak İdari
Para Cezaları
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların işe giriş bildirgelerinin, kanunda belirtilen süreler içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak verilmemesi halinde 5110 sayılı Kanunun 102. maddesinin (1) fıkrasının (a) bendine göre aylık
asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunda işe giriş bildirgesinin verilme şekli ve usulünün Kurum tarafından belirleneceği hüküm altına alınmış ve Kurum aylık prim hizmet belgesini
zorunlu olarak e-sigorta yoluyla verenler için 4/1-a kapsamındaki sigortalıların işe giriş bildirgelerinin e-sigorta yoluyla verileceğini düzenlemiştir. Bu
bağlamda aylık prim ve hizmet belgesini e-sigorta yoluyla verenler, işe giriş
bildirgelerini Kanunda belirtilen yasal süreler içinde kağıt ortamında Kuruma
verseler dahi haklarında 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının
(a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.
Belirtmeliyiz ki, asgari ücret tutarında idari para cezası işe giriş bildirgelerini kendiliklerinden Kuruma süresi dışında veren işverenlere uygulanmak-
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tadır. İşe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan
tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için aylık asgari
ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının
tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının
rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma
intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir
sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır (5510, m. 102/I-a/3).
Kanunun 4/I-b kapsamında olanları Kuruma bildirilmekle yükümlü tutulan kurum ve kuruluşların bu yükümlülüğü belirtilen sürelerde yerine getirmemeleri halinde haklarında aylık asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanır (5510, m. 102/I-g). Kanunun 4/I-c kapsamdaki sigortalıları çalıştıran işverenler çalıştırdıkları sigortalıların işe giriş bildirgelerini Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Ancak bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili herhangi bir idari yaptırım öngörülmediğinden bu kapsamdaki çalışanların işe giriş bildirgeleri yasal süresi dışında
verilse dahi idari para cezası uygulanamayacaktır (5510., m. 8/VIII).
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III- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE İŞTEN AYRILIŞ
BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ
5510 sayılı Kanunun 4/I-a kapsamındaki çalışanların sigortalılığı işten
ayrıldıkları bir diğer ifadeyle hizmet akitleri sona erdiği tarihte biter. İşten
çıkan 4/I-a kapsamındaki sigortalıların SGK’na bildirilmesi işe giren sigortalıların bildirilmesinde olduğu gibi işverene yüklenmiş bir sorumluluktur. Bu
sorumluluk daha önceleri Bakanlık Bölge Müdürlüklerine ve İş-Kur’a verilen
işten ayrılış bildirgesi ile yerine getirilmekteydi. 3 Ağustos 2009 tarihinden
itibaren tek bildirge sistemine geçilmesiyle birlikte işten ayrılış bildirgesi
SGK’ya e-sigorta yoluyla sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün
içinde verilmeye başlanmıştır (Şakar, 2009, 139). İşten ayrılış bildirgesinin
hiç verilmemesi, e-sigorta yoluyla verilmemesi (kağıt ortamında verilmesi)
yada süresi dışında verilmesi halinde asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (5510, m. 102/I-j).
Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun
aynı yada başka merkezinde tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalılar
için işten çıkış bildirgesinin verilip verilmeyeceğine dair bir hüküm gerek
5510 sayılı Kanunda gerekse 28.08.2008 tarihli SSİY’de bulunmamaktaydı.
Ancak yeni hazırlanan ve 12.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni SSİY’nin
25. maddesinde, “Naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı
yada başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine
nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi de süresinde verilmiş sayılır.” denilerek bu
durumdaki sigortalılar içinde işten ayrılış bildirgesinin verilmesinin gerekli
olduğu, ancak bu durumlarda işten ayrılış bildirgesinin yasal verilme süresinden sonra verilmesi halinde ceza uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
Çalışma hayatında işine son verilmesi öngörülen ve e-sigorta yoluyla
işten ayrılış bildirgesi verilen işçinin daha sonra tekrar işine dönmesi her
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zaman rastlanan bir durumdur. Bunun yanı sıra işveren tarafından işten ayrılış
bildirgesine işten ayrılma tarihinin hatalı yazılmasına da sıkça rastlanmaktadır. Bu tür durumlarda e-sigorta yoluyla verilen işten ayrılış bildirgesinin
düzeltme amacıyla güncellenmesi yada bildirgenin tamamen iptal edilmesi
mümkündür. Ancak bu şekilde işten ayrılış bildirgesinin e-sigorta yoluyla
iptali ancak bildirilmiş olan işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
veya işten çıkış tarihinin ne olduğuna bakılmaksızın işten ayrılış bildirgesinin
verildiği gün içerisinde yapılabilir. E-Sigorta yoluyla verilen işten ayrılış bildirgelerinde, işten ayrılış tarihinin hatalı yazılması halinde ise düzeltme amacıyla güncelleme yapılması mümkün olmadığı için işten çıkış tarihi hatalı
yazılan işten ayrılış bildirgesinin önce iptal edilmesi sonrasında doğru bilgileri içerir yeni bir işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir.(Göktaş ve Özdamar, 2010, 180).
IV- SONUÇ
5510 sayılı Kanun kapsamında bir hizmet akdi ile çalışmaları nedeniyle
4/a’lı olarak tabir edilen sigortalıların esas olarak işyerinde çalışmaya başlamadan önce tescillerinin yapılması gerekmektedir. Ancak belli işkollarında
yapılan işin niteliğine de bağlı olarak istisnalar getirilmiştir. Bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yani 4/b’liler
için sigortalı sayılmalarını gerektirecek faaliyetleriyle ilgili tescil işlemlerini
yapan vergi daireleri, esnaf ve sanatkârlar müdürlükleri, ticaret sicil memurlukları ve ziraat odaları, tescilini yaptıkları sigortalıları Kuruma bildirmekle
yükümlü tutulmuştur. Bu yükümlülüğün kanunda belirtilen sürelerde yerine
getirilmemesi durumunda ise işverenler ve işyeri sahipleri hakkında asgari
ücret ile asgari ücretin beş katı tutarında değişen idari para cezalarının uygulanması söz konusudur.
İşten ayrılan 5510 sayılı Kanunun 4/I-a kapsamındaki sigortalıların bildirimi tıpkı işe giren sigortalıların bildirimlerinin yapılmasında olduğu gibi
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işverene yüklenmiş bir ödevdir. Bu ödev daha önce İş-Kur’a ve Bakanlığa verilen işten ayrılış bildirgesi ile yerine getirilirken 3 Ağustos 2009 tarihinde tek bildirge sistemine geçildikten sonra işten ayrılış bildirgesi SGK’ya e-sigorta yoluyla sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde verilmeye başlanmıştır. İşten ayrılanların bildiriminde tek bildirge sistemine geçilmesiyle bu bildirimlerin 10 günlük yasal süresi içinde yapılmaması halinde asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı kanun içinde düzenlenmiştir.
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İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE
UYGULAMADA KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
Süleyman LALE*
I-GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ
Dünyada ve ülkemizde iş güvencesi hükümlerinin uygulamaya geçilmesinde temel etken, üretim faaliyetlerinde kar ve verimliliğin ahlak ve toplumsal değerlerin yerini almasındandır. Ancak daha sonra liberal devlet anlayışı
ekonomik ve sosyal etkenlerden dolayı, sosyal devlet anlayışına uygun ilkelere yönelmenin geçerliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle devlet çalışma
hayatında dengeyi sağlamak amacıyla, ekonomik olarak işverene kıyasla daha
güçsüz durumda bulunan işçiyi korumaya yönelik uygulamalara başlamıştır.
İş güvencesi kavramı devletin bu koruma taraftarlığından ortaya çıkmıştır.
Zira iş güvencesi temelde devletin istihdam ve üretimde zayıf taraf olarak gördüğü işçilerin korunmasına yönelik bir güvencedir. (Kurt ve Koç, 2001)
Çünkü işçi işverene kıyasla daha güçsüz durumdadır. Emeğinin dışında kendisini geleceğe taşıyacak başka bir maddi değeri bulunmamaktadır. İşveren ise
daha güçlü konumda olup sermaye sahibidir.
Bu nedenle iş güvencesi Yasası ile birlikte korumasız durumda bulunan
işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi geçerli bir nedene bağlanmış, işveren
tarafından geçerli bir nedenle feshedilen sözleşmelerde işçiye feshin geçersizliği ve işe iade konusunda yargı yoluna başvurma imkanı getirilmiştir.
Bu çalışmada iş güvencesinin kapsamı ve uygulamada yaşanan sorunlar
kısaca açıklanmıştır.

*

SGK Başmüfettişi, SGK Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 Nolu Grup Başkanı
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İş güvencesi ile ilgili hükümler ülkemizde ilk defa 09.08.2002 tarihinde
çıkarılan 4773 sayılı iş güvencesi Yasası ile 15.03.2003 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlamıştır. Daha sonra 4857 sayılı İş Kanunu ile de iş güvencesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam edilmiştir.
4857 sayılı İş Kanununda iş güvencesi ile ilgili hükümler 18-21 maddelerinde yer almaktadır. İşveren İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen ihbar önellerine uyarak yada bildirim süresine ilişkin ücreti peşin ödeyerek de olsa iş sözleşmesini feshederse bu feshi geçerli bir nedene dayandırmak ve fesih nedenini
kesin ve açık şekilde yazılı olarak belirtmek zorundadır.(İş Kanunu Md. 19)
Buna göre işveren otuz yada daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az
altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren,
işçinin yeterliliğinden yada davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya
işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandırmak zorundadır.
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildirimin
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde iş mahkemesinde dava açabileceği
hükme bağlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu hizmet aktiyle işverene bağımlı olarak çalışan tüm
işçileri kasama almamıştır. İş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmek için
hem işçi bazında hem de işyeri bazında birtakım şartların oluşması gerekmektedir.
II-İŞYERİNDE EN AZ OTUZ İŞÇİNİN ÇALIŞMASI
İşçilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için işçinin çalıştığı işyerinde otuz ve daha fazla kişinin çalışıyor olması gerekmektedir.
Uygulamada otuz işçi sayısının belirlenmesinde çeşitli sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Yasa otuz kişinin hesabında işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin olması halinde tüm işyerlerinde çalışanların hesaba dahil
edilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır.
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Örneğin, A Ltd. Şti. işvereninin 8520 işkolu koduyla İstanbul ilinin
Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi sınırları içinde restaurant işyerinin bulunduğunu, bu işyerinde 22 işçinin çalıştığını varsayalım. Diğer taraftan yine aynı
A Ltd.Şti. işverenine ait Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi sınırları dahilinde yine 8520 işkolu kodunda restaurant işyerinin bulunduğunu varsayalım. Bu
örnekte aynı işverene ait aynı işkolu kodunda iki işyeri olduğu için burada
çalışan 31 işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır. Kadıköy’de işyerinin aynı A Ltd.Şti. işverenine ait restaurant işyeri değil de 2431 işkolu
kodunda

tekstil atölyesi olduğunu varsaydığımızda işçiler iş güvencesi

hükümlerinden yararlanamayacaktır.
III-İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİNE İLİŞKİN ŞART
İşçiler otuz ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerinde çalışmış olsalar bile
en az altı aylık kıdemlerinin olması durumunda iş güvencesi hükümlerinden
yararlanabilirler. Dolayısıyla altı aylık kıdem süresinin altındaki işçiler iş
güvencesinin kendilerine sağladığı hak ve menfaatlerden yararlanamaz.
Kıdem süresinin hesaplanmasında aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanması hüküm altına alınmıştır.
Yine yukarıda belirttiğimiz örneği tekrar ele alırsak, işçi Ahmet YILMAZ, A
Ltd.Şti. işvereninin Bağcılar SGM kapsamında bulunan işyerinde 4 ay,
Kadıköy SGM kapsamında bulunan işyerinde 3 ay süreyle çalıştığını varsayalım. Bu durumda her iki işyerinde geçen kıdem süresinin toplam 7 ay olması nedeniyle iş güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır. Yargıtay da, işçinin
davalı işverene ait işyerlerinden iki dönem halinde çalışması durumunu göz
önünde bulundurarak her iki dönemdeki çalışmalarının toplam gün sayısını
dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir. (Yargıtay HD’nin 16.09.2003;
Şahlanan, 2005, 95)
Ancak ülkemizde kayıt dışı istihdamın büyük oranlarda olmasından
dolayı, kayıt dışı çalışan işçilerin kıdem süresinin hesaplanması konusu büyük
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önem arz etmektedir. Zira işçinin kayıtlı olarak çalıştığı durumda Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden sigortalının
ne kadar süre ile çalıştıkları kolaylıkla saptanabilirken, kayıt dışı çalışanların
gerçek kıdem süresinin saptanması bir takım karmaşık durumları da ortaya
çıkarmaktadır.Bu durumda işçiler kayıt dışı olarak çalıştığını iddia ettikleri
dönemlerdeki çalışmalarını ya idari yolla (Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle yetkili memurları tarafından yapılan araştırma,soruşturma ve
incelemeleri ile) ya da yetkili mahkemede açacakları hizmet tespit davası ile
ispat etmeleri gerekecektir. Bu da sürecin uzamasına neden olacaktır.
IV-BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKTİ İLE ÇALIŞILIYOR
OLMAK
Kanunda açık bir şekilde belirsiz süreli hizmet akti ile çalışan işçilerin iş
güvencesi hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir. Belirli süreli hizmet akti ile
çalışan işçiler otuz kişilik sayının belirlenmesinde toplama dahil edilmesine
karşılık, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Zira belirli süreli iş sözleşmesinin adından da anlaşılacağı üzere, iş sözleşmesi taraflarca belirlenen
sürenin sona ermesi ile nihayete erecek, işçinin yeniden aynı işverenin işinde
çalışması ancak tarafların yeniden kendi rızaları ile yeni bir sözleşme yapması ya da mevcut sözleşmeyi uzatmaları ile mümkündür.
Ancak belirli süreli hizmet sözleşmeleri birden fazla defa tekrar yenilendiğinde (zincirleme sözleşme) yargı içtihatlarında ve öğretide bu tür sözleşmelerin belirsiz süreli sözleşme şekline dönüştüğü göz ardı edilmemelidir. Bu
durumda ki işçiler iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
V-FESHİN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANDIRILMASI
Feshin geçerli nedene dayandırılması 4857 sayılı İş Kanunun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinde, sözleşme işve-
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ren tarafından feshedilebilmesi için, işçiye geçerli bir neden bildirme zorunluluğu getirilmiştir. İşçinin iş sözleşmesini fesheden işveren işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından yada işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden
kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak zorundadır.
4857 sayılı İş Kanununda nelerin geçerli sebep sayılmayacağı sayma
yoluyla belirtilmiş olmakla birlikte, gerekçelerin mutlak bir bağlayıcılığı
olmadığı ve her somut olayın kendine özgü durumunun değerlendirilerek bir
sonuca varılması gerekmektedir. Bu yüzden geçerli sebep kavramının belirlenmesinde Yargıtay kararları büyük önem taşımaktadır. (Şahlanan, 2005, 97)
Öte yandan işverene sözleşmeyi derhal fesih yetkisi veren, 4857 sayılı İş
Kanunun 25/II maddesine göre, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinde (İşçinin hırsızlık yapması, işyerinde başka işçilere
cinsel tacizde bulunması, işveren hakkında, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız
iddia ve ithamlarda bulunması) haklı neden kavramı ile 4857 sayılı İş
Kanunun 18. maddesinde belirtilen geçerli sebep kavramı uygulamada sık sık
karıştırılmaktadır.
İş ilişkisinin sürdürülmesi işveren açısından makul ve önemli ölçülerde
beklenemeyeceği durumlarda feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul
etmek gerekir. Bu hususta işverenden beklenen feshe en son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramında sürekli olarak fesihten kaçınma
olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır. İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması
halinde geçerli sebepler olarak feshe neden olabilecektir. (Kurt, 2003, 909)
Yargıtay da işverenin talep ve sipariş azalması, ülkede yaşanan ekonomik kriz gibi işyeri dışından kaynaklanan sebeplerden dolayı işverenin iş sözleşmesini feshetmesini geçerli bir neden olarak görmemiş, öncelikle fazla
çalışmaların kaldırılmasını, işçinin rızası ile çalışma süresinin kısaltılmasını,
işin zamana yayılmasını feshin son çare olarak düşülmesi gerektiğine hükmetmiştir. Yargıtay 9. HD’nin 08.07.2003)
İşveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen işçi, feshin geçerli bir nede-
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ne dayanmadığı gerekçesiyle 1 aylık süre içerisinde dava açma imkanı bulunmaktadır. Şayet mahkeme feshin geçersiz olduğuna hükmederse, işveren mahkeme kararından itibaren 1 aylık süre içerisinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşçi de mahkeme kararının kendisine tebliğinden sonra 10 gün içerisinde
işe başlamak istediğini belirterek işverene başvuruda bulunmak zorundadır.
Eğer işçi mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde başvuruda bulunmazsa fesih geçerli hale gelecektir. İşverende 1 aylık süre içerisinde işçiyi işe başlatmazsa en az 4 ay en fazla 8 aylık ücreti tutarında işçiye
tazminat ödeyecektir.
VI-SONUÇ
İş güvencesi hükümleri, işverene kıyasla daha savunmasız ve zayıf
durumda bulunan işçiyi koruma amacıyla uygulamaya konmuştur. Ancak tüm
işçiler iş güvencesisin sağladığı hak ve menfaatlerden yararlanamamaktadır.
En az otuz işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan ve kıdemi 6 aydan fazla olan
işçiler, belirsiz süreli hizmet akti ile çalışmaları halinde iş güvencesinden
yararlanabilmektedirler. 4857 sayılı Kanunun 18. maddesinde belirtilen geçerli sebep ile 25/II. maddesinde belirtilen haklı sebep birbirinden farklı kavramlardır. İki durumda iş akitlerinin sona erdirilmesi farklı gerekçelere dayandırılmıştır. Ayrıca iki durumda hukuki süreçler farklı usullere göre devam
etmektedir.
İşverenler hizmet sözleşmesini feshetmeleri halinde, fesih nedenini açıkça belirtmek suretiyle karşı tarafa yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Fesih konusunda tüm işlemlerin yazılı olarak yapılması büyük önem arz
etmektedir.Diğer taraftan, Kanunda hem işveren hem de işçi açısından belirtilen süreler hak düşürücü süreler olduğundan her iki taraf açısından dikkat
edilmesi gereken en önemli husustur.
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İş SözleşmeSİnİn FeShİnde
USUl
Cumhur Sinan özdemİR*

4857 sayılı İş Kanunu, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi halinde geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu getirmiştir.
İşçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
İşçinin yeterliliği veya davranışları işçinin kişiliği ile ilgili olan sebepleri oluştururken; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan
sebepler ise işyeri ile ilgili olmaktadır (Özdemir, 2009).
İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Sebebe dayandırılması
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi
olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır (Özdemir, 2010).
İşletmeyi veya işyerini etkileyen objektif nedenlerle ortaya çıkan işgücü
fazlalığı sonucunda, işçinin işyerinde çalışma olanağı ortadan kalkmış ise
fesih için geçerli bir sebebin varlığından söz edilir. İşveren amaç ve içeriğini
belirlemekte serbest olduğu işletmesel kararlar alabilir. Ancak, işletmesel
karar sonucunda, tedbir olarak düşünülen feshin zorunlu hale gelmiş olması
gerekir. Başka bir anlatımla işverenin fesih konusunda keyfi kararları yargı
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denetimine tabidir. Öte yandan, işletmesel kararla varılmak istenen hedefe
fesihten başka bir yolla ulaşmak mümkün ise fesih için geçerli bir nedenden
söz edilemez. Fazla çalışmalar kaldırılarak, işçinin rızası ile esnek çalışma
biçimleri getirilerek, işçiyi başka işte çalıştırarak ya da meslek içi eğitime tabi
tutarak amaca ulaşma olanağı var iken feshe başvurulmaması gerekir. Kısaca,
fesih son çare olmalıdır ilkesi gözetilmelidir (Yrg.9.HK:2004/27998).
İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşletme düzeyinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin aynı işverene bağlı
aynı işkolunda altı adet işyerini kapsaması halinde 4857 sayılı Kanunun
18.maddesinde yer alan 30 işçi kriterinin belirlenmesinde bu altı işyerinde
çalışan toplam işçi sayısı nazara alınır (Yrg.9.HK:2003/20526).
İş güvencesinden yararlanacak işçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin
bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir(Yrg.9.HK:2003/14623).
İşçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler
işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir.
Örneğin;
1. Benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma
2. Beklenenden daha düşük performansa sahip olma
3. İşe yoğunlaşmasının giderek azalması
4. İşe yatkın olmama
5. Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği
6. İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak
7. İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç
para istemek
8. Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak
9. İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek
10.İşyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde
diğer kişilerle ilişkilere girmek
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11.İşin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak
12.Sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak
13.Amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek
14.Sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmek vb.
İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler
ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebepler olarak
feshe neden olabilirler. İşçinin davranışı, işyerindeki üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
Geçerli sebeplerle fesih işçi ile bağlantısı olmaksızın da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler olarak ortaya çıkabilir.
Örneğin;
1. Sürüm ve satış olanaklarının azalması
2. Talep ve sipariş azalması
3. Enerji sıkıntısı
4. Ülkede yaşanan ekonomik kriz
5. Piyasada genel durgunluk
6. Dış pazar kaybı
7. Ham madde sıkıntısı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin
olanaksız hale gelmesi
8. Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması
9. İşyerinin daraltılması
10.Yeni teknolojinin uygulanması
11.İşyerlerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi
12.Bazı iş türlerinin kaldırılması vb.
Talep ve sipariş azalması ve ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle
işverence iş akdinin feshinden önce fazla çalışmalar kaldırılmalı, işçinin rızası ile çalışma süreleri kısaltılmalı, iş zamana yayılmalı, kısaca fesih en son
çare olarak düşünülmelidir(Yrg.9.HK:2003/12442).
İstihdam fazlası personel olması nedeniyle emeklilik yaşına gelen personelin iş sözleşmesinin feshi yeni personel alımı ve personele ihtiyaç duyuldu-
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ğu bir durumda işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden bir nedene dayanmaması nedeni ile geçersizdir ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir(Yrg.9.HK:2003/18920).
İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebep Oluşturmayacak hususlar
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızası ile
çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren
aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış
sürece katılmak. Örneğin; işyerindeki çalışma şartları ile ilgili olarak Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dilekçe vermek ve/ya rutin denetimlerde
Bakanlık İş Müfettişlerine verilen ifade sonucu işçinin iş sözleşmesinin sona
erdirilmesine uygulamada çok sık rastlanmaktadır.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik,
doğum, din siyasi, görüş ve benzeri nedenler.
e) Kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasak olduğu doğumdan önce 8 ve
doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık sürede işe gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle işe geçici olarak devam etmemek.
Salt emeklilik fesih nedeni olamaz. Öncelikle temsil, tanıtma giderleri ve
telefon ücretleri ile benzeri giderlerde tasarrufa gitmeyen ve fesihten kısa bir
süre önce yeni istihdam kararları alan işverenin, çalıştığı kadro ve yaptığı iş
açısından hizmetine her zaman gereksinim duyulacak bir konumda olan işçinin sözleşmesini feshetmesi, iş güvencesi bakımından feshi en son çare olarak
düşünmediğini ve geçerli bir nedene dayanmadığını gösterir. Kredi alacaklarını taksitlendirmesi ve bir bölümünden vazgeçmesi nedeniyle önceki yıla
göre kârı azalan işverenin, zarar ettiğinden söz edilemez. Emeklilik sebebiyle
işverence yapılan feshin geçersizliği sonucu davalının işe iadesi ve dört aylık
ücret tutarında tazminat ödenmesi gerekir(Yrg.9.HK:2003/17985).
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Salt emekliliğe hak kazanma, yasada ve gerekçesinde bir geçerli neden
olarak düzenlenmemiştir. Performans durumları göz önünde tutularak, emekliliğe hak kazananlardan devamında yarar görülenlerin iş sözleşmelerinin
devam ettirilmesini öngören personel yönetmeliği hükmü karşısında, işverenin işçinin yetersizliğine, davranışlarına veya işin, işyerinin ve işletmenin
gereklerine dayalı bir geçerli neden göstermemiş olması, feshin geçersizliğinin kabulünü gerektirir. İşe başlatılmama halinde ödenecek tazminat konusunda alt sınır olan dört aylık ücret tutarındaki tazminat miktarından uzaklaşıldığı takdirde, bunun hükümde gerekçelendirilmesi gerekir. Ayrıca, işe başlatılmama halinde ödenecek tazminata bu durum tespit niteliğinde olduğundan,
miktarı belirtilmeksizin hükmedilmelidir(Yrg.9.HK:2004/261).
İş Sözleşmesinin Feshinde Usul
İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile
işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili niteliğinde olmayan, bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdinin feshinde; (işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları ve işyerinin bütününü yöneten ve belirli özelliği bulunan
işveren vekilleri ise kapsam dışı bırakılmıştır.) işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren;
a) İşçinin yeterliliğinden,
b) Davranışlarından,
c) İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir
nedene dayanacaktır ve fesih nedenini yazılı olarak açık ve kesin biçimde
belirtecektir.
Fesih bildirimi işçi tarafından imza edilip alınmadığında ve/ya imzadan
imtina edildiğinde, tutanak ile durumun tespit edilmesi gerekir.
İşveren bakımından İş Kanunu 25/II. maddesinde belirtilen ahlak ve iyi
niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri hariç olmak üzere davranışı
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veya verimi ile ilgili nedenlerle iş akdinin feshi halinde işçinin yazılı savunmasının alınması şarttır.
Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz
süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işçinin zihinsel veya bedensel yetersizliği, gibi durumlarda
savunmasının alınmasına gerek yoktur.
Savunmanın şekli ve usulü hakkında Yasada bir hüküm getirilmemiştir.
İşçiden savunma istenirken, 2–3 gün gibi uygun bir süre verilebilir. İşçinin
savunmayı işverenlik tarafından istenilen sürede vermemesi halinde, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılacağı işçiye açıklanabilir. Bildirim ve açıklamaların işverenlik tarafından ispat yönünden yazılı yapılması gerekir.
Fesih bildirimi bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanımı olup karşı
tarafa varmakla sonuçlarını doğurur. Bu bakımdan davacı işçiye ulaşan fesih
bildiriminin açık ve kesin olarak işçinin yeterliliğine veya davranışlarına ya da
işletmenin işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene
dayanıp dayanmadığının mahkemece tespiti ve sonucuna göre karar verilmesi
gerekir(Yrg.9.HK:2005/632).
İş Sözleşmesinin Feshi Bildirimine İtiraz ve Usulü
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
Öngörülen bir aylık süre hak düşürücü süredir. Bir aylık süre geçtikten sonra
dava açılamaz.
Bir aylık dava açma süresi hak düşürücü olup, resen dikkate alınması
gerekir. Rapor hak düşürücü süreyi kesmez(Yrg.9.HK:2005/32158).
Feshin geçersizliği ve işe iade ile birlikte istenen işçilik aynı davada birlikte görülemez. Zira feshin geçersizliği ve işe iade davası bir tespit niteliğinde olup seri yargılama usulüne, işçilik alacakları ise eda niteliğinde olup sözlü
yargılama usulüne tabidir (Yrg.9.HK:2005/22714).
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Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.
İşçi tarafından açılacak hizmet akdinin feshinin geçerli bir sebebe dayanmadığına ilişkin davada, feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat mükellefiyeti işverende olacak; işçi feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği
takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlü bulunacaktır.
Dava, seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılacak, mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin kararını
verecektir.
Mahkeme iş akdinin feshinin geçersizliğine karar verdiğinde işçinin işe
başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını belirler. Buna göre tazminat miktarının belirlenmesi ile yetinilmesi tahsile ilişkin hüküm kurulmaması gerekmektedir. Tazminat miktarı belirlenirken kanunda belirtilen alt ve
üst sınırlar dâhilinde işçinin kıdemi gibi hususlarda göz önüne alınarak brüt
ücret üzerinden hesaplama yapılmalıdır. İşçinin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları kendisine ödenir. Buna göre işçinin işe başlatılmadığı süre ile orantılı olarak ücret isteyebileceği açıktır. Bu nedenle süre ve
miktarın kesin olarak belirlenmesi ve hükümde miktar gösterilmesi doğru
değildir. Öte yandan bu alacak işçinin işverence işe başlatılmaması halinde
muaccel olacağından faiz başlangıcı da bu tarih olmalıdır (Yrg.9.HK:2003/16689).
Geçersiz Sebeple Yapılan İş Sözleşme Feshinin Sonuçları
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli
olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.
İşçi mahkemeden işe iade kararı aldığı takdirde, işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok
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sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. İşveren işçiye,
mahkemece hükmedilecek tutarda (en az 4 ay en çok 8 aylık ücreti tutarında)
tazminat ödeyecektir.
İşe iade davası sonunda işçinin başvurusu, işverenin işe başlatmaması ve
buna bağlı olarak boşta geçen süreye ait ücret ve kıdem tazminatı konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçinin işe iade sonrasında
başvurusuna rağmen ise başlatılmaması halinde ise başlatılmayacağının sözlü
ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin
sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır. Bu fesih tarihine göre
işverence kıdem tazminatı ödenmelidir. Boşta geçen süreye ait 4 aya kadar
ücret ve diğer haklar ise işçinin ise iade için başvurduğu anda muaccel
olur(Yrg.9.HK:2008/22597).
Geçersiz nedenle fesih halinde ödenecek tazminat miktarı belirlenirken
davacının brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılmalı, ikramiye ve diğer sosyal
haklar dikkate alınmamalıdır. Öte yandan en çok dört aylık ücret alacağı işçinin işverence işe başlatılmaması halinde muaccel olacağından faiz başlangıcı
da bu tarih olmalıdır(Yrg.9.HK:2003/18729).
İşverence işçiye ayrıca; mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
hakları ödenecektir.
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren
on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.
İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih
geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu
olur. Yani işveren, işçiye koşulları varsa sadece ihbar ve kıdem tazminatı ödeyecektir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti
peşin vererek hizmet akdini feshetmesi, işçinin iş güvencesi ile ilgili getirilen
haklardan yararlanabilmesine engel olmayacaktır.
İşveren tarafından; işçinin hizmet akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25.
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maddesindeki sebeplere dayanarak feshedilmesi halinde, feshin bu sebeplere
uygun olmadığı iddiası ile işçi; iş güvencesine ilişkin hükümlerden yararlanabilecektir.
Mahkemece feshin geçersiz olduğuna karar verilmesi ve işçinin işverence işe başlatılmaması halinde ise işçiye; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
(ihbar öneli kullandırılmamış ise) mahkemece hükmedilecek tazminat (en az
4 ay, en çok 8 aylık ücreti tutarında) çalışmadığı döneme ait dört aylık ücreti
ve diğer her türlü hakları ödenecek, ayrıca hak kazanmış ise işçi işsizlik sigortasından da yararlanacaktır.
İş Kanunu’nun, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatı
düzenleyen hükmü emredici nitelikte olup işe başlatılmama halinde belirlenecek tazminat yasal sınırlar içinde aylık çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanmalı ve asgari sınırdan uzaklaşılması halinde de gerekçesi ve nedeni açıklanmalıdır(Yrg.9.HK:2003/18729).
İş güvencesi kapsamı dışında bırakılmış işçilerin hizmet akitleri, fesih
hakkının kötüye kullanılması yoluyla sona erdirilmiş ise işveren 4857 sayılı İş
Kanunu 17.maddesinde yer alan bildirim süresine ait ücretin üç kat tutarında
bir kötüniyet tazminatı ödeyecektir.
4857 sayılı İş Kanunu 21.maddesinde belirtilen hükümler sözleşmelerle
hiçbir suretle değiştirilemez, diğer bir ifade ile artırılamaz. Aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. Bunlar;
a) Feshin geçersiz sayılması halinde işyerinde çalıştırılmayan işçiye
ödenmesi gereken en az dört ay en çok 8 aylık ücret tutarındaki tazminat
b) Fesih işlemine karşı yargı yoluna başvurulduğu sürede işçiye ödenecek en çok dört aya kadar ücreti ile diğer hakları,
c) Feshin geçersizliği işe başlatılan işçiye peşin ödenen bildirim süresine ait ücretin iadesi ve yapılacak ödemelerden mahsubu. İşe başlatılmayan
işçiye ödenmemiş bildirim süresine ait ücret.
İş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle feshedildiğinin ispat
yükümlülüğü işverene yükletilmiştir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığı-
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nı iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Başka bir anlatımla
yasa koyucu önce genel kanıt kuralının aksine işverene bir kanıt yükü getirmiş ancak işverenin bu kanıt yükünü yerine getirmesinden sonra işçinin feshe
ilişkin gerçek sebep iddiasını da kanıtlamasına olanak tanıyarak genel kanıt
kuralına dönmüştür. Kendisine ispat yükü düşmeyen taraf karşı (kendisine
ispat yükü düşen) tarafın iddiasını (olguyu) ispat etmesini bekleyebilir.
Kendisine ispat yükü düşen taraf iddiasını ispat edemezse diğer (kendisine
ispat yükü düşmeyen taraf) tarafın onun iddiasının aksini (hilafını) ispat etmesine gerek yoktur. O olgu ispat edilmemiş (yani dava bakımından yok)sayılır.
Fakat kendisine ispat yükü düşmeyen taraf, ispat yükü kendisinde olan
(diğer)tarafın iddiasını ispat etmesini beklemeden onun iddiasının hilafını
ispat için delil gösterebilir. İşte bu delile, karşı (mukabil) delil denir. Ancak,
ispat yükü kendisinde olmayan taraf, karşı delil göstermekle ispat yükünü
kendi üzerine almış sayılmaz(Yrg.9.HK:2006/17539).
Sonuç
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve
kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşverenin İş Kanunu 25/II. maddesi
şartlarına uygun fesih hakkı saklı olmak şartı ile hakkındaki iddialara karşı
savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez(Yrg.9.HK:2004/25974).
Geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan veya işyerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi
bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine
getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir.
İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler
içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını
kabul etmek gerekecektir.
4857 sayılı İş Kanunu 18 ve devamı maddelerinin gerekçesinde de açık-
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landığı üzere, işçi çıkarma uygulamasına giderken öncelikle fazla çalışmalar
kaldırılmalı, işçinin rızası ile çalışma süreleri kısaltılmalı, iş zamana yayılmalı, kısacası fesih en son çare olarak düşünülmelidir (Yrg.9.HK:2004/25058).
4857 sayılı İş Kanunu 21.maddesi geçersiz nedenle yapılan feshin
sonuçları arasında kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en
çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödeneceğini
hükme bağlamıştır. Yasanın düzenlemesi gereği 4 aya kadar ücret ve diğer
yasal haklarının ödenmesine karar verilen süre; İhbar, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının hesabında nazara alınması gerekmektedir(Yrg.9.HK:2004/26038).
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DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN
TALEBİ HALİNDE VERİLEN
ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN
İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR ?
Erol GÜNER*
I. GİRİŞ:
Çalışma hayatının içinde bulunan kadın işçilerimizin doğum yapmaları
halinde çalışma ve süt izni konusu 4857 sayılı İş Kanunu`nun 74`üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile daha önce 12 hafta olan doğum
öncesi ve doğum sonrası çalıştırma yasağı Avrupa Birliği hukuku müktesebatına uygun olarak 16 haftaya çıkartılmıştır. Çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenerek 10
hafta olarak uygulanacaktır.
Ayrıca, sağlık durumu uygun olduğu takdirde ve doktorun onayı ile
kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabileceği ve
çalışılan sürelerin doğum sonrası sürelere eklenmesi suretiyle, kadın işçilerin
özellikle çocuğuna bakabilmeleri açısından ihtiyaç duydukları doğum sonrası
iznin 11 haftaya kadar arttırılması imkanı sağlanmıştır.
İş Kanunu ile hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için
izin verileceği hükme bağlanmış; ayrıca, hekim raporu ile kanıtlandığı takdirde hamile kadın işçinin hamilelik süresince, ücretinden bir indirim yapılmaksızın, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılması yükümlülüğü getirilmiştir.

*

Baş İş Müfettişi
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İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından
veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verileceği ve bir yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için
günde toplam bir buçuk saat süt izni kullandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Çalışan anne adaylarının doğum izinleri hakkında bilinçli olması, gerekirse doktorunu zamanı geldiğinde uyarması son derecede önemlidir. Bir
takım dalgınlıklar sonucu doğum izin gününün geçmesi kanuni olarak izinli
olunacak dönemin yanmasına sebebiyet olabilir. Mağdur olunmaması için
yapılması gereken yalnızca o tarihlerde Sağlık Bakanlığı, Üniversitelere bağlı
Hastaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan özel sağlık
birimlerine başvurulması ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi yerinde olacaktır. Bu bağlamda kadın işçilerin hamileliliklerinin 32. haftasında doktorlarından alacakları raporları çalıştıkları işyerinde personel bölümüne iletmeleri
gerekmektedir.
Makalemizde kadın işçilerin doğum ve gebelik hallerindeki izin ve çalışma haklarını ve özellikle de altı aya kadar ücretsiz izin hakkının ne zaman
talep edileceği ve söz konusu iznin ne zaman başlayacağını irdelemeye çalışacağız.
II. HUKUKİ DÜZENLEME:
A- İŞ MEVZUATI BAKIMINDAN:
4857 sayılı İş Yasası’ nın “ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ “
başlıklı 74. maddesinde gebe ve doğum yapmış kadın işçilerin ücretli ve
ücretsiz izin haklarını, söz konusu zamanlarda çalışma ve çalıştırma usul ve
esasları düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;
Madde 74 – “ Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak
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sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun
olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç
haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı
süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine
göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu
ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli
izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir
indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından
veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar
ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate
alınmaz.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde
toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve
kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma
süresinden sayılır. “
4857 sayılı İş Yasası’ nın 74. maddesi hükümlerine aykırı olarak
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin
vermeyen işverenler hakkında aynı yasanın 104. maddesine idari para cezası uygulanacağını hüküm altına almıştır. 01.01.2010 tarihinden geçerli olan
idari para cezası 1034 TL dir.
4857 sayılı İş Yasası’ nın 74. maddesinde belirtilen çalışma ve izin ile
ilgili usul ve esasları düzenleyen ancak aynı yasanın 88. maddesine istinaden
çıkarılan, 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlülüğe giren GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK hükümleri de önemlidir. Amaç başlıklı 1.
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maddesi; işyerlerindeki gebe, yeni doğum yapmış veya emziren işçilerin işteki güvenlik ve sağlığının sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemler uygulamak ve bu işçilerin hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemiştir.
Aynı Yönetmeliğin Değerlendirme ve Bilgilendirme ile Çalışma
Koşulları ve İzinler başlıklı Dördüncü ve Beşinci Bölümünde ise gebe ve
doğum yapmış işçilerin hangi işlerde çalıştırılabileceklerini, hangi işlerde
çalıştırılamayacaklarını, verilmesi gereken izinlerin neler olduğunu düzenlemiştir. Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre;
Değerlendirme Sonuçlarını İzleyen Eylem
Madde 8 — İşveren, değerlendirme sonuçları, gebe, yeni doğum yapmış
ve emziren işçi için bir güvenlik veya sağlık riskini veya işçinin gebeliği veya
emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında, ilgili işçinin çalışma
koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, bu işçinin bu risklere maruz kalmasını
önleyecek bir biçimde, geçici olarak değiştirir.
Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması teknik
veya nesnel anlamda olanaklı değilse, işveren ilgili işçiyi başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, gebe işçi sağlığına uygun
daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
Başka bir işe aktarılması teknik ve makul olarak mümkün değilse, işçinin
güvenlik ve sağlığının korunması için gerekli süre içinde, işçinin isteği halinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
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Gece Çalışması
Madde 9 — Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda,
emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik
ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem
boyunca, gece çalıştırılması yasaktır.
Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren
doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
Çalışma Saatleri
Madde 10 — Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi
buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
Analık İzni
Madde 11 — Gebe işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra
sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık
süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde,
hekimin onayı ile gebe işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Ancak bu durumda gece çalışması yaptırılmaz ve gebe işçinin
çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine
göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu
ile belirtilir.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından
veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz.
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Gebe İşçinin Muayene İzni
Madde 12 — Gebe işçilere gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri
için ücretli izin verilir.
Emziren İşçinin Çalıştırılması
Madde 13 — Emziren işçilerin, 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde kadınların çalıştırılabilecekleri belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için, doğumdan
sonraki sekiz haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce, işyeri hekimi,
işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet
veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları
olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.
Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporuyla belirlenen işçi, doğumdan sonra ilk altı ay içinde bu işlerde çalıştırılamaz.
Emzirme İzni
Madde 14 — Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler
arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Konu ile ilgili dikkat çekilmesi gereken diğer bir düzenleme de belirli
veya belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilmesini düzenleyen 25 -I maddesidir.
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 25. maddesi bağlamında;
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MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı
hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I- Sağlık sebepleri:
……………………………
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum
ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı;
belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik
hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için
ücret işlemez. Bu madde düzenlemesi ile doğum ve gebelik hallerinde kadın
işçiler için ayrı bir düzenleme getirilmiştir.
B- SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BAKIMINDAN:
İş Kanununa göre doğum izni süresince çalışana ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Bu süreye ilişkin ücret doğum izni süresi sonunda Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınır. Ancak işveren işçisinin mağdur olmaması için bu sürede
ücret ödemesini düzenli olarak yapmaya devam edebilir ve daha sonra Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınacak geçici iş göremezlik ödeneğinin kendisine
ödenmesini isteyebilir. Öyle ki bir kısım işveren çalışanının kurumdan alacağı geçici iş göremezlik ödeneğini de kendisine bırakabiliyor, tabi bu tarz
durumlar zorunluluk değil tamamen işverenin inisiyatifine bağlı durumlardır.
5510 sayılı Yasanın 5754 sayılı Yasa ile değişik “Geçici İş Göremezlik
Ödeneği” başlıklı 18-c ve d bentlerine göre kadın işçilerin analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği hakları bulunmamaktadır.
5510 sayılı Yasanın 18. madde hükümleri irdelendiğinde; Sigortalı
kadınlara, doğum öncesi ve sonrası işyerinde çalışmadığı 8 er haftalık (56+56
gün) süreler için, çoğul gebelik (ikiz gibi) halinde ise, doğum öncesi 10,
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doğum sonrası 8 haftalık (70+ 56 gün) süreler için analık geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.
Doğum öncesi 8 veya çoğul gebelik halinde 10 haftalık istirahata ayrılan, ancak daha önce doğum yapan sigortalıya doğum öncesi istirahatının başlangıç tarihinden doğum tarihine kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği
ödenecek, analık geçici iş göremezlik ödeneği ise 56 günü geçemeyecektir.
Doğum öncesi istirahata ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden
sonra olan sigortalılara bu sürelerden fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden aşan süre hastalık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.
5510 sayılı Yasa hükümleri bağlamında doğum yapan kadın işçilere aşağıda belirteceğim diğer haklar da sağlanmaktadır.
1-Doğum Yardımı: Doğum Yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı
erkeğin sigortalı olmayan karısının; doğum sırasında veya doğumdan sonra
gerekli sağlık yardımlarıyla, ilaçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır.
Doğum yardımının Kurumca bildirilen veya 123 ncü madde gereğince sözleşme yada protokol yapılmış sağlık tesislerinde aynen sağlanamadığı yer veya
hallerde, bu yardım yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre Kurumca maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, her çocuk için yapılacak maktu doğum yardımı, çocuk sayısına göre bir kat daha arttırılır.
Doğum yardım parası alabilmek için; doğumun 3 ay içinde Kuruma bildirilmesi gereklidir. Bu bildirme; hekim veya diplomalı ebeden alınacak
doğum kağıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile olur.
2-Emzirme Ödeneği : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun değişik 16’ncı madde hükmüne göre, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için
yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca
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belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan tarife
üzerinden emzirme ödeneği verilir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan
eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şarttır. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından
yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120
gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
5510 sayılı Kanunda ifadesini bulan emzirme ödeneğinden, eski SSK
kapsamındaki sigortalılar (yeni, 4/1-a kapsamındaki sigortalılar) yararlanmaktadır. Doğumla ilgili emzirme ödeneğinden yararlanmak için sigortalının işyerinden alacağı Vizite kağıdı, doğum raporu ve bebeğin nüfus cüzdanı ile birlikte SGK müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Ödemeler belgelerin
SGK müdürlüğüne müracaatı müteakip PTT aracılığıyla sigortalıya ödenmektedir. Emzirme Ödeneğinden yararlanma hakkını kaybetmemek için 5 sene
içinde müracaat edilmesi gerekmektedir.
*****Emzirme Ödeneği Tutarları: 2009 yılı için 70 TL, 2010 yılı için
75 TL dir.
III. ALTI AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN VE UYGULAMASI:
4857 sayılı İş Yasası’ nın 74. maddesine göre; “ ……………… İsteği
halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul
gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin
verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Bu izin ile ilgili olarak aşağıda cevaplarını vereceğimiz sorular akla
gelebilir. Yasa hükmünde belirtilen ücretsiz izin ne zaman başlayacaktır ?
Doğum yapan kadın işçi onaltı aylık (çoğul gebelik halinde onsekiz aylık) istirahat raporunu kullandıktan 3 ay, 6 ay veya 1 yıl sonra altı aya kadar ücretsiz
izin talebinde bulunabilecek midir ? İstirahat raporunun bitiminden sonra kul-
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landığı varsa yıllık ücretli izni altı aylık ücretsiz izin süresinden mahsup edilecek midir ?
4857 sayılı İş Yasası’ nın 74. maddesinin yukarıda belirtilen hükmü
incelendiğinde; İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya
kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Şeklinde düzenlemenin olduğu görülmektedir. Bu düzenlemeler
bağlamında yukarıdaki sorulara verilecek cevaplar aşağıdaki gibi olacaktır.
a- İsteği halinde kadın işçiye altı aya kadar ücretsiz izin talebi onaltı
haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren başlayacaktır. Altı aya kadar ücretsiz izin kadın
işçi tarafından talep edilmesi halinde işverence verilmesi zorunludur.
İşverenin altı aya kadar ki ücretsiz izinde takdir hakkı bulunmamaktadır. Bu
süreyi aşan ücretsiz izin talebi ise ancak, işverenin kabul etmesi halinde geçerli olacaktır. Yasada yer alan onaltı veya onsekiz haftalık sürenin tamamlanmasından 3 ay , 6 ay, 1 yıl gibi bir süre sonra ücretsiz izin talebinde bulunulması yasaya uygun değildir. Dolayısıyla da bu talebin de işveren tarafından karşılanması zorunlu değildir.
b- Yukarıda “ a “ bendinde belirtilen durumun istisnası şu şekilde olabilecektir. Şayet işçinin yıllık izin hakkı var ise önce yıllık iznini kullanabilir ve
izninin bitiminden itibaren altı aya kadar ki ücretsiz izninin başlamasını talep
edebilir. Bu durum makul karşılanmalıdır. Böyle bir uygulama maddenin
düzenleme ruhuna da aykırı olmayacaktır. Kullanılan yıllık ücretli izin süresinin altı aylık ücretsiz izin süresinden mahsup edilmesi de düşünülemeyecektir. Zira birisi ücretli iken diğeri ücretsizdir. Diğer taraftan yıllık ücretli iznin
düzenleme mantığı ve maddesi ile ücretsiz iznin düzenlenme mantığı ve maddesi ayrıdır. İki iznin ilişkilendirilmesi yerinde olmayacaktır. Yasa hükmünde
de açıkça belirtildiği üzere ücretsiz izin yıllık ücretli izin hakkının hesabında
dikkate alınmayacaktır. Yani ücretsiz izin dönemi yıllık ücretli izne hak
kazanmada dikkate alınan 1 yıllık çalışma süresi çerçevesinde çalışmış gibi
sayılmayacaktır.
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IV. SONUÇ:
Makalemizde gebe ve doğum yapmış kadın işçilerin izin ve çalışma
koşullarını İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı çerçevesinde incelemeye ve irdelemeye çalıştık. 4857 sayılı İş Yasası’ nın 74. maddesine göre isteği halinde
kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik
halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.
Altı aya kadar ücretsiz izin kadın işçi tarafından talep edilmesi halinde
işverence verilmesi zorunludur. İşverenin altı aya kadar ki ücretsiz izinde takdir hakkı bulunmamaktadır. Bu süreyi aşan ücretsiz izin talebi ise ancak, işverenin kabul etmesi halinde geçerli olacaktır. Yasada yer alan onaltı veya onsekiz haftalık sürenin tamamlanmasından 3 ay , 6 ay, 1 yıl gibi bir süre sonra
ücretsiz izin talebinde bulunulması halinde de bu talebin işveren tarafından
karşılanması zorunlu değildir. Şayet işçinin yıllık izin hakkı var ise önce yıllık iznini kullanabilir ve izninin bitiminden itibaren altı aya kadar ki ücretsiz
izninin başlamasını talep edebilir. Bu durum makul karşılanmalıdır. Böyle bir
uygulama maddenin düzenleme ruhuna da aykırı olmayacaktır. Kullanılan yıllık ücretli izin süresinin altı aylık ücretsiz izin süresinden mahsup edilmesi de
düşünülemeyecektir. Zira birisi ücretli iken diğeri ücretsizdir. Diğer taraftan
yıllık ücretli iznin düzenleme mantığı ve maddesi ile ücretsiz iznin düzenlenme mantığı ve maddesi ayrıdır. İki iznin ilişkilendirilmesi yerinde olmayacaktır. Yasa hükmünde de açıkça belirtildiği üzere ücretsiz izin yıllık ücretli izin
hakkının hesabında dikkate alınmayacaktır. Yani ücretsiz izin dönemi yıllık
ücretli izne hak kazanmada dikkate alınan 1 yıllık çalışma süresi çerçevesinde çalışmış gibi sayılmayacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (25134 sayılı)
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DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA
SÜRESİ
Hamit TİRYAKİ*
I- GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen haklı fesihle ilgili olarak işçi ve
işverene verilen yetkinin kullanımı konusunda hak düşürücü süreler öngörülmüştür. Kanunun 26 ncı maddesine göre 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren
için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü
geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre
uygulanmaz.
Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.
Düzenleme aynı şart ve sürelerle işçi ve işverene haklı fesihle ilgili yetki
vermiştir.
İş kanununun 24 ve 25 inci maddelerinde yer alan ve ahlak ve iyiniyet
kurallarına aykırılıktan başka haller nedeniyle yapılacak fesihlerde 26 ıncı
maddede belirtilen sürelere göre hareket etme mecburiyeti yoktur.
Derhal fesih hakkının kullanımda tarafların birbirine ihbar tazminatı
ödemesi söz konusu olmaz. Ancak ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak iş sözleşmesinin feshi dışındaki diğer nedenler söz konusu

*

Türkiye İş Kurumu Başmüfettişi
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olursa ya da bu nedenlere dayalı olarak işçi iş sözleşmesini feshederse, kıdem
tazminatı ödenir. Ayrıca son paragrafa göre de, fesih yetkisini kullanan tarafın tazminat hakkı saklıdır.
II- AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER
NEDENİYLE YAPILACAK HAKLI FESİHLERDEKİ ÖNEMLİ
HUSUSLAR
A- Sürenin Niteliği ve Özelliği
Kanunda bir süreye uyulmaması halinde, sürenin ilişkin bulunduğu hakkın düşeceği, ortadan kalkacağı, kullanılamayacağı açıkça belirtilmişse bu
süre hak düşürücü niteliktedir (Öncel, Çağan ve Kumrulu, 1985, 79).
Yasa hem altı iş gününü hem de bir yıllık süreyi hak düşürücü olarak
belirtmiştir. Bu sürelerden hangisi önce biterse o süre dikkate alınacaktır. İş
Kanununa göre cumartesi günleri de iş günüdür. Örneğin, fiil tarihini 1 Ocak
2009 olarak varsaydığımızda fesih yetkisi her halükarda 1 Ocak 2010’da bitecektir, bir yıllık dönem içinde fiil ve failin öğrenildiği günden sonra ise altı
işgünlük süre işlemeye başlayacaktır, bir yıllık sürenin bitmesine çok zaman
kalsa bile altı işgünlük sürede iş sözleşmesi feshedilmemişse, bildirimsiz fesih
hakkı kullanılamayacaktır.
Dikkat edileceği üzere Yasa hükmü hakkın kullanılmasına ilişkin ve hakkın doğumuna ilişkin iki tür hak düşürücü süreye yer vermiştir. Hakkın kullanımına ilişkin hak düşürücü süre altı işgünü; doğumuna ilişkin hak düşürücü
süre ise bir yıl olarak kabul edilmiştir (Evren, 2009).
Altı iş gününden oluşan hak düşürücü süre, iş sözleşmesinin feshine
neden olan olayın öğrenildiği günün ertesi başlar. Bu altı günün belirlenmesinde aradaki iş gününden sayılmayan yılbaşı ve Pazar tatilleri gün sayısı
hesabına dahil edilmez (Yargıtay 9 HD K:1979/3884). Altı iş günlük dönemde günler hesaplanırken aradaki, iş günü kabul edilmeyen günler (cumartesi
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günü o işyerinde mutat olarak çalışılmayan bir gün ise cumartesi günü de altı
günlük işgünü süresinden düşülür), ulusal bayram ve genel tatil günleri dikkate alınmayacaktır.
Hak düşürücü sürede, zamanın geçmesinin bir hakkı sona ermesine
yol açması, o süre içinde hak sahibinin hakkını kullanmamış veya daha geniş
bir ifade ile yapması gerekeni yapmamış olmasından ileri gelir. Bu hallerde
hakkın sona ermesi sadece zamanın geçmesinden değil, tayin edilen süre içerisinde hak sahibinin hareketsiz kalmasından dolayıdır (Oğuzman ve Öz,
2000, 448).
Kısaca hak düşürücü sürenin zamanaşımından farkını da belirtelim.
Hakim hak düşürücü süreyi re’sen dikkate aldığı halde, zamanaşımını kendiliğinden dikkate almaz, tarafların ileri sürmesi gerekir. Zamanaşımında sürenin durması veya kesilmesi mümkün olduğu halde hak düşürücü süre kesilmez ve durmaz (Borçlar Kanunu m. 140,132 ve 133).
B- Sürenin Başlaması
Yasadaki altı günlük süre, sadece fiilin öğrenilmesiyle başlamaz. Eylemi
yapan kişi de bilinmelidir ki o fiili yapan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilsin.
Dolayısıyla altı günlük süre, fiil ve faalin birlikte öğrenilmesiyle başlar. Örneğin, işyerindeki hırsızlık olayından ertesi gün haberdar olan işveren için bu
süreler ancak hırsızlık olayını hangi işçinin yaptığını öğrenmesiyle başlayacaktır.
Bir yıllık süre ise fiilin oluş tarihinden, diğer bir ifadeyle haklı fesih
sebebinin meydana geldiği tarihten itibaren başlar. Bir yıllık süre takvim yılı
şeklinde değil, haklı nedenin vuku bulduğu tarihi takip eden sonraki yılın aynı
günün akşamı sona eren zaman dilimi olarak dikkate alınmalıdır.
Ortada devam eden, tekrarlanan bir eylem var ise bu halin devamı
boyunca süre işlemez. Yasa dışı greve iştirak işverene iş akdini haklı nedenle
bozma hakkı verir ...yasa dışı durum devam ederken İş Kanununun... madde-
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sinde öngörülen altı iş günlük süre de işlemez (Yargıtay 9 HD K:1982/2088).
Yine ücretin ödenmemesi haline dayalı fesihte de bu halin sürdüğü dönem
boyunca süre işlemeyecektir.
1475 sayılı İş Kanunundan farklı olarak eğer işçinin maddi çıkar sağlaması söz konusu ise bir yıllık süre dikkate alınmaz. Örneğin bir bankada çalışan işçi müşterilerin hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktarmışsa ve bu
husus bir yıldan daha geç bir zamanda öğrenilse bile iş sözleşmesi bir yıllık
hak düşümü süresi dikkate alınmaksızın ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan dolayı bildirimsiz ve tazminatsız bir şekilde sonlandırılabilecektir.
Süreler akdi feshetme yetkisi kimde ise onun öğrendiği tarihten itibaren
başlayacaktır. Çünkü, yetki sahibinin fesih sebebini bilmeden bu yetkisini kullanması söz konusu olmaz (Çenberci, 1986, 598). Fesih yetkisi bulunmayan
kişinin ya da makamın feshe neden olan davranışı bilmesinin bir önemi
yoktur.
Yargıtay’ın yakın zamanda verdiği, sürelerle ilgili ayrıntılı ama esaslı
hususları içeren çok güzel bir kararı vardır: İşçi ve işveren bakımından haklı
fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafın sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu
süre, feshe neden olan olayın diğer tarafça öğrenilmesinden itibaren altı işgünü ve herhalde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl olarak kanunda
belirtilmiştir. Altı iş günlük süre işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan
olayı öğrendiği günden itibaren başlar. Olayı öğrenme günü sayılmaz ve takip
eden iş günleri sayılarak altıncı günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer.
İşverenin tüzel kişi olması durumunda altı günlük süre feshe yetkili merciin öğrendiği günden başlar. Bu konuda müfettiş soruşturması yapılması,
olayın disiplin kurulunca görüşülmesi süreyi başlatmaz. Olayın feshe yetkili
kişi ya da kurula intikal ettirildiği gün, altı günlük sürenin başlangıcını oluşturur. Bir yıllık süre ise her durumda olayın gerçekleştiği günden başlar.
Haklı fesih nedeninin devamlı olması durumunda hak düşürücü süre işlemez
(Yargıtay 9 HD K:2009/1003).
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Yine Yargıtay’ın farklı bir kararında ise, dairemizin kararlılık kazanmış
olan uygulamalarına göre, fesih hakkını kullanma süresi, olayın feshe yetkili
makama bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Somut olayda feshe yetkili makamın yönetim kurulu olduğu tartışma dışıdır. Davacı işçiye isnat edilen olaylarla ilgili soruşturma raporu, davacının iş sözleşmesinin feshi isteği
ile birlikte genel müdürlükçe 27.03.2001 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Anılan kurulun 28.03.2001 tarihli toplantısında feshe karar verilmiş
ve aynı gün davacı işçiye tebliğ edilmiştir. Bu bakımdan hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilemez (Yargıtay 9 HD K:2004/5169), hususlarına
vurgu yapılmıştır.
C- Hak Düşürücü Sürenin İspat Yükü
Fesih yetkisi, kural olarak hak düşürücü süre içinde kullanılmış varsayılır; yoksa bozma iradesini açıklayan taraftan bu süreye uyduğunun ispatı istenmez. Fakat, hakim kendiliğinden hareket etmekle ödevli olduğu için, aksine
bir delile rastladığında, onu göz ününde tutmak zorundadır. Bununla beraber,
fesih yetkisini kullanan taraf, yaşamın olağan yürüyüşüne aykırı bir halin söz
konusu olduğu durumlarda bu varsayıma dayanamaz; bu takdirde, bildirdiği
“öğrenme” tarihini ispatla yükümlüdür. Hayatın olağan yürüyüşüne aykırı
olmayan ve aksi dosyadan anlaşılmayan durumlarda ise ispat, her halde karşı
tarafa düşer (Çenberci, 1986, 600).
D- Belirtilen Sürede Fesih Yetkisinin Kullanılmaması
Haklı fesihle ilgili usul ve esasa uygun olarak iş sözleşmesi feshedilmemişse yapılan fesih yine geçerli olacaktır. Ancak, işveren tarafından yapılan
fesih haksız fesih olarak kabul edileceği için İş kanununun 17 nci maddesinde geçerli olan kurallara tabi olacak; işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilecek ve işe iade edilme durumu söz konusu olabilecektir.
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İşçinin ahlak ve iyiniyet kuralına aykırı davranışı nedeniyle işveren altı
iş günü içinde fesih yetkisini kullanmamış, ancak bu davranışı nedeniyle
tutuklaması üzerine işe gelememiş ve disiplin kurulu kararı ile hizmet akdi
feshedilmiştir. İşverence feshin işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile
çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması kapsamında yapıldığı kabul edilmeli ve sadece kıdem tazminatına karar verilmelidir (Yargıtay
9 HD K:2003/2154).
E- İş Sözleşmesinin Usul ve Esasa Uygun Sona Ermesi
24/II ve 25/II de yer alan nedenlerin varlığı tek başına iş sözleşmesini
sona erdirmez. Böyle bir nedenin varlığına rağmen taraflar yine de sözleşmenin devam etmesini isteyebilir. Bu nedene dayalı olarak iş sözleşmesinin feshedildiği karşı tarafa bildirilmelidir. Yazılı yapılması geçerlilik şartı değildir.
Ancak sözlü yapılmasında ispat konusunda sıkıntı yaşanabileceğinden yazılı
yapılmasında fayda vardır.
Fesih bildirimi posta veya noter aracılığıyla gönderilmişse muhatabın
eline geçtiği tarihin değil, fesih iradesinin açıklandığı tarihin esas alınması
gerekmektedir. Bu durumda da notere başvuru tarihi veya fesih bildiriminin
postaya verildiği tarih önem kazanacaktır (Evren, 2009, 502).
İşveren tarafından ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle iş
sözleşmesi feshedildiğinde kıdem tazminatı da ihbar tazminatı da ödenmez.
Eğer bu fesih yetkisini işçi kullanırsa kıdem tazminatını alacak ancak ihbar
tazminatı ödemeyecektir.
F- Tazminat
24 ve 25 inci maddelerde yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı hallere dayanarak iş sözleşmesini fesheden işçi veya işveren diğer taraftan ayrıca, sözleşmenin feshinden kaynaklı zararını tazminat olarak isteyebilecektir.
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İş sözleşmesini işçi feshetmişse işçi, işveren feshetmişse işveren bu tazminatı
isteme hakkına sahip olacaktır.
Tazminat hakkı için zarar, nedensellik ve hukuka aykırılık koşullarının
varlığı gerekir.
Tazminatın ne olduğuna ilişkin sınırlama getirilmemiştir. Bu nedenle
maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Örneğin hakarete maruz
kalan işçi hem iş sözleşmesini bildirimsiz olarak kıdem tazminatını alarak feshetmesinin yanında işvereni hakkında da manevi tazminat davası açabilecektir.
III- SONUÇ
İş Kanununun 26 ncı maddesi, gerek işverene gerekse de işçiye ahlak ve
iyiniyet kurallarına uymayan hallere göre tanınan fesih yetkisinin nasıl kullanılacağını düzenlemiştir. Aynı düzenleme 1475 sayılı eski İş Kanununda da
yer almaktaydı. Tek farkı ilave edilen “işçinin olayda maddi çıkar sağlaması
halinde bir yıllık süre uygulanmaz” hükmüdür.
Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren
ihbar tazminatı ödemeksizin öğrenme gününden başlayarak altı iş günü ve olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde fesih yetkisini kullanmalıdır.
Eğer işveren bu nedenlere dayalı olarak işçisini işten çıkarırsa kıdem tazminatı
da ödemeyecek, işçi maddi bir çıkar sağlamış ise bir yıllık hak düşürücü süre de
uygulanmayacaktır. İşçi ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshettiğinde kıdem tazminatını alacaktır.
Eğer sözleşme bu sebeplerle sona ermişse, sona erdiren taraf sözleşmenin sonlanmasından kaynaklı zararlarını karşı taraftan tazminat olarak ayrıca
talep edebilecektir.
Yukarıda açıklanan esas ve usullere uymadan yapılacak bir fesih haksız
fesih olarak değerlendirilecek ancak yapılan feshi geçersiz kılmayacaktır.
Eğer şartları var ise işçi işe iade davası açarak feshi geçersiz saydırabilir.
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İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN
ZAYİ (KAYBOLMA) HALİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER VE İDARİ
PARA CEZALARI
Umut TOPCU*
I- GİRİŞ
Defter ve belgelerin zamanaşımı süresi içinde muhafaza edilmesi ve
incelemeye yetkili olanlarca istenildiğinde, ibraz edilmesi esastır. Zamanaşımı
süreleri çeşitli kanunlar bakımından değişmekte olup Türk Ticaret Kanunu
açısından 10 yıl, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından ise özel sektör işverenleri için 10 yıl, kamu idareleri için otuz yıl, tasfiye ve iflâs idaresi memurları
için ise görevleri süresince olarak düzenlenmiştir. İşverenler bahse konu
zamanaşımı sürelerinden önce defter ve belgelerini imha ederse veyahutta
mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini ibraz etmezse çeşitli tutarlarda
idari para cezaları karşı karşıya kalmaktadırlar. Yangın, deprem, yer kayması
ve su basması gibi afetler dolayısıyla mükelleflerin bir çok açıdan kayba uğramaları mümkün olup bu arada, kanuni defter ve belgelerinin zayii olması da
ihtimal dahilindedir.
Makalemizde defter ve belgelerin zayi olması halinde inceleme elemanına ibraz edilemeyeceği gerçeğinden hareketle işverenlerin idari para cezalarına maruz kalmamak açısından belirli sürelerde yapması gereken birtakım
idari işlemlerin neler olduğu izah edilecektir.

*

SGK Müfettişi
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II- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SAKLANMASI VE
İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN İŞYERİ KAYIT VE BELGELER
İşyeri kayıtları, işverenler tarafından bir yasa gereği tutulması zorunlu
olan defterler ve dayanağı belgelerdir. Deftere tabi olmayanlar için ise, kayıt
niteliğinde olmak üzere düzenlemek zorunda oldukları belgelerdir. Bu sebeple; İşverenin tutmak zorunda olduğu defter ve belgelerden, bir Kanun gereğince tutmak zorunda olduğu defter ve belgelerin (Türk Ticaret Kanunu, Vergi
Usul Kanunu ve ilgili diğer kanunlar) anlaşılması gerekmektedir.
Bu cümleden bahisle; adı geçen yasal kayıt ve belgeler, ilgili Kanunlara
göre; tutulması gereken kanuni defterler (yevmiye-işletme defteri, defter-i
kebir, karar defteri vs.), ücret bordrosu, ücret hesap pusulaları, faturalar, gider
belgeleri, gibi defter ve belgelerdir.
Hiç şüphesiz bunlar işyeri veya işletmenin nitelik ve konumuna göre
değişkenlik gösterebilir. Örneğin; normal bir ticari işletme için durumuna göre
işyeri kanuni defteri yevmiye iken bir apartman yönetimi için defter karar defteridir.
III- İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN ZAYİ EDİLMESİ
1- Genel Bilgiler
Defter ve belgelerin zayi olması ile ilgili olarak, yapılacak işlemler
konusunda, TTK' nın 68. maddesinin son fıkrasında, defter ve belgelerin zayi
olması ile ilgili bir hüküm yer almaktadır. Fıkra metnine göre; “Bir tacirin
saklamakla yükümlü olduğu defter ve kağıtlar; yangın, su baskını veya
yer sarsıntısı gibi afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa,
tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin
bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini
isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da emre-
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debilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir, defterlerini ibrazdan kaçınmış sayılır.” Görüldüğü gibi, fıkra metni zayi olma nedenlerini, “yangın, su
baskını veya yer sarsıntısı” şeklinde belirtmekle birlikte, hemen sonra “gibi”
edatını kullanmak suretiyle, bu sayılanların örnek olduğunu ve zayi olma
nedenlerinin geniş yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Fıkra metninde, her
ne kadar “... gibi bir afet sebebiyle” hükmüne yer verilmişse de; yargı mercilerince, konu daha geniş bir platformda yorumlanmış ve defterlerle belgelerin
çalınması da bu kapsamda değerlendirilmiştir (Kızılot, 1991, 9).
Örneğin, defterlerin bulunduğu kasanın çalınması durumunda, mahkemeden zayi belgesi istenebilir (Yargıtay HGK, 1994). Burada esas olan husus,
kayba neden olan olayın, tacirin elinde olmayan olay olmasıdır. Ayrıca tacirin, zayi belgesi alabilmesi için, bir taraftan defter ve belgelerin korunması
amacıyla gereken dikkat ve özeni göstermiş bulunması, diğer taraftan da,
kayba uğramanın onun iradesi dışında, elinde olmayan bir nedenle meydana
gelmiş olması koşulu aranır (Yargıtay HGK, 1984). Örneğin, ticari defter ve
belgelerin, otomobilin park edildiği yerde, kelebek camı kırılmak suretiyle
defter ve belgelerin çalındığı iddiasına itibar edilmez (Yargıtay 1. Hukuk
Dairesi, 1981). Bunun gibi dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, benzer
nedenlerden dolayı mahkemeden talepte bulunulurken, bu taleplerin hayatın
olağan akışına uygun olaylara dayanıyor olması gerekmektedir. Örneğin,
tacir su baskını nedeni ile defter ve belgelerin zayi olduğunu iddia edip zayi
belgesi istemektedir. Yapılan tespitte bütün defter ve belgelerin bunların
bulunduğu odayı basan ve yüksekliği yarım metreyi ancak bulan sular altında
kaldığı belirlendiğinde mahkemece bu iddia genellikle kabul edilmemektedir,
çünkü tacirin bütün ticari defter ve belgelerinin bir odanın tabanına yayılması
hayatın olağan akışına aykırıdır, bunların genellikle raflarda, en azından masa
üzerinde bulundurulması gerekir, bu nedenle zayii isteminin düzmece bir
olaya dayandırılmak istendiği çok açıktır.
Mahkemeden geçen bir olayda tacir, ticari defter ve belgelerin arabanın
bagajında iken araba ile birlikte çalındığını iddia ederek zayi belgesi istemiş,
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mahkemede defter ve belgelerin tümünü araba bagajında bulundurmanın
mutad bir davranış olmadığını belirterek zayii ile ilgili istemi reddetmiştir
(Bilgili, 2008, 368).
Kaybetme ve çalınma iddialarının ispat etmek çok zordur. Bir kimsenin,
mükellefin defter ve belgelerini çalması pek olağan bir olay değildir. Çünkü
çalanın işine yaramaz. Ancak, ortada bir husumet varsa ve sırf bu amaçla, yani
zarar vermek amacıyla defter ve belgeler çalındıysa, bunun ispatı da, fail belirlenemediği sürece zordur. Defter ve belgelerin, çalınan kasanın içinde olması
halinde mükellefin bu iddiasını kanıtlaması koşuluyla, defter ve belgelerin
çalındığına (zayi olduğuna) hükmolunabilir (Yanık, 2003, 119).
Yasada belirtilen 15 günlük süre, zayi belgesi istenilmesi konusunda hak
düşürücü bir süre olup mahkeme tarafından re'sen (kendiliğinden) dikkate alınır. Söz konusu süreden sonra açılan davalar, mahkeme tarafından reddedilir.
15 günlük süre adli tatile rastlıyorsa, ihbarın nöbetçi mahkemeye yapılması
gerekir.
Ayrıca söz konusu yasa metninde bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kağıtlar ifadesi yer aldığından, tacir olmayan işverenlerin, mahkemeden böyle bir belge almaları mümkün değildir. Bu nedenle tacir sıfatını
taşımayan işverenlerin, ilgili resmi makamlardan alacakları belgeyi tevsik
etmeleri kayıt ve belgelerinin kayıp veya zayi olduğunu kanıtlamak ve ibrazdan kaçınmak için yeterli sayılmaktadır.
2- Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamalarında Defter ve Belgelerin
Zayi Edilmesi
5510 sayılı Kanunda defter ve belgelerin zayi edilmesi ile ilgili olarak
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır ancak aynı kanunun “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102. Maddesinin kayıt ve belgelerin ibrazı
konulu “e” fıkrasında yer alan “mücbir sebep olmaksızın” hükmü gereği
mücbir sebebin varlığı kabul edilmiştir. Ne var ki mücbir sebep sayılan haller
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aynı kanun içersinde belirtilmemiştir. Bununla birlikte mülga 506 sayılı Yasa
döneminde çıkarılan 01.04.1994 tarihli ve 137295 sayılı “Maddi Hata ve
Mücbir Sebepler” konulu Genelgesi’nde mücbir sebep halleri ve yapılacak
işlemler düzenlenmiştir. Buna göre, “İşverenin veya aracının iradesi dışındaki
nedenler dolayısıyla defter ve belgelerin elden çıkması hali” bir mücbir
sebeptir ve defter ve belgelerin zayi olması bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu
itibarla;
Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamasında işyerine ait defter ve dayanağı belgelerin, Türk Ticaret Yasasında belirtilen sebeplerden bir dolayısıyla
yok olduğunu (zayi) ileri süren işverenler, bu beyanlarının doğruluğunu mahkemeden (belgeyi veren mahkeme yetkili sayılır) alacakları vesika (belge) ile
tevsik etmek zorundadırlar.
Tacir sıfatını taşımayan işverenlerin (genellikle gerçek kişi işveren),
düzenlemekle yükümlü oldukları defter ve dayanağı belgelerin Türk Ticaret
Yasasında belirtilen sebeplerden biri dolayısıyla yok olduğunu ileri sürmeleri
durumunda, sadece ilgili resmi makamlardan alacakları belgeyi tevsik etmeleri, kayıt ve belgelerinin kayıp veya zayi olduğunu kanıtlamaları ve ibrazdan
kaçınmak için yeterli sayılmaktadır. İlgili resmi makamlar; savcılık, itfaiye
müdürlükleri, yetkili zabıta (polis, jandarma) vb. kurum kuruluş veya mercilerdir.
Örneğin, deprem su baskını nedeniyle defterler kullanılamaz hale gelmişse mahkemece bu durum yerinde tespit edilecek ve bu konudaki bilirkişi
raporu zayii ile ilgili davada delil olacaktır ya da yangında itfaiyenin tuttuğu
tutanak ve defterlerin varsa kalan kısımlarının tespiti gerekecektir (Sanlı,
2005, 107-1099.
Mahkemeden zayi belgesini alan tacir, ticari defter ve belgelerini ibraz
etmemenin hukuki ve cezai sorumluluklarından kurtulacaktır. Zira, Türk
Ticaret Kanununun 68.maddesi son fıkrasında, mahkemeden zayi belgesi
almamış olan tacirin defterlerini ibrazdan kaçınmış sayılacağına hükmedilmiştir. Buna göre de, bir davada karşı tarafın usulüne uygun olan defterleri
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aleyhine delil olarak kabul edilecektir. Diğer taraftan, zayi ile ilgili olarak
verilen mahkeme kararı da kesin değildir. Böyle bir karar alınmış olsa bile
karşı taraf, tacirin ticari defterlerinin zayi olmadığını ispatlayabilir.
Öte yandan tacir olmayan işverenlerin mahkemeden böyle bir belge
almalarına gerek bulunmamaktadır. İşyeri kayıt ve belgeleri zayi olan ve fakat
tacir niteliği olmayan işverenin, yetkili resmi makamlardan alacağı belge ile
bu durumu belgelemesi yeterli olacaktır. Esasen, Sosyal Sigortalar Mevzuatı
defter ve kayıtların ziyaının ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 68. Maddesinde
belirlendiği yolda kanıtlanacağını emreden bir hükmü de ihtiva etmemektedir
(Yüksel, 1982, 67-68).
Yargıtay aynı yönlü diğer bir kararda da (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi,
1976); “…Türk Ticaret Kanunu’nun 68’nci maddesinin son fıkrasında
öngörülen ziyaın tespitine ilişkin prosedür, salt tacir kimselerin saklamakla
mükellef olduğu defter ve kağıtlar ile ilgilidir ve ticaret defterlerinin ispat
kuvveti yönündendir. Sosyal Sigortalar Kanunu bakımından ziyaın bu şekilde tespitini zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığı gözetilmeksizin, ziyaı
Türk Ticaret Kanunu’nun 68’nci maddesinin son fıkrası gereğince tespit
ettirilmediğinden bahisle yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı olup,
bozma nedenidir…”demiştir.
3- İdari Para Cezaları Açısından Zayi Belgesinin Önemi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86.
maddesinin 2. fıkrasında, işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, saklamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca (SGK Müfettişleri ve SGK Kontrol Memurları) istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuştur.
Kanun hükmüne göre, ibraz yükümlülüğünün süresi içinde haklı bir
mazeret gösterilmeksizin (mücbir sebep hariç 15 gün) yerine getirilmemesi
halinde;
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- Bilanço hesabına göre defter tutmakla yükümlü olan işverenlere 12,
- İşletme, serbest kazanç defteri gibi diğer defterleri tutmakla yükümlü
olan işverenlere 6,
- Defter tutmakla yükümlü olmayan işverenlere ise 3, asgari ücret tutarında idari yaptırım uygulanacaktır.
Bunun dışında Vergi Usul Kanunu'nda belirtildiği üzere;
- Re’sen takdiri ve takdir olunan matrah ya da matrah farkı üzerinden
salınan vergiye “3 kat vergi ziyaı” cezasının uygulanmasını,
- Defter ve belgeler ibraz edilmediği için, tasdiki noterlik kayıtları ile
sabit olan defterlerin, verilen süreye rağmen ibraz edilmemesi “gizleme” olarak kabul edilir ve olay takdir komisyonuna havale edilir (Danıştay Vergi
Davaları Dairesi, 2009).
IV- SONUÇ
Yangın, deprem ve su basması gibi afetler dolayısıyla kanuni defter ve
defter belgelerin zayii edilmesi mümkündür. Bu gibi hallerde öncelikle daha
ziyade mücbir sebebin tevsiki için, ilgili mahkemeye zamanında (15 gün içinde) müracaat edilmeli ve bu konuda mahkemeden bir belge alınmalıdır. Defter
ve belgeleri zayi olan mükelleflerin, “zayi belgesi” almaları, ileride ortaya
çıkabilecek olumsuz bir durum ve bu durum nedeniyle işverenlerin mağdur
olmalarını engelleyecektir. Zayi belgesinin inceleme elemanına ibraz edilmesi halinde işveren yukarıda sözü edilen idari para cezalarıyla karşılaşmayacaktır.
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ACİL HALLERDE SAĞLIK
YARDIMLARINDAN YARARLANMAYA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Ekrem TAŞBAŞI*

I. GİRİŞ
Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi kişilerin sağlık
hakkından yararlanmalarının sağlanmasıdır. Acil hallerde sağlık yardımlarından yararlanmanın da bunun içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Acil hallerde kamu, özel ya da sözleşmeli sözleşmesiz ayırımı olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir. Ancak acil hallerde ne gibi haklara
sahip olunduğuna ilişkin olarak yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığı gibi kamu
ya da özel sağlık hizmet sunucuları bu imkânları acil durumda olan hastalara
yeteri kadar sağlamamaktadırlar.
Bu çalışmada 25.03.2010 tarih ve 27532(Mükerrer) sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile 2008/13 sayılı Başbakanlık
Genelgesinde düzenlenen acil hallerde sağlık yardımlarından yararlanmaya
ilişkin usul ve esaslardan bahsedilecektir.
II. ACİL HALLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
1.Acil Halin Tanımı:
Acil halin tanımı Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3(2) fıkrasında yer

*
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almaktadır. Buna göre acil hal; Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi
müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya
başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün
kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan
sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.
2. Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat İşlemlerine İlişkin
Düzenlemeler:
Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, SUT 1’ta belirtilen
özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve
yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya
sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler.
Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, SUT’un 4.2(5)2
fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında Kurum ile
sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti
bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek
zorundadır.

1 25.03.2010 tarih ve 27532(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğini ifade
etmektedir.
2 Bu fıkrada “…serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar, bu
sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde
kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.”düzenlemesi yer almaktadır.
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3.Katılım Payına İlişkin Düzenlemeler:
SUT’un (3.2.5.) numaralı maddesinde katılım payı alınmayacak haller,
sağlık hizmetleri ve kişilere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Maddenin
beşinci fıkrasında acil sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Buna göre acil sağlık hizmetleri ile SUT’un (2.3.) numaralı maddesinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları 3 tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde,
SUT’un (3.2.1.) numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı4 alınmaz.
4.İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler:
SUT’un (3.3.)numaralı maddesinde ilave ücrete ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. Tebliğin (3.3.1.) maddesinde ilave ücret alınmasına ilişkin açıkla-

3

Bunlar diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Refik Saydam
Hıfzıssıhha Laboratuarları ve tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuarlar.
2 SUT’un 3.2.1(1) fıkrasına göre sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi
nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde
2 TL, İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL, Özel sağlık kurumlarında 15 TL’dir. Kurum
tarafından 12 Mayıs 2010 tarih ve 2010/63 sayılı ve Danıştay Kararı konulu bir Genelge yayınlanmıştır. Söz
konusu Genelgede özetle Türk Tabipler Birliği tarafından Kurum aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay
Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı ile, “18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğin 1. ve 2. maddelerinin, aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak
belirlenmesine ve bu tutarın ilgililerden tahsil edilmesine ilişkin kısımlarını yürütülmesinin durdurulmasına”
karar verildiği, ayrıca, yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup SUT’un “3.2. Katılım Payı” maddesinde yukarıda belirtilen
Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan hükme paralel olarak aile hekimliği muayenelerinden 2 TL
katılım payı alınacağına dair düzenleme yapıldığı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde
bulunmaya mecburdur.” hükmü yer aldığı, bu nedenle, 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi
Gazetede yayımlanan SUT’un ilgili hükmü ile aile hekimliği muayenelerine ilişkin olarak tahsil edilmesi gerektiği belirtilen 2 TL katılım paylarının Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. sayılı
Kararı doğrultusunda tahsil edilmemesi gerektiği ve genelgenin 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
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malar yer almaktadır. Buna göre Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile
özel sağlık kurum ve kuruluşları, SUT ve ekinde yer alan sağlık hizmetleri
işlem bedellerinin, SUT eki Ek-8 Listesi üzerinden fatura edilen malzeme ve
ilaçlar ile SUT eki Ek-9 Listesi dışında fatura edilebilecek malzeme ve ilaçlar
hariç olmak üzere tamamı üzerinden, Kurumca belirlenen oranı geçmemek
üzere kişilerden ilave ücret alabilir.
Kurumla sözleşmeli eczaneler eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin
talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği gözlük cam ve çerçevenin bedeli ile Kurumca ödenen gözlük cam ve çerçeve bedeli arasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret
olarak değerlendirilmez.
Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık
hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.
Tebliğin (3.3.3) numaralı maddesinde ilave ücret alınmayacak sağlık
hizmetleri yer almaktadır. Bu hizmetlerden birisi de acil haller nedeniyle
sunulan sağlık hizmetleridir. Buna göre acil haller nedeniyle sunulan sağlık
hizmetleri için SUT’un (3.3.4) numaralı maddesinde sayılan hizmetler 5 ile
öğretim üyesi tarafından verilen sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.

5

SUT’un 3.3.4 numaralı maddesine göre sözleşmeli sağlık kurumları, tek yataklı, banyolu, tv ve telefonu
bulunan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-8 Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart
yatak tarifesi” işlem bedelinin üç katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki Ek-8 Listesinde yer alan “Gündüz
yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir. Otelcilik hizmetleri Kuruma fatura edilemez.
Standart yatak tarifesinin bedeli 50,59 TL, gündüz yatak tarifesinin bedeli ise 10,12 TL’dir. SUT’un 4.2.(16)
fıkrasına göre Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
tarafından belirlenen Kurumca ödenecek bedeller SUT ve eki listelerde yer almaktadır. Ancak Komisyonca SUT
eki EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar ile katsayı (0,593) belirlenmiş
olup işlem bedeli, ilgili puan ile katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen
tutarların (0,593) katsayısı ile bulunan tutar işlem bedelidir.
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5. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri
ve Ödeme Kurallarına İlişkin Düzenlemeler:
SUT’un (4.2.) numaralı maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumca
finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve
eki listelerde belirtilmiştir. Acil hallere ilişkin bir diğer düzenlemede ilgili
maddenin dördüncü fıkrasında yer almaktadır. Buna göre finansmanı sağlanan
sağlık hizmetleri, Kurumla sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık hizmeti
satın alımı sözleşmeleri yapılması veya acil hallerde kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmetleri giderlerinin kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.
6. SUT’un (4.3.) Numaralı Maddesinde Yer alan Düzenlemeler:
SUT’un (4.3.) numaralı maddesi acil sağlık hizmetlerini düzenlemektedir. Buna göre acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil servis hizmetlerini Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile “Acil sağlık hizmetlerinin sunumu” konulu 2008/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda yürüteceklerdir.
Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları acil servislerde
sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri
için kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez.
Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sözleşmesiz sağlık
kurum veya kuruluşuna SUT’un 3.1.3(2) fıkrasında tanımlanan acil haller nedeniyle müracaatı sonucu oluşan sağlık giderleri; acil tıbbi müdahale yapılmasını
zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir
belge ile belgelendirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi şartıyla karşılanır 6.
Bu madde kapsamında sözleşmesiz sağlık kurum veya kuruluşlarındaki
yatarak tedavileri Kurumca karşılanan kişiler için, hekim veya diş hekimi tarafından düzenlenen refakatçi kalınması gerektiğinin tıbben lüzum görüldüğünü
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belirtir belgeye dayanılarak, refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile
sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanır. 18 yaşını doldurmamış çocuklar için
refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz.
Sözleşmesiz sağlık kurum ve kuruluşlarınca, acil tedavilere ilişkin bilgilerin tıbbi açıdan kaydedilmesi ve Kurumca gerek görüldüğünde ibraz edilmesi zorunludur.
Sözleşmesiz sağlık kurum veya kuruluşları tarafından, Kurum sağlık
yardımlarından yararlandırılan kişilere acil hallerde sundukları sağlık hizmetleri SUT eki EK-9 Listesinde yer alması durumunda “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi” ile yer almıyorsa “hizmet başına ödeme yöntemi” esas
alınarak kişilere fatura edilir. Kurumca yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar, fatura karşılığı kişilere ödenir.
7. Kişilerin Acil Durumlarda Sözleşmesiz Eczanelerden Temin
Ettikleri İlaç Bedelinin Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler:
SUT’un (6.5.1) numaralı maddesinde acil hallerde sözleşmesiz eczanelerden temin edilen ilaçların bedelinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. Buna göre reçete edilen ilaçlar, Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri ödenir.
Acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan eczanelerden temin
6 Bu fıkranın (b) bendine göre Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir.
1- Acil hal (*),
2- İş kazası ile meslek hastalığı hali,
3- Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
4- Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
5- Analık hali (**),
6- Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
7- 18 yaş altı çocuklar,
8- Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (***).
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edilen ilaçların bedelleri Kurumca karşılanmaz. Kurum sağlık yardımlarından
yararlandırılan kişilerin sözleşmesiz eczanelerden acil haller nedeniyle temin
ettikleri ilaç bedelleri acil halin Kurumca kabul edilmesi şartıyla karşılanır. Bu
şekilde temin edilen ilacın/ ilaçların, SUT’un 6.4 numaralı maddesinde belirtildiği şekilde kamu iskontosu ile %4,5 eczacı indirimi ve hasta katılım payı
düşüldükten sonra, kalan kısım Kurum tarafından ilgiliye ödenecektir. Bu
ödemenin yapılabilmesi için, reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır. Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur.
Kurum ilaç ödemesinde, ilacın veriliş tarihindeki perakende satış fiyatları esas alınır.
8. 2008/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde Yer Alan Düzenlemeler:
26/06/2008 tarih ve 26918 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008-13
sayılı Başbakanlık Genelgesinde acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır. Genelgede özetle Anayasa, 1219 sayılı Tababet
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 2219 sayılı Hususi
Hastaneler Kanunu, ilgili personel kanunları, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi,
Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, özel veya kamu ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının acil durumlarda hastaya gereken tıbbi müdahaleleri yapmalarının zorunlu olduğu, bu itibarla, üniversitelere ait araştırma
hastaneleri dahil olmak üzere kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının, acil vakaların kabulü, gerektiğinde başka bir sağlık kurumuna nakli ve
tedavi masraflarının karşılanması hususlarında aşağıdaki kurallara titizlikle
uymaları gerektiği belirtilmektedir.:
8.1) Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları,
acil vakaları hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü
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bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. Hiçbir sağlık kuruluşu acil
olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi
veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri
sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır.
8.2) Hekim tarafından tıbben acil olarak değerlendirilmeyen olgularda,
tıbbi ve hukuki sorumluluk sağlık kuruluşunun uhdesinde kalmak üzere
gerekli yönlendirme yapılacaktır.
8.3) Acil vakalarda, yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk
müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır.
Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri
tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilecektir. Sağlık
kuruluşunda yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken durumu ağırlaşan ve
acilen başka bir sağlık kuruluşuna sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkezi ile temas kurulacaktır.
8.4) Hasta yakınları veya hastanın tedavisini üstlenen sağlık kuruluşu,
hastanın acil sevkini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri halinde, sevk edilecek sağlık kuruluşu ile irtibat kurmak ve hastanın mağduriyetine meydan
vermemek, durumu komuta kontrol merkezine bildirmek kaydıyla nakli gerçekleştirebileceklerdir.
8.5) Acil hastanın sevk edileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve
nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda
yapılacaktır. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri alacak, bu bilgiler
ışığında hastanın hangi sağlık kuruluşuna sevk edileceğine karar verecek, ilgili kuruluşun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra
hastanın nakline engel bir durum yoksa, sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Gerektiğinde intikal süresini
kısaltmak amacıyla yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan
sonra yapılabilecektir.
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8.6) Tüm yataklı tedavi kurumları Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslar ve kurulmuş bulunan çağrı kayıt ve operasyon yönetim sistemi çerçevesinde yatak kapasitesi, doluluk oranları, fiilen çalışan uzman hekim durumları
gibi bilgileri güncel olarak komuta kontrol merkezine vermekle yükümlüdür.
Bütün sağlık kuruluşları, komuta kontrol merkezinin çalışmalarında gerekli
yardımı ve kolaylığı sağlamak, acil vakaya ait tıbbi bilgileri vermek ve komuta kontrol merkezinin nakille ilgili talimatlarına uymak ve sevk edilen hastayı
kabul etmek zorundadır.
8.7) Acil olarak sağlık kuruluşuna müracaat eden hastaların acil tıbbi
müdahale ve tedavileri yapılırken hiçbir surette tedavi masraflarının nasıl karşılanacağı sorgulanmayacaktır. Hizmet bedelinin tahsili ile ilgili işlemler acil
müdahale sağlandıktan sonra yapılacaktır.
8.8) Acil vakalarda acil sağlık hizmetinden yararlananlardan sosyal
güvencesi bulunan kişilerin hizmet bedeli ilgili sosyal güvenlik kurumundan
tahsil edilecek ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrası gereğince hastadan ayrıca
ücret farkı talep edilmeyecektir.
8.9) Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımızdan ödeme
gücü bulunmayanların acil sağlık hizmeti bedelleri kendilerinden talep edilmeyecektir. Bunlardan kamuya ait sağlık kuruluşlarından ve ayakta teşhis ve
tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların hizmet
bedelleri 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yer sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir. Bu konuda gerekli tedbirler ilgili vakıf başkanlıklarınca alınacaktır. Özel hastanelerden acil sağlık hizmeti
alanların hizmet bedelleri ise talep edilmesi halinde 2219 sayılı Hususi
Hastaneler Kanununun 32 nci, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci ve 60
ıncı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18 inci maddeleri gereğince sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin belediyesince ödenecektir. Bu
amaçla belediyelerce bütçelerine yeterli ödenek konulacaktır.
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III. SONUÇ
Acil sağlık hizmetlerinde, SUT’un (3.2.1) numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.
Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri için SUT’un (3.3.4)
numaralı maddesinde sayılan hizmetler ile öğretim üyesi tarafından verilen
sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.
Sözleşmesiz sağlık kurum veya kuruluşları tarafından, Kurum sağlık
yardımlarından yararlandırılan kişilere acil hallerde sundukları sağlık hizmetleri SUT eki EK-9 Listesinde yer alması durumunda “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi” ile yer almıyorsa “hizmet başına ödeme yöntemi” esas
alınarak kişilere fatura edilir. Kurumca yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar, fatura karşılığı kişilere ödenir.
Acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan eczanelerden temin
edilen ilaçların bedelleri Kurumca karşılanmaz. Kurum sağlık yardımlarından
yararlandırılan kişilerin sözleşmesiz eczanelerden acil haller nedeniyle temin
ettikleri ilaç bedelleri acil halin Kurumca kabul edilmesi şartıyla karşılanır.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (25.03.2010). Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (27532 sayılı
Mükerrer)
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YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİNİN
BORÇLANILMASINA GENEL BİR
BAKIŞ VE BORÇLANMA ŞARTLARI -IAhmet ARAS*
I. Giriş
Öncelikle konunun anlaşılması için mevcut mevzuatı ortaya koymakta
fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede; yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının
yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılarak ülkemiz sosyal güvenlik
kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de
geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bu güne kadar iki
borçlanma kanunu yürürlüğe girmiştir. Bunlardan ilki 07/06/1978 tarihinde
yürürlüğe giren 30/05/1978 tarihli 2147 sayılı Kanun, ikincisi ise 22/05/1985
tarihinde yürürlüğe giren 08/05/1985 tarihli 3201 sayılı Kanundur. Ayrıca,
3201 sayılı Kanunun bazı maddeleri 4958 ve 5754 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir.
II. Yurtdışı Borçlanmaya İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen
Değişiklikler
A. 2147 sayılı Kanun
Bu kanun Yurtdışı Borçlanması ile ilgili olarak çıkarılan ilk mevzuat
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatı ile Türkiye’deki sosyal güvenlik mev-

*

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

275

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

zuatı arasındaki emeklilik aylığına hak kazanma koşullarının farklılığından
doğan yakınmaları azaltmak, Anayasamızda vurgulanan “Sosyal Devlet”
anlayışının somut örneklerinden biri olan herkese sosyal güvenlik hakkını
sağlamak ve bunu kitlelere yaygınlaştırmak, ülkemizin döviz sıkıntısını gidermek amacı ile 2147 sayılı Kanun ile Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına,
yurtdışında geçen sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından döviz olarak
borçlanarak değerlendirme hakkı tanınmıştır.
B. 3201 sayılı Kanun
2147 sayılı Kanunun yedi yıllık uygulamasında ihtiva ettiği hükümler, vatandaşlarımızın hak kayıplarına yol açmıştır. Bu sebeple vatandaşlarımızın yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi için konu yeni yaklaşımla ele alınmış ve 22/05/1985 tarihinde 3201
sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur.
3201 sayılı “Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında
Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkında Kanun” ihtiva ettiği hükümler, getirdiği yeni haklar bakımından
yurtdışındaki vatandaşlarımıza yeni imkânlar tanımıştır.
C. 4958 sayılı Kanun
3201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;
“yurda kesin dönüş yapanlar” ve “kesin dönüş” sözcüklerinin Anayasa’ya
aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine 06/08/2003
tarihli ve 25191 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
29/07/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 56 ncı
maddesi ile söz konusu madde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile
yurtdışında çalışmakta olanlar ile daha sonra yurtdışında çalışacak olanların yurtdışında iken yada yurda döndükten sonra durumlarına uygun sosyal
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güvenlik kuruluşuna başvurarak yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanabilme
imkanı sağlanmıştır.
D. 5754 sayılı Kanun;
17/04/2008 tarihli ve 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 08/05/2008 tarih ve 26870 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
5754 sayılı Kanunun;
• 79 uncu maddesi ile 08/05/2008 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun 1
inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddesi değiştirilmiş ve bu Kanuna
geçici 5 inci, 6 ncı ve geçici 7 nci madde eklenmiştir.
• 64 üncü maddesi ile değiştirilen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 106 ncı maddesinin 24 numaralı bendine göre, 3201 sayılı Kanunun 7 nci, 11 inci, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ve 3201 sayılı Kanunda geçen “döviz” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
• 68 inci maddesi ile değiştirilen 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci
maddesinin dördüncü fıkrası; yurtdışı hizmet borçlanmasına ait prime esas
kazançların aylık bağlanmasında nasıl değerlendirileceği hususuna açıklık
getirmiştir.
5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler,
Kanunun yayımlandığı 08/05/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun sigortalılık statüsüne ilişkin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası, prime esas kazancın alt ve üst sınırına ilişkin 82 nci
maddesi ile borçlanılan sürelere ait kazançların aylık bağlanmasında değerlendirilmesine ilişkin geçici 7 nci maddenin dördüncü fıkrası da 3201 sayılı
Kanunun uygulaması ile sınırlı olmak üzere aynı tarih itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
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E. Yurtdışı Hizmet Sürelerinin Borçlanılma Şartları;
Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda ayrıntılı
olarak açıklanan Türk vatandaşı olmak, belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak, hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranır.
a. Türk Vatandaşı Olmak: Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, Türk
vatandaşı olma şartının iki halde yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri,
borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise
Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı
veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibari ile Türk vatandaşı olmasıdır.
Diğer bir anlatımla, Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı hizmet veya ev
kadınlığı süreleri borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde
Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin borçlanma
talepleri reddedilmektedir. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilirler.
b. Belirli Nitelikte Yurtdışı Süreleri Bulunmak: 3201 sayılı Kanuna
göre borçlanma hakkından yararlanabilmek için ilgilinin yurtdışında belirli
nitelikte geçen hizmet veya sürelerinin bulunması şarttır. Bunlar, yurtdışında;
• Hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık,
• Hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar
olan işsizlik (çalışılmayan),
• Ev kadını olarak geçen, süreleridir.
Ancak, aşağıdaki süreler borçlanma kapsamı dışında tutulur:
a. 18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında geçen hizmet ve ev kadını olarak geçen süreleri,
b. Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce ve Türk vatandaşlığının
kaybedilmesinden sonra geçen hizmet ve ev kadını olarak geçen süreleri,
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c. İsveç, İsviçre ve Fransa ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde yurtdışında
geçen hizmet ve ev kadını olarak geçen süreleri,
d. Sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri, bu süreleride kısaca
ifade edecek olursak;
• Libya’da iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerin bu
ülkede 01/09/1985 tarihinden sonra geçen çalışma sürelerini,
• Almanya’da istisna akdi kapsamında iş üstlenen Türk işverenlerince
çalıştırılan Türk işçilerinin bu ülkedeki çalışma sürelerini,
• Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen Türk
işverenler tarafından yurtdışına götürülen Türk işçilerinin çalışma süreleri ile
Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde bu ülkelerde geçen hizmet veya ev kadını olarak
geçen sürelerini, kapsar.
e. İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların çalışmalar arasında ve hizmetin bitim tarihinden sonraki
işsizlik süreleri. Beş maddede ifade ettiğimiz süreler yurtdışı borçlanması
kapsamı dışındadır.
c. Hizmetleri Belgelendirmek: Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur. Borçlanma için yazılı istekte bulunan ancak, ibraz ettikleri belgeleri borçlanma işleminin yapılması için yeterli görülmeyenlerin istekleri reddedilmez,
belgelerini tamamlamaları kendilerinden istenir.
Borçlanmanın yapılabilmesi için Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ve akdedilmeyen ülkelerde geçen
hizmet süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler itibariyle ayrı ayrı aşağıda
sayılmıştır:
Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık
süreleri: Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet
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cetveli veya sigorta kartları, sigortalıların çalıştıkları iş yerleri resmi kuruluş
ise belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın çalışılan ülkede iş yerlerinin
bağlı bulunduğu belediye, vergi dairesi, iş bulma kurumları, ilgili meslek
kuruluşları veya dernekler ve diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi,
yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi,
ilgili meslek kuruluşu veya derneklerce verilen hizmet belgesi, bulunulan
ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlik
müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak gerekçeli hizmet belgeleri, gibi
hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.
Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri: Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk,
çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak gerekçeli hizmet belgeleri, yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet
sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma
izinlerinin tasdikli tercümeleri, gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını
taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk temsilciliklerinden alacakları gerekçeli hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tasdikli tercümeleri yada pasaportlarında çalışma süreleri ile
örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların tasdikli örnekleri, gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.
Ev kadını olarak geçen süreler ise: Yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesi (Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca, yurtdışında
ise konsolosluklarca yapılmış tercümesi ile birlikte), ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihleri, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının noter tarafından tasdikli fotokopisi yada
emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesi ile belgelendirilmelidir.
d. Yazılı İstekte Bulunmak: Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, 2008/44 Genelge eki
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“Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan yada posta yolu ile Kurumun ilgili ünitesine verilmesi ile gerçekleşir. Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair
yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilir.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu [çevrimiçi erişim] www.sgk.gov.tr
T.C. Yasalar (22.05.1985). 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete
(18761 sayılı)
T.C. Yasalar (06.08.2003). 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde
değişiklik yapan 4958 sayılı Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25191 sayılı)
T.C. Yasalar (08.05.2008). 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde
değişiklik yapan 5754 sayılı Kanun. Ankara: Resmi Gazete (26870 sayılı)
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HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK
İNCELEMESİ YAPILIR
Ersin UMDU*
I-GİRİŞ
5510 sayılı Kanunun 85. Maddesinde; İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan
asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu
kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak Kurumun denetim ve
kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından tespit edileceği belirtilmiştir.
Peki, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespit edileceği bir başka ifade ile asgari işçilik incelemesi yapılacağı işler hangi işlerdir.
Hangi işlerin Asgari işçilik incelemesi kapsamında olduğu makalemizin
konusunu oluşturmaktadır.
II- ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ KAPSAMINDAKİ İŞLER
İşverenin beyanında Kuruma bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazançların altında beyanda bulunulduğunun tespiti sonucu işin niteliği, kullanılan teknoloji, emsal işyerlerinin prim matrahı,
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü ve benzeri kıstaslardan yararlanarak, geriye doğru, sigortalılarla ilişkilendirmeksizin, sadece işverene yönelik
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re’sen prim tahakkuk ettirilmesi ile işin yürütümü için gerekli asgari işçilik
miktarının hesaplandığı “Asgari İşçilik İncelemesi”; beyan esasının su-i istimalinin kaçınılmaz sonucu olan kayıt dışı istihdamı önleyici en önemli tedbir
olarak uygulanmaktadır (Umdu, 2005,45). Ancak kayıt dışı istihdamı önleyici en önemli tedbir olarak asgari işçilik uygulaması kapsamında olan işler;
yürürlük tarihi ve işin konusu açısından sınırlandırılmıştır. Buna göre;
1.YÜRÜRLÜK TARİHİ AÇISINDAN
Sosyal güvenlik reform öncesi 5510 sayılı Kanunun 4. Madesinin 1.
Fıkrasında belirtilen sigortalıların bağlı olduğu 4792 (06/08/2003 tarih ve
25191 sayılı R.G.de yayımlanan 4858 sayılı Kanunun 57. maddesi ile 4792
sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu" yürürlükten kaldırılmıştır) sayılı Sosyal
Sigortalar Kurum Kanunun 6. maddesine 8.12.1993 tarih 3917 sayılı Yasa ile
eklenen fıkra sonucu bugünkü anladığımız manada asgari işçilik incelemesine 01.01.1994 tarihi itibariyle başlanmıştır. Söz konusu yasal düzenleme
sonucu 01.01.1994 tarihi sonra başlayan her türlü özel bina inşaatı ile ihale
konusu işleri asgari işçilik incelemesi kapsamına alınmıştır.(Kızılot, 2004,
1449)
Bu sebeple; 01.01.1994 tarihinden önce başlayıp, 01.01.1994 tarihinden
sonra bitirilen özel bina inşaatı ile ihale konusu işler için ise 01.01.1994 tarihinden sonraki dönemler için kıyaslama yapılarak bu döneme tekabül eden
süreler için asgari işçilik uygulaması yapılacaktır.
Örnek; 01.01.1993 tarihinde başlanan ve 30.01.1994 tarihinde bitirilen
özel bina inşaatı için uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 30 güne
tekabül eden oranda asgari işçilik hesabı yapılacak, 01.01.1994 tarihinden
önceki dönemler için herhangi bir inceleme ve hesaplama yapılmayacaktır.

284

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

1.2.2. İŞİN KONUSU AÇISINDAN
Daha öncede belirtildiği üzere; asgari işçilik incelemesi işin yürütümü
açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespit edilmesi için yapıldığından
işin öncelikle işin piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ile ilgili
olmaması veya diğer bir deyişle işin gerçekleştirilmesinde işçilik faaliyetinin,
fiili çalışmanın rol oynaması gerekmektedir. Zira Sosyal Güvenlik Kurumu
Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve
İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesinde;
İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler
idare tarafından Kuruma bildirilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir. Ancak;
ihale makamı tarafından; Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak işi üstlenenlere yapılacak hakediş ödemelerinden önce, işi üstlenenlerin
idari para cezası, prim ve prime ilişkin borcunun olup olmadığı Sosyal
Güvenlik Kurumuna yazılı olarak sorulur ve bir aylık süre içinde Kurumca
yapılacak bildirime istinaden borcu varsa hakedişinden kesinti yapılır.
Örneğin; Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere ayakkabı ve kaban için düzenlenen ihale için asgari işçilik incelemesi yapılmaz. Ancak ihaleyi alan işyeri ile ilgili olarak ihale makamı hak ediş ödemesi esnasında Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olup
olmadığını kontrol edecektir.
Bununla beraber işin yapılmasında işçilik faaliyetinin, fiili çalışmanın
rol oynaması sonucu asgari işçilik incelemesi kapsamında işleri 3 grupta inceleyebiliriz.
a- Her Türlü Bina İnşaatı İle İhale Konusu İşler: 3194 sayılı İmar
Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerce malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin
tümünü içeren bina inşaatı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunda İdare
olarak tanımlanan kurum veya kuruluşlar tarafından 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa göre ihale veya emanet suretiyle yaptırılan ve işçilik içeren her
türlü ihale konusu işler asgari işçilik kapsamındadır.
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Ayrıca bu konuyla ilgili olarak 5510 sayılı Kanuna göre; binaların yapımında yapı ruhsatı veren Ruhsat makamları olan; Valilikler, belediyeler ve
ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve
diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ve ihaleli düzenleyen ihale makamları olan
idareler ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların
adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. (Umdu, 2008,695)
Örnek-1; Pendik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yol inşaatı ihalesi işi,
Örnek-2; Ahmet Melih isimli vatandaşın Kadıköy Belediyesinden aldığı yapı ruhsat sonucu mesken amaçlı bina inşaatı işi,
b- Genel Denetimler: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Başkanlık Makamının onayı ile uygulamaya konulan Genel Teftiş
Programına alınan işyerleri hakkında işin yürütülmesi için gerekli olan asgari
işçilik miktarının tespit edilmesi için yapılan genel denetimlerdir. Başkanlıkça
Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizler yaparak
gerekli tedbirleri önermek amacıyla 5502 sayılı Kanun gereği sektörel asgari
işçilik incelemeleri yapılmaktadır. (Sektörel Asgari işçilik İnceleme
Bilgilendirme Notu, 2008)
Asgari işçilik yapılacak sektörler; ikmal edilen işin yürütüm şartlarına ait
Kurum bilgi işlem alt yapısı başta olmak üzere bütün veriler göz önünde tutularak ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Meslek/Ticaret veya Sanayi
Odalardan, Sendikalar ve Üniversitelerden temin edilen bilgiler çerçevesinde
sektörel analiz çalışmaları ile riskli grup ve bölgeleri belirlenir. Gelen veriler
ile il/işkolu kodu/işveren bazında ayrıma tabi tutularak Kuruma bildirilen
sigorta primine esas kazanç, işçi sayısı ve çalışma gün sayısındaki dalgalanmalar ve yıllara göre sektörlerdeki işyerleri tespit edilir.
Örnek-3; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan Genel
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Teftiş Programına göre Antalya ili Özel Halk Otobüs İşletmelerinden 25 aracın genel denetim işi,
c- Özel Sektör İşleri: 5510 sayılı Kanunda idare (ihale makamı) olarak
değerlendirilen kurum ve kuruluşların dışında tamamıyla özel sektör tarafından özel sektöre yaptırılan işler.
Örnek-4; Ayna A.Ş.’ye ait döküm fabrikasında 1 yıl süreyle mutfak ve
temizlik işlerini üstlenen Temiz Ltd. Şti.’nin söz konusu iş kapsamında çalıştırdığı sigortalıların bildirilmesi için fabrika adresinden tescil ettiği geçici dosyanın kapanması ile ilgili, işlemler asgari işçilik kapsamındadır.
III-SONUÇ
“Asgari İşçilik İncelemesi”; beyan esasının su-i istimalinin kaçınılmaz
sonucu olan kayıt dışı istihdamı önleyici en önemli tedbir olarak uygulandığı
bu sebeple sosyal güvenlik sisteminde son derece önemli otokontrol yöntemi
olduğu belirtilmişti.
Bu cümleden hareketle; asgari işçilik incelemesinin iki temel amacı
bulunduğu anlaşılmaktadır. İlki, çalışanların işveren tarafından haksız kazanç
elde etme gayesiyle kuruma bildirilmemesi ve yasal kayıtlara intikal ettirilmemesi sonucu uğrayacakları hak kayıplarını önlemek, diğeri ise asgari işçilik
uygulamasıyla Kurumun prim geliri ile devletin vergi gelirini garanti altına
almaktır (Özkan ve Tezel, 2004, 16)
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DENETÇİ OLARAK ATANABİLME
KRİTERLERİ VE BU KONUDAKİ
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI
HÜKÜMLERİNİN ALMAN TİCARET
KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
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OF TURKISH COMMERCIAL CODE
AND THE GERMAN COMMERCIAL
CODE REGARDING AUDITOR
INDEPENDENCE
Prof. Dr. Metin SAğMANLI*
Dr. Çağla Ersen CöMERT**
öz
Denetçilerin denetim faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız hareket etmeleri denetim işlevinin en önemli unsurudur. Bu nedenle çoğu ülke mevzuatında
denetçi ile denetlenecek şirket arasında denetçi bağımsızlık ve tarafsızlığına
gölge düşürebilecek ilişki ve durumlar tanımlanmıştır ve şirketlerin denetçi
atarken mevzuatta yer alan bu kriterleri göz önüne almaları beklenmektedir.
Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Alman Ticaret Kanunu’nda
yer alan denetçi atanmasına yönelik kriterler karşılaştırılmıştır.
* Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
** Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi
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Anahtar Sözcükler: Denetçi Bağımsızlığı, Türk Ticaret Kanunu
Tasarısı, Alman Ticaret Kanunu, Denetçinin Görevlendirilmesi.
Abstract:
The auditor independence and neutrality is the most important factor in
establishing the credibility of the audit opinion. Within Turkey and Germany
there are various regulations in force regarding auditor independence. The
main enforcement of auditor independence is through the Draft Bill of
Turkish Commercial Code in Turkey and the German Commercial Code in
Germany. In this paper, the comparison of Draft Bill of Turkish Commercial
Code and the German Commercial Code regarding auditor independence are
stated.
Key words: Auditor Independence, Draft Bill of Turkish Commercial
Code, German Commercial Code, Appointment of Auditors.
1. GİRİŞ
Son yıllarda oldukça sık rastlanan muhasebe ve denetim skandalları,
denetçi ile denetlenen şirket arasında tarafsız bir ilişki kurulmasının ne derece önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Teknik olarak denetim
görevini, denetim alanındaki yeterliliğini kanıtlamış ve “denetçi” ünvanını
almış kişiler üstlenebilir. Ancak, denetimde görev alacak denetçinin denetlenen şirket ile arasında “bağımsızlığına gölge düşürecek”, “tarafsızlığı konusunda şüphe doğmasına neden olacak” ilişkilerin var olmaması da bu konuda
önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle pek çok ülke ilgili mevzuatlarında
“hangi denetçilerin denetim görevine seçilebileceği”, “kimlerin denetlenen
şirkette denetçi olabileceği” bir diğer ifadeyle “denetçi olarak atanma kriterleri” konusunda yasal düzenlemelere yer vermiştir. Denetçinin bağımsızlık ve
tarafsızlığına zarar verdiği düşünülen ilişki ve bağlantılar yasal düzenlemeler
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kapsamında dikkate alınmış, denetçi olarak atanacak kişinin bağımsız ve
tarafsız hareket etmesi bu şekilde güvence altına alınmaya çalışılmıştır.
Denetim işlevini güvenli ve bağımsız kılmak adına ABD’de uygulamaya konulan önlem paketinin ilk ve en önemli adımı Sarbanes Oxley Yasası
olmuştur. Bu yasa, Avrupa Birliği’nde de yankı bulmuş ve bu doğrultuda ilgili Avrupa Birliği Yönergelerinde1 güncellemeler gerçekleştirilmiştir. Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler söz konusu yönergeler doğrultusunda uyumlaştırma
çalışmaları yürütmüş ve ilgili mevzuatlarında değişiklikler yapmışlardır.
Alman Ticaret Kanunu’nun belirli maddeleri 2004 yılında bu uyumlaştırma
çalışmaları kapsamında çıkarılan Bilanço Hukuku Reform Yasası
(Bilanzrechtsreformgesetz) ile değiştirilmiştir. Denetçinin bağımsızlığını
düzenleyen maddeler de değişikliğe uğramıştır. Şirketin denetçisi olabileceklere yönelik düzenlemeler yeniden belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, denetim işlevinde mevzuattaki büyük bir
boşluğu doldurmuştur. Halen yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu bağımsız
dış denetimi göz ardı etmekte ve güncel gelişmelerle birlikte oldukça önem
kazanan denetçi bağımsızlığını yeterli ölçüde ele almamaktadır. Türk Ticaret
Kanunu Tasarısı, bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloları düzenlenmemiş olarak kabul etmekte ve denetime verilmesi gereken önemi vurgulamaktadır. Tasarı, denetim konusunda reform niteliğinde bir dizi düzenleme
içermektedir. Ancak, günümüzde ekonomik gelişmeler ve gelişmelerin doğurduğu zorunlu değişim ihtiyacı çok hızlı şekilde ortaya çıkmaktadır. Tasarı,
denetim konusunda reform niteliğinde düzenlemelere imza atarken bu değişimin gerisinde kalmıştır. Bu husus özellikle Alman Ticaret Kanunu’ndaki
“denetçi olabileceklere” yönelik hükümlere bir diğer ifadeyle “denetçi olarak
atanabilme” kriterlerine göz atınca belirgin hale gelmektedir.

1 Avrupa Birliği 8 numaralı yönergesi şirketlerde denetim faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri içermektedir.
17.05.2006 tarihinde denetçi bağımsızlığına yönelik yeni düzenlemelere yer veren yönerge, üye ülkelerin
29.06.2008 tarihine kadar mevcut mevzuatlarını söz konusu düzenlemelerle uyumlaştırmalarını öngörmüştür
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Bu çalışmada, Alman Ticaret Kanunu’nda yer alan ve güncel gelişmeler
doğrultusunda yenilenen “Denetçi Olarak Atanabilme Kriterlerine” yönelik
hükümler Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda yer alan hükümlerle karşılaştırılmıştır.
2. DENETÇİNİN NİTELİKLERİ/KİMLER DENETÇİ OLABİLİR?
Finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliği, bağımsız ve işinin ehli
üçüncü kişilerin –denetçilerin- yapacağı inceleme ile güvence altına alınmaktadır. Bir diğer ifadeyle şirket ile şirket hakkında bilgilenmek isteyenlerin arasında güven ve doğruluğa dayalı ilişki denetçi tarafından sağlanmaktadır. Bu
nedenle denetçinin ana faaliyet konusu doğrudan tarafsızlığa ve dürüstlüğe
dayanmaktadır. Denetimin işinin ehli ve uzman kişiler tarafından yürütülmesi
denetçilik mesleğine girişte uygulanan eğitim, sınav ve staj şartı gibi uygulamalarla sağlanmakta, denetim ancak –denetçi- unvanını alabilmiş meslek
mensupları tarafından yürütülmektedir. Denetim faaliyetlerinin tarafsız yürütülmesi ise denetçinin bağımsızlığının sağlanması ile mümkün olmaktadır.
Denetçiler, denetim hizmetlerini yürütürken her aşamada bağımsız
olmalıdırlar. Çünkü denetim raporundan yararlananlar, denetçinin bağımsızlığı konusunda şüpheye düşerlerse, denetim işlevinin değeri kaybolmuş olmaktadır (Güredin, 1997, 123).Son yıllarda yaşanan muhasebe ve denetim skandalları buna örnek teşkil etmektedir. Muhasebe hileleriyle kendilerini olduklarından daha karlı gösteren işletmeler, tarafsız ve dürüst bir denetimden yoksun oldukları takdirde haksız kazanç elde etmekte ve yatırımcıların, kredi
verenlerin kısacası kamunun zarar etmesine neden olmaktadır. Denetim işlevinin sağlıklı yürütülmesi ancak işini bağımsız şekilde yapacak denetçilerin
görevlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bağımsızlık, denetimin herhangi
bir önyargı ve subjektiflik söz konusu olmaksızın yerine getirilmesini ifade
etmektedir (Yıldırım, 2005). Denetçiler, denetim ve tasdik işlerinde denetlenecek şirkete karşı önyargısız ve tarafsız olmalıdır. Aksi takdirde denetçi,

44

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

meslek tekniği yönünden ne kadar yeterli olursa olsun tarafsızlığını yitirmiş
olacaktır (Selçik, 2005, 342). Denetçi ile denetlenen şirket arasındaki her türlü
menfaat ilişkisi denetçinin bağımsızlığını olumsuz etkileyecek, en azından
denetçinin bağımsızlığı konusunda şüphelerin oluşmasına neden olacaktır.
Denetçinin bağımsızlığının sağlanmasına yönelik gerek ulusal gerekse
uluslararası platformda pek çok düzenleme yapılmış, denetçi ile denetlenecek
şirket arasında tarafsız ve ön yargısız bir ilişkinin kurulması yasa ile güvence
altına alınmıştır. Denetçi unvanını almış, teknik olarak denetim faaliyetini üstlenebilecek bir denetçi, denetlenecek şirket ile arasında bağımsızlığına gölge
düşürecek her hangi bir ilişkisi mevcut olduğu takdirde söz konusu şirketin
denetiminde görev almamalıdır. Denetçi bağımsızlığına gölge düşüren, denetçi ile denetlenen şirket arasında tarafsız ve önyargısız bir ilişkinin kurulamayacağına dair şüphe uyandıran her türlü ilişki ilgili kanun kapsamında dikkate alınmalıdır. Şirketler denetimde görevlendirmek üzere denetçi seçerken,
denetçi bağımsızlığına yönelik kriterleri dikkate almalıdır.
3. DENETÇİ OLARAK ATANABİLME KRİTERLERİNE YöNELİK
ALMAN TİCARET KANUNU’NDAKİ VE TÜRK TİCARET KANUNU
TASARISI’NDAKİ YASAL DÜZENLEMELER
3.1. Alman Ticaret Kanunu’na Göre Denetçi Olarak Atanabilme
Kriterleri ve Denetçi Bağımsızlığını Ortadan Kaldıran Durumlar
Muhasebe mesleğindeki skandallar ve ABD’de bu konuda alınan yasal
önlemler (Sarbanes Oxley Act), Avrupa Birliği’nde de etkisini göstermiş ve
Avrupa Birliği Yönergelerinde güncel gelişmelerin etkisiyle değişiklikler
yapılmıştır. Üye ülkeler de Avrupa Birliği uyumlaştırma süreci çerçevesinde
ilgili alanlarda reform çalışmaları başlatmıştır. Almanya’da 2004 yılında çıkarılan Bilanço Hukuku Reform Yasası ile uluslar arası düzenlemeler ve Avrupa
Birliği Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ticaret hukuku alanında
yenilikler gerçekleştirilmiş ve denetçinin bağımsızlığının sağlanmasına yöne45
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lik mevcut düzenlemeler geliştirilerek değiştirilmiştir. Alman Ticaret
Kanunu’nun denetim ile ilgili düzenlemelere yer veren 319. maddesi söz
konusu bu yasa kapsamında değiştirilmiştir. Alman Ticaret Kanunu’nun 319
no’lu maddesi denetim görevini hangi denetçilerin üstlenebileceğini ve hangi
şartlar altında denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığının tehlike altına gireceğini belirlemiştir. 319 no’lu maddenin değiştirilmiş halinde, denetçinin tarafsız
ve bağımsız hareket etmesinde engel teşkil edebileceği düşünülen yeni düzenlemelere yer verilmiş, ayrıca 319/a numaralı madde eklenerek borsada işlem
gören şirketlerin denetçilerine yönelik yeni hükümler getirilmiştir.
3.1.1. Alman Ticaret Kanunu’na Göre Denetçi Olarak Atanabilme
Kriterleri
Alman Ticaret Kanunu Madde 319 Fıkra 2’ye göre; “Denetçi ile denetlenecek firma arasında denetçinin tarafsızlığına gölge düşürecek herhangi bir
finansal, kişisel ilişkinin ya da iş ilişkisinin oluşması durumunda denetçi
denetimde görev alamaz.”. Denetimde görev alması yasaklanan denetçilerin
bu şekilde genel bir tanımı yapıldıktan sonra, aynı maddenin 3 no’lu fıkrasında denetim faaliyetlerinde görev alması yasaklanan denetçilerin nitelikleri
diğer bir ifadeyle denetçi bağımsızlığını ortadan kaldıran durumlar detaylı
olarak açıklanmıştır. Buna göre; denetçi ya da denetçinin faaliyetlerini birlikte yürüttüğü kişi,
1) - denetlenecek sermaye şirketinde hissesi ya da önemsiz sayılmayacak derecede finansal çıkarı mevcut ise ya da
- denetlenecek şirkete bağlı olan ya da denetlenecek şirkette % 20’den
fazla hissesi olan bir diğer şirkette iştiraki var ise,
2) denetlenecek şirkette ya da bu şirkete bağlı olan ya da bu şirkette %
20’den fazla hissesi olan bir diğer şirkette yasal temsilci, denetim kurulu üyesi
ya da çalışanı ise,
3) denetlenecek şirkette ya da denetlenecek şirket için denetim faaliyetlerinin ötesinde
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- defterlerin tutulmasında ya da mali tabloların hazırlanmasında etkili
olmuş ise,
- iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumlu kişi pozisyonunda
etkili olmuş ise,
- idari görev ya da finansal bir hizmet üstlenmiş ise,
- denetlenecek mali tabloların üzerinde önemsiz denemeyecek derecede etki yaratacak değerleme ve hayat sigortası hizmeti üstlenmiş ise,
ayrıca söz konusu bu faaliyetler denetlenecek şirket için, denetçinin
yasal temsilcisi, çalışanı, % 20 ‘den fazla imtiyazlı hisse senedi sahibi ortağı
ya da yönetim kurulu üyesi olduğu bir diğer şirket tarafından yürütülüyor ise,
4) 1, 2, ve 3 no’lu bendlere göre denetçi olarak çalışamayacak birini
denetimde görevlendirmiş ise,
5) son beş yıl içerisinde yıllık gelirinin % 30’dan fazlasını denetlenen
şirkette ya da denetlenen şirketin % 20’den fazla hissesinin olduğu bir diğer
şirkette elde ediyor ise denetim faaliyetlerinde görev alamaz. Ayrıca, denetçinin eşi de 1, 2, ve 3 no’lu bendlerde tanımlanan şartları sağlıyorsa, denetçi
denetim faaliyetinde görevlendirilemez.
Söz konusu fıkra incelendiğinde, denetçinin yanı sıra
a) denetçinin denetim faaliyetlerini birlikte yürüttüğü kişi/kişilerin
(mesleki işbirliği),
b) denetçi tarafından denetim faaliyetleri çerçevesinde görevlendirilen
kişi/kişilerin
c) denetçinin eşinin
kanun kapsamına alındığı dikkati çekmektedir. Denetçinin yanı sıra,
denetim faaliyetlerini birlikte yürüttüğü kişilerin de kanun kapsamına alınmasının nedeni, mesleki işbirliklerinde taraflardan birinin çıkar ve ilgilerinin
çalışmanın tamamını etkileyecek ve sonuçta tarafların çıkar ve ilgilerinin
özdeşleşecek olmasıdır (Küting ve Weber, 1990, 2023). Kanun çerçevesinde,
mesleki faaliyetlerin birlikte yürütülmesi kavramında belirleyici özellik olarak ilgi ve çıkarların aynı yönde olması esas alınmaktadır. Denetçinin doğru-
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dan kendisinin ya da çalışmalarını birlikte yürüttüğü kişinin veya denetim faaliyetlerinde görev verdiği çalışanların 1 ila 3 no’lu bendlerde tanımlanmış
şartlara haiz olmaları, denetimin bağımsız ve tarafsız gerçekleştirilmesi unsurunun tehlike altına girmesine neden olacaktır. Bu şekilde denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını dolaylı yoldan zedeleyebilecek ilişki ve bağlantılar
da dikkate alınmış olmaktadır. Ancak, Alman-Ticaret Kanunu’nda denetçinin
eşi kanun kapsamına alınırken, denetçinin birinci dereceden akrabalarının göz
ardı edilmiş olması bir eksiklik olarak nitelendirilebilir.
3.1.2. Alman Ticaret Kanunu’na Göre Denetçi Bağımsızlığını
Ortadan Kaldıran Durumlar
Denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığının ortadan kalkacağı düşünülen ve
bu nedenle denetçilerin ilgili şirkette denetim faaliyetlerini üstlenmelerinin
mümkün olmadığı durumlar incelendiğinde, denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıran koşulların
- Finansal İlişki
- İş İlişkisi
- Ekonomik Bağımlılık
olmak üzere üç ana noktada toplandığı görülmektedir.
Finansal İlişki
Alman Ticaret Kanunu Madde 319 Fıkra 3 Bend 1’e göre; Denetçi ya da
denetçinin faaliyetlerini birlikte yürüttüğü kişi, denetlenecek sermaye şirketinde hissesi ya da önemsiz sayılmayacak derecede finansal çıkarı mevcut ise
ya da denetlenecek şirkete bağlı olan ya da denetlenecek şirkette % 20’den
fazla hissesi olan bir diğer şirkette iştiraki var ise denetimde görev alamaz
(bkz. Şekil 1).
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Şekil 1: Alman-Ticaret Kanunu Madde 319 Fıkra 3 Bend 1’e Göre
Denetimde Görev Alamayacak Olan Denetçiler
319 no’lu maddenin eski hali ile karşılaştırıldığında “etkisi azımsanmayacak finansal çıkar/ilişki” ifadesine kanunun yeni halinde yer verildiği görülmektedir. Bu ifadeyle, denetçi ve denetlenen şirket arasındaki finansal ilişki
sadece hisse sahibi olmak ile sınırlandırılmamış, hisse senedinin yanı sıra
diğer finansal araçlara (tahvil, bono vb.) sahip olunması tarafsızlık ve bağımsızlığı ortadan kaldıran koşul olarak kabul edilmiştir. Denetçinin denetlenecek
şirkette pay sahibi olması ya da önemsiz sayılmayacak derecede finansal ilişkisinin mevcut olması ilişkilerde tarafsız olma niteliğinin zarar görebileceği
düşüncesini yaratmakta ve denetçinin görevlendirilmemesi için yeterli bir
sebep teşkil etmektedir. Denetlenecek şirkette pay sahibi olan bir denetçi,
ortaya çıkan ortaklık ilişkisi çerçevesinde doğrudan bir maddi beklenti içerisine girmiş olacaktır. Bu maddi beklentiler doğrultusunda, bilançonun şekillenmesinde denetçinin etki ediyor olması tehlikesi ortaya çıkabilecek ve
denetçinin tarafsız olma niteliği zarar görecektir.
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İş İlişkisi
Alman Ticaret Kanunu, denetçi ile denetlenecek şirket arasında gerçekleşen belirli işleri denetçi bağımsızlık ve tarafsızlığını ortadan kaldıran durum
olarak nitelendirmiştir. Buna göre; denetlenecek şirkette
- kanuni temsilci olmak,
- denetim kurulunda 2 görev almak,
- denetlenen şirketin sözleşmeli personeli olmak,
- denetlenen şirkette defterlerin tutulmasında, mali tabloların hazırlanmasında –denetim faaliyetlerinin ötesinde- etkili olmak,
- iç denetim faaliyetlerinde sorumlu kişi pozisyonunda görev almak,
- denetlenen şirkete yönetim ya da finansman hizmeti sunmak,
- denetlenecek şirket için değerleme ya da aktüerya hizmeti sunmak
gibi işleri üstlenmiş denetçi söz konusu şirketin denetiminde görev alamaz (bkz. Şekil 2 ve Şekil 3).

2 Denetim Kurulu, Alman Anonim Şirketlerinin üç organından biridir. Yönetim kurulunun faaliyetlerinin
gözetilmesi ve kontrol edilmesi işlevini üstlenmektedir.
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Şekil 2: Alman- Ticaret Kanunu Madde 319 Fıkra 3 Bend 2’ye Göre
Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Bir şirket çalışanı ya da şirketin kanuni temsilcisi3 söz konusu bu görevlendirme çerçevesinde şirketin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle
yükümlüdür. Bu açıdan bakıldığında, denetlenecek şirkette ya da denetlenecek şirket ile belirli ölçülerde bağıntılı olan bir diğer şirkette kanuni temsilcilik, denetim kurulu üyeliği ya da sözleşmeli çalışan gibi belirli fonksiyonları
üstlenmiş bir denetçi, denetlenecek şirket ile doğrudan bir çıkar ilişkisine girmiş olacaktır. Söz konusu bu çıkar ilişkisi ise denetçinin denetim görevini
bağımsız ve tarafsız şekilde yürütmesine engel teşkil edebilecek bir unsurdur
ve bu nedenle Alman Ticaret Kanunu’nda bağımsızlığı ortadan kaldıran
durum olarak dikkate alınmıştır.

3

Alman-Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde kanuni temsilci yönetim kuruludur, limited şirketlerde ise
müdürdür.
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Şekil 3: Alman- Ticaret Kanunu Madde 319 Fıkra 3 Bend 3’e Göre
Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Finansal tabloların hazırlanmasında ya da bu finansal tablolara dayanak
teşkil eden defterlerin tutulmasında etkin şekilde rol alan denetçinin söz konusu bu defter ve tabloların denetlenmesinde tarafsız kalma niteliği zarar görebilecektir. Denetçinin tarafsızlığının ortadan kalkmasına yönelik ölçü söz
konusu faaliyetin yürütülmesinde “denetim faaliyetlerinin ötesinde” etkin
şekilde rol alınmasıdır. Diğer bir ifadeyle ancak finansal tabloların hazırlanması ya da defterlerin tutulması faaliyetlerinde büyük ölçüde etkili olmuş,
öyle ki denetim kapsamında önerilen düzeltme ya da iyileştirmelerin ötesinde
rol almış bir denetçi, söz konusu bu mali tablo ve defterlere karşı tarafsızlığını kaybedecektir.
Alman-Ticaret Kanunu’nun değiştirilmiş yeni halinde “iç denetim faaliyetleri”, “idari ve finansal hizmetler” ile “değerleme ve aktüerya faaliyetleri”
de denetçiye yasaklanan faaliyetler kapsamına alınmıştır. Denetlenecek şirketin iç kontrol sisteminin yürütülmesinde “sorumlu kişi pozisyonunda” rol alan
denetçi, söz konusu şirketin denetimini üstlenemez. Denetimin önemli bir parçası iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesidir. İç kontrol sisteminin bağımsız dış denetçi tarafından gözden geçirilmesinin temel amacı, denetlenen şirketin muhasebe sistemi tarafından tutulan hesapların ve hazırlanan finansal
raporların güvenilirliliğini saptamak ve yılsonu denetimi sırasında uygulanacak denetim işlemlerinin türünü, kapsamını, ayrıntı derecesini ve uygulama
zamanını belirlemektir (Güredin, 1997, 165). Bu nedenle şirketin iç kontrol
sisteminin gözden geçirilmesi ve zayıf noktaların tespit edilmesi denetçinin
görevleri arasındadır. Bir diğer ifadeyle bağımsız denetim kapsamında iç
denetim sisteminin incelenmesi öngörülmüştür. Ancak “sorumlu kişi” ifadesinin yasaya eklenmesi ile iç denetim faaliyetlerinin sorumluluğunun tamamen
denetçiye ait olması yasaklanmıştır. Denetlenecek şirkette iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumlu kişi olarak etkin rol alan denetçi, kendi
bağımsız denetimi çerçevesinde iç kontrol sistemini incelerken tarafsız kala-
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mayacak, en azından tarafsızlığının ortadan kalktığına dair şüphe duyulmasına neden olacaktır. Söz konusu bu durum, iç denetim faaliyetlerinin yanı sıra
denetlenecek şirkete sunulan idari ve finansal hizmetler ile değerleme ve aktüerya faaliyetleri için de geçerlidir. Sarbanes Oxley Yasası ve Avrupa
Birliği’nin tavsiyeleri doğrultusunda denetçinin denetlenen şirkette yönetim
fonksiyonunu üstlenmesi yasaklanmıştır. Ancak kanunda, denetlenecek şirkete sunulan idari ve finansal hizmetlerin kapsamına yönelik yeterli açıklama
olmadığı dikkati çekmektedir. Değerleme ve aktüerya faaliyetlerinde ise
ancak “finansal tablolar üzerinde önemli ölçüde etkisi olan” faaliyetler denetçiye yasaklanmıştır. Denetçinin, denetlenen şirkete danışmanlık hizmeti sunması her zaman için sorgulanmış ve denetim-danışmanlık paradoksu ucu açık
bir soru olarak kalmıştır. Danışmanlık, ilgili kişilere karar alternatiflerini sunmak ve bu alternatiflerin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vermektir.
Danışmanlık, doğrudan finansal tablolara etki eden, onların şekillenmesinde
belirleyici rol alan bir faaliyete dönüştüğü an, dolaylı olarak denetim faaliyetlerini de etkiliyor olacak, diğer bir ifadeyle denetçi kendi ürünü finansal tabloları denetliyor durumuna düşecektir. Bu nedenle -her ne kadar sınırları net
çizgilerle belirtilmemiş olsa da- denetlenen şirkete denetçi tarafından idari ve
finansal hizmet sunulması yasaklanmıştır.
Ekonomik Bağımlılık
Denetçi, denetimin gerçekleştiği yıl ve bu yıldan önceki son beş yıl içerisinde yıllık gelirlerinin % 30’dan fazlasını denetlenecek şirketten ya da
denetlenecek şirketin % 20’den fazla payı olduğu bir diğer şirketten elde
etmiş ise söz konusu şirketin denetim faaliyetini üstlenemez.
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Şekil 4: Alman- Ticaret Kanunu Madde 319 Fıkra 3 Bend 5’e Göre
Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Denetçinin yıllık gelirinde denetlenecek şirketin önemli bir payı var ise,
bu durum denetçinin ekonomik yönden denetlenen şirkete bağlı olduğu ve bu
nedenle tarafsız kalma niteliğini kaybedeceği şüphesinin doğmasına neden
olacaktır.
3.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Denetçi Olarak Atanabilme
Kriterleri ve Denetçi Bağımsızlığını Ortadan Kaldıran Durumlar
3.2.1. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Denetçi Olarak
Atanabilme Kriterleri
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (TTK-Tasarısı) denetim konusunda yeni
düzenlemelere yer vermiş ve anonim şirketin finansal tablolarının denetlen-
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mesi sistemini tamamen değiştirmiştir. Buna göre; 6762 sayılı Kanun’da (T.C.
Yasalar, 1956) şirketin üç kanuni organından biri olan ve uzman bilgisine sahip
olması zorunlu bulunmayan “murakıp(lar)” eli ile yapılan denetleme, Tasarıda
yerini, bir bağımsız denetleme kuruluşunun veya Yeminli Mali Müşavirin
(YMM) ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin (SMMM) yaptığı, finansal
tablolar ile raporların, dolayısıyla muhasebenin sürekli denetimine bırakmıştır
(Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, www.hukuki.net).
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 399 ve 400 numaralı maddeleri
“Denetçi” ile ilgili hükümleri içermekte, denetçinin seçimi, görevden alınması
ve denetçi olabileceklerin nitelikleri hakkında düzenlemelere yer vermektedir.
Tasarının 400. maddesinde denetçi olabilecekler sayılmıştır. Aynı maddede
gerekli şartları taşıdığı halde bir şirkette denetçi olamayacaklar belirtilmiş, diğer
bir ifadeyle denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığına gölge düşüreceği düşünülen
koşullar tanımlanmıştır. Denetçinin bağımsızlığı konusunda çok titiz olan
kanun, denetçi ile denetlenecek şirket arasında her türlü ilişkiyi denetçiliğe ve
etiğe aykırı görmektedir (Selimoğlu Kardeş ve Göktepe, 2007, 28).
Tasarıya göre denetçi, ancak üyeleri YMM veya SMMM sıfatını taşıyan
bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketlerde, en az bir
YMM veya SMMM denetçi seçilebilir. Tasarı, denetçilik mesleğine önem verdiği ve denetlemede bu mesleğe mensup olmayı bir ana ilke olarak kabul ettiği için bağımsız denetleme kuruluşlarının da üyelerinin YMM ve/veya
SMMM olmaları şartını getirmiştir. Buradaki üyeleri terimi, esasları tüzük ile
belirlenecek olan bağımsız denetleme kuruluşlarının pay sahiplerini veya
ortaklarını ifade etmektedir (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde
Gerekçeleri, www.hukuki.net).
Denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığı denetim olgusunun en önemli
unsurudur. Tasarı, denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla
belirli düzenlemelere yer vermiş, denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını ortadan kaldıracağı düşünülen ilişkileri ve durumları açıklamıştır. Söz konusu bu
ilişki ya da durumların var olması halinde denetçinin ilgili denetimde görev
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alması yasaklanmıştır. Buna göre; aşağıdaki hâllerden birinin varlığında
YMM, SMMM, bağımsız denetleme kuruluşu, bunun pay sahiplerinden biri
ve YMM’nin, SMMM’nin, bağımsız denetleme kuruluşunun veya onun pay
sahibinin yanında çalışan veya burada sayılanların mesleği birlikte icra ettikleri kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede
sayılanlardan biri;
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse;
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak
atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa;
c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin veya bir şirketin veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse;
d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa;
e)Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa;
f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için
beşinci bende göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun
ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu
üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise;
g) Birinci ilâ altıncı bendlerde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya
ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde
etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî
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Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir
durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir
süreyle sınırlı olarak onay verebilir.
Tasarı, denetçinin yanı sıra
- denetçinin yanında çalışanları
- denetçinin mesleğini birlikte icra ettiği kişi veya kişileri
de dikkate almıştır. Tasarının 400. maddesinin 1. Fıkrasının (a) ila (h)
bendinde yer alan tüm koşullar denetçinin –diğer bir ifadeyle Bağımsız
Denetleme Kuruluşu veya YMM/SMMM’nin- yanı sıra söz konusu bu denetçilerin çalışanları ve mesleği birlikte icra ettikleri kişiler için de geçerlidir. Bu
şekilde, denetçinin denetlenecek şirket ile arasında söz konusu bu kişiler üzerinden -dolaylı yoldan- kurulacak her türlü ilişki de tasarı kapsamında yasaklanmış olmaktadır.
3.2.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Denetçi Bağımsızlığını
Ortadan Kaldıran Durumlar
TTK-Tasarısı’nda yer alan ve denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını
ortadan kaldırdığı düşünülen ilişki ve durumlar,
- Ortaklık İlişkisi
- Çalışan/İşveren İlişkisi
- Diğer İş İlişkileri
- Ekonomik Bağımlılık
olmak üzere dört ana noktada özetlenebilir.
Ortaklık İlişkisi
TTK-Tasarısına göre denetim görevini ancak bağımsız denetleme kuruluşları ve YMM/SMMM’ler üstlenebilir ve denetçi olabilirler. Ancak bu
denetçiler, onların yanında çalışanlar ve bu denetçilerin mesleği birlikte icra
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ettikleri kişiler denetlenecek şirkette pay sahibi iseler denetçi denetim görevini üstlenemez. Diğer bir ifadeyle şirkette denetçi olarak görev alacak
- bağımsız denetleme kuruluşu,
- bağımsız denetleme kuruluşunun pay sahipleri,
- bağımsız denetleme kuruluşunun ve/veya onun pay sahiplerinin
yanında çalışanlar,
- YMM/SMMM,
- YMM/SMMM’lerin yanında çalışanlar
- YMM/SMMM’nin mesleği birlikte icra ettikleri kişi veya kişiler
denetlenecek şirkette pay sahibi ise söz konusu bağımsız denetleme
kuruluşu veya YMM/SMMM denetim görevinde bulunamaz.

Şekil 5: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 400 Fıkra 1 (a) Bendine
Göre Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Anonim şirketlerde pay sahibi olma neticesinde, pay sahibi ile anonim
şirket arasında bir ilişki doğmaktadır. Bu ilişki hukuki bir ilişkidir. Bu ilişki
sonucunda pay sahibi, bir takım haklara sahip olduğu gibi, ortağı olduğu anonim şirkete karşı bir takım borç ve sorumluluk altına girmektedir (Kumkale,
2005). Tasarı, denetçi ile denetlenecek şirket arasında var olan bu tarz bir ilişkiyi denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeleyecek bir tehdit unsuru olarak öngörmüştür. Anonim şirkette, her pay bir ortaklık mevkiini oluşturmakta
ve ortak sıfatı paya göre belirlenmektedir. Denetçi ile denetlenen şirket arasında kurulan, pay sahibi olmaya dayalı ortaklık ilişkisi, denetçinin denetlenen
şirkete karşı bağımsız ve tarafsız hareket etmesinde engel teşkil edebilecek bir
unsurdur.
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Denetçi ile denetlenen şirket arasında dolaylı yoldan oluşan iş ve ortaklık ilişkileri de tasarı kapsamında dikkate alınmıştır. Denetlenen şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, şirketin ya da ticari işletmenin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi veya sahibi ya da söz konusu bu şirketlerde %
20’den fazla pay sahibi olan bir denetçi, denetlenen şirket ile dolaylı yoldan
bir iş ya da ortaklık ilişkisi içerisine girmiş olacaktır. Tasarı bu durumu denetçi bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeleyen durum olarak nitelendirmiştir.
Tasarının 400. maddesinin (a) bendi, denetlenecek şirkette pay sahibi olmayı
bağımsızlık ve tarafsızlığı etkileyen koşul olarak ele almış, (c) bendinde ise bu
koşulun kapsamı genişletilerek denetçinin denetlenen şirketle bağlantısı olan
bir diğer şirkette % 20’den fazla pay sahibi olmasını da denetim faaliyetlerine engel teşkil edecek koşul olarak ön görmüştür.
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Şekil 6: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 400 Fıkra 1 (c) Bendine
göre Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Çalışan/İşveren İlişkisi
Denetçi ile denetlenen şirket arasındaki çalışan/işveren ilişkisi denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Tasarının 400.
maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (d) bendlerinde bu durumla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Denetçi, denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa
veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa
denetim görevinde bulunamaz (Bkz. Şekil 7).

Şekil 7: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 400 Fıkra 1 (b) Bendine
Göre Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Tasarı, denetçinin denetlenecek şirketle bağlantı halinde olan diğer gerçek ve tüzel kişiler yanında ve/veya onlar için çalışıyor olmasını da denetime
engel teşkil eden koşul olarak ön görmüştür. Bir diğer ifadeyle denetçi ile
denetlenecek şirket arasında dolaylı yoldan kurulmuş olan bir çalışan/işveren
ilişkisi de bağımsızlık ve tarafsızlığı olumsuz yönde etkileyecek bir durumdur
(Bkz. Şekil 8).
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Şekil 8: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 400 Fıkra 1 (d) Bendine
göre Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Tasarıda yer alan “denetlenecek şirketlerle bağlantı halinde bulunan” ifadesi her ne kadar açık olmasa da burada “denetlenecek şirkete bağlı olan” şirketlerin kastedildiği düşünülmektedir. TTK-Tasarısı’nda yer alan “denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan veya böyle bir şirkette % 20’den fazla paya
sahip olan şirket” ifadesi “denetlenecek şirkete bağlı olan ya da denetlenecek
şirkette iştiraki olan işletmeler” olarak çalışmada ele alınmıştır.
Diğer İş İlişkileri
Tasarının (e) bendi, denetlenen şirketin defterlerinin tutulması ve finansal tablolarının hazırlanmasında denetleme dışında faaliyette ya da katkıda
bulunan denetçilerin denetimde görev alamayacaklarını belirtmiştir.
Denetimin konusu finansal tablolardır. Tasarının 397 maddesinin (1). Fıkrası
anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının ve yıllık raporunun denetçi tarafından denetlenmesini öngörmektedir. Bu durumda, finansal tabloların hazırlanmasında önemli ölçüde katkıda bulunan denetçi, kendi
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faaliyetlerini kendi denetliyor konumunda olacaktır. Denetçinin, denetim faaliyetleri kapsamında düzeltme ve iyileştirmeye yönelik önerilerin ötesinde
doğrudan muhasebe uygulamalarına etki etmesi yasaklanmıştır.

Şekil 9: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 400 Fıkra 1 (e) Bendine
göre Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler
Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tabloların
hazırlanmasında katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerle denetçi arasındaki iş ve hukuki ilişkiler de tasarı kapsamında dikkate alınmıştır. Tasarının (f)
bendine göre; denetçi, denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya
finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda
bulunan gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin
- kanunî temsilcisi,
- temsilcisi,
- çalışanı,
- yönetim kurulu üyesi,
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- ortağı,
- sahibi
denetimde görev alamaz.

Şekil 10: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 400 Fıkra 1 (f) Bendine
göre Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler.
Ekonomik Bağımlılık
Tasarı, denetçi ile denetlenen şirket arasında kurulan ekonomik ilişkiye
dayalı belirli koşulları bağımsızlık ve tarafsızlığı zedeleyen unsur olarak dikkate almıştır. Buna göre; denetçi, son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını
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denetlenecek şirketten veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş
bulunan şirketlerden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa denetimde görev alamaz.

Şekil 11: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 400 Fıkra 1 (f) Bendine
göre Denetimde Görev Alamayacak Denetçiler.
4. Alman Ticaret Kanunu’ndaki ve Türk Ticaret Kanunu
Tasarısı’ndaki Denetçi Olarak Atanma Kriterlerine Yönelik Hükümlerin
Karşılaştırılması
TTK-Tasarısı’ndaki denetçi olabileceklere yönelik düzenlemeler,
Alman-Ticaret Kanunu’nun 2004 yılında Bilanço Hukuku Reform Yasası ile
değiştirilmeden önceki hali ile benzerlik göstermektedir. Öyle ki, TTKTasarısı Madde 400 Fıkra 1’de yer alan (a) ila (h) bendleri Alman-Ticaret
Kanunu Madde 319’un eski versiyonundaki (1) ila (8) bendleri ile büyük ölçüde aynıdır. (Bkz. Tablo 1).
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Tablo 1: TTK-Tasarısı Madde 400 ile Alman-Ticaret Kanunu
Madde 319 (Eski ve Yeni Hali) Karşılaştırılması
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Alman-Ticaret Kanunu’nun 319. maddesinde yer alan ifadeler yeni
düzenlemede basitleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmiştir ve maddenin
yeni halinde denetçi bağımsızlığına yönelik hükümler beş bend altında toplanmıştır. TTK-Tasarısı ile Alman-Ticaret Kanunu’nun karşılaştırılmasında ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 2: TTK Tasarısı ve Alman-TK’nın “Denetçi Olarak Atanma
Kriterlerine” Yönelik Hükümlerinin Karşılaştırılması

Tablo 2’de de görüldüğü gibi TTK-Tasarısı ile Alman-Ticaret
Kanunu’nun denetçi olarak atanma kriterlerine yönelik hükümleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan belli başlı farklar şöyledir:
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- TTK-Tasarısı, denetlenecek şirkette sadece hisse sahibi olma durumunu denetime engel teşkil eden unsur olarak dikkate almıştır. Alman-Ticaret
Kanunu’nun yeni halinde ise bu kapsam genişletilmiş ve denetlenecek şirkette hisse sahibi olmanın yanı sıra tahvil, bono vb. gibi finansal çıkar sağlayan
araçlara önemli ölçüde sahip olmak da denetime engel teşkil eden durum olarak nitelendirilmiştir.
- TTK-Tasarısı, denetlenecek şirketin defterlerinin tutulması ve finansal tablolarının hazırlanmasında katkıda bulunmuş olan denetçiye söz konusu
şirketin denetiminde görev almayı yasaklamıştır. Alman-Ticaret Kanunu ise
2004 yılından sonra yapılan değişiklikle denetçiye yasaklanan faaliyetlerin
kapsamını genişletmiş ve defterlerin tutulması, finansal tabloların düzenlenmesi faaliyetlerinin yanı sıra
o İç denetim faaliyetlerinde sorumlu kişi olarak görev almayı,
o İdari ve finansal görevleri üstlenmeyi,
o Finansal tablolar üzerine etki yaratacak değerleme ve aktüerya faaliyetlerini denetçiye yasaklanan faaliyetler kapsamına almıştır.
5. Sonuç
Ekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerin doğurduğu zorunlu değişim
ihtiyacı büyük bir hızla ortaya çıkmaktadır. TTK-Tasarısı, denetim konusunda ülkemiz açısından reform niteliğinde yeniliklere imza atarken bu değişimin
gerisinde kalmıştır. Bu husus özellikle Alman Ticaret Kanunu’ndaki denetimle ilgili hükümlere göz atınca belirginlik kazanmaktadır. Tüm dünyada yankı
yaratan Sarbanes Oxley Yasası şirketlerde sağlıklı bir denetim işlevinin gerekliliğini ve denetçi bağımsızlığının önemini ortaya koymuş ve ülkelere kendi
mevzuatlarında bu konuya yönelik önlemlerin alınması konusunda öncelik
etmiştir. Avrupa Birliği de bu güncel gelişmeleri dikkate alarak yönergelerinde değişiklikler yapmıştır. Bir AB üyesi olan Almanya da söz konusu yönerge doğrultusunda Ticaret Kanunu’nda hızlı şekilde değişiklikler yapmış ve
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güncel duruma uygun, ekonomik çevrenin mevcut ihtiyaçlarına cevap veren
düzenlemelere yer vermiştir. Denetçinin bağımsızlığı konusunu düzenleyen
Alman-Ticaret Kanunu 319. maddesi güncel gelişmeleri dikkate alarak yenilenirken, TTK-Tasarısı’nın denetçi bağımsızlığı ile ilgili düzenlemelere yer
veren 400. maddesi Alman-Ticaret Kanunu 319’un eski haline benzer şekilde
düzenlenmiştir. Bu şekilde tasarı, güncel gelişmelerin gerisinde kalmakta ve
denetçi bağımsızlığına yönelik kapsamlı düzenlemeleri içermemektedir.
Özetle çalışmada irdelenen konu göz önüne alındığında, yeni Türk
Ticaret Kanunu Tasarımız ile beş yıl, yürürlükteki Ticaret Kanunumuzla ise
en az yarım asır Alman Ticaret Kanunu’nun gerisinde kaldığımız tespit edilmektedir.
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İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN
BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ
ZORUNLU MU?
Tevfik BAYHAN*

I. GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan
değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın kural
olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına
ödenmesine hükmedilmiştir. Düzenleme 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren
uygulamaya başlamıştır. Ücretin banka aracığıyla ödenmemesi hali için idari
para cezası da öngörülmüştür. İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki
her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik ise 18
Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Öte yandan, İş
Kanununda öngörülmüş olan ihbar ve kıdem tazminatı ile işe başlatmama tazminatı gibi tazminatlarında banka aracılığıyla ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddütler yaşanabilmektedir. Bu yazımızda, bu soruyu mevzuat hükümleri çerçevesinde cevaplamaya çalışacağız.
II. ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ VE
YAPTIRIMI
5754 sayılı kanunla yapılan düzenlemeye göre; “Ücret, prim, ikramiye

*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan
işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya
üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine
Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı
işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki
her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.”
Ödemenin usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin
uygulandığı işverenler ile üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları
işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü oldukları ifade edilmiştir.
Ancak, bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişilerin, işyerlerinin bulunduğu
mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla
ödeme yapılmasına imkan bulunmaması halinde ödemeleri, T.C. Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapacağı, bankalar
aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilmesi gerektiği düzenlemelerine de yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısı en az 10
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olan işyerlerinde 01.01.2009 tarihinden itibaren ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkakın net tutarı kural olarak, banka hesabına ödenmelidir. Banka bulunmaması halinde ise ödemenin niteliği açıklanmak suretiyle
PTT Şubeleri aracılığıyla ödenecektir. Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde
fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, avans, asgari
geçim indirimi gibi ödemeler “her türlü istihkak ödemeleri” kapsamında
değerlendirilerek bankalar (veya PTT şubeleri) aracılığı ile yapılmalıdır.
Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısı 10’dan az olan işyerlerinde ise,
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın elden veya banka
aracılığıyla ödenmesi mümkündür(Bayhan, 2009, 115).
III. İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA
ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?
İş Kanunu’nda işyerinde işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin
devamı süresince en az bir tam yıl çalışmış olan işçilerin iş sözleşmelerinin
1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde sayılan
nedenlerden birisi uyarınca son bulmuş olması halinde her geçen tam yıl için
30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanacağı düzenlenmiştir.
Yine, İş Kanunu’nun 17. maddesinde ihbar tazminatı ve 21. maddesinde iş
güvencesi kapsamındaki işçinin açmış olduğu işe iade davasını kazanması
halinde hükmedilecek işe başlatmama tazminatı düzenlenmiştir.
İşçilere ödenecek tazminatlarında banka aracılığıyla ödenmesinin zorunlu olup olmadığı hususu kanunda yer alan “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak … banka aracılığıyla ödenir“ düzenlemesinin “bu
nitelikteki her çeşit istihkak” ibaresinden ne anlaşılacağı noktasında ortaya
çıkmaktadır. Yönetmelik bu ibareye açıklık getirmek yerine durumu daha karmaşık bir hale getirmiştir. Nitekim, Yönetmeliğin 1. maddesinde “bu nitelikteki her çeşit istihkak” ibaresi daha açık bir biçimde izah edilmekten ziyade
tekrar edilmekle yetinilmiş, 10. maddesinde ise tereddütleri artıracak bir
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biçimde “ay içerisinde yapılan her türlü ödeme” ifadesine yer verilmiştir.
Daha açık bir ifadeyle işçilere ödenecek ihbar ve kıdem tazminatı ile işe başlatmama tazminatının “her çeşit istihkak” veya “ay içerisinde yapılan her türlü
ödeme” kapsamında değerlendirilerek banka aracılığıyla ödenmesi gerekir mi
sorusu gerek kanun maddesi ve gerekse Yönetmelikte cevapsız bırakılmıştır.
Kanaatimizce bu hususta, ödemenin “ücret vb. niteliğinde bir istihkak”
olması önem taşımaktadır. Bu itibarla, ikramiyeler, primler, 6772 sayılı kanuna göre yapılan ilave tediyeler, İş Kanunu’nun 51. maddesine göre yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde bahşişler, yemek, konut, yakacak, çocuk, aile,
evlenme, doğum, ölüm, öğrenim vb. adlar altında nakdi olarak yapılan yardımlar, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti,
fazla çalışma ücreti, bayram harçlığı, harcırah gibi ödemelerin banka aracılığıyla yapılması gerekir. Ancak, tazminatlar ise, ücret sayılmazlar. Tazminat
tutarlarının işçinin ücretine ve hizmetine bağlı olması durumu değiştirmez.
Nitekim, tazminatlar zamanaşımı süresi, kesilecek vergi ve primler bakımından ücretten farklılık gösterirler. Dolayısıyla, tazminatların “her türlü ödeme”
ibaresinden hareketle banka aracılığıyla ödenmesi gerektiği düşünülmemelidir. Daha açık bir ifadeyle iş kanunu gereği işçilere ödenecek tazminatların
elden ödenmesi mümkündür. Ancak, bu hususta, kıdem ve işe başlatmama
tazminatından farklı olarak, ihbar tazminatı bakımından karşıt görüşler bulunduğunu belirtmekle yetinelim. Elden yapılacak ödemelerde ise, düzenlenecek
ödeme belgelerine ispat yükümlülüğü bakımından işçilerin imzalarının alınmasının gerekeceği açıktır.
IV. SONUÇ
İş Kanunu, iş görme edimini yerine getiren işçilerin ücretlerini alamamaları durumunun önüne geçmek amacıyla bazı düzenlemeler içermektedir. Bu
amaçla, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısı en az 10 olan işverenlere
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı banka aracılığıyla
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ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak, tazminatlar ise, ücret sayılmazlar ve
ücret niteliğindeki istihkak kapsamında değerlendirilemezler. Dolayısıyla, iş
kanunu gereği işçilere ödenecek tazminatların banka aracılığıyla ödenmesi
zorunluluğu bulunmamakta olup, elden ödenmesi mümkündür. Bu itibarla,
tazminatları elden ödeyen işverenlerin banka aracılığıyla ödememekten dolayı idari para cezasına maruz kalmaları da söz konusu olmaz. Ancak, elden
yapılacak ödemelerde işçilerin tazminat taleplerini idari veya adli mercilere
taşıyabilecekleri düşünülerek, düzenlenecek ödeme belgelerine ispat yükümlülüğü bakımından işçilerin imzalarının alınması işverenlerin lehlerine olacaktır.
KAYNAKÇA
Bayhan, Tevfik (2009), “01.01.2009 Tarihinden İtibaren Değişen İş
Kanunu Uygulamaları Ve Yaptırımları” Vergi Raporu, 115 (Nisan 2009)
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KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARINDA
UYGULANACAK FAİZ VE BAŞLANGICI
MESELESİ
Selahattin BAYRAM*
I-GİRİŞ:
4857 sayılı İş Kanunu’nun (Yasalar, 2003) 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri ile mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesi uyarınca kıdem tazminatı işçiye, işçinin işyerindeki toplam hizmet süresi
dikkate alınarak ( daha önceden kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılmamışsa veya daha önceden kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir
şekilde iş sözleşmesi sona ermemişse ) her hizmet yılı için 30 günlük ücreti
tutarında ( iş sözleşmesi veya TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum
esasıyla son brüt ücreti üzerinden ( dönem kıdem tazminatı tavanı ve kıdem
tazminatında hesaba katılmayacak ödemeler dikkate alınmak suretiyle )
hesaplanarak işçiye veya ölümü halinde kanuni mirasçılarına ödenen tazminattır. Kıdem tazminatına uygulanacak faiz ve başlangıcı konularında gerek
işçilerin gerekse işverenlerin ihtilafa düştükleri görülmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca, belirsiz süreli iş
sözleşmelerinin feshedilmesinde (işçi ve işveren için haklı nedenle derhal
feshi gerektiren haller hariç) fesih yönünde irade beyanında bulunan tarafın
ihbar önel sürelerine uyması gerekmekte olup, söz konusu ihbar önel sürelerinden sonra iş sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır. Bu ihbar önel sürelerine
uymayan tarafın, bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında tazminatı, diğer
tarafa ödemesi gerekmektedir. Hal böyle olmakla birlikte, işçi ya da işverenin,
aralarında geçerliliği devam eden iş sözleşmesini kanun veya sözleşme ile
*
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belirlenen ihbar önel sürelerine uymaksızın feshetmesi söz konusu olmasına
rağmen, diğer tarafa kanuni hakkı olan genel kabul gören kullanımıyla ihbar
tazminatını ödememekte ve ödememeye de devam etmektedir. Bu fiil nedeniyle, ihbar tazminatına hak kazanan tarafın, ihbar tazminatının zamanında
ödenmediği cihetle faiz talebinde bulunması halinde, hangi faizin uygulanacağı ve ne zamandan beri uygulanacağı konularının ihtilafa neden olduğu görülmektedir.
Bu nedenlerle, makalede, kıdem ve ihbar tazminatlarında uygulanacak faiz ve başlangıcı konusundan bahsedilecektir.
II- KIDEM TAZMİNATININ YASAL DURUMU:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi “ 25/8/1971 tarihli ve 1475
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü uyarınca 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını
düzenleyen 14. maddesi hariç yürürlükten kaldırılmıştır. Kıdem tazminatının
hukuki niteliği ile ilgili olarak, bu tazminatın ek bir ücret olduğunu belirten
ücret görüşü, işverenin kusuru olmasa da işçinin çalıştığı işyerinden ayrılırken
yıpranmış olması ve işini kaybetmiş bulunması nedeniyle karşılaştığı zarar
nedeniyle ödenmesi gereken tazminat olduğunu belirten tazminat görüşü, aynı
işyerinde uzun süre sadakat ve doğrulukla çalışan işçiyi işverenin bir nevi
ödüllendirmesi amacına yönelik ikramiye olduğunu belirten ikramiye görüşü
ve kendine özgü bir tazminat olduğunu belirten kendine özgü bir kurum olduğu görüşü bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6 ncı maddeleri uyarınca
yürürlüğü devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesi “
(Değişik fıkra: 29/07/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
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3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince
her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. ... Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın
sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. …” hükmünü öngörmüştür.
4857 sayılı İş Kanununun geçici 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası “ Bu
Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, Bu
Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.” hükmünü öngörmüştür.
İşçinin yasada öngörülen bir tam yıl kıdeminden sonra yine yasada yer
alan sebeplerle iş sözleşmesini feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanılır.
Kıdem tazminatına hak kazandıran en önemli sebepler, işçinin 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 24’ncü maddesi hükümleri gereği haklı nedenle derhal feshi,
işverenin ise aynı Kanunun 25’nci maddesinin II’nci bendi hükümleri hariç iş
sözleşmesini feshetmesidir. Kıdem tazminatına hak kazanmak için yukarıda
sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde, işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince ( iş sözleşmesi veya TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum esasıyla son brüt ücreti üzerinden ( kıdem tazminatı tavanı
dikkate alınmak suretiyle ) hesaplanarak işçiye veya kanuni mirasçılarına ödenen tazminattır.
Kıdem tazminatı mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14.
maddesinin IX. fıkrası uyarınca işçinin son ücreti üzerinden kıdem tazminatı
tavanı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır. Son ücret, asıl ücret ve ücret ekle-
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rinden hesaplanır. Son ücret, öğretide ve uygulamada öteden beri kabul edildiği gibi brüt ücrettir. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin
sabit olmadığı hallerde, son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde
çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret, tazminatın
hesabına esas tutulur. İlave Tediyeler, akdi ikramiyeler, bahşişler, sosyal yardımlar, yemek bedeli, yakacak bedeli, yiyecek bedeli, temizlik bedeli, konut
yardımı, toplu taşım kartı bedeli, aile ve çocuk yardımı ve zammı, bayram
harçlığı ve benzin parası (işe gidip gelme amacıyla ve düzenli olarak veriliyorsa) gibi ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak ücret ekleridir.
Diğer taraftan, devamlılık özelliği taşımayan, kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi, primler, hafta tatili ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, harcırahlar, seyyar görev tazminatı, fazla çalışma ücreti, tahsil yardımı ve yıllık izin
ücreti gibi ödemeler ise kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak ödemelerdendir.
III- KIDEM TAZMİNATINDA UYGULANACAK FAİZ VE
BAŞLANGICI:
Kıdem tazminatı, kanunen doğduğu anda muaccel olup, ödenmesi gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6 ncı maddeleri uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesinde; “ …
Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın
sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. …” hükmü ile kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak faiz oranının mevduata
uygulanacak en yüksek faiz oranı olacağı belirtilmiştir. Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatına ilişkin faiz temerrüt veya dava tarihinden değil iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. (SÜZEK, Sarper, İş Hukuku,
s.589. )
Kıdem tazminatında gecikme faizi olarak mevduata uygulanan en yüksek faiz, 2869 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 30.07.1983’ten sonraki
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fesihler içindir. Bu tarihten öncesi için uygulanacak gecikme faizi kanuni faizdir. (Yrg. 9. HD. 31.01.1989 tarih, E.1989/10726, K.1989/546 sayılı kararı Mollamahmutoğlu, 2004, 637. )
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararında; işçi, kıdem tazminatı alacağına %120 oranında ticari faiz talep ettiğine göre, bu oranı geçmemek üzere en
yüksek mevduat faizi yürütülmesi gerektiğine hükmettiği görülmektedir.(
Yrg. 9. HD. 29.03.2000 tarih, E.2000/666 ve K.2000/4125 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; davacının istekte bulunurken kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasını talep ettiğini, 1475
sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde de kıdem tazminatına fesih tarihinden
itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı hükmü getirildiğini, kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi
uygulanması gerekirken, dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesinin
hatalı olduğunu belirttiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 20.04.2000 tarih,
E.2000/2057 ve K.2000/6004 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; kıdem tazminatı için dönem dönem oranlar
belirtilmek suretiyle faiz yürütülmesi yerine, en yüksek mevduat faizine karar
vermekle yetinilmesi gerektiğine hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD.
24.04.2000 tarih, E.2000/2218 ve K.2000/6162 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; kıdem tazminatının taksitler halinde ve son
taksitin de dava tarihinden önce ödendiğini, faiz konusunda kaydi itirazda
bulunulmadığına göre gecikme faizi istenemeyeceğine hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 10.05.2000 tarih, E.2000/2922 ve K.2000/6806 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; kıdem tazminatı için oran belirtilmeksizin
mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken oran belirtilmesinin hatalı olduğuna hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9.
HD. 04.10.2000 tarih, E.2000/8665 ve K.2000/13141 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; kıdem tazminatına hakkın doğduğu tarihten
itibaren en yüksek mevduat faizi yürütülmesi gerekirken reeskont faizine
karar verilmesinin hatalı olduğuna hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD.
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04.10.2000 tarih, E.2000/8750 ve K.2000/13124 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; kıdem tazminatına akdin feshi tarihinden faiz
yürütülmesi gerektiği halde talebe ve yasaya aykırı şekilde dava tarihinden
faize karar verilmesinin hatalı olduğuna hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9.
HD. 17.01.2001 tarih, E.2001/321 ve K.2001/283 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; hükme esas alınan bilirkişi raporunda kıdem
tazminatı geçmiş günler faiz alacağı %110 faiz oranı üzerinden hesaplandığı,
ancak, bilirkişi raporu alındıktan sonra dosyaya intikal eden Ziraat
Bankası’nın yazısında fesih tarihinde uygulanan en yüksek mevduat faizi oranının %101 olduğunun belirtildiği, mahkemece bu konuda oluşan tereddütler
giderilmeden bilirkişinin yaptığı hesaba itibar edilerek hüküm kurulmasının
hatalı olduğu, bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak için Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan fesih tarihinde bankalarca uygulanan en
yüksek mevduat faizi oranı sorularak gerekirse bilirkişiden alınacak ek rapor
bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve davalı lehine oluşan usulü kazanılmış
hak da dikkate alınmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması
gerektiği hususlarına hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 13.02.2001
tarih, E.2000/18880 ve K.2001/283 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; Toplu İş Sözleşmesi’nin 59/son maddesinde
kıdem tazminatının 10 gün içinde ödeneceğinin öngörüldüğü, böyle kısa sürelerin kabulü gerektiği dairemizin yerleşik uygulamalarından olduğu, kıdem
tazminatı 10 gün içinde ödendiğine göre faiz talebinin reddi gerektiği hususlarına hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 15.02.2001 tarih,
E.2000/18487 ve K.2001/2752 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; hizmet akdi 8.4.1997 tarihinde feshedilen
davacının kıdem tazminatının 3 yıl 4 ay 2 gün gecikme ile ödendiği hususunda ihtilaf olmadığı, davacının bu gecikme süresinin faizini talep ettiği, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda tüm gecikme süresi için fesih
tarihindeki mevduat faiz oranının esas alındığı, dairemizin istikrar kazanmış
görüşüne göre gecikme faizi hesaplanırken gecikilen her yıl için faiz oranları
ayrı ayrı belirlenerek hesaplama yapılması gerektiği hususlarına hükmettiği
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görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 05.07.2001 tarih, E.2001/9197 ve K.2001/12056
sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; taraflar arasında yürürlükte olan TİS.’in
65/son maddesine göre “işten ayrılanlara ödenmesi gereken kıdem tazminatı,
akdin sona ermesinden itibaren en geç bir ay içinde ödenir.” bu hüküm dikkate alınmadan faiz hesabının 30 günlük sürenin bitiminden itibaren hesaplanması yerine, ayrılma tarihinden itibaren hesaplanıp hüküm altına alınmasının
hatalı olduğuna hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 21.01.2002 tarih,
E.2002/772 ve K.2002/534 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; emeklilik halinde kıdem tazminatına hak
kazanabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu sigorta kuruluşundan toptan ödemeye ya da yaşlılık aylığına hak kazandığına dair bir belgeyi işverene ibraz
etmesi gerektiği, faiz başlangıcının da emekliliğin belgelendirildiği tarih olduğu, bu tarihteki faiz oranının dikkate alınması gerektiği hususlarına hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 27.05.2002 tarih, E.2002/9519 ve
K.2002/9076 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; davacı işçinin dilekçesinde fesih tarihinde
kıdem tazminatı en yüksek mevduat faiz oranının %90 olduğunu belirterek bu
orana göre işlemiş faiz alacağı talebinde bulunduğu halde, hükme esas alınan
bilirkişi raporunda %120 oranından bu alacağın hesaplanarak kabul edilmesi,
HUMK’nun 74. maddesindeki istekle bağlılık kuralına aykırılık oluşturduğundan kararın bu yönden bozulması gerektiğine hükmettiği görülmektedir. (
Yrg. 9. HD. 03.07.2002 tarih, E.2002/2913 ve K.2002/11301 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında; İş Kanunu’nun 14. maddesinin 11. fıkrası ile
dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren bir yıllık mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesi
gerektiği, dosyada mevcut Merkez Bankası yazısına göre fesih tarihinde bir
yıllık mevduata uygulanan en yüksek faizin %48 olduğu, bilirkişice buna göre
hesap yapıldığı halde aynı banka yazısındaki bir ay vadeli mevduat faizinin
uygulanarak hüküm kurulmasının hatalı olduğu hususlarına hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 27.02.2003 tarih, E.2002/15530 ve K.2003/2577 sayı-

301

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

lı kararı. )
Yine, bir başka kararında; kıdem tazminatına ilişkin gecikme faizi başlangıç tarihinin emeklilik nedeniyle ayrılan bir işçi için, yaşlılık aylığına hak
kazandığına dair Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alacağı belgeyi işverene
ibraz ettiği tarih olduğu, eğer işçi böyle bir belgeyi ibraz etmemişse dava tarihinin faiz başlangıç tarihi olarak kabul edileceğine hükmettiği görülmektedir.
( Yrg. 9. HD. 23.06.2004 tarih, E.2004/2845 ve K.2004/15570 sayılı kararı. )
Kıdem tazminatında özel bir faiz hükmünün getirilmesinin amacı bu tazminatların zamanında ödenmesini sağlamak, kimi işverenlerin söz konusu tazminatları ödememek suretiyle ucuz bir kredi gibi kullanmalarının önüne geçmek, açılan davaların uzaması karşısında düşük yasal faiz ve enflasyon nedeniyle işçilerin karşı karşıya kaldıkları değer kaybını önlemektir. (Süzek, 2005,
589. )
Kıdem tazminatı, ihtirazi kayıt dermeyan edilmeksizin kabul edilmiş ise,
faiz talep edilemez. Zira, BK. Md.113’e göre, asıl borcun ödeme veya başka
bir yolla kullanması halinde ona bağlı feri haklarda ortadan kalkar. Ancak,
işlemiş faizleri talep hakkının saklı tutulduğu önceden beyan edilmiş veya
halin icabından anlaşılıyorsa faiz talep edilebilir.(BK.md.113/f.2)
(Mollamahmutoğlu, 2004, 638. )
Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı belirlenirken, bir yıllık mevduata uygulanan oran esas alınmalıdır. Mevduata uygulanacak değil fiilen
uygulanan en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmelidir. Merkez
Bankası’ndan en yüksek faizi uygulayan bankanın devlet veya özel banka
olması fark etmeksizin faiz oranları öğrenilmelidir.
IV- SÜRELİ FESİH VE İHBAR TAZMİNATI:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 8’nci maddesinde iş sözleşmesi tanımlanmıştır. Bu madde de öngörüldüğü üzere, iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı
olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden
oluşan sözleşmedir.
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Fesih kavramı, borçlar hukuku alanında geniş anlamda borcu sona erdiren diğer bir takım sebeplerle benzerlik göstermektedir. Fesih sürekli bir sözleşme ilişkisini geleceğe yönelik olarak sona erdirir. Feshin bir hak olarak
öngörülmesi, var olan ilişkiyi ileriye dönük olarak sona erdirdiği için bozucu
yenilik doğuran haklardandır.
Fesih beyanında önemli olan muhatabın hakimiyet alanına varmasıdır.
Bu andan itibaren fesih beyanı etkisini gösterecek ve yine muhataba varma
anıyla sonuçlar kendiliğinden doğmaya başlayacaktır. Muhatabın bunu kabul
edip etmemesi de hakkın yenilik doğurucu olması sebebiyle önem taşımayacaktır. Yargıtay’ın bu yönde kararı olduğu görülmektedir.( Yrg. 9. HD.
07.05.1982 tarih, E.1982/3688 ve K.1982/4589 sayılı kararı. )
İş sözleşmeleri belirli süreli veya belirsiz süreli yapılır. Belirli süreli iş
sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesine göre işçiyi daha güvencesiz kılmaktadır. Bu nedenle, iş hukukunda iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olduğu kabul
edilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11’nci maddesinde de, iş ilişkisinin
belirli bir süreye bağlı olarak kurulmadığı durumlarda sözleşmenin belirsiz
süreli sayılacağı belirtilerek belirsiz süreli iş sözleşmesinin esas olduğu kabul
edilmiştir. (Süzek, 2005, 200. )
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinin 1’nci fıkrasına göre, süreli fesih “belirsiz süreli iş sözleşmeleri” için söz konusu olabilir. Zira, Borçlar
Kanunu’nun 338’nci maddesinde değinildiği gibi, belirli süreli iş sözleşmeleri “ … hilafı mukavele edilmedikçe, feshi ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruru ile nihayet bulur.” Ama bu ihbar şartı mer-i İş Kanunu’nun 17’nci
maddesinin 4’ncü fıkrası anlamında ihbar tazminatına sebep olacak mahiyette değil, daha çok Borçlar Kanunu’nun 339’ncu maddesinin 2’nci fıkrası anlamında ihbar edilmeme halinde, sözleşmenin yenilenmesine sebep olacak
şekilde bir ihbar şartı olacaktır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde iş sözleşmesinin feshinde
önel süreleri açıklanmıştır. Ayrıca, Borçlar Kanunu’nun 340. maddesinde, “
Feshin ihbarı ve kanuni müddetler ” başlığı altında umumiyet itibariyle düzenlenmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, bildirim önelinin sadece belir-
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siz süreli iş sözleşmelerinin feshinde söz konu olacağını belirtmiştir. ( Yrg. 9.
HD. 17.11.1991 tarih, E.1990/9157 ve K.1991/852 sayılı kararı. )
4857 sayılı İş Kanunu 17 maddesi ile ihbar önelleri süresi hüküm altına
alınmıştır. Mezkur madde de; işi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, işi altı aydan bir buçuk
yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için,
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, işi üç yıldan
fazla sürmüş işçi için, bildirim diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz
hafta sonra feshedilmiş sayılacağı, bu sürelerin asgari olduğu, sözleşmeler ile
artırılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Görüldüğü üzere İş Kanunu ihbar önel sürelerini çalışanın işyerindeki
kıdemine göre bir oran dahilinde belirlemiştir. Kanun, ihbar önel sürelerini
bildirimin diğer tarafa ulaştığı tarihten itibaren hafta esasına göre belirlemiştir. Bu haftaların hesaplanmasında, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı ile
Borçlar Kanunu’nun 76. maddesinde ki kuralın uygulanacağını ve haftanın
hangi günü fesih bildirimi yapılmış ise son haftanın aynı günü iş sözleşmesinin sona ereceğini belirtmiştir. ( Yrg. 9. HD. 21.02.1994 tarih, E.1994/2473 ve
K.1994/2638 sayılı kararı. )
İhbar önelleri hem işçi hem de işveren açısından hüküm doğurmaktadır.
Bu nedenle, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesih dışında feshetmesi halinde işverene önceden bildirerek öngörülen ihbar önelleri
süresine riayet etmesi gerekmektedir. Aynı şekil de işveren de işçinin belirsiz
süreli iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesih halleri hariç olmak üzere feshetmek istemesi halinde öngörülen ihbar önel sürelerine riayetle yükümlüdür.
İşte taraflardan birinin kanunda öngörülen bildirim şartına uymaksızın iş
sözleşmesini feshetmesi karşı tarafa, ihbar tazminatı talep edebilme olanağını
yaratmış olacaktır. İhbar tazminatı hakkının doğumu bildirim sürelerine ilişkin kuralların ihlal edilmesine bağlıdır. Taraflardan birinin zarar görmesi veya
tarafların kusuru hakların doğumunu etkilemeyecektir.
Burada bildirim önellerinin bölünmezliği kuralı da unutulmamalıdır.
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İhbar öneli bütünlük arzeder. İhbar önelleri bölünerek uygulama yapılamaz.
İşverenin ihbar öneli verdiği işçinin önelin sonunu beklemeden veya iş arama
izni vermeden iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde tüm ihbar önelleri süresi için sorumluluğu doğmaktadır. Aynı şekil de işçinin de işverene kanunda,
iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde öngörülen ihbar önellerini tam olarak vermeden veya verdiği önel sonunu beklemeden işyerini terk etmesi halinde ihbar önelinin tüm süresi için sorumluluğu doğmaktadır. Örneğin, işyerindeki kıdemi 9 ay olan bir işçi için kanunun öngördüğü ihbar öneli süresi dört
hafta olup ( iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile daha fazla önel süresi
belirlenmediği durumda ), işçinin veya işverenin haklı nedenler dışında belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek istemesi halinde karşı tarafa dört hafta
ihbar öneli vermesi gerekmektedir. İşçi ya da işverenin bu dört haftalık ihbar
önel süresinin tamamlanmasını beklemeden iş sözleşmesini feshetmesi halinde ihbar önellerinin kullandırılması usulüne aykırı davrandığı, bu nedenle dört
haftalık ihbar öneli süresine tekabül eden ücretin karşı tarafa ödenmesi gerekmektedir.
İhbar tazminatının hesabında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılan ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış para veya
para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatlerde göz
önünde bulundurulur. İhbar tazminatı, işçinin işyerindeki kıdemine uygun bildirim süresi ölçüt alınarak en son alınan brüt kazançları üzerinden hesaplanacaktır. İhbar tazminatının ödenme tarihinde işçinin yıllık toplam gelir vergisi
matrahı hangi tevkifat dilimine giriyorsa, bu tevkifat oranı üzerinden gelir vergisi ve yine brüt kazanç üzerinden damga vergisi kesintisi de yapılır. Bir çalışma karşılığı olmadığından işçi ve işveren sigorta primi kesilmez.
Söz konusu tazminatta uygulanacak zamanaşımı süresine ilişkin bir
hükme iş mevzuatında rastlanılmamaktadır. Bu nedenle, Borçlar Kanunu’nun
genel hükümleri esas alınarak 125’nci maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. İşçi ya da işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini öngörülen ihbar önelleri süresine uymadan tek taraflı olarak feshetmesi
halinde diğer tarafın bu feshi öğrendiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı

305

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

süresi başlayacaktır.
V- İHBAR TAZMİNATINDA UYGULANACAK FAİZ VE BAŞLANGICI:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde öngörüldüğü üzere,
hem işçi hem de işveren, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshederken (haklı
nedenle derhal feshe olanak veren haller hariç) diğer tarafa işyerindeki kıdemine göre 2 hafta, 4 hafta, 6 hafta ve 8 hafta ihbar önellerine uyarak fesih
beyanında bulunması gerekmektedir. Bu fesih beyanı, karşı tarafın hakimiyet
alanına girmekle hükmünü doğurur. Gerek işçi gerekse işveren söz konusu
ihbar önellerine riayet etmeden iş sözleşmesini feshetme cihetine giderlerse
kanun hükmünde açıkça öngörüldüğü üzere, ihbar önel süresi kadar ücret tutarında tazminatı diğer tarafa ödemekle yükümlüdürler. Genel kabul gören kullanımıyla ihbar tazminatını ödemekle yükümlü olan tarafın(borçlu), ihbar tazminatına hak kazanan tarafa (alacaklı) söz konusu tazminatı zamanında ödememesi halinde, uygulanacak faiz oranı ve başlangıcı konusunda bir hükme iş
mevzuatımızda rastlanılmamaktadır. Bu nedenle, konunun açıklığa kavuşmasında, genel hüküm niteliğinde olan Borçlar Kanunu hükümleri ile yargı
kararları ve öğreti görüşleri esas alınacaktır.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararında; mahkemece ihbar tazminatına
fesih tarihi olan 21.4.1994 tarihinden itibaren faiz yürütülmüş ise de davalı
işverenin anılan tarihte temerrüde düşürülmediği, bu nedenle, ihbar tazminatına ek dava tarihinden itibaren faiz yürütülmek üzere kararın bozulması
gerektiği hususlarına hükmettiği görülmektedir. ( Yrg. 9. HD. 09.05.2000
tarih, E.2000/2667 ve K.2000/6699 sayılı kararı. )
Yine, bir başka kararında ise aynen; “ … 3- Kabul edilen ihbar tazminatı alacağının fesih tarihinden itibaren ve bankalarca mevduata uygulanan en
yüksek faiz ile tahsiline karar verilmiştir. Davacı, işverene verdiği, ihbar tazminatı talep eden 20.12.2000 tarihli dilekçesi ile davalıyı temerrüde düşürdüğüne göre, ihbar tazminatının bu tarihten itibaren ve yasal faiz yürütülerek
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kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz
olup bozmayı gerektirmiştir. …” hükmü öngörülmüştür. ( Yrg. 9. HD.
18.03.2004 tarih, E.2003/16467 ve K.2004/5431 sayılı kararı. )
İhbar tazminatı için gecikme faizi, temerrüt tarihinden, temerrüde düşürülmemişse, dava tarihinden itibaren yürütülen kanuni faizdir. (Yrg. 9. HD.
14.10.1993 tarih, E.1992/4588 ve K.1993/14626 sayılı kararı Mollamahmutoğlu, 2004, 531. )
İhbar tazminatı için kanuni faiz uygulanabilir. ( Yrg. 9. HD. 10.03.1989
tarih, E.1989/12691 ve K.1989/2228 - Yrg. 9. HD. 25.11.1991 tarih,
E.1991/10363 ve K.1991/14687 sayılı kararları - Mollamahmutoğlu, 2004,
637. )
İhbar tazminatına ilişkin faiz temerrüt tarihinden itibaren talep edilebilir.
(Süzek, 2005, 589. )
İşverenin işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetmesi nedeniyle
ihbar tazminatı alacağını noter ihtarnamesi ile istemesi halinde dava tarihinden önceki temerrüt faizi yürütülmelidir. ( Yrg. 9. HD. 16.10.2002 tarih,
E.2002/5300 ve K.2002/19329 – Yrg. 9. HD. 24.04.1996 tarih, E.1995/35251
ve K.1996/9441 sayılı kararları. )
İhbar tazminatının zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak faiz ve
başlangıcı konularında iş kanununda özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu nedenle, borçlar kanunu hükümleri, yargı kararları ve öğreti görüşleri dikkate alındığında, ihbar tazminatının ödenmesi gerektiği zamanda, ödemekle
yükümlü işçi ya da işveren tarafının (borçlu), diğer tarafa (alacaklı) zamanında ödememesi durumunda, alacaklının borçluyu ifaya davet eden ihtar çekmesi neticesinde muaccel olan borç nedeniyle borçlunun temerrüdü söz konusu
olup, ihtar belgesindeki sürenin bitimi tarihini takip eden günden itibaren,
eğer ihtar belgesinde herhangi bir süre verilmeyip de ifaya davet etme söz
konusuysa, ihtarın tebliğ edildiği tarihi takip eden gün sonrasından itibaren
yasal faiz uygulanacaktır.
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VI- SONUÇ:
A- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri ile mülga
1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesi uyarınca
ödenecek kıdem tazminatına uygulanacak faiz ve başlangıcı konularında
kanun hükümleri, yargı kararları ve öğreti görüşleri göz önüne alındığında;
* Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14. maddesi
gereği kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde, uygulanacak faiz
oranının mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı olduğu,
* Aksi bir düzenleme ve talep söz konusu değilse, işçinin iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren söz konusu faiz oranının uygulanacağı,
* Toplu İş Sözleşmesi’nde ödenme konusunda makul bir süre kararlaştırılmışsa (örneğin 10 gün ya da 30 gün gibi) kıdem tazminatının söz konusu
süre içerisinde ödenmemesi durumunda fesih tarihinden itibaren değil de
öngörülen sürelerin bitiminden itibaren uygulanacağı,
* İşçinin taksitler halinde kıdem tazminatının ödemesini kabul etmesi ve
taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda faiz talebinde bulunamayacağı,
* Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 74’ncü maddesi uyarınca
faiz talebinde istekle bağlılık kuralının geçerli olduğu,
* Emeklilik nedeniyle ayrılan bir işçi için yaşlılık aylığına hak kazandığına dair Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alacağı belgeyi işverene ibraz ettiği
tarihin gecikme faizi başlangıç tarihi olduğu,
hususları bilinmelidir.
B- İş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya işverenin, yürürlüğü devam
eden belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetme yönünde irade beyanında bulunması halinde, (haklı nedenle derhal fesih halleri hariç) diğer tarafa 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde öngörülen ihbar önel sürelerine riayet
etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, taraflar arasındaki iş sözleşmesi ihbar önel
sürelerinin bitiminden sonra sona ermiş sayılacaktır. Taraflardan birinin fesih
yönündeki irade beyanı muhatabın hakimiyet alanına girmekle hüküm ve
sonuçlarını doğuracaktır. Fesih yönünde irade beyanında bulunan tarafın,
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kanunda öngörülen ihbar önel sürelerine uymadan (haklı nedenle derhal feshi
gerektiren haller hariç) kendi aralarında mukim iş sözleşmesini feshetmesi
halinde, yine kanun hükmündeki açık hüküm gereği ihbar önel süreleri ücretine tekabül eden tazminatı, diğer tarafa zamanında ödemesi gerekmektedir.
Yukarıda izah edildiği üzere, ihbar tazminatını zamanında ödemeyen borçlu
taraf temerrüde düşürülmüşse, ihtar belgesindeki sürenin bitimi tarihini takip
eden günden itibaren yasal faiz uygulanacaktır. İhbar tazminatı talep eden alacaklı tarafın, borçlu tarafı temerrüde düşürmesi için herhangi bir şekle tabi
olmayan ihtar’da bulunması gerekmektedir. Söz konusu ihtar ile borçluyu
ifaya davet etmelidir. İhtar belgesinde herhangi bir süre verilmeyip de ifaya
davet etme söz konusuysa, ihtarın tebliğ edildiği tarihi takip eden gün sonrasından itibaren yasal faiz yürütülecektir.
Yine, öğreti görüşleri ile yargı kararlarından anlaşılacağı üzere, alacaklı tarafın borçlu tarafı dava tarihinden önce temerrüde düşürmesi söz konusu değilse, ihbar tazminatına yasal faiz dava tarihinden itibaren uygulanacaktır.
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5510 SAYILI KANUNA GÖRE, İŞYERİ
KAYITLARININ İBRAZ EDİLMEMESİ
VEYA İBRAZ EDİLEN KAYITLARIN
GEÇERSİZ SAYILMASI HALLERİNDE
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Murat ÖZDAMAR*
Erden ÇAKAR**
I- GİRİŞ
Daha önce Mülga 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen defter ve belgelerin ibraz etme yükümlülüğü,
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yeniden düzenlenmiştir. Defter ve belgelerin ibraz edilememesi halinde uygulanacak idari para cezası miktarında 506 sayılı Kanundaki düzenleme aynen korunurken 5510 sayılı Kanunda farklı olarak defter ve belgeler ile ücret ödeme
bordrolarının hangi hallerde geçersiz sayılacağı kanun içinde düzenlenmiştir.
Bilindiği üzere mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda defter ve
belgelerin belirlenen yasal süre içinde ibraz edilmemesi halinde uygulanacak
idari para cezaları belirtilmiş ancak ibraz edilen kayıtların hangi hallerde
geçersiz sayılacağına dair bir hükme yer verilmemişti. Bunun yerine geçersizlik halleri için uygulanacak idari para cezalarında üst sınır konulduktan sonra
geçersizlik hallerinin usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği düzenlen-
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mekteydi. Öğretide ise, idari para cezası doğuran hükümlerin kanunda düzenlenmeyerek bunun yerine çıkarılacak yönetmeliğe atıf yapılması, özellikle
kanunda ücret bordrosu geçersizliğinden bahsedilmemesine rağmen yönetmelikle ücret bordroları için belirlenen geçersizlik hallerine göre idari para cezası uygulanması haklı olarak eleştiri konusu yapılmıştır. Bu haklı eleştirilerinde etkisiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nda (5510 sayılı yasa, 2006) yerinde bir düzenleme ile defter ve belgelerin hangi hallerde geçersiz sayılacağı kanunun 102’nci maddesinin 1’inci
fıkrasının (e) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde düzenlenmiştir.
Bu makalede 5510 sayılı Kanuna göre defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları, defter ve belgelerin hangi hallerde geçersiz sayılacağı ve geçersizlik hallerinde uygulanacak idari para
cezaları üzerinde durulacaktır.
II- Defter ve Belgelerin İbraz Edilmesi ve İbraz Edilmemeye Bağlı
Uygulanacak İdari Para Cezaları
5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre “işveren,
işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden
yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle,
tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi
halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır”. Kanun metninden de anlaşıldığı üzere, işveren ve/veya işyeri sahipleri, Kurumun denetim ve kontrol ile
görevli memurlarının yazılı ihtarına istinaden yazlı ihtarın tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren 15 gün içinde defter ve belgelerini eksiksiz olarak denetim elemanın tebligatında belirttiği adrese getirerek ibraz etmekle
yükümlüdür (Şakar, 2009, 208). Bu yükümlülüğe uyulmamasının müeyyidesi
ise 102 nci maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (3) üncü bentlerinde düzenlenmiş ve uygulanacak idari para cezası (ipc) miktarında tutulan def-
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ter türüne göre ipc uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Şöyle ki, bilanço
esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin oniki katı
tutarında idari para cezası uygulanırken, diğer defterleri tutmakla yükümlü
olanlara aylık asgari ücretin altı katı tutarında, defter tutma yükümlülüğü
olmayanlara ise aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
III- Defter Kayıtlarındaki ve Ücret Bordrolarındaki Geçersizlikler
ve Uygulanacak İdari Para Cezaları
A- Mülga 506 sayılı Kanun Dönemindeki Uygulama
Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140’ıncı maddesinde
4958 sayılı kanun ile 06.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik
yapılmadan önce kayıtlardaki geçersizlik halinin birden fazla olup olmadığına bakılmaksızın tutmakla yükümlü olunan defter türüne göre asgari ücretin
oniki katı (bilanço), altı katı (diğer defterler) ve üç katı (defter tabi olmayanlar) tutarlarında idari para cezası uygulanmaktaydı (Kurt, 2004, 434). Bir
başka ifadeyle 06.08.2003 tarihinden önce yasal süresinde ibraz edilen defter
ve belgelerin incelemesinde herhangi bir geçersizlik halinin tespiti halinde
kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi gereken yasal sürenin son günü fiil tarihi
esas alınarak, fiil tarihindeki asgari ücret üzerinden oniki, altı yada üç asgari
ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktaydı. Bu durum iyi niyetli olarak
defterlerini yasal süresi içinde incelemeye çıkaran işverenlerin defter ve belgelerinde bir tane geçersizlik hali bulunması durumunda, defter ve belgelerini incelemeye çıkarmayan işverenler ile aynı kefeye konmasına ve aynı tutarda idari para cezası ile cezalandırılmasına neden olmaktaydı (Çakar, 2010,
580-586).
Bu haksız uygulamaya 4958 sayılı Kanun’un 51’inci maddesiyle 506
sayılı Kanun’un 140’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile son verilmiştir.
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4958 sayılı Kanun’un 51’inci maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında 506
sayılı Kanun’un 140’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendi ile “…defter
ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte,
yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her
bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında”…idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (Tuncay ve Ekmekçi, 2005, 201).
Yapılan bu değişiklik ile geçersizlik halleri için uygulanacak idari para
cezalarında iki önemli düzenleme getirilmiştir. Birincisi, defter ve belgelerin
tümünün yasal süresinde ibraz edilmesi şartıyla, yapılan incelemede defter ve
belgelerde geçersizlik hallerinin tespit edilmesi durumunda her bir geçersizlik
hali için geçersizlik halinin ilişkin olduğu devredeki asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağıdır. İkincisi ise geçersizlik halleri için
uygulanacak idari para cezası toplamının defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası miktarından fazla olamayacağıdır
(Çakar, 2010,580-586).
Yapılan düzenleme ile geçersizlik halleri için uygulanacak idari para
cezası miktarı ve uygulanabilecek idari para cezalarının üst sınırı belirlenmiş
ancak geçersizlik hallerinin neler olduğuna bir açıklık getirilmemiş, geçersizlik hallerinin usul ve esaslarının yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir.
Kanunda atıf yapılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (Sosyal sigorta
işlemleri yönetmeliği, 2004), 01.05.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre; kullanılmaya başlanmadan önce
tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş defterler, kanuni
tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden
önceki kısmı, işçilikle ilgili bilgilerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine
imkan vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulmuş defterler,
herhangi bir ay içinde sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken
kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın
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ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil ) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde ise, o aya ait defter kayıtları ve
vergi usul kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerektiren
işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler, geçerli sayılmaz.
Yönetmeliğin 27’nci maddesine göre ise aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarasının, bordronun ilişkin olduğu ayın, sigortalının adı
ve soyadının, sigortalının T.C Kimlik Numarasının, sigortalının sigorta sicil
numarasının, ücret ödenen gün sayısının, sigortalının ücretinin, ödenen ücret
tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.
Belirtilen bu hususların tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Bir başka ifadeyle yönetmelikte, ücret tediye bordrosunda yer
alması gereken unsurlar tek tek sayılarak bunlardan birinin veya birkaçının
olamaması halinde ücret bordrosunun geçersiz sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
B- 5510 Sayılı Kanun Dönemi
1- Defterlerin Geçersiz Sayılacağı Durumlar ve Uygulanacak İdari
Para Cezası
Daha öncede belirttiğimiz gibi defter ve belgelerin ibraz edilememesi
halinde uygulanacak idari para cezası miktarında Mülga 506 sayılı Kanundaki
düzenleme aynen korunurken 5510 sayılı Kanunda farklı olarak defter ve belgeler ile ücret ödeme bordrolarının hangi hallerde geçersiz sayılacağı kanun
içinde düzenlenmiş ve bu konudaki tartışmalara son verilmiştir.
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinin
(4) numaralı alt bendinde yapılan düzenlemeye göre “tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza
tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde
ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş
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olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan
kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas
tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir
takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında; kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre; Vergi Usûl Kanunu
gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve bu bendin (1) numaralı alt
bendine göre” idari para cezası uygulanır.
Kanun metninden de anlaşılacağı üzere defterlerde tespit edilen geçersizlik halleri için uygulanacak toplam idari para cezası miktarı defter türüne
göre kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para
cezası miktarından fazla olamaz. Bununla birlikte defterdeki geçersizlik halinin ilişkin olduğu aydaki asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ancak, kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu
olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler ile Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler tamamen geçersiz sayılmakta ve defter türüne
göre ibraz edilmemeye bağlı olarak uygulanan idari para cezası miktarından
ceza uygulanmaktadır.
Belirtmeliyiz ki kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi
zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterlerin tamamen geçersiz
kabul edilerek tutulan defter türüne göre ibraz edilmemeye bağlı idari para
cezası uygulanması defterin hiç tasdik ettirilmemesi durumu için geçerlidir.
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Defterin geç tasdik ettirilmesi halinde ise tasdik yapılıncaya kadar tasdiksiz
işlenmiş kayıtlar geçersiz sayılarak her bir geçersizlik halinin ilişkin olduğu
aydaki asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmalıdır.
Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek ile açıklanmasında fayda görüyoruz.
Örneğin; 01.01.2010 tarihi itibariyle mükellefiyeti başlayan X Ltd. Şti.
unvanlı şirketin, yevmiye defterini kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmeyip tasdik işlemini 01.05.2010 tarihinde yaptığını ve şirket bünyesinde
2010/Ocak ayı itibariyle sigortalı çalıştırıldığını var sayalım. Bu şirketin defter ve belgeleri incelemeye alındığında yevmiye defterinin geç tasdik ettirilmesi nedeniyle ibraz etmeme üzerine uygulanacak oniki asgari ücret tutarında idari para cezası önerilmeyecektir. Bunun yerine defterin tasdiksiz tutulan
2010/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı kayıtları geçersiz sayılacak ve her bir
gecesizlik halinin ilişkin olduğu aydaki asgari ücretin yarısı tutarında idari
para cezası uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle X Ltd. Şti. yevmiye defterini
tasdiksiz tuttuğu dört ay için toplam iki asgari ücret tutarında idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.
2- Ücret Ödeme Bordrolarının Geçersiz Sayılacağı Durumlar ve
Uygulanacak İdari Para Cezaları
5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (5)
numaralı alt bendine göre, “İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen
gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair
sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi
birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka
kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve
her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında” idari para cezası uygulanacaktır. Madde metninden de anlaşılacağı üzere
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daha önce yönetmelikle belirlenen ücret bordrosunda yer alması gereken
unsurlar biri hariç aynen kanunda yer almıştır. Bu anlamda terk fark, ücret
bordrosunda yer alması zorunlu olan unsurlardan sigortalının sicil numarasının çıkarılmış olmasıdır. Sigortalının T.C kimlik numarası ise sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası olarak ücret bordrosunda yer alması gereken
unsurlardan biri şeklinde düzenlenmiştir (Çakar 2010,588).
Yine madde metninde belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen ücret bordrolarının geçerli sayılmayacağı ve her bir geçersiz ücret tediye
bordrosu için aylık ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Daha önceki uygulamadan farklı olarak madde metninde (
5 numaralı alt bentte) ücret bordrolarındaki geçersizlikler nedeniyle uygulanacak idari para cezalarında bir üst limit olup olmadığına açıklık getirilmemiştir.
Tartışmada bu noktada ortaya çıkmaktadır. Zira kimilerine göre defterlerdeki geçersizlik hallerinin düzenlendiği (4) numaralı alt bentte “defter ve
belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken tutarını aşmamak
kaydıyla” denmek suretiyle defter geçersizlikleri için bir üst sınır belirlenmiş
iken ücret tediye bordrolarının düzenlendiği (5) numaralı alt bentte bu şekilde
bir ibare olmadığından sadece ücret bordrosu düzenlemek zorunda olan işverenlere, her hangi bir sınır olmaksızın ücret bordrolarındaki geçersizlik halleri için idari para cezası uygulanabilecektir (Eyce, 2010, 210).
Belirtmeliyiz ki, lâfzî yoruma sıkı sıkıya bağlı olanlar, Kanunun sözleri
ile bağlı kalınıp onun dışına çıkmak istememektedirler. Ancak lâfzî yorum
XIX. Yüzyılın sonundan itibaren “gramatik yorum ile yasa koyucunun iradesinin keyfi olarak ortaya konulması yani, düşünmediği şeylerin ona izafe edilmesi” nedeniyle- yani katı şekliyle yetersiz görülmüştür. Dolayısıyla bir normun metni açık dahi olsa lâfzî ile sınırlı kalmayıp onun amacının araştırılması görüşü öne çıkmıştır. Çünkü, sadece lâfza göre verilecek bir karar hukuka
aykırı sonuçlar doğurabilecektir (Sözer, 2008, 51-71).
Lâfzî yorum ile hareket ederek ve sadece 5510 sayılı Kanunun 102’nci
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maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi dikkate alınarak ücret bordrolarındaki geçersizlik halleri için uygulanacak idari para cezalarında bir sınır olmadığı ileri sürülebilir. Ancak, lâfzî yorumun yanı sıra
amaca uygunlukta hesaba katıldığında ve (e) bendi bütün olarak dikkate alındığında ücret bordrolarında yer alan geçersizlikler için uygulanacak idari para
cezalarında her halükarda bir sınır olduğu ve bu üst sınırın defter türü de dikkate alınarak kayıt ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak idari para cezası miktarında olduğu açıktır (Çakar, 2010,589).
Şöyle ki, (e) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaraları sıralandıktan
sonra bu bentlere göre idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.
Devamında ise “ibraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler
yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt
bentlerine göre idari para cezası uygulanır” hükmüne yer verilmiştir. Bunun
anlamı defter ve belgelerini yasal süresi dışında ibraz edenlere kayıt ibraz
etmeme cezasından daha fazla bir ceza uygulanamayacağıdır. Defter ve belgelerini yasal süresinde ibraz etmeyenlere uygulanacak idari para cezalarında bir
üst limit olduğu hesaba katıldığında defter ve belgelerini yasal süresinde ibraz
edenler içinde cezalarda bir üst sınır olduğunu değerlendirmek kaçınılmazdır.
Bir başka anlatımla yasal süresi dışında defter ve belgelerini ibraz eden
işverenlere ibraz etmeme cezası uygulanırken, defter ve belgelerini yasal süresinde incelemeye çıkaran bir işverene defter ve belgelerindeki geçersizlik halleri için ibraz etmeme cezasından daha fazla bir ceza uygulanması adil olmayacaktır. Aksine bir uygulama defter ve belgelerin ibraz edilmemesini yada
geç ibraz edilmesini teşvik edecektir ki bu durumun kanunun amacına uygun
olmadığı açıktır (Çakar, 2010,588).
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IV- Defter ve Belgelerin İbrazında Zaman Aşımı
5510 sayılı Kanun ile idari para cezalarında zamanaşımı süresi 5 yıldan
10 yıla çıkarılmıştır. Bununla bağlantılı olarak kanunda işyerine ait yasal kayıt
ve belgelerin saklama süresi de 10 yıla çıkarılmıştır. Hiç şüphesiz 5510 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden itibaren hukuksal sonuç
doğurmaya başlayacaktır. Dolayısıyla Mülga 506 sayılı Kanun hükümlerine
göre henüz 5 yıl zaman aşımı süresini tamamlamayan idari para cezaları ile
yine henüz 5 yıl saklama süresini tamamlamayan defter ve belgeler, hukuki
işlem tamamlanmadığından zaman aşımı süresi 5510 sayılı Kanunda belirlenen 10 yıla çıkacaktır (Göktaş ve Özdamar, 2009, 256).
Bir başka ifadeyle 2003 yılı ve sonrasına ait defter ve belgeler saklama
süresi bakımından 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 01.01.2008 tarihi itibariyle zaman aşımına girmediğinden bu defter ve belgelerin saklanma süresi
10 yıla çıkmış olacaktır. Bu durumu kanunların ani etkisiyle de açıklayabiliriz. Çünkü kanunların ani etkisiyle geçmişte başlamış ancak henüz tamamlanmamış hukuki işlem ve olaylar yeni düzenlemenin etkisi altına girmektedir
(Özgüven, 2006, 20). Bu bağlamda 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre
2003 yılı ve sonrasına ait defter ve belgelerin 10 yıl süreyle saklanması ve
ibrazı istendiğinde ibraza ilişkin tebligatın tebliğ edildiği tarihi takip eden
günden itibaren 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
Saklama süresi bakımından Mülga 506 sayılı Kanundaki 5 yıllık süreyi
dolduran 2002 ve daha öncesine ait defter ve belgeler ise zaman aşımına girdiğinden bu defter ve belgelerin ibraz zorunluluğu kalmamıştır.
IV- SONUÇ
Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140’ıncı maddesinde
4958 sayılı kanun ile 06.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik
yapılmadan önce kayıtlardaki geçersizlik halinin birden fazla olup olmadığı-
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na bakılmaksızın tutmakla yükümlü olunan defter türüne göre idari para cezası uygulanmaktaydı. 4958 sayılı Kanun’un 51’inci maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında ise her bir geçersizlik hali için fiil tarihindeki asgari ücretin
yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaya başlanmış ve uygulanacak toplam idari para cezası miktarının defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası miktarından fazla olamayacağı düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanun ile bu uygulama korunmuş, daha önce yönetmelikte
sayılan defter ve ücret bordrosu geçersizlikleri bu sefer kanunda sayılmış ve
bu alandaki tartışmalara bir son verilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre işverenler defter be belgelerini 10 yıl süreyle saklamak ve istendiği taktirde defter ve
belgelerini istem tebligatının tebliğ edildiği günü takip eden günden itibaren
en geç 15. gün ibraz edecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya
yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirilmemesi durumunda ise tutmakla yükümlü olunan defter türüne göre idari para cezaları ile karşılaşılacaktır.
Defter ve ücret bordrolarının hangi hallerde geçersiz sayılacağı yine
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinin (4) ve
(5) numaralı alt bendi sayılmıştır. Defter ve ücret bordrolarında geçersizlikler
olduğunun tespiti halinde her bir geçersizliğin ilişkin olduğu aydaki asgari
ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Defter ve ücret
ödeme bordrolarındaki geçersizlikler için uygulanacak toplam idari para cezası miktarı ise defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanacak
idari para cezası miktarından fazla olamayacaktır. Kullanılmaya başlanmadan
önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler
ile Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler ise tamamen geçersiz
sayılmakta ve defter türüne göre ibraz edilmemeye bağlı olarak uygulanan
idari para cezası miktarından ceza uygulanmaktadır.
5510 sayılı Kanuna göre defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıldır.
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10 yıllık zaman aşımı ise Kanun yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren
değil, kanun yürürlüğe girdiğinde henüz zaman aşımına girmeyen 2003 yılından başlayacaktır. Bu anlamda 2003 yılı ve sonrasına ait defter ve belgelerin
idari yaptırımlar ile karşılaşılmaması için 10 yıl süreyle saklanması ve istenildiğinde 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
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Soru - Yanıt
SORU 1
Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.Sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim
primlerin (Bağ-kur) Geçici vergi dönemlerinde indirim konusu yapabilir
miyim?

YANIT 1
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin
gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği’nin ''Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti'' başlıklı 3’ncü bölümünde;
''Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak
Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar...'' denilmiş
olup, ''Özellik Gösteren Durumlar'' başlıklı 4’ncü bölümünde ise; ''Mükellefler
geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık
beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve
istisnaları dikkate alabileceklerdir.'' açıklamasına yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun ''Primlerin Ödenmesi'' başlıklı 88’inci maddesinin 11’inci fıkrasında ''Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz'' hükmü yer almıştır.
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Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; 5510 sayılı Kanun’un
4/b maddesinde belirtilen sigorta (eski Bağ-Kur) primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması ve tevsik edilmesi şartıyla, ilgili dönem geçici vergi beyannamenizin 21’inci satırında yer alan ''Diğer İndirimler'' bölümünde gösterilip indirim konusu yapılması mümkündür.
SORU 2
Vergi mükellefi olmayan bir kişiyim.Ticari bir işletmeden fatura
karşılığı satın aldığım gayrimenkul için ödediğim KDV ve Tapu idaresine
ödediğim tapu haçlarını maliyete ilave edebilirmiyim. Değer artış kazancı hesaplamasında maliyet unsuru olarak dikkate alabilirmiyim.
YANIT 2
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ''Değer Artış Kazancı'' başlıklı
mükerrer 80’inci maddesinde;
''Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar
değer artışı kazançlarıdır.
…
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70
inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı
kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan
kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri
gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).
Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası,
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kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç,
7.600.-TL.si (270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) gelir vergisinden müstesnadır.
…'' hükmü yer almaktadır.
Aynı kanunun ''Safi Değer Artışı'' başlıklı mükerrer 81’inci maddesinde ise;
''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. Hâsılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine
göre tayin ve tespit olunur.
213 sayılı Vergi Usul Kanun’un ''Maliyet Bedeli'' başlıklı 262 nci maddesinde; '' Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum
giderlerin toplamını ifade eder.'' hükmüne yer verilmiştir.
Bir malın iktisabı için yapılan ödemeler, bu malın edinilmesi için yapılması zorunlu olan, söz konusu malın satın alma bedeli, satın alma sırasında
ortaya çıkan vergiler ile satın alma işlemine ilişkin olarak ortaya çıkan diğer
giderlerden oluşmaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;hangi bir ticari/zirai işletmeye kayıtlı olmaması nedeniyle satın alma sırasında ödenen
katma değer vergisi ve yine satın alma işlemine ilişkin olarak ödediğiniz tapu
harcının maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
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Yargı Kararları
Dairesi

Karar Yılı

Karar No

Esas Yılı

211

2007

Esas No Karar Tarihi

VERGİ DAVA
DAİRELERİ

2007

20

15/06/2007

KARAR METNİ
1998 YILINDA ALACAK KAYDEDİLEN VE TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKTAN, KARŞILIKLI OLARAK TARAFLARIN FERAGATI ÜZERİNE, MAHKEMECE FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİNDEN, 2002 YILINDA ZARAR YAZILMASINDA YASAL DÜZENLEMEYE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Temyiz Eden : ? İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü
İstemin Özeti : 2002 yılı işlemleri incelenen davacı şirket adına ikmalen kurumlar vergisi, geçici vergi salınmış, fon payı hesaplanıp, vergi ziyaı
cezası ve özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.
Ankara 4. Vergi Mahkemesi 22.12.2004 günlü ve E:2004/736, K.2004/1127
sayılı kararıyla; 1998 yılında yapılan iş nedeniyle düzenlenen ve hasılat olarak kaydedilen faturaların bir kısmının ilgili şirket tarafından kabul edilmemesi üzerine 1999 yılında bu alacak için dava açıldığı, ancak diğer firmanın da
dava açması üzerine her iki davadan karşılıklı olarak feragat edildiği ve tahsil
edilemeyen alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrıldığı, davacı şirketin alacaklı olduğu şirket deprem bölgesinin mükellefi olmadığından 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu'nun geçici 24 üncü maddesinin uygulanması suretiyle şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağı, açılan davalardan karşılıklı olarak feragat
edildiğinden, şüpheli halde kalan bir alacağın bulunmadığı, açılan davanın
kaybedilmesi durumunda katlanılacak maddi külfetin bertaraf edilmesi karşılığında aynen tahsilinden vazgeçilen, başka bir anlatımla değerine eşit bir
edim elde edilmek suretiyle tahsil edildiği ve şüpheli olmaktan çıktığı kabul
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edilen bir alacak bulunduğu, bu alacağın 2002 yılında kazancın tespitinde
indirim konusu yapılamayacağı, davacı şirketin satıştan iadeleri ilgili hesaba
kaydetmediği anlaşıldığından, kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka
uygun bulunduğu gerekçesiyle kurumlar vergisi, geçici vergi, fon payı, özel
usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezasına karşı açılan davayı reddetmiştir.
Yükümlü şirketin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi
7.6.2006 günlü ve E:2005/657, K:2006/1263 sayılı kararıyla; özel usulsüzlük
cezasına ilişkin temyiz istemini reddetmiş, davacı şirketin 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen raporda, tahsil edemediği alacak için 1999
yılında dava açtığı, ancak 2002 yılında şüpheli alacak için karşılık ayırdığı,
açılan davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmesi nedeniyle 2002 yılında alacağın şüphelilik halinin devam etmediği sonucuna varıldığı, şüpheli alacak ayrılabilmesi için alacağın dava veya icra safhasında bulunmasının öngörüldüğü, 2002 yılında söz konusu alacakla ilgili dava sona erdiğinden şüpheli
alacak sayılmasının mümkün olmadığı, ancak davacı şirketin 1998 yılında
fatura düzenlediği, bedelini tahsil edemediği tutarı kayıtlarına intikal ettirdiği
ve 2002 yılı sonunda bu alacağını tahsil edilemediğinin açık olduğu, bu alacakla ilgili olarak, borçlu şirketle davacı şirket arasında imzalanan 8.11.2002
tarihli protokolle "karşılıklı olarak açılan davalardan hiçbir bedel talep etmeksizin" feragat edilmesine karar verildiği, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun
322 inci maddesinin 1 inci fıkrasında alacağın kazai bir hükme veya kanaat
verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmaması halinde değersiz alacak
sayılacağının öngörüldüğü, imzalanan protokolün davacı şirketin alacağının
tahsilinin imkansız olduğunu göstermeye yeterli belge niteliğinde olduğu, bu
itibarla 1998 yılında kayıtlara intikal ettirilen hasılatın, 2002 yılı sonunda tahsil edilememesi nedeniyle zarar yazılmasında kanuna aykırılık bulunmadığından, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmediği, gerekçesiyle mahkeme kararının vergi asılları ve vergi ziyaı cezasına ilşkin kısmını
bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Ankara 4.Vergi Mahkemesi 31.10.2006 günlü
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ve E:2006/1698, K:2006/1118 sayılı kararıyla; ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca, davanın kurumlar vergisi ve fon payı ile ilgili kısmında ısrar etmiş, vergi ziyaı cezalarının ise Anayasa Mahkemesinin
iptal kararı doğrultusunda bir katı aşan tutarının kaldırılmasına karar vermiştir.
Israr kararı yükümlü şirket tarafından temyiz edilmiş, 1998 yılında
kurum kazancına hasılat olarak dahil edilen alacağın borçlu şirketten tahsil
edilemediği, 2002 yılı kurum kazancından indirilmesinde yasaya aykırılık
bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen BİŞKİN'in Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ısrar kararının bozulmasını sağlayacak durumda
görülmediğinden istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı A.Kemal TERLEMEZOĞLU'nun Düşüncesi : Temyiz
isteminin reddi ile vergi mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
2002 yılı işlemleri incelenen davacı şirketin 1998 yılında üstlendiği işten
dolayı düzenlediği faturaların hasılat olarak kaydedildiği, ancak bir kısmının
borçlu şirket tarafından kabul edilmemesi üzerine ödeme yapılmayan kısımla
ilgili olarak 1999 yılında dava açtığı, borçlu şirketin de dava açması sonucu
tarafların karşılıklı olarak davalardan feragat ettiği, 19.11.2002 tarihinde
davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmesi üzerine, davacı şirketin tahsil edemediği alacak için ayırdığı şüpheli alacak karşılığının gider kaydı kabul
edilmediği anlaşılmakta olup, adına 2002 yılı için ikmalen salınan vergi ziyaı
cezalı kurumlar vergisi ile geçici vergi üzerinden kesilen vergi ziyaı cezasına
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karşı açılan davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı, yükümlü
şirket tarafından temyiz edilmiştir.
Vergi Usul Kanununun "Alacaklarda ve Sermayede Amortisman" başlıklı İkinci Bölümünde yer alan 323 üncü maddede; ticari ve zirai kazancın elde
edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak koşuluyla dava ve icra safhasında bulunan alacaklar şüpheli alacak sayılmış, bu tür alacaklar içi değerleme
gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayırılabileceği, bu karşılığın
hangi alacaklara ait olduğunun karşılık hesabında gösterilmesi gerektiği, şüpheli alacağın sonradan tahsil edilen kısmının, tahsil edildiği dönemin kar-zarar
hesabına intikal ettirilmesi kurala bağlanmıştır.
Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi, seçimini bu yolda kullanmayan ve şüpheli hale gelmiş alacağı için pasifte karşılık ayırmayan ticari ve
zirai kazanç sahiplerinin bu alacağı doğrudan zarara atmalarına olanak tanımamıştır. Bu olanak, aynı Yasanın 322 nci maddesinde, tasarruf değerini yitirmiş sayılan alacaklar olan değersiz alacaklar için tanınmıştır. Yasanın 322 nci
maddesine göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar tasarruf değerini yitirmiş
olduklarından, kayıtlı değerleriyle zarara geçirilerek yok edilecektir.
Dava dosyasının incelenmesinden, yükümlü şirketin 1998 yılında alacak
kaydettiği ancak tahsil edemediği fatura tutarları için 1999 yılında karşılık
ayırmadığı, açılan davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmesi üzerine
alacağın 2002 yılında şüpheli alacak olarak kaydedildiği, inceleme elemanınca alacağın şüpheli alacak ve değersiz alacak olarak nitelendirilemeyeceği
kabul edilerek, şüpheli alacak kaydedilen tutar kurum kazancına ilave edilip
ikmalen cezalı tarhiyat önerildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer alan hükümlere göre şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi
için alacağın dava veya icra safhasında bulunması öngörülmüş olup, 2002
yılında söz konusu alacakla ilgili dava sona erdiğinden, şüpheli alacak sayılmasına olanak bulunmamaktadır. Ancak, davacı şirketin 1998 yılında fatura
düzenleyip bedelini tahsil edemediği tutarı hasılat olarak kayıtlarına intikal
ettirdiği ve 2002 yılı sonunda bu alacağın tahsil edilemediği de açıktır. Bu ala336
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cakla ilgili olarak davacı şirketle borçlu şirket arasında imzalanan 8.11.2002
tarihli protokolle, karşılıklı olarak açılan davalardan hiçbir bedel talep etmeksizin feragat edilmesine karar verilmiş ve Ankara Asliye 1.Ticaret
Mahkemesinin 19.11.2002 günlü ve K:2002/579 sayılı kararıyla dava feragat
nedeniyle reddedilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesinin 1 inci fıkrasında
alacağın kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan
kalmaması halinde değersiz alacak sayılacağı öngörülmüş olup, imzalanan
protokol davacı şirketin alacağının tahsilinin imkansız olduğunu göstermeye
yeterli belge niteliğindedir. 1998 yılı kayıtlarına hasılat olarak intikal ettirilen
tutarın, 2002 yılı sonunda tahsil edilememesi nedeniyle zarar yazılmasında
kanuna aykırılık bulunmadığından aksi yolda verilen ısrar kararında hukuka
uygunluk görülmemiştir.
Bu nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Ankara 4.Vergi Mahkemesinin
31.10.2006 günlü ve E:2006/1698, K:2006/1118 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri
yönünden hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 15.6.2007 gününde
oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sonucu itibarıyla yerinde
görülen vergi mahkemesi ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte
görülmediğinden, temyiz isteminin reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.
(DAN-DER; SAYI: 117)
BŞ/ÖEK
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Dairesi

Karar Yılı

Karar No

Esas Yılı

Esas No Karar Tarihi

DÖRDÜNCÜ
DAİRE

2003

2882

2003

394

12/11/2003

KARAR METNİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞİNİN
VERGİ USUL KANUNUNDA SAYILAN İNCELEMEYE YETKİLİ KİŞİLERDEN OLMAMASI NEDENİYLE İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK YAPILAN TARHİYATIN YERİNDE OLMADIĞI HK.<
Temyiz Eden : Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü ANKARA
Karşı Taraf : ... Özel Eğitim Hizmetleri Turizm İnşaat İç ve Dış
Ticaret Sanayi Limited Şirketi
İstemin Özeti : Süresinde verilen muhtasar beyannamede ödenen işçi
ücretleri yönünden eksik beyanda bulunulduğunun Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi raporu ile tespiti üzerine davacı şirket adına
re'sen takdir edilen matrah üzerinden gelir (stopaj) vergisi salınmış, vergi ziyaı
cezası kesilmiştir. Ankara 5. Vergi Mahkemesi 28.11.2002 günlü ve E:2001/525,
K:2002/838 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30 uncu maddesinde, re'sen tarh nedenlerinin belirtildiği, 135 inci madde de inceleme esaslarının açıklandığı, olayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
tarafından düzenlenen rapordaki bilgiler esas alınarak davacı şirket adına
re'sen tarhiyat yapılmış ise de, iş müfettişi Kanunda sayılan incelemeye yetkili kişilerden olmadığından bu tesbitlere dayanılarak tarhiyat yapılamayacağı,
başkaca bir re'sen takdir nedeni de bulunmadığından yapılan tarhiyatta isabet
görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir.
Davalı İdare, yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığını ileri sürerek
kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi Kumru Örnek Demirtaş'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını
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sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Cavit Zeybek'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 mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49/2 nci maddesinde
"Temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi
mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir. "denilmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden, mahkeme kararında dosyanın esas
numarasının yılı 2001 olarak yazılmış ise de, bunun 2002 yılı olduğu açıkça
anlaşıldığından maddi yanlışlığın düzeltilmesinden sonra işin esasının incelenmesine geçildi.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın
dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak
durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 12.11.2003 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
BŞ/ÖEK
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Dairesi

Karar Yılı

Karar No

Esas Yılı

2007

577

2006

Esas No Karar Tarihi

ÜÇÜNCÜ
DAİRE

1034

28/02/2007

KARAR METNİ
ŞİRKET VARLIĞINDAN TAHSİL İMKANI KALMAYAN KAMU
ALACAĞININ, KANUNİ TEMSİLCİLERİN VEYA ORTAKLARIN
SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLARA GÖRE TAHSİLİNDE,
BİR ÖNCELİK SIRASI BULUNMADIĞI HK.<
Temyiz Eden : Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : Ortağı olduğu limited şirketten tahsil edilemeyen kamu
alacağının kanuni temsilcisi sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla 213 sayılı
Yasanın 10'uncu maddesine göre düzenlenen ödeme emrini; şirket tüzel kişiliği hakkında tüm takip yolları tüketilmesine karşın şirketin varlığından tahsil
edilemeyen kamu alacağının, bütün malvarlığı ile sorumlu kanuni temsilcilerden de tahsil edilememesi halinde şirket ortağının takip edilebileceği, ödeme
emriyle istenen kamu alacağının borçlusu limited şirketin ortağı olan davacının, şirketin kanuni temsilcisiyle aynı tarihte ve fakat ayrı ayrı cebren takibine başlandığı, kanuni temsilci tarafından açılan ve mahkemelerinin
E:2005/793 sayılı esasında işlem gören davanın henüz sonuçlanmadığı, ortaklardan takip aşamasına gelmeyen alacak için davacının takip edilemeyeceği
gerekçesiyle iptal eden Bursa Vergi Mahkemesinin 29.9.2005 günlü ve
E:2005/792, K:2005/1622 sayılı kararının; şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen kamu alacağının, öncelikle kanuni temsilciden, daha sonra ortaktan
aranacağı yolunda bir sıralama ve zorunluluk bulunmadığı, şirket ortağı olan
davacının takibi amacıyla düzenlenen ödeme emrinin hukuka uygun olduğu
ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
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Tetkik Hakimi : Enis SİVİŞOĞLU
Düşüncesi : Şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen kamu alacağının;
kanuni temsilci ya da ortaktan tahsilinde öncelik öngören herhangi bir düzenleme bulunmadığından vergi mahkemesince, bu yolda bir sıralamanın varlığından söz edilerek, limited şirketin ortağı davacı adına düzenlenen ödeme
emrini; kanuni temsilci hakkındaki takip sonuçlanmadan ödeme emri düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmesi hukuka uygun düşmemiş ise de şirket ortağı olduğunda duraksama bulunmayan ve bu nedenle 6183 sayılı
Yasanın 35'inci maddesine göre takibi gereken davacının; kanuni temsilcilerin
sorumluluğunun düzenlendiği 213 sayılı Yasanın 10'uncu maddesine göre
takibinde yasaya uygunluk bulunmadığından, sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmayan vergi mahkemesi kararına yöneltilen temyiz isteminin reddi
gerektiği düşünülmektedir.
Savcı : Sefer YILDIRIM
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 Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Ortağı olduğu limited şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının davacıdan tahsili amacıyla 213 sayılı Yasanın 10'uncu maddesine göre düzenlenen
ödeme emri, temyiz istemine konu yapılan vergi mahkemesi kararı ile şirketin kanuni temsilcisi hakkındaki takip sonuçlanıp, ortaktan takip aşamasına
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gelmeyen kamu alacağı için ödeme emri düzenlenemeyeceği gerekçesiyle
iptal edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10'uncu maddesinde, tüzel kişilerin
mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin
kanuni temsilcileri tarafından yerine getirileceği, bu ödevlerin yerine getirilmemesi yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen vergi ve buna bağlı alacakların kanuni
ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı, 6183 sayılı
Kanunun 4369 sayılı Yasanın 21'inci maddesiyle değişik 35'inci maddesinde
de limited şirket ortaklarının şirketten tahsil olanağı bulunmayan amme alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumlu olacakları ve bu
Kanun hükümleri gereğince cebren takip edileceği kurala bağlanmıştır. Vergi
Usul Kanununun 10'uncu maddesi ilgilileri tüm borçtan rücu olanağı tanıyarak müteselsilen sorumlu tutmuşken, 6183 sayılı Yasanın 35'inci maddesi
ortakları sermaye payları düzeyindeki borçtan sorumlu tutmuş, şirket varlığından tahsil imkanı kalmayan kamu alacaklarının, kanuni temsilcilerin sorumluluğu veya ortakların sorumluluğuna ilişkin kurallara göre tahsilinde bir öncelik sırası öngörmemiştir. Bu düzenlemeler uyarınca Vergi usul Kanunu kapsamındaki vergi ve buna bağlı alacakların, limited şirketin kanuni temsilcilerinden 213 sayılı Yasanın 10'uncu; ortaklarından ise 6183 sayılı Yasanın 35'inci
maddesine göre tahsili gerekmektedir.
Davacının kamu borçlusu limited şirketin kanuni temsilcisi değil, ortağı
olması nedeniyle 213 sayılı Yasanın 10'uncu maddesine göre cebren takip
edilmesine olanak bulunmadığından ödeme emrini yazılı gerekçeyle iptal
eden vergi mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, 28.2.2007 gününde
oyçokluğuyla karar verildi.
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KARŞI OY
Dava; ortağı bulunduğu limited şirketten tahsil edilemeyen 1997 dönemine ilişkin kurumlar vergisi, fon payı, kaçakçılık cezası ve gecikme faizinden oluşan alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ve borcun yedi gün içinde
ödenmesi veya borcu karşılayacak mal bildiriminde bulunulması, aksi halde
6183 sayılı Yasanın 55, 60, 111 ve 114'üncü maddelerinin uygulanacağı duyurulan ödeme emrine karşı açılmıştır. Bu bildirimleri içeren ödeme emrine el
yazısı ile "213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10'uncu maddesine göre düzenlenmiştir." ibarelerinin eklendiği görülmektedir.
Bilindiği gibi tüzel kişilerin mal varlığından tahsil imkanı kalmayan ya
da tahsil edilemeyen kamu alacaklarının, bu kuruluşların yasal temsilcilerinden tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasanın 55'inci maddesine göre düzenlendiği, metnindeki ihtarlardan açıkça anlaşılan ödeme emirlerinin temel metninin
açığına idarece ve el yazısı ile yukarıda belirtildiği şekilde ya da daha kısa
biçimde yazılan notların; 55'inci maddeye göre ödemeye veya mal bildiriminde bulunmaya davet eden, aksi halde diğer yaptırımların uygulanacağı ihtarını taşıyan ödeme emrinin hukuki niteliğini değiştirdiği düşünülemez.
Dava konusu ödeme emriyle davacıdan, borçlu limited şirketten olan ve
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklarının ödenmesi istendiğinden,
davacının kanuni temsilci değil, ortağı olduğu saptandığı takdirde sermaye
payına göre sorumluluk için Yasada başka koşul aranmadığından, ödeme
emrinin borcun sermaye payını aşan kısmının iptaline karar verilmesi gerekirken, tümüyle iptali yolunda verilen kararın bozulması gerektiği görüşüyle
Daire kararına katılmıyorum.
(DAN-DER; SAYI : 116)
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.04.99.16.01/01-MUK-1

15.03.2010/9024

Konu : Fevkalade Amortisman Uygulanabilmesi Talebi.
……………………………..
İlgi : ………../01/2010 tarih ve ……………… sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde belirtilen konu hakkında Gelir İdaresi
Başkanlığından görüş talep edilmesi neticesinde anılan Başkanlıktan alınan
23/02/2010 tarih 14133 sayılı yazıda;
“İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden, mükellefiniz olan
………………….. A.Ş.’nin, denizi doldurarak oluşturduğu dolgu sahasını
(iskele ve yanaşma platformları ile ardiyeleme alanlarını………….. Genel
Müdürlüğünden 43 yıl boyunca kiraladığı, şirketin faaliyeti kapsamında inşa
ettiği dolgu sahasının kira süresinin bitmesine 34 yıl kaldığı, söz konusu sahanın şirket tapulu malı ile bütünleşik olduğu, dolgu sahasında ve kendi tapulu
alanlarında verilen hizmetler için düz bir zemin gerekmesi nedeniyle sahaların bir bölümünün asfaltlanıp diğer bölümlerinin betonlandığı, yapılan bu harcamalarının tümünün özel maliyet olarak aktifleştirildiği ve kira süresine eşit
olarak amortisman ayrıldığı, ancak söz konusu alanlarda çalışan makineler ile
konteynerlerin ağırlığı nedeniyle betonlanan veya asfaltlanan alanların 8 yıla
kadar dayanabildiğinden bahisle betonlanan veya asfaltlanan alanlar için fev347
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kalade ekonomik ve teknik amortisman uygulanıp uygulanamayacağı yönünde tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımızdan görüş istenildiği anlaşılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
— 272. maddesinde, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek
veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin
gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline
ekleneceği, gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip
tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderlerin bunların özel
maliyet bedeli olarak ayrıca değerleneceği ve kiracının veya işletme hakkına
sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderlerin
de bu hükümde olduğu,
— 313. maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle
269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin,
alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi
amortisman mevzuunu teşkil edeceği ve ilgili mevzuat gereğince sözleşme
süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel
maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanların,
genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamayacağı,
— 317. maddesinde, amortismana tabi olup, yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden veya yeni
icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen
kullanılmaz bir hale gelen veya cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan menkul ve gayrimenkullerle
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haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası
alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre
ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri”
uygulanacağı,
— 327. maddesinde, gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı
özel maliyet bedellerinin, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edileceği, kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderlerin, boşaltma veya
hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükümlere göre, anılan şirketin kiraladığı alan üzerine yaptığı dolgu
sahası için yaptığı harcamaların, özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilerek
kira süresi boyunca eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, anılan Kanunun 313. maddesi gereği, özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi olan kıymetlerden, sadece sözleşme süresi içinde yenilenmesi gerekenler için genel hükümler çerçevesinde
amortisman ayrılması mümkün olup, bunun dışındakiler için genel hükümler
çerçevesinde amortisman ayrılmasına imkan bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, sözleşme süresinin sonuna doğru iktisap edilen kıymetlere, söz konusu kıymetlerin sözleşme süresi içinde bir daha yenilenmesinin
gerekmemesi halinde amortisman ayrılması söz konusu olmayacaktır.
Söz konusu dolgu sahasına mütemmim cüz ( yol) olarak yapılan betonlama ve asfaltlama işleminin kira süresince yenilenmesi halinde bu mütemmim cüz olan yol genel hükümler çerçevesinde amortismana tabi olabilecektir. Bu nedenle, söz konusu sözleşme süresi içinde yenilenecek olan mütemmim cüz yol için anılan işletme, 333 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunun Genel
Tebliğinin 2.1. bölümünde yollar ( beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve
adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) için belirlenen 8 yıl ve % 12,5 olan
faydalı ömür üzerinden amortisman ayırabilecektir. Ancak, söz konusu iktisa349
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di kıymetin sözleşme süresi içinde bir daha yenilenmesinin gerekmemesi
halinde amortisman ayrılması söz konusu olmayacaktır.
Öte yandan, Vergi Usul Kanunun 317. maddesi hükmüne göre bir iktisadi kıymet üzerinden fevkalade ekonomik ve teknik amortisman ayrılabilmesi
için bu kıymetin aktifte kayıtlı olması gerekir. Anılan olayda, fevkalade ekonomik ve teknik amortisman ayrılması istenilen iktisadi kıymet kira ile tutulmuş olan yer olduğundan, bu hükmün uygulanması mümkün değildir.” denilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini 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.04.99.16.01/01-VUK-230-2010-MUK-4
12.01.2010/1238

Konu

: Müşteriye verilen servis fişi bilgilerinin sistem içine akta-

rılması suretiyle şirket merkezinde otomatik olarak fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği.
………………….
İlgi: ………………/01/2010 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde; firmanızca üretilen beyaz eşyalara onarım
hizmetleri verilmesi sırasında yapılan mal ve hizmet teslimlerinde teknik elemanlarınız tarafından fatura tanzim edilmesi durumunda; sahada bulunan yüz
yirmi teknisyeninizin her birinde ayrı fatura koçanı olması sebebiyle düzenlenen faturaların tarih ve numara sırasında düzensizlik olduğu bununla birlikte,
alet çantaları ile birlikte fatura koçanlarının çalınması bazen de park sorunu
dolayısı ile hizmetin çabuklaştırılması sebebiyle fatura şekil şartlarında eksiklikler oluştuğu belirtilerek,
Bahsi geçen bu sorunların aşılabilmesi için ‘pda’ ile düzenlenen servis
fişi bilgilerinin sistem içine aktarılarak şirket merkezinde otomatik fatura
basımının sağlanarak yasal süresi, içersinde müşteriye gönderilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 230/5’inci maddesinde; “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim
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edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,
teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)
Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı
veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu
bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak
üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde
malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.”hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/1a bölümünde; “Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli
olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, satıcı tarafından kendi
nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve düzenlenen sevk irsaliyesinin
müşterinin adı ve adresi bölümüne "Muhtelif Müşteriler" ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturaları malın teslimi anında düzenlenecek ve bu faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt
edilecektir. Ayrıca, her satış için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek, ancak,
faturaya işyerinde teslim edildiğine ilişkin şerh verilecektir.
Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi
günlük süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi
zorunludur. Perakende satışlarda ise perakende satış fişinin malın teslimi anında düzenleneceği esasen tabiidir.
Bir işyeri ve deposu bulunmadan pazar takibi veya köy-köy kendi namına taşıtıyla emtia satan kimselerin yukarıda belirtildiği şekilde sevk irsaliyesi
düzenlemeleri ve taşıtlarında bulundurmaları, malın teslimi anında ise fatura
veya perakende satış fişi düzenlemeleri gerekmektedir.
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Diğer taraftan, faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şartıyla
önceden tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkanı tanınan mükelleflerin, faturayı anında düzenlemeyip daha sonra on günlük (5035 sayılı Kanunun
48/1-b maddesiyle değişen ibare yedi gün) süre içinde düzenlemek istemeleri
halinde belirtilen kolaylıktan yaralanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu
takdirde genel esaslara göre malın sevki anında her alıcı için ayrı birer sevk
irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
Tebliğden de anlaşılacağı üzere, alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda
mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere
nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi
ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne “Muhtelif
Müşteriler” ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya
araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması durumunda sevk edilen mallar için 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231’inci maddesinde belirtilen 7 günlük süre beklenilmeksizin malın teslimi anında faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.
Ancak, satılan emtiaya ait faturaların merkezde bilgisayarla düzenleniyor olması şartıyla her bir alıcı için malın teslimi anında yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi, bu irsaliye üzerine “Muhtelif Müşteriler” ibaresi yazılarak
düzenlenen sevk irsaliyesinin tarih, seri ve sıra numarasının yazılması şeklinde belge düzeni temin edilmesi suretiyle teslim edilen mallara ilişkin faturaların 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen azami 7 günlük süre içinde
düzenlenmesi mümkündür. Düzenlenecek faturada ise her iki sevk irsaliyesinin de tarih, seri ve sıra numaraları ile teslim edilen malların fiili sevk tarihinin yazılması gerekeceği hususu tabiidir.
Buna göre, firmanızca verilen onarım hizmetleri sırasında malzeme kullanılması durumunda, müşteri adına sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu irsaliye üzerine daha önce ‘Muhtelif Müşteriler’ ibaresi yazılarak düzenlemiş
olduğunuz sevk irsaliyesinin tarih, seri ve sıra numarasının belirtilmesi şartı
ile 7 günlük yasal süre içersinde merkezde bilgisayarla fatura düzenleyip müş353
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teriye göndermeniz mümkün bulunmaktadır. Ayrıca yukarıda belirtildiği
üzere düzenlenen bu faturaya her iki sevk irsaliyesinin de tarih, seri ve sıra
numaraları ile teslim edilen malların fiili sevk tarihinin yazılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, firmanızca verilen onarım hizmeti sırasında müşteriye
herhangi bir mal teslimi olmadan sadece işçilik hizmeti verilmesi durumunda
ise hizmet teslimi anında sevk irsaliyesi düzenlemesine gerek bulunmamakla
birlikte servis fişi düzenlenmesi ve düzenlenen bu servis fişinin bir örneğinin
de faturaya iliştirilmesi koşulu ile söz konusu faturanın 213 Sayılı Vergi Usul
Kanununda belirtilen azami 7 günlük süre içinde yine merkezde bilgisayarla
düzenlenerek müşteriye gönderileceği tabiidir.
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.04.99.16.01/01/2010-VUK-313/MUK-2
12.01.2010/1205

Konu

:Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gümrükten çekilecek

makine ve ekipmanlara ilişkin amortismanın ne zaman ayrılacağı
………………………..
İlgi: a- …………..tarih ve ………… sayılı dilekçeniz.
b…………….01.2010 tarih ve ………….. sayılı dilekçeniz.
İlgi kayıtlı dilekçelerinizde; Şirketinizin 31/12/….. tarihi itibarıyla
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gümrükten çekmiş olduğu makine ve
ekipmanların montajının bir aydan uzun süreceğini bu nedenle makine ve
ekipmanlara ilişkin amortismanın gümrükten çekildiği yılda mı yoksa fiili
kullanımının başlayacağı yılda mı olacağı konusunda Başkanlığımızın görüşü
talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Amortisman mevzuu” başlıklı 313 üncü maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve
yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki
esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. “ hükmüne yer verilmiştir.
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Yine aynı Kanunun 320 nci maddesinde; “Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1)
rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması
veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar
amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer,
itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.
Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.
Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.”
hükümleri yer almıştır.
Bu hükme göre, “amortismana tabi bir iktisadi kıymetin aktife girmesi”,
o kıymetin iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, değerleme gününde
envantere dahil olması ve kullanılmaya hazır olması olarak değerlendirilmesi
gerekir.
“Kullanılmaya hazır halde bulunma” kavramı ise, alındığı şekliyle kullanılacak iktisadi kıymetlerde sözleşme şartlarının, yerine getirilip kıymetin
teslim alınmasını veya gümrükten çekilip işletmeye dahil edilmesini, kullanılması için montajı gerekli kıymetlerin montajının tamamlanmasını, inşa veya
imal edilen kıymetlerde ise inşa veya imal işleminin tamamlanarak inşaat veya
imalat hesabından sabit kıymet hesabına alınmasını ifade etmektedir.
Bu itibarla, şirketinizin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 31/12/……
tarihi itibarıyla gümrükten çekeceği makine ve ekipmanlara ilişkin amortismanı, makine ve ekipmanları işletmenizde kullanıma hazır hale getirdiğiniz
yıldan itibaren ayırmanız 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.04.99.16.01/2-MUK.677

Konu

: Serbest Bölgede üretim yapan şirketlerin istihdam ettikleri

27/01/2010-3090

personele ödenen ücretlerin GV istisnası.
……
İlgi: … tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, Başkanlığımızın ….. vergi kimlik numaralı
mükellefi olduğunuz belirtilerek, Serbest Bölgede üretim yapan mükelleflerin
bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödenen ücretlerin gelir vergisi istisnası uygulamasında fason olarak üretilen ürünlerin istisna şartlarının sağlanmasında dikkate alınıp alınmayacağı ve serbest bölgede imal edilerek ihraç
edilmek üzere geçici kabul rejimi ile Türkiye’ye satılan ve faturası
Türkiye’deki firma adına düzenlenen malların, istisna şartları bakımından serbest bölgeden ihraç edilen mal olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda
Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 5810 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile 3218 sayılı
Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrası
01/01/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
“Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;
a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya
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kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b)
alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.
b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler
gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni
seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu
oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.
c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.
1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde istisnanın uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiş olup, anılan Tebliğin
3.1. numaralı bölümünde;
“3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler
tarafından bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85'inin
yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretler
gelir vergisinden istisna edilmiştir.”;
“3.5. İhraç Kaydıyla Mal Teslimi” başlıklı bölümünde;
“Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici firmaların ürünlerini, aynı veya başka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçılara, yurt
dışına satılması kaydıyla teslim etmeleri de yurt dışına satış olarak değerlendirilecektir.”;
“4. İstisna Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasında da;
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“-Yurt içinden serbest bölgeye fason imalat kapsamında getirilen veya
dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından bölgeye getirilen maddelerin
bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen
veya bu ürünlerden yurt dışına ihraç edilen ürün bedelleri %85 ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bölgedeki işletmelerin fason
imalat yanında ayrıca bölge içinde üretim ve ihracat yapmaları durumunda ise,
Kanunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitinde fason imalat
dışında üretim yapılan ve ihraç edilen ürün bedelleri dikkate alınacaktır.”
denilmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, serbest bölgede istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik olarak %85 ihracat tutarının hesaplanmasında serbest bölge içinde fason imalat dışında üretilen ve
ihraç edilen ürünlerin bedelleri dikkate alınacaktır.
Öte yandan, şirketinizin faaliyette bulunduğu serbest bölgede veya başka
bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçılara yapılan ihraç kayıtlı teslimler istisnanın uygulanması bakımından yurt dışına satış olarak değerlendirilecek olup, Amerika Birleşik Devletleri’ne Türkiye üzerinden yapılacak
satışların söz konusu istisna uygulamasında yurtdışı satış olarak değerlendirilmesi 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.04.99.16.01/2-MUK.639

Konu

: Menkul kıymetleştirme yöntemiyle yurtdışından temin

28/01/2010-3274

edilen kredilere ilişkin ödenecek kar paylarından
yapılacak tevkifat.
……….
İlgi: ……. tarihli dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçenizde sorulan hususlar ile ilgili olarak Gelir İdaresi
Başkanlığından alınan 13/01/2010 tarih ve 3322 sayılı yazıda;
“…
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinde, dar
mükellefiyete tabi kurumların bu maddede yer alan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben
ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından %15 oranında kurumlar vergisi
kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde,
Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve
(4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları üzerinden vergi kesintisi yapılması hüküm altına alınmıştır.
Anılan maddenin yedinci fıkrasında, kazancın elde edildiği ülke vergi
sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı
düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi
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hususunun gön önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef
kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun
mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında kurumlar vergisi
kesintisi yapılacağı hükmü yer almaktadır. Fıkranın (b) bendinde ise yurt
dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para,
faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu
fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmayacağı belirtilmektedir.
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “30.5.3 Vergi kesintisi
kapsamında olmayan ödemeler” başlıklı bölümünde;
“…
Öte yandan bankalar, nakit akışı sağlayan varlıklara dayalı olarak yurt
dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında uzun vadeli fon temin edebilmekte ve bu işleme konu olan bir akım veya varlık portföyü (ihracat alacakları, kredi kartı alacakları, çeklere dayalı akımlar, yurt dışı havale akımları,
ipoteğe dayalı konut, taşıt ve tüketici kredileri gibi) yalnız bu amaçla kurulan
“Özel Amaçlı Kurumlara (SPV, SPC)” devredilebilmektedir. Söz konusu
kurumlar ise bu akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymet ihracı yoluyla temin ettikleri fonları Türkiye’de kurulu bankalara
kullandırmaktadırlar. Bu amaçla kurulan “Özel Amaçlı Kurum”lar da bu fıkra
uygulamasında finans kuruluşu sayılacak olup bu kurumların sadece varlıklarını devraldıkları bankalara finansman temin etmesi finans kuruluşu olarak
kabul edilmelerine engel teşkil etmeyecektir.
Bankaların, sekuritizasyon yöntemiyle finansman temin etmesi halinde,
SPV’nin kuruluş sermayesi, ortaklık yapısı, yöneticileri, çıkarılan menkul kıymetlerin sayısı, ihraç edilen menkul kıymetlerin kimler tarafından hangi tutarda satın alındığı gibi bilgilerin, bankalar tarafından, SPV’nin menkul kıymet
ihraç ettiği tarihten itibaren bir ay içinde, bu menkul kıymetlerin geri dönüş361
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lerinin kimlere yapıldığının geri dönüşlerin tamamlandığı tarihten itibaren bir
ay içinde birer yazı ile bağlı oldukları vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
Bu düzenlemeler uyarınca, bankaların akım veya varlık portföyünü
(ihracat alacakları, kredi kartı alacakları, çeklere dayalı akımlar, yurt dışı
havale akımları, ipoteğe dayalı konut, taşıt ve tüketici kredileri gibi) devretmeleri ve söz konusu kurumların da bu akım veya varlık portföyüne dayalı
olarak yurt dışında menkul kıymet ihracı yoluyla fon temin ederek Türkiye’de
kurulu bankalara kullandırmaları halinde, bu amaçla kurulan özel amaçlı
kurumlar (SPV) Kanunun 30’uncu maddesinin yedinci fıkrasının uygulanması kapsamında finans kuruluşu olarak değerlendirilecek olup, bu nitelikteki
SPV’lere yapılacak ödemeler üzerinden söz konusu yedinci fıkra uyarınca
vergi kesintisi yapılması gerekmeyecektir.
Diğer taraftan, anılan maddenin sekizinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna
verilen yetkiye istinaden yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 1’inci maddesinin 5 numaralı fıkrasının (b) bendi ile bankaların
5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri krediler ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemi ile temin ettikleri kredileri için ödenecek faizler üzerinden yapılacak kesinti oranı %1 olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede, anılan bankanın aktifinde kayıtlı finansal kiralama ve murabaha portföyünde yer alan varlıkları SPV’ye devrederek bu SPV aracılığıyla
sukuk (faizsiz bono) ihracı suretiyle yurt dışından sağlayacağı finansmanın, bir
akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme
yöntemi ile temin edilen kredi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, … Bankası A.Ş. tarafından söz konusu sukuk ihracı işlemi
çerçevesinde yapılacak kar payı ödemeleri üzerinden yukarıda yer alan
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %1 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.”
denilmektedir.
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.04.99.16.01/2-Muk-673

Konu

: Vergiye tabi olmayan ve olan işlemlerin bir arada yapılması

26/01/2010 - 2915

halinde Katma Değer Vergisi indirimi.
……
İlgi: ….. tarih ve … sayı ile intikal eden dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, vergiye tabi olan ve vergiye tabi olmayan
işlemlerin bir arada yapılması nedeniyle kısmi vergi indiriminin ne şekilde
hesaplanacağı, vergiye tabi olmayan işlemlere isabet eden ancak gider yazılmayan Katma Değer Vergisinin topluca gider yazılıp yazılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum
Kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir
hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakkındaki hükümleri uygulanacağı hükmü yer almaktadır.
Öte yandan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinde, her
türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazancın ticari kazanç olduğu hükme
bağlanmış olup, Kanunun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinin
1’inci bendinde de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için
yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilmesinin kabul edileceği belirtilmiştir.
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Öte yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde; “İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki
müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan
fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları
çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri” katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Kanunun 29/1’inci maddesinde mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler
nedeniyle ödenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri; 32’nci maddesinde ise bu Kanunun 11,
13, 14, 15’inci maddeleri ve 17/4-(s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş
bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer
vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma
değer vergisinden indirileceği vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya
hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen
katma değer vergisinin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu
işlemleri yapanlara iade edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yine, aynı Kanunun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan
katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı, 33/1 inci maddesinde
ise, indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir
arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer
vergisinin ancak, indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmının indirim
konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği’nin “Kısmi Vergi İndirimi” başlıklı (G) bölümünde gerekli
açıklamalar yapılmıştır.
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Yine, 24, 26 ve 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirtildiği üzere
iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında amortismana tabi iktisadi kıymetler ve genel giderler için ödenen KDV dahildir.
Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
a) Şirketinize Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi yapılan ve şirketinizce ihracı gerçekleştirilen teslimler nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan (b) fıkrada belirtilen usule göre
hesaplanan genel giderlere (nakliye, ATİK) ilişkin KDV’lerin nakden veya
mahsuben iadesi talep edilebilecektir.
b) İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemlerin birlikte yapılması
durumunda 26 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin “Diğer Hallerde Kısmi İstisna
Uygulaması” başlıklı G-4 bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, alışlarda yüklenilen vergilerin, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o
dönemde indirilebilir katma değer vergisi hesabına intikal ettirildikten sonra
indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden verginin hesaplanmasında indirim
hakkı tanınan satışların ilgili dönemdeki toplam satışlara oranlanması usulünün uygulanması mümkün bulunmaktadır.
c) Vergiye tabi olmayan işlemler nedeniyle indirim hakkı bulunmayan
verginin ilgili dönem (2009) KDV beyannameleri düzeltilerek maliyet veya
gider hesaplarına kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

SAYI

: KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.13/d.25-35404

KONU

: Kobi Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin 13-d maddesi
kapsamında KDV istisnasından faydalanıp faydalanılmayacağı.

UYGULAMA TAMİMİ
NO:KDV-2010/1
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunun 13/d maddesinde,
yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu, yatırımın teşvik
belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği, zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımının, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacağı,
hüküm altına alınmıştır.
69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Kapsam ve Tanım” başlıklı 1.1.1.
bölümünde;
“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde makine ve cihazlar
üretimde kullanılan ve her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve
bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği
taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bir sabit
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kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmetin üretiminde kullanılması gerekmektedir.
Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanı sıra idare ve pazarlama
gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama
girmeyecektir.
Sarf malzemeleri ve yedek parçaları ile hizmet üretiminde doğrudan ve
zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat
gibi demirbaşlar makine ve teçhizat kapsamına girmediğinden istisnadan
yararlanamayacaktır.” denilmektedir.
Ayrıca; 87 Seri no.lu KDV Genel tebliği’nin, “Teşvik Belgesi Sahibi
Mükelleflere Yapılan Makine – Teçhizat Teslimlerine İlişkin İstisna” başlıklı
(A)bölümünde;, katma değer vergisi mükellefiyeti olmayan veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara
yapılacak teslimlerde ve bu malların ithalinde, teşvik belgesinde aksine bilgiler bulunsa bile KDV uygulanacağı, istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcıların, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alarak, noter veya YMM onaylı örneklerini gümrük
idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz edecekleri, Gümrük idareleri ve
yurt içindeki satıcıların 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki diğer şartlar
yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapmayacakları, satıcıların kendilerine ibraz edilen bu belgeyi Vergi Usul
Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerektiği, açıklanmıştır.
Diğer taraftan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarından
Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Kobi Teşvik Belgesi” başlıklı 4. maddesinde; KOBİ’lerin makine ve teçhizat harcamaları ile hammadde ve işletme
malzemesi alımlarının desteklenmesi amacıyla Müsteşarlıkça KOBİ teşvik
belgesi düzenleneceği, bina inşaat harcamalarının sadece turizm (konaklama
tesisleri) eğitim ve sağlık yatırımlarında dikkate alınacağı belirtilmiştir.
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Buna göre, Kobi Teşvik Belgesi eki Makine ve teçhizat listesinde yer
alan makine ve teçhizatın Hazine Müşteşarlığı tarafından makine ve teçhizat
olduğunun onaylanması ve istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcıların, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin
bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı almaları halinde, satıcılar KDV istisnası uygulayabileceklerdir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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sosyal güvenlik

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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Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

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

Pratik Bilgiler

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
0.67
0.70
0.76

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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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
11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için
11.10) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin ibraz süresi geçirildikten sonra ibraz edilmesi halinde geçersizlik
fiilleri için ayr›ca idari para cezas› uygulanmaks›z›n:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
- Di€er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,
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,
11.12) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iﬂyerine as›lmamas› halinde,

8.748.00
4.374.00
2.187.00

364.50
364.50
364.50
8.748.00
364.50

8.748.00
4.374.00
2.187.00

1.458.00
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

11.15) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin verilmemesi halinde işverenlere

3.645.00

11.16) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin geç verilmesi halinde işverenlere

1.458.00
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11.7) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlar›nca incelenmek üzere
Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra€men 15 gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n tam olarak ibraz edilmemesi
veya defterlerin tasdiksiz olmas› halinde:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda defter tutanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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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

Pratik Bilgiler

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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Pratik Bilgiler

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
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Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

sosyal güvenlik
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Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

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

378

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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Pratik Bilgiler

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
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Pratik Bilgiler
Ceza Mad.
20/a

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

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

20/b
20/c

20/d

20/e
20/f

20/g

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

380

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

İşten ayrılış bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

572.00
1.144.00

MALi
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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

381

382

vergi

PRATİK BİLGİLER

384

MALi
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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)

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

vergi

8.800 TL için
22.000 TL için
50.000 TL için

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

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)
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Pratik Bilgiler
I-C YILLARA GÖRE YEN‹DEN

vergi

DE⁄ERLEME ORANLARI

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

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

Pratik Bilgiler

01.01.2010
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Dönemi İçin
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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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Pratik Bilgiler
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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Pratik Bilgiler B- Vergi
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

Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›

%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10
%7
%4
%3
%2.5
%1.95

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

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

Pratik Bilgiler

a) Y›llar ‹tibariyle ayl›k Gecikme Zamm›
30.12.93
07.03.94
08.03.94
30.08.95
31.08.95
31.01.96
01.02.96
08.07.98
09.07.98
20.01.00
21.01.00
01.12.00
02.12.00
28.03.01
29.03.01
30.01.02
31.01.02
11.11.03
12.11.03
01.03.05
02.03.05
20.04.06
21.04.06
16.11.09
19.11.09
Tarihinden ‹tibaren
not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.
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Pratik Bilgiler
II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK üZERE)
B‹r‹nce Derece
‹K‹nc‹ Derece
MÜKeLLeF GrUPLar
USULSÜZLÜK ‹ç‹n
USULSÜZLÜK ‹ç‹n
1) Sermaye ﬁirketleri
90.00 TL
50.00 TL
2) Sermaye ﬁirketleri D›ﬂ›nda Kalanlar
57.00 TL
28.00 TL
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
28.00 TL
14.00 TL
4) Yukar›dakiler D›ﬂ›nda Kal›p Beyanname
14.00 TL
7.70 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit edilenler
7.70 TL
3.50 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf esnaf
3.50 TL
2.00 TL

Pratik Bilgiler

vergi

II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
1-Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas›, düzenlenmemesi
%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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Pratik Bilgiler
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

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

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
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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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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
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‹

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

‹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

vergi

B‹LD‹r‹LMeS‹ GereKen OLaY
‹ﬁe BaﬁLaMa

Pratik Bilgiler

VerG‹ USUL KanUnU
VerG‹ USUL KanUnU

VerG‹ USUL KanUnU
VerG‹ USUL KanUnU

Pratik Bilgiler

XII - Bildirim ve Süreler

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

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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Pratik Bilgiler

XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

VerG‹ TÜrÜ
Geç‹c‹ VerG‹
BeYannaMeS‹

aYLIK MUHTaSar
BeYannaMe
Üç aYLIK
MUHTaSar
BeYannaMe
aYLIK KDV BeYannaMeS‹
GeL‹r VerG‹S‹ BeYannaMeS‹

vergi

KUrUMLar VerG‹S‹
BeYannaMeS‹
MÜnFer‹T BeYannaMe

ÖZeL BeYannaMeLer

Pratik Bilgiler

aSGar‹ VerG‹
BeYannaMeLer‹

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

Her ay
Ocak, ﬁubat, Mart,
nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, ağustos, eylül,
ekim, Kasım, aralık
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

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

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
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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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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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Pratik Bilgiler
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›,
ﬂartlar›n›n birlikte varolmas› halinde,
kiralayan taraf›ndan

Pratik Bilgiler

vergi

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.

398

‹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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Pratik Bilgiler

XV- KDV Tevkifat Oranlar›

aﬂa€›daki hizmet al›mlar›;
Yap›m iﬂleri ile bu iﬂlere iliﬂkin mühendislik
mimarl›k ve etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri.
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbaﬂ ve taﬂ›tlara ait
tadil, bak›m ve onanm hizmetleri,
Her türlü yemek servisi, Dan›ﬂmanl›k ve
denetim hizmetleri.
Kapsama giren her bir iﬂlemin bedeli Vergi
Usul Kanununa göre o y›l için geçerli fatura
düzenleme s›n›r›n› aﬂmad›€› takdirde
hesaplanan katma de€er vergisi tevkifata tabi
tutulmayacakt›r.

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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Pratik Bilgiler

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).

400

‹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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Pratik Bilgiler
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)

402

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

Pratik Bilgiler

vergi

VerG‹ KODU

404

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

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
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Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

vergi

XVII- Vergi Türleri
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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

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
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Pratik Bilgiler

XVII- Vergi Türleri

vergi

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

407

408

endeks
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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
2.35 0.59
0.71
1.34
1.21
2.77
0.39
2.12 -0.05 -1.15 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
0.60
-0.36

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

Pratik Bilgiler

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

411

412

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 10.42 10.18 8.18
8.83 10.72
9.66
5.59 7.66 7.14 16.53 -2.46 9.21
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
10.19
9.10

(*) 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

Pratik Bilgiler

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

II-A TOPTAN EﬁYA F‹YATLARI ENDEKS‹ (1994=100)
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ
61.9
66.7
71.4
91.7
99.5
102.2
104.7
148.5
159,0
167.8
176.4
179.7
182,0
186.1
244.8
259.1
277.3
299.7
312.1
320.6
328.2
435.8
462.8
490.7
517.9
544.8
563.4
593.1
839,1
877.4
912.7
949.3
980.2
995.5
1020.7
1258.6
1301,0 1352.9 1424.4
1469.9
1496.5
1556,0
2094,0
2179.3 2246.8 2300.5
2339.5
2346.4
2370.5
2686.8
2757.6 3035,0 3470.8
3689.6
3795.6
3920.6
5157.4
5289.5 5387.9 5485.5
5508.4
5572,0
5720.7
6840.7
7055.7 7281.8 7410.0
7364.0
7222.2
7183,5
7576.5
7700.6 7862.2 8070.5
8067.8
7982.7
7861.6
8328.42 8326.55 8503.60 8675.43 8647.64 8677.15 8655.06
8957.94 8980.93 9003.20 9177.76 9432.06 9811.35 9896.12
9797.71 9890.38 9986.64 10066.38 10105.89 10095.11 10101.58
10.429.14 10.696.37 11.035,44 11.531,83 11.776.07 11.814.14 11.961.40
11.253.10 11.384.56 11.417.60 11.491.59 11.485.84 11.594.31 11.512.42
11.962.11 12.161.1 12.397.44 12.689.09 12.543.26

Pratik Bilgiler

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

413

414

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
176.64

MAYIS

99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93
159.89
174.61

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

gündelikler
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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

310
38
40
39
29
39
40
341

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
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Pratik Bilgiler

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

Pratik Bilgiler
III- Gündelikler

gündelikler

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

GÖREV UNVANI/
KADRO
DERECES‹
01.01.200931.12.2009

TBMM
Baﬂkan›,
Baﬂbakan
120,00 TL

Genelkurmay Baﬂkan›,
Anayasa Mahkemesi
Baﬂkan›, Bakanlar,
Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanlar›, v.s..
96,00 TL

Yüksekö€retim
Kurulu Baﬂkan›,
Bakanl›k Müﬂteﬂarlar›,
Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri, v.s..
84,00 TL

Pratik Bilgiler

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

418

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

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

döviz kurları

PRATİK BİLGİLER

420

Satış

1.5435
1.5427
1.5389
1.5397
1.5454
1.5457

1.5307
1.5399
1.5384
1.5360
1.5263

1.5283
1.5271
1.5163
1.5227
1.5318

1.5453
1.5442
1.5422
1.5418
1.5340

1.5309
1.5288

1.5361
1.5353
1.5315
1.5323
1.5380
1.5383

1.5234
1.5325
1.5310
1.5286
1.5190

1.5210
1.5198
1.5090
1.5154
1.5244

1.5379
1.5368
1.5348
1.5344
1.5266

1.5236
1.5215

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12
13.14.15

16
17
18
19
20.21.22

23
24
25
26
27.28.29

30
31

1.5225
1.5204

1.5368
1.5357
1.5337
1.5333
1.5255

1.5199
1.5187
1.5079
1.5143
1.5233

1.5223
1.5314
1.5299
1.5275
1.5179

Satış
1.3734
1.3850
1.3869
1.3902
1.3933
1.3953
1.3957
1.3978
1.4093
1.4068
1.4013
1.3966
1.3973
1.3986
1.4033
1.4094
1.4084
1.4139
1.4080
1.4074
1.3903
1.3985
1.4070

1.3645
1.3760
1.3779
1.3812
1.3842
1.3862
1.3866
1.3887
1.4001
1.3977
1.3922
1.3875
1.3882
1.3895
1.3942
1.4002
1.3992
1.4047
1.3988
1.3983
1.3813
1.3894
1.3979

1.3830
1.3915

1.3928
1.3982
1.3924
1.3919
1.3749

1.3811
1.3818
1.3831
1.3878
1.3938

1.3802
1.3823
1.3937
1.3913
1.3858

1.3582
1.3697
1.3716
1.3748
1.3778
1.3798

0.28165
0.28183
0.27957
0.28207
0.28380
0.28207
0.28089
0.28091
0.28102
0.28187
0.28215
0.28179
0.28117
0.28070
0.27985
0.27942
0.28068
0.28038
0.27717
0.27652
0.27575
0.27727
0.27705

0.28027
0.28045
0.27820
0.28069
0.28241
0.28069
0.27951
0.27953
0.27964
0.28049
0.28077
0.28041
0.27979
0.27932
0.27848
0.27805
0.27930
0.27901
0.27581
0.27517
0.27440
0.27591
0.27569

0.27572
0.27550

0.27910
0.27881
0.27562
0.27498
0.27421

0.28021
0.27959
0.27912
0.27829
0.27786

0.27931
0.27933
0.27944
0.28029
0.28057

0.28007
0.28025
0.27801
0.28049
0.28221
0.28049

0.27791
0.27769

0.28133
0.28102
0.27781
0.27716
0.27638

0.28244
0.28182
0.28135
0.28049
0.28006

0.28154
0.28156
0.28167
0.28252
0.28280

0.28230
0.28248
0.28021
0.28272
0.28445
0.28272

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış
2.0962
2.0976
2.0807
2.0995
2.1121
2.0997
2.0903
2.0906
2.0911
2.0974
2.0997
2.0970
2.0923
2.0886
2.0823
2.0791
2.0886
2.0862
2.0624
2.0577
2.0522
2.0635
2.0622

2.0861
2.0875
2.0707
2.0894
2.1020
2.0896
2.0803
2.0806
2.0811
2.0873
2.0896
2.0869
2.0823
2.0786
2.0723
2.0691
2.0786
2.0762
2.0525
2.0478
2.0423
2.0536
2.0523

2.0522
2.0509

2.0771
2.0747
2.0511
2.0464
2.0409

2.0854
2.0808
2.0771
2.0708
2.0677

2.0788
2.0791
2.0796
2.0858
2.0881

2.0846
2.0860
2.0693
2.0879
2.1005
2.0881

2.0666
2.0653

2.0917
2.0893
2.0655
2.0608
2.0553

2.1001
2.0954
2.0917
2.0854
2.0822

2.0934
2.0937
2.0942
2.1005
2.1028

2.0993
2.1007
2.0838
2.1026
2.1153
2.1028

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

döviz kurları

1.4069
1.4154

1.4169
1.4224
1.4164
1.4158
1.3986

1.4050
1.4057
1.4070
1.4117
1.4179

1.4041
1.4062
1.4178
1.4152
1.4097

1.3816
1.3933
1.3952
1.3985
1.4017
1.4037

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

1.5332
1.5311

1.5476
1.5465
1.5445
1.5441
1.5363

1.5306
1.5294
1.5186
1.5250
1.5341

1.5330
1.5422
1.5407
1.5383
1.5286

1.5458
1.5450
1.5412
1.5420
1.5477
1.5480

Efektif

1.5350
1.5342
1.5304
1.5312
1.5369
1.5372

Alış

ABD Doları

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
Mart 2010

MALi

Pratik Bilgiler
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422

Satış

2.3534
2.3215
2.2991
2.3148
2.3295
2.3246

2.3190
2.3042
2.2954
2.3060
2.3119

2.3028
2.3059
2.3227
2.3278
2.3211

2.3166
2.3175
2.3067
2.3044
2.2781

2.2931
2.3044

Alış

2.3412
2.3094
2.2871
2.3028
2.3174
2.3125

2.3069
2.2922
2.2835
2.2940
2.2999

2.2908
2.2939
2.3106
2.3157
2.3090

2.3046
2.3054
2.2947
2.2924
2.2663

2.2812
2.2924

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12
13.14.15

16
17
18
19
20.21.22

23
24
25
26
27.28.29

30
31

2.2796
2.2908

2.3030
2.3038
2.2931
2.2908
2.2647

2.2892
2.2923
2.3090
2.3141
2.3074

2.3053
2.2906
2.2819
2.2924
2.2983

Satış

2.2965
2.3079

2.3201
2.3210
2.3102
2.3079
2.2815

2.3063
2.3094
2.3262
2.3313
2.3246

2.3225
2.3077
2.2988
2.3095
2.3154

2.3569
2.3250
2.3025
2.3183
2.3330
2.3281

Efektif

2.3396
2.3078
2.2855
2.3012
2.3158
2.3109

Alış

İngiliz Sterlini

Uygulama
Tarihi
Mart 2010

Döviz
Satış
1.4326
1.4329
1.4219
1.4348
1.4432
1.4348
1.4286
1.4290
1.4303
1.4354
1.4384
1.4421
1.4412
1.4392
1.4387
1.4482
1.4558
1.4557
1.4439
1.4412
1.4353
1.4413
1.4397

1.4234
1.4237
1.4128
1.4256
1.4340
1.4256
1.4195
1.4199
1.4211
1.4262
1.4292
1.4329
1.4320
1.4300
1.4295
1.4389
1.4465
1.4464
1.4347
1.4320
1.4261
1.4321
1.4305

1.4300
1.4284

1.4443
1.4442
1.4325
1.4299
1.4240

1.4308
1.4299
1.4279
1.4274
1.4367

1.4174
1.4178
1.4190
1.4241
1.4271

1.4213
1.4216
1.4107
1.4235
1.4318
1.4235

Alış

Satış

1.4435
1.4419

1.4580
1.4579
1.4461
1.4434
1.4375

1.4443
1.4434
1.4414
1.4409
1.4504

1.4307
1.4311
1.4324
1.4376
1.4406

1.4347
1.4350
1.4240
1.4370
1.4454
1.4370

Efektif
Satış
0.21563
0.21525
0.21368
0.21409
0.21646
0.21618
0.21573
0.21494
0.21528
0.21558
0.21627
0.21575
0.21520
0.21425
0.21420
0.21473
0.21434
0.21412
0.21284
0.21271
0.21166
0.21110
0.21110

0.21341
0.21303
0.21148
0.21188
0.21423
0.21395
0.21351
0.21273
0.21306
0.21336
0.21404
0.21353
0.21298
0.21204
0.21199
0.21252
0.21213
0.21191
0.21065
0.21052
0.20948
0.20893
0.20893

0.20878
0.20878

0.21198
0.21176
0.21050
0.21037
0.20933

0.21338
0.21283
0.21189
0.21184
0.21237

0.21336
0.21258
0.21291
0.21321
0.21389

Satış

0.21159
0.21159

0.21483
0.21461
0.21333
0.21320
0.21215

0.21625
0.21569
0.21474
0.21469
0.21522

0.21623
0.21543
0.21578
0.21608
0.21677

0.21613
0.21575
0.21417
0.21458
0.21696
0.21668

Efektif
0.21326
0.21288
0.21133
0.21173
0.21408
0.21380

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.4583
1.4663
1.4834
1.4888
1.5000
1.4978
1.4900
1.4952
1.4985
1.4963
1.4952
1.5004
1.5004
1.4985
1.5072
1.5108
1.5166
1.5142
1.5108
1.5114
1.4950
1.4985
1.5006

1.4517
1.4597
1.4767
1.4821
1.4933
1.4911
1.4833
1.4885
1.4918
1.4896
1.4885
1.4936
1.4936
1.4918
1.5004
1.5040
1.5098
1.5074
1.5040
1.5046
1.4883
1.4918
1.4938

1.4863
1.4883

1.5042
1.5018
1.4984
1.4990
1.4828

1.4881
1.4881
1.4863
1.4948
1.4984

1.4778
1.4830
1.4863
1.4841
1.4830

Satış

1.5042
1.5063

1.5224
1.5200
1.5165
1.5171
1.5007

1.5061
1.5061
1.5042
1.5129
1.5165

1.4957
1.5009
1.5042
1.5020
1.5009

1.4638
1.4719
1.4890
1.4945
1.5057
1.5035

Efektif
1.4463
1.4543
1.4712
1.4766
1.4878
1.4856

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

döviz kurları
İsviçre Frangı

Alış

Döviz

Pratik Bilgiler
MALi
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Pratik Bilgiler

5.3501
5.3418
5.3212
5.3406
5.3604
5.3577

5.3112
5.3339
5.3287
5.3222
5.2941

5.3029
5.2988
5.2686
5.2853
5.3151

5.3526
5.3525
5.3308
5.3313
5.3080

5.3009
5.2863

5.2805
5.2724
5.2520
5.2712
5.2907
5.2880

5.2422
5.2646
5.2594
5.2530
5.2253

5.2340
5.2299
5.2001
5.2166
5.2460

5.2830
5.2829
5.2615
5.2620
5.2390

5.2320
5.2176

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12
13.14.15

16
17
18
19
20.21.22

23
24
25
26
27.28.29

30
31

5.3804
5.3656

5.4329
5.4328
5.4108
5.4113
5.3876

5.3824
5.3783
5.3476
5.3646
5.3948

5.3909
5.4139
5.4086
5.4020
5.3735

0.25367
0.25454

0.25802
0.25754
0.25571
0.25307
0.25175

0.25977
0.25907
0.25893
0.25879
0.25921

0.25851
0.25776
0.25879
0.25979
0.26019

0.25861
0.25858
0.25624
0.25795
0.26027
0.25909

Alış

Satış

0.25538
0.25626

0.25976
0.25928
0.25743
0.25478
0.25345

0.26152
0.26082
0.26068
0.26054
0.26096

0.26025
0.25950
0.26054
0.26154
0.26194

0.25597
0.25685

0.26036
0.25988
0.25802
0.25537
0.25403

0.26212
0.26142
0.26128
0.26114
0.26156

0.26085
0.26010
0.26114
0.26214
0.26254

0.40749
0.40693

0.41132
0.41102
0.41049
0.41038
0.40832

0.40679
0.40647
0.40360
0.40530
0.40772

0.40743
0.40988
0.40948
0.40884
0.40626

0.41086
0.41064
0.40962
0.40982
0.41134
0.41142

0.40822
0.40766

0.41206
0.41176
0.41123
0.41112
0.40906

0.40752
0.40720
0.40433
0.40603
0.40846

0.40816
0.41062
0.41022
0.40958
0.40699

0.41160
0.41138
0.41036
0.41056
0.41208
0.41216

0.40443
0.40388

0.40824
0.40794
0.40741
0.40730
0.40526

0.40374
0.40342
0.40057
0.40226
0.40466

0.40437
0.40681
0.40641
0.40577
0.40321

0.40778
0.40756
0.40655
0.40675
0.40825
0.40833

0.41128
0.41072

0.41515
0.41485
0.41431
0.41420
0.41213

0.41058
0.41025
0.40736
0.40908
0.41152

0.41122
0.41370
0.41330
0.41265
0.41004

0.41469
0.41447
0.41344
0.41364
0.41517
0.41525

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.6431
1.6408

1.6966
1.6978
1.6775
1.6632
1.6461

1.6737
1.6751
1.6640
1.6774
1.6807

1.6834
1.7031
1.6913
1.6856
1.6757

1.7181
1.7163
1.7159
1.7234
1.7363
1.7187

Alış

1.6540
1.6517

1.7079
1.7091
1.6886
1.6743
1.6570

1.6848
1.6862
1.6751
1.6885
1.6919

1.6946
1.7144
1.7025
1.6968
1.6868

1.7295
1.7277
1.7273
1.7348
1.7478
1.7301

1.6370
1.6347

1.6903
1.6915
1.6713
1.6570
1.6400

1.6675
1.6689
1.6578
1.6712
1.6745

1.6772
1.6968
1.6850
1.6794
1.6695

1.7117
1.7099
1.7096
1.7170
1.7299
1.7123

1.6603
1.6580

1.7144
1.7156
1.6950
1.6807
1.6633

1.6912
1.6926
1.6815
1.6949
1.6983

1.7010
1.7209
1.7090
1.7032
1.6932

1.7361
1.7343
1.7339
1.7414
1.7544
1.7367

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

döviz kurları

0.25349
0.25436

0.25784
0.25736
0.25553
0.25289
0.25157

0.25959
0.25889
0.25875
0.25861
0.25903

0.25833
0.25758
0.25861
0.25961
0.26001

Satış
0.26095
0.26092
0.25856
0.26029
0.26263
0.26144

Efektif

0.25843
0.25840
0.25606
0.25777
0.26009
0.25891

Alış

Norveç Kronu

0.26035
0.26032
0.25797
0.25969
0.26203
0.26084

Döviz

Pratik Bilgiler

5.1535
5.1393

5.2038
5.2037
5.1826
5.1831
5.1604

5.1555
5.1515
5.1221
5.1384
5.1673

5.1636
5.1856
5.1805
5.1742
5.1469

Satış

5.4304
5.4219
5.4010
5.4207
5.4408
5.4381

Efektif

5.2013
5.1933
5.1732
5.1921
5.2113
5.2087

Alış

Kuveyt Dinarı

Satış

Döviz

Alış

Uygulama
Tarihi
Mart 2010

MALi

Pratik Bilgiler
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424

Satış

1.5230
1.5188
1.5179

1.5156
1.5115
1.5005
1.5047
1.4899

1.4860
1.4912
1.4811
1.4791
1.4756

1.4949
1.4886
1.4832
1.4821

1.4770
1.4822
1.5056
1.4875

Alış

1.5157
1.5115
1.5106

1.5083
1.5042
1.4933
1.4975
1.4827

1.4789
1.4840
1.4740
1.4720
1.4685

1.4877
1.4815
1.4761
1.4750

1.4699
1.4751
1.4984
1.4804

1
2
3.4.5

6
7
8
9
10.11.12

13
14
15
16
17.18.19

20
21
22
23-26

27
28
29
30

1.4689
1.4741
1.4974
1.4794

1.4867
1.4805
1.4751
1.4740

1.4779
1.4830
1.4730
1.4710
1.4675

1.5072
1.5031
1.4923
1.4965
1.4817

Satış

1.4792
1.4844
1.5079
1.4897

1.4971
1.4908
1.4854
1.4843

1.4882
1.4934
1.4833
1.4813
1.4778

1.5179
1.5138
1.5028
1.5070
1.4921

1.5253
1.5211
1.5202

Efektif

1.5146
1.5104
1.5095

Alış

ABD Doları

Uygulama
Tarihi
Nisan 2010

Döviz

2.0429
2.0271
2.0060
2.0017
1.9959
2.0217
2.0265
2.0183
2.0054
1.9978
1.0088
2.0081
1.9896
1.9811
1.9694
1.9755
1.9868
1.9696

2.0331
2.0174
1.9964
1.9921
1.9863
2.0120
2.0168
2.0086
1.9958
1.9882
1.9992
1.9985
1.9800
1.9716
1.9599
1.9660
1.9773
1.9601

0.27434
0.27227
0.26950
0.26891
0.26815
0.27161
0.27224
0.27113
0.26943
0.26841
0.26992
0.26984
0.26733
0.26620
0.26461
0.26544
0.26694
0.26465

0.27300
0.27094
0.26818
0.26759
0.26684
0.27028
0.27091
0.26980
0.26811
0.26709
0.26860
0.26852
0.26602
0.26490
0.26331
0.26414
0.26563
0.26335

1.3950
1.3971
1.3901
1.3902
1.3865
1.3792
1.3816
1.3814
1.3804
1.3754
1.3719
1.3854
1.3817
1.3748
1.3726
1.3696
1.3852
1.3795

1.3702
1.3726
1.3724
1.3714
1.3665
1.3630
1.3764
1.3727
1.3659
1.3637
1.3607
1.3762
1.3705

1.3574
1.3544
1.3699
1.3642

1.3567
1.3701
1.3664
1.3596

1.3639
1.3663
1.3661
1.3651
1.3602

1.3795
1.3816
1.3747
1.3748
1.3712

1.3808
1.3778
1.3935
1.3878

1.3801
1.3937
1.3900
1.3830

1.3875
1.3899
1.3897
1.3887
1.3837

1.4034
1.4055
1.3984
1.3985
1.3948

0.26313
0.26396
0.26544
0.26317

0.26841
0.26833
0.26583
0.26471

0.27009
0.27072
0.26961
0.26792
0.26690

0.27281
0.27075
0.26799
0.26740
0.26665

0.26522
0.26605
0.26755
0.26526

0.27054
0.27046
0.26794
0.26681

0.27223
0.27287
0.27175
0.27005
0.26903

0.27497
0.27290
0.27012
0.26953
0.26877

1.9585
1.9646
1.9759
1.9587

1.9978
1.9971
1.9786
1.9702

2.0106
2.0154
2.0072
1.9944
1.9868

2.0317
2.0160
1.9950
1.9907
1.9849

1.9724
1.9785
1.9898
1.9726

2.0118
2.0111
1.9926
1.9841

2.0247
2.0295
2.0213
2.0084
2.0008

2.0460
2.0301
2.0090
2.0047
1.9989

2.0534
2.0524
2.0605

1.3859
1.3880
1.3811
1.3812
1.3775

2.0391
2.0381
2.0461

2.0503
2.0493
2.0574

0.27602
0.27589
0.27695

2.0405
2.0395
2.0475

0.27385
0.27372
0.27477

0.27539
0.27526
0.27631

0.27404
0.27391
0.27496

1.4030
1.4027
1.4041

1.3946
1.3943
1.3957

1.3855
1.3852
1.3866

1.3791
1.3788
1.3802

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
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Pratik Bilgiler

Satış

2.3048
2.3124
2.3154

2.3110
2.2932
2.2820
2.2870
2.2880

2.2923
2.2956
2.2844
2.2837
2.2785

2.2764
2.2910
2.2844
2.2847

2.2831
2.2759
2.2872
2.2664

2.2928
2.3004
2.3034

2.2990
2.2813
2.2701
2.2751
2.2761

2.2804
2.2837
2.2725
2.2718
2.2667

2.2646
2.2791
2.2725
2.2728

2.2712
2.2641
2.2753
2.2546

1
2
3.4.5

6
7
8
9
10.11.12

13
14
15
16
17.18.19

20
21
22
23-26

27
28
29
30

2.2865
2.2793
2.2906
2.2698

2.2798
2.2944
2.2878
2.2881

2.2957
2.2990
2.2878
2.2871
2.2819

2.3145
2.2966
2.2854
2.2904
2.2914

Satış
1.4344
1.4429
1.4360
1.4256
1.4151
1.4006
1.3973
1.3911
1.4020
1.4095
1.4048
1.3976
1.3935
1.4006
1.4006
1.3880
1.3827
1.3728
1.3761
1.3865
1.3730

1.4252
1.4337
1.4268
1.4165
1.4060
1.3916
1.3884
1.3822
1.3930
1.4005
1.3958
1.3887
1.3846
1.3916
1.3916
1.3791
1.3739
1.3640
1.3673
1.3776
1.3642

1.3749
1.3782
1.3886
1.3751

1.4027
1.4027
1.3901
1.3848

1.4041
1.4116
1.4069
1.3997
1.3956

1.4277
1.4172
1.4027
1.3994
1.3932

Satış
0.21097
0.21069
0.21161
0.21080
0.20983
0.20760
0.20639
0.20607
0.20740
0.20746
0.20714
0.20649
0.20631
0.20673
0.20813
0.20710
0.20593
0.20562
0.20613
0.20608
0.20445

0.20880
0.20852
0.20943
0.20863
0.20767
0.20546
0.20426
0.20395
0.20526
0.20532
0.20501
0.20436
0.20419
0.20460
0.20599
0.20497
0.20381
0.20350
0.20401
0.20396
0.20234

0.20336
0.20387
0.20382
0.20220

0.20446
0.20585
0.20483
0.20367

0.20512
0.20518
0.20487
0.20422
0.20405

0.20848
0.20752
0.20532
0.20412
0.20381

Satış

0.20609
0.20660
0.20655
0.20492

0.20721
0.20861
0.20758
0.20640

0.20788
0.20794
0.20762
0.20696
0.20678

0.21128
0.21031
0.20808
0.20686
0.20654

0.21146
0.21117
0.21210

Efektif
0.20865
0.20837
0.20928

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.4986
1.5015
1.5000
1.5063
1.5100
1.5003
1.4923
1.4865
1.4760
1.4856
1.4838
1.4806
1.4725
1.4675
1.4717
1.4904
1.4834
1.4791
1.4782
1.4826
1.4800

1.4919
1.4947
1.4933
1.4995
1.5032
1.4935
1.4856
1.4798
1.4694
1.4789
1.4771
1.4739
1.4659
1.4609
1.4651
1.4837
1.4767
1.4724
1.4715
1.4759
1.4733

1.4670
1.4661
1.4704
1.4678

1.4555
1.4597
1.4782
1.4712

1.4640
1.4734
1.4716
1.4684
1.4605

1.4940
1.4976
1.4880
1.4801
1.4743

Satış

1.4847
1.4838
1.4882
1.4856

1.4731
1.4773
1.4961
1.4890

1.4816
1.4912
1.4894
1.4862
1.4781

1.5120
1.5157
1.5060
1.4980
1.4921

1.5043
1.5072
1.5057

Efektif
1.4864
1.4892
1.4878

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

döviz kurları

1.3620
1.3652
1.3755
1.3622

1.3895
1.3895
1.3770
1.3718

1.3909
1.3984
1.3937
1.3866
1.3825

1.4144
1.4039
1.3895
1.3863
1.3801

Satış
1.4366
1.4451
1.4382

Efektif
1.4231
1.4315
1.4247

Alış

İsviçre Frangı
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

2.2696
2.2625
2.2737
2.2530

2.2630
2.2775
2.2709
2.2712

2.2788
2.2821
2.2709
2.2702
2.2651

2.2974
2.2797
2.2685
2.2735
2.2745

Satış

2.3083
2.3159
2.3189

Efektif

2.2912
2.2988
2.3018

Alış

İngiliz Sterlini

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
Nisan 2010

MALi

Pratik Bilgiler
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425

426

Satış

5.2699
.2535
5.2632

5.2479
5.2301
5.1974
5.2084
5.1607

5.1687
5.1868
5.1534
5.1447
5.1325

5.1906
5.1705
5.1500
5.1426

5.1214
5.1394
5.2133
5.1506

Alış

5.2014
5.1852
5.1948

5.1797
5.1621
5.1298
5.1407
5.0936

5.1015
5.1194
5.0864
5.0778
5.0658

5.1231
5.1033
5.0831
5.0757

5.0548
5.0726
5.1455
5.0836

1
2
3.4.5

6
7
8
9
10.11.12

13
14
15
16
17.18.19

20
21
22
23-26

27
28
29
30

Efektif

4.9790
4.9965
5.0683
5.0073

5.0463
5.0268
5.0069
4.9996

5.0250
5.0426
5.0101
5.0016
4.9898

5.1020
5.0847
5.0529
5.0636
5.0172

5.1234
5.1074
5.1169

Alış

Kuveyt Dinarı

Uygulama
Tarihi
Nisan 2010

Döviz

5.1982
5.2165
5.2915
5.2279

5.2685
5.2481
5.2273
5.2197

5.2462
5.2646
5.2307
5.2219
5.2095

5.3266
5.3086
5.2754
5.2865
5.2381

5.3489
5.3323
5.3421

Satış

0.24901
0.25008
0.25077
0.24880

0.24975
0.25073
0.24976
0.24899

0.25084
0.25150
0.25050
0.24995
0.24976

0.25312
0.25147
0.24993
0.24955
0.24956

0.25403
0.25397
0.25423

Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

0.25069
0.25177
0.25246
0.25048

0.25143
0.25242
0.25144
0.25067

0.25253
0.25320
0.25219
0.25164
0.25144

0.25483
0.25317
0.25162
0.25123
0.25124

0.25574
0.25568
0.25594

Satış

0.24884
0.24990
0.25059
0.24863

0.24958
0.25055
0.24959
0.24882

0.25066
0.25132
0.25032
0.24978
0.24959

0.25294
0.25129
0.24976
0.24938
0.24939

Satış

0.25127
0.25235
0.25304
0.25106

0.25201
0.25300
0.25202
0.25125

0.25311
0.25378
0.25277
0.25222
0.25202

0.25542
0.25375
0.25220
0.25181
0.25182

0.25633
0.25627
0.25653

Efektif

0.25385
0.25379
0.25405

Alış

Norveç Kronu

1.6326
1.6232
1.6158
1.6041
1.6097
1.5993
1.6178
1.5905
1.5900
1.6013
1.5836
1.5884
1.5916
1.6267
1.6036
1.5911
1.5931
1.5691
1.5809
1.6072
1.5817

1.6218
1.6125
1.6051
1.5935
1.5991
1.5887
1.6071
1.5800
1.5795
1.5907
1.5731
1.5779
1.5811
1.6160
1.5930
1.5806
1.5826
1.5587
1.5705
1.5966
1.5713

0.40414
0.40305
0.40011
0.40122
0.39729
0.39623
0.39762
0.39493
0.39440
0.39346
0.39861
0.39693
0.39549
0.39520
0.39384
0.39522
0.40146
0.39663

0.40341
0.40232
0.39939
0.40050
0.39657
0.39552
0.39690
0.39422
0.39369
0.39275
0.39789
0.39622
0.39478
0.39449
0.39313
0.39451
0.40074
0.39592

0.39018
0.39155
0.39773
0.39295

0.39491
0.39325
0.39182
0.39153

0.39255
0.39392
0.39126
0.39074
0.38980

0.40038
0.39930
0.39639
0.39750
0.39360

0.39679
0.39818
0.40447
0.39960

0.40160
0.39991
0.39846
0.39816

0.39920
0.40060
0.39789
0.39736
0.39641

0.40717
0.40607
0.40311
0.40423
0.40027

0.40916
0.40803
0.40779

0.40611
0.40499
0.40475

0.40538
0.40426
0.40402

0.40234
0.40123
0.40099

Alış

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.5529
1.5647
1.5907
1.5655

1.6100
1.5871
1.5748
1.5767

1.5737
1.5848
1.5673
1.5721
1.5752

1.5876
1.5932
1.5828
1.6012
1.5742

1.6158
1.6065
1.5992

1.5751
1.5869
1.6133
1.5877

1.6329
1.6097
1.5971
1.5992

1.5960
1.6074
1.5896
1.5944
1.5976

1.6102
1.6158
1.6054
1.6239
1.5965

1.6388
1.6294
1.6219

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

döviz kurları
MALi
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İŞLETME BİRLEŞMELERİNDE
ERTELENMİŞ VERGİLERİN OLUŞUMU
VE ÖZEL BİR DURUM: ŞEREFİYEDEN
KAYNAKLANAN ERTELENMİŞ
VERGİLER
THE FORMATION OF DEFERRED
TAXES AT BUSINESS COMBINATIONS
AND SPECIAL CASE: DEFERRED
TAXES RESULTED FROM GOODWILL
Prof. Dr. Hilmi KIRLIOĞLU*
Ahmet Gündoğan ŞİŞMAN**
Öz
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS)-12 “Gelir Vergileri” Standardı’nın
amacı göz önünde bulundurulduğunda; vergisel etkilerden arındırılmış daha
net bir ticari kâr raporlanabilmesi, ancak ertelenmiş vergilerin dikkate alınmasıyla mümkün olabilecektir. Ertelenmiş vergiler, muhasebe ve vergi kurallarının kâra bakış açılarının farklı olması nedeniyle ticari kâr ile mali kâr arasında oluşabilecek geçici farklardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu bu geçici
farklar 1 işletme birleşmeleri de dâhil olmak üzere birçok durumda ortaya
çıkabilmektedir. Dolayısıyla işletme birleşmelerinde de ertelenmiş vergi olu* Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
** Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcısı
1 Geçici fark: Bir varlığın veya borcun finansal durum tablosundaki (bilançodaki) defter değeri ile bunların
vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki farkları ifade eder (12.5).
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şabilmesi mümkündür. İşletme birleşmelerinde özellik arz eden husus ise; birleşme sırasında (pozitif) şerefiye oluşması durumunda ortaya çıkmaktadır.
İşletme birleşmelerinde oluşan (pozitif) şerefiyenin defter değeri ile vergi
değerinin farklı olması, ertelenmiş vergi oluşumuna neden olan bir durumdur.
Ancak, işletme birleşmelerinde oluşan ertelenmiş vergilerin aksine şerefiyeden kaynaklanan ertelenmiş vergilerin her durumda muhasebeleştirilmesi
mümkün değildir.
Anahtar Sözcükler: İşletme Birleşmeleri, Şerefiye, Ertelenmiş Vergiler
Abstract
When Turkish Accounting Standards (TAS) -12 “Income Taxes”
Standard’s target is taken into consideration; to report netter market profit that
is cleared of tax effects can only be possible by considering the deferred taxes.
Because of the difference at accounting and tax regulations viewpoint to profit the deferred taxes resulted between the market profit and the temporary differences that may occur. Differences may occur at many occasions including
business combinatıons.Therefore deferred tax may occur at business combinations, too. The special occasion at business combinatıons is that; during
combinations (positive) it occurs in case of goodwill. The difference between
goodwill’s book value and tax value at business combinations (positive), it is
a case that causes deferred tax. However; on the contrary to deferred taxes that
occur at business combinations it is not possible to enter the deferred taxes
resulted from goodwill tax in every case.
Keywords: Business combinations, goodwill, deferred taxes.
1.GİRİŞ
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nın birebir çevirisi niteliğindeki Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’ndan biri
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olan TMS-12 “Gelir Vergiler Standardı” anlaşılması ve uygulanması en zor 2
standartlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, işletme birleşmelerinde ertelenmiş vergilerin oluşumuna ve muhasebeleştirilmesine, özellikle de
şerefiyeden kaynaklanan ertelenmiş vergilerin oluşumuna ve muhasebeleştirilmesine ilişkin standartta yer alan hükümlerin anlaşılması bir hayli zor
olmaktadır. Her ne kadar işletme birleşmeleri sırasında oluşsa da, şerefiyeden
kaynaklanan ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilebilme koşulları ile işletme
birleşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek (şerefiyeden kaynaklananlar hariç)
ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilebilme koşulları birbirinden farklıdır.
Makalemizde, bu farklılıklar; TMS-12- “Gelir Vergiler Standardı” ve
ilgili diğer standartlar temelinde, ayrıca standartlar tarafından atıf yapılan
durumlarda Türk Vergi Yasaları’nın konuyla ilgili hükümlerine de değinilmek
suretiyle incelenmiştir. Standartlara atıf yapılan hallerde standartların paragraflar halinde olması nedeniyle, standartlar önce TMS numarası, daha sonra
da paragraf numarası verilmek suretiyle kaynak gösterilmiştir.
2. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı’nda işletme birleşmesi, edinen
işletmenin bir veya daha fazla işletmenin kontrolünü nakit, nakit benzeri veya
diğer varlıklar (bir işletme oluşturan net varlıklar da dâhil olmak üzere) transfer ederek, borç altına girerek, özkaynak payları ihraç ederek, birden fazla
değişik şekilde bedel transfer ederek veya bedel transfer etmeden, yalnızca
sözleşme yolu ile eline geçirmesi olarak tanımlanmaktadır. (TFRS-3/ Ek B5).
Bir işletme birleşmesi, bir veya daha fazla işletmenin, edinen işletmenin
bağlı ortaklığı (ortaklıkları) haline gelmesi ya da bir veya daha fazla işletmenin net varlıklarını yasal olarak edinen işletmeye dâhil etmesi, birleşen işlet2

Ernst & Young tarafından 2007 yılında AB üyesi ülkelerde yapılan bir araştırmada UMS uygulamalarına ilk
geçişte muhasebe kadrolarının en zor adapte olduğu standardın UMS-12 olduğu tespit edilmiştir (Tunç, 2009,
571).
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melerden birinin net varlıklarını veya bu işletmenin sahiplerinin kendi özkaynak paylarını birleşen diğer işletmeye veya onun sahiplerine transfer etmesi,
birleşen işletmelerin tümünün net varlıklarını veya bu işletmelerin sahiplerinin kendi özkaynak paylarını yeni kurulan işletmeye devretmeleri ya da birleşen işletmelerden birinin önceki sahiplerinden oluşan bir grubun, birleşen
işletmenin kontrolünü ele geçirmesi suretiyle gerçekleşebilir (TFRS-3 Ek B6).
Ancak işletme, tüm işletme birleşmelerini satın alma yöntemini kullanarak
muhasebeleştirir (TFRS-3.4).
2.1. İşletme Birleşmeleri Sırasında Ortaya Çıkan Ertelenmiş
Vergiler
İşletme birleşmeleri çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Birleşmede,
bağlı ortaklıkların varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmesi esastır. Bağlı ortaklığın, kendi bünyesinde gerçeğe uygun değerle değerlenmesi mümkün olmayan birçok kalem gerçeğe uygun değerine getirilmelidir. Bağlı ortaklıkların varlık ve borçları kendi bilançosunda defter değerleri
ile, konsolide bilançoda ise gerçeğe uygun değerleri ile yer almaktadır. Ortaya
çıkan bu farklılık geçici nitelikte olduğundan ertelenmiş vergi varlığı veya
yükümlülüğünün birleşmede dikkate alınması gerekir (Karapınar, 2006, 199).
Örneğin, 100 TL kayıtlı değeri olan bir stokun, gerçeğe uygun değeri
120 TL ise, konsolide bilançoda stoklar 120 TL olarak yer alır. Ancak varlığın vergiye esas değeri 100 TL’dir. Varlığın muhasebe değeri vergi değerinden 20 TL fazla olmaktadır. Bu 20 TL üzerinden henüz ödenmesi gerekmeyen
ancak ileride ödenmesi gerekli olan vergi tutarı, vergi oranı % 20 kabul edilirse 4 TL olacaktır. Bir başka ifade ile gelecekte bu stok satıldığında ödenecek
olan 4 TL, ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak konsolide bilançoya alınır
(Örten, Kaval ve Karapınar, 2009, 718).
TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı’na göre edinen işletme, bir
işletme birleşmesinde edindiği varlıklardan ve üstlendiği borçlardan kaynak-
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lanan ertelenmiş bir vergi varlığını ya da borcunu, edinilen işletmenin birleşme tarihinde var olan veya edinme nedeniyle ortaya çıkan geçici farkların
potansiyel vergi etkilerini ve gelecek dönemlere devretmiş vergiye ilişkin
unsurlarını TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardı uyarınca muhasebeleştirecektir (TFRS-3.24,25).
TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardı’na göre; işletme birleşmelerinde
devralınan belirlenebilir varlıklar ve üstlenilen borçlar, sınırlı istisnai durumlar haricinde, devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilecektir. Eğer devralınan belirlenebilir varlıkların ve üstlenilen borçların
vergiye esas değerleri işletme birleşmesinden etkilenmez veya farklı bir şekilde etkilenirse, geçici farklar ortaya çıkacaktır.
Bir varlığın defter değeri gerçeğe uygun değerine yükseltilir ancak vergiye esas değeri önceki sahiplerine olan maliyeti ile kalırsa ertelenmiş vergi
borcu doğuran bir geçici fark ortaya çıkacaktır (12.19). Tersi bir durumda,
edinilen bir varlığın gerçeğe uygun değeri o varlığın vergiye esas değerinden
daha az olursa ertelenmiş vergi varlığı oluşacaktır (12.26-c). Her iki durumda
da oluşan bu ertelenmiş vergi borçları ve ertelenmiş vergi varlıkları şerefiyeyi
etkileyecektir (12.19,26-c).
Örneğin, A işletmesi B işletmesinin tamamını 300 TL bedelle satın
almıştır. Bu bedelin işletmenin gerçeğe uygun değeri olmadığı yönünde hiçbir gösterge yoktur. B işletmesinin, satın alma tarihi itibariyle özkaynaklarının
defter değeri 190 TL’ dir. İşletmenin varlıklarının gerçeğe uygun değeri 600
TL, borçlarının gerçeğe uygun değeri ise 350 TL’ dir. İşletmenin aktifinde
340 TL bedelle kayıtlı binanın gerçeğe uygun değeri 400 TL olarak tahmin
edilmektedir.
Bağlı ortaklığın, varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değeri ile konsolide bilançoda yer alması gereklidir. Bu nedenle binalar hesabı 60 TL artırılarak gerçeğe uygun değerine getirilir. Böylece B işletmesinin özkaynakları 250
TL’ ye çıkmış olur. A işletmesi 250 TL’ lik net varlık için 300 TL ödemiştir.
Bu fark, şerefiye olarak kaydedilir (Karapınar, 2006, 178). Ertelenmiş vergi
dikkate alınmadan hesaplanan şerefiye tutarı şöyle olacaktır;
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Satınalma Fiyatı

300 TL

Net Belirlenebilir Varlıklar (600-350)

250 TL

Şerefiye Tutarı

50 TL

Ertelenmiş Vergi Etkisi Dikkate Alınmadan Hazırlanan Bilanço
BİRLEŞME SONRASI
A
B Eliminasyon
Birleşme
BİLANÇO 3
İşletmesi İşletmesi
Sonrası Tutarlar
Binalar
340
60
400
Bağlı Ortaklıklar
300
300
Şerefiye
50
50
Diğer Varlıklar
700
200
900
TOPLAM
1000
540
1350
Ticari Borçlar
350
350
Sermaye
800
150 150
800
Dağıtılmamış Kârlar
200
40
40
200
TOPLAM
1000
540 300
300
1350
Muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır:
252 BİNALAR
261 ŞEREFİYE
500 SERMAYE
540 DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

60
50
150
40
300

Ancak, bu hesaplamaya ertelenmiş vergi etkisinin de dâhil edilmesi
gerekir. Ertelenmiş vergi, belirlenebilir varlık ve kaynakların defter değerleri
ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farktan meydana gelir. Ertelenmiş vergi
etkisi ise aşağıdaki gibi olacaktır (Örten ve ötekiler, 2009, 719):

3

Yazar, örnekte Konsolide Bilanço ifadesini kullanmıştır. “Birleşme Sonrası Bilanço” ifadesi kanımızca daha
uygun bir ifade olduğundan Konsolide Bilanço ifadesi bu şekilde değiştirilmiştir.
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Gerçeğe
Uygun Değer

Defter
Değeri

Geçici
Farklılık

250

190

60
% 20
12

Net Belirlenebilir Varlıklar ve
Geçici Farklılıklar
Kurumlar vergisi Oranı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

İşletmenin net belirlenebilir varlıkları, ertelenmiş vergi yükümlülüğü
kadar düşecek ve 238 TL olacaktır. Bu durumda şerefiye, işletmenin gerçeğe
uygun değerinden (300 TL) net belirlenebilir varlık tutarı (238 TL) düşüldükten sonra kalan tutar (62 TL) olarak hesaplanacaktır. Bu hesaplamalara göre
işletmenin konsolide bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır:
Ertelenmiş Vergi Etkisi Dikkate Alınarak Hazırlanan Bilanço
BİRLEŞME SONRASI
A
B
BİLANÇO
İşletmesi İşletmesi
Binalar
340
Bağlı Ortaklıklar
300
Şerefiye
Diğer Varlıklar
700
200
TOPLAM
1000
540
Ticari Borçlar
350
Sermaye
800
150
Dağıtılmamış Kârlar
200
40
Ertelenmiş Vergi
Yükümlülüğü
TOPLAM
1000
540

Eliminasyon
60

Birleşme
Sonrası Tutarlar
400

300
62

50
900
1350
350
800
200

150
40

312

12
312

Muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
252 BİNALAR
261 ŞEREFİYE
500 SERMAYE
540 DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
383/483 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1350

60
62
150
40
300
12
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İşletme birleşmelerinde, varlıkların veya yükümlülüklerin konsolide
bilançoya gerçeğe uygun değerleriyle alınmaları sonucunda defter değerleri
ile vergiye esas değerleri arasında oluşan geçici farklar nedeniyle ertelenmiş
vergiler oluşabilecektir. İşletme birleşmelerinde oluşan bu ertelenmiş vergiler
ise birleşmede dikkate alınacaktır. Doğaldır ki bu ertelenmiş vergiler birleşme
sırasında oluşan şerefiyeyi etkilemektedir. Ancak bu durum işletme birleşmelerinde oluşabilecek ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesine engel değildir.
TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardına göre ise şerefiyenin muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilememektedir. Bu durum ilk bakışta bir çelişki gibi görünse de standartta ifade edilen aslında işletme birleşmelerinde oluşan ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilemeyeceği (ertelenmiş vergiler şerefiye tutarını etkilese bile) değil, işletme birleşmelerinde oluşan şerefiyenin muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan
geçici farklar nedeniyle ertelenmiş vergi borcunun muhasebeleştirilemeyeceğidir. Şerefiyeden kaynaklanan ertelenmiş vergilerin oluşumu ve muhasebeleştirilmesi ise aşağıdaki başlıkta incelenmiştir.
3.ŞEREFİYE (PEŞTEMALLIK)
Şerefiye, bir satın alma sırasında ödenen satış fiyatının, satın alınan işletmenin özsermayesini aşan kısmını ifade etmektedir. Alıcı işletme, edinilen
işletmenin varlıklarının defter değerinden daha yüksek bir değere sahip olduğuna inandığı için bu primli fiyatı ödemektedir (Ersoy ve Buruk, 2005, 20).
Uluslararası yazında şerefiye edinme şekline göre ikiye ayrılmaktadır.
Bunlar; şirket bünyesinde geliştirilen şerefiye ve satın alma esnasında bedeli
ödenerek edinilen şerefiyedir (Göğüş ve Yolsal, 2006, 36).
Satın alma nedeniyle bedeli ödenerek edinilen şerefiye de pozitif veya
negatif şerefiye olmak üzere ikiye ayrılır. Edinilen işletmenin alış fiyatı, net
varlıklarının değerinden fazla ise, bu fark pozitif şerefiye olarak adlandırılır.
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Tersi durumda, yani satın alınan işletmenin alış fiyatının söz konusu işletmenin net varlıklarının değerinden az olduğu durumlarda ise, negatif şerefiye
meydana gelir (Göğüş ve Yolsal, 2006, 37).
Ancak, IFRS-3’te pozitif ve negatif şerefiye ayrımı kaldırıldığından
(Ersoy ve Buruk, 2005:21) sadece satın alma yolu ile bedeli ödenerek edinilen
pozitif şerefiye bilançoda varlık kalemi olarak aktifleştirilip, sonraki dönemlerde değerlemeye tabi tutulabilirken (Göğüş ve Yolsal, 2006, 37) birleşme sırasında ele geçirilen özkaynakların makul değerlerinin iktisap maliyetini aşan kısmının (negatif şerefiye) gelir yazılacağını hükme bağlamıştır (Ersoy ve Buruk,
2005, 21). Dolayısıyla negatif şerefiye gelir tablosuna alındığı için varlık kalemi olarak kabul edilmemektedir (Göğüş ve Yolsal, 2006, 37).
İşletme içinde oluşan şerefiye de aynen satın alma sonucu oluşan şerefiye gibi işletmeye gelecekte ekonomik bir fayda sağlayabilir ve işletme açısından bir katma değer yaratabilir. Fakat bu faydanın ve katma değerin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olmaması şerefiyenin bir bedel ödenerek
elde edilmemiş olmasından yani işletme faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak oluşmasından kaynaklanmaktadır (Kurt, 2003, 93). Bu nedenle, şirket
bünyesinde geliştirilen şerefiyenin mali tablolara alınması TFRS-3 “İşletme
Birleşmeleri” Standardı’na göre mümkün değildir.
TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı’nda tanımlanan haliyle şerefiye; “tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen, bir işletme
birleşmesinde edinilmiş diğer varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik
faydadır” (TFRS-3 Ek A Tanımlar).
TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardı’nda ise şerefiye; TFRS-3 “İşletme
Birleşmeleri” Standardı’na göre hesaplanmış transfer bedeli, TFRS-3
“İşletme Birleşmeleri” Standardı’ na uygun olarak muhasebeleştirilmiş edinilen işletmedeki herhangi bir azınlık payının (kontrol gücü olmayan payın)
tutarı ve aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesinde, daha evvelden edinen işletmenin elinde tuttuğu edinilen işletmedeki özkaynak tutarlarının toplamının, yine TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı’na uygun olarak
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hesaplanmış elde edilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen borçların birleşme tarihindeki net tutarlarını aşan kısım (12.21) olarak tanımlanmıştır.
Örneğin; A işletmesi B işletmesinin tamamını 300 TL bedelle satın
almıştır. Bu bedelin işletmenin gerçeğe uygun değeri olmadığı yönünde hiçbir gösterge yoktur. B işletmesinin, satın alma tarihi itibariyle özkaynaklarının
defter değeri 190 TL’dir. İşletmenin varlıklarının gerçeğe uygun değeri 600
TL, borçlarının gerçeğe uygun değeri ise 350 TL’ dir. Bu durumda şerefiye
tutarı şöyle olacaktır (Karapınar, 2006, 199).
Satınalma Fiyatı

300 TL

Net Belirlenebilir Varlıklar (600-350)

250 TL

Şerefiye Tutarı

50 TL

3.1. Şerefiyelerin İtfasına İlişkin Vergi Usul Kanunu (VUK) ve
TMS/TFRS Hükümlerinin Karşılaştırılması
Şerefiye, fiziksel bir varlığın karşılığını teşkil etmediğinden ve sübjektiflik niteliği taşıdığından vergi mevzuatı genellikle işletme içinde oluşmuş şerefiyenin bir değer olarak aktifleştirilmesine izin vermez. Şerefiyeler, vergi
mevzuatına göre işletme satın almalarında ancak bir kıymet olarak ödeme
konusu yapıldığında aktifleştirilebilir. Ancak vergi mevzuatımız şerefiyenin
defter değerini vergiye tabi kârın belirlenmesinde doğrudan gider olarak kabul
etmemektedir. Buna ek olarak, vergi mevzuatına göre edinilen bağlı ortaklık
veya iştirak, faaliyetlerini durdurursa şerefiyenin gider olarak yazılması da
mümkün olmayabilir (Arslan, 2009, 327). VUK’ta peştemallıkların (şerefiye)
mukayyet değeri ile değerleneceği (VUK Md.282) hüküm altına alınmıştır.
VUK’na göre, belirli bir tutara kadar olan şerefiyeler doğrudan gider yazılabilirken (VUK Md. 313), bu tutarın 4 üzerindeki şerefiyeler doğrudan gider

4 Her yıl yeniden belirlenen bu tutar 2010 yılı için 680 TL’ dir. (VUK Md. 313). Bu tutarın üzerindeki
peştemallıklar doğrudan gider yazılamayacak amortisman ayırmak suretiyle itfa olunacaktır.
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yazılamamakta, mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunabilmektedir (VUK Md.326).
TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı uyarınca ise şerefiye bir varlık
olarak muhasebeleştirilir ve şerefiyelerden amortisman ayrılması mümkün
değildir (Ersoy ve Buruk, 2005, 21). Bunun yerine işletme birleşmeleri sonucunda oluşan şerefiye her dönem sonu itibariyle veya gerekliyse daha sık olarak TMS-36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardı hükümlerine göre
değer düşüklüğü testine tabi tutulur (Karapınar, 2006, 194).
Ancak, şerefiye diğer varlıklardan bağımsız nakit akımı yaratmadığından tek başına değer düşüklüğü testine tabi tutulmaz. Değer düşüklüğü testi
yapılabilmesi için, şerefiyenin elde edildiği tarihten itibaren birleşmenin
sinerjisinden yarar sağlaması beklenen nakit yaratan birim veya birimlere
dağıtılması gerekir. Şerefiyenin dağıtıldığı nakit yaratan birimler ile ilgili
değer düşüklüğü zararı tespit edildiğinde, zarar öncelikle şerefiyeden düşülür,
kalan kısım nakit yaratan birimlere defter değerleri oranında dağıtılır. Buna
göre değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesinde; öncelikle şerefiyenin defter değeri azaltılır, geriye kalan değer düşüklüğü zararı ilgili birim
(veya birim grubunun) diğer varlıklarına birimdeki her bir varlığın defter
değeri oranında dağıtılır. Eğer söz konusu varlıklara ilişkin önceden bir yeniden değerleme fonu oluşturulmuşsa, değer düşüklüğü zararı öncelikle söz
konusu hesaptan düşülür, kalan tutar gelir tablosu ile ilişkilendirilir (Dursun
ve Kurt, 04.07.2009).
Bununla birlikte, şerefiyede meydana gelen değer düşüklükleri vergi
mevzuatımızın bu konudaki hükümleri dikkate alındığında geçici fark yaratan
bir unsur değildir.
Örneğin 5 tespit edilen 1000 TL’lik şerefiye bir sonraki sene 900 TL’ye
düşmüşse ve bu azalışın varlıklarda meydana gelen azalıştan kaynaklandığını
varsayarsak bu durumda şerefiyede (1000-900) 100 TL’lik azalış olacaktır. Bu
5

Örnekteki rakamlar değiştirilmiştir.
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nedenle şerefiyede düzeltme yapılması gerekmektedir. Bu durumda değer
düşüklüğü için yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır
(Ersoy ve Buruk, 2005, 25):
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR
261 ŞEREFİYE

100
100

Bu değer düşüklüğü ülkemiz vergi mevzuatına göre gider olarak kabul
edilmemektedir. Söz konusu değer düşüklüğü nedeniyle ticari kâr ile mali kâr
arasında geçici değil sürekli bir fark oluşacaktır. Bu durumda şerefiye değer
düşüklüğü nedeniyle ertelenmiş vergi oluşması söz konusu değildir. Diğer bir
ifadeyle, cari dönemde ticari kârın hesabında dikkate alınan bu değer düşüklüğü mali kârın hesabında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alındığından vergi matrahında bir artışa neden olacak ve cari dönemde bu artış
nedeniyle ödenen vergi müteakip dönemlerde indirime konu olamayacaktır.
Kaldı ki TMS-36 “ Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardı’na göre şerefiye
değer düşüklüğü karşılığının iptali de mümkün değildir. Bu nedenle
TMS/TFRS’ler açısından bakıldığında da şerefiye değer düşüklüğü karşılığı
nedeniyle geçici değil sürekli bir fark oluşacaktır.
3.2. Şerefiyeden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergiler
İşletme birleşmeleri sırasında şerefiye oluştuğu durumlarda; şerefiyelerin itfası ile ilgili muhasebe standartları ve vergi mevzuatının farklı hükümler
içermesi halinde (Şerefiyenin defter değeri eğer vergi mevzuatı tarafından,
vergiye tabi kârın belirlenmesinde gider olarak kabul edilmezse, şerefiyenin
vergiye esas değeri sıfır olacaktır.) şerefiyenin defter değeri ile sıfır olan vergiye esas değeri arasındaki fark vergilendirilebilir bir geçici fark olacaktır.
Ancak, TMS-12 “Gelir Vergileri” Standardı, bu vergilendirilebilir geçici farklar nedeniyle ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcunun muhasebeleştirilmesine
izin vermemektedir. Çünkü standarda göre şerefiye bir kalan tutar olarak
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hesaplanır ve eğer ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilecek olursa bu
durum şerefiyenin defter değerinin artmasına neden olacaktır (12.21).
Bunun yanında, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinde ortaya çıktığı
için muhasebeleştirilmemiş olan ertelenmiş vergi borcunda sonraki dönemlerde meydana gelen azalmalar da, ertelenmiş vergi borcu şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi nedeniyle ortaya çıktığı için muhasebeleştirilmez. Örneğin,
işletme birleşmesinde bir işletmenin kaydettiği şerefiye 100 TL, vergiye esas
değeri ise sıfırsa, işletme ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcunu muhasebeleştiremez. Eğer işletme daha sonra şerefiye için 20 TL değer düşüklüğü zararı
muhasebeleştirirse, şerefiye ile ilgili geçici fark 100 TL den 80 TL’ye düşer,
muhasebeleştirilmemiş olan ertelenmiş vergi borcunun tutarında da azalma
meydana gelir. Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi borcunun tutarındaki
bu azalma da, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili sayılır ve bu
nedenle muhasebeleştirilmez (12.21-A).
Şerefiye ile ilgili vergilenebilir geçici farkların ertelenmiş vergi borçları
ancak şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi esnasında doğmamış olmaları
koşuluyla muhasebeleştirilir. Örneğin, eğer bir işletme birleşmesinde edinilen
şerefiyenin maliyeti 1000 TL ve vergi açısından elde etme yılından başlamak
üzere yıllık %20 amortismana tabi ise, şerefiyenin ilk muhasebeleştirme sırasındaki vergiye esas değeri 1000 TL, devralınan ilk yılın sonundaki vergiye
esas değeri ise 800 TL’dir. Şerefiyenin defter değerinin, edinilen yılın sonunda 1000 TL olarak değişmeden kalmış olması durumunda, anılan yılın sonunda 200 TL vergilendirilebilir geçici fark oluşur. Bu fark, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili olmadığı için, meydana gelen ertelenmiş vergi borcu
muhasebeleştirilir (12.21-B).
Standartta yer alan hükümler dikkate alındığında şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan vergiye tabi geçici farklar nedeniyle
ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilemez. Ancak işletme birleşmesinde
ortaya çıkan şerefiyenin defter değerinin vergiye esas değerinden düşük olması durumunda, söz konusu fark bir ertelenmiş vergi varlığına neden olur.
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Kullanılabilir geçici farklara karşı vergilendirilebilir mali kâr kullanılabilir
olduğu sürece, şerefiyenin daha önceki muhasebeleştirilmesinde ortaya çıkan
söz konusu ertelenmiş vergi varlığı işletme birleşmesinin bir parçası olarak
muhasebeleştirilir (12.32-A).
Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: TMS-12 “Gelir Vergileri”
Standardındaki hükümler dikkate alındığında; işletme birleşmelerinde (varlıkların veya borçların defter değerleri ile konsolide bilançoda yer alan gerçeğe
uygun değerleri arasında) oluşabilecek geçici farklar nedeniyle ortaya çıkacak
olan ertelenmiş vergiler işletme birleşmesinin bir parçası olarak (şerefiye tutarı etkilense bile) muhasebeleştirilecektir. Ancak birleşmede oluşan (pozitif)
şerefiyenin ilk defa muhasebeleştirilmesi sırasında, şerefiyenin itfasına ilişkin
standart hükümleri ile vergi mevzuatının farklı hükümler içermesi halinde ise
oluşabilecek ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilemeyecektir.
4. SONUÇ
TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı uyarınca, bir işletme, elde
etme tarihinde, belirlenebilen varlık olarak TMS-12 “Gelir Vergileri”
Standardı’nda yer alan muhasebeleştirme kriterlerinin yerine gelmesi koşuluyla ertelenmiş vergi varlığı veya belirlenebilen borç olarak ertelenmiş vergi
borcu muhasebeleştirir. Bu ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları şerefiyeyi, bir başka deyişle, elde etmenin maliyetinin devralınan şirketin tanımlanabilen varlıklarının net gerçeğe uygun değerlerinin, borçlarının ve koşullu
borçlarının toplamını aşan kısmını etkiler. Ancak, bir işletme şerefiyenin ilk
muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi borcunu (12.15-a 6
uyarınca) muhasebeleştirmez (12.66).
Burada ifade edilmek istenen kanımızca; işletme birleşmelerinde oluşan
şerefiyenin muhasebeleştirilmesi sırasında (şerefiyenin defter değeri ile vergi
6

Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu
muhasebeleştirilmez.
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değeri arasındaki farklılık nedeniyle) ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcunun
muhasebeleştirilemeyeceğidir. Standart hükümleri dikkate alındığında (TMS12, 15. ve 24. paragraflar) ve makalemizde açıklandığı ve örneklerde de görüldüğü üzere işletme birleşmelerinde; varlıkların veya borçların defter değerleri ile konsolide bilançoda yer alan gerçeğe uygun değerleri arasında meydana
gelen geçici farklar nedeniyle ertelenmiş vergi borcu veya varlığının muhasebeleştirilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.
Özetle;
-İşletme birleşmelerinde; varlıkların veya borçların defter değerleri ile
konsolide bilançoda yer alan gerçeğe uygun değerleri arasında meydana gelen
geçici farklar nedeniyle ertelenmiş vergi borcu veya varlığı (şerefiye tutarı
etkilense bile) muhasebeleştirilecektir.
-Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında meydana gelen geçici
farklar için ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilmeyecek, ancak işletme
birleşmesinde ortaya çıkan şerefiyenin defter değerinin vergiye esas değerinden düşük olduğu durumlarda ertelenmiş vergi varlığı işletme birleşmesinin
bir parçası olarak muhasebeleştirilecektir.
-TMS/TFRS’lere göre, şerefiyeler doğrudan gider yazılabilirken, VUK’na
göre, belirli bir tutara kadar olan şerefiyeler doğrudan gider yazılabilirken bu
tutarın üzerindeki şerefiyeler doğrudan gider yazılamamakta, mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunabilmektedir.
-TMS/TFRS’lere göre, doğrudan gider yazılıp aktifleştirilen şerefiyelerden amortisman ayrılması mümkün değildir. Bunun yerine şerefiyeler değer
düşüklüğü testine tabi tutulur. Ancak bu değer düşüklükleri vergi mevzuatı
açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olacaktır.
-Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında ertelenmiş vergi borcu
muhasebeleştirilemeyeceğinden, şerefiyede meydana gelen değer düşüklüğü
nedeniyle ertelenmiş vergi borcunda meydana gelebilecek azalmalarda muhasebeleştirilemeyecektir.
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-Şerefiyenin defter değerinin ilk muhasebeleştirildiği gibi kalması, yani
herhangi bir değer düşüklüğüne uğramaması durumunda, şerefiyenin defter
değeri ile amortisman ayırmak suretiyle itfa olunan vergi değeri arasında meydana gelen geçici farklar nedeniyle ertelenmiş vergi borcunun muhasebeleştirilmesi mümkündür.
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TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE
VE TÜRKİYE MUHASEBE - FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARINA
GÖRE BİLANÇONUN BİÇİMSEL
YAPISI, KAPSAMI VE İÇERİĞİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ*
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE
FORMING STRUCTURE, SCOPE AND
CONTENT OF BLANCE SHEET IN
ACCORDANCE WITH THE TURKISH
UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM
AND THE TURKISH ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING
STANDARDS
Doç. Dr. Osman BAYRI**
Öz
Bu çalışmanın amacı Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne ve Türkiye
Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenen bilançoların
karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Çalışma Türkiye Muhasebe-Finansal
Raporlama Standartları’nı uygulamaya başlayan işletmelerin bilançolarında

* Bu çalışma TUBİTAK tarafından desteklenen 107K072 nolu proje kapsamında yapılmıştır.
** Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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biçimsel yapı, kapsam ve içerik açısından meydana gelen farklılıkları kapsamakta, fakat değerleme ölçülerinden kaynaklanan farklılıkları kapsamına
almamaktadır. Karşılaştırmalı analiz sonuçları Tekdüzen Muhasebe
Sistemi’ne ve Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları’na göre
düzenlenen bilançolar arasında biçimsel yapı, kapsam ve içerik açısından
önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Çalışma içerisinde hesap grupları bazında meydana gelen farklılıklar bir örnek uygulama ile açıklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bilanço, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Türkiye
Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları.
Abstract
Aim of this study comparatively analyses the balance sheets that are prepared in accordance with the Turkish Uniform Accounting System and the
Turkish Accounting–Financial Reporting Standards. The study involves the
differences occurred in the balance sheets of companies in terms of forming
structure, scope and content, but does not involve the differences stemming
from the evaluation measures. The results of comparative analysis illustrate
the significant differences between the balance sheets prepared in accordance
with the Turkish Uniform Accounting Systems and the Turkish AccountingFinancial Reporting Standards in terms of forming structure, scope and content. In the study, differences occurred on the bases of group of accounts are
explained through a sample application.
Key Words: Balance Sheet, Uniform Accounting System, Turkish
Accounting Standards, Turkish Financial Reporting Standards.
1. GİRİŞ
Türkiye’de muhasebe uygulamaları ve finansal raporlama geleneksel
olarak vergi matrahının tespitine yönelik öncelikler dikkate alınarak vergi
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mevzuatına göre şekillenmiştir (örn. bkz. Akdoğan, 2007, 108; Dinç, 2007,
23). Muhasebe sisteminde tekdüzeni sağlamak ve denetimi kolaylaştırmak
amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 1994 yılında yürürlüğe
giren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile muhasebenin temel kavramları tanımlanmış, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tabloların
hazırlanması ve sunulması ile tekdüzen hesap planı (THP) ve hesap çerçevesi
düzenlenmiştir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) olarak adlandırılan bu
düzenlemeler, Türkiye’de anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir muhasebe kayıt
düzeninin ve finansal raporlamanın yerleşmesinde; ulusal düzeyde muhasebenin standartlaşmasında önemli kazanımlar sağlamıştır. TDMS’de bilanço ve
gelir tablosu temel finansal tablolar olarak belirlenmiş ve özellikle bilanço ve
gelir tablosunun şekil ve içeriğine yönelik düzenlemeler yer almıştır. TDMS
varlıkların ve kaynakların değerlemesi açısından vergi mevzuatına bağlılığı
sürdürmekle birlikte, ticari ve mali karın ayrı ayrı hesaplanmasına olanak sağlayarak, muhasebe uygulamalarında ve finansal raporlamada vergi mevzuatından göreceli ayrışmayı da olanaklı hale getirmiştir. Muhasebede tekdüzenin
sağlanmasında ve finansal raporlamadaki katkılarına rağmen, TDMS’nin
yeterince esnek olmaması ve zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni
düzenlemeler yapılmaması, muhasebe uygulamalarında çeşitli zorluklarla
karşılaşılmasına neden olmuştur. Diğer taraftan ülkeler arasındaki standart
farklılıklarını kaldırarak, bütün ülkelerde aynı şekilde muhasebenin uygulanmasını ve finansal raporlama yapılmasını hedefleyen ve Türkiye’nin de içinde
bulunduğu birçok ülke tarafından kabul gören Uluslararası Muhasebe
Finansal Raporlama Standartları (UMS-UFRS), muhasebe anlayışında ve
muhasebeye bakış tarzında önemli yenilikler ve TDMS’ye göre şekillenen
muhasebe uygulamalarında kapsamlı değişiklikler meydana getirmektedir
(Aksoy, 2005; İbiş ve Özkan, 2006). UMS-UFRS’nin hemen hemen aynen
benimsenmesiyle oluşturulan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları (TMS-TFRS) ile, başta kredi kuruluşları ve yatırımcılar olmak
üzere işletmeyle ilgili tüm kişi ve kurumların ihtiyacına uygun, karışlaştırıla-
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bilir, güvenilir ve anlaşılır bilgi sağlayan finansal tabloların düzenlenmesi
hedeflenmektedir.
Bu çalışmada finansal tablolarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı TMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı ile finansal tablolarla ilgili düzenlemeler içeren diğer standartlara göre bilançonun biçimsel yapısı, kapsamı ve
içeriğinin incelenmesi hedeflenmiştir. İncelemenin sınırlandırılması açısından
finansal tablo kalemlerinin ölçüm ve değerlenmesi ile ilgili hususlar bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. TMS-TFRS’nin uygulanması ile birlikte
finansal tabloların biçimsel yapısı, kapsamı ve içeriğinde meydana gelecek
değişikliklerin daha iyi anlaşılması için, TMS/TFRS ve TDMS’ye göre düzenlenen bilançolar karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve bilançolar arasındaki
farklılıklar örneklerle karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır. Aşağıda önce
genel olarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne ve Türkiye Muhasebe-Finansal
Raporlama Standartları’na göre finansal tabloların temel farklılıkları belirtilmektedir. Daha sonra TMS/TFRS’nin bilanço açısından getirdiği yenilikler ve
farklılıklar açıklanmaktadır.
2. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE VE TÜRKİYE
MUHASEBE – FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA
GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN TEMEL FARKLILIKLARI
TDMS’de bilanço ve gelir tablosu temel finansal tablolar olarak kabul
edilerek yayınlanması zorunlu kılınmış; diğer finansal tablolar ise ek (tali)
finansal tablolar olarak kabul edilerek düzenlenmiş; ancak bu tabloların
yayınlanıp yayınlanmaması işletmelerin kendi kararlarına bırakılmıştır.
TDMS’de bilanço ve gelir tablosu hesap grupları ile ana hesapların nitelik ve
işleyişleri dikkate alınarak kesin bir format belirlenmiş ve TDMS’ye tabi
bütün işletmelerin bu formata uymaları istenmiştir. THP’de alt hesap gruplarının ve ana hesapların kesin bir formata bağlanması ve bu formatın dışına
çıkılmasına izin verilmemesi, işletme faaliyetlerindeki çeşitliliğin ve mevzu-
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attaki değişikliklerin muhasebeleştirilmesi açısından uygulamada çeşitli
sorunlarla karşılaşılmasına neden olmuştur. Örneğin, THP’de sadece senetli
alacak ve borçların reeskonta tabi tutulabilecekleri dikkate alınarak Alacak
Senetleri Reeskontu ve Borç Senetleri Reeskontu hesaplarına yer verilmesi,
SPK mevzuatına göre senetsiz alacaklarını ve borçlarını reeskonta tabi tutmak
durumunda olan işletmeler için ana hesap bazında kayıt yapılamamasına
neden olmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar ya ana hesaplar altında
yardımcı hesaplar açılarak ya da diğer grubundaki hesaplara kayıt yapılarak
çözülmeye çalışılmıştır (örn. bkz. Akdoğan ve Sevilengül, 2000, 89). Ancak
bu durum zaman zaman muhasebenin temel kavramları ve finansal tablo bilgilerinin anlaşılır, karşılaştırılabilir ve ihtiyaca uygunluğu açısından çelişkili
uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
TDMS’den farklı olarak TMS-TFRS’de finansal durum tablosu (bilanço) ve gelir tablosuna ilaveten yayınlanması zorunlu genel amaçlı finansal tablolara nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu da eklenmiştir (TMS 1).
İşletmelerin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışlarıyla ilgili
hangi bilgilerin ne şekilde raporlanacağı, standartlarla ilgili kavramsal çerçevede gerçeğe uygun sunuş, TMS/TFRS ile uyum ve önemlilik ilkeleriyle açıklanmaktadır. Gerçeğe uygun sunuş, işlemlerin sonuçlarının, diğer hususların
ve koşulların Kavramsal Çerçeve’de belirtilen varlık, borç, gelir ve gider
tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine bağlı kalınarak sunulması
demektir. Standartlarda da gerçeğe uygun sunuş ile standartlara uyum arasında doğrusal bir bağlantı olduğu kabul edilmektedir. Çünkü standartların
gerektiğinde ek açıklamalarla birlikte tam olarak uygulanmasının gerçeğe
uygun sunuluşu sağlamış finansal tablolar oluşturacağı varsayılmaktadır. Bu
nedenle işletmeler finansal tablolarını muhasebe standartlarının tamamıyla
uyumlu şekilde hazırlamak ve standartların tamamına uyulduğunu dipnotlarında açıklamak zorundadırlar. Kavramsal Çerçeve ile standartlar arasında bir
çelişki ortaya çıktığında öncelik standartların uygulanmasıdır. Ancak bir standardın veya standardın bir kısmının uygulanması ile finansal tablo hedeflerin-
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den sapma sözkonusu olacaksa, bu standart veya standardın ilgili kısmına
uyulmayabilir. Çok istisnai şartlarda ortaya çıkabileceği düşünülen bu gibi
durumlarda bir standarda veya standardın bir kısmına uyulamamasının nedeni ve etkileri dipnotlarda açıklanmalıdır. Önemlilik ise finansal tablolarda yer
alması gereken bir bilginin finansal tablolarda yer almaması veya eksik yer
almasının finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi ile açıklanmaktadır. Buna göre finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek derecede önemli kabul edilen bilgilerin finansal tablolarda ve/veya dipnotlarda açıklanması istenmektedir.
Diğer tüm standartların bileşimi olarak TMS 1’de, genel amaçlı finansal
tabloların hangi asgari unsur ve şekil şartlarına göre düzenlenmesi gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca TMS 1, 29-30’uncu paragraflarında yapılan açıklamalara göre, işletme nitelikleri ve işlevleri itibariyle farklı ve önemli olan hesap
kalemlerini finansal tablolarda ayrı ayrı sunabilir. Böylece standartta yapılan
düzenlemelerle raporlama açısından önemlilik düzeyine karar verme konusunda işletmelere esneklik sağlanmakta ve işletmelerin finansal tablolarda yer
alması istenen asgari hesap grupları ve hesaplar dışında, gerekli ve önemli
gördükleri takdirde hesap grupları ve hesaplar açmalarına izin verilmiş olmaktadır (TMS 1.69).
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, TDMS’den farklı olarak, TMS – TFRS, işletmelerin farklı yapı ve niteliklerini dikkate alarak, gerçeğe uygun sunuş ve önemlilik ilkelerinin bir gereği olarak yayınlanması istenen genel amaçlı finansal tablolar için herhangi bir kesin format önermemektedir. Çünkü işletmelerin farklı yapı ve niteliklerine göre gerçeğe uygun sunuş
ve önemlilik ilkeleri, hangi finansal tablo kalemlerinin ayrı ayrı, netleştirilerek veya birleştirilerek sunulacağına karar verilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. TMS 1, 32-35’inci paragraflarında, finansal tablo kullanıcılarının
gerçekleşmiş olan işlemleri, diğer hususları ve şartları ve gelecekteki nakit
akışlarını anlamalarını zorlaştıracağı dikkate alınarak, işletmenin varlıklarının
ve borçlarının ya da gelirlerinin ve giderlerinin netleştirilmeden (mahsup edil-
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meden), finansal tablolarda ayrı ayrı gösterilmesinin ilke olarak benimsendiği görülmektedir. Bu nedenle, ancak TMS - TFRS’ler tarafından belirlenen ve
izin verilen istisnai hallerde işletmenin varlıkları ve borçları ya da gelir ve
giderleri netleştirilebilir. Örneğin, TMS 18 Hasılat Standardı’na göre, hasılat
tahsilatlar ve alacaklardan ticari iskontolar ve indirimler düşüldükten sonra
gerçeğe uygun değerle gösterilmelidir. Sunuluş, işlemin veya diğer olayın
özünü yansıtıyorsa, işlemle ilgili gelir ve giderler birbiriyle mahsup edilerek,
bu işlemlerin sonuçları finansal tablolarda sunulur. Örneğin, işletme duran
varlıkların elden çıkarılmasıyla ortaya çıkan kar ve zararları, elden çıkarmayla sağlanan tahsilattan varlığın net defter değeri ve ilgili satış giderleri düşüldükten sonra sunar ve TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar Standardı’na göre, muhasebeleştirilen karşılıklarla ilgili olarak yapılan ve üçüncü taraflarla yapılmış olan sözleşmeye dayanarak tazmin edilen bir
ödemeyi alınan bir tazminatla mahsup edebilir. Ayrıca benzer işlemlerden
kaynaklanan kazanç ve kayıplar, örneğin kur farklarından elde edilen gelir ve
ortaya çıkan giderler veya ticari amaçla elde tutulan finansal araçlardan elde
edilen gelirler ve giderler, netleştirilerek raporlanabilir. Ancak söz konusu bu
gelir ve giderler önemli oldukları takdirde mahsup edilmeden finansal tablolarda ayrı ayrı gösterilir. TMS – TFRS’de netleştirme kapsamında değerlendirilmemesi gereken birleştirme işlemlerine ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır.
Bu kapsamda örneğin brüt satışlardan satış indirimlerinin düşülerek satış tutarının net olarak raporlanması (Örten, Kaval ve Karapınar, 2007, 17) veya stok
değer düşüklüğü karşılığı ve şüpheli alacak karşılığı gibi düzenleyici hesaplar
düşüldükten sonra varlıkların net tutarlarıyla gösterilmesi netleştirme olarak
görülmemektedir. Yine önemlilik ilkesi gereğince bir hesap kalemi kendi
başına önemli değilse, bu hesap kalemi dipnotlarda açıklanmak kaydıyla benzer nitelikteki diğer kalemlerle birleştirilerek finansal tablolarda sunulabilir
(Örten, Kaval ve Karapınar, 2007, 17). Ancak buradaki birleştirmeden varlık
veya kaynak kalemlerinin veya gelir ve gider kalemlerinin netleştirilerek
sunulacağı anlaşılmamalıdır.
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TDMS ile karşılaştırıldığında, TMS - TFRS gerçeğe uygun ve önemli
bilgilerin sunulmasını sağlamak için finansal raporlamada esneklik sağlamakla birlikte, finansal tablolarda ve dipnotlarda daha kapsamlı bilgi istenmektedir. Standartlarla getirilen yeniliklerden biri, daha önce finansal tablolar ve
dipnotlarında yer almayan geleceğe yönelik tahminler, risk değerlendirmeleri,
durdurulan faaliyetler ve bölümlere göre raporlama konusunda bilgi verilmesinin hedeflenmesidir. Standartlardaki genel yaklaşım işletmenin finansal
durumu ve performansı hakkındaki bilgilerin genel, sade ve anlaşılır şekilde
finansal tablolarda, finansal tablo kalemlerinin içeriği, kapsamı ve değerlemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilerin, uygulanan muhasebe politikalarının, geleceğe
yönelik tahminlerin ve risk değerleme yöntemlerinin dipnotlarda açıklanmasıdır.
3. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
3.1 TDMS’ye Göre Bilanço
Tekdüzen Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’nde temel finansal tablolardan biri olarak kabul edilen bilanço, varlıklar ve kaynaklar olmak üzere iki ana
gruptan oluşmaktadır. Bilançoda varlıklar, likidite düzeylerine göre, en çok
likitten en az likit varlıklara doğru hesap grupları ve ana hesaplar bazında sıralanmaktadır. TDMS’ye göre varlıklar dönen ve duran varlık olarak gruplandırılmakta, bir yıldan kısa sürede satılması, nakde çevrilmesi, tüketilmesi veya
kullanılması beklenen varlıklar dönen varlık, diğerleri ise duran varlık olarak
kabul edilmektedir. Benzer şekilde kaynaklar da vadeleri dikkate alınarak en
kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru hesap grupları ve ana
hesaplar bazında sıralanmaktadır. Kaynaklar da kısa vadeli yabancı kaynaklar,
uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olmak üzere kendi içinde üç
gruba ayrılmaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde, uzun vadeli
yabancı kaynaklar da bir yıldan uzun sürede ödenmesi gereken borçlar ve
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yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden oluşmaktadır. Öz kaynaklar ise,
işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynaklar ile işletme faaliyetleri sonucu elde edilen ve işletmede alıkonulan kaynaklardan oluşmaktadır. Kısacası, TDMS’de varlıklar dönen ve duran varlıklar kaynaklar da kısa ve uzun vadeli kaynaklar olarak gruplandırırken, bir yıllık normal faaliyet dönemi dikkate alınarak gruplandırma yapılmıştır.
TDMS’ye göre varlıklar ve kaynaklar bilançoda hem brüt değerleri ile hem de
varlık ve kaynak hesaplarındaki değer azalışları, ilgili varlık ve kaynak hesaplarının altında eksi olarak yer alarak net değerleriyle gösterilmektedir.
TDMS içinde yer alan Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı, hesap
grupları ve ana hesap isimlerinden oluşan kodlanmış kesin bir formattan oluşturulmuş ve bu formatın dışında ana hesap açılmasına ve bilanço hesapları
arasında mahsup yapılmasına izin vermemiştir. Ancak bilançoda “Diğer” başlığı altında yer alan bir hesap kalemi tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarının % 20’sini aşması durumunda, bu hesap kaleminin ayrı bir başlık altında
ayrıca gösterilmesi istenmiştir.
3.2 TMS-TFRS’ye Göre Bilanço
TMS – TFRS’ye göre ise bilanço’nun biçimsel yapısı, kapsamı ve içeriğine yönelik düzenlemeler genel olarak ve öncelikle TMS 1 Finansal
Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yapılmıştır. TMS 1’de cari/cari olmayan
varlık ve kaynak ayrımına göre sınıflama ve likidite esaslı sınıflama olmak
üzere bilançonun iki yöntemden birine göre sunulabileceği belirtilmektedir
(TMS 1). Yöntemlerden hangisine göre bilançonun sunulacağına karar verirken, işletmenin normal faaliyet döngüsünün açıkça belirlenip belirlenememesine ve hangi yöntemin güvenilir bilgi sağlayacağına bakılması gerekmektedir.
TMS 1’de normal faaliyet döngüsü, işleme tabi tutulmak üzere tedarik
edilen varlıkların nakit ve nakde dönüşme süreci olarak tanımlanmıştır. Tipik
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faaliyet döngüsü, borçlanarak veya nakden stok alımı, sonra stokların satılarak nakde veya alacağa ve son olarak da alacakların tahsiliyle nakde dönüşmesi ve borçların ödenmesi şeklinde işlemektedir. İşletmenin normal faaliyet
döngüsünün açıkça belirlenemediği durumlarda likidite esaslı sunuş tercih
edilir. Örneğin finansal kuruluşlar, açıkça belirlenebilen bir faaliyet döngüsü
içinde mal ve hizmet sunmadıklarından, likidite esaslı sunum yapmak durumundadırlar.
Güvenilir bilgi ise, finansal tablo kullanıcılarının doğru ve tutarlı ekonomik kararlar almalarına yardımcı olacak bilgidir. Normal faaliyet döngüsü
açıkça belirlenebilmekle birlikte, likidite esaslı sınıflamanın daha güvenilir
bilgi sağlayacağı durumlarda, bu yöntemin kullanılması gerekmektedir. Örneğin cari/cari olmayan varlık/kaynak ayrımına göre raporlama yapan bir işletmenin net işletme sermayesi pozitif dahi olsa, borç ödeme gücü zayıflamışsa,
alacak ve stok devir hızı ile nakit oranı düşmüşse, likidite esaslı sınıflama
daha güvenilir bilgi sağlayabilir (Örten, Kaval ve Karapınar, 2007, 20).
Normal faaliyet döngüsünün açıkça belirlenemediği ve likidite esaslı
sunumun daha güvenilir bilgi sağladığının kabul edildiği istisnai durumlar
dışında, bilançoda varlıklar ve kaynaklar cari ve cari olmayan ayrımına göre
sınıflandırılır (TMS 1.51). Çünkü faaliyet döngüsü açıkça belirlenebilen işletmelerde, cari/cari olmayan varlık/kaynak ayrımı, işletmenin faaliyet döngüsü
içinde devretmesi beklenen varlık ve kaynaklarla, işletmenin uzun dönem faaliyetlerinde kullanılan varlık ve kaynaklar arasında ayrım yapılmasını olanaklı hale getirdiğinden, bu şekilde bir ayrımın daha yararlı bilgi sağlayacağı
kabul edilmektedir. TMS 1’de işletmelerin bilançolarının sunumunda cari/cari
olmayan varlık ve kaynak ayrımına göre sunumun esas alınması halinde,
cari/cari olmayan varlık ve kaynak ayrımının ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır (TMS 1.57; 1.60). TMS 1.57’ye göre;
- İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde satılması, tüketilmesi veya
paraya çevrilmesi beklenen veya satış ya da kullanım amaçlı olarak elde tutulan,
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- Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulan,
- Bilanço tarihinden sonraki 12 ay içinde paraya dönüşmesi beklenen
veya,
- Bilanço tarihinden sonra en az 12 ay için borçların ödenmesi veya
alış-veriş için kullanılması kısıtlanmamış nakit ve nakit benzeri varlıklar cari
varlık olarak sınıflandırılır.
Bu sınıflandırmada cari-cari olmayan varlık ayrımının TDMS’deki geleneksel dönen/duran varlık ayrımından biraz farklılaştığı görülmektedir. Çünkü
TMS – TFRS öncelikle normal faaliyet döngüsünün parçası olarak bilanço
tarihinden sonraki 12 aydan daha uzun sürede satılması, tüketilmesi veya
paraya çevrilmesi beklenen alacaklar (Örten, Kaval ve Karapınar, 2007), stoklar (Bonham ve ötekiler, 2004, 144) ve diğer varlıkları cari varlıklar kapsamına almaktadır (Alfredson ve ötekiler, 2005, 560). Dolayısıyla cari/cari olmayan ayrımında önemli bir husus, bilanço tarihinden sonraki 12 ay içinde nakde
dönüşmesi beklenmiyor olsa dahi, ticari alacaklar, personelden alacaklar, normal faaliyet döngüsü içinde satılan, tüketilen ve nakde çevrilen stoklar gibi
varlıkların cari varlıklar arasında gösterilmesidir (Köse, 2008, 80). TMS 1’e
göre normal faaliyet döngüsünün parçası olmayan varlıkların ise, TDMS’de
olduğu gibi 12 aylık normal faaliyet dönemi dikkate alınarak cari/cari olmayan varlık ayrımının yapılması gerekmektedir. Normal faaliyet döngüsü ve
dönemine göre cari varlık olarak sınıflandırılan varlıkların dışındaki bütün
varlıklar cari olmayan varlık olarak sınıflandırılır.
Varlık yapısının oluşumuna paralel olarak kaynakların sınıflamasında da
aynı kriterler esas alınmaktadır. TMS 60’a göre;
- İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesi beklenen,
- Öncelikle ticari faaliyetler için kullanılan,
- Bilanço tarihinden sonraki 12 ay içinde ödenmesi beklenen veya
- İşletmenin bilanço tarihinden sonraki 12 ay içinde ödenecek olan ve
vadesini değiştirme (erteleme) hakkına sahip olmadığı borçlar cari kaynak
olarak sınıflandırılır.
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Kaynakların sınıflandırılmasında cari-cari olmayan kaynak ayrımı da
TDMS’deki kısa ve uzun vadeli kaynak ayrımından biraz farklıdır. Normal
faaliyet döngüsünün parçası olarak satıcılara borçlar, personele borçlar gibi
bilanço kalemleri vadeleri bir yıldan uzun dahi olsa cari borçlar arasında yer
alacaktır (Örten, Kaval ve Karapınar, 2007, 22). Dolayısıyla cari varlıklara
benzer şekilde cari kaynaklar bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun
sürede ödenmesi beklenen borçları kapsayabilmektedir (Alfredson ve ötekiler,
2005, 560). Normal faaliyet döngüsünün parçası olmayan borç ve yükümlülükler ise, normal faaliyet dönemine göre cari ve cari olmayan kaynak olarak
gruplandırılır. Buna göre bilanço tarihinden itibaren 12 ay içinde ödenmesi
beklenen borç ve yükümlülükler cari kaynak, 12 aydan uzun sürede ödenmesi beklenenler borç ve yükümlülükler de cari olmayan kaynak olarak gruplandırılır. Borç ve yükümlülüklerin sınıflanmasında TMS 1’de dikkat çeken bir
diğer husus ise, ”erteleme hakkı”dır. Eğer bir finansal borç 12 aydan kısa sürede ödenecek dahi olsa, işletmenin bilanço tarihinden itibaren 12 ay içinde
borcu yeniden finanslama veya döndürme beklentisi varsa borç cari olmayan
borç olarak sınıflandırılır (TMS 1.64). Buna paralel şekilde işletmenin borcu
uzun vadeli dahi olsa, sözleşmede yer alan bir taahhüdün yerine getirilmemesi veya ihlali durumunda ödenebilir hale geliyorsa, bu borç cari borç olarak
sınıflandırılır (TMS 1.65).
3.3 TDMS ve TMS-TFRS’ye Göre Düzenlenen Bilançoların Temel
Farklılıkları
TDMS ile karşılaştırıldığında, TMS/TFRS cari/cari olmayan varlık ve
kaynak ayrımına göre sınıflamanın dışında, finans ve hizmet sektöründeki
işletmelerin farklı yapı ve niteliklerini de dikkate alarak likidite esaslı sınıflandırmaya göre raporlama seçeneğini de kabul etmektedir. Yine cari/cari olmayan varlık ve kaynak ayrımında TMS 1’le getirilen önemli yeniliklerden biri
normal faaliyet döngüsü kavramıdır. Buna göre TDMS’de dönen varlıklar ile
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duran varlıkların, kısa vadeli yabancı kaynaklar ile uzun vadeli yabancı kaynakların ayrımında sadece normal faaliyet dönemi dikkate alınırken,
TMS/TFRS’de önce normal faaliyet döngüsü dikkate alınarak faaliyet döngüsünün unsuru olan varlık ve kaynakların cari varlık ve kaynaklarda raporlanması istenmektedir. Faaliyet döngüsünün unsuru olmayan varlık ve kaynakların ise, TDMS’de olduğu gibi normal faaliyet dönemine göre ayrıma tabi
tutulması istenmektedir.
TDMS ile TMS/TFRS arasında varlık ve kaynakların alt gruplarının ve
ana hesapların oluşumunda da farklılıklar mevcuttur. TDMS’de alt hesap
grupları ve hesap isimleri kesin bir formatla belirlenmiş ve bu formatın dışında ana hesap açılmasına ve bilanço hesapları arasında mahsup yapılmasına
izin verilmezken, TMS 1’de hesap grupları ve ana hesap ayrımına değinilmeden bilançoda en azından yer alması gereken başlıklar ve bu başlıklara ilaveten hangi hallerde bilançoda ek ve alt başlıklar açılması gerektiği açıklanmıştır. TMS 1.68 ve 1.68/A’ya göre bilançoda en azından aşağıdaki başlıklar yer
almalıdır:
• Maddi duran varlıklar,
• Yatırım malları (Yatırım amaçlı gayrimenkuller),
• Maddi olmayan duran varlıklar,
• Finansal varlıklar,
• Özkaynak yöntemine göre izlenen yatırımlar (iştirakler, bağlı ortaklıklar),
• Biyolojik varlıklar,
• Stoklar,
• Ticari ve diğer alacaklar,
• Nakit ve nakit benzerleri,
• Ticari ve diğer borçlar
• Karşılıklar
• Finansal borçlar,
• Dönem vergisi ile ilgili borçlar ve varlıklar
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• Ertelenen vergi borçları ve ertelenen vergi varlıkları
• Özkaynaklarda gösterilen azınlık hakları,
• Ana şirketin ortaklarına ait çıkarılmış sermaye ve yedekler,
• Satılmak üzere elde tutulan ve TFRS 5’e göre elden çıkarılacak varlıklar
• Satılmak üzere elde tutulan ve TFRS 5’e göre elden çıkarılacaklara
ilişkin yükümlülükler
Bilanço da asgari yer alması gerek başlıklara ilaveten, standartta farklı
ölçü ile değerlenen varlıkların, nitelik ve işlevleri farklı olan varlık ve kaynakların ayrı başlıklarda sunulması gerektiği belirtilmektedir (TMS 1.73). Bu
duruma örnek olarak aşağıdaki başlıklardaki varlık ve kaynaklar gösterilebilir:
• Özkaynak yöntemi ile değerlenen iştirakler ile satışa hazır finansal
varlık olarak sınıflandırılan varlıklar,
• Şerefiye,
• Personele sağlanan faydalar ve personel için katlanılan yükümlülükler.
Bilanço’da asgari yer alması gereken başlıklar ve farklı değerleme ölçülerine göre değerlemeden veya varlık ve kaynakların nitelik ve işlevlerinin
farklı olmasından dolayı açılması gereken başlıkların dışında, gerçeğe uygun
sunuş ve önemlilik kavramları gereğince işletmeler gerekli ve önemli gördükleri takdirde bilançoda ek ve alt başlıklar açabilirler (TMS 1.69). Hem finansal tabloların sunuluşu hem de diğer standartlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, işletmeler önemli gördükleri benzer nitelikteki kalemleri raporlama seçenekleri çerçevesinde ayrı ayrı raporlayabilecekleri gibi, benzer nitelikteki önemsiz kalemleri dipnotlarda açıklamak kaydıyla diğer kalemlerle birleştirerek sunabilirler. Ana gruplara ilişkin alt sınıflamadaki ayrıntı, açılacak
başlığın tutarı, boyutu, niteliği ve işlevine dayanır (TMS 1.75). Örneğin alacaklar, ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar, peşin ödemeler (gelecek
aylara ait ödemeler) ve diğer alacaklar biçiminde sınıflandırılabilir.
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Aşağıda bilançoda en azından bulunması gereken hesap grupları ile varlık ve kaynakların farklı nitelik ve işlevlerine göre bilançoda yer alması gereken ana hesap gruplarını dikkate alan bir bilanço örneği sunulmaktadır.
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Bilanço kalemleri itibariyle TDMS ve TMS/TFRS karşılaştırıldığında,
kesin bir format önerilmemekle birlikte, TMS/TFRS’nin daha şeffaf ve detaylı bilgi sunmayı hedeflediği söylenebilir. TMS/TFRS’nin uygulanmasıyla
TDMS’deki hesap gruplarının bazıları bölünerek yeni hesap gruplarının oluşturulması gerekecektir. Örneğin, ilişkili taraflardan alacaklar diğer alacaklardan, canlı varlıklar stoklardan ve maddi duran varlıklardan, satış amaçlı elde
tutulan cari olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller maddi duran
varlıklardan, şerefiye maddi olmayan duran varlıklardan ayrı raporlanacaktır.
Bunun dışında TDMS’den farklı olarak ertelenen vergi varlıkları, ertelenen
vergi yükümlülükleri ve devlet teşvik ve yardımları gibi tamamen yeni hesap
gruplarının da eklenmesi gerekmektedir.
Hesap grupları ve bu hesap grupları içinde yer alacak hesaplarla ilgili
değişikliklerin bazıları ise şu şekilde özetlenebilir (Akdoğan ve Sevilengül,
2007). THP’deki hazır değerler grubu TMS-TFRS’ye göre nakit ve nakit benzeri varlıklar grubu olarak isimlendirilmektedir. Nakit ve nakit benzeri varlıklar grubu TDMS’deki hazır değerlere ilaveten banka mevduatlarına tanınan ve
hesap bakiyesinin eksiye inebilmesine neden olan kredi kullanımlarını ve
nakit benzeri yatırımları da kapsamaktadır. TMS 7 Nakit Akış Tablosu standardı’na göre, cari hesaplara tanınan limitler dahilinde çekilen tutarların kredi
olarak mali borçlar grubunda değil, nakit benzeri varlıklar grubunda raporlaması gerekmektedir. Standartlar açısından, likidite değeri yüksek olan ve paraya çevrilmesinde herhangi bir değişim riski bulunmayan varlıkların nakit benzeri varlıklar grubunda izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle TDMS’ye göre
menkul kıymetler grubunda izlenen likit fonlar v.b. varlıkların, standartlar açısından finansal varlıklar grubunda değil, nakit ve nakit benzeri varlıklar grubunda izlenmesi gerekmektedir.
TDMS’deki menkul kıymetler grubu standartlarda finansal varlıklar olarak ifade edilmektedir. TDMS’ye göre menkul kıymetler esas olarak hisse
senetleri, özel kesim tahvil, senet ve bonoları ile kamu kesimi tahvil, senet ve
bonoları olarak sınıflandırılırken, standartlar açısından finansal varlıklar alım-
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satım amaçlı finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve vadeye
kadar elde tutulacak finansal varlıklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Ayırca
finansal varlıkların kapsamı türev finansal varlıklıkları da kapsayacak şekilde
genişlemektedir.
TMS-TFRS’ye göre alacaklar ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer alacaklar hesap gruplarına ayrılabilir. Cari-cari olmayan varlık ve
kaynak ayrımına göre raporlama yapan işletmelerde, normal faaliyet döngüsü
gereğince vadesi bir yıldan daha uzun olan ticari alacaklarda cari varlıklar
grubundaki ticari alacaklar hesap grubunda yer alacaktır. Özün önceliği ve
önemlilik ilkeleri gereğince standartlar açısından ticari alacaklar hesap grubunda banka garantisi olmayan kredi kartlarından ticari alacaklar ve alınan
ileri tarihli çekler için ana hesaplar açılabilir. Ayrıca THP’de sadece senetli
alacaklar için reeskont ayrılabileceği dikkate alınarak açılan Alacak Senetleri
Reeskontu Hesabı tüm ticari alacakların reeskontunu kapsayacak şekilde
Ertelenmiş Faiz Gelirleri veya Ticari Alacaklar Reeskontu Hesabına dönüştürülebilir. TMS-TFRS açısından bilançoda ilişkili taraflardan alacaklar için
oluşturulacak hesap grubuna TDMS’ye göre diğer alacaklar grubunda yer alan
ortaklardan alacaklar, iştiraklerden alacaklar ve bağlı ortaklıklardan alacaklar
aktarılabilir. Bu grubun kapsamına yöneticilerden alacaklar, iş ortaklıklarından alacaklar, ilişkili taraflardan diğer alacaklar, ilişkili taraflardan tahsili şüpheli alacaklar, ilişkili taraflardan tahsili şüpheli alacaklar karşılığı (-) ve ilişkili taraflardan alacak reeskontları (-) dahil edilebilir. Diğer alacaklar grubu ise
personelden alacaklar, vergi idaresinden alacaklar, kiracılardan alacaklar, verilen depozito ve teminatlar, diğer çeşitli alacaklar, tahsili şüpheli diğer alacaklar, tahsili şüpheli diğer alacaklar ve diğer alacaklar reeskontları (-) şeklinde
oluşturulabilir.
TMS 2 stoklar standardına göre hizmet maliyetleri de stoklanabilir olarak kabul edildiği için TDMS’ye göre daha önce bilanço kapsamında raporlanmayan tamamlanmamış ve tamamlanmış hizmet maliyetlerinin, stoklar
grubu kapsamında raporlanması gerekmektedir. Yine cari-cari olmayan varlık
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ve kaynak ayrımına göre raporlama yapan işletmelerde normal faaliyet döngüsü gereğince bir yıldan daha uzun sürede kullanılacak stoklar da bu grupta
yer alacaktır. TDMS’ye göre stoklar grubunda izlenen canlı varlıklar için
TMS-TFRS’ye göre ayrı bir hesap grubu oluşturulduğundan canlı varlıklar
stoklar hesap grubunda değil, canlı varlıklar hesap grubunda raporlanacaktır.
TMS-TFRS’ye göre oluşturulacak canlı varlıklar hesap grubu ürün veren bitkiler, ürün vermeyen bitkiler, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kümes
hayvanları, suda yaşayan hayvanlar, diğer canlı varlıklar, canlı varlıklar değer
düşüklüğü karşılığı (-) ve canlı varlıklar için verilen sipariş avansları şeklinde
sınıflandırılabilir. Cari-cari olmayan varlık ve kaynak ayrımına göre normal
faaliyet döngünün parçası olan canlı varlıklar da bir yıldan uzun süreli olarak
işletmede tutulsalar da cari varlıklar grubundaki canlı varlıklar alt hesap grubunda raporlanmalıdır.
Cari varlıklar grubuna yeni eklenecek olan satış amaçlı elde tutulan cari
olmayan varlıklar alt hesap grubunda cari olmayan varlıklar grubunda yer alan
alt hesap grupları için canlı varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi
varlıklar, maddi olmayan varlıklar ve satış amaçlı diğer cari olmayan varlıklar
şeklinde ayrı hesaplar açılabilir.
TDMS’deki mali duran varlıklar TMS-TFRS’ye göre cari olmayan
finansal varlıklar olarak ifade edilebilir ve bu grupta satılmaya hazır finansal
varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, iş ortaklıkları ve türev
finansal araçlar izlenebilir. Standartlar gereğince iştirakler önemli etkiye sahip
olup olmamalarına göre ayrı ayrı izlenebilirler.
Bir yıldan uzun süre işletmede kullanılmak üzere elde tutulan ve faaliyet
döngüsünün parçası olmayan canlı varlıklar için cari olmayan varlıklar grubunda canlı varlıklar alt hesap grubu oluşturulmalıdır. Bu alt hesap grubunda
yer alacak hesaplar meyve ağaçları, meyve vermeyen ağaçlar, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, suda yaşayan hayvanlar, diğer
canlı varlıklar, canlı varlıklar değer düşüklüğü karşılıkları ve canlı varlıklar
için verilen sipariş avansları şeklinde sınıflandırılabilir.
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Cari olmayan varlıklar grubunda açılacak yatırım amaçlı gayrimenkuller
alt hesap grubu yatırım amaçlı arazi ve arsalar, yatırım amaçlı binalar, yatırım
amaçlı tesisler, yatırım amaçlı diğer gayrimenkuller, yatırım amaçlı gayri
menkul amortismanı (-) ve yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü karşılığı (-) şeklinde sınıflandırılabilir. Dolayısıyla standartlar açısından yatırım
amaçlı gayrimenkuller maddi duran varlıklar grubundan çıkarılarak bu grupta
izlenecektir. TDMS’ye göre oluşturulan maddi duran varlıklar grubuna standartlar açısından maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılıkları (-) eklenebilir. Çünkü standartlara göre amortismanların dışında maddi duran varlıklıklarda değer düşüklüğünün de bilançoda raporlaması gerekmektedir.
TMS-TFRS’ye göre şerefiye için ayrı bir hesap grubu oluşturulursa,
şerefiye maddi olmayan duran varlıklar grubundan çıkarılmalıdır. Standartlar
açısından kuruluş ve örgütlenme giderleri aktifleştirilemediğinden kuruluş ve
örgütleme giderleri maddi olmayan varlıklar ve dolayısıyla bilanço kapsamında yer almayacak; bu tür giderler ortaya çıktıkları dönemde gider kaydedilecektir. Bir başka deyişle, bu giderler bilanço kapsamında değil, gelir tablosu
kapsamında ele alınacaktır. Standartlar açısından araştırma giderleri de aktifleştirilemediğinden maddi olamayan duran varlıklar grubunda sadece geliştirme giderlerinin aktifleştirilebilen kısımları yer alacaktır. Yine standartlar açısından bu grup yazılım programları, görsel sanat varlıkları, maddi olmayan
varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) ve yapımı devam eden programlar ve
projeler şeklinde sınıflandırılabilir.
TMS-TFRS açısından bilanço kapsamına alınması gereken bir başka
unsur ise ertelenmiş vergi varlıklarıdır. Ertelenmiş vergi varlıkları bilanço’da
diğer cari olmayan varlıklar hesap grubunda gösterilebileceği gibi (örn. bkz.
Akdoğan ve Sevilengül, 2007) ayrı bir hesap grubu alarak da gösterilebilir.
Muhasebe karı ile mali kar arasında farklılıklara neden olan indirilebilir geçici farklar nazım hesaplar grubunda ayrıntılı olarak izlenebilir. Vergi oranına
göre indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanan tutarlar bilançoda ertelenen vergi varlıkları (alacakları) hesabına veya hesap grubuna kaydedilebilir.

107

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

TMS-TFRS açısından cari-cari olmayan varlık ve kaynak ayrımına göre
raporlama yapan işletmelerde normal faaliyet döngüsünün parçası olan tüm
stoklar cari varlıklar grubundaki stoklar alt grubunda raporlanacakları için,
TDMS’ye göre diğer duran varlıklar grubunda yer alan gelecek yıllar ihtiyacı
stoklar bu gruptan çıkarılacaktır. TDMS’ye göre diğer duran varlıklar hesap
grubunda izlenen elden çıkarılacak stoklar da standartlar açısından cari varlıklar grubundaki stoklar grubunda raporlanacağından diğer cari olmayan varlıklar grubunda stoklar için herhangi bir hesap açılmasına gerek kalmamaktadır.
Yine TDMS’ye göre diğer duran varlıklar hesap grubunda izlenen elden çıkarılacak maddi duran varlıklar, TMS 1 ve TFRS 5’e göre cari varlıklar grubunda açılacak satış amacıyla elde tutulan cari olmayan varlıklar hesap grubunda
yer alacağından diğer cari olmayan varlıklar hesap grubunda maddi duran varlıklar için herhangi bir hesap açılmasına gerek kalmamaktadır.
Cari kaynaklar grubunda borçlar mali borçlar, ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer borçlar şeklinde hesap gruplarına ayrılabilir. TDMS’deki
mali borçlar grubuna standartlar açısından türev finansal borçlar ve finansal
borçlar reeskontu (-) eklenerek yeniden sınıflandırma yapılabilir. TDMS’den
farklı olarak verilen ileri tarihli çekler ticari borçlar grubunda ayrı bir hesap
açılarak izlenebilir. Borç senetleri reeskontu tüm ticari borçları kapsayacak
şekilde ertelenmiş faiz giderleri veya ticari borçlar reeskontu olarak genişletilebilir. Yine cari-cari olmayan varlık ve kaynak ayrımına göre bilanço hazırlayan işletmelerde normal faaliyet döngüsünün bir parçası olarak bir yıldan
uzun vadeli ticari borçların da bu gruba aktarılması gerekmektedir.
TDMS’deki diğer borçlar grubunda yer alan ortaklara borçlar, iştiraklere borçlar, bağlı ortaklıklara borçlar ve yönetici personele borçlar ilişkili taraflara
borçlar grubuna alınabilir. Ayrıca bu grupta iş ortaklıklarına borçlar, ilişkili
taraflara diğer borçlar ve ilişkili taraflara borçlar reeskontu için hesaplar açılabilir.
TMS-TFRS açısından borç ve gider karşılıkları grubunda kıdem tazminatı karşılıklarına ilaveten çalışanlara sağlanacak diğer faydalara ilişkin karşı-
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lıklar, garanti yükümlülükleri karşılıkları, maddi varlıklar sökülme ve restorasyon maliyetleri karışlıkları (-) ayrı başlıklarda izlenebilir. Maliyet gider
karşılıkları tüm gider karşılıklarını kapsayacak şekilde gider karşılıklarına
dönüştürülebilir.
TDMS’deki sınıflandırmadan TMS-TFRS’ye göre sınıflandırmaya
geçerken diğer borçlar grubundan ortaklara borçlar, iştiraklere borçlar, bağlı
ortaklıklara borçlar ile personele borçların bir kısmı ilişkili taraflara borçlar
grubuna aktarılabilir. İlişkili taraflara borçlar grubunda iş ortaklıklarına borçlar, ilişkili taraflara diğer borçlar ve ilişkili taraflara borçlar reeskontu (-) için
yeni hesaplar açılabilir. Borç ve gider karşılıkları grubunda kıdem tazminatı
karşılıklarına ilaveten çalışanlara sağlanacak diğer faydalara ilişkin karşılıklar, garanti yükümlülükleri karşılıkları, maddi duran varlıklar sökülme ve restorasyon maliyetleri karşılıkları için ilave hesaplar açılabilir.
Geçmiş yıllara ilişkin düzeltmeler ve standartlara geçiş farklarından kaynaklanan kar ve zararlar için özkaynaklar grubunda geçmiş yıllar karları ve
geçmiş yıllar zararları hesapları açılabilir. Muhasebe standartlarının değerleme hükümleri çerçevesinde sermaye yedekleri grubunda maddi olmayan varlıklar yeniden değerleme artışları, özel tükenmeye tabi varlıklar yeniden
değerleme artışları ve finansal varlıklar değerleme farkları için bu hesap grubunda ilave hesaplar açılabilir.
4. ÖRNEK UYGULAMA
Bilançodaki hesap grupları açısından TDMS ile TMS/TFRS arasındaki
farklılıklar aşağıdaki gibi bir örnekle daha somut bir şekilde açıklanabilir.
Örneğin X işletmesinin TDMS’ye göre düzenlenen bilançosundaki ana hesap
grupları aşağıdaki gibi olsun.
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Yapılan incelemede X işletmesinin varlık ve kaynaklarına ilişkin aşağıdaki bazı bilgilere ulaşılmıştır.
- Menkul Kıymetler içindeki 1.000 liralık kısmın likit fonlardan oluştuğu belirlenmiştir.
- Dönen varlıklar grubundaki diğer alacakların 1.000 liralık kısmı ilişkili taraflardan alacaklardan ve kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki
diğer borçların da 500 liralık kısmı ilişkili taraflara borçlardan oluşmaktadır.
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- Stokların 600 liralık kısmı vadeli alışlar için ödenen vade farkından
oluşmaktadır.
- Maddi duran varlıkların 300 liralık ve stokların 800 liralık kısmının
canlı varlıklardan oluştuğu belirlenmiştir.
- Maddi duran varlıkların 2.000 liralık kısmı yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır.
- Maddi duran varlıkların 500 liralık kısmı satılmak üzere elde tutulan
maddi duran varlıklardan oluşmaktadır.
- Maddi olmayan duran varlıkların 1.200 liralık kısmı şerefiyeden oluşmaktadır.
- Diğer duran varlıkların 1.800 liralık kısmı stoklardan oluşmaktadır.
- İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları içinde yer alan mali borçlarının 600 liralık kısmına ilişkin işletme erteleme ve yeniden borçlanma hakkına sahiptir. Uzun vadeli yabancı kaynaklarda yer alan mali borçların 1.000
liralık kısmı sözleşmede belirtilen şartlar yerine getirilmediğinden ödenilmesi gereken borç haline gelmiştir.
Yukarıdaki farklılıklar dikkate alındığında TMS-TFRS açısından X
işletmesinin bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır.
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TMS-TFRS’ye göre bilanço hazırlanışıyla ilgili hesaplamalar:
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Nakit ve Nakit Benzerleri

2.500.-

Hazır değerler

1.500.-

Likit fonlar

1.000.-

Finansal Yatırımlar

1.500.-

Menkul Kıymetler

2.500.-

Likit Fonlar

(1.000)

Ticari Alacaklar

6.000.-

Ticari Alacaklar

6.200.-

Uzun vadeli ticari alacaklardan devreden

2.000.-

Toplam ticari alacaklar reeskontu

(1.000)

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

(1.200)

Diğer Alacaklar

200

Diğer Alacaklar

1.200.-

İlişkili Taraflardan Alacaklar

(1.000)

Stoklar

8.400.-

Stoklar

8.900.-

Diğer duran varlıklardan aktarılan stoklar

1.800.-

Vadeli alışlar için ödenen vade farkları

(600)

Canlı varlıklar

(800)

Stok Değer Düşüş Karşılığı

(900)

Maddi Varlıklar

4.200.-

Maddi Duran Varlıklar

9.100.-

Birikmiş Amortismanlar

(2.100)

Satış Amaçlı Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıklar

(500)

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

(2.000)

Canlı Varlıklar

(300)

Maddi Olmayan Varlıklar

1.800.-

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

3.900.-

Şerefiye

(1.200)

Birikmiş Amortismanlar

(900)
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Diğer Cari Olmayan Varlıklar

1.400.-

Diğer Duran Varlıklar

3.200.-

Stoklar

(1.800)

Cari varlıklar toplamı TDMS’ye göre 40.000, TMS-TFRS’ye göre
39.400 liradır. 600 liralık fark stoklar içindeki 600 liralık vade farkından kaynaklanmaktadır.
Finansal Borçlar (KV)

2.000.-

Mali Borçlar

1.600.-

Ertelenebilir ve yenilenebilir kısa vadeli borçlar

(600)

Ödenebilir hale gelen uzun vadeli borçlar

1.000.-

Ticari Borçlar

5.800.-

Ticari Borçlar

4.200.-

Uzun Vadeli Ticari Borçlardan aktarılan

2.850.-

Toplam Ticari Borçlar Reeskontu

(1.250)

Diğer Borçlar (KV)

250.-

Diğer Borçlar (KV)

750.-

İlişkili taraflara borçlara aktarılan

(500)

Finansal Borçlar (UV)

5.900.-

Mali Borçlar

6.300.-

Ertelenebilir ve yenilenebilir kısa vadeli borçlar

600.-

Ödenebilir hale gelen uzun vadeli borçlar

(1.000)

5. SONUÇ
TDMS’ye göre bilanço kesin bir formatla belirlenmiş ve bilançoda yer
alacak hesap grupları ve ana hesaplar ayrı ayrı ve kesin bir şekilde açıklanmışken, TMS-TFRS bilançonun sunumu konusunda cari-cari olmayan varlık ve
kaynak ayrımına göre bilanço ve likidite esaslı bilanço olmak üzere iki seçenek ortaya koymakta; bilançoda yer alması gereken başlıkları belirlemekte,
önemlilik ilkesine göre bilançoda yeni ve ilave başlıklar açılmasına izin ver-
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mekte, önemsiz olan unsurlarında birleştirilerek sunulmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca TMS-TFRS bilançoda yer alacak başlıkların hesap grubu ve
hesap ismi olarak ayrımını da yapmamaktadır. TDMS’ye göre düzenlenen
bilançolara ilişkili taraflardan alacaklar, canlı varlıklar, satılmak amacıyla elde
tutulan cari olmayan varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller gibi yeni başlıkların eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle gerek bilançoda yer alacak başlıklar gerekse dipnotlarda yapılması gereken açıklamalar dikkate alındığında,
TMS-TFRS’ye göre düzenlenecek bilançoların TDMS’ye göre düzenlenecek
bilançolardan daha kapsamlı ve şeffaf bilgi sağlayacağı söylenebilir.
TDMS ve TMS-TFRS’ye göre düzenlenecek bilançolar arasında sınıflandırma, kapsam ve içerik açısından önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. TMS-TFRS cari-cari olmayan varlık ve kaynak ayrımına göre bilanço
düzenleme seçeneğini benimseyen işletmeler için normal faaliyet dönemine
ilaveten normal faaliyet döngüsüne göre de varlık ve kaynak ayrımının yapılmasını dikkate almaktadır. Yukarıdaki örnek uygulamada da görüleceği gibi
dönen ve duran varlık ile kısa vadeli yabancı kaynak ve uzun vadeli yabancı
kaynak toplamları, TDMS ve TMS-TFRS’ye göre düzenlenen bilançolarda
önemli farklılıklar göstermektedir.
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BORÇLANMA MALİYETLERİNİN
UMS 23, KOBİ’LER İÇİN UFRS VE
VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
AN ASSESSMENT OF BORROWING
COSTS IN THE CONTEXT OF IAS 23,
IFRS FOR SMEs AND TAX PROCEDURE
LAW
Muharrem KARATAŞ*
Öz
İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlandığı ve varlıkların
maliyetine eklenmiş bulunan faiz, kredi komisyonları, kur farkları ve benzeri
giderler borçlanma maliyeti (finansman gideri) olarak tanımlanır. Anlaşılabilir,
tutarlı, tarafsız ve karşılaştırılabilir nitelikteki finansal tabloların sunulması,
bu raporları kullanan kişi ve kurumların ekonomik karar almalarında önemli
rol oynamaktadır. Yüksek kaliteli karşılaştırılabilir finansal bilginin ve uluslararası alanda yeknesak uygulamaların sağlanması amacıyla, Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu(IASB) tarafından Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS) yayımlanmaktadır. Bu bağlamda; IASB tarafından yayınlanan standartlardan biri de Mart 2007’de gözden geçirilen UMS
23 Borçlanma Maliyetleri’dir. Bu çalışmanın amacı; borçlanma maliyetlerinin
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muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları açıklamak ve borçlanma maliyetleri
konusunu muhasebe standartları ve Vergi Usul Kanununa(VUK) uygun olarak
tartışmaktır.
Anahtar Sözcükler: UMS 23, Borçlanma Maliyetleri, Vergi Usul Kanunu
Abstract
Borrowing costs (financing expenses) are defined as interest that entities
incur in connection with the borrowing of funds and form part of the cost of the
assets such as interest expense, credit commissions, exchange differences and
similar expenses. Presentation of understandable, consistent, neutral and comparable financial statements plays a very important role in economic decisions
of persons and constituents who use these statements. In order to provide highly
qualified financial information and unanimous application in the international
context, International Financial Reporting Standards are issued by International
Accounting Standards Board (IASB). In this regard, one of the standards that
IASB published is IAS 23 Borrowing Costs which was revised in March 2007.
The aim of this study is to explain fundamental principles of accounting for borrowing costs and discuss the issue of borrowing costs in accordance with the
accounting standards and Tax Procedure Law (TPL).
Key Words: IAS 23, Borrowing Costs, Tax Procedure Law
1. GİRİŞ
Finansal raporların anlaşılır, tutarlı, tarafsız ve karşılaştırılabilir nitelikte
sunulması, bu raporları kullanan kişi ve kurumların sağlıklı karar almalarında
önemli rol oynamaktadır. Bunun sağlanması bakımından, muhasebe ve raporlamanın yüksek kalitede ve küresel düzeyde benimsenmiş standartlara uygun
olarak yapılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası uygulamalarındaki farklılıkların giderilmesi de gerekir. Nitekim, muhasebe ve raporlama işlemlerinde-
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ki farklılıklar, yatırımcıların, borç verenlerin ve diğer tüm paydaşların yapacakları karşılaştırmaları zorlaştırmaktadır.
Bilindiği üzere, yüksek kaliteli karşılaştırılabilir finansal bilginin ve
uluslararası alanda yeknesak uygulamaların sağlanmasını teminen
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS) yayımlanmakta olup bu Standartlar genel itibariyle büyük ölçekli ve menkul kıymetleri kamuya açık borsalarda işlem
gören işletmeleri esas almaktadır.
Borçlanma maliyetlerine ilişkin olarak IASB tarafından 2007 yılında
UMS 23’ün gözden geçirilmesine paralel olarak TMSK tarafından
09/11/2005 tarihinde yayımlanmış olan TMS 23’ün yerini, 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan yıllık dönemlerde uygulanmak üzere 15/07/2007 tarihinde yayımlanan yeni TMS 23 almıştır. Çalışmamız kapsamında yer alan
muhasebe standartları ve uygulamaları genel olarak bu yeni TMS 23 çerçevesinde ele alınmış olup Standartta meydana gelen değişiklikler ve nedenleri
muhasebe uygulamalarına olan etkilerini yansıtacak şekilde açıklanmıştır.
Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler olarak bahsi
geçen şirketler açısından olduğu gibi, kamuya açıklanan finansal bilgilerin
tam ve gerçeğe uygun olmasının ekonomideki tüm aktörlerin yararına olacağı
açıktır. Başka bir deyişle, gerçeğe uygun bilgi içeren ve faydasından daha az
maliyetle elde edilen finansal raporlar sunulması ihtiyacı KOBİ’lerin de dahil
olduğu çok geniş bir ilgi grubunu içermektedir. Bu gerçek, UFRS’lerin,
KOBİ’lerde nasıl uygulanabileceği sorununu gündeme getirmiş ve sözü edilen sorunun çözümü amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(IASB) tarafından 2009 yılının Temmuz ayında “KOBİ’ler için UFRS”
yayımlanmıştır. KOBİ’ler için UFRS’nin 25 inci bölümünde düzenlenen borçlanma maliyetlerine de çalışmamız kapsamında yer verilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine
ilişkin esasları ve yöntemleri muhasebe standartları ve uygulamaları ile ülkemiz vergi mevzuatı çerçevesinde değerlendirmektir.
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2. BORÇLANMA MALİYETLERİ KAVRAMI
İşletmeler faaliyet konularına göre içinde bulundukları sektörün gereklerine uygun olarak mal ve hizmet satın almak ya da bu malı veya hizmeti üretmek için gerekli yatırımları yapmak zorundadır. Bu yatırımların gerçekleştirilebilmesi ancak yeterli finansal kaynağın sağlanması ile mümkün olmaktadır.
Bazı işletmeler kaynak ihtiyaçları için özkaynaklarını kullanırken, bazı işletmeler de özkaynaklarının yetersiz kalması durumunda borçlanmayı tercih
etmektedir. Aslında, yabancı kaynakların türlerine göre kolay elde edilebilmesi, yabancı kaynak maliyetlerinin bir kısmının gider yazılabilmesi gibi avantajlar da yabancı kaynak kullanımını cazip hale getirebilmektedir(Şen, 2006).
İşletmeler bankalardan borçlanabileceği gibi, satıcılarla yapılan ticari
ilişkilerden, vergi daireleri veya sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlardan,
alınan avanslardan, personele, ortaklara veya diğer kişilere olan borçlardan,
tahvil ihracı gibi sermaye piyasası işlemlerinden de borçlanabilmektedir(Kepçe,2001).
İşletmeler ihtiyaç duydukları finansal kaynağı özkaynaklar dışındaki
herhangi bir kaynaktan sağlamaları durumunda katlanmak zorunda oldukları
finansal yük genellikle “borçlanma maliyetleri” veya “finansman giderleri”
başlıkları altında ele alınmaktadır. Ancak söz konusu finansal yükün gider
veya maliyet olarak muhasebeleştirilmesine karar verme aşamasında temel
alınacak kriterler konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin katlanmak zorunda oldukları finansal yük “borçlanma maliyetleri” olarak ele alınacak olursa ilgili tutarın direkt maliyet olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği, “finansman giderleri” olarak ele alınacak olursa ilgili tutarın ortaya çıktığı
dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği izlenimi ortaya çıkmaktadır(Kepçe,2001). Ancak bu konunun düzenlendiği uluslararası muhasebe
standardında (UMS 23) finansman giderleri kavramı yerine borçlanma maliyetleri kavramının kullanılması; bu giderlerin finansman fonksiyonunun
yarattığı maliyetler olduğunun vurgulanmasını sağlamaktır(Sevilengül,2003).
Dolayısıyla yukarıdaki iki kavram aynı tanımı ifade etmektedir.
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Bu bağlamda borçlanma maliyetleri; işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, özkaynaklarındaki yetersizlikten dolayı kullandığı yabancı kaynaklara bağlı olarak yüklendiği giderlerdir(Çilkoparan, 2000). 1 Seri Numaralı
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki “780. Finansman Giderleri
Hesabi"; işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler olarak tanımlanmıştır. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri’nde de benzer bir tanımla borçlanma maliyetleri; “bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak
katlanılan faiz ve diğer giderlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. En kısa tanımıyla borçlanma maliyetleri, borçlanmalara ilişkin katlanılan yükümlülüklerdir.
3. BORÇLANMA MALİYETLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
3.1. Borçlanma Maliyetlerinin Uluslararası Muhasebe
Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi
IASB, işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklarla ilgili olarak ortaya
çıkan finansman giderlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak UMS 23
Borçlanma Maliyetleri Standardını kabul etmiştir. Standartta bu konu borçlanma maliyetleri başlığı altında ele alınmıştır. UMS 23 genel olarak temel ilke,
kapsam, tanımlar, muhasebeleştirme, aktifleştirilebilir borçlanma maliyetleri,
aktifleştirme işlemi, açıklamalar, geçiş ve yürürlük tarihi bölümlerinden oluşmaktadır.
Konuya ilişkin muhasebe düzenlemelerine ülkemiz açısından bakacak
olursak, ilk başlarda muhasebe standartları konusunda birçok düzenlemenin
mevcut olduğunu görürüz. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) yaptığı
çalışmalar neticesinde çeşitli standartlar yayımlamışlardır. Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu’nun (TMSK) kurulmasıyla birlikte bu alanda mevcut olan
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çeşitli düzenlemeler tek çatı altında toplanmıştır. TMSK, Uluslararası
Muhasebe Standartlarına tam uyum stratejisini benimsemiş olup, IASB tarafından 2007 yılında yayımlanan yeni IAS 23’e paralel olarak, 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 15/07/2007
tarihinde TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardını yayımlamıştır.
3.1.1. Amaç ve Temel İlke
Bu Standardın amacı borçlanma maliyetlerine ilişkin muhasebe uygulamalarının belirlenmesidir. Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ancak söz konusu
varlığın işletmeye gelecekte ekonomik bir fayda sağlamalarının muhtemel
olması ve ilgili borçlanma maliyetlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi
koşuluyla ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir.
Bu koşulları sağlamayan diğer tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir(UFRS Cep Kitapçığı, 2009).
3.1.2. Kapsam
İşletmeler, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde bu
Standardı uygularlar. Borç olarak sınıflandırılmayan, imtiyazlı hisseler dahil,
özkaynakların gerçekleşen veya tahmini maliyetleri ile ilgili konular bu
Standardın kapsamında değildir.
İşletmelerce aşağıdaki varlıkların elde edilmesi, inşası veya üretimi ile
doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri ile ilgili olarak bu
Standardın uygulanması gerekli değildir:
(a) Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen bir özellikli varlık, örneğin
bir canlı varlık ve
(b) Çok miktarda ve tekrarlanarak imal edilen veya üretilen stoklar(TMS
23, 2-4 üncü Paragraflar).
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3.1.3. Standart Kapsamında Borçlanma Maliyetleri
Standartta borçlanma maliyetleri; bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderler olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, borçlanma maliyetleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:
• TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında
tanımlanan “etkin faiz oranı yöntemi” kullanılarak hesaplanan faiz gideri,
• TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı uyarınca finansal tablolara
yansıtılan finansal kiralamalara ilişkin borçlanma maliyetleri ve
• Yabancı para ile borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme
olarak dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları(TMS 23, 6 ncı
Paragraf).
Anlaşıldığı üzere Standart her türlü faiz giderini borçlanma maliyeti olarak kabul etmektedir. Kur farkları ise sadece faiz maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alındıkları ölçüde borçlanma maliyeti olarak kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, borçlanma maliyetleri borçlanmalara ilişkin katlanılan
yükümlülükler olduğuna göre, bir kur farkının borçlanma maliyeti sayılabilmesi için mutlaka bir borçlanma işlemi sonucunda meydana gelmiş olması
gerekmektedir.
3.1.4. Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi
Standart kapsamında borçlanma maliyetlerini ve türlerini tanımladıktan
sonra, hangi varlıklara ilişkin borçlanma maliyetlerinin söz konusu Standart
kapsamında aktifleştirilebileceğini inceleyebiliriz.
Söz konusu Standardın temel ilkesi, bir özellikli varlığın elde edilmesi,
inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin
bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturması ve diğer borçlanma maliyetlerinin ise gider olarak muhasebeleştirilmesidir.
Standart, sadece "özellikli varlıklar” için borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilebileceğini belirtmektedir. Özellikli varlıklar, amaçlanan kullanıma
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veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır.
Yukarıda belirtilen koşullara bağlı olarak, aşağıdakiler özellikli varlık
olabilir:
• stoklar,
• imalat tesisleri,
• maddi olmayan duran varlıklar,
• enerji üretim tesisleri veya
• yatırım amaçlı gayrimenkuller(TMS 23, 7 nci Paragraf).
Giriş kısmında değinildiği üzere, daha önce yayımlanmış olan TMS 23
kapsamında borçlanma maliyetlerinin gider olarak veya aktifleştirilerek
muhasebeleştirilmesi seçenek olarak sunulmaktaydı, ancak yenilenen Standart
ile birlikte bu seçenek kaldırılmış ve sadece özellikli varlıklara ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirileceği belirtilmiştir.
İşletmelerce bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile
doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın
maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. İşletmeler, diğer borçlanma maliyetlerini oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirir. Borçlanma maliyetlerinin gider olarak muhasebeleştirilmesine ilişkin özel bir durum belirten
hüküm bulunmamaktadır. Benzer şekilde, borçlanma maliyetleri diğer gider
kalemleri gibi dönemin gelir tablosuna yansıtılır(Bekler, 2007).
Standardın borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ilişkin paragraflarında aktifleştirmenin belirli koşullara bağlı olduğuna değinilmiştir. İlk olarak, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine dahil edilir. Bu
tür borçlanma maliyetleri, güvenilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve işletmeye
gelecekte ekonomik fayda sağlamalarının muhtemel olması durumunda özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir.
Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, özellikli varlıkla ilişkili harcamaların
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hiç yapılmamış olması durumunda ortaya çıkmayacak borçlanma maliyetleridir. Bir işletme, bilhassa bir özellikli varlığın elde edilmesi amacı ile borçlanmışsa, o varlıkla ilgili olan borçlanma maliyetleri kolaylıkla belirlenebilir
(TMS 23, 10 uncu Paragraf). Belirli bir proje için özel olarak katlanılan borçlanma maliyetleri için bu kolaydır fakat çoğu zaman şirketler farklı vade ve
faiz oranlarında krediler almakta ve bunları farklı projeler için kullanmaktadır. Bu gibi durumlarda özellikli varlıklar bazında bir aktifleştirme oranı belirlenir ve borçlanma maliyetleri bu varlıklara bu surette dağıtılır.
Söz konusu aktifleştirme oranı, genel amaçlı olarak alınan kredilerin
aktifleştirme yapılabilecek varlık edinimi finansmanında kullanılması durumunda; aktifleştirilebilecek borçlanma maliyeti tutarını belirlemek için
dönem içinde kullanılan kredilerle ilgili borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı
ortalaması üzerinden hesaplanır ve bu oran aktifleştirilebilecek finansman
giderlerinin belirlenmesinde kullanılır(UFRS Cep Kitapçığı, 2008). Bir
dönem boyunca aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin tutarı (Aktifleştirilecek
Borçlanma Maliyeti = Varlığa İlişkin Yapılan Harcamalar x Aktifleştirme
Oranı), ilgili dönem boyunca oluşan borçlanma maliyetleri tutarını aşamaz.
Örnek:
A işletmesinin 1000 birimlik inşaat halinde bir fabrikası vardır. Şirket bu
1000 birimlik inşaatı borçlanarak finanse etmektedir. Bu borcun 500 birimlik
kısmı doğrudan bu inşaat için alınan banka kredisidir. Diğer 500 birimlik
kısım genel borçlanmadan sağlanmıştır.
Şirketin borç yapısı aşağıdaki gibidir:
İnşaat için alınan kredi
S Bankasından alınan kredi
P Bankasından alınan kredi

Kredi Tutarı
500
1000
500

Faiz Oranı
%10
%12
%8
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Genel amaçlı borçlanmanın aktifleştirme oranı;
(1000*0,12) +(500*0,08) = 160
1000+500 = 1500 (Toplam borç miktarı)
160/1500 = %11
Bu oran ile genel amaçlı borçlanmadan aktifleştirilecek faiz miktarı
500 * 0,11 = 55
Şirketin toplam ödeyeceği faiz;
(500 * 0,10) + (1000 * 0,12) + (500 * 0,08)
= 50 + 120 + 40
=210
Toplam aktifleştirilecek faiz miktarı
(500*%10) + 55 = 105
Muhasebe kaydı;
______________../../20..______________
Finansman Giderleri

210

Banka Kredileri

210

_________________/____________________
Faizin Gider Olarak Muhasebeleştirilmesi
______________../../20..______________
Yapılmakta Olan

105

Yatırımlar
Finansman Giderleri

105

Yansıtma Hesabı
_________________/____________________
Faizin ilgili kısmının aktifleştirilmesi
Dikkat edilmesi gereken başka bir konu ise alınan kredi tutarının, kullanılmayıp vadeli mevduat olarak veya başka bir yatırım aracında değerlendirilen kısmıdır. İş hayatında bu duruma sıklıkla rastlanmaktadır. Zira şirketler
çoğu zaman aldıkları kredinin tamamını alır almaz ilgili varlık veya proje için
kullanmayıp bir kısmını çeşitli şekillerde değerlendirirler. Söz konusu
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Standart, bu tarz geçici yatırımlardan elde edilen gelirlerin, o dönemde aktifleştirilecek borçlanma maliyetlerinden düşülmesini gerektirir. Başka bir
deyişle; alınan kredilerin geçici dönemlerle değerlendirilmeleri sonucu elde
edilen faiz gelirleri, gelir olarak kaydedilmemeli aktifleştirilecek toplam maliyetten mahsup edilmelidir.
Ayrıca, bu Standartta aktifleştirme işleminin ne zaman başlayacağına, ne
zaman sona ereceğine ve aktifleştirmeye ne zaman ara verileceğine ilişkin
hükümler de yer almaktadır. Bu konulara ilişkin hükümler aşağıda başlıklar
halinde özetlenmiştir.
3.1.4.1. Aktifleştirmenin Başlaması
İşletmelerce borçlanma maliyetlerinin bir özellikli varlığın maliyetinin
parçası olarak aktifleştirilmesine, aktifleştirme koşullarının sağlandığı tarihte
başlanır. Aktifleştirmenin başlama tarihi, işletmenin aşağıdaki koşulların
tümünü sağladığı tarihtir:
(i) İşletme, varlık için harcama yaptığında;
(ii)Borçlanma maliyetleri oluştuğunda;
(iii) İşletme, ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlere başladığında (TMS 23, 17 nci Paragraf).
Bir varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi
için gerekli işlemler ilgili varlığın fiziksel olarak inşa edilmesi ile sınırlı değildir. Bu işlemler; söz konusu varlıkla ilgili fiziksel inşaatın başlamasından
önce yapılan teknik ve idari faaliyetleri (gerekli izinlerin alınması gibi) içerir
(TMS 23, 19 uncu Paragraf). Bu sebeple, özellikle inşaat projelerinde, inşaat
fiilen başlamasa dahi proje kapsamında yapılan bir takım harcamalarla ilgili
borçlanma maliyetleri oluştuğunda, bu maliyetler aktifleştirilir.
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Örnek (Ayanoğlu,2009):
Bir inşaat işletmesi bir sahil kasabasında 2003 yılında villalar inşa edip
satmak amacıyla 10 dönüm arsa almıştır. Arsanın alımı için bankadan kredi
çekilmiştir. Arsa alımı ile ilgili krediler 2005 yılına kadar ödenmiş ve bu krediler için toplam 4.000 TL faize katlanılmıştır.
İşletme 2007 yılında inşaata başlama kararı almıştır. Haziran 2009 tarihinde projeler tamamlanmış ve satış ofisi oluşturulmuştur. Villaların temelden
satışı için gerekli satış kampanyalarına başlanmıştır. Bu arada A bankasına
başvurularak, villaların temelini atmak için 700.000 TL kredi kullanımı için
anlaşılmıştır.
Kredi, bankaya 15 gün önce haber vermek üzere istenilen zamanda kullanılabilecektir. Çekilmiş olmasına rağmen hesapta bekleyen paralar ise günlük olarak ters repo yapılacaktır. 2009 yılı sonunda kullanılan krediler için
9.000 TL faiz gideri, 300 TL faiz geliri tahakkuk etmiştir.
İşletme arsayı üzerinde villa yapmak amacıyla satın almıştır. Kredinin
kullanıldığı 2003-2005 yılları arasında villa inşasına yönelik bir faaliyette
bulunulmamıştır. Dolayısıyla bu döneme ait 4.000 TL faizi aktifleştirmesi
mümkün değildir.
______________../../2009______________
Finansman Giderleri

9000

Banka Kredileri

9000

Veya Gider Tahakkukları
______________../../2009______________
Yapılmakta Olan

9000

Yatırımlar
Finansman Giderleri
Yansıtma Hesabı
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______________../../2009______________
Faiz Gelirleri
300
Yapılmakta Olan
Yatırımlar
_________________/____________________

300

İşletme 2009 yılında villa inşasına ilişkin faaliyetlere başlamıştır.
Dolayısıyla bu güne ilişkin 9.000 TL’lik faizi aktifleştirmiştir. Bu tutardan
ilgili kredi nedeniyle elde edilen 300 TL’lik faiz geliri indirilmiştir. İşletmenin
bu döneme ilişkin aktifleştireceği tutar 8.700 TL olmuştur.
3.1.4.2. Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi
Bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesine yönelik faaliyetlere uzun süreli ara verilen dönemler boyunca oluşan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine de ara verilir(TMS 23, 20 nci
Paragraf). Örneğin; maddi yetersizlikler nedeniyle bir alışveriş merkezinin
inşaasına 3 yıl boyunca ara verilmesi durumunda, anılan üç yıl boyunca gerçekleşen borçlanma maliyetleri aktifleştirilmez. Çünkü bu tür maliyetler kısmen tamamlanmış varlıkların elde tutulmasından kaynaklanan maliyetler
olup, aktifleştirilmeleri mümkün değildir.
Ancak, önemli teknik ve idari çalışmalara devam edildiği bir dönemde
normal olarak borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilmez.
İşlemlerdeki geçici gecikmenin, varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa
hazır duruma getirilmesi için gerekli işlemlerin kaçınılmaz bir parçası olduğu
durumlarda da borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ara verilmez.
Örneğin; bir stok kaleminin olgunlaşması için ihtiyaç duyulan ek süre boyunca veya yüksek su seviyesinin alışılagelmiş bir olay olduğu coğrafi bir bölgede yapılmakta olan bir köprünün inşaatının yüksek su seviyesi nedeniyle
gecikmeye uğradığı ek sürelerde borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine
devam edilir(TMS 23, 21 inci Paragraf).
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3.1.4.3. Aktifleştirmenin Sona Ermesi
Bir varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi
için gerekli tüm işlemler esas itibarıyla tamamlandığında, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir(TMS 23, 22 nci Paragraf).
Normal şartlar altında, bir varlığın fiziken inşasının tamamlanması; olağan idari işlemler devam etse dahi, ilgili varlığın amaçlanan kullanıma veya
satışa hazır olduğu anlamına gelir. Varlıkla ilgili, müşterinin veya kullanıcının
talebine göre, dekorasyon ve benzeri küçük işlemlere devam edilmesi tüm
işlemlerin esas itibarıyla tamamlanmadığı anlamına gelmez(TMS 23, 23 üncü
Paragraf).
Bir özellikli varlığın yapımının parçalar halinde tamamlandığı ve diğer
parçaların yapımı devam ederken her bir parçanın kullanılabildiği durumlarda; belli bir parçanın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler esas itibarıyla tamamlandığında, ilgili parçaya ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir(TMS 23, 24 üncü
Paragraf).
3.1.5. Finansal Tablolarda Açıklanacak Bilgiler
İşletmeler; ilgili dönem boyunca aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin
tutarını ve aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarının belirlenmesinde kullanılan aktifleştirme oranını finansal tablo dipnotlarında açıklar. Ayrıca
yeni TMS 23’ü erken uygulamayı tercih eden işletmeler bu durumu da finansal tablolarında açıklamalıdır.
Borçlanma maliyetlerine ilişkin uygulanan muhasebe politikalarının
açıklanması gerekli bilgiler arasında yer almaktaydı, ancak mevcut TMS
23’de söz konusu seçimlik yöntemlerin kaldırılması neticesinde bu hüküm
işlerliliğini yitirmiş ve açıklanması gerekli olan bilgiler arasından çıkartılmıştır.
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3.1.6. IAS 23’de 2007 Yılında Yapılan Değişiklik
TMSK tarafından 09/11/2005 tarihinde yayımlanmış olan TMS 23’ün
yerini, IASB tarafından 2007 yılında yayımlanan yeni IAS 23’e paralel olarak,
31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere
15/07/2007 tarihinde yayımlanan TMS 23 almıştır.
Standardın mevcut hali ile eski versiyonu arasındaki temel farklılık borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ilişkin hükümlerde görülmektedir.
Mevcut Standart uyarınca, borçlanma maliyetleri bir özellikli varlığın elde
edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebildiği durumlarda
aktifleştirilmelidir. Bu tür maliyetlerin oluştuğu anda gider olarak muhasebeleştirilme seçeneği U.S. GAAP yaklaşımına uygun olarak kaldırılmıştır.
Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesini benimseyen işletmeler, aşağıda
belirtilen kapsamda gerçekleşen değişiklikleri dikkate almaya ihtiyaç duyacak
olsalar bile, bu seçeneğin kaldırılmasıyla ilgili değişiklikten etkilenmeyeceklerdir(IASB, 2007). Yenilenen Standart aşağıda belirtilenlerle ilgili borçlanma
maliyetlerinin aktifleştirilmesini gerektirmez:
a) Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen bir özellikli varlık (örneğin,
bir canlı varlık). Söz konusu varlıklar, üretimleri veya inşa süreleri dahilinde
gerçekleşen borçlanma maliyetlerinin tutarlarından etkilenmemektedir. Ancak
bu durum, bir işletmenin bu varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin ölçülmesi
öncesinde buna benzer varlıklarda aktifleştirilmiş borçlanma maliyetlerinin
kâr veya zararda sunumuna engel teşkil etmez.
b) Kullanıma veya satışa hazır hale gelmeleri uzun bir süreyi gerektirse
dahi, çok miktarda ve tekrarlanarak imal edilen veya üretilen stoklar (örneğin,
şarap veya tütün). IASB, hem borçlanma maliyetlerinin tekrarlanarak çok
miktarda üretilen stoklara dağıtımının hem de bu stoklar satılıncaya kadar bu
borçlanma maliyetlerini izlemenin zorluğunu belirtmiş ve borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi için katlanılacak maliyetlerin potansiyel faydayı aşmasından dolayı, bu stoklara ilişkin borçlanma maliyetinin aktifleştirilmesine
gerek olmadığına karar vermiştir.
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Yenilenen IAS 23 ilke olarak yakınsamayı gerçekleştirmiş, fakat borçlanma maliyetlerine ilişkin tüm görüşler bakımından tam bir yakınsama gerçekleştirilememiştir. Yenilenen Standart ve U.S. GAAP’de dengi olan FASB
Standardı No 34 (SFAS 34 Faiz Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi Capitalization of Interest Cost) arasında halen bazı farklılıklar bulunmaktadır. IASB, söz konusu standart yürürlüğe girmeden önce aradaki farklılıklar
üzerinde durulacağını bildirmiştir. Bu nedenle, bu Standart 2009 yılında
yürürlüğe girmeden önce 22 Mayıs 2008’de yayımlanan “IFRS’lere ilişkin
yıllık İyileştirmeler 2007” (Annual Improvements to IFRSs 2007, 22 May
2008) ile değişikliğe uğramıştır. Standart kapsamına ilişkin bu değişiklikle,
faiz giderlerine ilişkin başlıklar bir araya toplanarak genel bir ifade ile açıklanmıştır. Bu bağlamda, Standardın kapsam bölümünde “IAS 39 Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Standardında tanımlanan etkin faiz
oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gideri” ifadesine yer verilmiştir.
Bu süreçte başka yenilemeler ve düzeltmeler görmemiz muhtemeldir.
IASB tarafından vurgulanan temel farklılıklar aşağıdaki gibidir:
a) Borçlanma maliyetinin tanımı: IAS 23, SFAS 34’de kullanılan “faiz
maliyetleri” teriminden daha kapsamlı olan “borçlanma maliyetlerini” kullanmaktadır. Ayrıca, U.S. GAAP türev ürünlerden elde edilen kazanç ve kayıpların aktifleştirilmesine rehberlik sağlarken, IAS 23’de bu konuya ilişkin düzenleme yer almamaktadır.
b) Özellikli varlık tanımı: Bazı varlıklar, IFRS’lere göre özellikli varlık
tanımını karşılarken U.S. GAAP’e göre karşılamamaktadır, bunun tam tersi de
söz konusudur.
c) Ölçüm: Aktifleştirme oranı ve borçların geçici olarak nemalandırılmasından (faiz geliri elde edilmesi) elde edilen gelirin ölçümüne ilişkin yöntemler bakımından birçok farklılık bulunmaktadır(IASB Press Release, 2007).
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4. KOBİ’LER İÇİN UFRS
Şirketler kesiminde büyük bir paya sahip olan KOBİ’lerin kendilerine
özgü yapıları özel çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özel
çözüm gerektiren konulardan biri de finansal raporlamadır. Özellikle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının(UFRS) giderek yaygın bir
uygulama alanı bulması, KOBİ’lerde bu standartların nasıl uygulanabileceği
sorununu gündeme getirmiştir. Bu sorunun çözülmesi amacıyla, IASB tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama
Standardı (KOBİ’ler için UFRS – IFRS for SMEs) Temmuz 2009’da yayınlanmıştır.
KOBİ’ler için UFRS toplam otuz beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere KOBİ tanımının yapıldığı bölüm ile kavramlar ve genel ilkelerin açıklandığı iki bölüm de dahildir. Bu haliyle KOBİ’ler için UFRS’nin minyatür bir UFRS
seti gibi algılanmaması gerektiği düşünülmektedir. KOBİ’ler için UFRS ile
UFRS setinden ayrı olarak özel çözümler geliştirilmiş olduğu görülmektedir.
KOBİ’ler için UFRS’nin orijinal metni yaklaşık 230 sayfadır. UFRS setinin
yaklaşık 2.800 sayfa olduğu dikkate alınırsa gerçekte önemli bir sadeleştirme
yapılmış olduğu açıktır. KOBİ’ler için geliştirilen özel Standardın tek başına
KOBİ’lerin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olması gerektiği herkesçe kabul
edilmektedir. Bir başka ifadeyle, geliştirilen “özel standardın” UFRS setine
bağımlı olmadan uygulanabiliyor olması gerekir. (Çelik, 2009).
4.1 KOBİ’ler için UFRS’de Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma maliyetleri KOBİ’ler için UFRS’nin 25 inci bölümünde
ele alınmıştır. Bu bölüm borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesini
açıklamaktadır. Borçlanma maliyetleri, işletmenin fon borçlanmalarıyla ilişkili olarak katlandığı faiz ve diğer maliyetler olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda borçlanma maliyetleri aşağıdakileri içerir:
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(a) 11 inci Bölüm Temel Finansal Araçlar’da tanımlandığı şekliyle etkin
faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz giderleri.
(b) 20 nci Bölüm Kiralama İşlemleri uyarınca muhasebeleştirilen finansal kiralamalara ilişkin finansman giderleri.
(c) Yabancı para ile borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme
olarak dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları.
KOBİ’ler için UFRS’nin bu bölümünde belirtildiği üzere tüm borçlanma
maliyetleri, oluştukları dönemde kâr veya zararda gider olarak muhasebeleştirilir.
Borçlanma maliyetlerine ilişkin olarak, KOBİ’ler için UFRS’nin 5 inci
bölümünün gerektirdiği finansman maliyetleri açıklanır. 11 inci bölümü uyarınca ise gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal
borçlar için toplam faiz gideri (etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan)
açıklanır. Bu bölüm uyarınca başka bir ek açıklama yapılması gerekmemektedir. (IFRS for SMEs, 2009).
4.2. Tam Set UFRS ile KOBİ’ler için UFRS’nin Borçlanma Maliyetlerine
İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması
KOBİ’ler için UFRS’nin 25 inci bölümü kapsam, muhasebeleştirme
ve açıklamalar bölümünden oluşmaktadır. Kapsam bakımından bu bölüm
UMS 23 ile paralellik göstermektedir. Ancak; muhasebeleştirme hükümleri
bakımından önemli bir farklılık bulunmaktadır. KOBİ’ler için UFRS’de borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilebileceğine yönelik bir hükme yer verilmezken, borçlanma maliyetlerinin oluştukları dönemde kâr veya zararda gider olarak muhasebeleştirileceği belirtilmiştir. Bu nedenle; UMS 23’de yer alan özellikli varlık, aktifleştirme oranı, aktifleştirilebilir borçlanma maliyetleri gibi
kavramlara bu bölümde yer almamıştır. Aktifleştirmeye izin verilmemesi
yapılması gereken açıklamaları da farklılaştırmıştır. Bu bölümde borçlanma
maliyetlerine ilişkin diğer bölümler uyarınca yapılması gereken açıklamalar
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yeterli görülmüştür. UMS 23 uyarınca açıklanması gereken bilgilere ilişkin ek
bir açıklama yapılmasına yönelik hüküm bulunmamaktadır.
5. BORÇLANMA MALİYETLERİ İLE İLGİLİ VUK
DÜZENLEMELERİNİN VE TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARTLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilme yönteminin kâr üzerindeki etkisi önem arz etmektedir. Doğrudan gider yazılması ilgili dönemdeki kârı
azaltacak, maliyete intikal suretiyle ve amortisman yolu ile gider yazılması ise
ilgili dönemdeki kârın yüksek çıkmasına neden olacaktır. Diğer yandan, ilk
dönemlerde kâr oluşması ve şirketin bu kârdan vergi ödemesi sonucu şirketin
genel anlamda yani toplam varlık ve nakit bakımından bir kayba uğrayacağı
söylenebilmektedir. Dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi yöntemleri mali ve ticari kârın oluşumunda büyük bir önem teşkil etmektedir.
Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi hususunda, Türkiye
Muhasebe Standartları ve Vergi Usul Kanunu açısından farklı uygulamalar
bulunmaktadır. Bu farklı uygulamalar aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur(Şen,2006).
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Tablo1: Duran Varlıklarla İlgili Borçlanma Maliyetlerinin
Muhasebeleştirme Esaslarının Karşılaştırılması

Kaynak: İlker Şen Kıymetli, 2006. Borçlanma Maliyetlerinin Türk Vergi Mevzuatı,
Sermaye Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları kapsamında incelenmesi Yüksek
lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
İSTANBUL
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Tablo 2: Stok Edinimi İle İlgili Borçlanma Maliyetlerinin
Muhasebeleştirme Esaslarının Karşılaştırılması

Kaynak: İlker Şen Kıymetli, 2006. Borçlanma Maliyetlerinin Türk Vergi Mevzuatı,
Sermaye Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları kapsamında incelenmesi Yüksek
lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
İSTANBUL
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Tablolarda genel olarak belirtildiği üzere VUK’a göre; maddi duran varlıkların ve stokların satın alındığı yıla ilişkin borçlanma maliyetleri aktifleştirilirken, sonraki yıllarda aktifleştirme veya giderleştirme işletmenin tercihine
bırakılmıştır.
Standarda göre ise işletme özellikli varlık kapsamında değerlendirip
aktifleştirilmesine karar verdiği borçlanma maliyetlerini tüm özellikli varlıklarına uygulamalı ve aktifleştirmenin sona ermesi koşulları sağlanıncaya
kadar da borçlanma maliyetlerini giderleştirememektedir.
Örnek;
Özel müşteri siparişlerine göre gemi inşa edip satan bir işletme 2009 yılı
içinde yeni bir siparişin üretimine başlamıştır. Üretimine başladığı gemi için
01.11.2009’da 1 yıl vadeli yıllık nominal %18 faizli, 100.000 TL’lik banka
kredisi almıştır. Kredinin faizleri basit faiz hesaplamasına göre ve her ayın
sonunda, anaparası ise topluca vade sonunda ödenecektir (Akdoğan, Sevilengül,
2007). (Bileşik faiz hesaplaması ve ödeme planı tablosu hesaplamaları ile işlemi zorlaştırmamak için basit faiz uygulanmıştır.)1
Kredi işlemleri ile ilgili 2009 yılı giderleri aşağıdaki gibi kaydedilecektir.
______________30/11/2009______________
Genel Üretim Giderleri

1500

Bankalar

1500

______________31/12/2009______________
Genel Üretim Giderleri

1500

Bankalar

1500

_________________/____________________
Bir aylık faiz gideri: %18/12 = %1,5 x 100000 = 1500
1

Nalan AKDOĞAN, O. SEVİLENGÜL: Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe
Sistemi Uygulaması kitabından uyarlanmıştır.
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Bu örnekte finansman giderleri stoklar ve borçlanma maliyetlerine ilişkin standartlara uygun olarak ilgili varlığın maliyetine eklenmiştir. Ülkemizde geçerli olan vergi uygulamalarında ise maddi duran edinimleri haricindeki
finansman giderlerinin maliyete verilmesi ya da tahakkuk ettikleri döneme
gider olarak kaydedilmesi işletmeye bırakılmıştır. Bu nedenle vergi ile uyumlama kaydı ve vergi etkisi kaydı yapılmayacaktır.
SONUÇ
İşletmeler varlıklarını edinmek için gerekli olan finansmanın tamamını
kendi özkaynaklarıyla sağlayamazlar. Özkaynaklarının yetersiz olması durumunda yabancı kaynak kullanmaları gerekmektedir. İşletmeler, bankalardan
borçlanabileceği gibi, satıcılarla yapılan ticari ilişkilerden, vergi daireleri veya
sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlardan, alınan avanslardan, personele,
ortaklara veya diğer kişilere olan borçlardan, tahvil ihracı gibi sermaye piyasası işlemlerinden de borçlanabilmektedir.
Bu bağlamda; borçlanma maliyetleri işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, özkaynaklarındaki yetersizlikten dolayı kullandığı yabancı kaynaklara bağlı olarak yüklendiği giderlerdir. Bu giderler, işletmenin borçlandığı
tutarlarla ilgili olarak katlanılan faiz, kredi komisyonları, kur farkları ve benzeri giderlerden oluşur.
TMS 23’ün amacı borçlanma maliyetlerine ilişkin muhasebe uygulamalarının belirlenmesidir. Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi
ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ancak söz konusu varlığın işletmeye gelecekte ekonomik bir fayda sağlamalarının muhtemel olması ve ilgili borçlanma maliyetlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi koşuluyla ilgili özellikli varlığın maliyetine dahil edilir. Bu koşulları sağlamayan
diğer tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
V.U.K.’a göre ise maddi duran varlıkların ve stokların satın alındığı yıla
ilişkin borçlanma maliyetleri aktifleştirilirken, sonraki yıllarda aktifleştirme
veya giderleştirme işletmenin tercihine bırakılmıştır.
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İhtiyaç duyulan kaynakların bir kısmının yabancı kaynaklardan sağlanması sonucu katlanılan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilip aktifleştirilmemesine ilişkin hükümler, ödenecek faizin özellikli varlıkların maliyetine
eklenmesi ve amortisman yolu ile gider yazılması ilgili dönemdeki kârın yüksek çıkmasına neden olması, doğrudan gider yazılması ise ilgili dönemdeki
kârı azaltması nedeniyle, yoğun rekabet ortamında önemlilik arz etmektedir.
Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümler
değerlendirildiğinde, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi yani elde etme
maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilmesi, birçok görüşe göre, defter değerini piyasa değerine yakınlaştırması nedeniyle varlığın elde edilmesine, inşaasına veya üretimine ilişkin projenin işletme açısından başarılı olup
olmadığının değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Fakat bu görüşü savunanlar; varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimine yönelik tüm işletmelerin
dış borçlanma yapmadıklarını ihmal etmiş ve Standart koyucular da bu yönde
bir çalışmada bulunmamışlardır.
Varlıklara dahil edilen maliyetlerin gelecek dönemlere ait hasılatlarla
karşılaştırılabilmesi, bir varlığın satın alınması veya yapımı arasında karşılaştırma yapılabilmesini sağlaması, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine
ilişkin olumlu görüşleri yansıtmaktadır. Ancak; kullanılan değişik finansman
modellerinin aynı varlığa ilişkin değişik tutarların aktifleştirilmesine neden
olması, söz konusu karşılaştırılabilirliği zedelemektedir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE ŞARTA
BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI
Soner ALTAŞ*

Öz
Bilindiği üzere, anonim şirketler için bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki
çeşit sermaye artırım yöntemi bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
ile birlikte, sayılan klasik yöntemlere ilave olarak, şarta bağlı sermaye artırımı (ŞSA) adı altında üçüncü bir yöntem getirilmektedir. Bu yöntemde, anonim şirket genel kurulu, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya
çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanarak yeni
payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilecektir. Bu çerçevede, şirketin sermayesi, değiştirme ve alım
hakları kullanıldıkça artacaktır. Dolayısıyla, şarta bağlı sermaye artırımı,
muayyen sermaye sisteminin de bir istisnasını teşkil edecektir. Bu yönleriyle,
ŞSA, anonim şirketlere sermaye sağlayan önemli finansman araçlarından birisi olacaktır.
I. GİRİŞ
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda yer verilen ve anonim şirketin benimsenen klasik ilkeleri ile pek bağdaşmayan düzenlemelerden birisi de “Şarta
Bağlı Sermaye Artırımı(ŞSA)”dır. ŞSA, yeni çıkarılacak tahvillerin ve benze-

*

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi
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ri borçlanma araçlarının alacaklılarının şirketin paysahiplerine dönüşmelerini
amaçlayan bu yolla şirkete sermaye sağlayan, yani finansmana yardımcı olan
ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına olanak veren bir sermaye artırımı
yöntemidir. ŞSA, muayyen sermaye sisteminin bir istisnasını oluşturacaktır.
Bu usulde sermaye, uzun sayılabilecek bir süre içinde, değiştirme ve alım hakları sahipleri tarafından kullanıldıkça, damla damla artacaktır. Başka bir
deyişle, sermayeyi, üçüncü kişilerin kendilerine tanınan alım ve değiştirme
haklarını kullanmaları artıracaktır. Her hak kullanımında arttığı için de, sermaye değişken olacaktır. Bu tür artırımda, genel kurul kararı sermayeyi artırmamakta, esas sözleşmede, kanunda sayılmış kişilere değiştirme veya alım
haklarını kullanmak yolu ile yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle,
sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar vermektedir. Yani, genel kurul sermayeyi artırmamakta, sermayenin artmasını alım ve değiştirme haklarının
kullanılması şartına tâbi kılmakta; bu düzeni kuran esas sözleşme hükmünü
kabul etmektedir. Kayıtlı sermaye sisteminin aksine ŞSA' da genel kurul yönetim kuruluna herhangi bir yetki devrinde de bulunmamaktadır. Artırımın gerçekleşme zamanı üçüncü kişilerin kararına, yani şarta bağlı kalmaktadır
(Komisyon Raporu, m.463).
Halihazırda, anonim şirketlerin yabancı olduğu bu sermaye artırımı türü,
Tasarıda ayrıntılı hükümlerle düzenlenmiştir. Dolayısıyla, çalışmamızın konusunu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda öngörülen şarta bağlı sermaye artırımı oluşturacaktır.
II. ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI (ŞSA)
II.a. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Koşulları
Anonim şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımına gidebilmek için, şirket
esas sözleşmesinde bir hüküm bulunması ve bu konuda bir kararın alınması
gerekecektir. Tasarının 463üncü maddesine göre, şarta bağlı sermaye artırımı-
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na karar verme yetkisi şirket genel kuruluna tanınmıştır. Genel kurul bu yetkisini başka bir organa devredemeyecektir. Bu manada, anonim şirket genel
kurulu, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas
sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanarak yeni payları edinmek
hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilecektir(TTKT, m.463/f.2).
Ancak, hemen belirtelim ki, esas sözleşmede yer alması gereken hüküm,
her ŞSA’na uygulanabilecek genel bir hüküm olmayacaktır. Dolayısıyla, her
ŞSA için, ona özgü olan ayrı bir esas sözleşme hükmü tesis edilecektir 1.
Diğer bir deyişle, bir ŞSA tamamlanınca, ona ilişkin esas sözleşme maddesi
hükmünü tamamladığı için esas sözleşmeden çıkarılacak, yeni bir ŞSA’na
gidilmesi durumunda yeni bir esas sözleşme hükmünün tesis edilmesi gerekecektir. Bu yönüyle de, genel kurulun alacağı karar bir esas sözleşme değişikliği niteliğinde olacaktır(Komisyon Raporu, m.463).
Tasarının 465inci maddesinde, belirli bir tertip ŞSA’nın dayanağını oluşturacak esas sözleşme hükmünün zorunlu içeriği gösterilmiştir. Bu çerçevede,
ŞSA’nın türüne, yani sadece değiştirme ya da alım haklarına olanak tanınmasına
veya her iki hakka da yer verilmesine göre, aşağıda belirtilen kayıtların şirket esas
sözleşmesinde bulunması gerekecektir(TTKT, m.465/f.1):
a. Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî değeri 2,
b. Payların sayıları, itibarî değerleri, türleri,
c. Değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek gruplar 3,
1 Tasarının 465nci maddesine ilişkin gerekçede “Her ŞSA için ayrı, ona özgü bir esas sözleşme maddesine gerek vardır. Bir tertip artırımda dayanak olan esas sözleşme hükmü o tertip
artırım tamamlanınca işlevsiz ve konusuz hâle gelir. Hüküm ifade etmez. Bu sebeple esas sözleşmeden silinir. Yeni bir tertip artırım için genel kurul esas sözleşme değişikliği yolu ile yeni
bir esas sözleşme maddesi kabul eder. Bu madde de ikinci tertibin dayanağı olur.” denilmiştir.
2 “500.000 TL” ya da “şirket esas sermayenin yarısı kadar” gibi. (Komisyon Raporu, m.465)
3 “Şirketin veya şirketin bağlı şirketi olan X'in ... yılında çıkaracağı değiştirilebilir tahvillerinin sahipleriyle, ihraç edilecek alım haklarının sahibi olan şirketimiz çalışanları”gibi. (Komisyon
Raporu, m.465)
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d. Mevcut paysahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış bulunduğu ve
bunun miktarı,
e. Varsa, ŞSA ile oluşacak olan belli pay gruplarına tanınacak imtiyazlar,
f. Yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamalar4
Gene, Tasarıya göre, tahviller ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı
değiştirme ve alım hakları içeren tahviller veya benzeri borçlanma araçları,
öncelikle paysahiplerine önerilmeyecekse, yukarıda sayılan unsurlara ilave
olarak, aşağıda belirtilen kayıtların da esas sözleşmede açıklanması gerekecektir :
a. Değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartları,
b. İhraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin esaslar.
Bu kayıtların esas sözleşmeye konulmasının altında yatan gerekçe, şeffaflığın ve görselliğin sağlanması, yani paysahiplerine ŞSA’nın tâbi olduğu
koşulların açıkça gösterilmesi, değiştirme ve alım haklarının kullanılma süreleri başta olmak üzere diğer hakların kullanılmasına ilişkin diğer şartların belli
edilmesidir(Komisyon Raporu).
Yukarıda belirtilen kayıtları taşıyan esas sözleşme hükmü tescil edilecektir, ancak ilân edilmesi gerekmeyecektir. Bunun nedeni, Tasarının gerekçesinde, “ilânın, üçüncü kişileri ve özellikle kredi verenlerden bazılarını, şirketin sermayesini arttırdığı yanılgısına düşürme” olasılığı olarak belirtilmektedir(Komisyon Raporu, m.463/f.2).
II.b. ŞSA Kapsamında İhraç Edilecek Senetleri Alabilecek Olanlar
ŞSA artırımından faydalanma, daha doğrusu, değiştirme ve alım haklarını kullanarak şirketin pay senedini iktisap edebilme olanağı, Tasarıda, “şir-

4

Tasarı bağlı nama yazılı pay ihracına izin vermektedir. Meselâ, "değiştirme ve alım hakları
esas sözleşmenin 18 inci maddesinde öngörülmüş bulunan devir sınırlamalarına bağlıdır" gibi.
Bkz. (Komisyon Raporu, m.465)
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ketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlar ile çalışanlar” olmak
üzere sınırlı sayı (numerus clausus) olarak belirli kişilere tanınmıştır. Ancak,
Tasarının 466ncı maddesinde paysahipleri için öngörülen özel durum da dikkate alındığında, şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetleri edinme hakkının, aşağıda belirtilen üç gruba tanınacağını söyleyebiliriz:
1. Şirketin paysahipleri,
2. Şirket veya topluluk şirketleri tarafından yeni çıkarılan, yani değiştirme hakkını 5 içererek ihraç edilmiş bulunan tahvillerin ve benzeri borçlanma
araçlarının alacaklıları,
3. Şirketin veya topluluk şirketlerinin çalışanları.
Burada kastedilen “topluluk şirketleri”, Tasarının 195inci ve devamı
maddelerde geçen hâkim şirket ile ona doğrudan veya dolaylı olarak bağlı
bulunan şirketleri kapsamaktadır. “Çalışanlar” sözcüğü ise, şirketin ve topluluk şirketlerinin işçileri dahil sıfatları ne olursa olsun tüm çalışanları kapsamaktadır.
II.c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Üst Sınırı
Şarta bağlı sermaye artırımında, şartlı olarak artırılan sermayenin toplam
itibarî değeri, sermayenin yarısını aşamayacak ve yapılan ödeme en az nominal değere eşit olacaktır(TTKT, m.464). Bu hüküm, sermayenin korunması
ilkesinin gereği olarak öngörülmüştür. Sınırlamaya gerekçe olarak ise “sermayenin bir organ kararı ile artırılabileceği temel kuralının istisnası olan bu

5

Değiştirme hakkı; tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlanmış, sahibine söz konusu borçlanma senetlerini tek taraflı iradesiyle, şirketin pay senedi ile değiştirme hakkını veren bir
haktır. Bu hak yenilik doğurucudur. Tahvilin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklısı sadece
mezkûr senetlerde yazılı anaparanın ve faizinin değil, bir alternatif faculta olarak şirketin pay
senedini elde etmeye ilişkin beklentinin de hâmîlidir. Yenilik doğurucu hakkın kullanımı ile, alacak ile pay senedi bedeli takas edilmiş olur.”Bkz. (Komisyon Raporu, m.463/f.2)
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uygulamanın bir sınıra bağlanması gerekliliği ve şirketin sermayesinin üçüncü kişiler tarafından sınırsız olarak artırılmasının önlenmesi” olarak gösterilmiştir(Komisyon Raporu, m.464).
II.d. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Paysahiplerine Tanınacak
Haklar
Tasarının 466ncı maddesinin birinci fıkrasında; “şarta bağlı sermaye
artırımı kapsamında tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı olarak
değiştirme ve alım hakları içeren senetlerin ihraç edilmesi” durumunda, bunların öncelikle, mevcut payları oranında, paysahiplerine önerilmesi öngörülmüştür. Zira, ŞSA yöntemi ile sermaye artırımında, rüçhan haklarının kaldırılması nedeniyle, paysahiplerinin zarara uğraması sözkonusu olabilecektir.
Paysahipleri yeni payları alamayacakları için de şirketteki katılma oranları
düşecektir. Dolayısıyla, sözkonusu kayıp, Tasarıda “önerilme hakkı” ile dengelenmeye çalışılmıştır.
Bu yönüyle, önerilme hakkı, şarta bağlı sermaye artırımında değiştirme
veya satım hakkı içeren tahvillerin veya benzeri borçlanma senetlerinin önce
paysahiplerine önerilmesi zorunluğuna ilişkin yeni bir paysahipliği hakkı
getirmektedir. Bu paysahipliği hakkı, şirketin önerme, yani öneride bulunma
zorunluluğundan doğacaktır. Ve, önerilme hakkı aracılığı ile, paysahibi yeni
pay alma hakkını dolaylı bir şekilde korumuş olacaktır. Ancak, bu hak, sadece tahvil ve benzeri borçlanma senetlerinin değiştirme ve alım hakları içermesi halinde tanınacaktır; yoksa çalışanlara tanınan alım haklarında paysahipleri önerilme hakkına sahip olmayacaktır(Komisyon Raporu, m.466).
Bununla birlikte, Tasarıda, bu önerilmeye muhatap olma hakkının, haklı
sebeplerin varlığında kaldırılabilmesine veya sınırlandırılmasına da olanak
sağlanmaktadır(TTKT, m.466/f.2). Anılan düzenlemenin gerekçesinde, “haklı
sebebin, şirketin menfaati yönünden değerlendirilmesi ve eşit işlem ve hakların sakınılarak kullanılması ilkesine uyulması gerektiği; gereğinde piyasa
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şartlarının haklı sebep olarak kabul olunabileceği, örneğin, bir aracı kurumun tahvillerin tümünü satın alma önerisini yapması halinde paysahiplerinin
önerilme hakkının kaldırılabileceği” belirtilmektedir.
Ancak, 466ncı maddenin 3üncü fıkrası ile bu sınırlama ve yasaklamanın
keyfi olarak kullanılmasına engellenmeye çalışılmıştır. Şöyle ki; anılan fıkrada “şarta bağlı sermaye artırımı için gerekli olan rüçhan ve önerilmeye muhatap olma haklarının kaldırılması veya sınırlandırılmasından dolayı, hiç kimse
haklı görülmeyecek bir şekilde yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz.”
denilerek, paysahipleri bir kez daha korunmuş ve önerilme hakkının kaldırılması veya sınırlandırılmasından, belli kişilere haksız yarar sağlaması ya da bu
yolla bazı kişilerin ileride hâkimiyeti ele geçirmesi önlenmeye çalışılmıştır(Komisyon Raporu, m.466).
II.e. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değiştirme ve Alma Hakkını
Haiz Bulunan Kişilere Tanınacak Haklar
Şarta bağlı sermaye artırımı kurumunun güven verebilmesi ve işlerlik
kazanabilmesi için, değiştirme ve alım hakkı sahiplerinin, payların (pay senetlerinin) devirlerini sınırlayan esas sözleşme hükümlerine karşı korunmaları
gerekmektedir. Zira, esas sözleşme hükümlerinin, anılan hakların kullanılmasını engellemesi durumunda, değiştirme ve alım hakları cazibelerini yitirecek
ve sermaye piyasası aktörleri başta olmak üzere, kimse bu hakları edinmeye
talip olmayacaktır(Komisyon Raporu, m.467).
Bu manada, Tasarının 467nci maddesinin birinci fıkrası ile “kendilerine
nama yazılı payları iktisap etme hakkı tanınmış bulunan değiştirme veya alım
hakkını haiz alacaklıların veya çalışanların, bu tür payların devirlerinin sınırlandırılmış olduğu gerekçesiyle, söz konusu hakları kullanmalarının engellenemeyeceği” kuralı getirilmektedir.
Ancak, şirketin, bu hususu şirket esas sözleşmesinde açıkça belirtmiş
olması, bir başka deyişle, ŞSA yapılması halinde nama yazılı paylara ilişkin
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esas sözleşmede yer alan sınırlayıcı hükümlerin aynen uygulanacağını esas
sözleşmesinde veya izahnamede belirtilmesi durumunda, bu sınırlamalar
değiştirme veya alım hakkını haiz alacaklılar veya çalışanlar hakkında da
uygulanacaktır(TTKT, m.467/f.1).
Gene, Tasarıya göre, değiştirme veya alım haklarının, sermaye artırımı
yapılması, yeni değiştirme veya alım hakları tanınması veya başka bir yolla
kayba uğratılması da sözkonusu olamayacaktır(TTKT, m.467/f.2).Bununla
birlikte, değiştirme fiyatının indirilmiş olması veya hak sahiplerine uygun bir
denkleştirme sağlanması ya da aynı şekilde paysahiplerinin haklarının da
kayba uğratılmış olması durumunda, değiştirme veya alım haklarının kayba
uğratılması mümkün olabilecektir(TTKT, m.467/f.2).
II.f. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Taahhüdün İfası ve
Paysahipliğinin Doğması
Değiştirme veya alım hakkının kullanılması, yenilik doğurucu nitelikte
bir haktır. Bu nedenle, anılan hak, sahibinin şirkete yönelteceği yazılı bir
beyanla kullanılacaktır(Komisyon Raporu, m.468). Bir başka deyişle, yazılı
beyan anılan hakkın geçerlilik şartı olacaktır. Nitekim, Tasarının 468inci maddesinin birinci fıkrası ile “değiştirme ve alım haklarının, esas sözleşmenin
şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmüne gönderme yapan yazılı bir
beyan ile kullanılması” öngörülmüştür. İlgili mevzuatın, ihraç izahnamesinin
yayınlanmasını gerekli görmesi durumunda, beyanda bu hususa da göndermede bulunulması gerekecektir(TTKT, m.468/f.1).
Gönderme ile kastedilen, sadece esas sözleşme hükmüne ilişkin madde
numarasının belirtilmesi değildir; somut olaya uygun olarak kullanılan hak,
değiştirilecek veya alınacak payın cinsi, sayısı, itibarî değeri, varsa grubu,
çıkarma bedeli ve diğer haklara da beyanda yer verilecektir.
ŞSA’da sermaye taahhüdünün ifası ise, ya payın bedeli olan paranın
yatırılması ya da takas ile gerçekleştirilecektir(TTKT, m.468/f.2). Şöyle ki;
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değiştirme hakkının söz konusu olduğu hallerde, alınan pay senedinin bedeli,
değiştirme hakkının kullanıldığı anda takas yolu ile ödenecektir. Zira, alınan
pay senedinin bedeli bellidir ve bu bedel pay senedini alacak olan değiştirme
hakkı sahibinin ödemesi gereken bir sermaye (taahhüt) borcudur. Diğer yandan değiştirme hakkının bağlı bulunduğu tahvil veya benzeri borçlanma senedinin içerdiği anapara ve oluşan faiz tutarı da bellidir. Dolayısıyla, değiştirme
hakkı kullanıldığında, anapara ve faiz tutarı pay senedinin bedeli ile takas
edilmiş olacaktır. Alma hakkının söz konusu olduğu durumlarda ise, pay senedinin bedeli, alma hakkı sahibi tarafından nakden ödenecektir 6.
Öte yandan, Tasarıda, taahhüdün ifasının, ancak bir mevduat veya katılım bankası aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir(TTKT, m.468/f.2).
Dolayısıyla, banka, burada alımı veya değiştirmeyi gerçekleştiren temsilci
konumunda olacaktır. Bankanın sermaye taahhüdünün ifasını kabul etmesiyle
birlikte de, paysahipliği hakları kullanılabilir hâle gelecektir(TTKT,
m.468/f.3). Gene, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu
takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde, şirketin sermayesi kendiliğinden artacaktır(TTKT, m.463/f.2).
II.g. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Denetlenmesi
Tasarıda, esas ve kayıtlı sermaye sisteminden farklı olarak, şarta bağlı
sermayenin kendisine özgü bir denetleme öngörülmüştür. Buna göre, ŞSA’nın
denetimi, hem şirket hem de banka nezdinde yapılacaktır. Denetleme, kural
olarak, hesap döneminin kapanmasından sonra bir işlem denetçisi tarafından
yerine getirilecektir(TTKT, m.469/f.1). İşlem denetçisi, yapacağı denetimde,
yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye ve gereğinde izahnameye
uygun olup olmadığını inceleyecektir.
Ancak, Tasarıda, yönetim kurulunun talep etmesi halinde, bu denetimin,
6

Bu pay senetleri ayîn karşılığı çıkarılamayacaktır. Bkz. (Komisyon Raporu, m.463/f.2)
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hesap döneminin kapanmasından önce de yapılmasına izin verilmektedir(TTKT, m.469/f.1). Yönetim kurulunun, pay ihracında bankada bazı usulsüzlükler ve hatalar yapıldığı kanaatine varması veya bildirimler alması, vaktinden önce yapılacak denetim için haklı bir gerekçe olabilecektir. Ayrıca,
aksaklık ve hataların önünün kesilmesi, bankanın ikaz edilmesi, değiştirilmesi, sorumluluğuna gidilmesi ve diğer önlemlerin alınabilmesi de erken denetimi zorunlu duruma getirebilecektir. Yine, hesap döneminin bitiminden önce
yeni değiştirme ve/veya alım haklarının çıkarılacak olması durumunda da,
yönetim kurulu hesap döneminin sona ermesinden önce denetim isteyebilecektir.
İşlem denetçisi, yapacağı incelemede, yeni payların ihracının kanuna,
esas sözleşmeye ve gereğinde ihraç izahnamesine uygun olduğunu tespit ettiği takdirde, bunu yazılı olarak doğrulayacaktır(TTKT, m.469/f.2). Bir başka
deyişle, denetim sonucunu yazılı bir rapor haline getirecektir ve bu raporu
yönetim kuruluna yöneltecektir.
II.h. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Şirket Esas Sözleşmesinin
Uygun Duruma Getirilmesi
Tasarının 470inci maddesine göre, yönetim kurulu, işlem denetçisinin
yazılı doğrulamasını aldıktan sonra, sermaye artırımı beyannamesi düzenleyecektir(TTKT, m.470/f.1). Bu beyannamenin işlevi, kuruluştaki kurucular
beyanı ile diğer sermaye artırımlarında öngörülmüş bulunan yönetim kurulu
beyanına özdeştir. Yönetim Kurulu, sermaye artırımı beyannamesinde, yeni
çıkarılan payların sayısını, itibarî değerini, türlerini, belirli gruplara tanınan
imtiyazları veya hesap döneminin sonundaki veya denetleme tarihindeki sermayenin durumunu belirleyecektir.
Bu konuda, şirket yönetim kuruluna tevdi edilen ikinci bir görev ise, esas
sözleşmenin mevcut duruma uyarlanmasıdır(TTKT, m.470/f.1). Bu uyarlama,
sermayenin artırılması olmayacağı gibi, esas sözleşme değişikliği niteliği de
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taşımayacaktır. Çünkü, sermaye yıl içerisinde çeşitli tarihlerde hak kullanımlarıyla artmış ve esas sözleşmenin ŞSA’ya ilişkin maddesi de hak kullanımlarıyla değişmiş olacaktır. Dolayısıyla, yönetim kurulunun bu konuda yapacağı
şey, temelde durumu gerçeğe getiren bir uyarlama olacaktır. Ve, bu uyarlama,
yönetim kurulunun belirleme niteliğinde bir kararıyla yapılacaktır. Tasarıya
göre, bu kararın genel kurulun onayına sunulmasına gerek yoktur. Öte yandan,
yönetim kurulunca alınacak bu uyarlama kararı, ayrı bir şekilde alınabileceği
gibi, sermaye artırımı beyannamesinin içinde de yer alabilecektir(Komisyon
Raporu, m.470).
II.i. Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değişikliklerin Tescil
Ettirilmesi
Tasarıda, ŞSA’na bağlı değişikler için iki çeşit tescil yükümlülüğü öngörülmektedir. Bunlardan birincisi, ŞSA’na bağlı esas sözleşme değişikliğinin
tescil ettirilmesidir. Tasarının 471inci maddesine göre, yönetim kurulu, hesap
döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirecektir. Tescil müracaatı, doğal olarak,
işlem denetçisinin doğrulama yazısı alındıktan sonra, sermaye artırımı beyannamesi ve ayrı ise uyarlama kararı ile birlikte yapılacaktır.
İkinci tescil yükümlülüğü ise, ŞSA’na yönelik esas sözleşme maddesinin konusuz kalmasına ilişkindir. Yani, ŞSA’da değiştirme ve alım haklarının
kullanımlarıyla genel kurul kararında öngörülen tutara ulaşılınca, başka bir
deyişle o tertibe ilişkin şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleşince ve bu durum
işlem denetçisi tarafından bir rapor ile doğrulanınca, yönetim kurulu, bu artırımın dayanağı olan şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkaracaktır. Ve, bu çıkarma ticaret siciline tescil ettirilerek sicilde de
silinmesi sağlanacaktır(TTKT, m.472).
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III. ÖZET VE SONUÇ
TTK Tasarısı’nda anonim şirketler için öngörülen yeniliklerden birisi
şarta bağlı sermaye artırımıdır. Şarta bağlı sermaye artırımı (ŞSA), anonim
şirket tarafından çıkarılacak tahvillerin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklılarına ve şirket çalışanlarına, paysahibi olma imkanı sağlayacak, bu yolla
da şirkete sermaye sağlayacak olan yeni bir yöntemdir. Bu yönüyle, ŞSA’da
sermaye artırımının gerçekleşme zamanı üçüncü kişilerin kararına, yani şartı
bağla kalacaktır.
Tasarıya göre, şarta bağlı sermaye artırımında, şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri, sermayenin yarısını aşamayacak ve yapılan
ödeme en az nominal değere eşit olacaktır. Gene, ŞSA kapsamında, değiştirme ve alım haklarını kullanarak şirketin pay senedini iktisap edebilme olanağı, öncelikle paysahiplerine önerilmek koşuluyla, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlar ile şirket ve topluluk çalışanlarına tanınmaktadır.
ŞSA’da sermaye taahhüdünün ifası, payın bedeli olan paranın yatırılması ya da takas yolu ile gerçekleştirilecektir. Taahhüdün ifa edildiği anda da, şirketin sermayesi kendiliğinden artacaktır. Öte yandan, ŞSA, anonim şirket paysahiplerinin müktesep haklarına bir yenisini daha ekleyecektir. O da, şarta
bağlı sermaye artırımında değiştirme veya satım hakkı içeren tahvillerin veya
benzeri borçlanma senetlerinin önce paysahiplerine önerilmesi zorunluğuna
ilişkin “önerilme hakkı” olacaktır.
KAYNAKÇA
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas
No:1/324. Ankara : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu
T.C. Yasalar (09.07.1956) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (9353 sayılı)

156

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİ vE
ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL
EDİLEMEYEN vERGİ BORÇLARINDAN
KANUNİ TEMSİLCİLERİN
SORUMLULUKLARI
Murat ALTUNSABAK*
I-GİRİŞ:
213 sayılı V.U.K.'nun 10'uncu maddesinde; "Tüzel kişilerle küçüklerin
ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin
mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir " hükmü yer almaktadır
Vergi hukukunda mükelleflerin kanuni görevlerini esas itibariyle kendilerinin yerine getirmeleri prensibi uygulanmaktadır. Ancak, bazı hallerde
mükellef veya sorumluların kanundan doğan vergi ödevlerinin kanuni temsilciler tarafından yerine getirilmesi kanuni bir mecburiyettir.213 sayılı
V.U.K.'nun 10 uncu ve 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun mükerrer 35 inci maddesi ile tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıf ve cemaatler gibi tüzel
kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının, kanuni
temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

*

Vergi Denetmeni

157

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler şahıs
şirketleri ve sermaye şirketleri olarak iki ana bölümde düzenlenmiştir. Her iki
grup şirketin ve ortaklarının vergi kanunlarımız karşısındaki durumları farklıdır. Uygulamada bunların dışında Borçlar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan adi şirketler (adi ortaklıklar) de vardır ki bu ortaklıkların vergi
kanunları karşısındaki durumları şahıs şirketlerine benzerlik göstermektedir.Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler;
-Kollektif Şirket (TTK.153-242)
-Adi Komandit Şirket (TTK 243-268)
-Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (TTK 475-484)
-Anonim Şirket (TTK 269-474)
-Limited Şirket (TTK 503-556)
Bu yazımızın ilerleyen bölümlerinde şirketlerde kanuni temsilcilerin
kimler olduğu ve şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilmeyen vergi borclarının
hangi durumlarda şirket temsilcisi veya ortaklarından tahsil edileceği genel
hatları ile ele alınmıştır.
II- ŞİRKETLERDE TEMSİL
Temsilci başkasının mal ve hesabına hareket ederek irade beyanıyla temsil ettiği kişiyi hak sahibi veya borçlu kılabilen kişidir. Temsilcinin temsil yetkisi, bir kanun hükmünün veya temsil edilenin istek ve iradesine dayanır.
Kanuna dayanan temsil yetkisine kanuni temsil bu tür yetkiye sahip olan kişiye de kanuni temsilci denir. Kaynağını temsil edilenin istek ve iradesinden
alan temsil yetkisine ise iradi temsil bu şekilde yetkili kılınan kimseye de iradi
temsilci adı verilir .
Vergi hukukunda mükelleflerin kanuni görevlerini esas itibariyle kendilerinin yerine getirmeleri prensibi uygulanmaktadır. Ancak, bazı hallerde
mükellef veya sorumluların kanundan doğan vergi ödevlerinin kanuni temsilciler tarafından yerine getirilmesi kanuni bir mecburiyettir.
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Kanuni Temsilcilerin kimler olduğu konusunda Vergi Usul Kanunu'nda
herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, aynı kavramın kullanıldığı 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun mükerrer 35’inci
maddesi uygulaması açısından kanuni temsilcilerin belirlenmesiyle ilgili olarak 1 seri no’lu Tahsilât Genel Tebliği’nin Amme Alacaklarının Korunması
başlıklı ikinci bölümünün VIII. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu maddesinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:
“6183 sayılı Kanunun amme borçlusu saydığı kanuni temsilcilerin kimler olduğu ve sorumluluklarının şekli Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenmiştir.”
Buna göre, ilgili mevzuatta belirlenen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar için
ayrıca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen
ana sözleşmelerinde ve bu sözleşmelerde aynı usulle yapılan değişikliklerde
tayin edilen kanuni temsilciler, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi ile amme alacağının ödenmesinden de sorumlu tutulmuşlardır.” Şirket türleri itibarıyla temsil aşağıdaki gibidir.
Anonim Şirketlerin Temsili
Anonim şirketlerde kanuni temsilciler TTK'nın 317’inci maddesine göre
yönetim kurulu üyeleridir. Zira anonim şirketlerde şirketin temsil ve idaresi
ilke olarak yönetim kuruluna aittir. Bu itibarla yönetim kurulu, Vergi Usul
Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre sorumlu bulunmaktadır. Ancak
TTK'nın 319/2. maddesine göre, yönetim kurulunun temsil yetkisini yönetim
kurulu üyelerinden birine, birkaçına veya pay sahibi olmayan müdürlere devretmesi mümkündür. Bu durumda yani temsil yetkisinin devredilmesi halinde,
anonim şirketin kanuni temsilcisi, temsil yetkisini devralanlar olacak ve Vergi
Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi çerçevesindeki sorumluluklar da bu kişilere ait olacaktır. TTK'nm 319’uncu maddesi uyarınca özel bir belirleme
yapılmadığında ise 317’inci madde gereği şirketi yönetim kurulunun temsil
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ettiği kabul edilecektir . Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da
idare ve temsil salahiyeti verilen kişi ya da kişilerden birinin mutlak surette
yönetim kurulu üyelerinden birisi olmasıdır .
Bir anonim şirketin kanuni temsilcileri;
a) Öncelikle şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden birinin veya birden fazlasının şirketi temsile yetkili kılınıp kılınmadığı,
b) Şirketi temsile yetkili üye esas sözleşmede belirlenmemiş ise sözleşmede yönetim kurulu veya genel kurula, yönetim kurulu üyesi olması şartıyla
murahhas üyeleri veya şirkette pay sahibi olmayan sorumlu müdürleri temsilci olarak belirleme konusunda yetki verilip verilmediği,
c) Esas sözleşmede temsilci belirleme konusunda yetkisi bulunan organ
tarafından bu yetki çerçevesinde temsil salahiyetinin; yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçına ya da yönetim kurulu üyelerinden en az biri ile birlikte şirketin sorumlu müdürü veya müdürlerine devredilip devredilmediği,
hususlarına göre belirlenecektir.
Bu hususların varlığı, ticaret sicili kayıtlarına ve ilanın yapıldığı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesine bakılarak tayin olunacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu müteselsil sorumluluktur.
Temsile yetkili olanların ticaret siciline tescili ve durumun ilan edilmesi
lazımdır. (TK. 300/8 ve 323) Temsil yetkisine sahip olanların değişmesi halinde de tescil yapılmalıdır. Şüpheli durumlarda ticaret siciline bakılarak temsile
yetkili olanlar öğrenilebilir. Tescille birlikte imza örnekleri de noterce tasdik
edildikten sonra sicil memuruna verilir.(TK. 322 ve 42)
Limited Şirketlerde Temsil
Türk Ticaret Kanunu’nun 540'ıncı maddesine göre limited şirketlerde
şirket ortaklarının tamamı müdür sıfatıyla şirketin kanuni temsilcisi sayılmaktadır. Bu durumda şirket ortakları Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre sorumlu bulunmaktadır. Ancak şirket ana sözleşmesi veya ortaklar
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kurulu kararı ile şirketin temsili ortaklardan birine veya birkaçına bırakılabilmektedir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa ortaklar hep birlikte şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili ve mecburdurlar. Yine aynı kanunun
541'inci maddesi uyarınca şirket ana sözleşmesi veya genel kurul kararıyla şirket işlerinin idare ve temsili ortak olmayan kişilere bırakılabilir.
Buna göre şirket ana sözleşmesinde herhangi bir belirleme yapılmamışsa şirket ortaklarının tamamı, sözleşmede bunlardan biri veya bir kaçı ile ilgili belirleme yapılmışsa bu ortaklar,eğer şirketin idaresi ortaklar dışındaki bir
veya birden fazla kişiye bırakılmış ise bu kişi veya kişiler kanuni temsilci olarak kabul edilecektir.
Kanuni temsilciler, kuruluş sırasında hazırlanan ana sözleşme ile belirlenmekle birlikte daha sonra yapılan ana sözleşme değişiklikleri ile değiştirilebilmektedir. Kanuni temsilcilerin değiştirilmesi durumunda değişikliğin
üçüncü kişiler bakımından hüküm ifade edebilmesi için ticaret siciline tescil
ve ilanı gerekmektedir.
Eshamlı Komandit Şirketlerin Temsili
Türk Ticaret Kanunu'nun 467'nci maddesine göre Eshamlı Komandit
Şirketin (sermayesi paylara bölünmüş) yönetimi ve temsili, komandite ortaklar tarafından yerine getirilir. Bu itibarla eshamlı komandit şirketlerde komandite ortaklar Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre sorumlu bulunmaktadırlar.
Komanditer ortakların temsil yetkisi bulunmamaktadır Komandite ortakların sınırsız sorumluluğunun yalnızca yönetimde oldukları zamanla sınırlı
olduğuna ilişkin düzenleme aynı kanunun 482'nci maddesinde yapılmıştır.
Kollektif Şirketlerin Temsili
Kollektif şirketin temsiliyle alakalı Türk Ticaret Kanunu'nun 175’inci
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maddesinde; “şirketi ortaklara ve üçüncü şahıslara karşı temsil salahiyeti ve
vazifesi, tescil ve ilan edilen mukavelede aksine hüküm olmadıkça, 160’ıncı
madde gereğince şirket işlerini idare hak ve vazifesini haiz olanlara aittir”
yasal düzenlemesi bulunmaktadır. 160’ıncı madde de; ortaklardan her birinin
ayrı ayrı şirketi idare hak ve vazifesine ait oldukları, şirket sözleşmesiyle veya
ortaklarının çoğunun kararıyla şirketin yönetim işlerinin ortaklardan birine
birkaçına veya hepsine verilebileceği açıklanmıştır. Kollektif şirket sözleşmesinin temsil ile ilgili hükümleri yada bu konudaki değişiklik ve ekler Türk
Ticaret Kanunu’nun 33 ve 157'nci maddeleri uyarınca ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
Adi Komandit Şirketlerin Temsili
Bu konudaki yasal düzenlemeler Türk Ticaret Kanununun 257’inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre, komandit şirketlerin yönetim ve temsili
komandite ortaklara aittir. Temsil yetkisinin sınırı kollektif şirketlerle aynıdır.
Komanditer ortaklar şirketi temsil yetkisine sahip değildirler. Ancak şirket sözleşmesinde aksine hüküm olmaması koşuluyla, ticari mümessil, ticari
vekil ticari memur olarak atanabilirler. Komanditer ortakların, şirketi yönetim
ve temsil konusunda zorunlulukları olmadığı gibi yetkileri de yoktur.
III- KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUKLARI
Kanuni temsilcilerin sorumlulukları; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
10’uncu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
mükerrer 35’inci maddelerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir.
1. vergi Usul Kanununda Sorumluluk
Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında; tüzel
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kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıfların ve cemaatler gibi tüzel kişiliği
olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri
idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği öngörülmüştür.
Vergi mükellef ve sorumlularının vergi ile ilgili ödevlerinin yerine getirilmesinden anılan fıkra hükmü ile yükümlü tutulanların, bu yükümlülüklerine aykırı davranmaları dolayısıyla, vergi idaresine karşı olan sorumlulukları,
bu sorumluluğun kapsam ve koşulları aynı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.
“Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden
mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen
alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin
Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanır.”
Kanuni temsilciler ile tüzelkişiliği haiz bulunmayan teşekkülleri idare
edenler vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmez veya eksik yerine
getirir ve bunun sonucunda da, mükellef veya vergi sorumlusunun mal varlığından gerekli vergi alacağı kısmen ya da tamamen tahsil edilemez veya tahsil edilemeyeceği anlaşılır ise; amme alacağı kanuni temsilcilerin şahsi mal
varlığından takip ve tahsil edilebilecektir. Söz konusu uygulama, Türkiye’de
bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri için de aynen geçerli olacaktır.
Vergilendirmeyle ilgili ödevleri yerine getirmekle yükümlü olan temsilciler, vergi kanunlarına aykırı hareketleri halinde vergi aslı ve cezalardan belli
şartlarla sorumlu tutulmaktadırlar. Bu sorumlulukları; aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:
Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesi, kendisine kanuni temsilci
tayin edilen vergi mükellefi veya sorumlusunun varlığından kısmen veya
tamamen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, bunların kanuni temsil-
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cilerinden alınabilmesini kimi koşullara bağlamıştır. Bu koşullar birlikte var
olmadıkça, vergi mükelleflerinin veya sorumlularının vergi borçlarından dolayı bunların kanuni temsilcilerinin takip edilmelerine olanak yoktur. Vergi
ödevlerinin yerine getirilmesi kanuni temsilcilerine bırakılan mükelleflerin
vergilerinin, kanuni temsilcilerinden alınabilmesi için iki şartın gerçekleşmiş
olması gerekmektedir:
i. Kanuni temsilci temsil ettiği mükellefin vergi ödevlerini yerine getirmemiş,
ii. Vergi borcu, temsil edilenin mal varlığından alınamamış,
olmalıdır.
Bu iki şartın varlığı halinde, temsil edilenlerin vergi borcu için kanuni
temsilcilerin mal varlığından tahsili yoluna gidilebilmektedir.
2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna Göre
Sorumluluk
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Kanuni
Temsilcilerin Sorumluluğu" başlığı altındaki mükerrer 35’inci maddesinde:
“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel
kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır.
Tüzel kişilerin, tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.
Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.
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Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni
temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu
şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.
Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul
Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan
kaldırmaz.” denilmektedir.
Bu madde hükmünde, Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesindeki
hükümlere benzer düzenlemeler yer alsa da aslında önemli bazı farklılıklar
bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu kapsamındaki sorumluluk uygulaması
sadece Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar ve bunlara
bağlı alacakları kapsamaktadır. 6183 Sayılı Kanun ise Vergi Usul Kanunu
kapsamına girenler de dahil olmak üzere tüm amme alacaklarını kapsamaktadır. Dolayısıyla vadesinde ödenmeyen bir amme alacağı söz konusu olduğunda, hem Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi hem de 6183 Sayılı
Kanunun mükerrer 35’inci maddesi aynı anda devreye girmektedir .
5766 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 6183 sayılı Kanunun mükerrer
35 inci maddesine “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı
Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” hükmü eklenmiştir.
Bu hükme göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesinde,
kanuni temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin hükümlerin düzenlenmiş olması,
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki amme alacaklarının takibinin 6183 sayılı
Kanunun mükerrer 35 inci maddesine göre yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları dâhil
olmak üzere tüm amme alacakları için mükerrer 35’inci madde uyarınca takip
yapılması mümkün bulunmaktadır.
-Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi; Amme borçlusunun bu Kanun
hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak
paraya çevrilmesine rağmen aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil

165

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen
takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını ifade etmektedir.
6183 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine eklenen tanımlarda yer alan
hususlardan herhangi birisinin varlığı halinde, eski ve yeni kanuni temsilciler/teşekkülü idare edenler hakkında takip yapılabilmesi için yeterli şartların
oluştuğu kabul edilecektir. Buna göre;
- Asıl borçlunun haczedilen mallarına biçilen toplam değerin, amme alacağını karşılamaya yetmeyeceğinin anlaşılması,
- Haczedilen malların satışı neticesinde elde edilen meblağın takip konusu borcu tamamen kapatmaması,
- Yapılan takip neticesinde asıl borçlunun haczi kabil herhangi bir mal
varlığının bulunmaması,
- Asıl borçlunun iflası halinde, iflas masasından amme alacağını karşılamaya yetecek meblağın tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması,
- Asıl borçlunun yapılan araştırmalara rağmen bulunamaması,
hallerinden herhangi birisinin varlığı, eski ve yeni kanuni temsilciler
hakkında takibata başlanılması için yeterli olacaktır.
Değişiklik sonucunda; asıl borçlu hakkında “aciz vesikası” düzenlenmeksizin kanuni temsilcilerin/teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlığına
gidilebilmesi hususu, yasal dayanağa kavuşturulmuştur.
- Anonim Şirketlerde Sorumluluk:
Türk Ticaret Yasası’nın, anonim şirketlerde sorumluluk 317, 319 ve 321.
maddelerde belirtilmiştir.
Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, Anonim şirketler yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunmaktadır, diğer bir hükme göre ise (Md: 319)
anasözleşme ile idare ve temsil görevinin yönetim kurulu üyeleri arasında
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paylaştırılıp paylaştırılmayacağı ve paylaştırılacaksa bunun ne şekilde yapılacağı tespit olunur.
Anasözleşme ile şirketin temsil yetkisi ile idare işlerinin hepsinin veya
bir kısmının yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakılabilmesi için genel kurula veya yönetim kuruluna yetki verilebilir.
Ancak anasözleşme de şirketin temsil yetkisi ile ilgili yukarıda sözü edilen açıklamalar yoksa yani şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu dışında ki
kimseye verilmemiş ise Türk Ticaret Yasası’nın 317. maddesi hükümlerine
göre şirket, yönetim kurulu tarafında idare ve temsil olunacaktır.
Burada da 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanun’un Mükerrer 35. Maddesine getirilen Amme alacağının doğduğu ve
ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. Hükmüne dikkat etmek gerekmektedir.
Çünkü burada kanuni temsilcinin yanında şirketi idare edenlere de sorumluluk yüklenmektedir.
-Limited Şirketlerde Sorumluluk
Limited şirketlerde sorumluluk aksi kararlaştırılmadıkça, ortakların
tamamına müdür sıfatı ile verilmektedir. Limited Şirketlerdeki sorumluluk
konusu Türk Ticaret Yasası’nın 540- 542 maddelerinde yer almıştır. Şirket
anasözleşmesi veya genel kurul kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan
bir veya bir kaçına bırakılabilir. Ayrıca anasözleşme veya ortaklar kurulu
kararı ile şirketin idare ve temsili ortak olmayan kimselere de bırakılabilir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Yasanın 5766
sayılı Yasa ile değiştirilen 35. maddesinin yeni hükümlerine göre “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil
edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğru-
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dan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri gereğince takibe tabi
tutulurlar.
Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve
devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.”
Bu yasa hükmüne göre, Limited Şirkette bütün pay sahipleri payını devir
eden ve bu payı devralan şahıslar Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi
gerektiği zamanlarda farklı şahıslar olmaları halinde bile bu şahıslar, amme
alacağının ödenmesinden 35. maddenin .irinci fıkrası hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Yani bunlar , şirketten tamamen veya kısmen
tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu hükümleri gereğince takibe tabi
tutulurlar.
Bunlardan ayrı olarak gene burada da 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un Mükerrer 35. Maddesine getirilen Amme
alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya
teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme
alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. Hükmüne dikkat
etmek gerekmektedir. Çünkü burada kanuni temsilcinin yanında şirketi idare
edenlere de sorumluluk yüklenmektedir.
-Eshamlı Komandit Şirketlerde sorumluluk
Türk Ticaret Kanunu'nun 475'nci maddesine göre Eshamlı Komandit
Şirket (sermayesi paylara bölünmüş) sermayasi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşılık kollektif şitket ortakları gibi
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sınırsız (Komandite) diğerleri anonim şirket ortakları gibi sınırlı (Komanditer)
olarak sorumlu şirkettir. Bu itibarla eshamlı komandit şirketlerde komandite
ortaklar Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre sorumlu bulunmaktadırlar.
Komanditerlerin sorumlulukları hakkında

Anonim Şirketlerlerde,

komandite ortakların sorumlulukları hakkında ise kollektif şirketlerde bölümünde açıklamalar yapıldığından tekrar edilmemiştir.
-Kollektif Şirketlerde Sorumluluk
Türk Ticaret Yasası’nın kollektif şirketlerde sorumluluk konuların 160,
175 ve 176. maddelerde yer almıştır.
Buna göre, şirket mukavelesiyle veya ortakların ekseriyeti ile idare işleri, ortaklardan birine veya birkaçına yahut hepsine verilebilir. Ancak böyle bir
karar yok ise, ortaklardan her biri ayrı ayrı şirketi idare hak ve vazifesini haizdir. Ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkındaki hükümler mahfuzdur.
Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin gayesine dahil olan her nev’i
iş ve hukuki muameleleri şirket namına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi tahdit eden her şart, hüsnüniyetle hareket
eden üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür.
Ancak şirket mukavelesinin tescil ve ilan edilmiş olan kısmına göre şirketin ilzam edilebilmesi için müteaddit ortakların imzası şart kılınmışsa, bu
şart, üçüncü şahıslara karşı da muteberdir.
Burada da 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanun’un Mükerrer 35. Maddesine getirilen hükme dikkat çekmek istiyoruz.
Çünkü burada kanuni temsilcinin yanında şirketi idare edenlere de sorumluluk yüklenmektedir.
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-Komandit Şirketlerde Sorumluluk
Türk Ticaret Yasası’nın komandit şirketlerde sorumluluk konuları 256
–257 maddelerde konu edilmiştir.
Buna göre, Şirket ve ortakların üçüncü şahıslarla olan münasebetlerinde,
bu kısımdaki hususi kaideler mahfuz kalmak şartıyla kollektif şirkete dair
174-184. maddelerinde hükümleri tatbik olunur.
Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. İdare
hakkının ve temsil yetkilerinin sınırları kollektif şirketler hakkındaki hükümlerle muayyendir.
Komanditer ortaklar, şirketi temsil ve idare yetkisine haiz değildirler. Şu
kadar ki, şirket mukavelesinde aksine hüküm olmamak şartıyla komanditer
ortak, yalnız ticari mümessil, ticari vekil veya ticari memur olarak tayin edilebilir.
Gene burada da 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkındaki Kanun’un Mükerrer 35. Maddesine getirilen hükme dikkat çekmek gerekmektedir. yukarıda belirttiğimiz gibi burada kanuni temsilcinin
yanında şirketi idare edenlere de sorumluluk yüklenmektedir.
Kanuni Temsilcilerin Takibi
Kamu alacağının şirket şeklinde örgütlenmiş tüzel kişiliğin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde tüzel kişiliğin kanuni temsilcilerinin şahsi malvarlıklarından takip ve tahsili söz konusu olacaktır.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54'üncü ve devamı maddelerine göre yapılan takip sonucunda amme borçlusunun mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği
anlaşılan amme alacaklarının yukarıda belirtildiği şekilde tayin olunan kanuni temsilcilerin mal varlığından tahsili yönüne gidilmektedir. Mezkur madde-
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de yer alan "mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen amme
alacakları" hükmü, amme borçlusu hakkında 6183 sayılı Kanuna göre yapılan
takip muameleleri sonucunda; amme borçlusunun haczi kabil herhangi bir
mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle
tahsil edilemeyen amme alacaklarını ifade etmektedir. Amme borçlusunun
"mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme
alacakları" ifadesi ise; amme borçlusunun yapılan tüm araştırmalara rağmen
bulunamaması, amme borçlusunun haczedilen mal varlığına 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerlerin
amme alacağını karşılamaması, borçlunun iflas etmiş olması halinde iflas idaresi ile kurulan irtibat sonucu amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerinde amme alacağının
amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği kanaatinin oluştuğu halleri kapsamaktadır.
Amme borçlusu nezdinde sürdürülen takip muameleleri sonucunda
amme alacağının kısmen veya tamamen tahsil edilememe veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması hallerinden herhangi birinin varlığı halinde kanuni temsilciler hakkında takip yapılabilmesi için yeterli şartların oluştuğu kabul edilmekte ve takip muamelesine kanuni temsilciler adına 6183 sayılı Kanunun 55
inci maddesine göre tanzim edilecek ödeme emri tebliği suretiyle başlanılmaktadır. Amme borçlusunun birden fazla kanuni temsilcisi bulunduğu takdirde, ilgili kanunlara göre kanuni temsilcilerin sorumluluk şekline bakılmakta, yapılan tespit sonrasında da müşterek ve müteselsil sorumlu olanlar hakkında tahsil edilemeyen amme alacağının-tamamı için-her birine-ayrı ayrı
ödeme emri düzenlenmek suretiyle takibe geçilmektedir.
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Iv-SONUÇ:
Vergi hukukunda mükelleflerin kanuni görevlerini esas itibariyle kendilerinin yerine getirmeleri prensibi uygulanmaktadır. Ancak, bazı hallerde
mükellef veya sorumluların kanundan doğan vergi ödevlerinin kanuni temsilciler tarafından yerine getirilmesi kanuni bir mecburiyettir.
Kanuni temsilcilerin sorumlulukları; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
10’uncu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
mükerrer 35’inci maddelerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki sorumluluk uygulaması sadece Vergi
Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar ve bunlara bağlı alacakları kapsamaktadır. 6183 Sayılı Kanun ise Vergi Usul Kanunu kapsamına girenler de dahil olmak üzere tüm amme alacaklarını kapsamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nda kanuni temsilcilerin sorumluluğu için vergi ve
buna bağlı alacaklar ile vergi cezalarının temsil edilenin mal varlığından alınamaması ve kanuni temsilcinin vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine
getirmemesi gerekmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ise
kanuni temsilcilere kusursuz sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle amme
alacağının asıl borçlusundan tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması, kanuni temsilcinin şahsi mal varlığına yönelmek için tek başına yeterli olmaktadır.
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MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER
VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ
VE İSTİSNALARI
Memiş KÜRK*
I-GİRİŞ :
Beyan esasına dayanan vergi sistemimizde mükellefleri doğru beyanda
bulunmaya zorlayan idari mekanizma vergi denetimidir. Mükelleflerin bir gün
denetlenebileceklerini düşünmeleri, yasalara uygun davranma eğilimlerini
artırır. Vergi denetimi, vergiye tabi faaliyetle ilgili işlemlerin tamamlanması
ve elde edilen gelirin ilgilisince beyan edilmesinden sonra vergi idaresince
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak üzere yapılır.
Defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili olanlara herhangi bir
mücbir sebep hali olmaksızın ibraz edilmemesinin müeyyideleri Vergi
Kanunlarımızda açıklanmıştır. Buna göre VUK.’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek, 30/3’üncü maddesi uyarınca
Gelir (Kurumlar) vergisi ve KDV matrahlarının re’sen takdiri yapılacak, KDV.
Kanununun 29’uncu ve 34’üncü maddeleri uyarınca indirim konusu yapılan
KDV.’leri reddedilecek ve yine Vergi Usul Kanunu 359/a-2 maddesi gereğince ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Görüldüğü üzere defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesinin
ağır sonuçları bulunmaktadır. Bu nedenle mükelleflerin defter ve belgelerini
iyi muhafaza etmeleri, istendiğinde incelemeye ibraz etmesi, ağır sonuçlarla
karşılaşmaması için zorunluluktur.

*

Vergi Denetmeni
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Ancak mükelleflerden sonsuza kadar yasal defter ve belgelerini muhafaza etmesi de istenemeyecektir. Vergi kanunlarımızda defter ve belgeleri saklama süresi belli bir yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu sürenin sonunda artık mükelleflerden incelenmek üzere defter ve belgeleri istenemeyecektir.
II- MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ
SAKLAMA SÜRESİ
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253’üncü maddesinde, “Bu Kanuna
göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.
Anılan madde hükmüne göre, Vergi Usul Kanununun 172’nci maddesinde
açıklanan defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler tuttukları
yasal defterleri, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak
beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar. Özel hesap dönemine tabi
mükelleflerin defter ve belgeleri muhafaza süreleri, özel hesap döneminin
sona erdiği takvim yılını izleyen yıldan itibaren beş yıldır.
Türk Ticaret Kanununa göre defterlerin muhafaza süresi 10 yıl iken bu
süre Vergi Usul Kanununda 5 yıl olarak öngörülmüştür. Türk Ticaret
Kanunu’nun “Saklama Müddeti” başlıklı 68. maddesine göre mükellefler kullandıkları defter ve belgeleri on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar.
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda muhafaza sürelerinin başlangıcı farklı kriterlere bağlanmıştır. Türk Ticaret Kanununda kağıt ve belgelerin
kayıt tarihlerinden itibaren 10 yıl zamanaşımı süresi öngörülmüşken vergi
mevzuatımızda ise ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıldır.
Vergi Usul Kanunumuzda düzenlenmiş olan beş yıllık defter ve belgeleri saklama süresi ile zamanaşımı süresi uyumlu haldedir. Zamanaşımı ile ilgili düzenleme Vergi Usul Kanunu’nun 113. maddesinde yapılmış olup, mükel-
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lefin bu konuda müracaatı olmaksızın hüküm ifade eder. Zamanaşımı kanunla belirlenmiş süre içinde alacaklının alacağını istememesi ya da alacağını tahsil etmek için borçluyu dava etmemesi nedeniyle alacak hakkının ve dava
açma hakkının ortadan kalkması şeklinde tanımlanmaktadır. Zamanaşımı,
kanunda belirlenmiş bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi şeklinde de tanımlanabilmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 114.
maddesinde ise zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir. İlgili madde ‘Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl
içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.’ şeklindedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 138. maddesinde vergi incelemelerinin ne zaman yapılabileceği açıklanmıştır. İlgili maddede Vergi Usul
Kanununun 114. maddesine atıf yapılarak vergi incelemesinin tarh zamanaşımı süresi (beş yıllık süre) içinde yapılabileceği açıklanmıştır. Vergi Usul
Kanununun 138. maddesine göre, vergi incelemesi neticesi alınmamış hesap
dönemi dahil olmak üzere tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman
yapılabilecektir. Maddeden çıkarılacak anlam doğrudan bahsedilmiş olmasa
da tarh zamanaşımı süresi dışında vergi incelemesinin yapılamayacağıdır.
Buna göre Vergi Usul Kanunumuzda beş yıl olan zamanaşımı süresi,
defter ve belge saklama süresi ile defter ve belgelerin incelenebileceği süre
konusunda tam bir uyum sağlanmıştır.
III- BEŞ YILLIK YASAL DEFTER VE BELGELERİ SAKLAMA
SÜRESİNİN İSTİSNALARI :
Vergi kanunlarımızda prensip olarak 5 yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra yasal defterleri saklama ve ibraz sorumluluğu sona ermekte, vergi
incelemesi yapılamamaktadır. Ancak bu prensibin istisnaları da bulunmaktadır. Beş yıllık süre geçmiş olsa bile böyle durumlarda defter ve belgeleri saklama süresi devam etmekte, incelenmek üzere talep edilmesi halinde incele-
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meye ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi halde mükellefler cezai yükümlülükle karşılaşacaktır. Beş yıllık yasal defter ve belgeleri saklama süresinin başlıca istisnaları aşağıda açıklanmıştır
A- Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nın 42'nci maddesi uyarınca birden fazla
takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr ve zarar işin bittiği
yıl kârı olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, işin bittiği yıl
beyannamesinde gösterilir. Yıllara sari inşaat ve onarma işleri, mahiyeti gereği özel bir vergileme rejimine tabi tutulmuş ve söz konusu işlerin kapsamı ile
kazancın tespiti ve beyanına ilişkin esaslar, GVK’nın 42-44. maddelerinde
düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemelerle bu neviden işlerde kâr-zararın ancak
işin bitim yılında tespit edilebilmesi nedeniyle, vergileme de bir bakıma bu
süreye kadar tehir edilmiş olmaktadır
Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, yıllara sari inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay işin bittiği yılda doğmakta ve zamanaşımı da izleyen yıldan
başlamaktadır. Bu kapsamda örneğin 2000 yılında başlayan bir inşaat işinin
2010 yılında bitirilmiş olması halinde, tarh zamanaşımı normal olarak 2011
yılında başlayacak ve 31.12.2015 tarihinde bitecektir. Bu durumda 2000 yılına ilişkin defter ve belgelerin de 31.12.2015 tarihine kadar muhafaza edilerek
gerektiğinde ibraz edilmesi şarttır. Böylece 2000 yılı defter ve belgelerinin
muhafaza ve ibraz mükellefiyeti 5 yıl değil 15 yıl olmuştur.
B-Geçmiş yıl zararları
Geçmiş yıllarla ilgili zararların, mahsup edildiği bir durumda söz konusu zararın doğru olup olmadığının vergi inceleme elemanı tarafından araştırılması muhtemeldir. Zararın doğduğu yıl bakımından zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile bu yılla ilgili defter ve belgeler üzerinden zararın doğru olup
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olmadığı araştırılabilir. Zira zarar mahsup edildiği yıla ilişkin bir matrah unsurudur ve tevsik edilmesi gerekir.
Geçmiş yıllarla ilgili zararlar mahsup edildiğinde, zararın doğduğu yıl
bakımından zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile, zarar doğan bu yılla ilgili
muhafaza sorumluluğu devam etmektedir. Zarar doğan yıl defter ve belgelerin Vergi Usul kanunu hükümlerine istinaden zamanaşımına uğradığı, dolayısıyla muhafaza sorumluluğunun ortadan kalkmış olduğu, bu nedenle inceleme
elemanına ibraz edilemeyeceği ileri sürülemez. Yargı kararları da bu yöndedir. Konu ile ilgili Danıştay Dördüncü Dairesinin 29.03.1973 tarih ve E:
1972/1565, K: 1973/1524 sayılı Kararı aşağıdaki gibidir.
“İncelenen dosya münderecatından, yükümlünün 1967 işlemlerinin
incelenmesi sırasında, beyannamede gösterdiği 388.209 TL. 1963 yılı zararının gerçeğe uyup uymadığı yönünden incelenmesi nedeniyle zarar mahsubu
kabul edilmeyerek tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır.
Vergi Usul Kanununun 114, 138, 252 ve 256’ncı maddeleri gözönüne
alındığında, 1969’da girişilen vergi incelemesi üzerine 1963 yılının vergilendirilmesi ve 1963 yılı vergilemesi için o yıla ilişkin defter ve belgelerin istenmesi zamanaşımı nedeniyle mümkün değilse de, 1967 yılı hesaplarının incelenmesi sırasında inceleme elemanınca, 1963 yılında gelen zararın kabul edilmemesi üzerine sözü geçen zararın defter ve belgelerle tevsiki ve kanunîliğinin ortaya konması vergi usul kanununun 227’nci Ticaret Kanununun 68’inci
maddesi icabı, 1967 yılı için henüz devlete karşı vergi borçlusu durumunda
bulunan mükellefe düşer.Bu nedenle temyiz komisyonu kararının bozulmasına
oyçokluğu ile karar verildi.”
Örneğin 2010 yılında yapılan incelemede mükellefin 2005 yılı kazancının 50.000 TL olduğu bu kazancından 2001 yılı zararı olan 10.000 TL’nin
mahsup edildiği tespit edilmiştir. Bu durumda inceleme elemanı geçmiş yıl
zararı ile ilgili olarak mükellefin 2001 yılı defter ve belgelerini incelemeye
talep edebilecektir. İnceleme sonucunda 2001 yılının beyanın aksine karlı
olduğu tespit edildiğinde 10.000 TL zarar mahsubu işlemi iptal edilecektir.
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Örnekte tarh zamanaşımına uğramış olması nedeniyle 2001 yılı ile ilgili
inceleme sadece zararın doğruluğu ile ilgili olacak olup, kar tespitine rağmen
ilgili yıl için ayrıca cezalı tarhiyat yapılamayacaktır. Mükellef tarafından 2001
yılı defter ve belgeleri incelemeye ibraz edilmemesi halinde ise geçmiş yıl
zararı reddedilecek ancak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmayacaktır.
C- Amortisman Giderleri:
Bilindiği üzere işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz bulunan iktisadi kıymetler amortisman
ayırma yoluyla faydalı ömür esasında yıllara yayılı olarak giderleştirilebilmektedir. Geçmiş yıl zararlarında olduğu gibi bir gider unsuru olarak amortismanların da gider yazıldığı yılda tevsiki gerekir. Bunun için de amortisman
konusu sabit kıymetin iktisap bedelinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle amortismana tabi kıymetin iktisabı ile ilgili belgeler ve önceki yıllarda
ayrılmış aşınma payı kayıtları bakımından beş yıllık muhafaza süresi kıymetin tamamen itfa edildiği yılı izleyen takvim yılı başından başlar.
D-Yatırım İndirimi
8 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5479 sayılı Kanunla
Gelir Vergisi Kanununun “yatırım indirimi”ne ilişkin 19’uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı kanuna eklenen geçici 69‘uncu madde ile kaldırılan
yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir. İlgili geçiş
hükümleri ile yatırım indirimi uygulaması, 1.1.2006 tarihinden itibaren vergi
sistemimizden kaldırılmıştır. Ancak mükelleflerin geçici 69’uncu maddede
açıklanan hallerdeki yatırım indirimi istisnası tutarlarını 2006, 2007 ve 2008
yılında kazançlarından indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.( Anayasa
Mahkemesi yatırım indirimi istisnası uygulamasında süre sınırlamasını, kaza-

180

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 98 - 2010

nılmış bir hakkın ihlali olduğu gerekçesiyle 15.10.2009 tarihli kararıyla iptal
etmiştir. )
Yatırım indirimi istisnası da neticede bir giderin indirimidir. Burada harcamanın indirilemeyen kısmı bir sonraki yılda endekslenerek matrahtan indirimi yapılmaktadır. Yatırım indirimi konusu harcamalar ile ilgili belgeler ve
önceki yıllarda indirimi yapılmış yatırım indirimi kayıtları bakımından beş
yıllık muhafaza süresi yatırım indirimine tabi harcamaların kurum kazancından tamamen düşüldüğü yılı izleyen takvim yılı başından başlayacaktır.
E- Kurumların Tasfiyesi:
Kurumlarda tasfiye, başladığı takvim yılında bittiği takdirde zamanaşımı
süresi ertesi takvim yılından başlayarak beşinci yılın sonunda dolmuş olur.
Buna göre, tasfiye başladığı takvim yılında bittiği takdirde zamanaşımı bakımından özellik yoktur.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17-ç maddesine göre tasfiyenin bir yıldan fazla sürmesi halinde tarh zamanaşımı, tasfiyenin son bulduğu
dönemi takip eden yılın başından başlar. Tasfiye birden fazla dönemde gerçekleştirildiğinde, bütün dönemlere ait zamanaşımı, tasfiyenin sonuçlandığı
yılı izleyen takvim yılı başından başlar ve beşinci yılsonunda dolar. Örneğin,
12.09.2000 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda, tasfiye 05.05.2006 tarihinde sonuçlanmış ise, tarh zamanaşımı 01.01.2007 tarihinde başlar ve
31.12.2011 tarihinde sona erer. 31.12.2011 tarihine kadar 12.09.200005.05.2006 tarihleri arasındaki tasfiye dönemleri için tarhiyat yapılabilir.
Örneğimizde ilgili kurumca 2000 yılı defter ve belgelerinin 2011 yılı sonunda kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.
F- Kurum Stopajı :
Kurumların, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6. maddesi uyarınca ödedik-
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leri stopajlarda zamanaşımı, stopajın yapıldığı dönemi takip eden yıldan itibaren başlamaktadır. Örneğin Kartal A.Ş’nin 2005 yılı kazancı üzerinden 2006
yılı Nisan ayında kurum stopajı yapılmıştır. Bu takdirde zamanaşımı süresi
01.01.2007 yılında başlayacak 31.12.2011 yılında bitecektir. 2005 yılı defter
ve belgeleri 2011 yılı sonuna kadar incelenebileceğinden bu süreye kadar defterlerin muhafazası gerekmektedir. Vergi idaresinin görüşü böyledir.
Ancak kurumların Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6. maddesi uyarınca
ödedikleri stopajlarda zamanaşımının başlangıcı konusunda vergi idaresi ve
Danıştay farklı görüşlere sahiptir. Danıştay’ın görüşüne göre üzerinden vergi
kesintisi yapılan kazanç hangi takvim yılına ait ise vergi alacağının o takvim
yılında doğduğunu kabul etmek gerekmektedir. Örneğimizde Danıştay’a göre
vergi alacağı 2005 takvim yılında doğmaktadır. Danıştay vergi alacağının
2005 yılında doğduğu, zamanaşımının 01.01.2006 tarihinde başlayacağı ve
vergi alacağının 2010 yılının sonunda zamanaşımına uğrayacağı görüşündedir.
IV-SONUÇ:
Vergi Usul Kanununda mükelleflerin defter ve belgeleri muhafaza ve
ibraz ödevi ile tarh zamanaşımı süresi arasında paralellik sağlanmıştır.
Mükellefler beş yıl olan tarh zamanaşımı süresi boyunca yasal defter ve belgelerini muhafaza etmek ve istendiğinde incelemeye ibraz etmek mecburiyetindedir.
Ancak yazımızın III. bölümünde açıklandığı üzere bazı istisnai durumlarda beş yıllık muhafaza ödevi uzayabilmektedir. Böyle durumlarda mükelleflerin dikkatli olması, beş yıllık süre geçmiş olsa bile yasal defter ve belgelerini muhafaza etmesi, istendiğinde incelemeye ibraz etmesi gerekmektedir.
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TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA
GELEN FATURALAR KDV’LERİN
VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ
DURUMU
İbrahim ERCAN*
1. GİRİŞ
İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik ilkesi gereği, hesap dönemi veya takvim yılı olarak
belli dönemlere ayrılır ve işletmelerin faaliyetleri bu dönemler itibariyle
değerlendirilir. Bazen, bir döneme ait fatura veya fatura yerine geçen belgeler
çeşitli sebeplerle işletmeye ilgili oldukları dönemde ulaşmamakta sonraki
dönemde ulaşmaktadır. Hesap dönemi veya takvim yılı içinde olmak kaydı ile
işletmeye geç ulaşan belgeler vergi kanunları açısından fazla bir sorun yaratmamakla birlikte, hesap dönemi veya takvim yılının geçmiş olması, mükellefler açısından vergisel bazı sorunlara neden olmaktadır.
Bu yazımızda, hesap dönemi veya takvim yılı kapandıktan sonra gelen
belgelerdeki KDV’lerin vergi kanunları karşısındaki durumu açıklanmaya
çalışılacaktır.
2. DÖNEMSELLİK KAVRAMI
Dönemsellik kavramı, muhasebenin temel kavramları arasında sayılmış
olup, işletmelerin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli
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dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden
ayrı olarak saptanmasını ifade eder. Bu doğrultuda, işletmelerin faaliyet
sonuçları ilgili oldukları hesap dönemi ve takvim yılı itibariyle değerlendirilir.
Hesap dönemi ve takvim yılı ayrımına 213 sayılı VUK’un (Vergi Usul
Kanunu) 174. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, hesap dönemi normal
olarak bir takvim yılıdır. Takvim yılı dönemi, faaliyet ve muamelelerinin
mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye
Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde ise, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan
faaliyet süresi hesap dönemi sayılır.
Yasal defterler ise, hesap dönemi itibariyle tutulur, kayıtlar her hesap
dönemi sonunda kapatılıp ve ertesi dönem başında yeniden açılır.
Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat,
gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması
dönemsellik kavramın gereğidir. Dönemsellik ilkesinin doğal sonucu olarak,
- Bir hasılatın, belli bir dönem kazancının tespitinde müspet unsur olarak dikkate alınması için bu hasılatın söz konusu döneme ait olması gerekir.
- Bir giderin, belli bir döneme ilişkin safi kazancın belirlenmesinde
menfi unsur olarak dikkate alınabilmesi için bu giderin söz konusu döneme ait
olması gerekir.
Hasılatın ve giderlerin hangi döneme ait olduğunun tespitinde, hasılatın
tahsil edilmiş veya giderlerin ödenmiş olup olmadığını bir önemi bulunmamaktadır. Hesap dönemi sonu itibariyle bunlar tahsil edilmemiş veya ödenmemiş olsalar bile safi kurum kazancının tespitinde dikkate alınırlar. Yani;
- Tahakkuk etmiş (faturası kesilmiş) ve ödenmiş olsa bile gelecek döneme ait peşin ödenen giderler gelir tablosunda değil bilançonun aktifinde gösterilir.
- Tahakkuk etmiş (faturası kesilmiş ve tahsil edilmiş olsa bile) gelecek
hesap dönemine ait olan hasılat, bilançonun pasifinde yer alır.
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3. İLGİLİ OLDUĞU TAKVİM YILI VEYA HESAP DÖNEMİ
KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALARDA YER ALAN KDV
3.1. Takvim Yılı Veya Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Gelen
Belgelerde Yer Alan KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı
KDV (Katma Değer Vergisi) Kanunu’nun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini,
indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Yine, KDV 29. maddeye 3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen 3.
fıkrasında ise, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim
yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu 3. fıkranın gerekçesinde ise, KDV mükelleflerinin indirim haklarını geç kullanmalarının lehlerine olmadığı, belirtilerek gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları
ile paralellik sağlamak bakımından indirim hakkı kullanımının takvim yılı ile
sınırlandığı ifade edilmiştir.
Ayrıca, 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin, “Vergi İndirimi” başlıklı
bölümünde, indirim zamanı indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku
bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere
kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.
15 no.lu KDV Sirkülerinde ise, gelir veya kurumlar vergisi bakımından
özel hesap dönemine tabi olan katma değer vergisi mükelleflerinin yüklendikleri katma değer vergisini özel hesap dönemini aşmamak şartıyla belgelerin
kanuni defterlere kaydedildiği tarihte indirmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, mükellefler, bir takvim yılı veya hesap dönemi kapandıktan sonra söz konusu takvim yılı veya hesap dönemiyle ilgili olarak sonraki
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dönemlerde gelen belgelerdeki KDV’leri geldiği dönem kayıtlarına intikal
ettirip indirim konusu yapamazlar, yani, mükellefler, Aralık dönemi veya
hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesini verdikten sonra gelen
belgelerdeki KDV’leri, yeni takvim yılı veya yeni hesap dönemine ilişkin
KDV beyannamelerinde indirim konusu yapamayacaklardır. Ancak, fatura
veya benzeri belge, Aralık dönemi veya hesap döneminin son ayına ilişkin
KDV beyannamesi verilmeden önce gelirse KDV tutarı kayıtlara alınabilecek
ve indirim konusu yapılabilecektir.
Ayrıca, kapanan yılın Aralık ayına ait KDV beyannamesi verildikten
sonra gelen geçmiş yıla ait belgelerdeki KDV’nin indirimi, bu belgelerin
kapanan yılın son günü itibariyle kapanan yılın defterlerine kaydedilmesi ve
Aralık ayı KDV beyannamesi düzeltilerek indirim miktarının yükseltilmesi
suretiyle gerçekleştirilebilir. Ancak, bu düzeltme Hazine aleyhine bir düzeltme olduğundan, düzeltme beyannamesinin incelemeye sevk edilmesi söz
konusu olacaktır.
3.2. Takvim Yılı Veya Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Gelen
Belgelerde Yer Alan KDV’nin Gider Yazılıp Yazılamayacağı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı
hüküm altına alınmıştır.
Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik”
ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Vergi uygulamaları açısından tahakkuk ve
dönemsellik ilkeleri gereğince, her gelir veya gider unsuru ait olduğu hesap
döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmalıdır.
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 58. maddesinde “Mükellefin vergiye tabi
işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV,
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Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez,” hükmü yer almaktadır. Söz konusu maddenin mefhumu muhalifinden
mükelleflerce indirimi mümkün olmayan KDV’lerin gider olarak dikkate alınabileceği sonucu çıkmaktadır. İlgili olduğu dönem geçtikten sonra işletmeye
gelen fatura veya benzeri belgeler üzerindeki KDV “vergiyi doğuran olayın
meydana geldiği takvim yılının aşılmaması” şartını ihlal ettiği için indirimi
mümkün değildir.
3.3. Geç Gelen Belgelerde Yer Alan KDV İçin İndirim Hakkından,
Gelir Veya Kurumlar Vergisi İçin Gider Yazabilme Hakkından
Yararlanıp Yararlanamama Halleri
Yukarıdaki bölümlerde açıkladığımız, geç gelen belgede yer alan
KDV’nin indirimi ve veya gelir veya kurumlar vergisi için gider yazılmasına
ilişkin durumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
1- Geç gelen belgede yer alan, KDV için indirim hakkından ve gelir veya
kurumlar vergisi için gider yazabilme hakkından, yararlanamama hali;
Takvim yılı veya hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturada yer
alan KDV miktarı küçük olup, pratik bir çözüm aranıyorsa ve kapanan yıla
ilave kayıt yapılmak istenmiyorsa, KDV dahil tutar, yeni yılda kanunen kabul
edilmeyen gider yazılabilir. Bu çözüm pratik olmakla beraber, mükellefe, geç
gelen belgede yer alan KDV miktarı için indirim hakkından yararlanamaması
ve geç gelen belge herhangi bir gidere ilişkin ise, gelir veya kurumlar vergisi
matrahının tespitinde dikkate alamaması gibi, gelir veya kurumlar vergisi ile
KDV yönünden mali hak kaybettiren bir yöntemdir
2- Geç gelen belgede yer alan, KDV için gelir veya kurumlar vergisi açısından gider yazabilme hakkından yararlanabilme, ancak KDV indirim hakkından yararlanamama hali;
193 sayılı GVK’ya göre, bir takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayı içinde, 5520 sayılı KVK’na göre, bir hesap döne-
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mine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı
izleyen dördüncü ayın içinde verileceği belirtilmiştir. Bu şekilde vergi kanunları, geçmiş yıl hesaplarını kesinleştirmeleri için gelir vergisi mükelleflerine 3
ay kurumlar vergisi mükelleflerine 4 ay süre tanımaktadır. Bu zaman zarfında
geçmiş yıl tarihini taşıyan kayıtların, kapanan yıl defterlerine yapılması mümkündür.
Ocak ayı içinde yasal defterlere kapanış tasdiki yapılması devamındaki
sayfalara kayıt düşülmesini ve mali tabloların hazırlanmasında bu ilave kayıtların dikkate alınmasını engellemez. Geç gelen belgeye yönelik olarak geçmiş
yıl defterlerinde, belgedeki KDV dahil tutar üzerinden gider karşılığı ayrılarak
gider kaydı yapılabilir. Yeni yılda ise, söz konusu geç gelen belgeye istinaden
gider karşılığı hesabı kapatılır. Bu takdirde gider yazma imkanı sağlanmış
fakat KDV indirim hakkından vazgeçilmiş olacaktır.
3- Geç gelen belgede yer alan, KDV için indirim hakkından, yararlanabilme hali;
Geç gelen belgedeki KDV tutarı kapanan yıl itibariyle indirim konusu
yaparak kayıtlara almak mümkündür. Ancak, Aralık veya hesap döneminin
son ayına ilişkin KDV beyannamesi, bu kayıt dikkate alınmaksızın daha önce
verildiğinden, indirim hakkının kullanılabilmesi için Aralık veya hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesinin bu ilave indirimi de içerecek
şekilde yeniden düzenlenmesi ve “düzeltme beyannamesi” olarak vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23.03.2009 tarih ve
B.07,1.GİB.04.99.16.01/2- MUK-445 sayılı “Hesap dönemi kapandıktan
sonra gelen faturaların hangi dönemin gideri olacağı, KDV’nin indirilip indirilemeyeceği.” konulu Muktezası da aşağıdaki gibidir;
“ İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Başkanlığımızın ……………… vergi kimlik
numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, 2008/Aralık dönemine ait faturaların 2009 yılında gelen satıcı faturalarında yer alan Katma Değer Vergisinin
2008 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça,
faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma
değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri belirtilmiştir.
Maddenin üçüncü fıkrası gereğince indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir.
Öte yandan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel
Tebliği’nin, “Vergi İndirimi” başlıklı bölümünde, indirim zamanı indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, 2008 yılı ile ilgili olarak hesap dönemi kapandıktan sonra
alınan faturalara ilişkin katma değer vergisinin, vergiyi doğuran olayın vuku
bulduğu hesap dönemi aşıldığından, indirim konusu yapılması mümkün
bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik”
ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Vergi uygulamaları açısından tahakkuk ve
dönemsellik ilkeleri gereğince, her gelir veya gider unsuru ait olduğu hesap
döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmalıdır.
Bu çerçevede, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer
alan tutarlar, şirketinizce tahakkuk ettikleri dönemin gideri olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, söz konusu faturalarda yer alan ve indirim konusu yapıla-
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mayan katma değer vergisi tutarlarının maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınması mümkündür. Bu tutarların gider olarak dikkate alınması halinde, ilgili oldukları döneme ilişkin kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaları gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.”
4. SONUÇ
Takvim yılı kapandıktan sonra gelen belgelerde yer alan, KDV için indirim hakkından ve gelir veya kurumlar vergisi için gider yazabilme hakkından,
yararlanmak istenmiyorsa, KDV dahil tutar, yeni yılda kanunen kabul edilmeyen gider yazılabilir.
Geç gelen belgelerde yer alan, KDV için gelir veya kurumlar vergisi açısından gider yazmak isteniyor, ancak KDV indirim hakkından yararlanmak
istenmiyorsa, geçmiş yıl hesaplarını kesinleştirmeleri için gelir vergisi mükelleflerine tanınan 3 ay kurumlar vergisi mükelleflerine 4 aylık süre içinde, belgelerdeki KDV dahil tutar üzerinden geçmiş yıl defterlerinde gider karşılığı
ayrılarak gider kaydı yapılabilir.
Geç gelen belgelerdeki KDV için indirim hakkından yararlanmak isteniyorsa, Aralık veya özel hesap döneminin son ayına ilişkin KDV beyannamesinin geç gelen belgelerde yer alan KDV’leri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve “düzeltme beyannamesi” olarak vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
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