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Feyzullah TOPÇU
Başkan

Merhaba

Çok Değerli Meslektaşlarım,

2009 yılının son ayı olan aralık ayında da Dayanışma dergimizin aracılığıyla sizlerle 
birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Yine bir yılı daha geride bıraktık. Bu bir yılın kısa bir değerlendirmesini yapacak olur 
isek; ülke olarak, ortaya çıkan ekonomik kriz ve bu krizin yarattığı tahribatlarla mü-
cadele ederek bu krizden az yara alarak kurtulma yöntem ve çabaları ile uğraştık. 
Ne yazık ki; köklü önlemler almadığımız için krizden ve etkilerinden kurtulamadık. 
Üzülerek ifade etmeliyim ki 2010 yılında da kriz etkili bir şekilde devam edecektir 
düşüncesindeyim.

Şunu da unutmamak gerekiyor ki; iç ve dış siyasette de yapılması gereken çalışma-
ları sağlıklı bir şekilde yürütemediğimiz için başarılı bir sonuç alamadık. Ülkemizde 
demokratikleşmenin önünü tıkayan engelleri kaldıramadığımız sürece ve toplumun 
tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini kapsamayan içi boş “açılım” gibi projeler “söz-
de” kalarak uygulamaya geçemeyecektir. 

Bu ve buna benzer olumsuzluklar ülke olarak kalkınmamıza engel  olduğu gibi, bu 
ülkede yaşayan insanların refah düzeyinin düşmesine, insanların mutsuz olmalarına 
ve hayata küsmelerine sebebiyet vermiştir. Bunun sonucunda zaman zaman sosyal 
patlamalar yaşanmış, psikolojik ve ahlaki bozukluklar çoğalmaya başlamıştır.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen şunu söyleyebiliriz; biz büyük ve  zengin kaynaklara 
sahip bir ülkeyiz. İktidarı, muhalefeti, askeri, tüm sivil toplum örgütleri, işvereni, 
işçileriyle, güçlü  ve uygulanabilir bir ekonomik  programla bu olumsuzlukların üs-
tünden geleceğimize inanıyorum.

Mesleğimiz açısından baktığımızda  iyi bir yıl geçirdiğimizi söylemek mümkün de-
ğildir. Geçen yıllarda olduğu gibi ilgili bakanlıklarla gerekli diyalog ve işbirliğini ku-
ramadığımız için biz meslek mensuplarına yüklenen iş yükünden kurtulamadığımız 
gibi, hayata geçirdikleri gelir getirici her kanun ve uygulama yine bize iş yükü olarak 
dönmüştür. Getirilen bu iş yüküne karşılık harcadığımız zaman ve emeğin karşılığını 
ise her zaman ki gibi alamadık.

Yeni yılda iş yükümüzü azaltıcı çalışmaları hep birlikte  planlayarak ilgili bakanlıklarla 
görüşüp çözüm bulmak için başta TÜRMOB ve odalar olarak gerekeni yapmalıyız. 
Bakanlık düzeyinde sorunlarımıza çözüm bulamaz isek hizmet verdiğimiz kesimin 
bağlı olduğu odalar ve birliklerle gerekli diyalogları kurarak birlikte çözüm yolları 
bulmak için planlama, öngörü ve çalışmaları yapma ve başarma yoluna gitmek gibi 
bir yolu da seçeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. 

Tüm bu yolları deneyip yine bir sonuç elde edemez isek, taleplerimizin yerine ge-
tirilmesi amacıyla demokratik haklarımızı kullanmak şartıyla basın ve kamuoyuna 
sesimizi duyurmak üzere sokaklara dökülmek için gerekli çalışmaları da yapmalıyız.

2010 yılının  ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için iyi bir yıl olmasını, aynı 
zamanda mesleğimizde yeni ufukların açılmasını, iş imkanlarının artmasını, refah 
paylarının yükselmesini temenni eder, yeni yılın size ve sevdiklerinize mutluluk, ba-
şarı, huzur ve her şeyden önemlisi sağlıklı bir yaşam vaat etmesini dilerim.

2010 yılının ilk Dayanışma sayısında buluşmak üzere esen kalın.

Saygı ve sevgilerimle… 
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Franchısıng sıstemı, Ülkemızde Ve dÜnyada

UygUlamaları Bır model Önerısı

> Yrd. Doç. Dr. Nesrin ADA

    Ege Üniversitesi İİBF

ÖZET 

Günümüzde “küreselleşme eğilimi”nin bir parçası olan çok uluslu işletmelerin 
Franchising yoluyla dış ülke pazarlarına girmeyi tercih etmelerinden franchi-
sing sisteminin incelenmesi ve bu işletmeler hakkında bilgi sahibi olunmasını 
gerekli hale getirmiştir.

Franchising işletmelerinin faaliyetlerinde ve başarılarında kuruluş aşaması ve 
organizasyon yapılarının payı oldukça büyüktür. Bu nedenle, çalışmada franc-
hising işletmelerinin kuruluş aşamaları ve yapıları örneklerle incelenmiştir.

Çalışmanın birinci bölümünde franchising işletmeleri hakkında genel bilgile-
re yer verilmiştir. İkinci bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
franchising firmalarını incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise her iki bölümdeki 
bilgilerden yararlanarak örnek franchising sistemi oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler; Franchising, İşletmeler, Küreselleşme,

ABSTRACT

In today’s world, multinational companies which are a part of “globalization” 
prefer to enter international markets via franchising. In this context, it is signifi-
cant to analyze franchising system and the companies that prefer this system. 

In the operations and success of franchising companies, foundation process 
and organizational structure play a key role. In this regard, the foundation pro-
cesses and structures of companies are explored thoroughly by examples. 

In the first part of the study, general information about franchising compani-
es are given. In the second part, foreign and domestic franchising company 
examples are analyzed. In the final part, by taking both parts into consideration 
a franchising model is developed.  

Keywords: Franchising, Franchising Companies, Globalization.
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GİRİŞ

Gelişmeler her alanda hızlı ilerleme kay-
dederken bunun sonuçu her türlü değer 
ve birimin ulusal sınırları aşarak dün-
ya çapında yaygınlaşmasını ifade eden 
“globalleşme” kavramı, son yıllarda iş-
letmelerin de  yaşantısının önemli bir 
parçası haline gelmiştir. Özellikle tekno-
lojik alanda meydana gelen gelişmeler, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi ya-
şamda büyük bir hızla etkisini göstermiş 
ve kolaylaşan iletişim sonucunda, siya-
sal sınırlar, yerini ekonomik sınırlara bı-
rakmaya başlamıştır.

Bu ortamda, Franchising kavram ve 
uygulaması işletmeler tarafından bü-
yük ölçüde güncel hale gelmiştir ve be-
nimsenmiştir. Dünya ekonomisi içinde 
önemli bir paya sahip olan uygulamanın 
gelişmiş ülkelerde daha fazla uygulan-
ması bu konunun  incelenmesini zorunlu 
kılmaktadır.. Franchising işletmeleri fa-
aliyetleri ve deneyimleri, dış pazarlara 
açılmak isteyen gelişmekte olan ülke-
lerin işletmeleri açısından iyi bir örnek 
oluşturmaktadır. Franchising işletmeleri 
organizasyon yapıları, sorunları ve bu 
sorunlar karşısında uyguladıkları çözüm 
yollarının  bilinmesi bu uygulamayı ken-
di işletmelerinde uygulamak isteyenler 
için örnek alınması kaçınılmazdır.

Franchising’in Tanımı ve Özellikleri

Franchising, iki taraf arasında ticari 
ilişkiye dayanan ve devamlılık göste-
ren bir anlaşmadır. Çeşitli  kuruluşların 
franchising’i tanımlama şekilleri farklı 
olsa da tüm tanımlar ve kavramlar he-
men hemen birbirinin aynıdır.

Genel şekilde ifade edecek olursak franc-
hising, dünyada tanınmış kuruluşların 
ürünlerini, deneyim ve bilgi birikimlerini 
bir sözleşme karşılığında bağımsız giri-

şimcilere aktararak hedef tüketicilere 
ulaştıkları işletmecilik modelidir. Franc-
hising anlaşmaları, daha çok patente 
konu olmayan ürünlerde uygulanır.

“Bir ana işletmenin (franchisor-
francheur), belirli süre ve koşullar altın-
da pazarda denenmiş ve başarıya ulaş-
mış bir ürünün veya hizmetin, bağımsız 
bir firmaya (franchisee), isim hakkı ile 
birlikte bu ürün veya hizmet ile ilgili bil-
gi, teknoloji, işletme yönetimi ve orga-
nizasyonu, dağıtım ve pazarlama tekno-
lojileri gibi konularda tanıdığı imtiyaza 
“Franchising” denir.” 1 

“Franchising, bir işletme çerçevesinde 
yapılan satış faaliyetlerinde denenmiş 
ve kendini ispat etmiş bir markanın des-
teği ve güvencesi altında iş yapan, bir-
birinin kopyası, dağıtım müesseselerinin 
mal ve hizmetlerin dağıtımına yönelik 
olarak belli bir bedel karşılığında söz ko-
nusu isim marka ve sistemin sahibi olan 
franchisor ile girmiş oldukları bağımsız 
bir ticari ilişki türüdür.”2

“Franchising; ana firmanın, belirli bir böl-
gede ve belirli bir süre için, belirli ayrıca-
lıkları kullanma hakkını bir diğer firmaya 
verdiği; yönetim, organizasyon, eğitim 
ve tedarik konularında yardım sağladığı 
bir pazarlama ve dağıtım yöntemidir.” 3 

Franchisor: Kendi alanında başarılı, be-
lirli standartlarda üretim yapan, tanınmış 
bir markanın sahibidir. Yani franchisor, 
anlaşmanın tarafı olan üretici firmadır.

Franchisee: Belirli bir süre ve belirli bir 
bedel karşılığında franchise verenin mar-
kasını, işletme sistemini, diğer haklarını 
kullanma hak ve zorunluluğunu üstlenen 
bağımsız bir girişimcidir.

Franchising sözleşmesinde franchisor, 
anlaşmadaki ürünü franchisee’ye sağ-
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lamasının yanında, ona bazı yönetim, 
pazarlama ve danışmanlık hizmetleri de 
sunar. Franchisee ise sermayesini, pi-
yasa bilgisini ve emeğini ortaya koyar. 
Franchisee, yıllık satışlardan ana firmaya 
komisyon öder ve bu firmanın standart-
larını koruyarak faaliyetlerini sürdürür. 

Franchising yoluyla dünyaya açılmak 
isteyen işletmeler hiçbir maddi yatırım 
yapmadan kendi markalarıyla işyerleri-
ni oluşturabilirler. Bu yüzden franchising 
sistemi ile yabancı pazarda faaliyet gös-
termek daha kolay ve risksizdir. 

Franchising’in Özellikleri

Franchising, birbirinden bağımsız en az 	
iki taraf arasında sözleşme ile yapılır. Bu 
sözleşmede sözleşmenin süresi, taraf-
ların yükümlülükleri, franchisee’in faali-
yetini sürdüreceği bölgenin sınırları gibi 
konular yer alır. 

Franchising, bir pazarlama ve dağıtım 	
yöntemidir.

Franchisig’in amacı; güvenli ve devamlı 	
bir iş ilişkisi ile tarafların birbirinden fay-
dalanmasını sağlamaktır.    

Franchising sistemi ile; franchisee, ana 	
firmanın adı ve sözleşmedeki şartlar al-
tında faaliyetini sürdürür. Bu sistemin 
başarılı olabilmesi için, ürünün marka-
sı ve adının bunların kalite standartları 
her bir franchise şubesi için aynı olmalı-
dır. Her bir franchise şubesi, aynı şekil-
de göründüğü ve hizmet sunduğu için,  
franchising sistemi, müşteriler açısından 
birbirinden farksız bir bütündür.  Her bir 
franchise biriminin birbiri ile aynı yapı ve 
özellikte olması için, ana firma franchise 
alana ve personeline bu konuda eğitim 
verir. 

Franchisor, benzersiz bir ürüne ya da 	
işletme sistemine sahiptir ve sözleşme-
ye dayanarak  başarılı olmasını sağlayan 
hakları ya da formülü gizli olan ürünün 

satış hakkını sözleşme ile franchisee ala-
na verir.

Franchisee, ana firmaya belirli ücretler 	
öder. Bunlar: 

Başlangıç ücreti: Franchise sistemine - 
girebilmek ve marka adını kullanabilmek 
için franchisee’in başlangıçta ödediği üc-
rettir. 

Royalty: Franchisee’in ana firmadan - 
aldığı eğitim ve diğer sürekli yardımlar 
karşılığında ödediği ücrettir. 

“ Royalty, lisans anlaşmalarında yaban-
cılara ait bir yeniliği kiralayan veya onun 
patentini satın alanın bunun karşılığında 
yaptığı ödemedir.”  4

Reklam ücreti- 

Ana firmadan alınan malzeme ücretleri- 

Franchising sözleşmesinde tarafların 	
bağımsızlığından söz edilmesine rağ-
men, franchisee, ana firmaya bağlıdır. 
Bu nedenle franchisee açısından fiilen 
yarı bağımlılık söz konusudur. Bu da 
franchisee’in ana firmanın belirlediği 
sözleşme şartlarına tam olarak uyma 
zorunluluğundan kaynaklanır.

Franchising sisteminin başarılı olabil-	
mesi için; ana firmanın önce hedef pa-
zarda ürüne olan talebi kendi pilot birim-
lerinde denemesi ve sonuca göre franc-
hise vermesi gerekir.

Franchising’in Tarihçesi

Franchising, bugünküne daha ya-
kın şekliyle 1800’lü yılların başlarında 
İngiltere’de bira üreticileri tarafından 
kullanılan bağlantılı firma sisteminde gö-
rülebilir. Alkollü içkilerin yaygın kullanı-
mının sorunlar yaratmaya başlamasıyla 
bir kanun çıkarılarak, alkollü içeceklerin 
satışı ruhsata bağlandı ve birahaneler-
de içki içilen bölümlerinin ortamlarının 
daha iyi bir hale getirilmesi şartı ko-
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şuldu. Bunun sonucunda iki etki orta-
ya çıktı: Ruhsatlı birahanelerin değeri 
önemli derecede arttı ve satın alınmaları 
zorlaştı. Bazı birahaneler mekanlarında 
gerekli iyileştirmeyi yapamayarak işi bı-
rakmak zorunda kaldılar. Bağlantılı fir-
ma sistemi, satış noktalarını kaybetmek 
istemeyen bira üreticileri tarafından bir 
savunma mekanizması olarak geliştiril-
di. Mülkiyet için ödenen kira veya kredi 
tarzı bir para karşılığında bira üreticisi, 
birahaneyi sadece kendi birası ve alkollü 
içeceklerinin sunulduğu bir satış noktası 
haline getirdi.5

Franchisingin tarihçesi daha sonra Sin-
ger dikiş makinaları şirketi tarafından 
ortaya konulan farklı bir yöntemle de-
vam etmiştir. 1850’li yıllarda Amerikan 
İç Savaşı’nın bitimiyle birlikte Singer, 
çok ucuz fiyatla mal satmalarını sağla-
yacak bir seri üretim ünitesi kurmuştu. 
Fakat, dikiş makinası tamir bakım ve ye-
dek parça hizmetleri ekonomik bir biçim-
de merkezi olarak yürütülememekteydi. 
Bunun üzerine bağımsız işletmelere ta-
nımlanmış bir bölge içinde satış yapma 
ve satış sonrası hizmet sunma haklarını 
veren bir franchising sistemi oluşturul-
du. Bu ilk franchiselar aslında bu hak-
kı kullanan firmalara talep halinde satış 
sonrası hizmet verme hükümlülüğü geti-
ren distribütörlük anlaşmalarıydı.6 

1898’de General Motors firması yeni bir 
yatırıma gereksinim duymaksızın satış 
noktalarını arttırmak amacıyla kullanma-
ya başladı. General Motors’u “drugstore” 
tarzındaki mağazalarını yaygınlaştırma-
da franchising’i kullanan Rexall izledi. İlk 
frachiseların içindeki en başarılılarından 
biri de meşrubat şişeleme endüstrisiydi. 
Coca Cola, Pepsi ve 7Up, ekonomik ya-
yılma metodu olarak franchising kullanı-
mını başlattılar. 

1920’lerde ABD’de bir işletme şek-

li olarak franchising kavramı toptancı-
perakendeci ilişkisine yansıdı. Bu dö-
nemlerde bile büyük ölçekli peraken-
deciler uyguladıkları fiyat politikalarıyla 
küçükleri piyasadan silmekteydiler. Top-
tancı (franchise hakkını kullandıran), 
küçük perakendeciye (franchise hakkını 
kullanan) karşı bir yandan bağımsızlığı-
nı korurken bir yandan da hem tanın-
mış bir marka ismini kullanma hem de 
büyük oranlarda miktar iskontosundan 
yararlanma olanağını sundu. Buna ek 
olarak müşteri de perakendeciyi kalitesi 
bilinen bir ürünü sunan bir işletme ola-
rak tanımış oldu. İngiltere’de bu franc-
hise tarzı, SPAR ve VG bakkaliye mağa-
zaları tarafından kullanılmıştı. 1950’lere 
kadar franchise kullanım hakkı veren 
firmaların çoğunluğu bu yöntemi haliha-
zırda mevcut mal ve hizmetlerin dağıtı-
mında kullanılan verimli bir metot olarak 
gördüler. Araba üreticileri, petrol şirket-
leri ve meşrubat distribütörlerinin tümü 
bu geleneksel veya ilk kuşak denilebi-
lecek franchising sistemine örnektirler. 
1950’lerde franchisingde yaşanan patla-
ma “işletme sistemi franchisingi” olarak 
bilinen ikinci kuşak franchise’a bağlan-
maktadır. Bu sistem, franchise’ı hakkı 
kullandıran firmanın sınırlı riskle hızlı bü-
yüme avantajını yakaladığı, hakkı kulla-
nan firmanın ise daha başından kendini 
ispatlamış bir işletme sistemini satın al-
dığı bir metot olarak tanımlanmıştır. Bir 
hamburger restoran zinciri olan Wimpy, 
İngiltere’de kurulan ilk işletme sistemi 
franchising’i idi.7 

Gerek İngiltere’de gerekse ABD’de yaşa-
nan gelişmeler 1960’larda franchising’in 
büyüme hızının yavaşlamasına neden 
oldu. İngiltere’de halk hileli bir satış yön-
temi olan “ piramit satış” ile franchising’i 
özdeşleştirdi. Piramit satış, finansal 
teşviklerle kendi alt distribütörlüklerini  
(sub-distributor) kurmaya yönlendiren 
alıcılara distribütörlük satışından ibaret-



dayanışma / 107 11

tir. Alt distribütörler de kendi alt distribü-
törlerini oluştururlar ve böylece uzayıp 
gider. Piramidin en altında kapı kapı satış 
yapan bir ekip satışı gerçekten çok güç 
bir ürünle baş başa kalmışken, piramidin 
tepesinde üründen ziyade çok katmanlı 
distribütörlük satışından elde edilen bir 
servet birikmiştir. İngiliz Devleti 1973’te 
“Adil Ticaret” adı altında çıkardığı ya-
sayla piramit satışı kontrol altına lamayı 
hedeflemiş fakat bu sistemi yasadışı ilan 
etmemiştir. ABD’deki duraklama döne-
mi ise hisse senedi piyasasının düşüşe 
geçtiği ve ekonominin bocaladığı 1969 
yılına rastlar.8

1970’lerin başında İngiltere’de piramit 
satışın yarattığı kötü izlenimi silmek için 
“Franchise Veren Firmalar Ticaret Birliği” 
kurma yolunda bazı girişimlerde bulun-
du fakat başarılı olamadı. Ancak 1977 
sonlarında İngiliz Franchise Birliği (BFA) 
kuruldu. 

Kısa bir süre önce ABD’de yayınlanan 
yeni bir biyografinin, franchising’in bir 
bayan tarafından keşfedildiğini ortaya 
çıkardı. ABD’nin ilk perakende franchise 
ağını kurmayı başaran Martha Matilda 
Harper, 1928 yılında dünya genelinde 
500 mağazalık güzellik salonu zincirinin 
sahibiydi. Bu başarılı kadının tarih ve bi-
lim dünyasında hak ettiği yeri alması için 
çok uzun yılların geçmesi gerekti. 1891 
yılında bilmeyerek de olsa ilk franchise 
sistemini kurmuş olan Harper, salonla-
rında müşterilerine aynı kalitede hizmet 
verilmesi için yaptığı çalışmalarla tam 
anlamıyla bir franchising ağı kurmayı 
başarmış. Eğitim okulları açan Harper, 
günümüzde McDonalds ve diğerlerinin 
yaptığı gibi koordineli olarak ilan verme, 
kullanılan ürün ve verilen hizmette stan-
dardizasyona gitmek gibi çalışmaları o 
zamanlarda uygulamaya başlamış. Ulus-
lar arası Franchise Birliği de Harper’ın 
franchise modelinin kurucusu olduğu id-

diasına karşı çıkmanın anlamsız olduğu-
nu, ancak bu modelin daha çok II. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra gelişme gösteren, 
Kentucky Fried Chicken restoranları ve 
Holiday Inn Otelleri ile bağıntılı olduğu-
nu söylüyor.9

Franchising’in Avantajları  
ve Dezavantajları

Franchising sistemi, bu sistemin tarafları 
olan franchise alan ve veren açısından 
bazı avantajlar ve dezavantajlar içer-
mektedir. 

Avantajları10

Franchisor’a Sağladığı Avantajlar

Franchising, franchisor’ın en az sermaye - 
ile organizasyonunun sunduğu mal veya 
hizmetlerin dağıtımını gerçekleştirebile-
ceği satış noktalarını arttırmasını sağlar. 
Yaptıkları yatırım yoluyla sermayeyi sağ-
layanlar franchisee’ler olmaktadır.

Franchisee kendi işinin sahibi olduğu - 
için karı maksimize etmeye yoğun bir 
şekilde motive olur. Bu durum, ana fir-
manın bir çalışanı olarak bir perakende 
satış mağazasının başında bulunan bir 
müdürünkiyle kıyaslanabilir. Başarılı bir 
franchisee’nin artan kar oranıyla birlikte 
franchisor’ın başarına katkıda bulunması 
beklenebilir.

Franchisor’ın personel, kira ve idari gi-- 
derleri çok düşüktür, çünkü işin yapısı 
gereği franchisee kendi personelini te-
min eder ve satış noktalarının işletme 
giderlerini karşılar.

Franchisor’ın kendi mal ve hizmeti için - 
daha geniş bir dağıtım ağı sağlar. Bunun 
yanısıra franchise anlaşmalarının birço-
ğu franchisee’nin franchisor’a bağımlı 
kalmasını sağlamaktadır. (Örneğin; do-
nanım sağlama gibi).
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Franchisee’ye Sağladığı Avantajlar11

Bir girişimci için franchising sayesinde hem kendi küçük işin kurmak hem de büyük - 
bir firmanın sahip olabileceği avantajları yakalamak mümkündür. Franchisee’nin 
eksikliğini duyduğu temel veya özel bilgiler franchisor tarafından verilen eğitim 
programı ile takviye edilebilir. Nihai mal veya hizmeti oluşturacak ana maddeler ve 
donanım önceden denenmiş, kendini ispatlamıştır ve dışarıya oranla çok daha ucuz 
bir şekilde franchisor’dan temin edilebilir. Franchisor, profesyonel idari danışmanlık 
ve yönlendirme görevini üstlenebilir.

Tanınmış bir ürün satılıyor olmasından dolayı franchisee de ürünün tanıtımı ile - 
uğraşmak zorunda kalmaz, bu da maliyetlerini indirger.

Franchisee, kendi işini kurmak istediğinde gereken sermayeden daha az bir ser-- 
mayeye gereksinim duyar. Bu da, franchisor’ın verdiği destek sayesinde olmaktadır. 
Yer seçiminden personel eğitimine kadar franchisor her konuda destek verir.

Franchisee franchisor’dan destek aldığı için risk sıfıra inmez ama oldukça azalır. - 
Küçük işletmenin başarılı olabilmesi için franchisor franchisee’den daha çok çaba 
sarfeder.

Franchisee başka durumlarda ulaşması  mümkün olmayan piyasa bilgilerine - 
franchisor’ın yaptığı pazar araştırmaları sayesinde ulaşabilir.

Franchisor büyük pazarlarda ikinci bir franchising işletmesine ihtiyaç duyduğunda, - 
teklifi ilk önce orada bulunan franchisee’ye sunar. Bu da franchisee için bir avantaj-
dır, çünkü pazar payının düşmesini engeller.

ANA FİRMA

BAŞLANGIÇ ÜCRETİ
KARŞILIĞINDA

ROYALTY
KARŞILIĞINDA

FRANCHİSE
ALANA

Ticari isim ve marka kullanma hakkı, 
Yer seçiminde yardım,
Eğitim programları,

Mağaza dizaynı ve dekorasyonu,
Muhasebe sistemi sağlar.

Merkezi satın almalar,
Tedarik,

Stok kontrol,
Ulusal promosyon,

Yönetim danışmanlığı sağlar.

Tüketiciye Sağladığı Avantajlar12

Bazı franchisee’ler tüketiciye ek saatlerde de hizmet olanağı sunmaktadır. - 

Franchisee’ler hem sahip hem işletmeci olarak çok üst düzeyde kişisel hizmet ver-- 
me olanağına sahip olacaktır. 

Tüketici, eş düzey sunuş ve tutarlı kalite standartları sayesinde de biri hakkındaki - 
bilgisini diğerine referans olarak kullanabilir. Tabi bunun tam tersi de geçerlidir. 
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Dezavantajları 

Franchisor’a Dezavantajları13

Franchisor franchisee’nin  brüt satı-- 
şından sadece bir yüzde almaktadır, bu 
nedenle kendisine ait bir işletmeden 
elde edebileceğinden daha az bir kar 
elde eder.

Franchisee franchisor’ın kendi perso-- 
neli olmadığı için yakın takibe alınma-
ları olanaksızdır. Böyle bir satış nokta-
sının zayıf bir performans göstermesi, 
franchisor’ın ticari adına zarar verebilir.

Franchisee bir kez istediği kar dü-- 
zeyine eriştikten sonra, başlangıçtaki 
motivasyonunu kaybedebilir ve hedef-
lerinden uzaklaşabilir. Böyle bir du-
rumda, franchisee anlaşma koşullarına 
uygun davrandığı sürece franchisor’ın 
franchisee’yi değiştirme olanağı yoktur. 

Satış stratejisindeki değişiklikleri - 
franchisee’lere uygulamak uzun ve zah-
metli bir iştir. 

Franchisee bağımsızlık isteğinden do-- 
layı franchisor’a bilgi akışında sorunlar 
çıkarabilir, dört dörtlük bir bilgi akışı 
sağlanmayabilir.

Franchisor franchising işletmesini ken-- 
di işletmesi gibi görecek yeterli serma-
yeye sahip franchisee’yi bulmakta zor-
lanabilir.

.Franchisee’nin Dezavantajları14

Franchisee franchising işletmesin-- 
de kendi fikirlerini uygulayamadığı için 
kendisini işletmenin bir yöneticisi ( mü-
dür)  gibi hissedebilir. Franchisee, başa-
rılı olmak istiyorsa başarısının büyük bir 
kısmının franchisor’dan geldiğini kabul 
etmek zorundadır.

Başka bir franchisee’nin hataları, o - 
şirketin temsilcisi gibi göründüğün-
den dolayı, diğer franchisee’lere de 

zarar verebilir. Yani franchisee diğer 
franchisee’lerin hatalarından olumsuz 
etkilenebilir.

Franchisor’ın hizmetleri franchisee’ye - 
piyasadan daha pahalıya mal olabilir. 

Mevcut franchisor’ın tüm sistemi satıp - 
devretmesi durumunda franchisee’lerin 
politika ve yönetim şekilleri kökten de-
ğişebilir, bu da karmaşa yaratabilir.

Franchisee’nin ölümü durumunda mi-- 
rasla eşine ve çocuklarına kalması ge-
reken işletme hakkı, anlaşma gereği 
başkasına da satılabilir.

Franchise belirli bir tarzda özelleşmiş - 
bir mal ve hizmete dayandığından tek-
nolojik gelişmeler olumsuz sonuçlar do-
ğurabilir.

Tüketiciye Dezavantajları15

Franchising rekabet unsurlarını ve do-- 
layısıyla tüketici seçeneklerini ortadan 
kaldırabilir. 

Franchisee’lerin yöneticilik beceri ve - 
eğitimleri düşük olabilir. Bu da tüketi-
ciye verilen hizmetin kalitesini düşüre-
bilir.

Franchising Sözleşmesi

Franchising’in oluşumunu sağlayan bel-
ge franchisor ile franchisee arasındaki 
sözleşmedir. Bu sözleşme ( Franchise 
Contract ) çok detaylı ve hemen her 
konuyu kapsayacak şekildedir. Franc-
hise Sözleşmesi, Türkiye’de hukuk dü-
zeninin içinde kalmak kaydıyla taraflar 
arasında serbestçe düzenlenir. 

 Franchise veren firma, kendi işletme 
sistemini başarıyla uygulayacak giri-
şimciler ile arasındaki ilişkinin nasıl ola-
cağını sözleşme ile belirler. Franchising 
sözleşmesinin, franchise sistemi için-
deki önemi oldukça büyüktür. Çünkü 
franchising  yönteminde belirli bir sis-
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tem içinde hareket edilir ve bu sistemin 
dışına çıkılmaz.16

 Franchising ülkemizde henüz ka-
nunlar tarafından tanımlanmadığı için 
uygulamada Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü’nde teknoloji transferine 
dayalı lisans anlaşması olarak işlem 
görmektedir. Ayrıca Türkiye’de bulu-
nan girişimciler yabancı bir firmanın 
franchise’ını almak istediklerinde taraf-
lar arasında yapılan sözleşme yabancı-
lık unsuru taşıdığından Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı  Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğünce tescil edilmesi ha-
linde yürürlüğe girer. Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü sözleşmede belirtilen 
royalty ödemelerinin üzerinde gerekli 
kontrolü yapmakla yetkilidir.17 Bu işlem-
lerin yasal dayanağı 12.2.1986 tarih-
li, 86/10353 sayılı kararname ile 1986 
tarihli yabancı sermaye çerçeve kararı 
hakkındaki 1 nolu tebliğdir.18 Buna göre 
sözleşme hazırlandıktan sonra tebliğde 
belirtilen bazı ek dokümanlar ile birlikte 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne 
sunulur. İnceleme sonucunda Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü aykırı gör-
düğü maddelerin değiştirilmesini veya 
tamamen çıkarılmasını  isteyebilir. 
Prensip olarak, Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğünün Franchise sözleşmesine 
bakış açısı olumludur. Böyle bir ilişki-
nin ülkede istihdam yaratacak olması, 
kaliteli mal ve hizmet sunumunu teşvik 
edecek nitelikte bulunması ve rekabetçi 
bir ortam geliştirecek olması bakımın-
dan Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü 
tarafları teşvik edici bir tutum içersin-
dedir. 

“Franchising sözleşmesi, her sözleş-
meden bir takım unsurları içerse de hiç 
birine tam olarak benzemeyen, sürekli 
bir borç ilişkisi kuran, karma nitelikte 
bir anlaşmadır ve sözleşmedeki konular 
Borçlar Hukukunun kira, hasılat kirası, 

istisna akdi, hizmet ile ilgili çeşitli mad-
delerine girmektedir.”19

Franchise sözleşmesi hazırlanırken göz 
önünde bulundurulacak en önemli konu, 
tarafların üzerinde anlaştıkları her şeyi 
tüm hak ve yükümlülüklerini şüphele-
nilmeyecek biçimde düzenlemeleridir. 
Bir Franchise Sözleşmesi’nde bulunan 
genel hükümler şu şekildedir:

Franchise alan ve verenin birbirleri-	
ne karşı hak ve yükümlülükleri

Franchisee’nin sahip olması gerekli 	
olan nitelikler

Franchise satış birimlerinin sahip ol-	
ması gereken özellikler

Sözleşmenin yenilenmesinin ya da 	
iptalinin koşulları

Franchisor’un, franchisee’yi denetim 	
derecesi

Franchisee’lerden ücretin nasıl ve ne 	
kadar alınacağı

Franchise verenin sağlayacağı eğitim 	
ve danışmanlık kapsamının ne olacağı

Taraflar arasında koordinasyonun 	
nasıl sağlanacağı 

Bölgesel haklar 	

Franchisor’un, franchisee’ lere sağ-	
layacağı destek ve eğitim imkanı

Sözleşme süresi 	

Sistemin üçüncü bir kişiye satılıp sa-	
tılamayacağı ile ilgili şartlar 

Franchising sözleşmesi, çeşitli şika-
yetlere de neden olabilir. Sözleşmenin 
çok uzun ve karmaşık olması nedeniyle 
franchisee sözleşmeyi çok iyi anlama-
yabilir. Ayrıca sözleşmede yasal boş-
luklar da olmamalıdır. Aksi takdirde 
söz konusu boşluklar, sözleşmenin tek 
taraflı çalışması sonucunu doğurabilir. 
Bunların dışında franchising sözleşme-
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sinin belli bir süreye dayanması da bazı 
problemlere neden olabilir. Süreli olarak 
düzenlenmiş bir franchising sözleşmesi, 
franchisee’ler için bir tehdit unsuru ola-
bilir. Çünkü bazen franchisor, süresi do-
lan sözleşmeye dayanarak sözleşmeyi 
uzatmamakla  franchise alan firmaları 
tehdit edebilir. Bu gibi aksaklıkları en-
gellemek için franchising sözleşmesinin 
kuralına uygun bir biçimde düzenlenmiş 
olması gerekir.

TÜRKİYE’DE FRANCHISING 
SİSTEMİ

Franchising Sisteminin 
Ülkemizde Gelişimi 

Ülkemizde franchising sistemi yıllar bo-
yunca geleneksel franchising denilen ve 
bir ürün veya ticari ismin hakkı olarak 
kullanılan şekli ile bayilik, temsilcilik ola-
rak varlığını sürdürmüştür. “Uluslararası 
franchising sistemlerinin pazara girme-
si sonucu, pazar sahibi ülke girişimci-
lerinin de benzer sistemler kurmaları 
kaçınılmaz bir sonuçtur”20. Türkiye’de 
franchising sistemini başlatan firmalar 
fast food sektöründe Mudurnu Chicken, 
yiyecekte Sagra Special, giyimde Limon 
ve Mudo, hizmet alanında Turyap olmuş-
tur. 1991 yılında franchising sisteminin 
temsilcileri tarafından Ulusal Franchise 
Derneği’nin (UFRAD) kurulması ile ül-
kemizde bu sistemin gelişmesi, sağlıklı 
bir şekilde yerleşmesi, yürütülmesi ve 
sisteme güven duyulmasını sağlamıştır. 

Ülkemizde fast food, kozmetik, giysi ve 
ulaştırma, işletme sistemi franchising ile 
gelişme gösteren ilk sektörlerdir. 1986 
yılında McDonalds’ın ardından Kentucky 
Fried Chicken ve Wimpy, Türkiye pazarı-
na girmiştir. Kozmetikte Beauty Shops, 
giyimde Levi’s, Benotton, Lee ve taşı-
macılıkta Express Cargo, Mail Boxes ilk 
akla gelen işletmelerdir.21

Franchising sistemi 1986 yılından beri 
ülkemizde uygulansa da henüz iste-
nen seviyede gelişmemiştir. Bunun asıl 
sebeplerinden ilki, bu sistemin uygu-
lanabilmesi için arka planda köklü ku-
rum kimliği ve bilinen bir marka adının 
gerekliliğidir. Ülkemizde bu özelliklere 
sahip firma maalesef pek yoktur, sahip 
olanlar da yıllarca dünyaya açılmaktan 
çekinmişler ve değerlerini, deneyimle-
rini paylaşmamışlardır. Ayrıca tarafla-
rın sistemi iyi bir şekilde gerçekleşti-
rememesi ve franchisee ve franchisor 
arasındaki ilişkinin yeterince kaliteli ol-
maması sistemin Türkiye’de gelişeme-
mesinin ikinci sebebidir. Bunun yanın-
da müşterilerin güvenini suistimal eden 
franchising’e benzer tasarlanmış zincir-
ler sistemin gelişimini olumsuz etkile-
mektedir. Çünkü, kötü niyetli girişimciler 
iyi bir mal veya servis elde ettiğinde hiç-
bir sistem kurmaya, gereken alt yapıyı 
oluşturmaya gerek duymadan franchise 
verdikleri haberlerini duyurabilmekte-
dir. Buna benzer problemler yüzünden 
franchisee’ler sistemden umdukları fay-
dayı sağlayamamakta, ya franchisor’a 
verdiği vaatleri gerçekleştirmemekte ya 
da sistemi bırakmaktadırlar. Bu tür olay-
lar, kapanan veya nitelikli franchise olma 
sıfatını yitiren şirketler şeklindeki haber-
ler olarak ekonomi dünyası ile ilgili basın 
yayın organlarında görülebilmektedir.

Sistemin kendisinden kaynaklanan dene-
tim ve vergi sorunu da yaygınlaşma ve 
beklenen performansı sergilemede önem-
li engeller teşkil etmektedir. Franchising 
sisteminde özgür denetim zorunluluğu 
vardır. Oysa ülkemizde Serbest Piyasa 
Kurulu’na kayıtlı şirketler haricinde özgür 
denetim kavramının yerleştiği söylene-
mez. Franchisor’un kendi zincirini, gelirini 
gözlemleyebilmesi için sistem kayıtlı eko-
nomiyi zorunlu hale getirmiştir. Böylece 
franchising kayıt dışı ekonominin engel-
lenmesinde önemli bir rol almaktadır.
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Türkiye’ deki Yerli ve Yabancı  
Franchising Uygulamaları

İşletme sistemi franchising ülkemizde 
özellikle 1985’ten itibaren gelişim gös-
termeye başlamıştır. Sistemin ülkemiz-
deki ilk temsilcileri McDonalds, Nectar 
Beauty Shop, Mothercare, Wimpy, Alp-
hagrafics, Kentucky Fried Chicken ola-
rak gösterilebilir. Ülkemizde işletme sis-
temi franchisingi’nin toplam perakende 
satışların %5’ini gerçekleştirdiği tahmin 
edilmektedir.22 Gelişmiş ülkelerle kıyas-
landığında franchising’in ülkemizdeki 
uygulamalarının gıda ve giyim gibi be-
lirli sektörlere yoğunlaştığı görülmekte-
dir. Oysa gelişmiş ülkelerde franchising 
sistemleri ekonomideki sektörlerin ne-
redeyse tamamında ve ülke genelinde 
uygulanmaktadır. (sağlık, eve yönelik 
bakım onarım, basım, eğitim, turizm, 
fotoğrafçılık, otelcilik gibi) 

Daha çok hizmet ağırlıklı bir ekonomi 
ve daha çok kadının çalışma hayatında 
yer alması ile birlikte işletme sistemi 
franchisingi’nde gelişen sektörlerin de 
dağılımı ve çeşidi farklılaşacaktır. Ya-
kın bir gelecekte Türkiye’de ev ve ofis 
hizmetleri, bankacılık sektörünün yan 
hizmetleri, paketleme ve taşımacılık, 
reklam hizmetleri, postalama, insan 
kaynakları ve personel seçimi, otomotiv 
tamir ve bakım hizmetleri, yardım ser-
visleri, özellikle yaşlılara ve özürlülere 
yönelik hizmetler, sağlık hizmetleri, ileti-
şim ve bilgisayar hizmetleri, tekstil sek-
törleri ülkemizin içinde bulunduğu sosyal 
gelişime paralel yükseliş gösterecektir. 
Franchising sistemlerinin bu sektörlere 
yayılması da böylece ivme kazanacaktır.  

Mcdonald’s Franchising Sistemi23

McDonald’s ilk kez 1937 yılında Richard 
ve Mauric kardeşler tarafından otomo-
billere servis yapan küçük bir lokanta 

şeklinde faaliyetlerine başlamıştır. Bu-
nunla birlikte McDonald’s’ın bugünkü 
yapısına ulaşmasında son derece önem-
li katkıları olan ve kurucusu sayılan asıl 
kişi Ray Kroc’tur. Ray Kroc McDonald’s 
kardeşlerden tüm işletmecilik haklarını 
satın alarak ilk restoranı 1955 yılında 
Illinois’de açmıştır. 1959 yılında 100. 
Restorana ulaşan McDonald’s ilk ulusla-
rarası restoranını ise 1967 yılında Rich-
mond/Kanada’da faaliyete geçirmiştir. 
1974 yılında İngiltere’de açılan ilk resto-
ran 3000. McDonald’s restoranıydı. Ray 
Kroc’un liderliğindeki McDonald’s resto-
ranlar zinciri 1995 başı itibariyle dünya-
nın birçok ülkesinde yer alan 20.000’i 
aşkın restorandan oluşmaktadır. Tüm 
dünyadaki McDonald’s restoranlarının 
ortalama %75’i, bulundukları ülkenin 
işadamları tarafından işletilmektedir. 

McDonalds Türk pazarına ilk kez 1980 
yılında bir joint venture şeklinde gir-
miştir. İlk McDonald’s restoranı İstan-
bul Taksim’de açılmıştır. Bu restoran, 
açılışından itibaren 5 yıl içinde dünya-
da en çok satış yapan 10 dükkan ara-
sına girmiştir. 1992 yılından itibaren 
Türk hissedarın hisseleri McDonald’s 
tarafından satın alınarak %100 yabancı 
sermayeli bir şirket olarak faaliyetleri-
ne hız kazandırmıştır. 2000 yılı sonuna 
kadar Türkiye’deki restoran sayısını 70 
olarak hedefleyen McDonald’sın şu anki 
toplam restoran sayısı 30’dur. Dünyada 
uygulanan McDonald’s modeli ülkemiz-
de de aynen uygulanmaktadır. 

McDonald’s İşletme Sistemi  
Franchisingi İçin Müracaat

McDonald’sa franchising için müracaat 
etmek isteyen adaylar arasında ara-
nan şartların başında 35-45 yaş sı-
nırları arasında bulunmak ve yaklaşık 
$300.000 ile $350.000 arasında ödeme 
gücüne sahip olmak gelmektedir. Bu 
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şartlara sahip olan adayların müraca-
at formunu doldurarak özgeçmişleriyle 
birlikte McDonald’s Türkiye Franchising 
Departmanına iletmeleriyle müracaat 
işlemleri tamamlanmaktadır. Başvurusu 
kabul edilen aday “On The Job Training” 
(O.J.) adı verilen 10 günlük bir dene-
me çalışmasına tabi tutulurlar. Adaylar 
McDonald’s lisansör müdürünün tespit 
edeceği bir restoranda belirlenen prog-
ram çerçevesinde çalışmaya başlar. Bu 
çalışma sırasında adayın, restoranda 
çalışan kişilerle ilişkisi, müşterle ilişkisi, 
verilen görevi yerine getirmedeki be-
cerisi, işe karşı sorumluluğu gibi özel-
likleri başta restoran müdürü olmak 
üzere tüm çalışanlar tarafından değer-
lendirilir. Bu değerlendirmelerin sonucu 
lisansör müdürüne yazılı olarak iletilir. 
O.J. sonunda her iki taraf da olum-
lu fikir beyan ederse lisansör adayına 
8 ay sürecek sürekli eğitim programı 
hazırlanır. Bu program, restoranın ilk 
kademesinden başlar ve adayın perfor-
mansı çerçevesinde 1. Müdürlük sevi-
yesine kadar yükselir. Eğitim programı 
süresince lisansör adayı haftada 5 gün 
çalışıp iki gün izin yapar ve kendisine 
hiçbir ücret ödenmez. Lisansör adayının 
eğitimindeki son aşama “Hamburger 
Üniversitesi”dir. Hamburger Üniversite-
si Amerika’nın Chicago eyaletinde kuru-
lu bulunan ve dünyanın her tarafındaki 
McDonald’s restoranlarına eğitim veren 
tek üniversitedir. Burada verilen eğitim-
ler 3 hafta sürer. Bu süre zarfında aday-
lar hamburger hazırlanmasından insan 
ilişkilerine kadar birçok konuda eğitim 
görürler. 

Eğitim dili İngilizce olmakla birlikte 
adaylar eğer isterlerse kendi dillerine 
tercüme eden aletler de kullanabilmek-
tedir. Eğitimini tamamlayan adaylar 
“Bachelor of Hamburgerology”  diplo-
masını alarak bir restoran sahibi olabi-
lecek düzeye erişmiş olur. 

Restoranın Açılışı

McDonald’s, genişleme stratejilerine 
uygun olarak, Türkiye genelinde  ne-
relerde restoran açılacağını bir öncelik 
sırasına koyar. Belirlenen noktalarda 
bir mülk bulunabildiği takdirde burayı 
kiralar ya da satın alır. Lisansör adayı, 
sadece çalışmak istediği ili belirtmek 
konusunda söz hakkına sahiptir, bunun 
dışında semt ya da mülkün yeri konu-
sunda McDonald’sın kriterlerine uymak 
durumundadır. McDonald’s kriterlerinin 
başında; trafik yaratıcı olarak tanımla-
nan çarşı, işyerleri, alışveriş merkezleri 
okullar civarı ile oradan geçen insanla-
rın sayısı, gelir düzeyleri ve dışarıda ye-
mek yeme alışkanlıkları gelmektedir.  

Tadilat projelerinin hazırlanmasını, res-
toranın inşaat işlerini, dekorasyon ve 
eküpmanın tespitini McDonald’s ger-
çekleştirir.(lisansör adayının ödeyeceği 
başlangıç ücreti bu amaçla alınmakta-
dır.) Bütün bu işlemler gerçekleştirilir-
ken lisansör adayının herhangi bir bilgisi 
olmadığı gibi kendisine hangi restoranın 
teklif edileceği hakkında da bir fikri yok-
tur. Hamburger Üniversitesi’nde eğitimi-
ni tamamlayan adaya hazırlanmış olan 
restoran teklif edilir ve taraflar arasında 
sözleşme imzalanır. Sözleşmede taraf-
ların uyması gereken genel şartların dı-
şında lisansörün brüt satışlar üzerinden 
ödeyeceği aylık kira yüzdesi, isim hakkı 
(royalty) ve ulusal reklam fonuna katkı 
yüzdeleri belirlenir. McDonald’s resto-
ranları için bu yüzdeler genelde stan-
darttır ve royalty için %5, kira için %15 
ile19 arası, ulusal reklama katkı için 
%4 şeklinde uygulanır. Taraflar arasın-
da yapılan lisans sözleşmesi genelde 20 
yıl sürelidir ve işletmecilik hakkı sadece 
şahsın kendisine verilir. 

İşletme sistemi franchisinginin başarısı 
ana firma ile lisansör arasındaki sürekli 
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ilişkiye bağlıdır. McDonald’s da bu ilişki 
sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Ülke 
genelindeki her restoranda McDonald’sın 
İstanbul’da bulunan merkezi tarafın-
dan atanan danışmanlar tarafından ay-
lık periyodik kontroller yapılmaktadır. 
Buna ek olarak,  2-3 ayda bir önceden 
haber verilmeksizin gerçekleştirilen la-
boratuar sanitasyon denetimleri ile res-
toranda hazırlanan yiyecekler sağlık 
ve hijyen açısından kontrol edilmekte-
dir. Ayrıca “full-field” denilen ve genel 
kontrol olarak kabul edilen denetimler 
ise hey yıl belirli dönemlerde gerçek-
leştirilmektedir. Bu denetim, restoranın 
mali kayıtlarından temizliğine kadar her 
konuyu içermektedir. Bunlara ek olarak, 
McDonald’sın işletmeciliğini üstlenen li-
sansör her ay  faaliyet sonuçlarına ilişkin 
raporları (gelir tablosu, personel giriş - 
çıkış raporu vb.) merkeze iletmekte ve 
düzenli olarak tüm lisansörlerin katıldığı 
toplantılara katılmaktadır.

McDonald’sın kurucusu olarak kabul 
edilen Ray Kroc’a göre işletme sistemi 
franchisinginin başarısında birinci de-
recede işi yürütecek olan işletmeciler, 
ikinci derecede kaliteli malzeme sağ-
layacak tedarikçiler ve en son ana şir-
ket önemlidir. Bu bağlamda McDonald’s 
işletmecilerini yalnız bırakmamakta ve 
sistemin başarıyla sürdürülebilmesi için 
gerekli olan tüm hizmetleri lisansörleri-
ne sunmaktadır. Örneğin; restoranının 
kar edemediğini gören lisansör mer-
kezle bağlantıya geçerek bu iş için ata-
nan  bir danışmanla birlikte çalışmakta 
ve sorunun çözümü konusunda destek 
görebilmektedir. Ayrıca tüm McDonald’s 
restoranları merkezle irtibata geçerek 
tedarik konusunda da desteklenmek-
tedir. Hamurgerden tatlıya kadar hazır-
lanan tüm yiyecekler için gerekli olan 
malzemenin tedariği merkez tarafından 
gerçekleştirilmekte ve lisansörlere gön-
derilmektedir. Bunun bir sonucu olarak 

da her ay ürünler için restoranlara fiyat 
teklifi sunulmakta ve restoran işletme-
cileri ürünleri bu fiyattan satışa sun-
maktadır. 

Dünyadaki tüm McDonald’s zincirlerin-
de aynı standart uygulanmakta ülke-
den ülkeye menülerde değişiklik yapıl-
mamaktadır. Ancak müşteri özellikle-
rine göre düzenlenen kampanyalarda 
standartlara uyulmayabilir. Örneğin, 
müşteri portföyünde çocukların bulun-
madığı lisansör çocuklara yönelik kam-
panyalara katılmayabilir. Son olarak 
işletmecilerini her konuda destekleyen 
McDonald’s İstanbul’da düzenlenen eği-
tim programlarıyla tüm lisansörlerinin 
ve çalışanlarının mesleki gelişimlerini 
sağlamaktadır. McDonald’s çalışanları 
özellikle terfi durumunda özel eğitimle-
re katılmakta ve kendilerini geliştirebil-
me imkanı bulmaktadırlar. 24

McDonald’s işletmeciliği sadece şahsın •	
kendisine verir. Bu kişi başkalarıyla pa-
rasal ya da başka şekilde ortaklık için-
de olamaz. Şirketlere işletmecilik vere-
mez.

İşletmeci, tüm zaman ve gücünü res-•	
toranın işletilmesine ve idaresine ayır-
ması gerektiğinden başka işlerin sorum-
luluğunda ya da yönetiminde olamaz.

İşletmeciler her zaman işinin başın-•	
da olan işletmecilerdir. Uzaktan idare 
edenler değildir.

McDonald’s bir bölge imtiyazı verme-•	
mektedir. Verilen lisans yalnızca bir res-
toranın işletmeciliği ile sınırlıdır.

McDonald’s genişleme stratejilerine uy-
gun olarak nerelerde restoran açılaca-
ğını bir öncelik sırasına koyar ve uygun 
bir emlak bulunabildiği takdirde emla-
kı kiralar ya da satın alır. Tadilat pro-
jelerini hazırlayıp restoranın inşaat iş-
leri, dekorasyon ve ekipmanın tespitini 
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McDonald’s yapar. Bu işlere paralel iş-
letmeci olmak isteyen aday adayların-
dan McDonald’s normlarına en uygun 
şahsı seçer ve bu şahsı 8-12 ay süren 
A’dan Z’ye McDonald’s işinin öğretildiği 
bir eğitime tabi tutar. İşletmeci restora-
nın başına geçerken mutfak ekipmanı, 
oturma grupları, dekor ve iç- dış reklam 
panoları gibi eşyaların yatırımını yapar. 
Ayrıca işletmeci adayı, lisans anlaşması-
nın imzalanması esnasında McDonald’s 
başlangıç ücreti ve lisans süresi sonun-
da iade edilen depoziti öder. İşletmeci, 
lisans aldığı süre boyunca aylık net sa-
tışları üzerinden belli bir yüzde geliştir-
me ücreti ve isim hakkı ücreti ödemek-
tedir. 

McDonald’s işletmelerinin başarısının 
en büyük kaynağı, lisans almadan önce 
işletmecilere verilen eğitim programı-
dır. Bu program katılım ve performansa 
bağlı olarak 8-12 ay sürmektedir. Full-
time olan bu program, genellikle res-
toranlarda geçmekte, ayrıca merkez 
ofis tarafından verilen kurslarla takviye 
edilmekte ve birçok değişik safhadan 
oluşmaktadır. İlk 2 ay temel operasyon 
üretilmekte ve bunu takip eden süre ise 
değişik müdür sorumluluk ve görevleri-
nin gösterilmesini kapsamaktadır. Eği-
tim programının son iki haftasında işlet-
meci adayı Chicago Genel Merkezi’ndeki 
Hamburger Üniversitesi’nde ileri operas-
yon kursuna katılır. Ayrıca bu program 
süresince işletmeci adayı bazı seminer 
ve konferanslara katılır ve McDonald’s 
yetkilileri ile temaslarında A’dan Z’ye 
McDonald’s işiyle ilgili bilgilendirilir. Sa-
dece bu eğitim programını başarı ile ta-
mamlayan kişiler McDonald’s lisans im-
kanına kavuşabilir.

Bir McDonald’s lisansı için müracaat, 
müracaat  formunun doldurulup merkez 
ofise ulaştırılması ile başlar. İşletmeci-
lerin seçim süreci dört aşamadan olu-

şur. Bunlar, müracaat formunun değer-
lendirilmesi, ilk mülakatlar, herhangi bir 
McDonald’s restoranında gerçekleşen 5 
günlük iş başında deneme çalışması ve 
son mülakatlardır.işletmeci adayı, kar-
şılıklı nihai mutabakattan sonra eğitim 
programına başlar. 

Abbate Franchising Sistemi25

1989 yılından beri franchising sistemiy-
le yeni mağazalar açan Abbate, 2002 
sonuna kadar Türkiye genelinde toplam 
22 yeni franchise vermeyi planlamakta-
dır. Dünya pazarlarına açılan bu marka-
nın ürünlerini pazarlamak isteyen giri-
şimcilerin, öncelikle büyük şehirlerdeki 
çarşı ve caddelerde en az 60-70 metre-
kare büyüklüğünde bir mağaza satın al-
maları veya kiralamaları gerekmektedir. 
Yer ve bölge seçimi konusunda Abbate 
işletmecilere yardımcı olmaktadır. Sa-
bit yatırım tutarı bölgelere göre farklılık 
gösterdiği için 25-35 bin dolar arasında 
değişmektedir.

Mağazanın açılacağı uygun yer bulun-
duktan sonra dekorasyon projesinden, 
satış personelinin eğitimi ve pazarlama-
ya dek birçok konuda Abbate desteğini 
vererek işletmecinin acemilik çekmesini 
engellemektedir. 

Abbate’nin çalışma sistemi:

Franchising sistemi ile çalışmaktadır.- 

Franchise giriş bedeli, sürekli franchi-- 
se ödemesi ve reklam katkı payı iste-
memektedir.

Sabit yatırım tutarı 25-35 bin dolar-- 
dır.

İşletme sermayesi tutarı 40-55 bin - 
dolardır.

Yıllık tahmini ciro, 130-180 bin dolar-- 
dır. 
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Koton Koleksiyon 
Franchising Sistemi26

Koton franchise sisteminde A ve B tipi 
olmak üzere iki mağaza tipi vardır:

A tipi mağaza: 200-400 metrekare.

B tipi mağaza: 200 metrekare.

İşletmeci, A tipi mağaza için 100 bin 
USD, B tipi için 70 bin USD banka temi-
nat mektubu verebilmelidir. 

Mağaza eğer kiralık ise, 5 yıllık kontra-
tının olması ve tapudan bu süre içinde 
satılamaz şerhinin olması gerekmekte-
dir.

Yatırımcı/yatırımcılardan en az birinin 
faaliyeti bizzat yönetiyor olması isten-
mektedir. 

Yatırımcı/yatırımcıların eğitimi tam sü-
resi boyunca devam etmeyi taahhüt et-
mesi gerekmektedir.

Yatırım döneminde tüm harcamalar, 
franchisee tarafından yapılmaktadır. 
Koton Koleksiyon Tekstil Sanayi Ltd., 
çeşitli alt-yapı dekorasyon ve harcama-
ları için toplu pazarlık olanaklarını kul-
lanarak müteahhit ve satıcı firmalardan 
yatırımcının en düşük ücret ve en uygun 
ödeme vade koşullarının sağlanmasına 
yardımcı olur. Mağaza dekorasyonu-
nu kendisi yapmak isteyen yatırımcılar 
Koton ile anlaşmalı olan mimari gruba 
projelendirme ve kontrol bedeli olarak 
A tipi için 4000, B tipi için 3000 USD 
ödeme yapmak zorundadır. 

İşletme döneminde, Koton Koleksiyon 
Tekstil Ltd., Koton mağazalarında satı-
lacak tüm ürünleri, her türlü görsel mal-
zemeyi ( poşet, vs.) kendisi üretecek 
veya satacaktır. Franchisee, satın ala-
cağı ürün bedellerini Koton Koleksiyon 
Tekstil Ltd.’nin belirlediği ödeme şartları 
doğrultusunda öder. Koton sezon için-
de satış performansı iyi olmayan ürünü 

geri alır ve yerine performansı yüksek 
ürün sağlar. Ürün ödemeleri, fatura ta-
kibini içeren bir aylık firma çekiyle ya-
pılır. Satış karlılığı, aşağıdan yukarıya 
90%, KDV dahil olmaktadır. İndirim 
sezonlarında uygulanacak indirim ora-
nının 50%’si oranında Koton Koleksiyon 
Tekstil Ltd’nin ürün satış fiyatlarında 
da iskonto yapılacaktır. Sezon sonunda 
son bir hafta mağazadaki ürünler Koton 
Tekstil Ltd’den alınan indirim uygulan-
mış fiyata satılır. 

Franchise alan şirket, Koton Koleksiyon 
Tekstil Ltd’ye Koton markası, sistemin 
kullanım hakkı ve verilen/verilecek hiz-
metler için; mağaza tipine göre franchi-
sing bedeli olarak 15 bin USD’sini Koton 
Tekstil Ltd’ye bir defaya mahsus olmak 
üzere öder. Franchise ücretine KDV ila-
ve edilerek Koton Koleksiyon Tekstil 
Ltd. tarafından franchisee’ye fatura ke-
silir. Tüm Koton’lar için ortak bir rek-
lam stratejisi uygulanır. Koton’un kendi 
mağazalarından ve franchisee’lerden 
alınan ürünün fatura bedeli üzerinden 
2,5% oranında katkı payı alınır. Tahmi-
ni ortalama yıllık cirolar A tipi için 1,5 
milyon USD ve üstü, B tipi için 900 bin 
USD ve üstü olarak gerçekleşmektedir.  
Bir İzmir işletmesi olan “Kırçiçeği” “Em-
salsiz lezzet, güler güzlü hizmet gele-
neği” sloganı ile Franchising sistemini  
başarı ile devam ettiren bir firmadır. 

Araştırma ile İlgili Genel Bilgiler

Araştırma konumuz olan Franchising 
Sistemi ile ilgili örnek modelimizi oluş-
tururken öncelikle konu hakkında lite-
ratür incelemesi yaparak çalışmamı-
zın birinci bölümünü oluşturduk. Daha 
sonra ülkemizde hizmet vermekte olan 
yerli ve yabancı franchising veren fir-
malar hakkında araştırma yaparak on-
ların kuruluş aşamalarını inceledik ve 
ülkemizdeki şubelerinden işletmeyle il-
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gili bilgileri öğrenerek çalışmanın ikinci 
bölümünü oluşturduk. Her iki bölümden 
elde ettiğimiz bilgiler ile örnek franchi-
sing modelimizi oluşturduk.

Örnek Franchising Modeli 

(Vegetarian Queen Restoran Zincir )

 •	 Vegetarian Queen Restoran, gün geç-
tikçe artan, sağlıksız besinler sunan 
fast food sektörüne inat sağlıklı bes-
lenmek için hizmet vermek anlayışıyla 
kurulmuştur. Sağlıklı ve sebze ağırlıklı 
beslenmeyi özendirmeye çalışan resto-
ranımız, yemeklerinde organik ürünler 
kullanmaktadır. 

Bütün eğitimler bütün personele baş-•	
tan verilecektir. Franchise vereceğimiz 
girişimciler bizim konseptimiz ve dizay-
nımıza göre ve yine bizim vereceğimiz 
eğitimler ile işe başlamalı ve bu şartları 
devam ettirmelidir. 

Hedefimiz 5 yıl içerisinde dünya çapın-•	
da 50 şubeye ulaşmaktır. Bu süre içeri-
sinde denetimler devam edecektir. 

Amacımız bir aile gibi aynı çatı altında •	
beraberce ilerlemektir. 

Franchisee’lerden aylık karın %10’u •	
oranında pay alınacak ve bu pay rek-
lam vs. olarak işletme yararına kullanı-
lacaktır. % 3 oranı ise Sosyal Sorumlu-
luk projelerine ayrılacaktır. 

Eğitim bedeli haftalık 1000 TL’dir ve  •	
eğitimler 2 ile 4 hafta arasında değişe-
bilmektedir; ulaşım, konaklama ve di-
ğer masraflar franchisee’lere aittir. 

Franchisee’ler marka ücreti verecek •	
ve bunlar şube harcamalarında kullanı-
lacaktır. 

Franchising ve şartları, herhangi bir •	
mağduriyet olmaması için sözleşme 
ile belgelenecektir. Sözleşmeler 3 yıllık 
olacak ve sözleşme süresince herhangi 
bir engel olmazsa 3’er yıl uzatılacaktır. 

Aylık denetimlerde şartlara uymayan •	
işletmeler uyarılacaktır. 

Franchisee’nin onayı olmadan aynı •	
bölgede başka bir girişimciye franchise 
verilmeyecektir. 

SONUÇ

Franchising, karşılıklı güven ve sürekli 
bir iş ilişkisi içinde her iki tarafın birbi-
rinden yararlanmasını sağlamaktadır. 

Franchisor, franchisee’ye mal veya hiz-
met ile ilgili bilgi, teknoloji, işletme yö-
netimi, organizasyon ve pazarlama ko-
nularında eğitim ve uzmanlık yardımı 
sağlarken; franchisee de, yıllık kardan 
belli bir payı ve diğer belirli bedelleri 
franchisor’a öder ve franchisor’un stan-
dartlarını aynen koruyarak faaliyetlerini 
sürdürür. 

Bu açıdan bakıldığında, franchising sis-
temi; bu sistemi uygulayan her iki ta-
rafa da getiri sağlayan ve günümüzde 
oldukça yaygın hale gelmiş bulunan bir 
işletme sistemi olarak gelişimini sür-
dürmektedir. Bunun yanısıra franchi-
sing, sağladığı avantajlar ve şubelerinin 
kontrolünü ele alması nedeniyle kay-
nakların verimli kullanılmasını sağla-
makta ve israfı önlemektedir. Ülkemiz-
de bu sistemin yaygınlaşması ekonomik 
kalkınmaya olumlu katkıda bulunacak 
ve yeni istihdam alanları yaratacaktır.
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Faalıyet taBanlı transFer Fıyatlaması

> Dr. Serkan TERZİ

ÖZET 

Transfer fiyatlama, ekonominin küreselleşmesinden dolayı uluslararası alanda 
önemi artan bir konudur. Ekonomik kürselleşme, ilişkili taraflar ile ana ortak-
lık arasındaki işlemleri de içermektedir. İlişkili taraflar arasında yapılan işlem-
ler, genellikle yabancı bir ülkedeki bir veya daha fazla bağlı şirket tarafından 
mal ithalatı veya ihracatını kapsar. Bu eğilimin bir sonucu olarak çok uluslu 
işletmeler, düşük maliyetli ülkelerde üretirler ve/veya yüksek fiyat talebi olan 
ülkelere satış yaparlar. 

Faaliyet tabanlı transfer fiyatlama yöntemi, çok uluslu bir işletmenin farklı ül-
kelerde kurulu bölümler arasında mal veya hizmet transferlerinde kullanılır. 
Bu çalışmanın amacı, bu yöntemin yönetim kararlarını nasıl etkilediğini gös-
termek ve faaliyet tabanlı maliyetleme veya geleneksel maliyetlemenin bir iş-
letme için en uygun yöntem olup olmadığını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatlaması, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

ABSTRACT

Transfer pricing is an issue of growing importance in the international are-
na, owing to the globalization of the economy. Economic globalization invol-
ves transactions between related parts and the parent. Intrafirm  transactions  
commonly  involve  exporting goods  to  or  importing  them  from  one or more 
subsidiaries in a foreign country. A view of this trend shows multinational com-
panies producing in countries where costs are lower and/or selling in countries 
where demand and prices are higher.

Activity based transfer pricing method uses to transfer products or services 
among its divisions located in different countries. Purpose of this study illust-
rates how this method effects management decisions and assists whether ac-
tivity based costing (ABC) or traditional costing is the most appropriate method 
for a company.

Keywords: Transfer Pricing, Activity Based Costing
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1. GİRİŞ

Transfer fiyatı, işletmenin ilişkili tarafları ve sorumluluk merkezleri arasında mal ve/
veya hizmet transferi olması durumunda belirlenen fiyattır. Transfer fiyatları sorum-
luluk merkezleri arasındaki alım-satım faaliyetlerinde de kullanılmaktadır. Transfer 
fiyatları, bu özelliğinden dolayı işletmelerin ve sorumluluk merkezlerinin gelir ve 
gider ile kâr-zararını etkilemektedir.(Brandon ve Drtina, 1997, s. 802.)

Transfer fiyatları; vergi planlaması yanında, karar verme, mamul maliyetleme ve 
performans ölçümü gibi birçok alanda da kullanılmaktadır. Özellikle, bölümler (so-
rumluluk merkezleri) arasındaki mal ve hizmet transferinde kullanılmakla birlikte, 
bölümlerin ve işletmenin performans değerlemesinde büyük öneme sahiptir. Bu ne-
denlerden dolayı doğru ve ihtiyaca uygun transfer fiyatları belirlenmelidir.( Maher, 
Stickney ve Weil, 1997, s.437.)

Transfer fiyatlama yöntemlerini iki gruba ayırabiliriz: (Bkz. Şekil 1).
 Uluslararası transfer fiyatlaması (çok uluslu işletmelerde kullanılan yöntemler),•	
 Ulusal transfer fiyatlaması.•	

Şekil 1: Transfer Fiyatlama Türleri (Garrison ve Noreen, 1997, s.549.)

Transfer fiyatlamada kullanılan yöntemler, çeşitlilik göstermekle birlikte bu çalış-
mada uluslararası transfer fiyatlama yöntemleri açıklanmıştır. Ancak son yıllarda 
uluslararası literatürde yerini alan ve bazı yabancı işletmelerde yeni uygulanmaya 
başlayan transfer fiyatlama yöntemlerinden biri de faaliyet tabanlı transfer fiyat-
lamasıdır. Faaliyet tabanlı transfer fiyatlamasında amaç, faaliyetlerin esas alınarak 
mamul maliyetlerinin belirlenmesi ve bu maliyetlere göre transferlerin yapılması ve 
bölümlerin kâr/zararlarının belirlenmesidir. 

Maliyete dayalı transfer fiyatlaması yapılması durumunda, stratejik maliyet yöne-
tim araçlarından olan faaliyet tabanlı maliyetleme ile transfer edilen mal/hizmet ve/
veya mamulün maliyetinin hesaplanarak bu maliyet tutarları üzerinden transferle-
rin yapılabileceği gibi, diğer transfer fiyatlama yöntemleri kullanılarak da transferler 
yapılabilir. Bu durumda faaliyet tabanlı maliyetleme, transfer fiyatlarını etkilemeye-
bilir; ancak bölüm veya işletme kârlılığını etkiler.
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2. ULUSLARARASI TRANSFER  
FİYATLAMA

Uluslararası transfer fiyatlaması, çok 
uluslu işletmelerde görülmektedir. Çok 
uluslu işletmeler, farklı ülkelerde faali-
yet gösteren işletmeler olduğundan, bu 
işletmelerin iştirakleri arasında yaptığı 
maddi ve maddi olmayan varlık trans-
ferleri, uluslararası transfer fiyatlama-
sı olarak değerlendirilmektedir. Bundan 
dolayı da transfere konu olan varlığın 
fiyatı, çok uluslu işletmelere çeşitli fay-
dalar sağlamaktadır. Transfer fiyatlama 
yoluyla işletmelerin, özellikle çok uluslu 
işletmelerin başaracakları stratejik he-
defler üç ana başlık altında toplanabil-
mektedir. Bunlar; 
 Vergi ile ilgili hedefler, - 
 İçsel yönetim ile ilgili hedefler ve - 
 Uluslararası veya faaliyetler ile ilgili he-- 

defler olup bu hedeflerin alt başlıkları ise 
şunlardır: (Cravens, 1997, s.131-132.)

 Vergi yükünü yönetmek (vergi planla-•	
ması),

 Gümrük tarifelerini yönetmek,•	

 Sorumluluk merkezleri ve yönetici-•	
ler açısından performans değerlemesini 
yapmak,

 Yöneticilerin motivasyonunu sağlamak,•	

 Hedef birliğini (amaç uyumluluğunu) •	
sağlamak,

 Rekabetçi pazar pozisyonunu sürdür-•	
mek,

 Enflasyon riskini asgari düzeye çek-•	
mek,

 Yabancı para birimindeki değişimi yö-•	
netmek,

 Fiili maliyetler ve gelirleri uygun bir bi-•	
çimde hesaplamak.

Transfer fiyatlamasında yukarıda ifade 
edilen hedeflere ulaşabilmek için, işlet-

meye bir bütün olarak fayda sağlayacak 
transfer fiyatlama yönteminin seçilmiş 
olması gerekmektedir. Çünkü seçilen 
yöntem, bölüm özerkliği ve azami dü-
zeyde koordinasyonun sağlanmasında 
önemli rol oynamaktadır.(Antic ve Jabla-
novic, 2000, s.63.)

Gerek işletme içi, gerekse de ilişkili iş-
letmelere mal/mamul ve hizmet trans-
ferinde kullanılan fiyatlama yöntemleri 
çeşitli olup uluslararası alanda uygula-
nan başlıca transfer fiyatlama yöntem-
leri şunlardır:

 Maliyete dayalı transfer fiyatı (Cost ba-•	
sed transfer pricing),

 Pazara dayalı transfer fiyatı (Market •	
based transfer pricing),

 Görüşmelerle belirlenen transfer fiyatı •	
(Negotiated transfer pricing),

 İkili transfer fiyatı (Dual transfer pri-•	
cing).

2.1. Maliyete Dayalı Transfer  
Fiyatı Yöntemi

Maliyete dayalı transfer fiyatı, işletmede 
oluşan sabit ve değişken üretim maliyet-
lerinin transfer edilen mamulün/hizme-
tin (veya ara mamulün)  transfer fiya-
tının belirlenmesinde kullanılan yöntem 
olup transfer fiyatlama yöntemleri içinde 
uygulanması en kolay olan yöntemdir ve 
çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir: 
(Broadbent ve Cullen, 1997, s.361.)

 Değişken maliyet üzerinden transfer •	
(standart veya fiili),

 Tam maliyet üzerinden transfer (stan-•	
dart veya fiili),

 Değişken maliyet artı belirli bir kâr •	
marjı üzerinden transfer (standart veya 
fiili),

 Tam maliyet artı belirli bir kar marjı •	
üzerinden transfer (standart veya fiili),
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 Değişken maliyet artı sabit maliyetleri •	
karşılayacak marj üzerinden transfer.

Uygulamada maliyete dayalı transfer fi-
yatları; (Özkanlı, 2003, s. 114)

 Transfer fiyatının belirlenmesine konu •	
olan mamul ve hizmetler için bir dış pa-
zarın olmaması durumunda veya bölüm-
ler için işletme içi alım ve satım zorunlu-
luğu olması,

 Dış pazar fiyatının olmasına rağmen, •	
satıcı bölümün geçerli pazar fiyatı üze-
rinden tam kapasiteye ulaşamaması, atıl 
kapasite ile çalışmak zorunda olması du-
rumunda önem kazanmaktadır.

2.2. Pazara Dayalı 
Transfer Fiyatı Yöntemi

Pazar veya piyasa fiyatı yöntemi, bölüm-
ler arasında transfer edilen mal/mamul 
veya hizmetler için işletme dışında olu-
şan aktif bir piyasanın olması durumun-
da kullanılan bir fiyatlama yöntemidir. 
Bu yöntemde kâr merkezlerinin ürettik-
leri mal/mamul veya hizmetler işletme 
dışına da satılabilmektedir. (Mısırlıoğlu, 
2003, s. 187) Eğer ara mamul için bir 
dış piyasa varsa en iyi transfer fiyatlama 
yöntemi, pazar fiyatı yöntemidir. Ancak 
pazar fiyatının kullanılabilmesi için ak-
tif bir piyasaya ihtiyaç olmakla birlikte, 
eşsiz yani ikamesi olmayan mal ve hiz-
metler için de bu yöntemin kullanılması 
mümkündür. (Li, 2005, s. 60)

Uygulamada transfer fiyatı olarak cari 
piyasa fiyatlarının uygulanması yaygın 
olmakla birlikte, cari piyasa fiyatlarının 
transfer fiyatları olarak kullanılabilmesi 
için şu hususlara dikkat edilmesi gerek-
mektedir: (Özkanlı, 2003, s. 112)

 Bölümler arası transfere konu olan mal •	
ve hizmetlerin aktif bir piyasasının olma-
sı gerekmektedir. 

 Söz konusu mal ve hizmetleri üreten •	

satıcı bölümlerde atıl kapasite mevcut 
olmalıdır.

 Cari piyasa fiyatları dengeli olmalıdır. •	
Bu fiyatlar üzerinden bölüm istediği ka-
dar alım ve satım yapabilmelidir.

2.3. Görüşmelerle Belirlenen  
Transfer Fiyatı Yöntemi

Ara mal piyasasında, ara malın piyasa 
fiyatının altında bir transfer fiyatının ol-
duğu birkaç durum vardır. Örneğin, sa-
tış ve dağıtım giderlerinin düşük olması, 
büyük düzeyde miktar iskontolarının ya-
pılması. Bunların yanında, satıcı bölüm 
atıl kapasitede faaliyette bulunduğunda 
fiyat, piyasa fiyatının altında olabilir. Bu 
gibi durumlarda bölümler arası yapıla-
cak görüşmelerle transfer fiyatı belirlen-
mektedir. (Garrison ve Noreen, 1997, s. 
547)

Görüşmelerle belirlenen transfer fiyat-
lama yönteminin kullanım alanı, ara 
mal ve hizmetlerin aktif bir piyasasının 
olmaması durumundadır. Bu durumda, 
bölümler arasında yapılan transferlerde 
piyasa fiyatları yerine görüşmelerle be-
lirlenen (pazarlık) transfer fiyatları kul-
lanılır.(Williams, Haka ve Bettner, 2005, 
s. 919) Örneğin, bir bölümün dış piyasa-
da piyasası olmayan bir ara mal ihtiyacı 
olabilir. Bu gibi durumlarda ara malı sa-
tın alacak bölüm, üreten bölümle pazar-
lık yaparak uygun bir transfer fiyatı be-
lirleyebilmektedir. (Garrison ve Noreen, 
1997, s 547)

2.4. İkili Transfer Fiyatı Yöntemi

Piyasa koşullarının düzensiz olması veya 
ara malın pazarda satılabilme olanağının 
olmaması durumunda, pazar fiyatlarının 
transfer fiyatı olarak kullanılması işletme 
bölümleri açısından yararlı olmayacaktır. 
Ayrıca alıcı bölümlerin tek alıcı durumun-
da olmaları halinde, satıcı bölümün fiyat-
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ları üzerinden mal transfer etmesi kâr 
merkezinin kârını azaltacaktır. Bununla 
birlikte maliyete dayalı transfer fiyatla-
rının, piyasa fiyatlarının üzerinde olması 
durumunda alıcı bölüm, işletme dışından 
ara mal alınmaya zorlanmış olur. Gerek 
satıcı bölümün kârı, gerekse de alıcı bö-
lümün maliyetleri üzerindeki olumsuz 
etkileri gidermek için ikili (dual) transfer 
fiyatlaması kullanılmaktadır. İkili transfer 
fiyatlaması, satıcı bölümün piyasa fiyatı 
ile satış yapmasını, alıcı bölümün de mal 
transferinde gereksiz maliyet yükünden 
arındırılmasını sağlamaktadır. Bu yön-
temde, satıcı bölüm ara malı transfer 
ederken transfer fiyatı olarak “değişken 
maliyetler + belli bir kâr marjı”nı kul-
lanmakta, alıcı bölüm ise transfer fiyatı 
olarak yalnızca satıcı bölümün değişken 
maliyetlerini kabul etmektedir. Böylece 
satıcı bölümün katkı payı arttırılmış, alıcı 
bölümün de yüklenmesi gereken mali-
yetler arındırılmış olmaktadır. Bu yön-
temde, bölüm karlarının toplanması su-
retiyle işletme karına ulaşılması söz ko-
nusu olmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, 
işletme kârının belirlenebilmesi için bazı 
düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. 
(Çelik, 2000, s 107)

3. FAALİYET TABANLI TRANSFER 
FİYATLAMA

İşletmelerin ve sorumluluk merkezleri-
nin durumlarına göre uygun transfer fi-
yatının belirlenmesi amacıyla Amerika’da 
1990 yılında 143 büyük ölçekli sanayi 
işletmesinde bir araştırma yapılmış olup 
mal/mamul ve hizmetlerin yurtiçindeki 
transferinde en çok kullanılan yöntem, 
maliyete dayalı transfer fiyatlama yön-
temi çıkarken uluslararası piyasada en 
çok pazar fiyatlarına dayanan transfer 
fiyatlama yöntemi kullanıldığı tespit edil-
miştir. Ancak maliyete dayalı yöntemde 
transfer fiyatlama, piyasa fiyatları kadar 
kullanım alanı bulmaktadır. (Raiborn, 

Barfield ve Kinney, 1996, s 795)

İşletmeler tarafından en çok kullanılan 
transfer fiyatlama yöntemi, maliyeti 
esas alan yöntemlerdir. Ancak maliyeti 
esas alan yöntemlerin yeni üretim or-
tamında bazı sakıncaları da söz konusu 
olup bu sakıncaların giderilmesi, yani 
mal ve hizmet için hesaplanan maliyet-
lerin stratejik kararlarda kullanılabilmesi 
için faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) 
geliştirilmiştir. Maliyete dayalı fiyatlama-
nın eksikliklerinin giderilmesi ve daha 
hassas maliyet dağıtımı yapılabilmesi 
için faaliyete dayalı transfer fiyatlaması 
ortaya konmuştur. (Doğan, 2006, s 79) 
FTM yöntemi, sadece maliyete dayalı 
transfer fiyatlama yöntemleri için değil, 
diğer transfer fiyatlama yöntemleri için 
de kullanılmaktadır. Böylece bölümlerin 
kâr/zararı daha gerçekçi bir biçimde tes-
pit edilebilmektedir.

FTM yöntemi, 1980’li yılların ortasında 
Harvard Business School’da incelenen 
birkaç vaka ve yazılan makaleler sonu-
cunda ortaya çıkmış olup çok sayıdaki 
işletmede uygulanması zor olmaktadır. 
Bunun nedeni ise FTM’nin uygulanması 
için yapılan araştırmaların yüksek ma-
liyetli, dağıtımların göreceli ve maliyetli 
olması, yöntemin güncelleştirilmesinin 
ve sürdürülmesinin zorluğudur. (Terzi ve 
Atmaca, 2007, s 367)

Bu amaçla farklı bölgelerde yer alan üre-
tim tesislerinde ortaya çıkan genel üre-
tim maliyetleri (GÜM) ve diğer maliyet-
lerin dağıtılmasında FTM yönteminden 
yararlanılması sonucunda karlarda nasıl 
bir değişim olduğu örnek üzerinde ince-
lenmiştir. (Stevenson ve Cabell, 2002, s. 
82-86)

Tablo 1'de farklı üç bölgedeki üretim te-
sislerine (Asya, Latin Amerika ve Avru-
pa) ilişkin temel üretim (direkt işçilik, 
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makine saatleri, direkt maddeler gibi) ve pazarlama (ar-ge, sipariş kaydı, idari 
personel ücreti, reklam gibi)  faaliyetleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Direkt maliyetler, 
transfer fiyatları, maliyet etkenleri ve GÜM’ler ile toplam maliyetler, her bir üretim 
tesisi için gösterilmiştir. Örneğin Tablo 1, Asya’daki üretim tesisinde 23.000 birim 
üretildiği ve birim başına 16 $’lık hammadde maliyeti olduğunu göstermektedir. 
Toplam hammadde maliyeti ise (16 x 23.000 =) 368.000 $ olmaktadır. Aynı he-
saplamaları Latin Amerika ve Avrupa için yaptığımızda toplam hammadde maliyeti 
658.000 $ olacaktır. Aynı şekilde Asya tesisinde üretilen ve transfer edilen 23.000 
birim için birim başına 2 makine saati, toplamda ise 46.000 makine saati gerek-
mektedir. Makine saati hesaplamasını diğer bölgeler için de yapacak olursak 38.000 
birimlik çıktı için toplam 71.000 makine saati harcanması gerekecektir. Diğer bilgi 
ve hesaplamalar, Tablo 1’de gösterilmiştir.

Pazarlama ve Ar-Ge giderlerinin mamul maliyetine yüklenmesi konusunda yazında 
tartışma olmakla birlikte, bu örnekte mamulle ilişkisi kurulan pazarlama ve Ar-Ge 
giderleri mamulün maliyetine yüklenmiştir.

 BÖLGELER

Maliyet Etkenleri Asya Latin Amerika Avrupa Toplam

Üretilen ve transfer edilen birimler 23.000 10.000 5.000 38.000

Birim başına hammadde maliyeti ($) 16 14 30 658.000

Birim başına direkt işçilik saati 3 2 1 94.000

Birim başına makine saati 2 2 1 71.000

Birim başına direkt işçilik maliyeti ($) 12 18 24 1.308.000

Sipariş sayısı 450 100 75 625

Üretim işlemleri için kurma sayısı 8 4 20 32

Ar-Ge talep sayısı 7 12 21 40

Birim başına depo alanı (m2) 0,75 0,50 1,00 27.250

Birim başına transfer fiyatı ($) 120 100 90 4.210.000

Genel Üretim Maliyetleri ($) 1.978.000    

Teslim alma 61.000  

Kurma maliyetleri 142.000  

Makine amortismanı 890.000  

Ar-Ge personel ücretleri 160.000  

Sipariş kaydı 100.000  

Depolama 12.000 Toplam Maliyetler ($) 3.944.000

Paketleme/Taşıma 148.000 Hammadde Maliyeti 658.000

Pazarlama idari personel ücreti 365.000 Direkt İşçilik Maliyeti 1.308.000

Reklam maliyeti 100.000 Genel Üretim Maliyeti 1.978.000

Tablo 1: Üretim Maliyeti Bilgileri
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3.1. Geleneksel Maliyet Muhasebesi Açısından

Tablo 2’deki bilgiler, Tablo 1’deki maliyet bilgileri kullanılarak geleneksel maliyet 
muhasebesi prosedürlerine göre dağıtım yapılarak oluşturulmuştur. Örneğin, Asya 
bölgesinde birim başına direkt işçilik 36 $ (12 $/DİS x 3 DİS) ve hammadde ma-
liyeti ise 16 $’dır. Toplam birim maliyette, 115,13 $/Br, toplam maliyet ise 23.000 
birim için 2.648.000 $’dır. 

BÖLGELER
Birim Maliyetler ($) Asya Latin Amerika Avrupa

Direkt işçilik maliyeti 36,00 36,00 24,00

Hammadde maliyeti 16,00 14,00 30,00

Genel üretim maliyeti 63,13 42,09 21,04

Toplam birim başına üretim maliyeti 115,13 92,09 75,04

Toplam Maliyetler 2.648.000 921.000 375.000
Tablo 2: Geleneksel Maliyet Muhasebesine Göre Maliyetleme

GÜM Yükleme Katsayısı  = Genel Üretim Maliyeti / Toplam Direkt İşçilik Saati
  = 1.978.000 $ / 94.000 DİS  = 21,043 $/DİS
GÜM (Asya) = 3 DİS x 21,043  = 63,12 $/Br
GÜM (Latin Amerikan) = 2 DİS x 21,043  = 42,09 $/Br
GÜM (Avrupa) = 1 DİS x 21,043  = 21,04 $/Br

3.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Açısından

Tablo 3’te ise geleneksel maliyet muhasebesine göre yapılan dağıtım FTM yöntemi-
ne göre yapılmıştır.

 BÖLGELER

Maliyet Etkenleri Asya Latin Amerika Avrupa Toplam

Teslim alma 1,91 0,98 1,46 61.000

Kurma maliyetleri 1,54 1,78 17,75 142.000

Makine amortismanı 25,08 25,08 12,54 890.000

Ar-Ge personel ücretleri 1,22 4,80 16,80 160.000

Sipariş kaydı 3,13 1,60 2,40 100.000

Depolama 0,33 0,22 0,44 12.000

Paketleme/Taşıma 3,90 3,90 3,90 148.000

Pazarlama idari personel ücreti 11,43 5,84 8,76 365.000

Reklam maliyeti 2,63 2,63 2,63 100.000

Birim Başına GÜM 51,17 46,83 66,68  

Direkt işçilik maliyeti 36,00 36,00 24,00  

Hammadde maliyeti 16,00 14,00 30,00  

Birim Başına Maliyet 103,17 96,83 120,68  
Toplam Maliyet 2.373.000 968.000 603.000 3.944.000

Tablo 3: Faaliyet Tabanlı Maliyet Hesaplama Yöntemine Göre Maliyetleme
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Tablo 4’te, Tablo 3’te gösterilen birim dağıtım katsayılarının hesaplanış biçimi ve 
bölgeler itibariyle bu maliyetlerin dağıtımı gösterilmektedir.

GÜM Unsurları

Maliyetler 

(i)

Maliyet  
Etkenleri

Miktarlar 

(ii)

Yükleme 
Oranları 

(iii)=(i ÷ ii)

Teslim alma 61.000 Sipariş sayısı 625 97,60

Kurma maliyetleri 142.000 Kurma sayısı 32 4.437,50

Makine amortismanı 890.000 Makine saati 71.000 12,54

Ar-Ge personel ücretleri 160.000 Ar-Ge talep sayısı 40 4.000,00

Sipariş kaydı 100.000 Sipariş sayısı 625 160,00

Depolama 12.000 Depo alanı 27.250 0,44

Paketleme/Taşıma 148.000 Üretilen/Transfer 
birimi 38.000 3,89

Pazarlama idari personel ücreti 365.000 Sipariş sayısı 625 584,00

Reklam maliyeti 100.000 Üretilen/Transfer 
birimi 38.000 2,63

  
 BÖLGELER

Yükleme Verileri
Yükleme 
Oranları

(iii)

Asya

(iv)

Latin  
Amerika

(v)

Avrupa

(vi)

Teslim alma 97,60 450 100 75

Kurma maliyetleri 4.437,50 8 4 20
Makine amortismanı (toplam 
üretim) 12,54 46.000 20.000 5.000

Ar-Ge personel ücretleri 4.000,00 7 12 21

Sipariş kaydı 160,00 450 100 75

Depolama (toplam üretim düzeyi) 0,44 17.250 5.000 5.000

Paketleme/Taşıma 3,89 23.000 10.000 5.000

Pazarlama idari personel ücreti 584,00 450 100 75

Reklam maliyeti 2,63 23.000 10.000 5.000
  
 BÖLGELER

Maliyetler ($)
Toplam

Asya

(iii)x(iv)

Latin  
Amerika
(iii)x(v)

Avrupa

(iii)x(vi)

Teslim alma 61.000 43.920 9.760 7.320

Kurma maliyetleri 142.000 35.500 17.750 88.750

Makine amortismanı 890.000 576.620 250.704 62.676

Ar-Ge personel ücretleri 160.000 28.000 48.000 84.000

Sipariş kaydı 100.000 72.000 16.000 12.000

Depolama 12.000 7.596 2.202 2.202

Paketleme/Taşıma 148.000 89.579 38.947 19.474

Pazarlama idari personel ücreti 365.000 262.800 58.400 43.800

Reklam maliyeti 100.000 60.526 26.316 13.158

Genel Üretim Maliyeti 1.978.000 1.176.541 468.079 333.380

Tablo 4: Genel Üretim Maliyetinin Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Göre Dağıtımı
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4. SONUÇ

Yukarıda verilen dört tablo incelendiğinde, toplam maliyetlerde ve kârda bir değiş-
me olmamakta, ancak bölgelerdeki tesisler düzeyinde maliyetlerde (GÜM’lerde) 
değişme olmaktadır. Bunun nedeni de seçilen maliyet etkenleridir. Bölgeler itiba-
riyle yöntemlere göre ortaya çıkan maliyet farklılıkları da bölgelerin kârını etki-
lemektedir. Aşağıdaki tabloda geleneksel ve FTM yöntemine göre kâr ve maliyet 
farklılıkları incelenmiştir.

Geleneksel Maliyet Muhasebesi
BÖLGELER  

Asya
Latin 

 Amerika Avrupa Toplam

Transfer Geliri 2.760.000 1.000.000 450.000 4.210.000

     

Direkt işçilik maliyeti 828.000 360.000 120.000 1.308.000

Hammadde maliyeti 368.000 140.000 150.000 658.000

Genel üretim maliyeti 1.451.936 420.851 105.213 1.978.000

Toplam Üretim Maliyeti 2.647.936 920.851 375.213 3.944.000

     

Net Kar / (Zarar) 112.064 79.149 74.787 266.000

  

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Yöntemi

BÖLGELER  

Asya
Latin  

Amerika Avrupa Toplam

Transfer Geliri 2.760.000 1.000.000 450.000 4.210.000

     

Direkt işçilik maliyeti 828.000 360.000 120.000 1.308.000

Hammadde maliyeti 368.000 140.000 150.000 658.000

Genel üretim maliyeti 1.176.541 468.079 333.380 1.978.000

Toplam Üretim Maliyeti 2.372.541 968.079 603.380 3.944.000

     

Net Kar / (Zarar) 387.459 31.921 (153.380) 266.000

Tablo 5: Geleneksel ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemlerine Göre Maliyet ve Karların Karşılaştırılması

Yöntemlerin farklılığının neden olduğu maliyetlerdeki değişim, tesislerin bulunduğu 
bölgedeki vergi borcu veya alacağını da etkilemekte olup geleneksel yönteme göre 
Avrupa bölgesinde kâr çıkarken (vergi borcu), FTM’ye göre zarar (vergi alacağı) 
çıkmaktadır.

Bu farklılıklar bölüm yöneticilerinin değerlendirilmesi açısından da önem arz et-
mektedir. Avrupa bölgesinin yöneticisi FTM’ye göre başarısız görülmektedir. Asya 
bölgesinin yöneticisi ise geleneksel yönteme göre daha başarılı gözükmektedir.
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FTM yönteminin işletmelerde uygulana-
bilmesi için, birden fazla mamulün üre-
tiliyor olması gerekmektedir. Çünkü FTM 
yönteminde amaç, maliyetlerin mamul-
lere daha doğru dağıtmaktır. Eğer tek bir 
mamul üretiliyorsa geleneksel yöntem 
ile FTM yöntemi arasında herhangi bir 
farklılık da olmayacaktır.

FTM yönteminin uygulanmasına yönelik 
çeşitli eleştiriler yapılmaktadır. Bunların 
başında da bu yöntemin zaman alıcı ol-
ması, uygulanmasının maliyetli ve kar-
maşık olması gelmektedir. Bunun gibi 
FTM yönteminin eksiklikleri, faaliyet ta-
banlı transfer fiyatlamasının uygulanma-
sında bazı sorunlar çıkarmaktadır. Çünkü 
bu yöntemin esasını FTM oluşturmakta-
dır. FTM’nin eksiklikleri ve eleştirileri, fa-
aliyet tabanlı transfer fiyatlama yöntemi 
için de geçerli olmaktadır.

Yukarıda verilen örnekte, transfer fiya-
tı olarak piyasa fiyatları kullanılmış olup 
maliyetlerin dağıtımı FTM yöntemine 
göre yapılmıştır. Bu yöntemin önemi, 
maliyete dayalı transfer fiyatlama yön-
temlerinde daha açık ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü FTM yöntemine göre hesaplanan 
mamullerin maliyeti, geleneksel yönte-
me göre farklı olacağından, transfer fi-
yatı da FTM yöntemine göre hesaplanan 
maliyet üzerinden belirlenecektir. 
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ÖZET 

Bu makalenin amacı, reel sektörde faaliyet gösteren bir şirketin "Nakit Akış 
Riski"nden korunma amaçlı taraf olduğu "Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem 
Sözleşmeleri (EVİS)" ile ilgili muhasebeleştirme ve değerleme işlemlerini in-
celemektir. Muhasebeleştirme ve değerleme uygulamalarında, TMS 39 stan-
dardının temel ilkeleri dikkate alınarak tekdüzen hesap planında yapılabile-
cek değişikliklere yönelik öneriler sunulmuştur. Nakit akış riskinden korunma 
amacıyla taraf olunan EVİS’lerden elde edilecek kazanç veya kayıpların etkin 
olan kısmı özkaynaklarda Diğer Kapsamlı Kâr olarak ertelenir, etkin olmayan 
kısım kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilir. 

Anahtar Sözcükler: Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi, Nakit Akış 
Riskinden Korunma, TMS 39.

ABSTRACT 

The aim of this article is to review the recognition and measurement practices 
of stock index futures contracts that treated as hedging purpose from the entity 
which is operating in real sector. While take in to account fundamental princip-
les of the TAS 39 in recognition and measuring practices, it’s been presented 
suggestions which can be considered in Turkish uniform charts of Accounts. 
The effective portion of gain or loss on the hedge will be recorded in equity as 
part of Other Comprehensive Income (OCI) and ineffective portion recorded in 
gain or loss account. 

Keywords: Stock Index Futures Contract, Cash Flow Hedge, TAS 39.

Nakit akiş RiskiNdeN koRuNma amaçli Hisse seNedi

eNdeks Vadeli İşlem sözleşmeleRiNiN muHasebeleştiRilmesi:
VoB UygUlaması

> Dr. Fahreddin OKUDAN

    Fatih Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi
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GİRİŞ1. 

EVİS’ler, fiyat değişikliklerinin yönünü 
doğru tahmin ederek kâr elde etmek 
amacıyla alınıp satılsalar da finansal 
riskten korunma amaçlı olarak da şir-
ketler tarafından kullanılabilmektedir-
ler. 

Finansal riskten korunma konusu ka-
lem, muhasebeleştirilmiş bir varlık veya 
borç, muhasebeleştirilmemiş bir kesin 
taahhüt, gerçekleşme olasılığı yüksek 
tahmini işlem veya yurtdışı işletmede-
ki net yatırım olabilmektedir (TMS 39, 
Paragraf 78).

Finansal korunmada amaç, işletmelerin 
ticari faaliyetlerini sürdürürken karşı-
karşıya kaldıkları; döviz kuru riski, faiz 
oranı riski ve fiyat riski gibi risklerden 
dolayı oluşabilecek zararlardan korun-
maktır (Selvi ve ötekiler, 2008, 4). Fi-
nansal korunma, tahmin edilmeyen 
yönde gelişen finansal göstergelere 
karşı gelir sağlayabilecek bir türev söz-
leşme alarak riskten korunmak istenen 
konuda meydana gelebilecek zararı 
azaltmak işlemi olarak da tanımlanabilir 
(Tenker, 2004, 81).

Muhasebe açısından riskten korunma 
kavramı; belirli bir finansal varlığın/
borcun değerinde oluşacak değişikliğin, 
taraf olunacak başka bir finansal aracın 
gerçeğe uygun değerindeki değişiklik-
lerle karşılanması amacını taşıyan bir 
işlemdir.

Şirketin taraf olacağı EVİS’in, finansal 
riskten korunma amaçlı olarak sınıf-
landırılabilmesi için risk; (Küçüksözen, 
2005, 126)

a. Şirketin, ürettiği, yetiştirdiği, işlediği, 
ticaretini yaptığı veya sahip olacağını, 
üreteceğini, yetiştireceğini, işleyeceğini 

ya da ticaretini yapacağını tahmin ettiği 
varlıkların;

b. Şirketin yükümlülüklerinin veya olu-
şacağını tahmin ettiği yükümlülükleri-
nin;

c. Şirketin diğer taraflara sağladığı ya 
da satın aldığı veya sağlayacağını veya 
satın alacağını tahmin ettiği hizmetle-
rin, değerlerindeki potansiyel değişik-
liklerden kaynaklanmalıdır. 

Bu çalışmada, reel sektörde faaliyet gös-
teren bir şirketin “Nakit Akış Riski”nden 
korunma amaçlı olarak endeks vadeli 
işlem sözleşmesine taraf olması duru-
munda, sözleşme ile ilgili olarak yapa-
cağı muhasebeleştirme ve değerleme 
işlemeleri, VOB’da işlem görmekte olan 
VOB-İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem söz-
leşmesi kullanılarak gösterilmiştir.

HİSSE SENEDİ ENDEKS VADELİ 2. 
İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

EVİS’ler, alıcı ve satıcıya önceden ta-
nımlanmış belirli bir hisse senedi en-
deksini gelecekteki belli bir tarihte ve 
yerde, Borsa'nın (endeksin seviyesine 
göre) yayımlayacak olduğu fiyat üze-
rinden alma veya satma yükümlülüğü 
getiren standart olarak düzenlenmiş 
türev finansal araçlardır. Günlük fiyat 
hareketi ve alınabilecek pozisyon sayı-
sı sınırlandırılmıştır. Sözleşmeden kay-
naklanan yükümlülüklerin nakit olarak 
yerine getirilmesi zorunlu tutulmaktadır 
(Chisholm, 2004, 43).

EVİS’de alıcı veya satıcı, vadeden önce 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerin-
den kurtulmak isterse, aynı sözleşme 
türünde ve vadede ters yönlü bir alım-
satım işlemi yaparak pozisyonunu ka-
patabilir. Vade sonunda taraflar arasın-
da fiziki teslimat yerine nakit uzlaşma 
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esası geçerlidir. Yatırımcılar EVİS söz-
leşmelerine, hisse senedi portföyünün 
riskini azaltmak amaçlı, spekülatif veya 
arbitraj amaçlı taraf olmaktadırlar (Sa-
yılgan, Keyder ve Bozkurt, 2002, 34).

NAKİT AKIŞ RİSKİ KAVRAMI3. 

Nakit akış riski, firmanın nakit akışındaki 
dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını 
tam olarak ve zamanında karşılayacak 
düzeyde ve nitelikte nakit mevcudu-
na veya nakit girişine sahip olmaması 
riskidir. Nakit giriş ve çıkışlarındaki dü-
zensizlikler ve vadeye bağlı nakit akımı 
uyumsuzlukları nedeniyle fonlama yü-
kümlülüğünü, makul bir maliyet ile po-
tansiyel olarak yerine getirememe ihti-
malini de ifade eder.

Nakit akış riskinden korunma; (i) mu-
hasebeleştirilmiş bir varlık veya borca 
(örneğin, değişken oranlı borçların gele-
cekteki faiz ödemelerinin tamamı veya 
bir kısmı) ya da gerçekleşme ihtimali 
yüksek tahmini bir işleme ilişkin, belir-
li bir riskle ilişkilendirilebilen (ii) ve net 
kâr veya zararı etkileyebilen nitelikteki 
nakış akışı değişikliklerinden korunmak 
için gerçekleştirilen bir finansal riskten 
korunma işlemidir (TMS 39, Paragraf 
86b).

Gelecekte nakit akışlarında olması bek-
lenen dalgalanmalardan korunan finan-
sal varlık veya yükümlülüklerden ya da 
riskten korunan gelecekte gerçekleş-
mesi yüksek ihtimalle beklenen işlem-
lerden doğan ve kâr/zararı etkilemesi 
muhtemel olan kazanç veya kayıpların 
etkin olan kısımları bilançoda özkay-
naklar da Diğer Kapsamlı Kar olarak 
muhasebeleştirilerek ertelenir.  Etkin ol-
mayan kısmı ise gerçekleştiği anda kâr/
zararda muhasebeleştirilir. Riskten ko-
runan nakit akışlarının kar/zararı etkile-
diği dönem (dönemler) de gelir tablosu 

hesaplarına aktarılır (Partner, 2007). 
Özkaynaklarda ertelenen kazanç veya 
kayıplar, riskten korunan kalem nede-
niyle gerçekleştirilen işlem gelir tablo-
sunu etkilediği anda gelir tablosuna ak-
tarılır (Ramirez, 2007, 10).

Örneğin: 

Korunan kalem, “değişken faiz oranı” a. 
ise ertelenen kazanç/kayıplar finans-
man giderinde muhasebeleştirilir.

Korunan kalem, yurtdışı satış geliri b. 
ise “satışlar” hesabında muhasebeleş-
tirilir.

Korunan kalem, gelecekte gerçek-c. 
leşmesi beklenen bir işlem ise (hisse 
senedi alımı, ticari mal alımı, vb.) fir-
ma varlık veya yükümlülük olarak öz-
kaynaklarda ertelediği tutarı beklenen 
işlem gerçekleştiği dönem gelir tablosu 
hesaplarına aktarır ve korunan kalemin 
maliyeti ile ilişkilendirir.

Şirket, mali dönem boyunca nakit akış 
riskinden korunma amaçlı muhasebe 
uygulaması sonucunda gelir tablosun-
da muhasebeleştirdiği net kazanç veya 
kayıplarla ilgili olarak aşağıdaki açık-
lamaları yapmak zorundadır (Ramirez, 
2007, 10):

Korunmanın etkin olmayan tutarı a. 
(önemsiz bir tutar olsa bile);

Korunmanın etkinlik değerlemesine b. 
katılmayan türev ürün kazanç veya ka-
yıplarının bileşenleri;

Net kazanç veya kayıpların gelir tab-c. 
losunun hangi kısmında gösterildiğinin 
açıklanması;

Daha önce diğer kapsamlı kârda mu-d. 
hasebeleştirilmiş olan kazanç veya ka-
yıplardan gelir tablosuna aktarılacak 
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olan tutarlarla ilgili açıklamalar ve ge-
lecek on iki ay içinde yeniden sınıflandı-
rılması beklenen tutar,

Korunma muhasebesinin sona erme-e. 
sinden dolayı kazanç veya kayıplarda 
muhasebeleştirilen tutar (önemsiz bir 
tutar olsa bile);

Gerçekleşmesi beklenen işlemlerden f. 
kaynaklanan, nakit akışlarının korun-
ması işleminin devam ettirileceği mak-
simum dönem.

ENDEKS VADELİ İŞLEM  4. 
SÖZLEŞMELERİNİN  
MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE  
YÖNELİK TÜRKİYE MUHASEBE 
STANDARTLARI 

Vadeli işlem sözleşmelerinin farklı mu-
hasebeleştirme uygulamaları şirketlerin 
gelirleri ve dolayısıyla hisse senetlerinin 
değeri üzerinde dönemsel dalgalanma-
lara neden olarak şirketlerin sermaye 
piyasalarından borçlanma maliyetlerini 
yükseltmektedir.(Hwang, 2002, 206).

Ülkemizde Türkiye Muhasebe Standart-
ları Kurulu (TMSK) muhasebeleştirmeye 
ilişkin farklı uygulamalara son vermek 
amacıyla, Uluslararası Muhasebe Stan-
dartları Komitesi Vakfı (IASCF) ile yap-
tığı anlaşma çerçevesinde Uluslararası 
Muhasebe Standartları ile tam uyumlu 
TMS 39’u yayımlayarak yürürlüğe koy-
muştur. 

TMS:39 Finansal Araçlar: Muhasebe-
leştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı, hakkında tebliği 
3.11.2006 tarihinde yayımlamıştır. Bu 
standardın amacı; finansal varlıkların, 
finansal borçların ve finansal olmayan 
kalemlerin alım ve satımına ilişkin söz-
leşmelerin muhasebeleştirme ve ölçül-
mesine ilişkin ilkeleri belirlemek olarak 

tanımlanmıştır (TMS 39, Paragraf 1). 

TMS 39’a göre, endeks vadeli işlem söz-
leşmeleri gibi sözleşmenin değerinde 
meydana gelen değişimlerin net olarak 
ödenmesine izin veren veya bunu zo-
runlu kılan sözleşmeler, ticari işlem ta-
rihi veya teslim tarihi muhasebesi yön-
temlerinden birisi kullanılarak muhase-
beleştirilir (TMS 39, Paragraf UR 53). 

Ticari İşlem Tarihi Muhasebesi

Ticari işlem tarihi, şirketin bir varlığı al-
mayı veya satmayı taahhüt ettiği tarih-
tir (TMS 39, Paragraf UR 55). Bir şirke-
tin bir iktisadi varlığı satın almak veya 
satmak üzere yükümlülük altına girdiği 
tarihtir (Şensoy, 2002, 28). Satın alına-
cak varlığın ve satın alma bedeli olarak 
ödenecek borcun yükümlülüğe girildiği 
tarihte kayıt altına alınmasıdır (Şensoy, 
2002, 28). 

Teslim Tarihi Muhasebesi

Teslim tarihi, bir varlığın işletme tara-
fından teslim alındığı veya işletme ta-
rafından teslim edildiği tarihtir (TMS 39 
Paragraf UR 56).

Teslim tarihi muhasebesine göre, ticari 
işlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki 
dönem boyunca endeks vadeli işlem 
sözleşmesinin gerçeğe uygun değerin-
de (Borsa değeri) meydana gelen deği-
şimler; gerçeğe uygun değer farkı kâr 
veya zarara yansıtılan olarak sınıflandı-
rılan finansal varlıkları için kar veya za-
rar hesabında muhasebeleştirilir (TMS 
39 Paragraf UR 56). 

UMS 39’a göre düzenli borsalarda işlem 
gören EVİS’ler gibi türev sözleşmele-
rin muhasebeleştirilmesi “ticari işlem 
tarihi muhasebesi”ne göre muhasebe-
leştirilmelidir, fakat uygulamada birçok 
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finansal kurum ve şirket “teslim tarihi 
muhasebesi” yöntemini kullanmaktadır. 
Çünkü işlem tarihi ile teslim tarihi ara-
sında gerçekleşen tüm işlemlerin muha-
sebe kayıtlarının yapılması uygulamada 
kullanışsız bir durum oluşturmaktadır 
(KPMG, 2004, 31).

KAPSAMLI KÂR VE DİĞER 5. 
KAPSAMLI KÂR KAVRAMLARI

Şirketler bir dönem süresince gerçek-
leştirdikleri faaliyetlerinden elde ettik-
leri kazanç ve giderlerinin tamamını 
dönem gelir tablosunda göstermeleri 
gerekiyor mu yoksa bir kısmını özkay-
naklar grubunda erteleyebilecekler mi?, 
sorusuna verilecek cevap kazancın er-
telenebilir kısmı olan “kapsamlı kâr”ı 
vermektedir. Farklılık net kârdan, kap-
samlı kâra geçişte ortaya çıkmaktadır;  
kârın mali tablolarda raporlanmasında 
cari faaliyet performansı mı dikkate alı-
nacak, yoksa her şey dahil faaliyet per-
formansı mı dikkate alınacak, soruları-
nın cevabı önem kazanmaktadır (Çelik, 
2007, 76).

Kapsamlı kâr; bir iktisadi kurumun net 
varlıklarında, bir muhasebe döneminde 
meydana gelen her türlü değişmeleri 
içerir. Bu değişmeler dönem içerisin-
de yapılan işlemler sonucu ortaya çık-
mış olabileceği gibi, sahipler dışındaki 
kaynaklardan doğan durumlar ve olay-
lar nedeniyle de ortaya çıkmış olabilir 
(Şensoy, 2002, 24).

Amerikan muhasebe standardı SFAS 
130 “Reporting Comprehensive Inco-
me” da kapsamlı kârı; “net kâr” ve “di-
ğer kapsamlı kar” olarak iki kısma ayı-
rarak şirketlerin EVİS’ler gibi sözleşme-
lerden elde ettiği ve süreklilik arz etme-
yen kazançlarını, ayrıca raporlamaları 
sağlanarak finansal tablo kullanıcılarına 
daha doğru ve güvenilir bilgi sunulması 

amaçlanmıştır (Keating, 1999, 333).

SFAS 130’a göre “kapsamlı kâr” üç fark-
lı şekilde raporlanabilmektedir (Kieso, 
Weygandt ve Warfield, 2004, 146).

İkinci bir gelir tablosu düzenlemek: a. 
Birincisi geleneksel gelir tablosu; ikinci-
si ise net kârdan başlayarak diğer kap-
samlı kâr kalemlerini de içine alan yeni 
bir gelir tablosu düzenlemek;

Geleneksel gelir tablosunda bulunan b. 
net kâra diğer kapsamlı kâr tutarını ek-
leyerek sonuçta toplam kapsamlı kara 
ulaşmak;

Özkaynak değişim tablosunda açıkla-c. 
mak, çoğu firma kapsamlı kârı raporla-
mak için bu yöntemi tercih etmektedir.

Kapsamlı kârlar, bilançoda özkaynaklar 
kısmında “birikmiş diğer kapsamlı kâr” 
olarak raporlanmaktadır (Kieso ve öte-
kiler, 2004, 148).

Kapsamlı kâr temel olarak iki bölümden 
meydana gelmektedir:

Net kâra. 

Diğer kapsamlı kâr (Other Compre-b. 
hensive Income).

Uluslararası Muhasebe Standartları Ku-
rulu (IASB), UMS 1 Mali Tabloların Su-
numu ile ilgili standardında 6 Eylül 2007 
yılında bir güncelleme yapmıştır. Gelir 
ve gider kalemlerinin sunumu ile ilgili 
olarak;

Ya sadece bir tabloda (kapsamlı kâr a. 
tablosunda)

Veya iki tablo içinde; kâr ve zarar ka-b. 
lemlerini gösteren tek bir tabloya (ge-
leneksel gelir tablosu), kâr/zararla baş-
layan ve diğer kapsamlı kâr unsurlarını 
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da içerecek şekilde ikinci bir tabloda 
(kapsamlı kar tablosu) gösterilmesi ge-
rektiği belirtilmiştir.

Şirketler genellikle ikinci seçeneği uy-
gulamakta ve iki tablo hazırlamaktadır; 
“gelir tablosu” ve “diğer kapsamlı kâr” 
unsurlarını içeren tablo ayrı olarak su-
nulmaya devam etmektedir. İki tablolu 
yaklaşımda diğer kapsamlı kâr, kâr veya 
zarar içerisinde muhasebeleştirilmeyen 
gelir ve gider kalemlerini kapsamaya 
devam edecektir. 

TMS 39 paragraf 55 “Kazanç ve kayıp-
lar” kısmının (b) bendinde satılmaya 
hazır finansal varlığa ilişkin olarak orta-
ya çıkan kazanç veya kayıp, değer dü-
şüklüğü zararları ve kur farkı kazanç ve 
kayıpları hariç olmak üzere, söz konusu 
finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya 
kadar özkaynaklar değişim tablosu ara-
cılığıyla doğrudan özkaynaklarda mu-
hasebeleştirilir. İlgili finansal varlığın bi-
lanço dışı bırakılması durumunda, daha 
önceden özkaynaklarda muhasebeleş-
tirilmiş bulunan kazanç veya kayıplar, 
kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

Yine “Nakit akış riskinden korunma” 
kısmı paragraf 95 ve “Finansal riskten 
korunma muhasebesi” kısmı paragraf 
102 “Net yatırım riskinden korunma” 
kısmında belirtilen finansal riskten ko-
runma amacından kaynaklanan kazanç 
ve kayıpların etkin olduğu tespit edilen 
kısmı özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 

ÖRNEK OLAY5. 

TNT Danışmanlık ve Yatırım AŞ yönetim 
kurulu, 2 Şubat 2007 tarihinde yaptı-
ğı olağan toplantıda, ABC Şirketine ait 
hisse senetlerinden Ağustos 2007’de 
100.000 adet almayı kararlaştırmıştır. 
Portföyüne dahil etmeyi kararlaştırdığı 
hisse senetlerinin fiyatının artabilece-

ğinden endişe etmektedir. TNT Şirketi 
hisse senetlerinin fiyatındaki artış ris-
kinden korunmak amacıyla VOB’da “na-
kit akış riskinden korunma” amaçlı ola-
rak endeks vadeli işlem sözleşmesinde 
işlem yapmaya karar vermiştir. 

TNT Şirketi, 5 Şubat 2007 tarihinde 
bir aracı kurumda yatırım hesabı aça-
rak gerekli teminat tutarını yatırmış ve 
“111F_IX0300807” kod’lu “VOB-İMKB 
30” Ağustos 2007 vadeli, endeks vadeli 
işlem sözleşmesinde uzun (alım) pozis-
yon almaya karar vermiştir. 

5 Şubat tarihinde Ağustos 2007 vadeli 
“VOB-İMKB 30” endeks vadeli işlem söz-
leşmesi 55,47TL’den işlem görmektedir, 
sözleşmenin yazılı fiyatı ise 63,70TL’dir. 

Gelecekte satın alınması kararlaştırı-
lan hisse senetlerinin değeri şu anda 
100.000 adet*2,30TL=230.000TL'dir. 
Şirketin hisse senedinin değer artış 
riskinden tam korunma sağlayabilme-
si hisse senetlerinin toplam değeri ka-
dar sözleşmede işlem yapması gerekir. 
Sözleşme sayısının bulunmasında (1) 
nolu denklem kullanılmıştır (Reilly ve 
Norton, 2006, 632-633).

A
       P      )( * bb −=N  (1)

N= Taraf Olunacak Sözleşme Sayısı

ß*= Hedeflenen Risk Oranı

ß = Portföy Ortalama Risk Oranı

P = Riskten Korunacak Portföyün De-
ğeri

A = Bir Adet Sözleşmenin Değeri

Bir adet sözleşmenin değeri: 
55,47*100 TL=5.547 TL1
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Şirketin alması gerekli olan sözleşme sayısı:2

Sözleşmeler buçuklu düzenlenmediği için şirket nakit akış riskine karşı tam ko-
runma sağlayabilmek için 41 adet sözleşme de uzun (alım) pozisyon alır. Şirket 
endeks vadeli işlem sözleşmesini “Nakit Akış Riskinden Korunma” amaçlı olarak 
sınıflandırmış ve nakit akış riskinden korunma amacını belirten Tablo 6.1’deki bel-
geyi hazırlamıştır.

Eşitlikte kullanılan “β” simgesi, sistematik riskin ölçütüdür. Riskten korunma sağ-
lamak için kullanılan vadeli sözleşmenin fiyatının 1 birim değişmesi halinde sahip 
olunan portföy değerinin kaç birim değişeceğini göstermektedir. “β” değerinin 
pozitif olması portföyün değerinin vadeli sözleşme ile aynı yönde değişeceğini, 
negatif olması zıt yönde değişeceğini gösterir. Bu değer 1'den büyükse riskten 
korunacak olan portföyün fiyat hareketinin vadeli sözleşmeden daha oynak oldu-
ğu söylenebilir.

Tablo 6.1: TNT Danışmanlık Firmasının Riskten Korunma Muhasebesi Uygulayabilmesi İçin Hazır-
laması Gerekli Olan Belge

Risk yönetim hedefi ve 
maruz kalınan risk türü

Bu korunma uygulamasının amacı şirketin gelecekte alacağı 
hisse senetlerinin değerinde meydana gelebilecek değer 
artışından dolayı nakit çıkışlarında olabilecek dalgalanmaları 
azaltmaktır. Bu amaçla hisse senedi portföyü ile yüksek 
korelasyona sahip olduğu düşünülen VOB-İMKB 30 endeks 
vadeli işlem sözleşmesi ile korunma sağlanacaktır.

Hisse senetleri 
portföyünün korunma 
amaçlı olarak 
sınıflandırıldığı tarih

5 Şubat 2007

Riskten Korunma 
enstrümanı (türev 
sözleşme)

41 adet Ağustos 2007 vadeli VOB-İMKB 30 endeks vadeli 
işlem sözleşmesi. Bir adet sözleşmenin değeri (63,70*100) 
6..370TL’dir.

Riskten Korunan işlem Gelecekte portföye dahil edileceği düşünülen hisse 
senetlerinden dolayı gerçekleşmesi beklenen nakit çıkışları

Hangi korunma 
enstrümanın etkin olacağı 
nasıl tespit edilecek?

VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmesi kullanılması ile 
riskten korunmanın oldukça etkin olacağı tahmin edilmektedir. 
Çünkü gelecekte sahip olunması kararlaştırılan hisse senedinin 
son altı aylık Borsa değer değişimleri ile VOB-İMKB 30 endeks 
sözleşmesinin Borsa değerler değişimleri karşılaştırıldığında 
değer değişimleri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir.

Riskten Korunmanın 
etkinliği nasıl ölçülecek?

Korunmanın etkinliği, endeks vadeli işlem sözleşmesinin 
gerçeğe uygun değerindeki (Borsa Değeri) değişme ile 
gelecekte satın alınacağı tahmin edilen hisse senedinin gerçeğe 
uygun değerindeki (Borsa Değeri) değişmeler karşılaştırılarak 
ölçülecektir. Endeks vadeli işlem sözleşmesinin gerçeğe uygun 
değerinde meydana gelen değişme ile riskten korunan kalemin 
(hisse senedi) gerçeğe uygun değerinde meydana gelen 
değişmeler birbirlerine oranlanarak (Kümülatif Rasyo Analizi) 
riskten korunmanın etkinliği tespit edilecektir.

Kaynak: Ernst&Young, Financial Reporting Developments, Accounting for Derivatives Instruments 
and Hedging Activities, s.319
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Örnek Olayın Çözümü5.1. 

Reel sektörde faaliyet gösteren TNT Şirketi'nin “Nakit Akış Riski”nden korunma 
amaçlı olarak endeks vadeli işlem sözleşmelerine taraf olması ile ilgili olarak söz-
leşmeleri ilk olarak nasıl kaydedeceği, dönemsel değerlemeleri nasıl yapacağı, 
muhasebe kayıtlarında hangi hesapları kullanabileceği her dönem için gösteril-
miştir.

1-) Aracı kurum nezdinde vadeli işlem sözleşmesi alım satım işlemleri için teminat 
hesabı açılması ve teminat tutarının yatırılması:

5 Şubat 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

…………………….05.02.2007………………………………………......
....
126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
Aracı Kuruma Verilen Teminatlar

100 KASA
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasası

-Borsa başlangıç teminatının yatırılması

 
24.6001     

         
24.600

 
2-) Endeks vadeli işlem satım işlemlerinden doğan yükümlülüğün sözleşme tutar-
ları üzerinden nazım hesaplarda gösterilmesi:

5 Şubat 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

……………………………05.02.2007…………………………………………
.
944 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI T.F.A. ALACAKLAR
944.02 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
Hisse Senedi Endeks Futures Alım İşlemleri
(63,70*100*41adet)

945 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI T. F. A. 
BORÇLAR
945.02 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA  
AMAÇLI İŞLEMLER
Hisse Senedi Endeks Futures Alım İşlemleri

261.170

      

261.170

Gelecekte alınmasına karar verilen hisse senedi ile endeks vadeli işlem sözleşme-
sinin 5 Şubat-30 Ağustos tarihleri arasındaki fiyat değişimleri Tablo 6.2’deki gibi 
gerçekleşmiştir.
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Tablo 6.2: Riskten Korunan Varlıklar ve Endeks Sözleşmenin Değer Değişimleri

Tarih

Gelecekte Alınmasına Karar 
Verilen Hisse Senedinin 

Borsa Değerindeki Dönemsel 
Değişmeler (TL)

VOB-İMKB 30
Ağustos 2007 Vadeli EVİS’in 
Borsa Değerindeki Dönemsel 

Değişmeler (TL)

5 Şubat 2007 2,25 55,47

28 Şubat 2007 2,30 56,80

30 Nisan 2007 2,34 58,75

30 Haziran 2007 2,46 61,70

30 Ağustos 2007 2,55 63,70

Tablo 6.3’de Şubat dönemi için riskten korunan hisse senedi ve EVİS’den elde 
edilen kazanç/kayıpların hesaplanışı gösterilmiştir.

Tablo 6.3: Şubat Dönemi Riskten Korunan Hisse Senedi ve Endeks Sözleşmenin Değer Değişim-
lerinden Kaynaklanan Kazanç/Kayıplar

28 Şubat 2007 tarihli işlemler

Gelecekte Alınmasına Karar Verilen 
Hisse Senedinin Borsa Değeri (TL)

EVİS Borsa Değeri 
TL/ (Adet)

5 Şubat 2007 100.000 adet*2,25=225.000 55,47

28 Şubat 2007 100.000 adet*2,30=230.000 56,80

Değişim (5.000) 1,33

Kar / (Zarar) (5000) Zarar 1,33*100*41=5.453 Kar

Şirket riskten korunma muhasebesi uygulayabilmek için riskten korunmanın et-
kinliğini, ara dönem finansal tablolarını hazırladığı dönemlerde veya en az yıl-
lık olarak, riskten korunma etkinlik testi gerçekleştirerek belgelemek zorundadır 
(TMS, UR 106).

Riskten korunmanın etkinliğinin ölçülmesinde “Rasyo Analizi Yöntemi” kullanıla-
caktır. Bu yöntem riskten korunan kalemin gerçeğe uygun değerindeki değişme 
ile korunma enstrümanın gerçeğe uygun değerindeki değişmenin karşılaştırılma-
sından ibarettir. Karşılaştırma işlemi toplam kayıp veya kazançların dönem-dönem 
(her dönemin kazancı ile kaybının) karşılaştırılması şeklinde olabileceği gibi, kü-
mülatif olarak (karşılaştırma yapılacak döneme kadarki tüm kazanç ve kayıplar) 
da yapılabilir. 

Kümülatif olarak karşılaştırma yöntemi, dönem-dönem karşılaştırma yönteminin 
dezavantajını azaltan ve daha doğru sonuç veren bir yöntemdir, aşağıdaki (2) 
no.lu denklem ile formüle edilebilir (Finnerty ve Dwight, 2003, 5).                                                                                                                           

(2) 
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Formülün başındaki (-) işareti riskten korunma ilişkisinin zıt yönlü olmasının bek-
lenmesi nedeniyle sonucun negatif çıkmasını engelleyerek formülü düzenler.

= Riskten korunan varlığın (Hisse Senedi) gerçeğe uygun değerindeki dö-
nemsel değişmelerin toplamı.

= Riskten korunma enstrümanının (EVİS) gerçeğe uygun değerindeki dö-
nemsel değişmelerin toplamı.

-[(5.000) / 5.453]=0,91 

0,80<0,91>1,25 

Şubat dönemi için "riskten korunma" etkindir.

3-) Şubat dönemi EVİS ve riskten korunan hisse senedinin gerçeğe uygun de-
ğerle değerlenmesi ile elde edilen kazanç/kayıpların ilgili hesaplara yansıtılması:

28 Şubat 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

………………………………28.02.2008……………………………………
113 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
113.03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
Futures İşlemleri
 (56,80-55,47)*41*100=5.453

                                     529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
                                     Riskten Korunma Değerleme Farkları
                                     645.03 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI 
                                     T.F.A.KARLARI
                                     Hisse Senedi Endeks Futures Alım 
                                     Satım İşlemlerinden

5.453        
     

 
5.000

             
        

453

Şubat Dönemi Uzun pozisyon kâr/zarar:

Alım (uzun pozisyon) taahhüt değeri:55,47*41*100=227.427 TL

Şubat dönemi sözleşmenin borsa değeri: 56,80*41*100=232.880 TL

İşletmenin sözleşmeyi 227.427TL’den alım taahhüdü olduğu için aradaki 5.453 TL 
(232.880-227.427)’lik fark uzun pozisyon karıdır.

Hisse senetlerinin dönem başı borsa değeri: 225.000 TL

Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri: 230.000 TL

Değer artış/azalış: (5.000) TL zarar
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Riskten korunma enstrümanı olan "Endeks Vadeli Sözleşmesi"nin ve gelecekte 
alınması kararlaştırılan hisse senedinin gerçeğe uygun değerle (Borsa Değeri) de-
ğerlemesi sonucu ortaya çıkan değerleme farklarından etkin olduğu tespit edilen 
kısmı özkaynaklar değişim tablosu aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muha-
sebeleştirilir, riskten korunma enstrümanından kaynaklanan kazanç veya kaybın 
etkin olmayan kısmı ise doğrudan kâr/zarar hesabında muhasebeleştirilir (TMS 
39, Paragraf 95a,b).

Endeks sözleşmedeki 5.453 TL’lik değer artışının 5.000 TL’lik kısmı nakit akış 
riskinden korunan hisse senedindeki değer artışını karşıladığı için ertelenir, kalan 
453TL dönem geliri olarak muhasebeleştirilir.

Şirket, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş olan kazanç veya kayıpları, 
elde edilecek varlığın kâr veya zararı etkilediği dönem veya dönemlerde (amortis-
man gideri veya satılan mallar maliyetinin muhasebeleştirildiği dönemler gibi) kâr 
ya da zararda yeniden sınıflandırır (TMS 39, Paragraf 98a).

İşletmenin doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirdiği bir zararın tamamını veya 
bir kısmını gelecekteki bir veya daha fazla dönem içinde geri kazanamayacağını 
beklemesi durumunda, geri kazanılamayacağı beklenilen tutar kâr veya zararda 
yeniden sınıflandırılır (TMS 39, Paragraf 98a).

4-) Endeks vadeli işlem sözleşmesinden elde edilen kazancın aracı kurumdaki te-
minat hesabına aktarılması (sözleşme değerinin sıfırlanması):

28 Şubat 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

……………………………28.02.2008……………………………………….
126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
Aracı Kuruma Verilen Teminatlar
                    

                           113 TÜREV FİNANSALVARLIKLAR
                           113.03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA 

AMAÇLI
                           Futures İşlemleri

    
5.453     

    
    

5.453

5-) Endeks vadeli işlem sözleşmeden elde edilen kazancın aracı kurumdan tahsi-
latı:

28 Şubat 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

…………………………..28.02.2007………………………………………....
100 KASA
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasası

                          126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
                       126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

                          Aracı Kuruma Verilen Teminatlar

        
5.453

       

 
5.453
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Tablo 6.4’te Nisan dönemi için riskten korunan varlık ve endeks sözleşmeden elde 
edilen kazanç/kayıpların hesaplanışı verilmiştir.

Tablo 6.4: Nisan Dönemi Riskten Korunan Hisse Senedi ve Endeks Sözleşmenin Değer Değişimle-
rinden Kaynaklanan Kazanç/Kayıplar

30 Nisan 2007 tarihli işlemler

Gelecekte Alınmasına Karar Verilen 
Hisse Senedinin Borsa Değeri (TL)

EVİS Borsa Değeri 
TL /(Adet)

28 Şubat 2007 100.000adet*2,30=230.000 56,80

30 Nisan 2007 100.000adet *2,34=234.000 58,75

Değişim (4.000) 1,95

Kar / (Zarar) (4.000) Zarar 1,95*100*41=7.995 Kar

Tablo 6.5: Nisan Dönemi Kümülatif Rasyo Analizi 

Vade Sonu Hisse Senedi Kâr/
(Zarar)

EVİS
 Kar/(Zarar) Rasyo Analizi Kümülatif Rasyo 

Analizi

Şubat 2007 (5.000) 5.453 %91 %91

Nisan 2007 (4.000) 7.995 %50 %662

Şirketin nisan dönemi için yapmış olduğu, geçmiş dönemleri de kapsayan kü-
mülatif etkinlik testi sonuçları Tablo 6.5’de verilmiştir. Riskten korunmanın etkin 
olmadığı (%66) tespit edilmiştir. 

Şirket, riskten korunmanın gelecek dönemlerde etkin olacağını düşünüyor, risk-
ten korunmadaki yetersizliğin olağanüstü bir nedenden dolayı meydana geldiğini, 
gelecekte bu olayların tekrar etmeyeceğini belgeleyebiliyorsa ve korunma muha-
sebesi uygulama genel şartlarına hala sahipse korunma muhasebesi uygulamaya 
devam edebilir. Riskten korunmanın etkin olmama nedenini açıklayamıyor veya 
gelecek dönemlerde de riskten korunmanın etkin olmayacağını bekliyorsa nakit 
akış riskinden korunma muhasebesi uygulamasını bu dönemden itibaren sona 
erdirir (Ramirez, 2007, 20)

6-) Nisan dönemi EVİS ve riskten korunan hisse senedinin gerçeğe uygun değerle 
değerlenmesi ile elde edilen kazanç/kayıpların ilgili hesaplara yansıtılması:

30 Nisan 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

…………………………….30.04.2007……………………………………
….
113 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
113.03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
Futures İşlemleri
 (58,75-56,80)*41*100=7.995

                                     645.03 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI 
                                     T.F.A.KARLARI
                                     Hisse Senedi Endeks Futures Alım 

           Satım İşlemlerinden

7.995         
        

7.995
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Nisan Dönemi Uzun pozisyon kâr/zarar:

Alım (uzun pozisyon) taahhüt değeri: 56,80*41*100=232.880 TL

Nisan dönemi sözleşmenin borsa değeri:58,75*41*100=240.875 TL 

İşletmenin sözleşmeyi 232.880TL den alım taahhüdü olduğu için aradaki

7.995 TL (240.875-232.880)’lik fark uzun pozisyon kârıdır.

Hisse senetlerinin dönem başı borsa değeri:230.000 TL

Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri: 234.000 TL

Değer artış/azalış: (4.000) TL zarar

Nisan dönemi için riskten koruma etkin olmadığı için riskten korunma enstrüma-
nın değerlemesi sonucu oluşan değer kazanç veya kayıplarının riskten korunan 
kalemlerin değer düşüklüğü ile netleştirilerek ertelenmesi imkân yoktur, kazancın 
tamamı dönemin kârı olarak muhasebeleştirilir.

7-) Nisan dönemi endeks sözleşmesinden elde edilen kazancın aracı kurumdaki 
teminat hesabına aktarılması (sözleşme değerinin sıfırlanması).

30 Nisan 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

……………………………30.04.2007……………………………………
…
126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
Aracı Kuruma Verilen Teminatlar
                    

                         113 TÜREV FİNANSALVARLIKLAR
                         113.03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA 

AMAÇLI
                         Futures İşlemleri

 
7.995          

7.995

8-) Endeks sözleşmesinden elde edilen kazancın aracı kurumundan tahsilatı:

30 Nisan 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

………………………..30.04.2007……………………………………….
100 KASA
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasası

                   126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
                        126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN 

ALACAKLAR
                        Aracı Kuruma Verilen Teminatlar

   
7.995             

       
7.995

          
         

Tablo 6.6’da haziran döneminde riskten korunan hisse senedi ve endeks sözleş-
meden elde edilen kazanç/kayıpların hesaplanışı gösterilmiştir.
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Tablo 6.6: Haziran Dönemi Riskten Korunan Hisse Senedi ve Endeks Sözleşmenin Değer Deği-
şimlerinden Kaynaklanan Kazanç/Kayıplar

30 Haziran 2007 tarihli işlemler

Gelecekte Alınmasına Karar 
Verilen Hisse Senetlerinin 

Borsa Değeri (TL)

Vadeli Sözleşmenin Borsa 
Değeri TL /(Adet)

30 Nisan 2007 100.000adet*2,34=234.000 58,75

30 Haziran 2007 100.000adet *2,46=246.000 61,70

Değişim (12.000) 2,95

Kar /(Zarar) (12.000) Zarar 2,95*100*41=12.095 Kar

Tablo 6.7: Haziran Dönemi Kümülatif Rasyo Analizi (Geçmişe Dönük Kümülatif Etkinlik Testi)

Vade Sonu Korunan Kalem 
Kar/(Zarar)

Vadeli  Sözleşme 
Kar/(Zarar) Rasyo Analizi Kümülatif Rasyo 

Analizi

Şubat 2007 (5.000) 5.453 %91 %91

Nisan 2007 (4.000) 7.995 %50 %66

Haziran 2007 (12.000) 12.095 %99 %823*

Tablo 6.7’de, şirketin haziran döneminde geçmiş dönemleri de kapsayan riskten 
korunma ile ilgili olarak gerçekleştirdiği kümülatif etkinlik testi riskten korunma-
nın etkin olduğunu göstermektedir (%82) 

9-) Haziran dönemi EVİS ve riskten korunan hisse senedinin gerçeğe uygun de-
ğerle değerlenmesi ile elde edilen kazanç/kayıpların ilgili hesaplara yansıtılması:

30 Haziran 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

…………………………….30.06.2007………………………………......
....
113 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 
113.03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
Futures İşlemleri
(61,70-64,30)*41*100=12.095
                    

529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
Riskten Korunma Değerleme Farkları             
645.03 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI T.F.A. KARLAR
Hisse Senedi Endeks Futures Alım Satım İşlemlerinden

12.095        

12.000

              95

Haziran dönemi uzun pozisyon kâr/zarar:

Alım (uzun pozisyon) taahhüt değeri: 58,75*41*100=240.875 TL

Haziran dönemi sözleşmenin borsa değeri:61,70*41*100=252.970 TL

İşletmenin sözleşmeyi 240.875 TL’den alım taahhüdü olduğu için aradaki 12.095 
TL (252.970-240.875)’lik fark uzun pozisyon karıdır.

Hisse senetlerinin dönem başı borsa değeri :234.000 TL
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Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri: 246.000 TL

Değer artış/azalış: (12.000) TL zarar

Vadeli sözleşmedeki 12.095 TL’lik değer artışının 12.000 TL’lik kısmı nakit akış ris-
kinden korunan hisse senetlerindeki değer artışını karşıladığı için ertelenir, kalan 
95 TL dönem geliri olarak muhasebeleştirilir.

10-) Endeks sözleşmesinden elde edilen kazancın aracı kurumdaki teminat hesa-
bına aktarılması (sözleşme değerinin sıfırlanması):

 30 Haziran 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

………………………….30.06.2007……………………………………….
126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
 Aracı Kuruma Verilen Teminatlar                     

                            113 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
                            113.03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA 
AMAÇLI
                            Futures İşlemleri

12.095

      
12.095

11-) Endeks sözleşmesinden elde edilen kazancın aracı kurumundan tahsilatı:

30 Haziran 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

……………………………30.06.2007…………………………………...
100 KASA
100 01TL. KASASI
Merkez Kasası

                 126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
                 126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
                 Aracı Kuruma Verilen Teminatlar                     

    
12.095

         
          
12.095

Tablo 6.8’de riskten korunan hisse senedi ve endeks sözleşmeden elde edilen ka-
zanç/kayıpların hesaplanışı gösterilmiştir.

Tablo 6.8: Ağustos Dönemi Riskten Korunan Hisse Senedi ve Endeks Sözleşmenin Değer Deği-
şimlerinden Kaynaklanan Kazanç/Kayıplar

30 Ağustos 2007 tarihli işlemler

Gelecekte Alınmasına Karar 
Verilen Hisse Senedinin Borsa 

Değeri (TL)

EVİS Borsa Değeri 
TL/ (Adet)

30 Haziran 100.000adet*2,46= 246.000 61,70

31 Ağustos 2007 100.000adet*2,55= 255.000 63,70

Değişim (9.000) 2

Kar / (Zarar) (9.000) Zarar 2*100*41=8.200 Kar
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Tablo 6.9: Ağustos Dönemi Kümülatif Etkinlik Testi 

Vade Sonu Hisse Senedi 
Kazanç/Kayıp

EVİS
 Kazanç/Kayıp Rasyo Analizi Kümülatif Rasyo 

Analizi

Şubat 2007 (5.000) 5.453 %91 %91

Nisan 2007 (4.000) 7.995 %50 %66

Haziran 2007 (12.000) 12.095 %99 %82

Ağustos 2007 (9.000) 8.200 %109 %884*

Tablo 6.9’da şirketin ağustos dönemi için gerçekleştirdiği geçmiş dönemleri de 
kapsayan riskten korunmada etkinlik testi sonuçları verilmiştir. Geçmişe dönük 
kümülatif etkinlik testi riskten korunmanın (%88) oranında etkin olduğunu gös-
termektedir.

12-) Ağustos dönemi EVİS ve riskten korunan hisse senedinin gerçeğe uygun de-
ğerle değerlenmesi ile elde edilen kazanç/kayıpların ilgili hesaplara yansıtılması:

31 Ağustos 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

…………………………..31.08.2007……………………………………
113 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
113.03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
Futures İşlemleri
(64,30-61,70)*41*100=10.660
                    

                                              529 DİĞER SERMAYE 
YEDEKLERİ

Riskten Korunma Değerleme Farkları                            

  
8.200

       

         
      

  
8.200 

Ağustos dönemi uzun pozisyon kâr/zarar:

Alım (uzun pozisyon) taahhüt değeri : 61,70*41*100=252.970 TL

Ağustos dönemi sözleşmenin borsa değeri : 63,70*41*100=261.170 TL

İşletmenin sözleşmeyi 252.970TL den alım taahhüdü olduğu için aradaki 8.200 TL 
(261.170-252.970)’lik fark uzun pozisyon karıdır.

Hisse senetlerinin dönem başı borsa değeri: 246.000 TL

Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri: 255..000 TL

Değer artış/azalış: (9.000) TL zarar

Değerleme sonuçlarına göre, riskten korunma enstrümanı değer artışı 8.200 TL 
ve nakit akış riskinden korunan hisse senetleri değer artışı ise 9.000 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bu döneme kadar yapılan değerleme işlemlerinde riskten korun-
ma enstrümanının değer artışı, riskten korunan hisse senetlerinin değer artışın-
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dan daha yüksek çıkmaktaydı ve aradaki fark dönemin kârı olarak muhasebeleş-
tirilmekteydi; fakat bu işlemde, tam tersi bir durum var. 

Nakit akışlarının riskten korunma muhasebesinde riskten korunan hisse senetleri-
nin değer artışlarının fazla kısmı (9000 TL-8200 TL) 800 TL dikkate alınmaz, sadece 
korunma enstrümanın değer artışına karşılık gelen kısmı ertelenir (Ernst&Young, 
2006, 10).

13-) Endeks sözleşmesinden elde edilen kazancın aracı kurumdaki teminat hesa-
bına aktarılması (sözleşme değerinin sıfırlanması)

31 Ağustos 2007 Yevmiye Defteri Kaydı BORÇ ALACAK

………………………………31.08.2007……………………………………...
126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
Aracı Kuruma Verilen Teminatlar
                                    
                              113 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
                              113 03 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA 
AMAÇLI
                              Futures İşlemleri

  
8.200

      
8.200

14-) Endeks sözleşmeden elde edilen kazancın aracı kurumdan tahsilatı:

31 Ağustos 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

……………………………31.08.2007……………………………………...
100 KASA
100 01TL. KASASI
Merkez Kasası

                    126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
                    126 01TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
                    Aracı Kuruma Verilen Teminatlar

   
8.200

         
          

8.200
          
         

15-) Vadeli işlem sözleşmesinin vade sonunda kapatılması nedeniyle aracı kurum-
daki yatırım hesabının kapatılarak kalan teminatın tahsil edilmesi:

31 Ağustos 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

………………………….31.08.2007……………………………………..
100 KASA
100.01 TL. KASASI
Merkez Kasası

                    126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
                    126.01 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR 
Aracı Kuruma Verilen Teminatlar

     
24.600

         
     

24.600
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16-) Endeks vadeli işlem satım işlemlerinden doğan yükümlülüğün sözleşme tu-
tarları üzerinden nazım hesaplardan çıkarılması:

31 Ağustos 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

…………………………31.08.2007………………………………………..
945 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI T. F. A. BORÇLAR 
945.02 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
 Hisse Senedi Endeks Futures Alım İşlemleri

   944 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI T.F.A. ALACAKLAR
   944. 02 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER  
   Hisse Senedi Endeks Futures Alım İşlemleri
   (63,70*100*41adet)

  
261.170

  
 261.170

Tablo 6.10: Şubat 2007-Ağustos 2007 Dönemi Riskten Korunma Amaçlı EVİS’ten Elde Edilen Ka-
zanç Ve Kayıpların Özeti

Gelecekte 
Alınmasına Karar 

Verilen Hisse 
Senetleri

Kazanç (Kayıp)

Türev 
Sözleşmeden

Kazanç (Kayıp) 

Gelir Tablosu Üzerindeki 
Etkisi (Net)

5
 

Ş
u

b
a
t 

2
0

0
7

- - -

2
8

 
Ş

u
b

a
t 

2
0

0
7

(5.000) 5.453 453
(Korunma etkin olduğu için 
5000TL’lik kısmı ertelenir)

3
0

 
N

is
a
n

 
2

0
0

7

(4.000) 7.995 7.995
(Korunma etkin olmadığı için 

tamamı dönemin kar/zarar 
hesabında muhasebeleştirilir)

3
0

 
H

a
zi

ra
n

 
2

0
0

7

(12.000) 12.095 95
(Korunma etkin olduğu için 

12.000TL’lik kısmı ertelenir)

3
1

 
A

ğ
u

st
o

s 
2

0
0

7

(9.000) 8.200 0
(Korunma etkin olduğu için 

8.200TL’nin tamamı ertelenir) 

T
o

p
la

m
 

D
e
ğ

iş
im

(30.000) 33.743 8.543
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Riskten korunma muhasebesi uygulaması sonucu Tablo 6.10’da özetlenmiştir. 
Riskten korunma muhasebesi uygulamasında ekinlik yüksek olduğu için elde 
edilen 33.743 TL’lik EVİS kazancının 25.200 TL’si (33.743-8.543) yaklaşık %74 
(25.200/33.743)’ü gelecekte satın alınması düşünülen hisse senetleri alınıncaya 
kadar ertelenmiştir. Sadece 8.543 TL’lik kısmı dönem gelir tablosuna yansıtılmış-
tır.

17-) Firma 31 Ağustos 2007 tarihinde portföyüne almayı düşündüğü hisse senet-
lerini (100.000 adet*1,95TL/adet)’ten satın almıştır:

31 Ağustos 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

………………………..31.08.2007………………………………………
110 HİSSE SENETLERİ
110.01 BORSAYA KAYITLI HİSSE SENETLERİ
Satılmaya Hazır Hisse Senetleri
 
                                                   100 KASA

                        100.01 TL. KASASI
                        Merkez Kasası

     
195.000

         
  

195.000
               

18-) Sözleşmeden elden edilen kazanç veya kayıpların ertelen kısmının gerçek-
leşmesi beklenen işlemin gerçekleşmesi nedeniyle dönemin gelir tablosuna alın-
ması:

31 Ağustos 2007 Yevmiye Defteri Kaydı: BORÇ ALACAK

…………………………31.08.2007………………………
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
Riskten Korunma Değerleme Farkları

                   645.03 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI T.F.A. 
KARLAR
                   Hisse Senedi Endeks Futures Alım Satım 
İşlemlerinden

     
25.200

      
25.200
          
         

SONUÇ

Endeks vadeli işlem sözleşmeleri borsada işlem gören sözleşmelerden olduğu 
için “gerçeğe uygun değer” olarak borsa değeri kullanılmakta ve bilançoda ra-
porlanmaktadır. Bu makalede, endeks vadeli işlem sözleşmelerinin “Nakit Akış 
Riski”nden korunma amaçlı muhasebeleştirilmesine yönelik olarak Tekdüzen He-
sap Planı'nda yapılabilecek değişikliklere örnekler verilmiştir.

Endeks vadeli işlem sözleşmelerine riskten korunma amaçlı olarak taraf olan bir 
şirket, ilk olarak hangi riske karşı sözleşmeye taraf olacağına karar vermeli ve 
bunu beyan etmelidir. Şirket yönetimi gelecekteki fiyat artışlarından dolayı ger-
çekleşmesi yüksek ihtimalle beklenen nakit çıkışlarının artacağından veya fiyatla-
rın düşmesinden dolayı gerçekleşmesi yüksek ihtimalle beklenen satışlardan elde 
edeceği gelirin azalacağından endişe ediyorsa taraf olacağı endeks vadeli işlem 
sözleşmesini “Nakit Akış Riski”nden korunma amaçlı olarak sınıflandırmalıdır.
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Nakit akış riskinden korunma muha-
sebesinde; gelecekte nakit akışlarında 
olması beklenen dalgalanmalardan ko-
runan finansal varlık veya yükümlülük-
lerden ya da riskten korunan, gelecekte 
gerçekleşmesi yüksek ihtimalle bek-
lenen işlemlerden doğan ve kâr/zararı 
etkilemesi muhtemel olan kazanç veya 
kayıpların etkin olan kısımları özkay-
naklar grubunda muhasebeleştirilerek 
ertelenir. Kazanç veya kayıpların etkin 
olmayan kısmı ise doğrudan dönemin 
kâr/zararı olarak muhasebeleştirilir.

Riskten korunan nakit akışlarının kâr/
zararı etkilediği dönem veya dönem-
lerde gelir tablosu hesaplarına aktarılır. 
Ertelenen kazanç veya kayıplar, riskten 
korunan kalem yüksek ihtimalle ger-
çekleşmesi beklenen hisse senedi alım 
veya satım işlemi ise menkul kıymet 
satış kârı/zararında,  değişken faiz ora-
nı ise finansman giderinde, yurtdışı sa-
tış geliri ise yurt dışı satışlar hesabında 
muhasebeleştirir. 

Türkiye’deki finansal kuruluşların ve reel 
sektör şirketlerinin yayımlamış oldukları 
konsolide bilançoları gözlemlendiğinde 
EVİS’lerin riskten korunma amaçlı ra-
porlanmadıkları tespit edilmiştir. Bunun 
nedeni olarak riskten korunma amaç-
lı muhasebeleştirme ve raporlamanın 
yaygın olmaması gösterilebilir.
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ÖZET 

Yürürlükte bulunan vergi kanunlarında yer alan; muafiyet, istisna ve indirimlerin 
ancak bu kanunlarda düzenleme yapılması suretiyle gerçekleşebileceği yönünde-
ki hükümlere aykırı olarak vergi kanunu dışında diğer kanunlarda yapılan muafi-
yet, istisna ve indirim düzenlemeleri sonraki tarihli ve özel düzenlemeler olması 
nedeniyle geçerlik kazanmakta ve uygulanmaktadır. Nitekim Danıştay’ın konuya 
ilişkin yerleşik kararları da bu doğrultudadır. Muafiyet ve istisnalara sınır getiren 
hükümlerin sonraki tarihli kanun düzenlemeleri karşısında anlamsız kalmasının 
ve ilgili vergi kanunlarının sistematiğinin bozulmasının önlenmesi açısından başta 
Anayasa değişikliği olmak üzere bazı öneriler getirilmektedir. Ayrıca, kanun ta-
sarılarının hazırlanmasına ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat düzenlemelerinin 
kanun yapma tekniği kapsamında muafiyet ve istisna düzenlemelerine sınır geti-
ren hükümlere aykırı olarak düzenleme yapılmasını engellemeye ve aynı düzeyde 
normlar olan kanunlar arasındaki farklılıkların kural çatışmasını önlemeye olan 
etkisi tahlil edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muafiyet, istisna, indirim, özel kanun, genel kanun, vergi ka-
nunu, normlar hiyerarşisi. 

ABSTRACT 

There have been arrangements which orders that exemptions, exclusions and dis-
counts arrangements should be made in related tax law. Against this, in practice, 
some other laws other than tax laws can contain exemptions, exclusions and dis-
counts and these provisions gain validity and implemented due to being later dated 
and special regulations. Indeed, the State Council decrees are in the same directi-
on. In this article some amendments have been suggested including amendments 
in the Constitutional Law to protect from being meaningless of provisions related 
to exemptions and exclusions should be made in the related main tax law against 
later dated law which distort systematic of tax laws. In addition, it is analyzed that 
the effect of “Draft Law Preparation Procedure” on the limitation of preparation 
laws which is against the provisions that limit exemption and exclusion arrange-
ments made in unrelated laws and the effects of differences among laws, which 
are same level norms, on preventing conflict of interest. 

Key Words: Exemptions, exclusions, discount, special laws, general law, tax law, 
the hierarchy of norms.

muafiyet, İstisNa Ve İNdiRim düzeNlemeleRiNiN asil VeRgi

kaNuNu dişiNdaki kaNuNlaRda yapilmasiNiN siNiRlaNdiRilmasi 

> İlhami ÖZTÜRK / Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi

> Dr. Uğur YİĞİT / Hâkîm
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1. Giriş

Çeşitli vergi kanunlarında yer alan, 
“muafiyet, istisna ve indirimlerin ancak 
belirtilen kanunlarda düzenlenebileceği” 
yönündeki hükümlere rağmen söz konu-
su vergilere ilişkin olarak başka kanun-
larda muafiyet, istisna ve indirim düzen-
lemeleri yapılmaktadır. 

Vergilerin kanuniliği olarak ifade edilen 
Anayasal kural uyarınca vergiler ancak 
kanunla konulur ve değiştirilir. Vergi ka-
nunlarının Anayasa'ya aykırı olması du-
rumunda ise Anayasa Mahkemesi'nce 
iptal edilecekleri tartışmasızdır. Vergi ka-
nunları içerisinde, düzenledikleri vergiye 
ilişkin muafiyet, istisna ve indirim hü-
kümleri yer alır. Bir vergiye ilişkin istisna 
ya da muafiyet getiren hükümlerin bu 
vergi kanununda düzenlenmeyip başka 
kanunda yer alması vergilerin kanunili-
ği ilkesine aykırı olmamakla birlikte asıl 
vergi kanununda istisna ve muafiyete 
ilişkin getirilen sınırlamayı etkisiz hale 
getirmekte ve kanunun sistematiğini 
bozmaktadır.

Bu şekilde başka kanunlarda yapılan 
vergi muafiyet ve istisnasına ilişkin dü-
zenlemeler önceki tarihli hüküm-sonraki 
tarihli hüküm, özel hüküm-genel hüküm 
karşılaştırması sonucu geçerlilik kazan-
maktadırlar.

Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, 
istisna ve indirimlerin ancak belirtilen 
kanunlarda düzenlenebileceği şeklinde-
ki hükümlere rağmen başka kanunlarda 
muafiyet, istisna ve indirim düzenleme-
leri yapılmasından kaynaklanan, tered-
düt, duraksama ve sorunlar ile bunların 
çözümüne ilişkin öneriler bu makalenin 
konusunu oluşturmaktadır.

2. Muafiyet, İstisna ve İndirim  
Uygulamaları

Anayasası’nın “vergi ödevi"ni düzenle-

yen 73. maddesinin birinci fıkrasında 
“herkes, … vergi ödemekle yükümlüdür” 
ibaresine yer verilmek suretiyle genel-
lik ilkesi düzenlenmiştir. Ancak buradaki 
“herkes” ibaresinden; vergi ödeme gücü 
bulunan ve vergi kanunlarının vergiyi 
bağladıkları olayla ve hukuksal durumla 
ilişki kuranlar anlaşılmalıdır.1 

Genellik ilkesi, bir yandan vergi ödeme 
gücüne sahip olan ve ka nunların vergi-
nin doğumunu bağladığı olay ile ilişkisi 
olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin -hu-
kukitabiiyet, mevki, sınıf, din, ırk vs gibi 
ekonomi dışı ölçüler dikkate alınmaksı-
zın- vergiye tâbi tutulmasını gerektirir.2

Bununla birlikte genellik ilkesi, vergi mu-
afiyet, istisna ve indirimlerine mü saade 
edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. 
Aksine her bir vergi bakımından süb-
jektif ve objektif vergi yükümlülüğü nün 
sınırlandırılmasına, ancak iktisadî, sos-
yal ve kültürel nedenler ile sağlık poli-
tikası veya vergi tekniğine ilişkin başka 
motiflerin zorunlu kıldığı ölçüde vergi 
farklılaştırmalarına gidebilmesine izin 
verir3. Belirli şartlara sahip vergi mükel-
leflerinin vergi dışı bırakılmasına yani 
sübjektif mükellefiyetteki sınırlamalara 
(daraltmalara) muafiyet, objektif mü-
kellefiyetteki, yani verginin konusun-
daki sınırlamalara (daraltmalara) ise 
istisna denilmektedir4. Muafiyet ve is-
tisnalar süreli ya da süresiz, tam ya da 
kısmi, mutlak ya da belli koşullara bağlı 
olabilir5. 

2.1. Vergi muafiyeti 

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre, 
kendileri için vergi borcunu do ğuran bir 
olay bulunmakla beraber, yi ne aynı veya 
diğer kanunlarla belirli kişiler veya kişi 
gruplarının açıkça vergi mükellefiyeti 
dışında bırakılma sı demektir6. Uygu-
lamada, gelir elde etmele rine rağmen 
bazı kişiler vergiden mu af tutulabilmek-
tedir. Ancak, bir kişi nin vergiden muaf 
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olabilmesi için ken di şahsı bakımından, 
kanunlar gere ğince belirlenmiş şartlara 
sahip olması gerekmektedir7.

GVK’de yer alan muaflıklara örnek ola-
rak esnaf muaflığı (md. 9) ve diplomat 
muaflığı (md. 15) verilebilir. KVK'de ise 
4. maddede muafiyetler başlığı altında 
düzenlenme yapılmıştır. 

2.2. Vergi istisnası

Vergi istisnası, vergi kanunlarında ver-
gilendirilmesi öngörülen bir konu nun 
kısmen veya tamamen, devamlı ya da 
geçici bir şekilde aynı veya diğer vergi 
kanunlarıyla vergi dışında tutulmasıdır8. 
Bununla genel olarak verginin konusuna 
giren bazı olay, mal veya değerler, yine 
kanunla vergi leme dışı bırakılmaktadır9. 

GVK’de yer alan istisnalara örnekler: 
Ücret istisnası (md. 16), Serbest meslek 
kazançlarında (md. 18), PTT Acentala-
rında kazanç istisnası (Mük. md. 18), 
Eğitim ve öğretim işletmelerinde ka-
zanç istisnası (md. 20), Gayrimenkuller 
ve haklarda istisnalar (md. 20), Men-
kul sermaye iratlarında istisnalar (md. 
22), Ücretlerde istisnalar (md. 23), Gi-
der karşılıklarında istisnalar (md. 20), 
Tazminat ve yardımlarda istisnalar (md. 
25), Vatan hizmetleri yardımlarında is-
tisnalar (md. 26), Teçhizat ve tayın be-
dellerinde istisnalar (md. 27), Tahsil ve 
tatbikat ödemelerinde istisnalar (md. 
28), Teşvik ikramiye ve mükafatlarında 
istisnalar (md. 29), Sergi ve panayır is-
tisnası (md. 30).

KVK’de istisnalar 5. maddede düzen-
lenmiştir. 

Muafiyet direk olarak mükellefi vergi-
lendirmemeyi amaçlamaktayken is-
tisna uygulamasında ise herhangi bir 
gelir unsurunun kısmen veya tama men 
vergi dışı bırakılması amaçlan mıştır.10 

Her bir özel vergi kanunu içerisinde, o 
verginin amaç ve hedeflerine, nitelik-
lerine bağlı olarak, çeşitli gerekçelerle, 
muafiyet ve istisna uygulamalarına yer 
verilebilmektedir.11

2.3. Vergi indirimi

Vergi indirimi, bazı nitelikle re sahip 
mükelleflerin gayrisafi vergilendiri-
lebilir gelirleri üzerinden belli tutar-
larda eksiltmeler yapılması anla mına 
gelmektedir.12

GVK’de yer alan indirimlerden bazıları: 
Sakatlık indirimi (md. 31), Asgarî ge-
çim indirimi (md. 32), 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 190’ncı madde-
si uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu 
kurumları için yapılan kanuni kesintiler, 
(md. 63/1), Kanunla kurulan emekli 
sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanununun geçici 20’nci madde-
sinde belirtilen sandıklara ödenen aidat 
ve primler; (md. 63/2), Diğer indirimler 
(md. 89).

İstisna, muafiyet ve indirim uygu-
lamaları nedeniyle vergi borcu doğ-
mayacağından sonuçları bakımından 
aynı etkiye sahiptirler. Fakat istisna ve 
indirim vergi konusunu ilgilendir diği 
için objektif olmasına karşılık, muafiyet 
kişiyi esas aldığı için sübjektif bir kav-
ramdır13. 

3. Çeşitli Vergi Kanunlarında Yer 
Alan Muafiyet, İstisna ve İndirime 
İlişkin Sınırlamalar ve Bunlara Ay-
kırı Diğer Kanunlarda Yapılan Dü-
zenlemeler 

3.1. Vergi Kanunlarında Yer Alan 
Muafiyet, İstisna ve İndirime İliş-
kin Sınırlamalar 

Vergi kanunları ile muafiyet, istisna ve 
indirimlere ilişkin düzenlemelerin be-
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lirtilen kanunlarda yapılması şeklinde 
getirilen sınırlamanın amacı; belirli bir 
sistematik içerisinde bir bütün oluştu-
ran kanunun işleyiş mekanizmasına bu 
sistem dışında yapılacak bir değişiklikle 
müdahale edilmek suretiyle meydana 
gelebilecek aksaklıkların engellenmesi-
dir. 

Kanun koyucu temel vergi kanunların-
da muafiyet ve istisna düzenlemelerine 
ilişkin getirdiği bu sınırlama ile vergile-
re ilişkin istisna, muaflık ve indirimlerin 
belirli kanunlarda düzenlenerek kanun-
ların belirli bir sistem içinde bütünlüğü-
nün korunmasını amaçlamaktadır.

3.1.1. Emlak Vergisi Kanunu

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 
“Muaflık ve İstisna Hükümlerinin Bu Ka-
nunda Yer Alması Esası” başlıklı 1610 
sayılı Kanun’un 14. maddesiyle değişik 
22. maddesinde; bina ve arazi vergi-
leriyle ilgili muaflık ve istisna hü-
kümlerinin bu Kanuna eklenmek 
veya bu Kanunda değişiklik yapıl-
mak suretiyle düzenleneceği hüküm 
altına alınmıştır. 

3.1.2. Katma Değer Vergisi Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu'nun “İstisnaların sınırı” başlıklı 
19. maddesinde; “Diğer kanunlarda-
ki muaflık ve istisna hükümlerinin 
bu vergi bakımından geçersiz oldu-
ğu, katma değer vergisine ilişkin 
istisna ve muafiyetlerin ancak bu 
Kanuna hüküm eklenmek veya bu 
Kanunda değişiklik yapılmak sure-
tiyle düzenleneceği” hükmü yer al-
maktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu gerekçe-
sinde istisnaların sınırına ilişkin olarak, 
“Katma değer vergisi bir bütün olduğun-
dan, işleyiş mekanizmasının herhangi 
bir yerine rastgele yapılacak bir müda-

hale sistemi düzenli bir şekilde işlemez 
hale getirebilecektir. Katma değer ver-
gisini şahsi vergilerle diğer satış ve mu-
amele vergilerinden ayıran en belirgin 
özelliklerden biri de budur. Konu, nis-
pet, indirim, istisna ve muaflıkların bir-
birleri ile olan irtibatı bu vergide diğer 
vergilere nazaran çok daha önemlidir. 
Bilindiği gibi bizzat istisnaların varlığı 
sistemi yaralayan bir unsur olmaktadır. 
Bu nedenle vergi bakımından istisna ve 
muaflıkların konuluşunda büyük dik-
kat sarf etmek, bunları koyarken siste-
mi bir bütün olarak düşünmek ve ona 
göre düzenlemek gerekmektedir. Bu 
vergi kanunu dışındaki diğer kanunlar-
la konulmuş veya konulacak gelişi gü-
zel istisna ve muaflıkların bu verginin 
mekanizmasının işleyişini bozmaması, 
aksatmaması için diğer vergi kanun-
larındaki muaflık ve istisna hükümleri 
bu vergi bakımından geçersiz addolun-
muştur. Herhangi bir sektör veya işlet-
meye mutlak surette istisna veya mu-
aflık tanınmak isteniyorsa bunun ancak 
Katma Değer Vergisi Kanununa hüküm 
konulmak suretiyle yapılması uygun 
görülmüştür.” şeklinde açıklama yer al-
maktadır. 

Bu gerekçeden de anlaşılacağı üzere 
kanun koyucu, vergilere ilişkin istisna, 
muaflık ve indirimlerin belirli kanunlar-
da düzenlenerek kanunların belirli bir 
sistem içinde bütünlüğünün korunma-
sını amaçlamaktadır. 

Bu gerekçeler diğer vergi kanunlarında 
yer alan istisna ve muafiyet sınırlaması 
getiren hükümlerin konuluş amacı için 
de geçerlilik taşıyacak mahiyettedir.

3.1.3. Kurumlar Vergisi Kanunu 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 
6.7.1994 tarihinden itibaren geçerli ol-
mak üzere 4008 sayılı Kanun'un 28. 
maddesiyle eklenen “İndirim ve is-
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tisnaların sınırı” başlıklı mükerrer 45.  
maddesinin 1. fıkrasında: “Kurumlar 
vergisine ilişkin istisna, muafiyet 
ve kurum kazancının tespitinde in-
dirimleri düzenleyen hükümler, an-
cak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanu-
nu ve Vergi Usul Kanunu’na hüküm 
eklenmek veya bu kanunlarda de-
ğişiklik yapılmak suretiyle düzenle-
nir” hükmü yer almaktadır.

5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun “Muafiyet, istisna ve indi-
rimlerin sınırı” başlıklı 35. maddesinin 
2. fıkrasında da benzer şekilde; “Di-
ğer kanunlardaki muafiyet, istis-
na ve indirimlere ilişkin hükümler, 
kurumlar vergisi bakımından ge-
çersizdir. Kurumlar vergisi ile ilgi-
li muafiyet, istisna ve indirimlere 
ilişkin hükümler, ancak bu Kanun, 
Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul 
Kanununa hüküm eklenmek veya 
bu kanunlarda değişiklik yapılmak 
suretiyle düzenlenir.” hükmüne yer 
verilmiştir. 

3.1.4. Özel Tüketim Vergisi  
Kanunu 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu'nun “İstisnaların sınırı ve yetki” 
başlıklı 10. maddesinde; “Özel tüke-
tim vergisine ilişkin istisna ve mu-
afiyetler ancak bu Kanuna hüküm 
eklenmek veya bu Kanunda deği-
şiklik yapılmak suretiyle düzenle-
nir.” hükmü yer almaktadır. Maddenin 
gerekçesinde ise “Bu madde ile özel tü-
ketim vergisinde uygulama bütünlüğü-
nü korumak için, bu Kanunun yürürlü-
ğe girmesinden önce veya sonra diğer 
kanunlarla getirilmiş veya getirilecek 
olan istisnaların geçersiz olacağı hükme 
bağlanmıştır. Ancak Anayasamız gere-
ğince, uluslararası anlaşma hükümleri 
saklı tutulmuştur” denilmektedir. 

3.1.5. Motorlu Taşıtlar Vergisi  
Kanunu 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi-
si Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 4.  
maddesine 3418 sayılı Kanun'un 12. 
maddesi ile eklenen son fıkrada; “Mo-
torlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaf-
lık ve istisna hükümleri, bu Kanuna 
hüküm eklenmek veya bu Kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle dü-
zenlenir. Bu Kanunda yer almayan 
istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. 
Ancak, uluslararası anlaşma hü-
kümleri saklıdır.” hükmü yer almak-
tadır. Diğer sınırlamalardan farklı olarak 
bu kanun dışında bir kanunla getirilmiş 
veya getirilecek olan motorlu taşıtlar 
vergisi istisna ve muafiyetlerine ait tüm 
hükümlerin geçersiz olduğu belirtilmiş-
tir.

3.1.6. Finansman Kanunu 

1318 sayılı Finansman Kanunu’nun 
“Muaflık ve istisnalar” başlıklı mülga 
3. maddesine 3089 sayılı Kanun'un 1. 
maddesi ile eklenen son fıkrada; “Taşıt 
alım vergisi ile ilgili muaflık ve is-
tisna hükümleri bu Kanuna hüküm 
eklenmek veya bu Kanunda deği-
şiklik yapılmak suretiyle düzenle-
nir. Bu Kanunda yer almayan is-
tisna ve muaflıklar hükümsüzdür.” 
hükmü yer almaktadır. 

3.2. Muafiyet, İstisna ve İndirim 
Sınırlamasına Aykırı Kanun  
Hükümleri

Yukarıda belirtilen vergi kanunlarında, 
bu vergilere ilişkin muafiyet, istisna ve 
indirimlerin ancak kendi kanunlarına 
hüküm eklemek suretiyle düzenlene-
bileceği belirtilmektedir. Hatta bu dü-
zenlemelerin bazılarında, ilgili kanun 
dışındaki bir başka kanunla getirilecek 
düzenlemenin geçersiz sayılacağına iliş-
kin hükümlere yer verilmiştir. Ancak bu 
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hükümlere rağmen söz konusu kanun 
hükümlerinden sonra yürürlüğe giren 
başka kanunlarla bu vergilerle ilgili mu-
afiyet, istisna ve indirime ilişkin düzen-
lemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeler-
den bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

3.2.1. Emlak Vergisi Kanunu’nun 
22’nci maddesine aykırı  
düzenlemeler 

Emlak Vergisi Kanunu'ndaki sınırlama-
ya aykırı olarak bazı kanunlarda bina ve 
arazi vergisi ile ilgili muafiyet ve istisna 
düzenlemeleri yapılmıştır. 2982 sayılı 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Ön-
celikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaf-
lıkları Tanınması Hakkında Kanun’un 
2. maddesinde, bu kanun hükümlerine 
göre uygulanacak istisna ve muaflıkla-
rın; veraset ve intikal vergisi, damga 
vergisi, banka ve sigorta muamele ver-
gisi, emlak vergisi, harçlar ve resim-
ler ile Belediye Gelirleri Kanunu gere-
ğince alınan vergileri kapsadığı belirtil-
miş, ayrıca 1.1.1993 tarihinden geçerli 
olmak üzere 3858 sayılı Kanun'un 2. 
maddesiyle değişik 6. maddesinde de 
konut inşaatına veya kalkınmada ön-
celikli yörelerde yapılacak yatırımlara 
tahsis edilen arazi ve arsaların emlak 
vergisinden muaf olduğu hükmüne 
yer verilmiştir. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışmayı Teşvik Kanunu'nun 9’.  mad-
desinin (c) bendinde; bu kanunla ku-
rulan Sosyal Yardımlaşmayı ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıfları'nın sahip 
olduğu taşınmaz mallarının her türlü 
vergi, resim, harç ve fonlardan muaf 
olduğu hükme bağlanmıştır. 4706 sa-
yılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların De-
ğerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun'un 7. maddesinin 4. fıkra-

sında; satışı yapılan taşınmaz malların 
satış tarihini takip eden yıldan itibaren 
beş yıl süre ile emlak vergisine tabi 
tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru-
mu Kanunun'un 24. maddesinde de 
Kurum'a ait taşınır, taşınmaz mallar ile 
bunlardan elde edilen hak ve gelirlerin 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 3218 sa-
yılı Serbest Bölgeler Kanunu, 2547 sa-
yılı Yükseköğretim Kanunu, 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ve 
4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde 
ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstih-
dam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik 
Edilmesi Hakkında Kanun'da da emlak 
vergisine ilişkin muafiyet düzenlemesi 
içeren hükümler yer almıştır. 

Emlak Vergisi Kanunu'nun 22. maddesi 
hükmüne aykırı olarak başka kanunlar-
da yapılan düzenlemeler, ilgili kanunda-
ki istisna ve muafiyet sınırlaması getiren 
hükme aykırı olmasına rağmen, sonraki 
tarihli olmasından dolayı hukuken ge-
çerli olacaktır. Yani muafiyet ve istisna 
düzenlemesine sınır getiren hüküm, 
sonraki tarihli fakat başka kanunda ya-
pılan düzenleme karşısında uygulana-
mayacak, dolayısıyla kanun koyucunun 
esas vergi kanunda getirdiği sınırlama 
amacına ulaşamayacaktır. Yukarıda be-
lirtilen ve Emlak Vergisi Kanunu'nun 22. 
maddesi ile istisna ve muafiyet düzen-
lemesine ilişkin sınırlama getiren hük-
mü geçersiz kılan kanun düzenlemele-
ri emlak vergisi gelirlerindeki kayıp ve 
kaçağı artırmakta, vergiyi tahsil eden 
idare ile muafiyet ve istisna tanınan ke-
simler arasındaki irtibatı güçleştirmekte 
hatta kaldırmakta ve uygulamada te-
reddüt ve ihtilaflar yaşanmasına sebe-
biyet vermektedir.
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3.2.2. Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 19. maddesine 
aykırı düzenlemeler

10.7.1987 tarih ve 285 sayılı Olağa-
nüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname'nin “Teş-
kilat” başlıklı 3. maddesinin son fıkra-
sında; “Bu amaçla gerek Olağanüstü 
Hal Bölge Valisinin, gerekse diğer ku-
ruluşların yapacakları her türlü harca-
malar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Ka-
nunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu’na 
tabi olmadığı gibi her türlü vergi, resim, 
harç ve katma değer vergisinden de 
muaftır.” hükmüne yer verilmek sure-
tiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 
19. maddesindeki düzenlemeye aykı-
rı olarak katma değer vergisine ilişkin 
muafiyet getirilmiştir. 

3.2.3. Finansman Kanunu’nun 
mülga 3. maddesine aykırı 
düzenlemeler

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 
4605 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle ek-
lenen geçici 29. maddesinin birinci fıkra 
3. ve 4. bendinde “her türlü vergi, resim 
ve harçtan (taşıt alım vergisi dahil), 
… banka ve sigorta muameleleri ver-
gisinden muaftır.” denilmek suretiyle 
Finansman Kanunu'nun 3. maddesine 
aykırı düzenleme yapılmıştır. 

3.2.4. Sınırlamaya Aykırı Diğer 
Kanun Hükümleri 

Yukarıda sayılanlar dışında onlarca ka-
nunda “… her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır.” ibaresine yer veril-
mek suretiyle söz konusu kanunda yer 
alan muafiyet, istisna ve indirim sınırla-
masına aykırı düzenleme yapılmıştır. 

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
“Fon ve faaliyet izni kaldırılan banka-
lara ilişkin malî istisnalar” başlıklı 140.

maddesinde yer alan; “Fon her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır”;

- 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Geçici 1. 
maddesine 3/6/2007 tarih ve 5684 sa-
yılı Kanun’un 41. maddesiyle eklenen 5. 
fıkrasında yer alan; “...ilgili işlemler, 
her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır”;

- 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un Geçici 1. maddesin-
deki; “Devir işlemleri her türlü ver-
gi, resim ve harçtan muaftır”; 

- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nun 16. maddesinde yer alan; “Ku-
rum ve Kurumun gelirleri her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır” 

şeklindeki hükümler, söz konusu aykırı-
lığa örnek olarak gösterilebilir. 

4. Muafiyet, İstisna ve İndirim  
Sınırlamasına İlişkin Yargısal 
Yorum

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 
Vergi Dava Daireleri Kurulu ve ilgili da-
irelerin çeşitli vergi kanunlarına ilişkin 
olarak çıkan uyuşmazlıklarda, yukarı-
da sayılan kanunlarla muafiyet, istisna 
ve indirime ilişkin sınırlamalara aykırı 
olarak söz konusu kanunlardan başka 
kanunlarda yapılan düzenlemeleri ön-
ceki kanun sonraki kanun ilkesin-
den hareketle inceleyerek çözüme ka-
vuşturmuştur. Sonraki kanunun önceki 
kanundaki sınırlamalara aykırı şekilde 
muafiyet, istisna ve indirime yer vermiş 
olmasını geçerli saymıştır. 

Örneğin; Danıştay İçtihatları Birleş-
tirme Kurulu’nun 11/02/1988 tarih ve 
E.1987/3, K.1988/1 sayılı kararında 
“Emlak vergisi kanununda yer alan bina 
ve arazi vergileriyle ilgili muaflık ve is-
tisna hükümlerinin bu kanuna eklenmek 
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veya bu kanun değiştirilmek suretiyle 
yapılacağı yolundaki hükümden sonra 
yürürlüğe giren ve SSK kanununda yer 
alan muaflık hükmünün, özel ve sonra-
ki kanun hükmü olması nedeniyle asıl 
uygulanacak kural olduğu ve kurumun 
bu nedenle emlak vergisiyle temizleme 
ve aydınlatma harcından muaf olaca-
ğına” karar vermiştir. Bu karardan da 
anlaşılacağı üzere, bazı vergi kanunla-
rında muafiyet, istisna ve indirimlerin 
aynı kanuna veya belirtilen kanunlara 
hüküm eklenmesi veya bu kanunlarda 
değişiklik yapılması suretiyle düzenle-
nebileceği belirtilmiş olmasına rağmen 
bunların dışındaki kanunlarda da mua-
fiyet, istisna ve indirim hükümlerine yer 
verilmesi durumunda, sonraki tarihli ve 
özel nitelikte olan bu hükümler uygu-
lanmakta, böylece muafiyet, istisna ve 
indirimlere ilişkin düzenlemelerin belirli 
kanunlarda yapılması yönünde getirilen 
sınırlama amacına ulaşamamaktadır. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri benzer 
şekilde; 

- 13/01/1995 tarih ve E.1994/313, 
K.1995/19 sayılı kararında; “Emlak 
Vergisi Kanunu'nun yürürlüğünden son-
ra yapılan yasalarda tanınan vergi mu-
afiyetlerinin 1319 sayılı Yasanın 22’nci 
maddesinden etkilenmeyeceği, 2863 
sayılı Yasanın 21’inci maddesi kapsa-
mındaki taşınmaz kültür varlıklarının 
Emlak Vergisinden bağışık olacakları-
na” 

- 25/06/1999 tarih ve E.1998/412, 
K.1999/359 sayılı kararında; “Her ne 
kadar Katma Değer Vergisi Kanununun 
19’uncu maddesinde diğer kanunlarda-
ki muaflık ve istisna hükümlerinin bu 
vergi bakımından geçersiz olduğu ka-
bul edilmişse de özel bir düzenleme 
içeren ve sonra yürürlüğe girerek 
altı yıl süre ile uygulanması öngörülen 
3838 sayılı Yasanın 19’uncu maddesi-

nin söz konusu genel düzenlemeden et-
kilenmesinin söz konusu olmayacağı"na 
hükmetmiştir. Bu kararlar başka kanun-
larda yapılan sonraki tarihli düzenleme-
lerin istisna ve muafiyete ilişkin sınır 
getiren kanun hükmünden etkilenme-
yeceğini göstermesi açısından dikkat 
çekicidir. 

Danıştay’ın önceki – sonraki kanun iliş-
kisi bulunmayan düzenlemelerle ilgili 
olarak genel kanun – özel kanun ilişkisi-
ni gerekçe göstererek bahse konu sınır-
lamaların geçersiz olduğuna hükmettiği 
kararlar da mevcuttur. 

Örneğin, Danıştay Yedinci Daire-
si 04/03/2004 tarih ve E.2004/349, 
K.2004/584 sayılı kararında; 

“1318 sayılı Finansman Kanunu'nun 
olay tarihinde yürürlükte bulunan 3. 
maddesine 29.11.1984 gün ve 3089 
sayılı Kanunla eklenen fıkrada, ta-
şıt alım vergisi ile ilgili muaflık ve 
istisna hükümlerinin bu Kanuna 
hüküm eklenmek veya bu Kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle dü-
zenleneceği; bu Kanunda yer alma-
yan istisna ve muaflıkların hüküm-
süz olduğu belirtilmiş; 4792 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu-
nun 26.7.1983 gün ve 2868 sayılı 
Kanunla değişik 24’üncü maddesi-
nin (a) fıkrasında ise, Kuruma ait 
taşınır, taşınmaz mallar ile bunlar-
dan elde edilen hak ve gelirlerinin 
ithalde alınan vergi ve resimler da-
hil her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaf olduğu hükmü yer almış 
iken, 4.10.2000 gün ve 24190 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 616 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 4792 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, 
ancak, muafiyete ilişkin 24’üncü madde 
bundan hariç tutulmuştur. Sözü edilen 
Kanun Hükmünde Kararname, Anaya-
sa Mahkemesinin, 10.11.2001 tarihin-
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de yürürlüğe giren, 31.10.2000 gün ve 
E:2000/65; K:2000/38 sayılı kararı ile 
iptal edilmiş; 6.8.2003 gün ve 25191 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu-
nun 23’üncü maddesinde, eski Kanu-
nun 24’üncü maddesinde öngörülen 
muafiyet hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Finansman Kanunu-
nun olay tarihinde yürürlükte bulunan 
3’üncü maddesinin son fıkrasında yer 
alan, “Bu kanunda yer almayan istisna 
ve muaflıklar hükümsüzdür.” şeklindeki 
düzenlemenin, Sosyal Sigortalar Ku-
rumu Kanunu ile getirilen muafiyet 
hükmünü etkileyeceği tarzındaki bir 
düşünceyi benimsemek de mümkün 
değildir. Gerek muafiyet hükmünün 
düzenleniş biçimi, gerekse Sos-
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 
özel bir kanun olma niteliği, böyle 
bir yoruma müsait bulunmamakta, 
Kanun koyucunun, 24’üncü maddede, 
sözü edilen kuruma muafiyet tanıma 
iradesi taşıdığını ortaya koymaktadır.” 
yönünde hüküm tesis etmiştir.

5. Sınırlamalara İlişkin Kanun  
Normu Çatışmasının Normlar 
Hiyerarşisi Yönünden  
Değerlendirilmesi 

Normlar hiyerarşisi uyarınca bir alt de-
recedeki norm üst derecedeki norma 
uygun olmak zorundadır. Nitekim Ana-
yasanın 11’inci maddesinde, Kanun-
ların Anayasaya aykırı olamayacağı, 
Anayasa'nın 115. maddesinde, Tüzük-
lerin Kanuna aykırı olamayacağı, Ana-
yasanın 124’üncü maddesinde de, Yö-
netmeliklerin; Kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bun-
lara aykırı olmamak şartıyla çıkarabile-
cekleri hüküm altına alınmıştır. 

Genel olarak bakıldığında; normlar ara-
sındaki hiyerarşi farklı normlar arasında 

olup aynı nitelikte normlar arasında bir 
hiyerarşi söz konusu değildir. Konumuzu 
oluşturan çeşitli vergi kanunlarında yer 
alan muafiyet, istisna ve indirime iliş-
kin sınırlamalar ile bunlara aykırı diğer 
kanun hükümleri aynı nitelikte norm ol-
ması nedeniyle, aralarında bir hiyerarşi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle sınırla-
malara aykırı hükümler içeren sonra-
ki kanunları önceki kanuna uygunluğu 
açısından bir denetime tabi tutmak hu-
kuken olanaklı değildir. 

Genel kural yukarıda açıklandığı şekil-
de olmakla birlikte Anayasa ve Meclis 
İçtüzüğü belli kanunlar yönünden özel 
düzenlemelere gitmiştir. Sınırlama içe-
ren vergi kanunları ile bunlara aykırı 
hükümler içeren kanunlar arasında-
ki çatışmaların ortadan kaldırılması ve 
yeni bir bakış açısı getirmesi açısından 
konunun normlar hiyerarşisi ve kanun 
yapma tekniği açısından incelenmesi 
zorunludur. 

Normlar arasındaki astlık-üstlük iliş-
kisini ifade eden “Normlar hiyerarşisi” 
ilkesi uyarınca, hukuk kuralları kade-
melenmesinin, yukarıdan aşağı doğru 
“Anayasa”, “Kanun”, “Kanun Hükmünde 
Kararname”, “Tüzük”, “Yönetmelik” ve 
“Yönerge, Tebliği gibi diğer alt düzenle-
yici işlemler” şeklinde sıralandığı bilinen 
bir olgudur. Buna göre, alt kademede 
yer alan bir normun üst kademedeki 
norma aykırı olması ya da ona aykırı 
veya onun kapsamını aşan düzenleme-
ler içermesi mümkün değildir. Bu ilkenin 
doğal sonucu olarak, normlar hiyerarşi-
sinde üst kademede yer alan yasal ku-
rallara aykırı bir düzenleyici tasarrufun 
idare tarafından yürürlüğe konulması 
hukuka aykırı düşecektir.14 

Hukuk düzenimiz açısından bakıldığında 
farklı normlar arasında hiyerarşi olma-
sı yanında aynı düzeyde bulunan kanun 
normları arasında da hiyerarşik olmasa 
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da bir farklılaştırmanın yapıldığı görül-
mektedir. 

Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü'nde bu 
farklılaştırmalar aşağıda açıklanan şe-
kilde düzenlenmiştir. 

5.1. Kanunlar Arasındaki Hiyerarşi 
Açısından 

Anayasa'nın "Milletlerarası Andlaşma-
ları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesi 
beşinci fıkrası uyarınca “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş milletlerarası and-
laşmalar kanun hükmündedir. ... (Ek 
cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası and-
laşmalarla kanunların aynı konuda fark-
lı hükümler içermesi nedeniyle çıkabile-
cek uyuşmazlıklarda milletlerarası and-
laşma hükümleri esas alınır”. Madde 
metninden anlaşılacağı üzere kanun ni-
teliğinde olan uluslararası andlaşmalar 
ile kanunlar arasında hiyerarşik bir ilişki 
oluşturulmuştur. 

5.2. Anayasa Aykırılığın İleri  
Sürülmesi Açısından 

Genel kural bütün kanunların Anayasa'ya 
uygun olmasıdır. Ancak Anayasa'ya göre 
bazı kanunların Anayasa'ya aykırılığı 
ileri sürülemez, bu şekilde anlaşılamaz 
ve yorumlanamaz. Bu kanunlar; 

- Anayasa'nın "Milletlerarası Andlaşma-
ları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesi 
beşinci fıkrası uyarınca “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş milletlerarası and-
laşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz”

- Anayasa'nın, "Görev ve Yetkileri" baş-
lıklı 148. maddesinin birinci fıkra son 
cümlesi uyarınca “olağanüstü hallerde, 
sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarı-
lan kanun hükmünde kararnamelerin 
şekil ve esas bakımından Anayasaya 

aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkeme-
sinde dava açılamaz”

- Anayasa'nın "İnkılâp Kanunlarının Ko-
runması" başlıklı 174. maddesinde sa-
yılan kanunlar “Anayasaya aykırı oldu-
ğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlana-
maz”

- 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı 
Kanun’un 34. maddesiyle yürürlükten 
kaldırılmadan önceki Anayasa'nın geçici 
15. madde son fıkrası hükmü uyarın-
ca “Bu dönem içinde çıkarılan kanun-
lar, kanun hükmünde kararnameler ile 
2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanun uyarınca alınan karar ve tasar-
rufların Anayasaya aykırılığı iddia edile-
mez” şeklinde sıralanabilir. 

5.3. TBMM’de Görüşülme 
Usulü Yönünden 

- Anayasa'nın "Bütçenin Görüşülme-
si" başlıklı 162. maddesinde Bütçe 
Kanunu’nun kanunlaşma süreci için 
özel usul getirilmiştir. Aynı şekilde büt-
çelerde değişiklik yapılabilme esasları 
da Anayasa'nın 163. maddesinde dü-
zenlenmiştir. 

- Anayasa'nın "Kesinhesap" başlıklı 164. 
maddesinde Kesinhesap Kanunu’nun 
kanunlaşma süreci için özel usul geti-
rilmiştir. 

- Diğer bir yenilik ise TBMM 
İçtüzüğü’nün14 "Temel Kanunlar" baş-
lıklı 91. maddesinde nitelikleri madde-
de belirtilen temel kanunların16 TBMM 
Genel Kurul’unda görüşülmesinde özel 
hükümler öngörülmüştür. 

5.4. İçeriği Bakımından 

Anayasa'nın "Temel Hak ve Hürriyet-
lerin Sınırlanması" başlıklı 13’. madde-
sinde kanunla getirilecek sınırlamaların 
“Anayasanın sözüne ve ruhuna, demok-
ratik toplum düzeninin ve lâik Cumhu-
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riyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamayacağı” yönündedir. Bunun 
yanında bazı kanunların hangi nitelikleri 
taşıyacağı, hangi esaslara göre hazırla-
nacağı yine Anayasa'da düzenlenmiştir. 

5.5. Esas Madde ve Geçici Madde 
İlişkisi Bakımından

Yasama organı tarafından çıkarılan ka-
nunların ekseriyetinde esas maddele-
rin yanında geçiş sürecini düzenleyen 
geçici maddeler de yer almakta ve ba-
zen bu maddeler arasında aynı hususta 
farklı düzenlemelere rastlanmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi 28.1.1992 tarih ve 
E.19.92/7, K.1992/2 sayılı Kararı’nda 
“yasaların geçici maddeleri ile esas 
maddeleri arasında çelişiklik varsa, özel 
niteliği nedeniyle, esas maddeden önce 
uygulanırlar” şeklindeki içtihadı ile esas 
maddeler ve geçici maddeler arasındaki 
uygulama çatışmasında geçici madde-
lerin uygulama önceliğine sahip olduğu 
kanısındadır.

Esas madde ve geçici madde arasında 
aynı hususta yer alan farklı düzenle-
melere örnek olabilecek olay 5520 sa-
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gö-
rülmektedir. Söz konusu Kanun’un 35. 
maddesinde 5520 sayılı Kanun, Gelir 
Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu 
dışında muafiyet, istisna ve indirim ön-
gören düzenlemelerin geçersiz olduğu-
nun vurgulanmasına rağmen 5520 sayılı 
Kanun’un geçici 1. maddesinin 9. fıkra-
sında “Bu Kanunun yürürlüğünden önce 
kurumlar vergisine ilişkin olarak başka 
kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve 
indirimler bakımından 35. madde hük-
mü uygulanmaz.” hükmü yer almakta 
ve esas madde ile getirilen hükümler 
uygulanamaz hale getirilmektedir.17

5.6. Özel Kanun-Genel Kanun 
(Özel ve Genel Hüküm) ve Önceki 
Kanun-Sonraki Kanun (Hükmün 

Kabul Tarihi) İlişkisi

Eşit hiyerarşik statüde normlar bulun-
ması durumunda, hangi normun uy-
gulanacağı genel kanun ve özel kanun 
veya öncelik ve sonralık ilişkileri göz 
önünde bulundurularak belirlenmekte-
dir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi içtihat-
larıyla ortaya çıkan bir uygulama olan 
esas madde ve geçici madde arasında-
ki ilişki de somut olayda uygulanacak 
normu belirlemede bir kriter olarak ele 
alınmaktadır.18

Konumuzu oluşturan sınırlamalara iliş-
kin kanun hükümleri ve diğer kanun-
lardaki bu hükümlere aykırı kanuni dü-
zenlemeler konusunda Danıştay genel 
olarak önceki – sonraki kanun ve özel 
– genel kanun ilişkisinden hareketle ih-
tilafları çözüme bağlamıştır. 

Kanun hükümleri genel ve özel olmak 
üzere iki kısma ayrılır. Genel kanunda 
özel bir hüküm de bulunabilir. Bunun 
için kural çatışmasında kuralın bulun-
duğu kanun değil, bizzat hükmün genel 
veya özel mahiyette olup olmadığına 
bakılır. Mesela Medeni Kanundaki bir 
hüküm (m.483) Noterlik Kanunundaki 
hükme göre özel bir hüküm sayılabi-
lir (HGK.9.6.1976, ABD. 1977 sa. 20, 
330-331). Kamu konutlarında oturan-
ların kira bedeli, konuttan çıkarılması 
… hakkındaki 2946 sayılı ve 9.11.1983 
tarihli Kamu Konutları Kanununda yer 
alan hükümler (m.5,8) 6570 sayılı Gay-
rimenkul Kiraları hakkındaki kanun hü-
kümlerine ve Borçlar Kanununun kira 
sözleşmesini düzenleyen hükümlerine 
göre özel hüküm mahiyetindedir (bkz. 
HGK.21.9.1968, RKD.1969, sa.1, s.16-
17).19 Özel hüküm ile genel hüküm ara-
sında bir çatışma bulunması durumun-
da kurallar hiyerarşisi açısından özel 
hüküm genel hükümden önce gelir.

Bir başka ifadeyle söz konusu kanun-
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ların özel-genel ayrımına tabi tutulma-
sı yerine uygulamaya konu hükümlerin 
özel-genel karşılaştırmasına konu yapıl-
maları gerekir. Uygulanacak iki hükmün 
çatışmasında bu hükümlerin yer aldık-
ları kanunların özel kanun-genel kanun 
ayrımına bakmak yerine tatbik edilecek 
hükmün özel hüküm-genel hüküm ay-
rımına tabi tutulması gerekmektedir. 
Hakkında özel hüküm bulunan konu-
larda genel hüküm uygulanmaz; özel 
hüküm genel hükümden önce uygulanır 
(Specialia generalibus derogat; Gene-
ralia specialibus non derogat).20 

Konu, kanun kurallarının kabul ve yü-
rürlük tarihi bakımından ele alınacak 
olursa; yeni kanunda önceki kanunda 
yer alan hangi hükümlerin yürürlükten 
kaldırıldığı açıkça belirtilmemiş ise aksi-
ne hüküm olmadıkça her olay hakkında 
kaide olarak olayın gerçekleştiği tarihte 
yürürlükte olan hukuk kuralı uygulanır. 

Özel hüküm-genel hüküm ayrımı olma-
yan eşdeğer iki kanun hükmünün çatış-
ması durumunda da yeni hükmü kabul 
eden yasa koyucunun önceki tercih ve 
iradesinden vazgeçtiği kabul edilir. Bir 
başka ifadeyle sonraki hüküm önceki 
hükmü yürürlükten kaldırmış sayılır. 

Tüm bunların neticesinde muafiyet ve 
istisnaların ancak bu kanunda yapılabi-
leceğine ilişkin hükümlere aykırı olarak 
getirilen yeni hükümler önceki tarihli-
sonraki tarihli ve özel hüküm-genel 
hüküm ayrımı ile çözümlenmektedir. 
Uygulamada bu hususta bazı ihtilaf ve 
duraksamalar yaşansa da yargı karar-
larının yardımıyla konu açıklığa kavuş-
turulmakta sonraki tarihli ya da özel 
hüküm niteliğindeki istisna ve muafiyet 
hükmü uygulanma imkânı bulmaktadır. 

Asıl vergi kanunundaki istisna ve mu-
afiyete ilişkin sınırlamaya aykırı olarak 
başka kanunda yapılan düzenlemelerin 

hukuk tekniği itibariyle neticede geçerli 
sayılması asıl vergi kanununda yer alan 
sınırlamayı etkisiz kılmakta ve kanun 
sistematiğini bozmaktadır. İstisna ve 
muafiyetlerin sınırlandırılması şeklinde-
ki düzenleme anlam ve önemini yitir-
mekte ve fonksiyon ifa edememektedir. 
Ayrıca istisna ve muafiyetlerin farklı ka-
nunlarda yer alması uygulama birliğini 
ve kanun sistematiğini bozmaktadır. 

Genellikle sonraki tarihli hükmün geçerli 
olduğu sonucu ile asıl vergi kanununda 
yer alan muafiyet ve istisnalar dışında 
başka kanunlarla getirilen muafiyet ya 
da istisna hükümleri yürürlüğe girmek-
tedir. 

6. Kanun Yapma Tekniği 
Açısından Yürürlükteki Mevzuata  
Uyulmasının Muafiyet ve 
İstisna Sınırlamasına Aykırı  
Düzenlemeleri Önlemeye Etkisi

Anayasa'nın 7. maddesinde vurgulan-
dığı üzere “Yasama yetkisi Türk Milleti 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez” diğer bir ifade 
ile Meclis çıkaracağı bir kanunla yasama 
yetkisini kullanmasından vazgeçemez, 
sınırlayamaz veya devredemez. Yasa-
ma yetkisinin kullanımına ilişkin usul ve 
esaslar ile sınırlamalar ancak Anayasa 
hükmü ile yapılabilir. Bunun yanında 
kanunların Anayasa dışında bir başka 
kanuna uygun olması yönünde de dü-
zenleme yapılamaz. Aksine uygulama-
larda kural olarak sonra çıkan kanun, 
kendinden önceki, kendi hükümlerine 
aykırı olan kanun hükümlerini yürürlük-
ten kaldırır. 

Bununla birlikte, kanun taslak ve tasarı-
ları hazırlanırken uyulması gereken ilke 
ve kurallar içeren kanun hükümleri ya-
nında Mevzuat Hazırlama Usul ve Esas-
ları Hakkında21 özel bir yönetmelik de 
vardır. Yürütme organının bu kanun ve 
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yönetmelik hükümlerine uygun hareket 
etmesi durumunda ortaya çıkabilecek 
sorunlar daha baştan önlenebilecektir. 

6.1. Maliye Bakanlığının  
Görüşünü Alma Zorunluluğu  
Getiren Hükümler 

5018 sayılı, Kamu Mali Yönetim ve Kont-
rol Kanununun 81. maddesi ile yürür-
lükten kaldırılan 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu'nun “Gider Artırıcı 
ve Gelir Azaltıcı Kanun Teklifleri” baş-
lıklı 26. maddesinde; “Gelirleri azaltma 
veya giderleri artırma sonucunu vere-
bilecek konularda Bakanlıklarca düzen-
lenecek kanun tasarıları ile özel idare 
ve belediyelerin gelirlerine ilişkin kanun 
tasarıları Maliye Bakanlığının uygun gö-
rüşü alınarak hazırlanır.” hükmü yer al-
makta idi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kont-
rol Kanununun “Gelir ve giderleri et-
kileyecek kanun tasarıları” başlıklı 14. 
maddesinde; 

“Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına 
veya kamu giderlerinin artmasına ne-
den olacak ve kamu idarelerini yüküm-
lülük altına sokacak kanun tasarılarının 
getireceği malî yükü, orta vadeli prog-
ram ve malî plan çerçevesinde, en az 
üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarı-
lara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik 
kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık 
aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, 
bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı 
ile ilgisine göre Devlet Planlama Teş-
kilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müste-
şarlığının görüşleri eklenir.” hükmü yer 
almaktadır.

Anılan bu hükümlere benzer şekilde 
ihdas edilecek bir hükümle vergi is-
tisna ve muafiyeti içeren hükümler 
içeren kanunlara ilişkin olarak Maliye 
Bakanlığı'ndan görüş alınması yönün-

de bir mecburiyet getirilmesi halinde 
Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu 
istisna ya da muafiyet düzenlemesinin 
asıl vergi kanununda yapılması gerek-
tiği yönünde görüş beyan edilebilecek 
böylece istisna ve muafiyet düzenleme-
sinin asıl vergi kanununda yer alması 
sağlanmış olacaktır. Ancak bu şekilde 
getirilecek hükme aykırı olarak kanun 
düzenlemesi yapılarak istisna ve muafi-
yet düzenlemelerinin asıl vergi kanunları 
yerine başka kanunlarda yapılabileceği 
bir başka ifadeyle Maliye Bakanlığı gö-
rüşüne aykırı olarak yasa çıkarılabilece-
ği hususu göz ardı edilmemelidir. Çünkü 
bir Anayasa hükmü olmadığı müddetçe 
bir kanun hükmüne aykırı bir başka ka-
nun düzenlemesi yapılabilecektir. Nasıl 
ki “istisna ve muafiyete ilişkin düzen-
lemenin ancak asıl vergi kanununda 
yapılması gerektiği” şeklindeki kanun 
hükmüne aykırı olarak başka kanunlar-
da istisna ve muafiyet düzenlemesi ya-
pılabiliyor ise “Maliye Bakanlığının gö-
rüşünün alınması gerektiği” şeklindeki 
hükme aykırı olarak bu görüş alınma-
dan ya da alınan görüşe aykırı kanun 
düzenlemesi de yapılabilecek olup me-
selenin nihai çözümü Anayasa düzenle-
mesi ile mümkündür. 

6.2. Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde 
taslak hazırlamada uyulacak ilkelere yer 
verilmiştir. Aşağıda yer alan bu ilkeler-
den; “c”, “ç” ve “d” bendindeki ilkelere 
titizlikle uyulması durumunda kanunlar 
arasındaki ihtilafın doğması önlenecek-
tir. 

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler 

MADDE 4 - (1) Taslaklar hazırlanırken 
aşağıdaki ilkelere uyulur: 

a) Taslaklar üst hukuk normlarına ay-
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kırı olamaz. 

b) Taslaklar düzenleme amacına uygun 
olarak hazırlanır. 

c) Taslaklar hazırlanırken yargı ka-
rarları gözönünde bulundurulur. 

ç) Taslaklar hazırlanırken düzen-
lenen alanlara ilişkin mevzuatın 
tamamı gözden geçirilerek, gereki-
yorsa mevcut hükümlerde gerekli 
değişiklikler yapılır veya anılan hü-
kümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa 
alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler 
yürürlükten kaldırılır. 

d) Çerçeve taslaklarda, ilgili mev-
zuata işlenemeyecek ve onun 
dışında kalarak tek metin olma 
özelliğini bozacak hükümlere yer 
verilmez. 

Ayrıca yönetmelikte yapılacak değişikle 
bu ilkeler arasına vergi kanunlarına iliş-
kin hazırlanan taslaklarda muafiyet ve 
istisna düzenlemelerinin esas vergi ka-
nunlarında yapılması gerektiği yönünde 
kural eklenebilir. Ancak bu durumda söz 
konusu düzenlemenin bir yönetmelik 
düzenlemesi olduğu ve bu yönetmeliğe 
aykırı kanun çıkarılabileceği unutulma-
malıdır. Ayrıca anılan Yönetmelik sade-
ce Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve il-
gili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
hazırlanacak kanun taslaklarına ilişkin 
olup Meclis İç Tüzüğü uyarınca yasama 
çalışmaları sırasında bu taslakların ilgili 
komisyon alt komisyon ve Meclis Genel 
Kurulu'nda değiştirilmesini bir başka 
ifadeyle TBMM çatısı altındaki yaslaş-
ma sürecini ve faaliyetlerini kapsamaz. 
Dolayısıyla anılan yönetmelik ile vergi 
kanunlarındaki muafiyet ve istisna sını-
rına aykırı tasarı hazırlanması engellen-
se bile bu idari aşama ile sınırlı kalacak 
aksi yöndeki yasalaşmayı önleyemeye-
cektir. 

7. Sonuç

Kanun koyucu, belirli bir sistematik içe-
risinde bir bütün oluşturan kanunun 
işleyiş mekanizmasına bu sistem dışın-
da yapılacak bir değişiklikle müdahale 
edilmek suretiyle meydana gelebilecek 
aksaklıkların engellenmesi, kanunların 
belirli bir sistem içinde bütünlüğünün 
korunması amacıyla vergi kanunları ile 
muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 
düzenlemelere sınırlama getirmiştir. 

Konuya ilişkin çeşitli vergi kanunların-
da; “…vergisine ilişkin istisna ve mu-
afiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm 
eklenmek veya bu Kanunda değişiklik 
yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer 
kanunlardaki muafiyet, istisna ve indi-
rimlere ilişkin hükümler …vergisi bakı-
mından geçersizdir.” benzeri sınırlama 
hükümleri yer almaktadır.

Ancak bu hükümlere rağmen söz konu-
su kanun hükümlerinden sonra yürürlü-
ğe giren başka kanunlarla bu vergilerle 
ilgili muafiyet, istisna ve indirime ilişkin 
düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenle-
melerden bazıları sadece bir vergi kanu-
nuna ile sınırlı iken çoğunluğu oluşturan 
onlarca kanunda “… her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır.” ibaresi-
ne yer verilmek suretiyle söz konusu 
kanunda yer alan muafiyet, istisna ve 
indirim sınırlamasına aykırı düzenleme 
yapılmıştır. 

Sınırlamalara ilişkin vergi uyuşmazlık-
larında Danıştay, İçtihatları Birleştirme 
Kurulu, Vergi Dava Daireleri Kurulu ve 
ilgili daireler yukarıda sayılan kanunlar-
la muafiyet, istisna ve indirime ilişkin 
sınırlamalara aykırı olarak söz konusu 
kanunlardan başka kanunlarda yapılan 
düzenlemeleri büyük çoğunlukla önce-
ki kanun sonraki kanun ilkesinden 
hareketle inceleyerek çözüme kavuş-
turmuştur. Sonraki kanunun önceki 
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kanundaki sınırlamalara aykırı şekilde 
muafiyet, istisna ve indirime yer vermiş 
olmasını geçerli saymıştır. Danıştay’ın 
yorumu hukuka uygundur. Bu konuda 
yargı kararları yanında Maliye Bakanlığı 
muktezaları da söz konusudur. Aksine 
bir yorum, Meclis iradesinin geleceğe 
yönelik olarak bir kanunla sınırlandı-
rılmasının kabulü anlamına gelir ve bu 
durum gerek Anayasa hükümlerine ge-
rekse hukukun genel prensiplerine aykı-
rıdır. Türk hukuk sisteminde kanunların 
Anayasa'ya aykırılığı durumunda Anaya-
saya aykırı hükmün iptali için izlenecek 
yöntem belirlenmiştir. Bir kanunun bir 
başka kanuna aykırılığı durumunda ise 
iptal söz konusu olmayıp özel hüküm-
genel hüküm ayrımı ile önceki tarih-
li hüküm-sonraki tarihli hüküm ayrımı 
esastır. Asıl vergi, kanunlarında geçen 
sınırlamalar, Meclisin iradesine yönelik 
olmayıp yürütme organının kanun tas-
lak ve tasarılarını hazırlarken uyması 
gereken bir yükümlülüktür. 

Hukuki durum böyle olmakla birlikte 
muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 
düzenlemelerin belirli kanunlarda ya-
pılması yönünde getirilen sınırlamanın 
amacına ulaşmadığı da bir gerçektir. 

Bir vergi ile ilgili muafiyet, istisna ve 
indirimlerin tümünün kendi kanununda 
düzenlenmesi, o verginin uygulanma-
sını kolaylaştıracağı gibi, zaten dağı-
nık olan vergi mevzuatımızın daha da 
karmaşıklaşmasını önleyecektir. Vergi-
lendirmenin idari amaçlarından belirli-
lik ve açıklık ilkesi uyarınca da bu tür 
kanunlaştırmaya gidilmesi gereklidir. 
Ancak ilgili vergi kanununa konulacak 
bir madde ile diğer kanunlarla getirilen 
istisna ve muafiyetleri hükümsüz say-
ma yöntemi ise pratikte hiçbir işe ya-
ramadığı gibi mükelleflerle vergi idaresi 
arasında gereksiz ihtilaflara sebebiyet 
vermektedir. 

Esasen bu amacı gerçekleştirmek için 
kanun tasarılarının hazırlanmasında 
yürütme organına yükümlük getiren 
hükümler mevcuttur. 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 14. 
maddesinde kanun tasarılarına Maliye 
Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Plan-
lama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazi-
ne Müsteşarlığı'nın görüşleri eklenmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. İlgili birimler 
kanun taslak ve tasarılarını hazırlarken 
Maliye Bakanlığı ile iletişim kuracaklar 
dolayısıyla sınırlamalar konusundaki 
kanun çatışmasının önüne geçilmiş ola-
caktır. Yine kanun tasarılarının hazır-
lanmasında Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. mad-
desinin “c”, “ç” ve “d” bendinde yer alan 
ilkelere titizlikle uyulması durumunda 
kanunlar arasında kural çatışması doğ-
ması önlenecektir. Yönetmelikte sayılan 
ilkelerin amacı gerçekleştirmede eksik 
görülmesi durumunda, ilkeler arası-
na vergi kanunlarına ilişkin hazırlanan 
taslaklarda muafiyet ve istisna düzen-
lemelerinin esas vergi kanunlarında 
yapılması gerektiği yönünde kural ek-
lenebilir. Vergiyle ilgili kanun tasarı-
larının hazırlanmasında görevli başta 
Maliye Bakanlığı olmak üzere tasarının 
TBMM sevkine kadar geçen aşama-
da görev alan bürokratların tasarıların 
hazırlanması ile ilgili mevzuatın uygu-
lanması konusunda gerekli hassasiyeti 
göstermeleri durumunda bu sorun bü-
yük oranda ortadan kalkmış olacaktır. 
Aynı şekilde kanun teklifleri konusunda 
başta Plan ve Bütçe Komisyonu olmak 
üzere TBMM ilgili birimlerinin de aynı 
duyarlılığı göstermesi gereklidir. 

Yürütme organına yönelik olarak ge-
tirilen bu hükümlerin yetersiz olduğu 
düşünülüyor ya da yürütme organının 
bu hükümlere titizlikle uymasına karşın 
bu hükümlerin kanun yapma yetkisini 
elinde bulunduran Meclis'i bağlamadı-
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ğından hareketle meclisi bu yöne sevk 
edici veya bağlayıcı hükümler isteniyor-
sa Anayasanın kanunlar arasında çeşitli 
yönlerden hiyerarşiye varacak düzeyde 
farklılaştırmaya gittiği gerçeğinden ha-
reket edilebilir. 

İstisna ve muafiyet düzenlemesine iliş-
kin sınırlama getiren kanun hükümleri-
ni geçersiz kılacak şekilde asıl vergi ka-
nunu dışındaki kanunlarda düzenleme 
yapılmasını engellemek ancak anayasal 
bir düzenleme ile mümkün olacaktır. 
Aksi halde asıl vergi kanunundaki sınır-
lamalar sonraki tarihli başka kanunlarda 
düzenleme yapılmak suretiyle geçersiz 
kılınabilmektedir. Amacın gerçekleşme-
sine yönelik olarak bütçe ve kesinhesap 
kanunlarında olduğu gibi vergi kanun-
larının hazırlanması ve yasalaşmasın-
da uyulması gereken esasları içeren bir 
hüküm Anayasa'ya konulabilir. Anaya-
samızın 73. maddesine; “Vergi kanun-
larında; muafiyet, istisna ve indirime 
ilişkin düzenlemelerin hangi kanunlar-
da yapılacağına ilişkin sınırlayıcı hüküm 
bulunması halinde bu hususlarda yapı-
lacak kanun düzenlemeleri ancak belir-
tilen kanunlara hüküm eklenmek veya 
bu kanunlarda değişiklik yapılmak sure-
tiyle yapılır.”şeklinde bir fıkra eklenmesi 
ile istisna ve muafiyete ilişkin sınırlama 
hükümleri anlam kazanacaktır. Bu şekil-
de bir Anayasa değişikliği yapılmasının 
kanun yapma tekniği açısından bağlayı-
cılığı dikkate alındığında konunun siyasi 
bir tercih meselesi olduğu açıktır.
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seRamik üRetim İşletmeleRiNde yöNetim Ve koNtRol

ekseNli Hesap plaNiNiN oluştuRulmasi

> Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ / SMMM

   Fatih Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksek Okulu

ÖZET 

İşletme faaliyetlerinin üst yönetimin belirlediği hedefler doğrultusunda ger-
çekleştirilmesi, işletme içinde etkin bir yönetim kontrol sisteminin kurulması 
ile mümkün olur. Yönetim kontrol sisteminin istenilen şekilde işleyebilmesi 
için ise işletmedeki gider yerlerinin ve bu gider yerlerinde ortaya çıkan maliyet-
lerin doğru olarak tespit edilmesi ve ulaşılması istenilen hedeflerle karşılaştı-
rılarak kontrol sürecinin işletilmesi gerekir.Tüm bu eylemlerin sağlıklı olarak 
gerçekleştirilmesi için ise işletmede ayrıntılı hesap planlarının oluşturulması 
önem arz eder.(Güngörmüş-2009)

Anahtar kelime: Stoklar, üretim maliyeti, finansal kontrol, genel üretim gideri

ABSTRACT

Only by building an effective management control systeme in business is it 
possible to carry out the business activities on direction designed by top mana-
gement. Cost areas in business and the expenditures in these cost areas are 
necessary to be truly stated in order that the management control systeme 
works effectively. In addition, the control systeme should be actuated by com-
paring the desired goals. To implement all these actions efficiently, it is highly 
important to account all the details fastidiously.

Key word: Inventories, cost of production, financial control, manufacturing 
overhead costs
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Giriş

İşletmelerde yönetim eksenli hesap 
planları hazırlanırken ilk olarak dikka-
te alınması gereken husus  işletmenin 
üretim işletmesi,hizmet işletmesi, ti-
cari işletme olarak hangi sınıf içinde 
yer aldığının tespit edilmesidir.Zira her 
üç işletme türünde de  maliyet hesap-
ları, gider ve gelir hesapları bir birin-
den farklılıklar göstermektedir. Ayrıca 
diğer hesap gruplarında da farklılıklar 
söz konusu olabilmektedir. İşletme he-
sap planları oluşturulurken ikinci olarak 
dikkate alınması gereken konu işletme-
nin faaliyet alanıdır. İşletmenin faaliyet 
alanlarındaki farklılıklar özellikle alt he-
saplar bazında farklı hesap planlarının 
hazırlanmasını zorunlu kılar. Ayrıca bazı 
sektörlerde özellikli olarak kullanılan 
hesaplar söz konusu olup tüm bun-
lar dikkate alınarak işletmelerin hesap 
planları oluşturulur(Güngörmüş, 2009)

1. Karo Üretimi Yapan  İşletmele-
rinde Kullanılan Özellikli Hesaplar

Karo Sektöründe faaliyet gösteren  iş-
letmeler, bir üretim işletmesi olmak-
la birlikte üretimde kullandıkları farklı 
hammaddeler, üretim süreçlerinin ken-
dine has gösterdiği özellikler nedeni ile  
muhasebe sisteminin uygulanışı nok-
tasında diğer işletmelerden farlılıklar 
göstermektedir. Bu bölümde, Karo iş-
letmelerinde kullanılan bütün hesaplar 
incelenmeyecek; sadece karo üretimi 
yapan işletmelerde kullanılan ve diğer 
işletmelerden farklılık gösteren hesaplar 
ve bunların alt hesapları, üç ana başlık 
altında ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

1.1. Özellikli Bilanço Hesapları

Bilanço,  karo üretim  işletmesinin belirli 
bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu 
varlıkların elde edildiği kaynakları gös-

termektedir. Bilançonun aktif kısmında, 
dönen ve duran varlıklar yer alırken, 
pasif kısmında kısa ve uzun vadeli borç-
ları ile öz kaynaklar yer almaktadır. Her 
işletmenin bilançosunda kasa, banka, 
alıcılar, stoklar, demirbaşlar ve taşıtlar 
gibi hesaplar, yer alırken işletmenin çe-
şidine ve faaliyet alanına göre bu he-
sapların alt hesaplarında farklılıklar gö-
rülmektedir. 

1.1.2. Stok Hesapları

Karo üretim işletmesinde üretim eylemi 
veya diğer faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere satın alınan ilk madde ve mal-
zemeler  “150 İlk Madde ve Malzeme 
Stokları” hesabında izlenir. Karo fabri-
kasına bağlı mağzalarda  satılmak ama-
cıyla alınan ve depolanan mal stokları 
ise, “153 Ticari Mallar” hesabında izle-
nir.

Tablo 1’de bir karo üretim işletmesinde 
bulunabilecek stoklara örnekler veril-
miştir. İlk madde ve malzeme stokları, 
ilgili üretim veya yönetim departmanın 
talebi ile veya yönetimin planlaması 
çerçevesinde satın alınır, depolanır ve 
ilgili birime ihtiyacı ölçüsünde gönde-
rilir. Üretimle ilişkili olan stoklar, stok 
ambarında saklanır ve talep edildiğinde 
üretim birimlerine dağıtılır ve bu birim-
lerde üretimin ilgili aşamalarında kulla-
nılır. Aynı şekilde ilgili birimin talebi ile 
satın alınan ilk madde ve malzemeler 
üretimde direkt veya endirekt olarak 
kullanılır. Üretim işlevinin dışında kulla-
nılmak için satın alınan malzemeler iş-
letmedeki tüm birimlerince tüketilebilir. 
Örneğin, kağıt, toner, kalem gibi kırta-
siye malzemeleri, bir üretim birimi olan 
dekor ünitesinde kullanılabileceği gibi; 
bir genel yönetim birimi olan muhasebe 
departmanında da kullanılabilir. (Coş-
kun ve Güngörmüş,2009)
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Tablo 1. Stok Hesaplarının Bölümlendirilmesi

150. İLK MADDE MALZEME 
150.00.  İLK MADDE VE MALZEME

150.00.00. KARO KİLİ
150.00.01. TEBEŞİR TOPRAĞI
150.00.02. KORUNDUM
150.00.03. ZİRKON-D
150.00.04. ZİRKON-5
150.00.05. ZİRKON SENT 
150.00.06. RUTİL SENT
150.00.07. ASİT BORİK
150.00.08. BARYUM KARBONAT
150.00.09. POTASYUM NİTRAT
150.00.10. SODYUM TRİPALİ FOSFAT
150.00.11. BORAKS(PENTA HİDRAT)
150.00.12. MANYEZİT
150.00.13. SERAMİK SIRRI
150.00.99. DİĞER

150.01. YARDIMCI MALZEME 
150.01.00. BOYA
150.01.99. DİĞER

150.02. İŞLETME MALZEMESİ 
150.02.00. L.P.G
150.02.99. DİĞER

150.03. AMBALAJ MALZEMESİ 
150.03.00. TORBALAR
150.03.01. KARTON KUTULAR
150.03.99. DİĞER

150.04. DİĞER MALZEMESİ 
150.04.00. MAZOT
150.04.01. YAĞLAR
150.04.02. KATI YAKITLAR 
150.04.03. AVADANLIK ALET EDEVAT 
150.04.04. TESİS MAKİNA CİHAZ PARÇALARI
150.04.05. ELEKTRİK MALZEMESİ
150.04.06. GIDA MALZEMESİ
150.04.07. KIRTASİYE MALZEMESİ
150.04.08. İŞ MAKİNA MALZEMESİ
150.04.09. LABORATUVAR VE TIBBİ MALZEME
150.02.99. DİĞER

153. TİCARİ MALLAR
153.00.  MERKEZ DEPO EMTİA

153.00.00. KÜVET
153.00.01. LAVABO TAKIMI
150.00.02. KLOZET-BİDE-PİSUAR
150.00.03. BANYO BATARYALARI

153.01. KÜTAHYA MAĞZA-SHOW ROOM 
153.01.00. KÜVET
153.01.01. LAVABO TAKIMI
153.01.02. KLOZET-BİDE-PİSUAR
153.01.03. BANYO BATARYALARI

153.02. ANTALYA MAĞZA- SHOW ROOM

1.2. Üretim Maliyeti Hesapları

Üretim işletmelerinde ortaya çıkan üretimle ilgili maliyetler “710 Direkt İlk Madde 
ve Malzeme Giderleri”, “720 Direkt İşçilik Giderleri” ve “730 Genel Üretim Gi-
derleri” hesaplarına kaydedilir. Üretim maliyetlerinin mamullere doğrudan ilişkisi 
kurulabilenler direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri hesabına 
kaydedilirken; üretimle ilgili direkt giderler dışında kalan diğer tüm giderler genel 
üretim gideri olarak kabul edilir.
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Tablo 2. Gider Merkezleri Tablosu

Esas Üretim Gider Merkezi Yardımcı Üretim Gider 
Merkezi

Yardımcı Hizmet 
Gider Merkezi

HAMMADDE VE MASSE 
HAZIRLAMA

SERİGRAFİ BAKIM ONARIM

PRESLER BOYAMA VE 
SIRLAMA

GAZ TESİSİ JENERATÖR

 FIRINLAR -PİŞİRME SAĞLIK
 SIR HAZIRLAMA GÜVENLİK

FİRİT HAZIRLAMA
BAHÇE VE ÇEVRE 
DÜZENLEME

DEKOR
TASNİF VE PAKETLEME

Karo üretimi yapan işletmelerde maliyetler, muhasebe tebliğlerinde öngörülen 
7/A veya 7/B seçeneklerinden birisi kullanılarak yapılabilir. 7/A seçeneğinde, gi-
derler defter-i kebirde fonksiyon esasına göre bölümlenir; gider çeşitleri ve gider 
yerleri ise yardımcı defterlerde izlenir  7/B seçeneğinde ise, giderler, defter-i ke-
birde gider çeşitlerine göre bölümlenir ve giderler dönem sonunda gider dağıtım 
tablosu düzenlenerek fonksiyonlarına ayrılıp ilgili hizmet maliyetine veya sonuç 
hesaplarına aktarılır.(Maliye Bakanlığı) Karo üretim işletmelerinin gider yerlerinde 
ortaya çıkan giderleri çeşitlerine göre daha ayrıntılı bir şekilde verdiğinden dolayı, 
7/A seçeneği, yöneticiler için maliyetlerin kontrolü ve yönetimi açısından daha 
kullanışlıdır. (Güngörmüş ve Coşkun,2008).

Tablo  3. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının Bölümlendirilmesi 
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Tablo 3-4-5 de karo üretimi yapan işletme, 7/A seçeneğini uygulanmaktadır. Bu 
örnek hesap planında, üretim maliyetleri, gider yerlerine ve her bir gider yerin-
de oluşan gider çeşitlerine göre alt hesaplarda izlenmektedir. Tablo 3’deki hesap 
planında, esas üretim gider yerinde ortaya çıkabilecek gider çeşitleri ile ilgili kul-
lanılacak hesap isimlerinin ayrıntıları verilmiştir. Bu örneğe uygun olarak bir karo 
işletmesinin her bölümü ve ilgili alt birimlerinde ortaya çıkan giderler, çeşitlerine 
göre daha ayrıntılı alt hesaplar açılarak takip edilebilir. Esas üretim birimlerinin 
dışında kalan, yardımcı üretim gider yerleri, yardımcı hizmet gider yerleri, hizmet 
üretim yerleri yönetimi gider yerleri için de üretim maliyeti hesabının altında alt 
hesap ve ilgili hesaplar açılması gerekir. Ancak, bu gider yerlerinde toplanan gi-
derler, daha sonra dağıtım yolu ile esas üretim gider yerlerine yüklenir.

Tablo 4.  Direkt İlkmadde ve Malzeme Maliyetleri Hesabının Bölümlendi-
rilmesi

710. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
710.10. ESAS ÜRETİM GİDER YERİ

710.10.00. HAMMADDE VE MASSE HAZIRLAMA
710.10.00.00. DİRET İLK MADDE VE MALZEME

710.10.00.00.00.  KARO KİLİ
710.10.00.00.01. TEBEŞİR TOPRAĞI
710.10.00.00.02.  KORUNDUM
710.10.00.00.03.  ZİRKON-D
710.10.00.00.04.  ZİRKON-5 
710.10.00.00.05. ZİRKON SENT
710.10.00.00.06. RUTİL SENT
710.10.00.00.07. ASİT BORİK
710.10.00.00.08. BARYUM KARBONAT
710.10.00.00.09. POTASYUM NİTRAT
710.10.00.00.10. SODYUM TRİPALİ FOSFAT
710.10.00.00.11. BORAKS(PENTA HİDRAT)
710.10.00.00.12. MANYEZİT
710.10.00.00.13. SERAMİK SIRRI
710.10.00.00.999. DİĞER

710.10.01. PRESLER BOYAMA VE SIRLAMA
710.10.02. FIRINLAR -PİŞİRME
710.10.03. SIR HAZIRLAMA
710.10.04. FİRİT HAZIRLAMA
710.10.05. DEKOR
710.10.06. TASNİF VE PAKETLEME
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Tablo 5.  Direkt İşçilik  Maliyetleri Hesabının Bölümlendirilmesi

720. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ
720.10. ESAS ÜRETİM GİDER YERİ

720.10.00. HAMMADDE VE MASSE HAZIRLAMA
720.10.00.10. DİREKT İŞÇİLİK

720.10.00.10.00. ESAS MESAİ ÜCRET
720.10.00.10.01. FAZLA MESAİ ÜCRETİ
720.10.00.10.02.  HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ
720.10.00.10.99.  DİĞER ÜCRETLER

720.10.01. PRESLER BOYAMA VE SIRLAMA
720.10.02. FIRINLAR -PİŞİRME
720.10.03. SIR HAZIRLAMA
720.10.04. FİRİT HAZIRLAMA
720.10.05. DEKOR
720.10.06. TASNİF VE PAKETLEME

Tablo 6.  Genel Üretim  Giderleri Hesabının Bölümlendirilmesi

730. GENEL ÜRETİM GİDERİ
730.10. ESAS ÜRETİM GİDER YERİ

730.10.00. HAMMADDE VE MASSE HAZIRLAMA
730.10.00.01. YARDIMCI MALZEME

730.10.00.01.00. BOYALAR
730.10.00.01.99. DİĞER

730.10.00.02. İŞLETME MALZEMESİ
730.10.00.02.00. L.P.G
730.10.00.02.01. TORBALAR
730.10.00.02.02. KARTON KUTULAR
730.10.00.02.99. DİĞER

730.10.00.02. DİĞER MALZEME
730.10.00.03.00. MAZOT
730.10.00.03.01. YAĞLAR
730.10.00.03.02. KATI YAKITLAR
730.10.00.03.03. AVADANLIK ALET EDEVAT
730.10.00.03.04. TESİS MAKİNA CİHAZ PARÇALARI
730.10.00.03.05. ELEKTRİK MALZEMESİ
730.10.00.03.06. GIDA MALZEMESİ
730.10.00.03.07. KIRTASİYE MALZEMESİ
730.10.00.03.08. İŞ MAKİNA MALZEMESİ
730.10.00.03.09. LABORATUVAR VE TIBBİ MALZEME
730.10.00.03.99. DİĞER

730.10.00.11. ENDİREKT İŞÇİLİK
730.10.00.11.00. ESAS MESAİ ÜCRET
730.10.00.11.01. FAZLA MESAİ ÜCRETİ
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730.10.00.11.02. HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ
730.10.00.11.99. DİĞER ÜCRETLER

730.10.00.20. MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
730.10.00.20.00. ESAS MESAİ ÜCRET
730.10.00.20.01. FAZLA MESAİ ÜCRETİ
730.10.00.20.02. HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ
730.10.00.20.99. DİĞER ÜCRETLER

730.10.00.30. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA  VE HİZMETLER
730.10.00.30.00. ELEKTRİK, SU VE GAZ GİDERLERİ
730.10.00.30.01. HABERLEŞME GİDERLERİ
730.10.00.30.02. PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ GİDERLERİ
730.10.00.30.03. TEMİZLİK HİZMET GİDERLERİ
730.10.00.30.04. DANIŞMAN HİZMET GİDERLERİ
730.10.00.30.05. FASON ÜRETİM GİDERİ
730.10.00.30.06. DIŞARIYA YAPTIRILAN DENEY 
GİDERLERİ  
730.10.00.30.07. GÜVENLİK HİZMETLERİ
730.10.00.30.99. DİĞER GİDERLER

730.10.00.40. ÇEŞİTLİ GİDERLER
730.10.00.40.00. SİGORTA GİDERLERİ
730.10.00.40.01. KİRA GİDERLERİ
730.10.00.40.02. SOSYAL GİDERLER
730.10.00.40.03. EĞİTİM, KÜLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ
730.10.00.40.04. YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ
730.10.00.40.05. MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ
730.10.00.40.06. REKLAM VE NUMUNE GİDERLERİ
730.10.00.40.99. DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER

730.10.00.50. VERGİ RESİM VE HARÇLAR
730.10.00.50.00. BİNA VE ARAZİ VERGİSİ
730.10.00.50.01. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
730.10.00.50.02. TAŞIT ALIM VERGİSİ
730.10.00.50.03. GÜMRÜK VERGİSİ
730.10.00.50.04. TAPU HARCI
730.10.00.50.05. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
730.10.00.50.99. DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER

730.10.00.60. AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
730.10.00.60.00. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
AMORTİSMANI
730.10.00.60.01. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN 
AMORTİSMANI
730.10.00.60.02.  ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 
TÜKANMA PAYLARI

730.10.01. PRESLER BOYAMA VE SIRLAMA
730.10.02. FIRINLAR -PİŞİRME
730.10.03. SIR HAZIRLAMA
730.10.04. FİRİT HAZIRLAMA
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730.10.05. DEKOR
730.10.06. TASNİF VE PAKETLEME

730.11. YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERİ
730.11.01.KALİTE KONTROL VE LABARATUAR

730.12. YARDIMCI HİZMET GİDER YERİ
730.12.00. BAKIM ONARIM
730.12.01. JENARATÖR
730.12.02. GAZ TESİSİ
730.12.03. YEMEK HAZIRLAMA
730.12.04. SERİGRAFİ

1.3. Özellikli Gelir Tablosu Hesapları

Karo üretim işletmesinin gelir tablosu, belirli bir dönem içinde işletmenin elde 
ettiği gelirleri, bu gelirleri elde etmek için katlandığı giderleri ve işletmenin net 
kâr ya da zararını gösteren bir finansal tablodur. Bir karo üretim işletmesinin gelir 
tablosunu oluşturmak için kullandığımız  gelir, gider ve maliyetlerin kaydedildiği 
hesaplar ile bunların alt hesapları sunulan hizmetlerin özelliklerine ve birimlerine 
göre şekillenir ve sınıflandırılır. 

1.3.1. Gelir Hesapları

Karo üretim işletmelerinde gelirler, yurtiçi satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer gelirler 
olmak üzere üç ana hesap altında kaydedilebilir. Ayrıca fabrikaya ait mağzalardan 
elde edilen gelirlerde alt hesap bazında takip edilebilir.

Tablo 7. Gelir Hesaplarının Bölümlendirilmesi

600. YURTİÇİ SATIŞLAR
600.00. KARO MAMUL SATIŞ
600.04. KÜTAHYA MAĞZA –SHOW ROOM SATIŞLARI

600.04.00. KARO MAMUL SATIŞI
600.04.01. LAVABO TAKIMI
600.04.02. KLOZET-BİDE-PİSUAR
600.04.03. BANYO BATARYALARI
600.04.04. KÜVET
600.04.99. DİĞER

600.05. YEMEK SATIŞI
600.06. KANTAR HASILATI

601 YURT DIŞI SATIŞLAR
601.00. KARO MAMUL SATIŞ

602. DİĞER GELİRLER
602.00. YATIRIM TEŞVİK GELİRLERİ
602.01. VADE FARKLARI

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
649.00. MALZEME SATIŞLARI
649.01. HURDA ATIK MALZEME SATIŞLARI
649.02. HAMMADDE VE YARDIMCI MADDE SATIŞLARI
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1.3.2. Gider Hesapları

Bir karo üretim işletmesinin gelir tablosunda, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, 
olağan gider ve zararlar ile olağan dışı gider ve zararlar olmak üzere farklı türden 
giderler yer almaktadır. 

1.3.2.1. Satışların Maliyeti

Bir karo üretim işletmesinin gelir tablosunda satışların maliyeti ile ilgili, satılan 
mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyeti olmak üzere 
üç temel maliyet unsuru bulunmaktadır. Ayrıca satış mağzalarından satışı gerçek-
leşen ticari malların maliyeti de, satılan ticari mal maliyeti hesabında izlenir. 

Tablo 8. Satışların Maliyeti ile İlgili Gider Hesapları

620. SATILAN MAMUL MALİYETİ
620.00. KARO SATILAN MAMUL MALİYETİ
620.01. YEMEK SATIŞ MALİYETİ

621. SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ
621.00. KÜTAHYA MAĞZA SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ

620.00.00. KARO MAMUL MALİYETİ
621.00.00. LAVABO TAKIMI
621.00.01. KLOZET-BİDE-PİSUAR
621.00.02. BANYO BATARYALARI
621.00.03. KÜVET
621.00.99. DİĞER 

623.DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
620.01. HAMMADDE VE YARDIMCI MADDE SATIŞ MALİYETİ

1.4. Yarı Mamul Stokları

 Karo üretim işletmesinde henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt 
ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oran-
larda pay almış ve üretim aşamasındaki yarı mamullerin izlendiği hesaplardır. 
(Akdoğan ve Sevilengül,2007)

Tablo 9. Yarı Mamul Stok hesapları

151 YARI MAMULLER- ÜRETİM
151.00. HAMMADDE VE GRANUL HAZIRLAMA

151.00.00. A TİPİ KARO ÜRETİM
151.00.00.00. DİREKT İLK MADDE MALZEME
151.00.00.01. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
151.00.00.01. GENEL ÜRETİM GİDERİ

151.01. PRESLER BOYAMA VE SIRLAMA
151.02. FIRINLAR -PİŞİRME
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151.03. SIR HAZIRLAMA
151.04. FİRİT HAZIRLAMA
151.05. DEKOR
151.06. TASNİF VE PAKETLEME

1.5. Mamuller Stokları

Karo üretim işletmesinde üretimi tamamlanmış ve satışa hazır hale gelen mamul-
lerin izlendiği hesaplardır.

Tablo 10. Mamul Stok hesapları

152  MAMULLER- ÜRETİM
152.00. A TİPİ KARO
152.01. B TİPİ KARO
152.02. C TİPİ KARO

Sonuç

İşletme yönetimi için karar alma ve bu kararların uygulanmasını kontrol etmek 
önem arz eder. İşletme yönetimi hem ileriye dönük kararları alırken hemde uy-
gulamaları kontrol ederken güvenilir ve ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyar.Doğru ve 
güvenilir bilgiler de, ancak iyi tasarlanmış ve kapsamlı bir yönetim bilgi sisteminin 
kurulup işletilmesi sayesinde elde edilebilir. Bu çerçevede muhasebe bilgi sistemi-
nin de, giderlerin gider yerlerine ve gider çeşitlerine göre ayrıntılı olarak izlenme-
sine olanak sağlayacak bir şekilde tasarlanması gerekir. Aynı zamanda muhasebe 
kayıtlarının da, özenle tasarlanmış, varlık ve kaynak hareketleri ile gelir, gider ve 
maliyet akışlarının ayrıntılı bir şekilde izlenebileceği bir hesap planı çerçevesinde 
tutulması zorunluluktur. Bu sayede, karo üretim işletmelerinde birim ve hizmet 
bazında performans ölçümü ve yönetimi yapılabilecek; fiyat belirleme, yatırım, 
hizmet çeşitlemesi, gibi kararlar daha doğru bir şekilde verilebilecek; maliyet 
analizi, bütçeleme, kârlılık analizi gibi çalışmalar başarı ile gerçekleştirilebilecek, 
bu sayede  işletmenin performansı artacaktır.(Güngörmüş,2009)
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ÖZET 

Hızla değişen ve gelişen bir çevrede faaliyette bulunan işletmelerin rekabette üs-
tünlük elde etmeleri için verimliliğe odaklanmaları gerekmektedir. Çalışanların 
işletmeye katılımını ve örgütün genel olarak verimliliğinin artırılmasını sağlayan 
personel güçlendirme, son yıllarda oldukça önem kazanan bir konu haline gel-
miştir.

Personeli güçlendirme; eğitim, yetiştirme, paylaşma, takım çalışması, güven ve 
duygusal destek yolu ile çalışanların yaptıkları işlerin kontrolünü ve sorumluluk-
larını kendilerine yükleyen ve karar verme becerisi / yetkisi kazandıran bir yöne-
tim kavramıdır.

Personel güçlendirme yaklaşımı doğrultusunda “işi en iyi yapan bilir” felsefesi be-
nimsenmekte ve çalışanın işi ile ilgili planlama ve uygulamaya dair çeşitli kararla-
rı verebilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, çalışan işe daha fazla motive olabile-
cek, iş becerisi artacak, özgüveni gelişecek ve işletme verimliliği yükselecektir.

Bu çalışmada  personel güçlendirmenin işletme verimliliği üzerindeki etkisi teorik 
çerçevede ele alınmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Personel güçlendirme, işletme verimliliği, rekabet.

ABSTRACT 

Empoworment is a management concept that enables employees to assume res-
ponsibility and authority to make decisions through training, mutual influence, 
sharing, team working, trust and emotional support.”

Regarding to employee empowerment approach, the idea that the one who does 
the job knows the job best is adopted in principle, and it is premeditated that the 
employee can give some decisions about planning and application of the job. In 
this way, the employee can have a higher level of motivation, job skills and com-
petence, self-confidence and enterprise productivity.

In this study, the effect on enterprise productivity of employee empowerment is be 
examined that in theoretical frame

Key Words: Employee empowerment, enterprise productivity, competition.

peRsoNel güçleNdiRmeNiN İşletme VeRimliliğiNe etkisi

> Öğr. Gör. Dr. Semra TETİK

      Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu
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1. GİRİŞ

Son yıllarda işletmeler önemli değişim-
lerle karşı karşıya kalmaktadır. Dünya 
pazarındaki gelişmeler, iş teknolojisin-
deki hızlı gelişmeler, iş gücü ve müşte-
ri demografilerinde meydana gelen de-
ğişimler ve iş ve servislerin kalitesi ve 
esnekliği için olan talebin sürekli artışı 
bunlara dahil edilebilir. Bunları karşıla-
yabilmek için işletmeler “daha fazlasını 
daha azla yapmak” yolunu seçerek daha 
verimli hale gelmişlerdir.

İşletmeler için başarı sağlayan stratejiler, 
güçlendirme kavramı içinde yer almak-
tadır. Çalışanların satış, servis, kalite, 
karlılık ve verimlilik gibi alanlarda kayda 
değer artışlarının anahtarının güçlendir-
me olduğu söylenmektedir. Örgütlerde 
rekabet gücünün en büyük kaynağı da 
örgüte bağlı, vicdanlı ve güçlendirilmiş 
çalışanlardır. Rekabet avantajında, çalı-
şanların en önemli avantaj olması bugün 
personel güçlendirmeye yönlendiren il-
ginin kaynağı da olmuştur. 

2. PERSONEL  
GÜÇLENDİRMENİN TANIMI

Personel güçlendirme konusunda ba-
kış açısına göre literatürde birçok tanım 
yapılmıştır. Bir tanıma göre personel 
güçlendirme “karar verme gücünün, bu 
güce sahip olmayanlara da verilmesidir” 
(Cunningham vd., 1996:2; Çuhadar, 
2005:2). Lashley, personel güçlendir-
meyi “iyi düşünmenin prensipleri” ve iş 
gören ve işverenler açısından da “ka-
zan, kazan” tekniği olarak değerlendir-
mektedir (Conrad, 1999:1-2; Claydon 
vd., 1996:1; Çuhadar, 2005:2). Başka 
bir tanıma göre, “personelin kendisini 
güçlü hissetmesi ve belirli limitler dahi-
linde bu gücünü özgürce kullanabilmesi-
dir” (Oudtshoom and Thomas, 1995:1; 
Çuhadar, 2005:2). Diğer bir tanıma göre 

ise, “kişisel becerilerin sosyal entegras-
yonudur” (Osborne, 1994:2; Çuhadar, 
2005:2). Personel güçlendirme, işletme 
ihtiyaçları ile işgören karakterinin uyum-
lulaştırılmasıdır ki, bunun sonucu ola-
rak hem çalışanın memnuniyeti hem de 
üretkenliği ve verimliliği artar (Leslie and 
Holzhalb, 1998:1; Çuhadar, 2005:2). Bir 
başka yazar da personel güçlendirmenin 
3 düzeyinden bahsetmektedir. (Albertyn 
vd., 2001:1-2; Çuhadar, 2005:2): Birin-
ci düzey, kişisel güç düzeyi olan mikro 
düzeydir. Bu düzeyde kişi kendinin farkı-
na varma, saygınlığını fark etme, yararlı 
olduğunu anlama, kendine güven, pozi-
tif düşünme, liderlik, maharet ve kişisel 
sorumluluk üstlenme düzeyinde güçlen-
dirme yapılabilir. İkinci düzeyde (ara dü-
zey, kişiler arası güç düzeyi), personel 
olaylar karşısında ani karar verme, kar-
şılıklı ilişki ve yardımseverlik, münazara 
edebilme, farklılıkları fark edebilme, so-
run çözme ve karar verme düzeylerinde 
güçlendirme yapılabilir. Nihayet son dü-
zeyde (politik güç, makro düzey), olay-
lar karşısında kritik refleks gösterme ve 
nüansları fark edebilme nitelikli güçlen-
dirme yapılabilir (Çuhadar, 2005:2).

Bu kavram yakından incelendiğinde, iş-
letme yönetiminde çok tartışılan katılım, 
yetki devri ve motivasyon kavramlarının 
bir uzantısı sayılabilir. Bunlardan farkı, 
güçlendirme kavramının hem daha geniş 
bir anlam taşıması hem de uygulanma-
sının diğerleri kadar kolay olmamasıdır.

Katılım (ya da yönetime katılma), ça-
lışanların karar sürecine katılmalarını 
ifade etmektedir. Bu anlamda katılım 
mutlak olmayıp nispi bir olaydır; yani bir 
derece meselesidir. Katılımın derecesinin 
artması ile çalışanların motivasyonunu, 
işe karşı tutumları, başarma anlayışı, 
işin anlamı olumlu yönde değişmektedir. 
Güçlendirme bir boyutu itibariyle, çalı-
şanların daha fazla katılımını öngören 
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bir anlayış, teknik ve uygulamadır (Ko-
çel, 2005:414-415).

Yetki devrinde, yönetici  herhangi bir 
alanda kendisine verilmiş olan karar ver-
me yetkisini, kendi isteği ile belirli şart-
lar altında astına devreder. Ancak yöne-
tici gerekli gördüğünde bu hakkı tekrar 
geri alabilir. Personel güçlendirmenin de 
yetki devri boyutu bulunmaktadır, an-
cak buradaki anlayış, yetki devrinden 
faklıdır. Yetki devrinde esas, yöneticinin 
işin sonunda hâlâ sorumlu kişi olması ve 
gerekli gördüğü ya da daha iyi sonuçlar 
elde edebileceğini düşündüğü durum-
larda kendine ait olan bir hakkı, geçici 
olarak astına devredebilmesidir. Güçlen-
dirme kavramında ise işi yapan kişinin 
işletmenin tepe yöneticilerine göre bu 
alanda uzman olduğu anlayışı egemen-
dir. Bu alanda uzman olduğundan, kişi 
yaptığı işin sahibi gibidir ve doğal olarak 
iş hakkındaki fırsatları görüp karar ver-
mesi kişinin inisiyatifine kalmıştır. Kısa-
cası yetki zaten işi yapmakta olan kişi-
nindir (Koçel, 2005:415-416).

Motivasyon kavramının özünde ise ça-
lışanın performansını yükseltmek için 
uygun şart ve ortamların yaratılması ya-
tar; çalışanın nasıl kontrol edileceği ve 
yönlendirileceği önem taşır. Güçlendir-
me kavramında ise kontrol çalışandadır. 
İşletmenin asıl amacı, çalışanın kendini 
yetiştirmesi ve bunun sonucunda işinde 
başarı kazanabilecek kararlar alabilme-
sidir (Conger ve Kanungo, 1988: 472).

Bu açıklamalardan sonra güçlendirme ile 
ilgili şu genel tanımlama yapılabilir: Güç-
lendirme, çalışanların, kendilerini moti-
ve olmuş hissettikleri, bilgi ve uzmanlık-
larına olan güvenlerinin arttığı, inisiyatif 
kullanarak harekete geçmek arzusu duy-
dukları, olayları kontrol edebileceklerine 
inandıkları ve organizasyonun amaçları 
doğrultusunda uygun ve anlamlı bulduk-

ları işleri yapmalarını sağlayan uygula-
maları ve koşulları ifade eder (Coffey, 
1994:150; Koçel, 2005:416).

3. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN 
UNSURLARI

Koçel (2005:418), personel güçlendirme 
ile ilgili unsurları; organizasyon unsuru, 
personel unsuru ve yönetici unsuru ol-
mak üzere üç boyutta açıklamıştır.

3.1. Organizasyon Unsuru

Organizasyonların yapı ve işleyiş tarzla-
rı, personel güçlendirme üzerinde doğ-
rudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki 
şekillerde ortaya çıkabilir:

Organizasyon yapısının basık olması •	
güçlendirmeyi kuvvetlendirir.

İş tanımları ve işleyiş prosedürlerinin •	
katılımcılığa olanak verecek tarzda ta-
sarlanması güçlendirmeyi etkiler.

Açık ve net bir misyon ve vizyon tari-•	
fi ve bunun paylaşılması güçlendirmeyi 
hızlandırır.

Güçlendirilmiş davranışları destekle-•	
yen bir ödüllendirme sisteminin konul-
ması güçlendirmeyi daha da kuvvetlen-
dirir.

Organizasyonda bilgi paylaşımını sağ-•	
layacak sistemin konulması güçlendir-
meyi etkiler.

Personelin sürekli kendini geliştireceği •	
eğitim ve öğrenme ortamını yaratmak 
güçlendirmeyi etkiler.

Personelin sadece çalışma saatlerini •	
değil fakat tüm kişiliğini ele almak güç-
lendirmeyi etkiler.

Kaliteli personel bulma, ve muhafazası •	
güçlendirme üzerinde etkilidir.

3.2. Personel Unsuru

Güçlendirme kavramı organizasyonun 
alt kademelerindeki personeli hedef al-
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maktadır. Burada çalışanlar arzu ettik-
leri sürece ve derecede güçlendirme 
gerçekleşebilir. Yöneticileri öyle arzula-
dı veya söyledi diye bu personel birden 
kendilerini güçlendirilmiş hissetmeye-
cektir (Bowen ve Lawler, 1995:73; Koçel 
2005:419). Güçlendirmenin gerçekleşe-
bilmesi için personele ait en azından şu 
hususların dikkate alınması gerekir:

Personelin kendini iyi tanıması (yani •	
kimdir, istekleri ve kariyer hedefleri ne-
lerdir, kuvvetli-zayıf yönleri nelerdir) 
güçlendirmeyi etkiler.

Personelin sürekli kendini geliştirme •	
arzusunun olması güçlendirmeyi etkiler.

Değişime açık olan ve değişimi ko-•	
lay kabul eden çalışanları güçlendirmek 
daha kolaydır.

Kendine güven derecesi yüksek olan •	
personeli güçlendirmek nispeten daha 
kolaydır.

Personelin dinleme ve geribildirim •	
alma yeteneği güçlendirmeyi etkiler.

Aksiyona dönük olma güçlendirme •	
üzerinde etkilidir.

3.3. Yönetici Unsuru

Personel güçlendirilmesi üzerindeki en 
önemli etki, yöneticilerin davranış ve 
yönetim tarzlarıdır. Güçlendirmenin ger-
çekleştirilmesi üzerinde yöneticinin etki-
si aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

Yöneticinin yaratacağı güven, bağlılık •	
ve açık tartışma (problem çözme yakla-
şımı) ortamı güçlendirmeyi etkiler. 

Katılımcı ve bilgiyi paylaşıcı bir tarzı •	
olan yönetici güçlendirmeyi hızlandırır.

Organizasyonda yaşanan her başarı ve •	
başarısızlığı öğrenme fırsatına dönüştü-
rebilen yönetici güçlendirmeyi etkiler.

Hata yapma korkusunu ortadan kal-•	
dıran, karar verip uygulama yapılmasını 
teşvik eden ve motivasyon yaratan yö-
netici güçlendirmeyi etkiler.

Personelin performansı konusunda net, •	
yararlı, zamanında ve etkin geribildirim 
veren yönetici güçlendirmeyi etkiler.

Misyon ve vizyonu tarif eden ve payla-•	
şan yönetici güçlendirmeyi etkiler.

Yöneticiliğin “emir-komuta ve kontrol” •	
yerine “yol gösterme, geliştirme, önünü 
açma ve koç’luk yapma” olduğunu kabul 
eden yönetici güçlendirmeyi hızlandırır.

Bu üç unsurun varlığı halinde personel 
güçlendirme derecesini artırmak müm-
kün olacaktır. 

4. PERSONEL GÜÇLENDİRME SÜRECİ

Başarılı bir personel güçlendirme süre-
cinde; işletmenin geleceği için paylaşı-
lan bir vizyon oluşturulmalı, çalışanla-
ra eğitim imkânı tanınmalıdır, personel 
güçlendirmeyi engelleyecek kişisel, ör-
gütsel ve yönetsel faktörler ortadan kal-
dırılmalı, astlar ve üstler birbirine kar-
şı açık olmalı, güçlendirilecek personel 
maddi ve manevi olarak desteklenmeli, 
süreç değerlendirilmeli ve aksaklıklar 
düşünülerek gerekli tedbirler alınmalıdır 
(Baltaş, 2001:147; Çavuş ve Akgemici, 
2008:231).

Russ (1995:29; Çavuş ve Akgemici, 
2008:232) başarılı bir personel güçlen-
dirme uygulaması için gerekli olan fak-
törleri:
• Personel güçlendirmenin, bir teknik 
değil, bir felsefe olduğunun kabul edil-
mesi,
• Değerlendirme yapılırken açık ve ger-
çekçi olunması gerektiği,
• Anlayış, bilgi ve yeteneğin önemli ol-
ması,
• Beklentilerin gerçekçi olması ve hayal-
perest davranılmaması gerektiği,
• Başarısızlığın öğrenme için bir fırsat ol-
duğu,
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• Personel güçlendirme sürecinin sabır 
gerektirdiği, şeklinde sıralamaktadır.

Robbins (2002:420; Çavuş ve Akgemi-
ci, 2008:232) yapılan tanımlar çerçeve-
sinde personel güçlendirmenin basit bir 
şekilde ele alınamayacağını, dinamik bir 
çevre içinde ve devam edegelen bir sü-
reç olarak düşünülmesi gerektiğini be-
lirtmektedir. Genel organizasyon çerçe-
vesinden etkilenilerek oluşturulan yerel 
iş çevresi, personel güçlendirme süreci-
nin ilk ve en önemli aşamasıdır. Örgüt-
sel çerçeve ve yerel iş çevresi personel 
güçlendirmenin bireysel yönünü oluştu-
ran personelin, fırsat, destek, sadakat 
ve güven gibi algı ve tutumlarını etki-
lemektedir. Çalışanların sahip oldukları 
bu algı ve tutumlar aracılığı ile örgütsel 
çerçeve ve yerel iş çevresinden gelen et-
kiler psikolojik personel güçlendirmenin 
oluşumunda önemli bir bağlantı görevi 
üstlenmektedirler. Psikolojik personel 
güçlendirmenin dört temel unsuru olan 
etki, anlam, yerterlik ve kendi kararını 
verebilmenin güçlendirilmiş davranışa 
dönüşmesiyle süreç tamamlanmış ol-
maktadır. 

5. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN 
NEDENLERİ

Günümüzde işletmelerin özellikle per-
soneli güçlendirme uygulamalarına baş-
vurmalarını gerektiren başlıca nedenler 
şunlardır (Yüksel ve Erkutlu, 2003:133; 
Karahan, 2009:101):
• İşletmeler açısından küresel hale gel-
miş bulunan iş ortamının oluşması ve 
bunun gerektirdiği artan rekabet ve çok 
hızlı bir biçimde değişen dış çevre;
• İşletmelerde çalışan bireylerin eğitim 
düzeylerinin ve buna bağlı olarak bek-
lentilerinin, ihtiyaçlarının artması;
• Küresel iş ortamının doğal bir sonucu 
olan artan rekabet nedeni ile işletmele-

rin müşterilerine daha hızlı, onların is-
tediği şekilde, yerde ve zamanda cevap 
verme zorunluluğunun artması;
• Klasik organizasyonlardaki, hiyerar-
şiye dayanan komuta-denetim anlayı-
şının, giderek mevcut koşullara cevap 
vermemesi;
• Enformasyon teknolojisindeki büyük 
ilerlemeler;
• Günümüz işletmeleri içerisinde, bilgi 
ve insan unsurunun işletmenin rekabetçi 
bir    üstünlüğe sahip olmasını belirleyen 
en önemli faktörler olarak görülmeleri. 

6. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN 
YARARLARI

Literatürde, güçlendirmeyi etkin bir bi-
çimde uygulayan organizasyonlara ya-
rarlar sağladığından geniş olarak bahse-
dilmektedir. Blanchard ve arkadaşlarına 
göre (2001), güçlendirme çalışmaları 
sayesinde süreç performansı ve örgüt 
verimliliği artmakta ve takım çalışması 
kolaylaşmaktadır (Sarıaltın ve Yılmazer, 
2007). 

Yüksel ve Erkutlu'ya göre ise (2003); 
çözüm odaklı ve gelişmeyi hedefleyen 
başarılı personel potansiyeli oluşturan 
güçlendirme çalışmaları, bireylerin kişi-
sel gelişimini ve iş performansını pozitif 
yönde etkilemektedir (Sarıaltın ve Yıl-
mazer, 2007). 

Güçlendirmenin çalışanlar açısından en 
önemli yararı, onların organizasyona 
olan güvenlerinin artmasıdır. Çünkü hızlı 
ve etkin karar alma yetenekleri gelişen 
personelin organizasyona bağlılığı ve öz-
güven duygusu artmaktadır. Dahası, yö-
netici ve çalışan arasındaki problemler 
eğitimli çalışanların yönlendirilmesiyle 
azalmaktadır (Demirel ve Serbest,2005). 
Güçlendirme bu anlamda birim ve takım 
üyelerinin iletişimini kuvvetlendirmekte 
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ve karar verme sürecinde meydana ge-
len kısalma sayesinde örgüt, dış çevre 
koşullarına daha fazla uyum sağlayabil-
mektedir (Sarıaltın ve Yılmazer, 2007). 

7. SONUÇ

Hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde  
organizasyonların faaliyette bulundukları 
çevreleri geçmişte olduğundan çok farklı 
bir durum arzetmektedir. Bu çerçevede 
faaliyette bulunmak zorunda olan etkili 
bir yönetim, devamlı yeni yeni sorunlar-
la karşı karşıya kalmakta ve bunları en 
kısa sürede çözümlemesi gerekmekte-
dir. Bunun yanında küresel rekabet, ile-
tişim teknolojisindeki gelişmeler, hizmet 
kalitesindeki yenilikler ve toplam kalite 
anlayışı gibi gelişmeler; yöneticileri et-
kinliği, verimliliği ve devamlılığı sağlama 
konusunda yeni düzenlemeler yapmaya 
zorlamaktadır.

Yönetim anlayışının hızla değiştiği ve 
işletmelerin yeniden yapılandığı bu dö-
nemde, verimliliği sağlamanın yolların-
dan biri de personeli güçlendirme anlayı-
şının işletmelerde uygulamaya geçilmesi 
olarak kabul edilmektedir. 

Personel güçlendirmenin gerçekleştiril-
mesi uzun bir süreç gerektirmektedir. 
Personel güçlendirme uygulanmasındaki 
en önemli kazanç ise çalışanlarını karar-
lara katılımının sağlanması ve daha çok 
motive olmalarıyla yaratıcılıklarını orta-
ya koyup işletmenin verimlilik artışına 
katkıda bulunmalarıdır.

Yöneticiler personel güçlendirme yolu ile 
yetkilerini çalışanlarına devrettiğinde, 
personel daha fazla sorumluluk alacak, 
daha iyi öğrenecek ve dolayısıyla öğre-
nen organizasyon olma yolundaki adım-
lar da atılmış olacaktır. Eğer çalışanlar 
işletmede böyle bir ortamı bulamazlar-
sa, başka işletmelere geçmenin ve yeni 

fikirlerini oralarda uygulamanın fırsatla-
rını arayacaklardır. Kararlara daha çok 
katılacak, daha istekli olacak ve daha 
çok şahsi teşebbüste bulunabilecekler-
dir. Etkililik ve verimlilik artacak ve iş-
letme çevredeki hızlı değişimlere daha 
kolay cevap verebilecektir.
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psikaNalizce-1

> Prof. Dr. Beno KURYEL

    Ege Üniversitesi

Birkaç yazıyı bir seri olarak yazmak gel-
di aklıma. Kullanacağım dil, psikanaliz-
ce. Yaşamın farklı kesitlerine psikanali-
tik bir yaklaşımla bakmak. Elbette, psi-
kanaliz külliyatının bendeki filtresinden. 
Farklı filtrelerin olması da psikanalizin 
engin zenginliğinden kaynaklanır. Bir 
dönemin düşün dünyasından kalan bir 
ürün değil psikanaliz. Psikanaliz, yaşa-
mın çözümselliğinde yeşerir. Yaşam de-
vam ettikçe o da kendi yaklaşımlarının 
çeşitli yorumlarıyla aramızda olmaya 
devam eder... 

Bir Kültür Olarak Kıskançlık

Birçok yazımda bilim ve matematiği bir 
kültür olarak incelemeye çalıştım. Kül-
türel bir sürece ait eserler olduklarını 
öne sürdüm. Araştırmalarım, bilim ve 
matematiğin değerlerden bağımsız ol-
duğunu savunan görüşlerin eleştirel çö-
zümlenmesine yönelik oldu. Toplumsal 
yaşamımızda öylesine kalıplar vardır ki 
bizi kapsayan kültürel atmosferin dışın-
da görürüz onları. Bilim ve matematik 
de onlardan sadece ikisi. İki sağlam 
ezber. Bunun yanında niceleri kültürel 
örgünün renklerini oluşturmaya devam 
eder. Örneğin, kıskançlık olgusuna bir 
göz atalım. Dirençli bir ezber. İçimizde 
kıpır kıpır. Farklı maskelerle, onu ortalı-
ğa çıkarmakta oldukça başarılıdır insan 
türü. 

Kıskançlık, tipik bir kalıptır. İki kutup 
arasında kalıcı bir yere sahiptir. Ku-
tuplardan birisi, erdemsel yöndür. Kıs-
kançlığın olumsuz yönleri sergilenir bu 
bölümde. Kıskançlık süreklilik arz eder. 
Bu sürekliliği yeniden üretmenin yolu, 

geçici olarak olumsuzlanmasıdır. Aynı 
zamanda kıskançlığın tahrip gücünü 
dengelemek ve zararlarını en aza indir-
mek için de devrededir bu kutup. Ör-
neğin, bir ailede iki kardeş arasındaki 
aleni çıkar çatışmasından doğacak kıs-
kançlık asitinin dozunu ayarlamak gibi. 
Ayıplanır kıskançlık. Daha açık bir de-
yişle baskılanır. Erdemlerle üstü örtü-
lür. Öteki kutup ise ortak bir kıskanç-
lık duygusunu savunan ve kıskançlığı 
olumlayan bölmedir. Hep birlikte kıska-
nabilmek için tahsis edilmiş uygun bir 
oyun alanıdır burası. Bu bölümde kıs-
kanmak “serbesttir.” Mesela, yüceltilen 
bir değer olan “sevgi”yi destekleyen bir 
konumdadır kıskançlık. “Seven insan 
kıskanır...” sözü çok vecizdir. Benzerleri 
çoktur. “Sana kıskançlıkla bağlıyım...” 
sözü gibi. Böylece kıskançlık, olumlu bir 
havada cereyan eden bir kemirme sü-
recine işaret eder. Kıskanılmak istemek 
öne çıkar. Kıskanılmayan bir “sevgili” 
kara kara düşünmeye başlar. Ne hoş... 

Kıskançlık kültürel bir süreçte insanı ku-
şatır. O birey, bunun farkında değildir. 
Kendisine yabancılaşmıştır. Sevgililik ai-
diyetinin kurallarını, doğal zannederek. 
Doğasına uzak düşmüştür. Kıskançlık 
kemirgen bir asit gibi insanı yaşamdan 
düşürürken tutsaklığın erdemine sarılır. 
Bu asit yağmurundan kurtulmanın yolu 
aranmaz. Devreye başka bir yön girer. 
Kıskanan birey, çektiği acıyı bir kültürel 
devinim olarak algılamaz. Bunun nede-
ni olarak kıskandığı ötekini suçlar. Suç-
lu arar. Böylece hesap sormak günde-
me gelir. Ne garip bir tecelli değil mi? 
İki sevgili, doğal olanın manyetik çeki-
minde uzanan ellerini romansın melo-
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dilerinde ve arzunun şiirlerinde birleş-
tirecekleri anda, kıskançlık ani bir dalış 
yapar araya. Uzanan ellerin habersizli-
ğinde, sahiplenme duygularının taşıdı-
ğı kemirici asit, kıskançlığı bir kurum 
olarak ruhumuza geçirir. Başlayan şar-
kının adı, dayanaksız sözler ve kurgu-
lardır. Nam-ı diğer, spekülasiyonlardır. 
Artık bundan sonraki hikayeler hepini-
zin malumudur... Empati ne mümkün? 
Sevmek, karşısındakini borçlu kılıyorsa 
kıskançlık endamının arzındadır. Sahip-
lenme, bu asitin bir tezahürüdür. Ya da 
tersi...

Kıskançlık kurumsaldır toplumsal ya-
şamımızda. Örgütlü bir duyguya işaret 
eder. Kurumsal olduğu içindir ki kültürel 
bir bileşendir. İlginç bir özelliği, kıskanç-
lık duygusunu yaşamakta olan bireyin 
bunu yadsımasıdır. Yadsımak, sade bir 
“kıskanmıyorum” demeye tekabül et-
mez. Kıskanmayı haklı gösterecek ge-
rekçeler yapılanmaya başlar. Örneğin, 
rekabete dayalı bir öğretim dizgesinde 
öğrencilerin birbirinden defter, kitap ve 
ders notlarını saklaması gibi. Kıskançlık 
bir duyguya indirgenemez. Bir süreç-
tir. Ortam koşullarınca belirlenir. Ku-
rumsaldır, kültüreldir. Yaşama ilişkindir. 
Eğer ölçme ve değerlendirmede reka-
beti destekleyen öğeler varsa her öğ-
renci yarışta öne çıkmak için bencille-
şir. Kıskanmak, o koşullarda olumlanır. 
Geçerli bir boyut olur. Bir de işbirliksel 
öğrenimde bilginin birlikte üretildiği bir 
ortama bakalım. Bu koşullarda ortaya 
çıkan kıskançlık nitel ve nicel olarak 
farklıdır. İlkinde savunulabilirken ikin-
cisinde savunulamaz. Hangi durumun 
daha iyi, güzel ve uygun olduğunu tar-
tışmıyorum. Kıskançlığın kültürel süreç-
lerde belirlendiğinin altını çiziyorum. 

Kıskançlık en çok yaşadığımız, ancak 
en çok da sakladığımızı sandığımız bir 
olgudur. Herkes sakladığını sandığı için 

bunu konuşmaz. Ne estetik değil mi? 
Kendi kendimizi aldatıp dururuz ora-
cıklarda. Böylece ezberler tartışılmaz. 
Daha da güçlenirler. Sonra da, tekno-
lojinin çirkin yüzündeki asit yağmurları 
gibi ruhumuz da bu metafordan nasibi-
ni alır. 

Narsizm ve Kıskançlık Kıskacı

Kıskaç sözcüğünü kullanarak dolaysız 
bir olumsuzluğu ifade etmiyorum. Bir 
olguyu ya da olguları, olumlu-olumsuz 
kısır döngüsünde izah etmek olanaksız. 
Doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü gibi 
ikilemler arasında darallar yaşadığımız 
gibi. Kıskaç sözcüğü, karşılıklı ve sağlam 
bir etkileşime işaret etmekte. Birbirini 
besleyen bir duygu karmaşası. Mükem-
mel bir ezber. Günlük yaşamda, elbet-
te ekonomik ve varkalma uğraşları öne 
çıkar. Bunları yadsımak mümkün değil. 
Ayrıca, gündemi oluşturan siyasal örgü-
ler de zihnimizi haklı olarak epeyce işgal 
eder. Kıskançlık gibi konular gündemin 
arka sayfasında kalmış gibi olur. Ancak 
ruhsal dünyamızın, rüyalarımızda bile 
uyanık olduğunu düşünürsek düşün-
selliğimizin ve üzerine oturduğu mizaç 
karmaşasının da bir gündemi olacağını 
kabul edebiliriz. Farklı yaklaşımların, 
bir dünya görüşü olarak ekonomizimde 
ortak paydaları olması şaşırtıcı değildir. 
Psikanaliz gibi bir çözümleme uğraşının 
da hep göz ardı edilmesi buna göre hiç 
şaşırtıcı değildir. Herkes duyguları bağ-
lamında kendisini haklı görür. Böylece 
öteki/ötekiler, haksız olma referansını 
oluşturur. Dedikodu dediğimiz toplum-
sal süreç bir kültür olarak elbette gök-
ten zembille inmemiştir. Hiçbir inceleme 
ve araştırma yapmadan bireyin kendi-
sini haklı görmesi toplumca paylaşılan 
bir narsizimden başka bir şey olabilir 
mi? Toplumca paylaşılınca, akan sular 
durur. Tartışılacak birşey kalmamıştır 
çünkü. Kıskaç bu durum için uygun bir 
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metafordur işte.

Narsizm, mitolojiden gelen bir sözcük. 
Bilinen ve söylenceye dayanan bu öy-
künün kısaca altını çizeyim. Ekho, çok 
güzel bir peri kızıdır. Kendisine aşık olan 
binlercesine aldırmamaktadır. Ancak, 
birgün Narkissos adında çok yakışıklı 
bir avcıya rastlar ve aşık olur. Narkis-
sos karşılık vermez. Ekho aşkından erir 
gider. Olimpos dağını mekân edinen 
tanrılar bu adamı cezalandırmaya ka-
rar verirler. Kaderi çizilmiş Narkissos, 
avdan dönerken yorgun ve susamış bir 
halde nehrin kenarına gelir. Su içmek 
için eğildiğinde kendi yüzünü ve bede-
nini görür. Daha önce farkına varama-
dığı bu güzellik karşısında büyülenerek 
kendisine aşık olur. Yerinden kalkamaz 
ve içine kapanır. Ne yer ne içer ve kara 
sevdanın sularında eriyip gider. Rivayet 
edilir ki öldükten sonra bedeni çiçeklere 
dönüşür. Bugün bildiğimiz nergiz çiçeği, 
adını buradan alır. 

Kıskançlık duyguları rahatsız edicidir. 
İnsan her rahatsızlığını gidermeye, onu 
telafi etmeye çalışır. Kıskançlığı telafi 
etmenin yollarından birisi narsist duy-
gulardır. Birey dünyayı kendisine indir-
ger. Böylece rahatlar. Kendisine yönelik 
bir hayranlık telafi edici olmakla birlikte 
yeni bir rahatsızlığa götürür bireyi. Bu 
da, aşağılık duygusudur. Bu duygu, kıs-
kançlığı besleyen bir kaynaktır. Böylece, 
ruhsal dünyamızda birbirini etkileyen 
zıtlıklar ortaya çıkar. Bu zıtlıklar birbirini 
besler. Yaşamın böyle olduğuna ilişkin 
önyargılar oluşur. Kendine hayranlıkla, 
eksiklenme duyguları zıt ama simetrik 
değildir. Simetrik olsaydı aralarında ça-
tışma olmazdı. Asimetrik yapılanma, 
çatışmayı doğurur. Bu duygu çatışma-
sında mizaç örülür. Mizaç bireyin ruhsal 

resmidir. Böyle olunca bu konuda kendi-
sine yönelen eleştirilere direnç gösterir. 
Kendisini çözümlemeye yönelik tepkiler 
ya da abartılı hayranlıklar oluşur. Bunlar 
aktarımlardır. İnsanı anlamak, bu direnç 
ve aktarımların çözümlenmesine çalışıl-
dığı sahnede oynanır. Bu harika oyunun 
adı psikanalizdir. 

Anne ve babalarımızın çocuklarını abar-
tarak sevmesi, onları, diğer yaşıtlarına 
göre üstün görmeleri ve tüm bunları 
çocuklarına hissettirmeleri narsizmin 
temellerini atmaz mı? Aşkın ızdıraba 
dönüşmesi, narsist duyguların asimet-
rik zıtlığından kaynaklanmaz mı? Aşık 
olan bireyde baskılanan narsist duygu-
lar, kendisini âşık olduğu kişiye indir-
gemesine neden olur.  Böylece, aşkın 
bir aktarım olduğuna ilişkin ipuçları ele 
geçer. Izdırabından kurtulmak için aşk, 
toplumsal olarak yüceltilir. Aşık olana bir 
destek oluşur. Böylece, aşk tartışılmaz 
bir ezber olmaya devam eder. Özgüveni 
ele alalım biraz da. Sözcük olarak çok 
şanslı. Herkesin tartışmasız sevdiği bir 
kelime. Sağlam bir ezber. Özgüvenin 
özellikle çocuklarda, narsist duygula-
rın öne çıkacağını neden düşünmeyiz? 
Kendisine yönelik yapay bir güven bas-
kısının güzel bir resmi, çocukların ayna-
nın önünde saçlarını düzeltirken sahne-
ye çıkan yüz mimikleridir. Öğretmen ve 
öğrenci arasındaki uçurumlar, narsizmin 
bahçesinden gelen nergiz çiçekleriyle 
süslü değil midir? 

Psikanalizin özellikle öğretim süreçle-
rinde ele alınmasında büyük yarar var-
dır. Özgüvenin yerine insanın kendisini 
tanımaya çalışması, kendine özgü doğal 
özelliklerinin farkına varması, bu farkın-
dalık içinde kendisini sorgulayabilmesi 
zor ama harika bir edimdir...
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meslek meNsuplaRiNiN bağli olduklaRi VeRgi daiResiNe VeRmek 
zoRuNda olduklaRi bildiRimleR Ve sözleşmeleRiN damga VeRgisi

> Tuncel ATABEY / Gelirler Başkontrolörü

I-GİRİŞ

Serbest muhasebeci mali müşavirler 
mesleklerinin icrası esnasında bu faaliyet-
leri ile ilgili olarak, yürürlükteki mevzuat 
hükümleri çerçevesinde bağlı bulunduk-
ları vergi dairesine çeşitli bilgiler vermek 
zorundadırlar . Söz konusu bilgilerden 
birincisi vergi levhasını onaylattıkları mü-
kellefler listesi  diğeri ise beyannamele-
rini imzaladıkları mükellefler listesi oluş-
turmaktadır. Yazımızda söz konusu bildi-
rimlerin ne zaman verileceği bildirimde 
bulunulmaması halinde nasıl bir cezai 
işlemle muhatap tutulacağı açıklanmış-
tır. Diğer taraftan meslek mensuplarının 
müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeler-
den kaynaklanan damga vergisi beyan-
namesinin de verilmesi gerekliliği yazı-
mızda ele alınmıştır.

II- VERGİ LEVHALARI ONAYLANAN 
MÜKELLEFLER LİSTESİ 

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 
5’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 
uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile ser-
maye şirketleri her yıl Mayıs ayının son 
gününe kadar vergi tarhına esas olan 
kazanç tutarları ile bunlara isabet eden 
vergi miktarlarını gösteren levhayı; mer-
kezlerine, şubelerine, satış mağazalarına 
iş sahipleri ile mükellefler tarafından ko-
layca görünüp okunacak şekilde asmak 
zorundadırlar. Söz konusu madde uyarın-
ca vergi levhasına ilişkin diğer hususların 
Maliye Bakanlığınca belirlenerek çeşitli 
tarihlerde yayınlanan tebliğlerle açıklan-
mıştır.

Maliye Bakanlığınca, vergi levhasının tas-
dikine ve asılmasına ilişkin olarak yayım-

lanan 142 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğinde, vergi levhasının her 
yılın Mayıs ayı sonuna kadar vergi dai-
resine tasdik ettirilmesi gerektiği; özel 
hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin 
ise vergi levhalarını beyanname verme 
dönemini takip eden ay sonuna kadar 
tasdik ettirecekleri belirtilmiştir.

272 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğinde; vergi levhası tasdik işlemle-
rinin her yıl Mayıs ayının son günlerin-
de vergi dairelerinin iş yükünü artırdığı, 
mükellefler açısından da gereksiz zaman 
kaybına yol açtığı; bu nedenle de bu 
tebliğin yayımından itibaren vergi lev-
hası tasdik ettirecek mükellefler, tasdik 
işlemini bağlı oldukları vergi dairelerine 
yaptırabilecekleri gibi dilerlerse 142 sıra 
no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
belirtilen sürelerde;

a) Serbest Muhasebeci, Serbest Muha-
sebeci ve Mali Müşavirlerin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a 
maddesi uyarınca defterlerini tutmak 
üzere sözleşme düzenledikleri veya işlet-
melerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 
sayılı Kanuna göre yetki almış serbest 
muhasebeci veya serbest muhasebeci 
mali müşavirlere,

b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Mu-
hasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 
sıra no.lu Genel Tebliğ uyarınca beyanna-
melerini imzalattıkları meslek mensupla-
rına,

c) 18 sıra no.lu Serbest Muhasebeci, Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Ye-
minli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebli-
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ği uyarınca beyannamelerini tasdik eden 
yeminli mali müşavire de tasdik ettirebi-
lecekleri; yukarıda sayılan kişiler mükel-
lefin ilgili yıl/hesap dönemi tahakkuk fişini 
dikkate almak suretiyle, tarih, ad ve so-
yadını yazarak levhayı imzalayacak (mü-
hür bulunanlar mühür de tatbik edecek) 
ve bu fişin bir örneğini zamanaşımı süre-
since saklayacakları; bu kişilerin ayrıca, 
her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhası-
nı tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları 
(tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik 
numaralarına ilişkin bilgileri Haziran ayı-
nın 25 ine kadar bunların bağlı oldukları 
vergi dairelerine Vergi Usul Kanununun 
149 uncu maddesi uyarınca bir yazı ekin-
de bildirecekleri, belirtilmiştir.

Diğer taraftan, vergi levhası asma ve bu-
lundurma zorunluluğuna uymayanlara 
Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü madde-
sinin 4 numaralı bendine göre özel usul-
süzlük cezası kesileceği, levhasını tasdik 
ettikleri mükellefleri vergi dairesine za-
manında bildirmeyen veya eksik bildiren 
meslek mensuplarına ise anılan Kanunun 
mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel 
usulsüzlük cezasının kesileceği ve gerçe-
ğe aykırı olarak vergi levhası tasdik et-
tiği tespit edilen meslek mensuplarının 
ise kovuşturma yapılmak üzere bağlı ol-
dukları mesleki teşekküllere bildirileceği, 
belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıla-
cağı üzere meslek mensupları vergi lev-
halarını onayladıkları mükelleflerin liste-
sini her yılın Haziran ayının 25’ine kadar 
bağlı oldukları vergi dairelerine vermeleri 
gerekmektedir. Söz konusu listelerin ve-
rilmemesi halinde ise meslek mensupları 
adına bağlı oldukları vergi dairesince özel 
usulsüzlük cezası kesilebilecektir. 

III- BEYANNAMELERİ İMZALANAN 
MÜKELLEFLER LİSTESİ 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Ser-

best Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Ye-
minli Mali Müşavirlik Kanununa istinaden 
çıkarılan, Vergi Beyannamelerinin Ser-
best Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 
4 Sıra Numaralı Tebliğ uyarınca; meslek 
mensupları, beyannamelerini imzaladık-
ları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulun-
dukları vergi dairesi ve vergi numarala-
rını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15’inci 
günü mesai saati bitimine kadar kendi-
lerinin bağlı bulundukları vergi dairesine 
vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek 
odasına kayıtlı olduğunu “oda faaliyet 
belgesi” ile belgeleyen meslek mensubu 
tarafından bizzat imzalanarak vergi dai-
resine yazı ekinde teslim edilecektir.

Vergi Usul Kanununun 352’nci madde-
sinin II-7’nci bendinde; vergi beyanna-
meleri, bildirimler, evrak ve vesikaların 
kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ek-
leri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer 
düzenlemelere ilişkin hükümlere uyul-
mamış olması halinde ikinci derece usul-
süzlük cezası kesileceği belirtilmiştir. Söz 
konusu madde gereğince, beyanname-
lerini imzaladıkları mükelleflerin listesini 
bağlı oldukları vergi dairesine bildirme-
yen meslek mensupları usulsüzlük cezası 
ile muhatap olabileceklerdir. 

IV-SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER DÜZENLEDİKLERİ 
SÖZLEŞMELER İÇİN DAMGA VERGİ-
Sİ BEYANNAMESİ VERMELİMİDİR.

Bilindiği üzere, 13/6/1989 tarih ve 20194 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3568 
sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ile bu 
Kanunun 50 nci ve geçici 4’üncü maddesi 
hükmüne dayanılarak hazırlanan “Ser-
best Muhasebeci, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin 
Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin” 24’üncü maddesinde; tarafların, 
mesleki konularda yapılacak işler için 
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sözleşme yapabileceği, aşağıdaki çalışma 
konularında sözleşme yapılması zorunlu 
olduğu belirtilmiştir. Sözleşme yapılması 
zorunlu konular şu şekildedir.
a) Defter tutmak,
b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizme-
tinde,
c) İnceleme, tahlil ve denetim yapmak 
ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini dü-
zenlemek,
d) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlem-
leri.

Yukarıda belirtilen yönetmeliğin 25’inci 
maddesinde ise sözleşmede bulunacak 
asgari bilgileri açıklamaktadır.  

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. 
maddesinde bu kanuna ekli (1) sayılı 
tabloda yazılı kağıtların damga vergisine 
tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar terimi-
nin yazılıp imzalanmak veya imza yerine 
geçen bir işaret koymak suretiyle düzen-
lenen ve herhangi bir hususu ispat veya 
belli etmek için ibraz edilebilecek olan 
belgeler ile elektronik imza kullanılmak 
suretiyle manyetik ortamda ve elektronik 
veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade 
edilmiştir. Aynı kanunun 3’üncü madde-
sinde ise damga vergisinin mükellefiye-
tinin kağıtları imza edenler olduğu ile (1) 
sayılı tabloda yer alan “Akitlerle ilgili ka-
ğıtlar” başlığı altında mukavelenamelerin 
binde 7,5 nispetinde damga vergisine 
tabi olduğu belirtilmiştir. 43 No’lu Dam-
ga Vergisi Genel Tebliğinde ise; makbuz 
karşılığında ödeme şeklinin asıl ödeme 
usulü olarak belirlendiği, Maliye Bakan-
lığınca belirlenen mükellefler kurum ve 
kuruluşlar tarafından bir beyanname ile 
bildirilip, 26’ncı günü akşamına kadar 
ödeneceği, bunun dışında kalan haller-
de kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 
gün içinde vergi dairesine bir beyanname 
ile bildirilip, aynı süre içinde ödeneceği 
belirtilmiştir. 

Konu ile ilgili yayınlanan 44 no’lu Damga 
Vergisi Genel Tebliğinde ise sürekli dam-
ga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilecek 
mükellefler arasına Serbest Meslek Er-
babının da eklenmesi uygun görülmüş-
tür.  Damga Vergisi Kanunun  24’üncü 
maddesinde “……..  Birden fazla kişi tara-
fından imza edilen kağıtlara ait vergi ve 
cezanın tamamından imza edenler mü-
teselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında 
vergiden müstesna olanların bulunması 
Damga Vergisinin noksan ödenmesini 
gerektirmez. Damga Vergisinden muaf 
kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda 
yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzen-
lenen ve sadece bu kurumların imzasını 
taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı ki-
şiler tarafından ödenir. Ancak bu kağıt-
lara ait verginin hiç ödenmemesi veya 
noksan ödenmesi halinde vergi ve ceza-
nın tamamından kişilerle birlikte kurum-
lar müteselsilen sorumludurlar.” hükmü 
yer almaktadır.

Yukarıda yer alan kanuni düzenlemeler-
den anlaşılacağı üzere meslek mensup-
larının mükellefleri ile düzenledikleri söz-
leşmeden kaynaklanan damga vergilerini 
beyanname ile bağlı bulundukları vergi 
dairesine bildirmek zorundadırlar. Söz-
leşme düzenledikleri halde damga vergisi 
beyannamesinin verilmemesi durumun-
da ise ilgili meslek mensubunun işlemle-
ri vergi incelemesine tabi tutularak ziya 
uğratılan verginin tespiti yapılabileceği 
gibi beyanname verilmeyen dönemler 
takdir komisyonuna sevk edilerek dönem 
matrahının resen takdiri de söz konusu 
olabilecektir. Bu nedenle meslek men-
suplarının bu gibi hukuki işlemlere tabi 
tutulmamaları için ilgili dönem beyanna-
melerinin kanuni süresinde verilmesi ile 
beyanname verilmeyen geçmiş dönem 
beyanlarının ise pişmanlık hükümlerin-
den yararlanarak verilmesinde fayda bu-
lunduğu düşünülmektedir. 
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İşe başlama bildiRimleRiNiN meslek meNsuplaRi taRafiNdaN 
İmzalaNmasiNda dikkat edilmesi geRekeN HususlaR

> Erkan GÜRBOĞA / Gelirler Başkontrolörü

I- Genel Bilgi

22 seri numaralı SM, SMM VE YMM Kanu-
nu Genel Tebliği ile 213 sayılı Kanun'un 
153. maddesinde sayılan mükellefler 
(götürü mükellefler ha-
riç), diledikleri takdirde 
işe başlama/bırakma 
bildirimlerini, 3/1/1990 
gün ve 20391 sayılı 
Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Serbest Muhase-
beci, Serbest Muhase-
beci Mali Müşavir ve Ye-
minli Mali Müşavirlerin 
Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik”in 
24/a maddesi uyarın-
ca defterlerini tutmak 
üzere sözleşme düzen-
ledikleri veya işletmede 
bağımlı olarak çalışan 
ve 3568 sayılı Kanuna 
göre yetki almış serbest 
muhasebeci veya ser-
best muhasebeci mali 
müşavirlere de imzala-
tabileceklerdir. Serbest 
muhasebeci veya ser-
best muhasebeci mali 
müşavirler tarafından 
imzalanan İşe Başlama/
Bırakma Bildirimlerine 
istinaden, vergi dairele-
rince yapılacak yoklamanın sonucu bek-
lenilmeksizin mükellefiyet tesis edilerek 
vergi numarası verilecek veya terk et-
tirilecektir. İşe başlama veya bırakma-

lara ilişkin yoklama işlemleri ise vergi 
daireleri tarafından, mükellefiyet tesis 
veya terk tarihinden itibaren en geç 1 
ay içinde yaptırılacaktır.

Bu yazımızda işe başla-
ma/bırakma bildirimini 
imzalayan meslek men-
suplarının dikkat etme-
leri gereken hususlara 
ilişkin kişisel görüşleri-
miz yer alacaktır.

II- İŞE BAŞLAMA 
BİLDİRİMİ  
İLE İLGİLİ GENEL 
BİLGİLER

A- İşe Başlama  
Bildiriminde 
Bulunmak Zorunda 
Olan Mükellefler 

213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu'nun 152. mad-
desi uyarınca aşağıda 
yazılı mükelleflerden 
işe başlayanlar keyfiye-
ti vergi dairesine bildir-
meye mecburdurlar: 

1. Vergiye tabi ticaret 
ve sanat erbabı; 

2. Serbest meslek erba-
bı; 

3. Kurumlar vergisi mükellefleri; 

4. Kollektif ve adi şirket ortaklariyle ko-

3568 sayılı Kanun'a 
göre yetki almış 

serbest muhasebeci 
veya serbest 

muhasebeci mali 
müşavirlere de 

imzalatabileceklerdir. 
Serbest muhasebeci 

veya serbest 
muhasebeci mali 

müşavirler tarafından 
imzalanan İşe 

Başlama/Bırakma 
Bildirimlerine 

istinaden, vergi 
dairelerince yapılacak 

yoklamanın sonucu 
beklenilmeksizin 

mükellefiyet 
tesis edilerek 

vergi numarası 
verilecek veya terk 

ettirilecektir.
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mandit şirketlerin komandite ortakları. 

Defter tutmaya mecbur olmayan mü-
kelleflerden, okuma yazması olmayan-
lar bildirmeleri sözle yapabilirler. Sözle 
yapılan bildirmeler tutanakla tespit edi-
lir ve işe başlama/bırakma bildirimi ilgili 
memur tarafından düzenlenir

Gelirleri; ücret, gayrimenkul sermaye 
iradı, menkul sermaye iradı ile diğer 
kazanç ve iratlardan veya bunların bir 
kaçından ibaret olanların mükellefiyete 
giriş işlemleri verdikleri ilk beyanna-
meler üzerine yapılır. 
Bu nedenle anılan mü-
kelleflerin işe başlama 
bildiriminde bulunma-
ları gerekmemektedir. 
Diğer ücret kapsamına 
giren hizmet erbabının 
mükellefiyet tesisi işve-
renden alacakları iş bil-
dirimi üzerine yapılır ve 
kendilerine vergi karne-
si verilir. İş bildiriminde 
işverenin adı soyadı, 
bağlı olduğu vergi dai-
resi, vergi kimlik numa-
rası, adresi ve imzası-
nın bulunmasına dikkat 
edilir.

B- İşe Başlama 
Bildiriminde  
Aranılan Belgeler

Bildirimler, “İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA 
BİLDİRİMİ” ile yapılır. 

Bildirim;

a) Gerçek kişilerde mükellef ,

b) Tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan-
larda bunları temsile yetkili kişiler, tara-
fından imzalanır.

c) İşe başlama/bırakma bildiriminin ser-
best muhasebeci, serbest muhasebeci 

mali müşavir veya yeminli mali müşa-
virler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, 
bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca 
kaşe/mühür basılmak suretiyle imzala-
nır.

İşe başlama bildirimi ekinde:

1- Noter onaylı imza sirküleri (basit 
usulde vergilendirilenler hariç);

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti (mükel-
lefin vergi dairesine bizzat başvurma-
sı halinde nüfus cüzdanının fotokopisi 

müdür yardımcısı, şef 
veya görevlendirilecek 
bir memur tarafından 
aslı ile karşılaştırılarak 
“Aslının Aynıdır” şeklin-
de tasdik edilir);

3- İkâmetgah ilmüha-
beri;

4- Basit usulde vergi-
lendirme talebeden yü-
kümlülerden:

İşyerinin kendisine •	
ait olması halinde em-
lak vergisine esas olan 
vergi değerini gösterir 
belediyeden alınacak 
onaylı bir belge; 

İşyerinin kiralanmış •	
olması halinde ise kira 

kontratının bir örneği;

5- Ticari plakalı nakil vasıtaları sahip-
lerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya 
noter senedinin tasdikli bir örneği (fa-
tura veya noter senedi örneğinin aslı 
ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür 
yardımcısı veya şef tarafından tasdik 
edilir);

6- Tüzel kişilerden şirketin ana sözleş-
mesinin noter onaylı bir örneği ile Tica-
ret Siciline müracaatına ait belgenin bir 

Ticaret sicili 
memurlukları, 

kurumlar vergisi 
mükellefi olup 
da Türk Ticaret 
Kanunu'nun 30. 

maddesi uyarınca 
tescil için başvuran 

mükelleflerin 
başvuru evraklarının 

bir suretini ilgili 
vergi dairesine 

intikal ettirir. Bu 
mükelleflerin işe 

başlamayı bildirme 
yükümlülükleri yerine 

getirilmiş sayılır. 
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örneği;

7- Tüzel kişilerden, şirketi temsile yet-
kili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı sure-
ti, ikametgah ilmühaberi, noter onaylı 
imza sirküleri;

8- Kooperatiflerden varsa üst birliğe ka-
yıtlı olduklarına dair yazı istenir.

Gelirleri; ücret, gayrimenkul sermaye 
iradı, menkul sermaye iradı ile diğer 
kazanç ve iratlardan veya bunların bir 
kaçından ibaret olanların mükellefiyete 
giriş işlemleri verdikleri ilk beyanname-
ler üzerine yapılır.

Diğer ücret kapsamına giren hizmet er-
babının mükellefiyet tesisi işverenden 
alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve 
kendilerine vergi karnesi verilir. İş bildi-
riminde işverenin adı soyadı, bağlı oldu-
ğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, 
adresi ve imzasının bulunmasına dikkat 
edilir.

C- İşe Başlamada  Bildirim Süresi

Gerçek kişilerde işe başlama bildirim-
leri, işe başlama tarihinden itibaren on 
gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış 
avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre 
yetki almış meslek mensuplarınca, şir-
ketlerin kuruluş aşamasında işe başla-
ma bildirimleri ise işe başlama tarihin-
den itibaren on gün içinde ticaret sicili 
memurluğunca ilgili vergi dairesine ya-
pılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri 
dışında yapılacak bildirimler ile işi bı-
rakma ve değişiklik bildirimleri, bildiri-
lecek olayın vuku tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde mükellef tarafından vergi 
dairesine yapılır.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar 
vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret 
Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca tes-
cil için başvuran mükelleflerin başvuru 

evraklarının bir suretini ilgili vergi da-
iresine intikal ettirir. Bu mükelleflerin 
işe başlamayı bildirme yükümlülükleri 
yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yüküm-
lülüğünü süresi içinde yerine getirme-
yen ticaret sicili memurları hakkında işe 
başlamanın zamanında bildirilmemesi-
ne ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri 
uygulanır. 

D- İşe Başlama Bildiriminde  
Eksikliklerin Tamamlanması

Mükelleflerce elden getirilen ya da pos-
ta ile gönderilen işe başlama/bırakma 
bildirimi üzerine müdür yardımcısı veya 
servis şefi tarafından;

Bildirim elden getirilmiş ise varsa ek-•	
siklikleri tamamlattırılır ve yükümlüye 
imzalattırılır. Vergi dairesi tarha yetki-
li değilse durum mükellefe açıklanır ve 
bildirim geri verilir. 

Bildirim posta ile gönderilmiş ise var-•	
sa noksan bilgiler ve diğer hususlar not 
edilir. Yapılan kontrol sonucuna göre 
bildirim havale edilir. 

Mükellefin işe başlamayı dilekçe ile bil-
dirmesi halinde işe başlama/bırakma 
bildirimi mükellefe posta ile gönderil-
mek veya mükellef  bizzat vergi daire-
sine çağrılmak suretiyle doldurulması 
sağlanır.

Posta ile gönderilen ve vergi dairesi tarh 
yetkisine girmeyen bildirimler, mükelle-
fin bağlı olduğu vergi dairesine bir yazı 
ekinde gönderilir ve durum mükellefe 
bildirilir.

Eksik belge ve bilgilerin tamamlattırıl-
ması amacıyla mükellefe bir yazı yazı-
lır.

E- Bildirimlerin Meslek  
Mensuplarınca İmzalanması
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31/05/1997  tarih ve 23005 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 22 seri numaralı 
SM, SMM ve YMM Kanunu Genel Tebli-
ği uyarınca  213 sayılı Kanun'un 153. 
maddesinde sayılan mükellefler (götü-
rü mükellefler hariç), diledikleri takdir-
de işe başlama/bırakma bildirimlerini, 
3/1/1990 gün ve 20391 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Serbest Muha-
sebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
vir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 
24/a maddesi uyarınca defterlerini 
tutmak üzere söz-
leşme düzenledikleri 
veya işletmede bağımlı 
olarak çalışan ve 3568 
sayılı Kanun'a göre yet-
ki almış serbest mu-
hasebeci veya serbest 
muhasebeci mali müşa-
virlere de imzalatabile-
ceklerdir. 

Serbest muhasebeci 
veya serbest muhase-
beci mali müşavirler ta-
rafından imzalanan işe 
başlama/bırakma bildi-
rimlerine istinaden, vergi dairelerince 
yapılacak yoklamanın sonucu bekle-
nilmeksizin mükellefiyet tesis edilerek 
vergi numarası verilecek veya terk et-
tirilecektir. İşe başlama veya bırakma-
lara ilişkin yoklama işlemleri ise vergi 
daireleri tarafından, mükellefiyet tesis 
veya terk tarihinden itibaren en geç 1 
ay içinde yaptırılacaktır. 

Serbest muhasebeci veya serbest mu-
hasebeci mali müşavirler, işe başlama/
bırakma bildirimlerinde ad, soyad, ver-
gi dairesi, vergi numarası bağlı olduğu 
oda, sözleşmenin tarihi ve sayısına iliş-
kin bilgilerin yer aldığı bölümü eksiksiz 
olarak doldurmak zorundadırlar. 

Ayrıca 18 sıra numaralı “Serbest Muha-
sebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka-
nunu Genel Tebliği” hükümlerine göre 
mükelleflerle sözleşme imzalayan veya 
işletmede bağımlı çalışan yeminli mali 
müşavirlerin de işe başlama/bırakma bil-
dirimlerini tasdik edebilecekleri tabiidir. 

Serbest muhasebeciler ve serbest mu-
hasebeci mali müşavirler imzaladıkları 
işe başlama/bırakma bildirimleri ile ilgi-
li bilgilerin ve eklerinin doğruluğundan 
sorumludurlar. Bu sorumluluk kapsa-

mına giren işlemlerden 
dolayı bir vergi ziyaı 
ortaya çıktığı takdir-
de, bildirimi imzalayan 
meslek mensubu, Vergi 
Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca ziyaa uğratı-
lan vergi ile buna iliş-
kin cezalar ve gecikme 
faizlerinden mükellefle 
birlikte müştereken ve 
müteselsilen s0rumlu 
olacaktır. Sorumlulukla 
ilgili bu hükümler bildi-
rimi tasdik eden Yeminli 

Mali Müşavir için de aynı şekilde geçerli 
olacaktır. 

III- SONUÇ

İşletmelerde bağımlı olarak çalışma-
yan Serbest Muhasebeci, Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavir tarafından İşe  
başlama veya bırakma bildiriminin im-
zalanabilmesi için mutlaka mükellefle 
aralarında defterlerini tutmak üzere bir 
sözleşmenin imzalanmış olması gerekir. 
Aksi takdirde sözleşmesi bulunmayan 
mükelleflerin işe başlama bırakma bil-
dirimlerini Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir tarafından im-
zalanması ve mükellefiyetlerinin hemen 
tesisi mümkün olmayacaktır. 

Serbest 
muhasebeciler ve 

serbest muhasebeci 
mali müşavirler 
imzaladıkları işe 

başlama/bırakma 
bildirimleri ile 
ilgili bilgilerin 
ve eklerinin 

doğruluğundan 
sorumludurlar. 
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sağlik peRsoNeli özeliNde sigoRtalilik HalleRiNiN

biRleşmesiNiN soNuçlaRi

> Dr. Özkan BİLGİLİ / SGK Başmüfettişi

GİRİŞ

5510 sayılı Kanun ile iş sözleşmesi ile ça-
lışanlar, bağımsız çalışanlar ve kamu gö-
revlileri artık sosyal sigortalı sayılmakta-
lar. Bu şekilde farklı çalışma statülerinde 
bulunanların, bulundukları statüde birden 
fazla işte çalışmaları uygulamada herhan-
gi bir soruna sebep olmamakta; ancak 
sözü edilen gruplar, aynı anda birden faz-
la statüde çalışmaları halinde yani sigor-
talılık hallerinin birleşmesi halinde ortaya 
kimi sorunlar çıkabilmektedir.

Sigortalılık hallerinin birleşmesi halinde 
hangi statüde sigortalı sayılacağı sorunu, 
sosyal güvenlikte teklik ilkesi çerçevesin-
de çözülmüş iken sosyal sigorta ve ge-
nel sağlık sigortası uygulamasında kimi 
sorunları da beraberinde getirmiş bulun-
makta. Yazımızda konu sağlık personeli 
özelinde ele alınmış ve bu kapsamda çö-
züm önerisi de geliştirilmeye çalışılmıştır.

I– Sosyal Güvenlikte Teklik İlkesi

Bir çalışanın aynı zaman dilimi içinde sa-
dece bir sigorta kurumunun kapsamında 
olması gerektiği yargı kararları ile de net-
leştirilmiş bir husustur.1 Buna sosyal gü-
venlikte teklik ilkesi denilmektedir. Geç-
miş dönemde, birden fazla sosyal sigorta 
kanunu ve bu kanunları uygulayan SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi sosyal 
sigorta kurumlarının var olması bazı so-
runları da beraberinde getirmekteydi. Bir 
kimsenin, aynı dönem içerisinde birden 
fazla sosyal sigorta kurumuna prim öde-
mesi ve o kurumların sigortalı sayılması-
na izin verilmemiştir.2

Çalışan kişi aynı anda birden fazla sigorta 
kurumunun kapsamında olma koşulları-

nı taşıyor ise bu kurumlardan hangisinin 
dikkate alınacağı hususunda Yargıtay iki 
yaklaşımı benimsemiştir. Bunlardan biri-
si baskın çalışma biçimi, diğeri de hangi 
çalışma biçiminin önce başladığıdır. Bir 
kararında Yargıtay, “… sosyal güvenlik 
sistemimizde çifte sigortalılık sözkonusu 
olmadığından her iki sosyal güvenlik ku-
rumuna tabi sigortalılığın çakışması halin-
de baskın çalışmanın geçtiği kurumdaki 
çalışmaya geçerlilik tanınması gerekir." 
demiştir.3 5510 sayılı Kanunda ise aynı 
anda birden fazla statüde çalışanın kamu 
görevlisi olup olmadığı ile birlikte önce 
başlayan sigortalılık ilişkisine geçerlilik 
tanındığı görülmektedir.

5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalılık 
hallerinin birleşmesi özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli 
açısından önemli sonuçları da beraberinde 
getirmektedir. 5510 sayılı Kanun uyarın-
ca hizmet akdi ile çalışanlar, Kanun'un 4. 
maddesi birinci fıkrası (a) bendi;  bağım-
sız olarak çalışanlar Kanun'un 4. maddesi 
birinci fıkrası (b) bendi ve kamu görevlisi 
olarak çalışanlar da Kanun'un 4. maddesi 
birinci fıkrası (c) bendi kapsamında sigor-
talı sayılmaktadır. Belirtelim ki özellikle 
sağlık personelinin bu sigortalılık halleri-
nin hepsine birden tabi olarak aynı ay içe-
risinde çalışması mümkün olabilmektedir. 
Sağlık personelinin böylesi bir durumda 
hangi statüde sigortalı sayılacağının ve 
bunun sonuçlarının neler olabileceğinin 
tartışılması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun'un 53. maddesi birinci 
fıkrasına göre; sigortalının, 4. maddenin 
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerin-
de yer alan sigortalılık hallerinden birden 
fazlasına aynı anda tabi olmasını gerek-
tirecek şekilde çalışması halinde; önce-
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likle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında 
çalışması yoksa ilk önce başlayan sigor-
talılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayı-
lacaktır. 5510 sayılı Kanun ile de sosyal 
güvenlikte teklik ilkesinin devam ettirildi-
ği görülmektedir.4 Şu halde, birden fazla 
işyerinde çalışması mümkün olan sağlık 
personelinde sigortalılık hallerinin birleş-
mesi sözkonusu olabilecektir. Kurum ve 
sosyal sigorta hükümleri birleşse de sos-
yal sigortada “teklik ilkesi”nin burada da 
hükmünü icra ettiği görülmektedir.

Dahası, Kanun'un 53. maddesi ikinci fıkra-
sı gereğince 4. maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamında sayılanlar, kendile-
rine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 
dolayı, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı olarak bildiri-
lemeyeceklerdir. 5510 sayılı Kanun'un 53. 
maddesi beşinci fıkrasına göre ise sigor-
talının, bu madde hükmüne göre sigorta-
lı sayılması gereken sigortalılık halinden 
başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş 
olması durumunda, ödenen primler birin-
ci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali 
için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık 
halinde geçmiş kabul edilecektir.

Şu halde; kamu sağlık kurum ve kuru-
luşlarında çalışan hekim, diş hekimi, ebe, 
hemşire ve toplum sağlığı bölümü me-
zunu sağlık memurları, aynı zamanda 
2368 sayılı Kanun hükümlerine göre özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet 
akdi ile çalıştıklarında bile yine 5510 sa-
yılı Kanun'un 4. maddesi birinci fıkrası (c) 
bendi kapsamında sigortalı sayılacaklar-
dır. Sağlık personeli bir şirket ortağı ise 
ya da muayenehanesinden ötürü gelir 
vergisi mükellefi olarak Kanun'un 4. mad-
desi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında 
sigortalı iken aynı zamanda bir özel has-
tanede hizmet akdi ile çalışır ise hangi 
çalışma statüsü önce başladıysa yani ilk 
önce başlayan sigortalılık ilişkisine göre 
sigortalı sayılacaktır.

Sigortalılık hallerinin birleşmesi, bu ne-
denle birden fazla statüde çalışması 
mümkün olan sağlık çalışanları açından, 
önemli sosyal sigorta ve genel sağlık si-
gortası sonuç ve sorunlarını da beraberin-
de getireceğe benziyor. Muhtemel sonuç 
ve sorunlar, aşağıda örnekler yardımıyla 
açıklanmaya çalışılmıştır.

II  – Sigortalılık Hallerinin  
Birleşmesinin Sonuçları

II .1 – Kısa Vadeli Sigorta  
Kolları Açısından

Bu başlık altında, kamu görevlisi olduğu 
halde, aynı zamanda özel bir sağlık tesi-
sinde hizmet akdi ile çalışan sağlık perso-
nelinin; yine kamu görevlisi olduğu halde, 
aynı anda özel bir sağlık tesisi işleten şir-
kete ortak olan veya muayenehane açan 
sağlık personelinin; şirket ortağı ya da 
muayenehanesi sebebiyle vergi mükelle-
fiyeti olduğu halde, aynı zamanda özel bir 
sağlık tesisinde de hizmet akdi ile çalışan 
sağlık personelinin karşılaşabileceği kısa 
vadeli sosyal sigorta risklerinin gerçekleş-
mesi durumunda yapılacak sosyal sigorta 
işlemleri ele alınacaktır.

5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi birinci 
fıkrası (c) bendi kapsamında sigortalı olan 
ve bir kamu sağlık tesisinde hekim olarak 
çalıştığı halde, 2368 sayılı Kanun'a uy-
gun olarak hizmet akdine tabi bir şekilde 
(yani Kanun'un 4. maddesi birinci fıkrası 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak 
biçimde) özel bir sağlık tesisinde çalıştı-
ğı sırada, Kanun'un 13. maddesi kapsa-
mında iş kazasına uğraması durumunda 
nasıl bir işlem yapılacaktır? İş kazasından 
ötürü sorumluluk var ise Kurum'un yapa-
bileceği bir işlem var mıdır? Bu soruların 
yanıtlarını bulmak gerekmektedir.

Sağlık personeli sadece Kanun'un 4. 
maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsa-
mında sigortalı olarak çalışırken iş kaza-
sına uğradığında, iş kazasında işveren ve 
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üçüncü kişilerin sorumluluğu araştırılacak 
ve sonucuna göre işlem yapılacaktır. Yani 
Kanun'un 21. maddesi birinci fıkrasına 
göre, iş kazası ve meslek hastalığı, işve-
renin kastı veya sigortalıların sağlığını 
koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı 
bir hareketi sonucu meydana gelmişse, 
Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine 
bu Kanun gereğince yapılan veya ileride 
yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin ser-
maye değeri toplamı, sigortalı veya hak 
sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri 
tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca iş-
verene ödettirilecektir.

Benzer şekilde, Kanun'un 21. maddesi 
dördüncü fıkrasına göre iş kazası, meslek 
hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişi-
nin kusuru nedeniyle meydana gelmiş-
se, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan 
veya ileride yapılması gereken ödemeler 
ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk 
peşin sermaye değerinin yarısı, za-
rara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet 
kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû 
edilecektir.

Ancak, örneğimizde özel sağlık tesisinde 
iş kazasına uğrayan veya meslek hasta-
lığına tutulan sağlık personeli Kanun'un 
4. maddesi birinci fıkrası (c) bendi kap-
samında sigortalı sayıldığından, Kanun'un 
4. maddesi altıncı fıkrası uyarınca hak-
kında kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin 
hükümler uygulanamayacaktır. Zira 5510 
sayılı Kanun'un 4. maddesi altıncı fıkra-
sında, bu Kanunun kısa vadeli sigorta kol-
larına ilişkin hükümlerinin 4. maddenin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında si-
gortalı sayılanlara bu kapsamda oldukla-
rı sürece uygulanmayacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

Bu durumda,  Kanun'un 4. maddesi birin-
ci fıkrası (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayıldığı halde, sağlık mevzuatına uygun 
olarak özel bir sağlık tesisinde Kanun'un 

4. maddesi birinci fıkrası (a) bendi kap-
samında sigortalı sayılmayı gerektirir bir 
biçimde iş kazasına uğrayıp meslek has-
talığına tutulan sağlık personeline, öde-
nek verilemeyeceği gibi gelir de bağla-
namayacaktır. Dahası, özel sağlık kurum 
ve kuruluşu da 5510 sayılı Kanun kapsa-
mında bu sağlık personelinin işvereni sa-
yılamayacağından dolayı, iş kazası, kastı 
veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş 
güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi 
sonucu meydana gelmiş olsa bile, o özel 
sağlık kurum ve kuruluşu işletenine Ka-
nunun 21. maddesi birinci fıkrası uyarınca 
rücu da edilemeyecektir. 

Kanunun 4. maddesi birinci fıkrası (c) 
bendi kapsamında sigortalı sayılan sağlık 
personeli, örneğin bir özel tıp merkezi iş-
yerinin ortağı da olabilir. Ayrıca Kanun'un 
4. maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsa-
mında işçi olarak sigortalı sayılmayı ge-
rektirir bir statüde de çalışabilir. Ancak bu 
durumda da ilk önce başlayan sigortalılık 
ilişkisi olan Kanun'un 4. maddesi birin-
ci fıkrası (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılacaktır. Bu şekilde özel tıp merkezi 
işyeri ortağı olan kamu görevlisi bir heki-
min kendi işyerinde iş kazasına uğraması 
durumunda ise Kanun'un 16. maddesinde 
sözü edilen kısa vadeli sigorta yardımla-
rından istifade edebilecektir.

İlk önce başlayan sigortalılık ilişkisi nede-
niyle Kanun'un 4. maddesi birinci fıkra-
sı (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan 
ve kendi muayenehanesi olan bir heki-
min, Kanun'un 4. maddesi birinci fıkrası 
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı 
gerektirir bir statüde özel bir sağlık tesi-
sinde çalışması halinde orada iş kazasına 
uğraması durumunda da sağlık persone-
line ödenek verilir ya da gelir bağlanabi-
lir. Ancak iş kazası özel sağlık tesisi işle-
teninin, kastı veya sigortalıların sağlığını 
koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı 
bir hareketi sonucu meydana gelmiş olsa 
bile, o özel sağlık kurum ve kuruluşu iş-
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leteni sözü edilen sağlık personelinin iş-
vereni sayılamayacağı için, yine Kanun'un 
21. maddesi birinci fıkrası uyarınca ona 
rücu edilemeyecektir. Özel sağlık kurum 
ve kuruluşu işleteni, hem zararlandırıcı 
sigorta olayı iş kazası olduğunda hem de 
malüllük ya da ölüm olduğunda üçüncü 
kişi sayılacak ve sonuçları yukarıda ve 
aşağıda açıklandığı gibi olacaktır. Kurum-
ca yapılacak ödemelerin ilk peşin serma-
ye değerinin tamamı değil Kanun'un 21. 
maddesi dördüncü ve 39. maddesi birinci 
fıkrası uyarınca, ilk peşin sermaye değeri-
nin yarısı için rücu davası açılabilecektir.

II. 2 – Uzun Vadeli Sigorta 
Kolları Açısından

II. 2.1 – Malüllük ve Ölüm 
Sigortasında

5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi birin-
ci fıkrası (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayıldığı halde, sağlık mevzuatına uygun 
olarak özel bir sağlık tesisinde Kanunun 
4.maddesi birinci fıkrası (a) bendi kap-
samında sigortalı sayılmayı gerektirir bir 
biçimde çalışması sırasında iş kazasına 
uğrayan sağlık personeli, Kanun'un 25. 
maddesi birinci fıkrası uyarınca çalışma 
gücünü % 60’ın üzerinde kaybetmesi 
durumunda malül sayılacaktır. Kanun'un 
26. maddesi ikinci fıkrasının (b) bendine 
göre, “en az on yıldan beri sigortalı bulu-
nup, toplam olarak 1800 gün veya başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç derecede 
malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık 
süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
olması” halinde de malüllük aylığı bağla-
nacaktır. Sözü edilen sağlık personelinin 
ölmesi halinde ise Kanun'un 32. maddesi 
ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, “en 
az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi bildirilmiş olması” duru-
munda geride kalan hak sahiplerine ölüm 
aylığı bağlanacaktır. 

Sigortalılık halinin birleşmesi sebebiyle bu 
durumda da özel sağlık tesisi işleteni sözü 
edilen sağlık personelinin işvereni olmadı-
ğı için; iş kazası, kastı veya sigortalıların 
sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzua-
tına aykırı bir hareketi sonucu meydana 
gelmiş olsa bile, özel sağlık tesisi işleteni 
işveren olarak sorumlu sayılamayacağı 
için, yine Kanun'un 21. maddesi birin-
ci fıkrası uyarınca rücu edilemeyecektir. 
Öte yandan malüllük aylığı ya da hak sa-
hiplerine ölüm aylığı bağlanması sonucu, 
Kanun'un 39. maddesi birinci fıkrasına 
göre, üçüncü kişinin sorumluluğu araştı-
rılacaktır. Örnekte, işveren sayılamayan 
özel sağlık kurum ve kuruluşu işleteni 
üçüncü kişi olarak değerlendirilebilecek-
tir. Bu durumda da Kanun'un 39. maddesi 
birinci fıkrası uyarınca, üçüncü bir kişinin 
kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü 
olan sigortalıya veya ölümü halinde hak 
sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlana-
cak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin 
sermaye değerinin yarısı için Kurum-
ca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücû 
edilebilecektir. 

II. 2. 2 – Yaşlılık Sigortasında

Sigortalılık hallerinin birleşmesi, yaşlılık 
aylığının hak edilmesi şartlarını da etkile-
yebilecektir. Bu ise iki şekilde etkisini gös-
terecektir. Birincisi, 5510 sayılı Kanun'un 
yürürlük tarihinden itibaren sigortalılık 
hallerinin birleşmesinde, ikincisi ise evvel-
den beri sosyal sigorta sistemi içerisinde 
bulunanlar açısından sigortalılık hallerinin 
birleşmesinde.

5510 sayılı Kanun'un 53. maddesi altıncı 
fıkrasına göre bu Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sa-
yılanlardan 4. maddenin birinci fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazla-
sına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık 
aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla 
sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, 
hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük 
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ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen 
emekli olma, süresi kanunla belirlenen 
vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı 
oldukları sigortalılık halinin kanunla de-
ğiştirilmesi durumunda ise son sigorta-
lılık hali esas alınacaktır.

Böyle olunca, 5510 sayılı Kanun'un yü-
rürlüğünden itibaren ilk defa sigortalı 
sayılanlardan aynı anda birden fazla si-
gortalılık haline tabi olacak şekilde çalı-
şacak olanların, kanundaki yaşlılık aylığı 
bağlanma şartlarına ve nisbi olarak ko-
laylaştırılmış seçeneklere dikkat etmesi 
gerekecektir. Gerçekten de 5510 sayılı 
Kanun'un 28. maddesi ikinci fıkrası (a) 
bendinde, ilk defa bu Kanun'a göre sigor-
talı sayılanlara; kadın ise 58, erkek ise 60 
yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala-
rı primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık 
aylığı bağlanacağı, 4. maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar için ise prim gün sayısı şartının 
7200 gün olarak uygulanacağı hüküm al-
tına alınmıştır.

Şu halde, 5510 sayılı Kanun'un yürür-
lükten tarihinden sonra ilk defa sigortalı 
olan bir sağlık personelinin, Kanun'un 4. 
maddesi birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerinden birden fazlasına tabi olarak 
çalışmış olması durumunda, diğer şartla-
rı da tamamlaması kaydı ile yaşlılık aylığı 
bağlanması için talepte bulunduğu tarih-
te en fazla sigortalılık halinin geçtiği sta-
tü Kanun'un 4. maddesi birinci fıkrasının 
(b) ve (c) bentleri ise 9000 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildiril-
miş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağla-
nacaktır. Ancak yaşlılık aylığı bağlanma-
sı için talepte bulunduğu tarihte en fazla 
sigortalılık halinin geçtiği statü Kanun'un 
4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ise  
7200 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor-
taları primi bildirilmiş olması şartıyla yaş-
lılık aylığına hak kazanılacaktır.

Evvelden beri 506, 2925, 1479 ve 2926 
sayılı Kanunlara tabi sigortalılığı olanların 
ise hem 5510 sayılı Kanun'dan önce hem 
de 5510 sayılı Kanun'dan sonraki birden 
fazla sigortalılık hallerine tabi olarak ça-
lışması durumunda yaşlılık aylıkları hangi 
kanun hükümlerine göre bağlanacağı hu-
susunun açıklığa kavuşturulması gerek-
mektedir.

5510 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi-
nin birinci fıkrasına göre bu Kanun'un yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na 
tabi olanlar, bu Kanun'un 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında;  
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di-
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu ve bu janunla mülga 2926 sayılı 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı-
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi 
olanlar, bu Kanun'un 4. maddesinin birin-
ci fıkrasının (b) bendi kapsamında; 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı-
ğı Kanunu'na tabi olanlar, bu Kanun'un 
4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında kabul edilmiştir.  

5510 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi-
nin yedinci fıkrasına göre ise bu Kanun'un 
yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı 
veya iştirakçi olup bu Kanun'un yürürlü-
ğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde 
bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik ku-
rumlarına ya da bu Kanun'da belirtilen si-
gortalılık hallerinden birden fazlasına tabi 
olanlara aylık bağlanmasına esas alına-
cak kanun, bu Kanun'la mülga 2829 sayılı 
Kanun5 hükümlerine göre tespit olunur 
ve bunlar hakkında, bu Kanunun geçici 
maddelerindeki hükümler uygulanacak-
tır. Bu Kanun'a tabi hizmetlerle 506 sayılı 
Kanun'un geçici 20. maddesine tabi san-
dıklarda geçen hizmetlerin birleştirilme-
sinde de bu fıkra hükümleri esas alınmak 
suretiyle bu Kanun'la mülga 2829 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanacaktır.
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5510 sayılı Kanun ile mülga 2829 sayılı 
Kanun'un 8. maddesi birinci fıkrası uya-
rınca, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe gir-
diği tarihten önce çalışmaya başlayıp bu 
tarihten sonra yaşlılık aylığı talebinde bu-
lunanlardan, yukarıda belirtilen sigortalı-
lık hallerinden birden fazlasına tâbi olan-
lara yaşlılık aylığına hak kazanma şart-
larından hangisinin uygulanacağı ise en 
son sigortalı sayıldığı tarihten geriye 
doğru son yedi yıllık fiilî hizmet sü-
resi içinde en fazla hizmetin geçtiği 
sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit 
olması halinde ise son sigortalılık durumu 
esas alınarak belirlenecektir. 

Bu durumda örneğin, yıllarca 506 sayı-
lı Kanuna tabi olarak çalışmış bir sağlık 
personelinin, 5510 sayılı Kanun'un yü-
rürlük tarihinden sonra da birden fazla 
sigorta haline tabi çalışması olmuş ve en 
son sigortalı sayıldığı tarihten geriye 
doğru son yedi yıllık fiilî hizmet sü-
resi içinde en fazla hizmetin geçtiği 
sigortalılık hali de Kanun'un 4. maddesi 
birinci fıkrasının (b) bendi ise bu kişinin 
yaşlılık aylığı, 5510 sayılı Kanun'un 106. 
maddesi uyarınca yürürlüğü devam eden 
1479 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesi 
gereğince, kadın ise 20 tam yıl(7200 gün) 
erkek ise 25 tam yıl (9000 gün) malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş 
olması şartıyla bağlanabilecektir.6 Dola-
yısıyla 5510 sayılı Kanun'dan sonra han-
gi sigortalılık haline tabi olarak ne kadar 
süre sigortalı bildiriminin yapılması gerek-
tiğinin başlangıçta iyi hesaplanması ge-
rekmektedir. Aksi halde, daha geç yaşlılık 
aylığı bağlanması sonucu ile karşı karşıya 
kalınabilecektir.7

II. 3 – Genel Sağlık Sigortası  
Açısından

5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsa-
mında sigortalı sayılan sağlık personeli, 
Kanun'un 60. maddesi birinci fıkrasının 

(a) bendi uyarınca da genel sağlık sigor-
talısı sayılmaktadır. Kanun'un 76. mad-
desi dördüncü fıkrasına göre ise iş kazası 
ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya 
genel sağlık sigortalısının iş sağlığını ko-
ruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hü-
kümlerine aykırı hareketi sonucu olmuş-
sa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti gider-
leri işverene tazmin ettirilir. 

Şu halde; Kanun'un 4. maddesi birin-
ci fıkrası (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılan veya ilk önce başlayan sigortalılık 
ilişkisi nedeniyle 4. maddesi birinci fıkra-
sı (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan 
bir sağlık personelinin, Kanun'un 4. mad-
desi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılmayı gerektirir bir statüde 
özel bir sağlık tesisinde çalışması halin-
de iş kazasına uğraması durumunda da o 
özel sağlık işleteni işveren sayılmayacağı 
için iş kazası ile meslek hastalığı o özel 
sağlık tesisi işleticisinin, kastı veya genel 
sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve 
iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine 
aykırı hareketi sonucu olmuşsa Kurum'ca 
yapılan sağlık hizmeti giderleri o özel sağ-
lık tesisi işleticisine tazmin ettirilemeye-
cektir.

SONUÇ OLARAK

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, 
sigortalılık hallerinin birleşmesi durumun-
da, Kanun'un 4. maddesi birinci fıkrasının 
(c) ve (b) bentleri gereğince sigortalı sa-
yıldıkları halde, Kanun'un 4. maddesi bi-
rinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı 
sayılmayı gerektirir bir biçimde çalıştığın-
da o özel sağlık kurum ve kuruluşu işleteni 
işveren sayılmayacak, hem zararlandırıcı 
sigorta olayı iş kazası olduğunda hem de 
malüllük ya da ölüm olduğunda üçüncü 
kişi sayılacaktır. Böyle olunca da  Kurum-
ca yapılacak ödemelerin ilk peşin serma-
ye değerinin tamamı değil Kanun'un 21. 
maddesi dördüncü ve 39. maddesi birinci 
fıkrası uyarınca ilk peşin sermaye değeri-
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nin yarısı için rücu davası açılabilecektir.

Kurum aleyhine olan bu durumun düzel-
tilmesi için, kanunda yapılacak bir düzen-
leme ile sigortalılık hallerinin birleşmesi 
durumunda, yani Kanun'un 4. maddesi 
birinci fıkrası (c) ve (b) bendi kapsamın-
da sigortalı sayıldığı halde, Kanun'un 4. 
maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsa-
mında sigortalı sayılmayı gerektirir bir bi-
çimde sigortalı çalıştıran kimse kısa vade-
li ve uzun vadeli sigorta kolları açısından 
“işveren gibi” sorumlu sayılmalıdır.

5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi birinci 
fıkrası (c) bendi kapsamında sigortalı sa-
yılan veya ilk önce başlayan sigortalılık 
ilişkisi nedeniyle 4. maddesi birinci fıkrası 
(b) bendi kapsamında sigortalı sayılan bir 
sağlık personelinin, Kanun'un 4. maddesi 
birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigor-
talı sayılmayı gerektirir bir statüde özel 
bir sağlık tesisinde çalışırken iş kazasına 
uğraması durumunda, o özel sağlık işle-
teni işveren sayılmayacağı için iş kazası 
ile meslek hastalığı o özel sağlık tesisi iş-
leticisinin, kastı veya genel sağlık sigorta-
lısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği 
ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hare-
keti sonucu olmuşsa bile, o özel sağlık te-
sisi işleticisi işveren sayılamayacağından 
Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri 
o sağlık tesisi işletmecisine tazmin ettiri-
lemeyecektir.

Kurum aleyhine olan bu durumun düzel-
tilmesi için de kanunda yapılacak bir dü-
zenleme ile sigortalılık hallerinin birleşme-
si durumunda, yani Kanun'un 4. maddesi 
birinci fıkrası (c) ve (b) bendi kapsamında 
sigortalı sayıldığı halde, Kanun'un 4. mad-
desi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılmayı gerektirir bir biçimde 
sigortalı çalıştıran kimse de genel sağlık 
sigortası uygulaması açısından “işveren 
gibi” sorumlu sayılmalıdır.
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seRbest muHasebeci Veya seRbest muHasebeci mali müşaViRiN 
mÜkelleFın deFterlerıne el koyması

> Sevilay TÜMER / Gelir Uzmanı

1- GİRİŞ

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 
vergi mükelleflerinin ödevlerinden biri 
defter tutmaktır. Bu ödevi yerine ge-
tirmek için mükellefler serbest muha-
sebeci veya serbest muhasebeci mali 
müşavirlerden yararlanmaktadırlar. 
Mükellefler muhasebe işlemlerini yü-
rütmelerini istedikleri meslek mensubu 
ile sözleşme yapmaları gerekmektedir.

Ancak, bazı mükelleflerin aldığı bu 
hizmetin karşılığı olan ücreti meslek 
mensubuna ödemediği rastlanabilen 
olaylardandır. Bunun karşılığında mu-
hasebesini tutmakla görevli olan mes-
lek mensubu muhasebeci müşavir mü-
kellefin kendisine borcu olduğu gerek-
çesiyle tüm evrak ve belgelerine noter 
kanalıyla el koyabilmektedir. Bu durum 
karşısında mükellef de vergisel ödev-
lerini zamanında yerine getirememek-
tedir. 

Bu yazımızda, durumun mücbir sebep 
sayılıp sayılmayacağı ile müşavirin bir 
sorumluluğunun olup olmayacağı hu-
susları aşağıda açıklanmaya çalışıla-
caktır.

2- SERBEST MUHASEBECİ,  
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 
BAKIMINDAN

02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Serbest Mu-
hasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Üc-
retlerinin Esasları Hakkında Yönet-
meliğin 13’üncü maddesinde, “Meslek 
mensubu ücret sözleşmesinin yazılı 
şekilde yapılması ve belli bir meblağı 
kapsaması şarttır. Ücret sözleşmesine 
yapılan, hizmet karşılığı meslek men-
subuna ortaklık payı verileceğine dair 
hüküm konulamaz.

Ücret, sözleşmesinin sözlü yapıldığının 
belirlenmesi durumunda, meslek men-
subu hakkında disiplin cezası uygula-
nır.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı yönetmeliğin 22’nci maddesinde 
de özetle “Yazılı sözleşmedeki ödeme 
esaslarına uyulmazsa, meslek mensu-
bu işe başlamaz ya da başlanmış ise işi 
sürdürmez. Bu durumda sorumluluk iş 
sahibine aittir.

Ücreti ödenmeyen iş sahipleri birlikte 
bildirilir ve bunlar borcunu ödemedikçe 
diğer meslek mensuplarının bu kişile-
rin işlerini yapması önlenir. 

Birlik, bu durumda olanları derhal 
odalara ve Bakanlığa bildirir ve mes-
lek mensuplarının haberdar edilmeleri 
sağlanır. Odaların bildirmesine rağmen, 
bu türden kişilerin işlerini yapan mes-
lek mensupları hakkında disiplin cezası 
uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerin birlikte değerlendiril-
mesinden de görüleceği üzere, 3568 
sayılı Kanun kapsamında meslek men-
subu muhasebeci/müşavir ile mükellef-
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ler arasında yazılı bir ücret sözleşmesi 
bulunması zorunludur. Bu zorunluluğa 
uyulmaması nedeniyle meslek men-
subu hakkında disiplin kovuşturulması 
yapılması gerekir.

3- VERGİ USUL KANUNU  
BAKIMINDAN

Bazı olağanüstü durumların meydana 
gelmesi halinde mükellefler isteseler 
bile vergi ödevlerini zamanında yerine 
getiremeyebilirler. Böyle durumlarda 
da Vergi Usul Kanunu olağan dışı du-
rum son buluncaya kadar mükelleflerin 
ödevlerini ertelemekte ve tarh zaman 
aşımını ertelenen süre kadar uzatmak-
tadır.

Anılan kanunun 13’üncü maddesinde 
sayılan mücbir sebepler şunlardır:

1.Vergi ödevlerinden herhangi birinin 
yerine getirilmesine engel olacak de-
recede ağır kaza, ağır hastalık ve tu-
tukluluk; 

2.Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi-
ne engel olacak yangın, yer sarsıntısı 
ve su basması gibi afetler; 

3.Kişinin iradesi dışında vukua gelen 
mecburi gaybubetler; 

4.Sahibinin iradesi dışındaki sebepler 
dolayısıyla defter ve vesikalarının elin-
den çıkmış bulunması, gibi hallerdir. 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere 
beyanname hazırlama işlemi bir vergi-
lendirme ödevi olup beyanname tanzi-
mi için mükellefin gerekli olana defter 
ve belgelerine ulaşması gerekir. Ancak, 
defter ve belgelerine ulaşamadığını is-
pat etmesi halinde mükellefin bu duru-

mu mücbir sebep olarak değerlendiri-
lebilinir.

4- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yukarıda açıklanan düzenlemelere 
göre, vergi mükelleflerinin defter ve 
belgelerini tutmakla yükümlü tutacağı 
meslek mensubu muhasebeci/müşavir 
ile yazılı bir sözleşme yapması halinde, 
meslek mensubunun da sorumluluğu 
mevcuttur.

Ayrıca, mükellefler tarafından defter 
ve belgelerini tutmakla yükümlü olan 
meslek mensubunun el koyduğunu 
yargı kararı, mahkemelerden veya ilgili 
meslek odasından alacağı bir yazı v.b. 
ile ispatlanması halinde, mükelleflerin 
durumu Vergi Usul Kanununun 13’üncü 
maddesinin sonundaki “gibi” edatı kap-
samında değerlendirilebilecektir. Böy-
lece, mükellefin defter ve belgelerine 
ulaştığı tarihe kadar geçen süre müc-
bir sebep hali olarak kabul edilecek ve 
işlemeyen süre dikkate alınması husu-
su vergi hukukuna aykırı düşmeyeceği 
şeklinde yorumlanması mümkündür.

Ayrıca, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mev-
zuatta meslek mensuplarının işlerini 
takip ettikleri mükelleflerin evrak ve 
belgeleri üzerinde hapis hakkı kullana-
bileceklerine dair bir düzenleme yer al-
mamaktadır. Böyle bir durumda meslek 
mensubu hakkında disiplin kovuştur-
ması yapılması gerekeceğinden, mes-
lek mensubunun bağlı olduğu odanın 
gerekli işlemleri yapacağı da açıktır.

Bu durumdan mükellef ile meslek men-
subu arasında yazılı sözleşme yapıla-
rak işlemlerin yürütülmesinin öneminin 
büyük olduğu anlaşılmaktadır.
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yatırımlarda deVlet yardımlarının

gümRük meVzuati yöNüNdeN değeRleNdiRilmesi 

> Gürsel Erkul ILIZ / YMM

I – GİRİŞ 

14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürür-
lüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yar-
dımları Hakkında Karar’ın (1) uygulan-
masına ilişkin usul ve esasların tespitine 
ilişkin olarak  20.08.2009 tarihinde ya-
yımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ(2) ile Hazine Müsteşarlığı uygula-
maya yönelik gerekli açıklamaları yap-
mıştı. 

Makalede üzerinde duracağımız  husus 
tebliğin ilgili yerlerinde açıklandığı üzere 
müştereken düzenlenip  Gümrük Müste-
şarlığınca yayımlanan Yatırım Teşvik Seri 
No:9 Gümrük Genel Tebliği(3) üzerinde 
durulacaktır. 

II – GENEL BAKIŞ(2)

Karar ve tebliğ kapsamında Teşvik bel-
ge müracaatı ile teşvik belgesinin dü-
zenlenmesi esastır. Teşvik belgesi dü-
zenlenebilmesi için gerçek kişiler, adi 
ortaklıklar, sermaye şirketleri, koo-
peratifler, iş ortaklıkları, kamu kurum 
ve kuruluşları (genel ve özel  bütçeli 
kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, 
belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüs-
leri ile bunların sermaye bileşimindeki 
hisse oranları %50’yi geçen kurum ve 
kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, dernekler ve 
vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şir-
ketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat 
edebilir. 

Kurulacak şirketler adına yapılacak teş-
vik belgesi talepleri dikkate alınmaz.

Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabil-
mesi için asgari sabit yatırım tutarları 
bölgelere göre belirlenmiştir. Yatırımla-
rın I. ve II. bölgelerde yapılacak yatırım-
larda 1 milyon Türk Lirası;  III.  ve IV. 
bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 
bin Türk Lirası olması gerekmektedir. 
Ancak büyük ölçekli yatırımlar, bölge-
sel yatırımlar ile genel teşvik sistemin-
den yararlanacak yatırımların karar eki 
listelerde yer alan yukarıdaki tutarların 
üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/
veya asgari kapasite şartını sağlaması 
gerekmektedir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile 
yapılacak yatırımlarda finansal kirala-
maya konu makine ve teçhizatlara ait 
toplam tutarın her bir finansal kiralama 
şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası ol-
ması gerekmektedir.

Kararın 12. maddesi kapsamında “teks-
til, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve 
deri mamulleri sektörlerine taşınma 
desteği”nden yararlanacak tesisler için 
asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. An-
cak bu tesislerde taşınılacak yerde asga-
ri 50 kişilik istihdam şartının sağlanması 
gerekir.

Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin 
talepler Müsteşarlığa yapılır. Ancak ya-
bancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli 
yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsa-
mındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre ya-
tırımları hariç olmak üzere sabit yatırım 
tutarı 8 Milyon Türk Lirasını  aşmayan 
ek-3’teki imalat sanayi yatırımları için 
yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırı-
mın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı sa-
nayi odalarına da müracaat edilebilir.
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Müsteşarlığa yapılacak müracaatların; 
yabancı sermayeli şirket ve şubelerce 
gerçekleştirilecek yatırımlar için Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğüne, diğer bü-
tün yatırımlar için Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerek-
mektedir.

III- TEŞVİK BELGELİ  
YATIRIMLARA SAĞLANACAK 
DESTEK UNSURLARI(2)

Kararın eki ek-4’teki listede yer alan; 
teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile 
aranan şartları sağlayamayan yatırım 
konuları hariç olmak üzere, bu Tebliğ'in 
5. maddesinde belirtilen asgari sabit ya-
tırım tutarının üzerindeki yatırımlar böl-
ge ayırımı yapılmaksızın gümrük vergisi 
muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) 
istisnasından yararlanırlar.

Bölgesel desteklerden yararlanacak ya-
tırımlar: 

a) I. ve II. bölgelerde gümrük vergisi 
muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, 
yatırım yeri tahsisi ve 31/12/2010 tari-
hine kadar yatırıma başlanılması halinde 
sigorta primi işveren hissesi desteğin-
den;

b) III. ve IV. bölgelerde gümrük vergisi 
muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, 
yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren 
hissesi desteği ve faiz desteğinden ya-
rarlanabilir.

Büyük ölçekli yatırımlara gümrük vergisi 
muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, 
yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi işve-
ren hissesi desteği uygulanabilir. Ancak 
I. ve II. bölgelerde sigorta primi işveren 
hissesi desteğinden yararlanılabilmesi 
için 31/12/2010 tarihinden önce yatırı-
ma başlanılması gerekir.

Ar-Ge ve çevre yatırımları gümrük ver-
gisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz des-
teğinden yararlanabilir.

IV- GÜMRÜK MEVZUATI 
YÖNÜNDEN(3)

A- Gümrük vergisi muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 
malları ile otomobil ve hafif ticari araç 
yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde 
kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçaları 
(Başka bir yerde montaj edilmek üzere 
demonte parçalardan oluşan makine ve 
teçhizat)  ile gemi ve 50 metrenin üze-
rindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne 
kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Reji-
mi Kararı gereğince ödenmesi gereken 
gümrük vergisinden muaftır.

 Toplam ithal makine ve teçhizat bedelinin 
% 5’ini geçmemek kaydıyla yedek par-
çaların, otobüs, çekici (Euro normlarına 
uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), 
treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, 
yat, motor bot, kamyon (offroad-truck 
tipi ile kara yoluna çıkması mümkün ol-
mayan kaya tipi damperli kamyonlar ha-
riç), transmikser, beton santralı, forklift 
ve beton pompasının teşvik belgesi kap-
samında ithal edilmesi halinde yürürlük-
teki İthalat Rejimi Kararı'nda öngörülen 
oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. 

Yatırım süresi içerisinde kambiyo mev-
zuatında yer alan ödeme şekillerinden 
herhangi biri ile ithalat işlemlerine baş-
lanılmış ve bedeli kısmen veya tama-
men ödenmiş ancak ithalatı gerçekleş-
tirilmemiş makine ve teçhizatın ithaline, 
yatırım süresinin bitiş tarihini izleyen 4 
ay içerisinde olmak kaydıyla doğrudan 
gümrük idareleri tarafından izin verilir. 

B -  Katma değer vergisi istisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
gereğince, teşvik belgesini haiz yatırım-
cıların teşvik belgesi kapsamında yapa-
cakları makine ve teçhizat ithali katma 
değer vergisinden istisnadır. Ancak CKD 
aksam ve parçalar ile yedek parçalara 
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ait katma değer vergisi tahsil edilir. 

Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teş-
vik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın 
devir işlemlerinde ve makine ve teçhizat 
listelerinde set, ünite, takım vb. olarak 
belirtilen malların kısmi teslimlerinde de 
uygulanır.

Katma değer vergisi istisnası:

a) Yatırım teşvik belgesinin yatırımın ya-
rarlanacağı destek unsurları bölümünde 
katma değer vergisi istisnasının öngö-
rülmesi;

b) Yatırım teşvik belgesine bağlı yurtdı-
şından temin edilecek makine ve teçhi-
zat listesinde yer alan eşyadan, hangile-
rinin katma değer vergisi istisnasından 
yararlanacağı hususunun teşvik belgesi-
ni düzenleyen kurum tarafından sıra nu-
marası belirtilmek kaydıyla, söz konusu 
listeye kaydedilerek imza ve mühür altı-
na alınmış olması;

c) Maliye Bakanlığı tarafından yayımla-
nan 2 sayılı KDV sirkülerinde belirtilen 
formata uygun olarak vergi dairelerin-
den yazı ibraz edilmesi halinde gümrük 
idarelerince uygulanır.

C - Teminatlı işlemler

Teşvik belgesi almak üzere müracaat 
edilmiş, ancak teşvik belgesine bağ-
lanmamış yatırımlara ilişkin makine ve 
teçhizatın ithaline, Hazine Müsteşarlığı-
nın uygun görüşüne istinaden Gümrük 
Müsteşarlığı'nca (Gümrükler Kontrol Ge-
nel Müdürlüğü) verilen talimata istina-
den gümrük idarelerince gümrük vergisi 
ile katma değer vergisinin toplam tutarı 
kadar teminat alınmak suretiyle müsaa-
de edilebilir.

Teminatla ithalatta, bir defada verilecek 
teminat süresi azami altı aydır. Teminat 
süresi içerisinde kesin ithalat için gerekli 
işlemler tamamlanmamış ise süre uza-

tımı için Gümrük Müsteşarlığına müra-
caat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, 
eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. 
Yatırımcının, teminatın çözümü için te-
minat süresi içinde teşvik belgesi ve eki 
ithal makine ve teçhizat listesi ile birlik-
te Gümrük Müsteşarlığına müracaat et-
mesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat 
kaydedilir.

D- Mahrece iade işlemleri

Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisin-
de:

a) Evsafına uygun çıkmaması nedeniyle 
yerine yenisi getirilmek kaydıyla eşyanın 
serbest dolaşıma girişini müteakip ga-
ranti süresi içinde yurtdışı edilecek ma-
kine ve teçhizatın;

b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım 
veya diğer nedenlerle yurtdışına gön-
derilecek makine ve teçhizatın mahre-
ce iade işlemleri için doğrudan gümrük 
idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki ta-
lepler ilgili gümrük idaresince, gümrük 
mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. 

Mahrece iade işlemine konu yatırım mal-
larının yurtdışı edilmesinden itibaren bir 
yıl içinde aynısı veya yenisinin yurda gi-
riş işlemleri Hazine Müsteşarlığının her-
hangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük 
vergisi muafiyeti ve katma değer vergisi 
istisnasından yararlandırılmak suretiyle 
doğrudan gümrük idarelerince sonuç-
landırılır.

İthal makine ve teçhizatın evsafına uy-
gun çıkmaması, herhangi bir nedenle 
arızalı çıkması veya verimli çalışmaması 
nedeniyle mahrece iade işleminden önce 
aynısının ithal edilmek istenilmesi halin-
de; 

a) İthali yapılacak makine ve teçhizata 
ait ithalatta alınacak vergileri kapsaya-
cak teminat alınır.
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b) Arızalı çıkan ve verimli çalışmayan 
makine ve teçhizatın mahrece iade edil-
memesi halinde tahakkuk edecek vergi 
ve cezaların ödeneceğine dair taahhüt-
name alınır.

c) Arızalı çıkan makine ve teçhizatın 
mahrecine iadesi sağlanır.

E - Kullanılmış makine ve  
teçhizat ithalatı

İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımla-
nan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştiril-
miş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere 
İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali 
mümkün olan makine ve teçhizat (kara-
yolu nakil vasıtaları hariç), 

İthalat Rejimi Kararı'nın 7. maddesi uya-
rınca ithaline izin verilen makine ve teç-
hizat, teşvik belgesi kapsamında ithal 
edilebilir. 

Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ya-
tırımlarına yönelik teşvik belgeleri kap-
samında kullanılmış makine ve teçhizat 
ithal edilemez.

Kullanılmış olarak ithal edilen makine 
ve teçhizatın amacı dışında kullanılması 
veya bu Tebliğ'in 6. madde hükmü saklı 
kalmak üzere satılması halinde sağlanan 
destek unsurları ilgili mevzuat çerçeve-
sinde geri alınır ve söz konusu makine 
ve teçhizat gümrüklere iade edilir. 

Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış 
makine ve teçhizatın ithalinde:

a) Öncelikle teşvik belgesi ve teşvik 
belgesi eki yurtdışından temin edilecek 
makine ve teçhizat listesinde eşyanın 
“kullanılmış” olduğuna ilişkin meşruhat 
bulunması;

b) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış 
olarak ithali öngörülen eşyanın, İthalat 
Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan yü-
rürlükteki “Eski, Kullanılmış veya Yenileş-

tirilmiş Olarak İthal Edilecek Maddelere 
İlişkin Tebliğ” eki listelerde yer alması ve 
belirtilen yaş sınırlarına uygun olması; 

c) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış 
olarak ithali öngörülmekle birlikte “Eski, 
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İt-
hal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” eki 
listede yer almayan münferit kullanılmış 
makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Ka-
rarı uyarınca ithaline izin verildiğine dair 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınmış ya-
zının ithalat sürecinde ibraz edilmesi;

d) Kullanılmış komple tesis ithalatında 
yurtdışından temin edilecek makine ve 
teçhizat listesinde model yılı belirtilmiş 
olması halinde ithal edilecek tesisin mo-
del yılının uygunluğunun aranması, fark-
lı modelde ise Hazine Müsteşarlığı'nca 
model yılının düzeltilmesi, halinde güm-
rük vergisi aranmaz.

Daha önceki yıl kararlarına göre dü-
zenlenen teşvik belgeleri kapsamına 
(6/10/2006 tarihinden önce) dahil edilen 
kullanılmış komple tesis veya kullanılmış 
münferit makine ve teçhizat, teşvik bel-
gesinin istinat ettiği kararlarda belirti-
lenler hariç olmak üzere İthalat Rejimi 
Kararı'nda öngörülen gümrük vergisin-
den muaf tutulduğundan, kullanılmış te-
sis veya kullanılmış münferit makine ve 
teçhizatlara ait gümrük vergisi işlemle-
ri, makine ve teçhizat listelerine Hazine 
Müsteşarlığı tarafından kaydedilen şerh-
ler doğrultusunda gerçekleştirilir.

F - Devir, satış, ihraç ve kiralama 

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teş-
vik belgesi kapsamındaki makine ve 
teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kira-
lanması, söz konusu yatırım mallarının 
teminini müteakip beş yılı doldurmuş 
olması hâlinde serbesttir. Ancak söz ko-
nusu satışların işletmenin asgarî beş yıl 
süre ile faaliyette bulunmasını engelle-
yecek mahiyet taşımaması gerekir.
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Diğer taraftan,

a) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadı-
ğına bakılmaksızın beş yılını doldurma-
mış makine ve teçhizatın yatırımın bü-
tünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya 
bütünü ile birlikte, teşvik belgeli bir baş-
ka yatırım için devri, teşvik belgesi ol-
mayan bir başka yatırımcıya satışı, ihra-
cı, kiralanması;

b) Teşvik belgesi kapsamında temin edi-
len makine ve teçhizatın, üretilecek mal 
veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi 
yatırımcı tarafından satın alınması ve bu 
durumu belgeleyen sözleşmenin ibrazı 
koşuluyla diğer bir yatırımcıya bedelsiz 
olarak geçici bir süre için verilmesi veya 
kiralanması; 

c) Finansal kiralama işlemine konu ma-
kine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç 
işlemleri Hazine Müsteşarlığı'nın iznine 
tabidir.

Tamamlama vizesi yapılmamış veya ta-
mamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte 
beş yılını doldurmamış makine ve teçhi-
zata satış izni verilebilmesi için yatırımın 
bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. 
Bu tür durumlarda satış izni verilen ma-
kine ve teçhizata uygulanan destek un-
surları tahsil edilmez. Ancak yatırımcının 
teşvik belgesinin satış iznini müteakip 
diğer nedenlerle iptali halinde izin veri-
len makine ve teçhizata uygulanan des-
tek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde 
kısmen veya tamamen geri alınır.

Beş yıllık süreyi doldurmamış makine 
ve teçhizatın tamamlama vizesinin ya-
pılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz 
satıldığının tespit edilmesi hâlinde satışı 
yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil 
edilmeyen gümrük vergisi ve katma de-
ğer vergisi tahsil edilir. 

Teşvik belgesi kapsamında temin 
edilen makine ve teçhizata Hazine 

Müsteşarlığı'nca verilen devir, satış, ihraç 
ve kiralama izinleri müsteşarlığa (Güm-
rükler Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilir. 

Teşvik belgesinin “Özel Şartlar” başlıklı 
VI. bölümünde belgenin tamamlama vi-
zesinin yapıldığı ve diğer şartların yerine 
getirildiğine ilişkin notun bulunmaması 
veya bunlardan birinin dahi yerine getiril-
mediğinin anlaşılması halinde; yatırımın 
devri, belge kapsamı makine ve teçhiza-
tın devir, satış, ihraç veya kiralanması ile 
ilgili taleplerde Hazine Müsteşarlığı'ndan 
izin yazısının getirilmesi veya anılan 
Müsteşarlıkça teşvik belgesinin ilgili bö-
lümüne bu yönde gerekli not bilginin ko-
nulması sağlanır. 

Teşvik belgesi kapsamı makine ve teç-
hizatın devir, satış, ihraç ve kiralama iş-
lemlerinde gümrük idarelerince;

a) Hazine Müsteşarlığı'nca devir, sa-
tış, ihraç ve kiralama işlemlerine ilişkin 
verilen izinde, herhangi bir müeyyide 
ön görülüp görülmediği hususuna dik-
kat edilir. Müeyyide ön görülmüş olması 
hâlinde Gümrük Kanunu ve teşvik mev-
zuatı uyarınca gerekli işlemler yapılır.

b) Devir konusu makine ve teçhizata 
ait serbest dolaşıma giriş beyannamesi 
üzerine şerh düşülür. Devir alan firma-
dan, tüm yükümlülüklerin yerine getiri-
leceğine dair taahhütname alınır. 

c) Yatırımcı firma unvanı değişikliğin-
de, bu firmaya ait yatırım teşvik belgesi 
kapsamında yapılan ithalat işlemlerine 
ilişkin ithal belgeleri üzerine yeni firma 
unvanı işlenir. 

V – KAYNAKÇA  
1 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 
2009/15199 -14.07.2009
2 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No:2009/1) (28.07.2009-27302) 
(20.8.2009/27325 R.G.de yayımlanan 2009/2 Tebliğ 
değişiklik)
3 - Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) 
(12.11.2009-27404)
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'Hisse seNedi', 'İştiRak Hissesi' Ve 'İlmüHabeR'leRiN teslim,
satiş Ve değişimi: geliR, kuRumlaR Ve kdV kaNuNlaRi

düzeNlemeleRiNiN biR bütüN olaRak değeRleNdiRilmesi 

> Av. Akın Gençer ŞENTÜRK / SMMM

I. Kural Olarak İştirak Hissesi (ve 
Hisse Senedi) Satışı KDV'ye Tabidir

3065 sayılı KDV Kanunu’na göre, 
“Türkiye’de…” “ticarî, sınaî, ziraî faali-
yet ve serbest meslek faaliyeti çerçe-
vesinde yapılan teslim ve hizmetler” 
KDV.nin konusunu teşkil etmektedir.1 

Kanunda teslim, “bir mal üzerindeki ta-
sarruf hakkının malik veya onun adına 
hareket edenlerce, alıcıya veya adına 
hareket edenlere devredilmesi…” olarak 
tanımlandığına2 göre kural olarak işlet-
me aktifinde kayıtlı hisse senetleri veya 
herhangi bir menkul kıymetin bir alıcıya 
teslimi KDV'ye tabi olmaktadır. 

Kural bu olmakla birlikte bazı durum-
ların varlığı halinde hisse senedi veya 
iştirak hissesinin bir alıcıya teslimi ha-
linde işlem KDV'den istisna tutulduğun-
dan KDV hesaplanmamaktadır. İstisna, 
genelden ayrı, kural dışı olma, ayrıklık 
olarak, vergi istisnası da vergiye tabi 
olması gereken bir iktisadi etkinliğin ya 
da gelirin kısmen veya tamamen ver-
gi dışı bırakılması olarak tanımlanabilir. 
Koyu Arapça bir sözcük olan istisnanın 
Türkçe tam karşılığı yoktur. İstisnalar, 
vergi konusunu sınırlamakta ve bu şe-
kilde vergi konusuna giren bazı mal, 
hizmet ya da işlemler, sosyal, ekono-
mik, siyasal vb. nedenlerle vergi dışı bı-
rakılmaktadır. 3

II. Bu Tür Satışlar, “Belirli Şartların 
Varlığı Halinde” KDV'den İstisnadır

Nitekim konuya ilişkin istisna düzenle-
mesi de KDV Kanunu’nun “Sosyal ve 

Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisna-
lar” taşıyan 17. maddesinin 4. bendinde 
“Diğer İstisnalar” başlığı altında düzen-
lenmiştir.

Anılan hükmün (g) alt bendinde4 “Kül-
çe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar 
(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, 
safir, zebercet, inci, kübik virconia) dö-
viz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, 
hisse senedi, tahvil ile metal,  plastik, 
lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve 
atıklarının teslimi” KDV'den istisna edil-
miştir.

Yine 4. bendin (r) alt bendinde ise5 “Ku-
rumların aktifinde veya belediyeler ile 
il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az 
iki tam yıl süreyle bulunan iştirak his-
seleri ile taşınmazların satışı suretiyle 
gerçekleşen devir ve teslimler ile ban-
kalara borçlu olanların ve kefillerinin 
borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin (müzayede mahallerinde 
yapılan satışlar dahil) bankalara devir 
ve teslimleri” istisnaya konu edilmiş ve 
“İstisna kapsamındaki kıymetlerin ti-
caretini yapan kurumların, bu amaçla 
aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz 
ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna 
kapsamı dışında…”  tutularak “İstisna 
kapsamında teslim edilen kıymetlerin 
iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıl-
dığı döneme kadar indirim yoluyla gi-
derilemeyen katma değer vergisi, tes-
limin yapıldığı hesap dönemine ilişkin 
gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınır.” 
hükmü getirilmiştir.6
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III. KDV Kanunu’nda Konuyu  
Düzenlenişinde İkili Ayrım Söz  
Konusudur

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hü-
küm ifade ettiğine; lafzın açık olmadığı 
hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 
konuluşundaki maksat, hükümlerin ka-
nunun yapısındaki yeri ve diğer mad-
delerle olan bağlantısı göz önünde tu-
tularak uygulanacağına göre7 öncelikle 
yukarıya alıntı yaptığımız KDV Kanunu 
hükümlerinin lafzen irdelenmesi gerek-
mektedir. Sonuç itibariyle 3065 sayılı 
KDV Kanunu, VUK'a tabi bir vergi olan 
KDV'yi düzenlediğine göre VUK'un bu 
hükmünün dikkate alınacağı tabiidir. 8

KDV Kanunu’nun birbirine benzer gö-
rünen 17/4-g ve 17/4-r hükümleri ara-
sındaki temel fark; 17/4-g hükmünde 
“hisse senedi” ibaresini kullanmasına 
karşılık 17/4-r hükmünde “Kurumların 
aktifinde… en az iki tam yıl süreyle bu-
lunan iştirak hisseleri” ibaresinin kulla-
nılıyor olmasıdır.

İkinci temel fark ise 17/4-g hükmünün 
“…teslimi” düzenliyor olmasına karşılık 
17/4-r hükmünün “…en az iki tam yıl 
süreyle bulunan iştirak hisseleri… satışı 
suretiyle gerçekleşen devir ve teslim-
ler…” ile “…bankalara borçlu olanların 
ve kefillerinin borçlarına karşılık… iştirak 
hisselerinin (müzayede mahallerinde 
yapılan satışlar dahil) bankalara devir 
ve teslimleri” düzenliyor olmasındadır.

Teslim, satışı da içine alan daha üst bir 
kavram olup “… bir mal üzerindeki ta-
sarruf hakkının malik veya onun adına 
hareket edenlerce, alıcıya veya adına 
hareket edenlere devredilmesidir. Bir 
malın alıcı veya onun adına hareket 
edenlerin gösterdiği yere veya kişilere 
tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya 

veya onun adına hareket edenlere gön-
derilmesi halinde, malın nakliyesinin 
başlatılması veya nakliyeci veya sürü-
cüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.”9 

Diğer taraftan; 

“a) Vergiye tabi malların her ne suretle 
olursa olsun, vergiye tabi işlemler dı-
şındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, 
vergiye tabi malların işletme personeli-
ne ücret, prim, ikramiye, hediye, teber-
ru gibi namlarla verilmesi; 

b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi 
vergiden istisna edilmiş olan mallar için 
her ne suretle olursa olsun kullanılması 
veya sarfı; 

c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapı-
lan satışlarda zilyedliğin devri” gibi du-
rumlar da teslim sayılan hallerdendir.10 
Dolayısıyla tüm bu hallerde teslimi 
gerçekleşen hisse senetleri için, KDV 
Kanunu’nun 17/4-g maddesi hükmün-
den hareketle KDV istisnası uygulana-
caktır.

Oysa KDV Kanunu’nun 17/4-r hükmüne 
paralel düzenlemeler içeren Kurumlar 
Vergisi Kanunu hükümlerine ilişkin Ge-
nel Tebliğ’de de;11

“İstisna uygulanabilmesi için taşınmaz-
lar ile iştirak hisselerinin satılması ve bu 
işlemden bir kazanç elde edilerek, satan 
kurumun mali yapısında bir iyileşmenin 
olması gerekmektedir. Bu nedenle, söz 
konusu aktif kalemlerin para karşılığı 
olmaksızın devir ve temliki, trampası 
gibi işlemler istisna kapsamına girme-
mektedir.

Kat karşılığı arsa devrinde olduğu gibi, 
bir mal veya hakkın başka bir mal veya 
hak ile değiştirilmesini ifade eden tram-
pa işlemlerinde de söz konusu istisna 
uygulanmayacaktır.”
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şeklinde açıklandığı üzere, KDV Kanu-
nu’nun 17/4-r hükmü, 17/4-g hükmüne 
göre daha “teslim”den daha dar kap-
samda bir düzenleme içermektedir.12

Üçüncü farklılık ise 17/4-g hükmünün 
01.08.2004 tarihinde yürürlüğe giren13, 
17/4-r hükmünün ise 04.04.2007 tari-
hinde yürürlüğe giren Kanun14 madde-
leri ile değişmiş olmasıdır.

Her iki hüküm arasındaki farkın analizi 
ile sonuçlarının tespiti uygulama anla-
mında önem arz etmektedir. Şöyle ki:

17/4-g hükmünde sadece “hisse senedi” 
ibaresi kullanılmakta15 iken 17/4-r hük-
münde “iştirak hisseleri” ibaresi kulla-
nılmaktadır. Türkçede yazım kurallarına 
uygun kullandığı haliyle “hisse senedi” 
tekil bir ad iken “iştirak hisseleri” “-ler” 
eki kullanılması nedeniyle çoğul bir ad 
ve aynı zamanda topluluk adı16 olmak-
tadır. Bir başka ifade ile “iştirak hisse-
leri” kavramı hukuki ayrımı bir yana 
kelime olarak dahi “hisse senedi” kav-
ramını kavrayan, kapsayan, içine alan 
daha geniş, daha genel bir kavramdır. 
Bu durumda her “hisse senedi” bir “işti-
rak hissesi” iken her “iştirak hissesi” bir 
“hisse senedi” olmamaktadır. 

KDV Kanunu'nda ne “iştirak hisseleri” ve 
ne de “hisse senedi” kavramlarının bir 
tanımı bulunmamaktadır. Ancak 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “iş-
tirak kazancı” istisnasını düzenleyen 5. 
maddesinin birinci fıkrasının (e) ben-
dine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nca 
yapılan tanımın uygulanmaması için bir 
neden de bulunmamaktadır.

Anılan Tebliğ’de KVK'nin yukarıda be-
lirtilen maddesinde yer alan “iştirak 
hisseleri” deyiminin, menkul değerler 
portföyüne dahil hisse senetleri ile or-
taklık paylarını ifade ettiği ve bunların,

Anonim şirketlerin ortaklık payları - 
veya hisse senetleri (Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan yatırım ortak-
lıkları hisse senetleri dahil);

Limited şirketlere ait iştirak payları; - 

Sermayesi paylara bölünmüş koman-- 
dit şirketlerin komanditer ortaklarına 
ait ortaklık payları; 

İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait - 
ortaklık payları; 

Kooperatiflere ait ortaklık payları - 

olarak sıralanabileceği; Sermaye Piya-
sası Kurulu'nun düzenleme ve deneti-
mine tabi fonların katılma belgelerinin 
ise “iştirak hissesi” olarak değerlendiril-
meyeceği belirtilmektedir.17

“Hisse senedi” ise Türk Ticaret 
Kanunu’nda düzenlenmiş olan bir men-
kul kıymet olup bir anonim şirkete veya 
eshamlı komandit şirkete ortak olun-
ması durumunda şirket sermayesinin 
belirli bir bölümüne karşılık gelen ve 
sahibine kâr payı alma, rüçhan hakkı, 
oy kullanma, yönetime katılma, tasfiye-
den pay alma, bilgi alma gibi ortaklık 
haklarından yararlanma imkânı veren 
kıymetli evraktır.

Hisse senedi çıkarılmamış durumlarda 
TTK hükümlerine göre anonim şirket-
ler tarafından hisse senetlerinin yeri-
ni tutmak amacıyla “geçici ilmühaber” 
denilen menkul kıymetler çıkarılabilir.18 
Sahiplerine genel kurul toplantılarına 
katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak 
gibi pay sahipliği haklarını kazandıran 
ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe his-
se senetleri düzenlenip ortaklara teslim 
edildiği anda geçerliliğini kaybetmekte-
dir. Dolayısıyla vergi mevzuatının “hisse 
senedi” için öngördüğü tüm hükümler 
“geçici ilmühaber” için de aynen geçerli 
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olmaktadır.19 

Bu durumda 17/4-r hükmünde kulla-
nılan “iştirak hisseleri” ibaresi 17/4-g 
hükmündeki “hisse senedi” ibaresini 
de kavradığına göre örneğin kurumun 
aktifinde henüz bir yıldır bulunan bir 
“hisse senedi”nin satılması durumunda, 
17/4-r hükmünün dikkate alınması su-
retiyle bu satış üzerinden KDV hesapla-
nacak mıdır?

Doğal olarak bu soruya verilecek ce-
vap hayır olacaktır. Çünkü yukarıda be-
lirtildiği üzere 17/4-r hükmü, 17/4-g 
hükmünden daha sonra değişikliğe uğ-
ramışsa da 17/4-r hükmü 17/4-g hük-
müne göre daha genel hüküm şeklin-
dedir. Hukukumuzda kanunlar arasında 
üstünlük olmadığı gibi kanunların kendi 
hükümlerinin de birbirine üstünlüğü söz 
konusu değildir. Bu durumda “özel hü-
küm” olan hüküm yani 17/4-g hükmü, 
“genel hüküm” olan 17/4-r hükmünden 
önce dikkate alınmak ve uygulanmak 
durumundadır. Buna göre 17/4-g hük-
mü, 17/4-r hükmüne yer alan “Kurum-
ların aktifinde… en az iki tam yıl süreyle 
bulunan…” şeklinde bir hüküm içerme-
diğinden, “hisse senedi” satışında KDV 
hesaplanmayacaktır. 20

Bu durumda kanun koyucunun 17/4-g 
ve 17/4-r hükümleri arasındaki farklılığı 
gerek lafzen düzenleme şekli ve gerek-
se amacının ne olduğunun ortaya ko-
nulması gerekli olmaktadır.

Daha önceden mevcut olan 17/4-g hük-
mü sadece “hisse senedi” içerikli olup 
herhangi bir başka şart aranmaksızın 
teslimde KDV istisnası uygulanmak-
tadır. Bir işletme (Gelir veya Kurumlar 
Vergisi mükellefi) gerek kendi kurduğu 
ve gerekse kurulmuş bir anonim şirke-
te ortak olabileceği gibi İMKB'de işlem 
gören halka açık anonim şirket “hisse 

senetleri"ni de alıp satabilir. Bu durum-
da elde edilen kazancın kural olarak ti-
cari kazanç hükümlerine göre vergile-
neceği yönünde tereddüt yoktur. Ancak 
örneğin bu işlemlerin KDV'ye tabi tutul-
masında süreç nasıl çalışacaktır.

Halka açık olmayan şirketler açısından 
işlem basit gözükmektedir. İşletmeler 
sahip oldukları her anonim şirket “his-
se senedi"ni her gün alıp satmamakta-
dırlar. Ya “hisse senedi"ne sahip olunan 
şirket halka açık bir şirket ise ?

Bu durumda “hisse senedi” satışından 
dolayı İMKB.de yapılan her işlemde 
nasıl fatura düzenlenip nasıl KDV he-
saplanacaktır ? Fatura kimin adına dü-
zenlenecektir? İMKB.de “hisse senedi” 
alımı yapanlar bunu bir işletme aktifine 
almıyorlarsa satın aldıkları “hisse sene-
di” bedeli üzerinden ödedikleri KDV'yi 
ne yapacaklardır? İşletme aktifinde 
kayıtlı “hisse senetleri” üzerinde KDV 
yükü oluşurken gerçek kişilerin satışını 
yaptıkları “hisse senetleri” üzerinde bu 
yük olmadığından alıcılar İMKB'de alım 
yaparken nasıl bir tercih yaparak hisse 
senetlerini KDV ödemeden gerçek kişi-
lerden alma yoluna gideceklerdir? Ben-
zeri sorular çoğaltılabilir… İşin teknik 
zorluğu bir yana Kanunkoyucu sosyal 
olarak da ticari hayatta anonim şirket-
leri teşvik etmekte ve sermaye piyasa-
larını geliştirmeye çalışmaktadır. Zaten 
bu istisna bu nedenle KDV Kanunu'nda 
bu bölümde yer almaktadır.

Ancak konu “hisse senedi” dışındaki di-
ğer “iştirak hisseleri”21 olunca 17/4-g 
hükmünde yer alan düzenleme bunları 
kapsamamaktadır. Örneğin bir limited 
şirkette ya da kooperatifte sahip olu-
nan ve işletme aktifinde kayıtlı “iştirak 
hissesi”  ne zaman satılırsa satılsın ku-
ral olarak KDV.ne tabidir. Eğer bu işle-
me bir KDV istisnası uygulanacak ise 
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muhakkak surette bakılacak hüküm 
17/4-g dışında başka bir hüküm olmak 
durumundadır. 

“Hisse senetleri” dışında kalan “iştirak 
hisseleri” için bu noktada KDV yönünden 
tek bir istisna hükmü bulunmaktadır ki 
bu ise 17/4-r hükmü olmaktadır.22

Anılan KDV Kanunu’nun 17/4-r hük-
mü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 5. maddesinin 6. bendi-
nin (e) ve (f) bentleri paraleldir. KDV 
Kanunu’nun 17/4-r hükmünün birinci 
cümlesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
5/e ve hükmün ikinci cümlesi ise 5/f 
maddesini karşılamaktadır.

Bu uygulama öteden beri mevcut olan, 
işletmelerin aktiflerinde bulunan iştirak 
hisselerini veya gayrimenkullerini sat-
mak suretiyle finansman ihtiyaçlarını 
karşılamalarına yöneliktir. Eski kurum-
lar Vergisi Kanunu’nun da yürürlükte 
olduğu dönemlerde muhtelif sürelerle 
çıkarılan veya uzatılan geçici maddeler-
le uygulana gelmiştir.

Belirttiğimiz gibi Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 5/e ve 5/f maddeleri ile 
KDV Kanunu’nun 17/4-r hükmü arasın-
da bir benzerlik varsa da bir istisnanın 
uygulanması bir diğer istisnanın da uy-
gulanabiliyor olması ile ilişkili değildir. 
Örneğin iki tam yıldan fazla aktifte bu-
lunan bir limited şirket “iştirak hissesi” 
satıldığında KDV istisnası uygulanacak-
tır. Ancak bu işlem diğer şartları taşımı-
yorsa örneğin sermayeye ilave edilmek 
üzere özel bir fon hesabına alınmamışsa 
Kurumlar Vergisi istisnası uygulanma-
yacaktır. Ancak Kurumlar Vergisi istis-
nası uygulanmamış olması uygulanan 
KDV istisnasının da iptalini gerektirme-
yecektir.

Her ne kadar ilk görünüş itibariyle Ku-
rumlar Vergisi düzenlemeleri KDV yö-

nünden bir çağrışım yapabilirse de KDV 
Kanunu'nda yer alan “Diğer kanunlar-
daki vergi muaflık ve istisna hükümleri 
bu vergi bakımından geçersizdir. Katma 
değer vergisine ilişkin istisna ve muafi-
yetler ancak bu Kanuna hüküm eklen-
mek veya bu Kanunda değişiklik ya-
pılmak suretiyle düzenlenir.” hükmü23 
karşısında konuyu bu şekilde anlamak 
gerekmektedir. 

Esasen ne KDV Kanunu’nda ve ne de 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bu yö-
nüyle birbirine gönderme yapan bir dü-
zenleme de bulunmamaktadır. Bu sis-
tematik içinde geçmiş dönemlerde KDV 
Kanunu’nun geçici 10. maddesi’nin yine 
geçmişte yürürlükte bulunan 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 23. 
(ve daha sonra da geçici 28) maddesi-
ne yaptığı atıfların hisse senedi dışında 
kalan diğer iştirak hisseleri yönünden 
geçerli olduğu, zaten KDV Kanunu’nun 
yürürlüğe girdiği ilk günden bu yana his-
se senedi teslimlerinin Kanunun 17/4-g 
maddesi ile istisna tutulması nedeniyle 
böyle geçici bir madde düzenlemesine 
ihtiyaç olmadığı açıktır.

Nitekim KDV Kanunu’nun geçici 10. 
maddesinin yürürlükte bulunduğu dö-
nemde tartışmalar, söz konusu maddede 
yer alan, “Şu kadar ki; satış nedeniyle 
oluşan kazancın tamamının, teslimi ta-
kip eden hesap dönemi başından itiba-
ren ikinci hesap dönemi sonuna kadar 
ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi 
halinde, satıştan doğan kazancın öden-
miş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait 
katma değer vergisi, teslimin yapıldığı 
tarihteki katma değer vergisi nispetine 
göre hesaplanarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre tarh edilir.” 
hükmü nedeniyle daha ziyade kurum-
lar vergisi istisnasından yararlanabilme 
imkanı ortadan kalktığında KDV.nin du-
rumunun ne olacağı hususunda yoğun-
laşmıştır. 
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Konunun anlatım bütünlüğünü bozma-
mak anlamında bu tartışmalara kısaca 
yer verecek olursak:

Bu konudaki birinci görüşe göre; Ku-
rumlar vergisi istisnasından yararla-
nabilme imkanı ortadan kalktığı anda 
katma değer vergisi istisnasından ya-
rarlanma imkanı da kalmaz. Zira katma 
değer vergisi istisnasının hareket nok-
tası Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ge-
çici 28/a maddesidir. KDV Kanunu’nun 
geçici 10. maddesindeki ibare, vadeli 
satışlara ilişkin olarak düzenlenmiştir ki 
bu yönüyle kurumlar vergisi istisnası ile 
de paralellik taşımaktadır. 

İkinci görüşe göre ise satış nedeniyle 
oluşan kazancın tamamının, teslimi ta-
kip eden hesap dönemi başından itiba-
ren ikinci hesap dönemi sonuna kadar 
ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi ha-
linde KDV istisnası uygulanır. Zira KDV 
Kanunu’nun geçici 10. maddesi lafzen 
böyle bir uygulamayı gerektirmektedir. 
Burada sermayeye dönüşen nakdin ver-
gilendirilmemesi amaçlanmıştır. 

Ağır basan ve kabul gören görüş ise ku-
rumlar vergisi istisnasından yararlanma 
imkânı ortadan kalktığında her halükar-
da KDV istisnasından da yararlanılama-
yacağı yönündeki yorumun genişletici 
bir yorum olduğu, Kanun'un lafzından 
bu sonuca ulaşmak mümkün olmadığı 
ve böyle bir sonucunun verginin kanu-
niliği ilkesinin de ihlali anlamına gelece-
ği şeklindedir.24

Kaldı ki Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
gerek geçici 23. ve gerekse geçici 28. 
maddeleri, anonim şirket hisseleri dı-
şında diğer iştirak hisselerini ve özellik-
le de gayrimenkulleri de kapsadığı için 
o dönemde KDV Kanunu’na geçici 10. 
maddenin eklenmesi bir zorunluluk ol-
muştur. Ancak anonim şirket hisseleri 

zaten daha en baştan beri KDV’den is-
tisna olduğundan böyle geçici bir mad-
de düzenlemesine hiçbir zaman ihtiyaç 
duyulmamıştır.25

Nitekim daha KDV Kanunu yürürlüğe 
girmeden çıkarılmış Genel Tebliğ’de26  
Bakanlık, “Fıkranın (g) bendi ile külçe 
altın, döviz, para, damga pulu, hisse 
senedi ve tahvil işlemleri vergiden is-
tisna edilmiştir…Para ve para mahiye-
tinde birer ödeme aracı olan çek, bono, 
poliçe gibi kambiyo senetlerinin teslimi 
de vergiye tabi olmayacaktır. Öte yan-
dan hisse senedi ve tahvil teslimleri ya-
nında, aynı mahiyette olan kâr ortaklığı 
belgesi, gelir ortaklığı belgesi gibi faiz 
veya temettü getiren kıymetli evrak 
teslimlerinin de vergiden müstesna ol-
duğu açıktır.” açıklamasını27 getirdiğine 
göre her durumda ilmühaberlerin “faiz 
veya temettü getiren kıymetli evrak” 
olması nedeniyle “teslimlerinin de ver-
giden müstesna olduğu” açıktır.28 

Bu çerçevede yukarıda da vurguladığı-
mız üzere daha sonra Kanunun 17/4-r 
maddesinde iştirak hisselerine yönelik 
yapılmış düzenleme, anonim şirket his-
seleri ile sınırlı olarak 17/4-g hükmün-
den daha öncelikli uygulanacak bir dü-
zenleme de değildir.

Benzeri açıklamaları hisse ve iştirak de-
ğişimi yönünden de yapmak mümkün-
dür. Şöyle ki:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/3-c 
maddesinde, “Tam mükellef bir serma-
ye şirketinin, diğer bir sermaye şirketi-
nin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve 
hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde 
devralması ve karşılığında bu şirketin 
hisselerini devreden ortaklarına kendi 
şirketinin sermayesini temsil eden iş-
tirak hisselerini vermesi, bu Kanunun 
uygulanmasında hisse değişimi hük-
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mündedir. Hisseleri devralınan şirketin 
ortaklarına verilecek iştirak hisseleri-
nin itibari değerinin %10’una kadarlık 
kısmının nakit olarak ödenmesi, işle-
min hisse değişimi sayılmasına engel 
değildir.” şeklinde düzenlenen “hisse 
değişimi”; anonim şirket hisse se-
net ve ilmühaberleri yönünden KDV 
Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamın-
da değerlendirilebilecek bir düzenleme 
değildir.29

Aşağıda da yer verileceği üzere KDV 
Kanunu’nun 17/4-r hükmünün birinci 
cümlesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
5/e ve hükmün ikinci cümlesi ise 5/f 
maddesini karşılamaktadır. Oysa “his-
se değişimi”ni düzenleyen ve yukarıya 
aldığımız Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
19/3-c maddesini, KDV Kanunu’nda 
karşılayan düzenleme bu kez ne 17/4-g, 
17/4-r olmayıp 17/4-c’de yer alan “Ge-
lir Vergisi Kanunu'nun 81. maddesinde 
belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre yapılan devir ve bölün-
me işlemleri” şeklindeki hükümdür.

Bu durumda ister hisse ve isterse iş-
tirak değişimi söz konusu olsun, KDV 
Kanunu’nun 17/4-c hükmünün uygula-
namayacağı durumlarda, yani Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 19/3-c maddesine 
uygun gerçekleştirilmeyen hisse veya 
iştirak değişimlerinde KDV uygulanması 
gerektiği şeklindeki “düz mantık” doğru 
mu kabul edilecektir?

Hisse senetleri dışında kalan iştirak his-
seleri yönünden KDV Kanunu’nda baş-
kaca bir istisna hükmü bulunmadığın-
dan, sadece bunlar için geçerli olmak 
üzere cevabımız evettir. Netice itibariyle 
KDV Kanunu, “teslim” üzerinden vergi-
leme yapmaktadır. İştirak ya da hisse-
lerin değişimi bir “trampa” olarak kabul 
edileceğinden ve “trampa” KDV Kanunu 
yönünden “…iki ayrı teslim hükmünde…” 
kabul edildiğinden,30 iştirak hisselerinin 

karşılıklı olarak devrinde gerek devra-
lan ve gerekse devreden yönünden her 
iki cephede de KDV yönünden vergile-
me yapılacaktır.

Bu durumda, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 19/3-c maddesine uygun 
gerçekleşemeyen bu iştirak hisselerinin 
değişiminde artık aynı Kanunun 20/3. 
maddesinde yer alan “Bu Kanunun 19 
uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 
ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerden 
doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilen-
dirilmez.” hükmü de devre dışı kala-
caktır. Buna bağlı olarak karşılıklı tes-
lim olarak tanımlanan trampa kapsa-
mında değişimi yapılan iştirak hisseleri 
için KDV yönünden matrahın tespitinde 
aynı Kanunun 27. maddesinde düzenle-
nen hükme göre VUK hükümlerine göre 
tespit edilecek “emsal bedel” dikkate 
alınacaktır.31 

Ancak hisse değişimine konu edilen 
eğer hisse senedi ise bu durumda yuka-
rıdaki muhakeme tarzı doğru olmamak-
tadır. Çünkü her durumda ve öncelikle 
hisse senedi “teslimi” KDV’den 17/4-g 
maddesi ile istisnadır. Trampa karşılıklı 
teslim sayıldığına göre gerek devreden 
ve gerekse devralan yönünden her iki 
teslim içinde KDV istisnası uygulana-
caktır. Değişime konu hisse senetleri-
nin bu şekilde müteaddit defalar farklı 
taraflar arasında el değiştirmesi kadar, 
“…iki veya daha fazla kimse tarafından 
zincirleme âkit yapılmak suretiyle, ma-
lın bu arada el değiştirmeden doğrudan 
sonuncu kişiye devredilmesi halinde…” 
de “aradaki safhaların her biri ayrı bir 
teslim…” sayılacağından32 her durumda 
17/4-g hükmü çerçevesinde KDV istis-
nası uygulanacaktır. Çünkü yukarıda da 
belirttiğimiz üzere istisna, geniş anlam-
da “teslim” için öngörülmektedir.

Aynen KDV Kanunu’nun 17/4-g – 17/4-r 
maddeleri arasında olduğu gibi 17/4-g 
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– 17/4-c maddeleri yönünden de hisse 
senedi ile ilgili istisna hükmü münhası-
ran hisse senetleri ile ilgili olduğundan 
özel hüküm olarak dikkate alınacak ve 
diğer vergi kanunu düzenlemelerinden 
bağımsız olarak uygulanacaktır.

IV. Konuya İlişkin İdari Görüşler

Diğer taraftan Vergi İdaresi’nin bu ko-
nudaki yaklaşımına gelince, İdare’de 
görüş olarak bu güne kadar bir istikrar 
bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Örneğin Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 
2007 yılında verdiği bir özelgede “geçici 
ilmühaberler"in, “hisse senedi” yerine 
geçerli olması nedeniyle şirket tarafın-
dan satışında fatura düzenleneceğini 
ancak KDV hesaplanmayacağını33 belirt-
miş olup Adana Defterdarlığı’nın 2004 
yılında verdiği bir özelgede34, Antalya 
Defterdarlığı’nın 2000 yılında verdiği bir 
özelgede35, İstanbul Defterdarlığı’nın 
2005 yılında verdiği bir özelgede36 ben-
zeri açıklamalar yer almaktadır.

İdare görüşünü en net vurgulayan ve 
en ayrıntılı aynı zamanda en yakın ta-
rihli bir özelge ise Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın 2007 yılında verdiği bir 
özelge olup özelgede;

“Buna göre hisse senedi ile temsil edi-
len iştirak hisselerinin satışı hiçbir şarta 
bağlı olmaksızın katma değer vergisin-
den istisnadır. Ancak, hisse senedi ile 
temsil edilmeyen iştirak hisselerinin 
edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde 
satışında ise katma değer vergisi hesap-
lanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.37 
Ancak aynı özelgede “…hisse senedi ile 
temsil edilmeyen anonim şirket hissele-
ri ile limited şirket hisselerinin alımında, 
bu hisselerin edinme tarihinden itibaren 
iki yıl içinde elden çıkarılması nedeniy-
le istisna uygulanması mümkün olma-

yıp, genel oranda (%18) katma değer 
vergisi uygulanacaktır.” şeklinde “geçi-
ci ilmühaberleri” istisna kapsamı dışın-
da tutan bir anlayışın bulunduğunu da 
belirtmekte yarar bulunmaktadır. Ancak 
aynı Başkanlığın yine aynı yılda verdiği 
bir başka özelgede ise bu görüşün tam 
aksine; “…şirketinizin sahibi olduğu 
… Sanayi A.Ş.’ne ait hisse senedi ye-
rine geçen ilmühaberlerin satış işlemi 
KDV’den istisna olup, düzenleyeceğiniz 
faturada KDV hesaplanmaması gerek-
mektedir” şeklinde görüş bildirilmiştir.38 

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkan-
lığı’nın da benzer görüşte “geçici 
ilmühaberle"r” dışlayan bir özelgesi 
mevcuttur.39

İdarenin istisna uygulanan işlemlerde 
dahi “hisse senedi” veya “iştirak hisse-
si” satışı nedeniyle fatura düzenlenmesi 
gerektiği yolunda görüş verdiği ve bu-
nun da istikrar gösterdiği söylenebilir.

V. Muhasebe Sistemi Uygulama  
Genel Tebliğleri ile Yapılan Tanım 
ve Düzenlemeler, Konuya İlişkin 
Dayanak Alınabilir mi?

VUK’un, “Muhasebe Usulünü Seçmekte 
Serbestlik” başlığını taşıyan 175. mad-
desinin, ironik bir şekilde başlıkla ters 
içerikli “Ancak, Maliye Bakanlığı; muha-
sebe standartları, tek düzen hesap pla-
nı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin 
usul ve esasları tespit etmeye, bunları 
mükellef, şirket ve işletme türleri itiba-
riyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir” 
şeklinde Maliye Bakanlığı’na verdiği 
yetkiler çerçevesinde,40 muhasebe uy-
gulamaları tümüyle Maliye Bakanlığı’nın 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliğleri (MSUGT) ile şekillenir hale 
gelmiştir. Başlangıçta da vurgula-
dığımız üzere, bir başka ifade ile 
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işletmelerin muhasebe alanındaki 
serbestîsi, MSUGT’nin tanıdığı ser-
best alandan ibarettir.

Bu konuda ilk MSUGT ile;41

Muhasebenin Temel Kavramları,- 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması, - 

Mali Tablolar İlkeleri, - 

Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Su-- 
nulması, 

Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Pla-- 
nı ve İşleyişi, konularında düzenlemeler 
yapılmış ve bu düzenlemeler Tebliğin 
ekini oluşturmuştur. 

MSUGT ile yapılan düzenlemeler; bi-
lanço usulünde defter tutan gerçek ve 
tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletme-
lerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve 
güvenilir bir biçimde muhasebeleştiril-
mesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere 
sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese 
edilebilirlik niteliklerini koruyarak ger-
çek durumu yansıtmasının sağlanması 
ve işletmelerde denetimin kolaylaştırıl-
ması amacını gütmektedir.

Yapılan düzenlemeler, 

Muhasebe bilgilerinin karar alma du-- 
rumunda bulunan ilgililere yeterli ve 
doğru olarak ulaştırılmasına; 

Farklı işletmeler ile aynı işletmenin - 
farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına; 

Mali tablolarda yer alan hesap adları-- 
nın tüm kesimler için aynı anlamı ver-
mesine; 

Muhasebe terim birliğinin sağlanması - 
suretiyle anlaşılabilir olmasına; 

İşletmelerle ilgililer arasında güven - 
unsurunun oluşturulmasına yöneliktir. 

Düzenlemelerde öngörülen usul ve 
esaslara uyulması zorunlu olup ilgili 
mevzuat hükümleriyle aykırılığın 
mali rapor ve beyannamelerinin 
düzenlenmesi sırasında giderilmesi 
işletmelerin sorumluluğundadır. 

Bu düzenlemeler kapsamında bulunan 
işletmeler, muhasebe sistemleri-
ni bu Tebliğ ve Eki’nde öngörülen 
kurallara uygun olarak yürütecek-
ler, ancak vergiye tabi kârın tespiti 
aşamasında vergi kanunlarında yer 
alan özel hükümleri göz önünde bu-
lunduracaklardır. Diğer bir anlatımla, 
bu düzenlemelerde yer alan kavram ve 
ilkeler ile mali tabloların düzenlenmesi 
ve sunulmasına ilişkin esaslar çerçeve-
sinde düzenlenecek mali tabloların tek-
liği değiştirilemez olup; işletmeler söz 
konusu mali tablolardan hareketle 
vergiye tabi safi kazancın tespitin-
de vergi mevzuatı uyarınca isteni-
len bilgileri sağlayacak şekilde ge-
rekli düzenleme ve hesaplamaları 
yapacaklardır. 

Belirlenen muhasebe usul ve esasları-
nı uygulamak zorunda oldukları halde, 
buna uymayanlar hakkında VUK ile 3568 
sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca 
gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. 

Söz konusu MSUGT’nde Hisse Senetle-
ri, 1. Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında, 
11. Menkul Kıymetler Hesap Grubunda, 
110. Hisse Senetleri Hesabı olarak dü-
zenlenmiş ve açıklaması ise “Geçici ola-
rak elde tutulan hisse senetleri bu he-
sapta izlenir.” şeklinde yapılmıştır. 

İştirakler ise, 2. Duran Varlıklar Hesap 
Sınıfında, 24. Mali Duran Varlıklar Hesap 
Grubunda, 242. İştirakler Hesabı olarak 
düzenlenmiş ve açıklaması ise “İşletme-
nin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer 
şirketlerin yönetimine ve ortaklık politi-
kalarının belirlenmesine katılmak üze-
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re edindiği hisse senetleri veya ortaklık 
paylarının izlendiği hesaptır. İştirakler 
hesabı, bir ortaklıktaki en fazla % 50 
oranında olan sermaye payları veya oy 
haklarının izlenmesinde kullanılır. İşti-
rak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisin-
den bahsedebilmek için sermaye payı 
dikkate alınmaksızın sahip olunan oy 
hakkı veya yönetime katılma hakkının 
en az % 10 oranında bulunması gere-
kir.” şeklinde yapılmıştır. İştirak edilen 
şirketteki pay oranına göre 240.Bağlı 
Menkul Kıymetler, 245.Bağlı Ortaklılar 
Hesapları kullanılacaktır.

Bu noktadan hareketle KDV Kanunu’nun 
17/4-g maddesi 110.Hisse Senetleri ve 
242.İştirakler Hesabı ise aynı Kanunun 
17/4-r maddesi ile ilişkilendirilebilir mi 
sorusunun cevabı hayırdır.42

Öncelikle MSUGT, bir Genel Tebliğ ola-
rak normlar hiyerarşisinde kanundan 
çok altta yer alan bir normatif düzen-
leme olarak kanunla düzenlenebilecek 
bir alana ilişkin düzenleme getiremeye-
cektir. Bu şekilde bir yorum her şeyden 
önce Anayasa’nın 73. maddesine aykı-
rılık teşkil edecektir.

Diğer taraftan VUK’un muhasebe usu-
lü ile ilgili verdiği yetki, vergilemenin 
esasına teşmil edilecek şekilde genişle-
tilemez. Bu Anayasa’nın güçler ayrılığı 
ilkesi ile de ters düşer.

Yine bizzat MSUGT’de vurgulandığı 
üzere, MSUGT ile getirilen muhasebe 
vergisel muhasebe değildir. Zaten bu 
yüzdendir ki Tebliğ; “Bu düzenlemeler 
kapsamında bulunan işletmeler, mu-
hasebe sistemlerini bu Tebliğ ve 
Eki’nde öngörülen kurallara uygun 
olarak yürütecekler, ancak vergiye 
tabi kârın tespiti aşamasında vergi 
kanunlarında yer alan özel hüküm-
leri göz önünde bulunduracaklar-

dır. Diğer bir anlatımla, bu düzenleme-
lerde yer alan kavram ve ilkeler ile mali 
tabloların düzenlenmesi ve sunulması-
na ilişkin esaslar çerçevesinde düzen-
lenecek mali tabloların tekliği değişti-
rilemez olup; işletmeler söz konusu 
mali tablolardan hareketle vergiye 
tabi safi kazancın tespitinde vergi 
mevzuatı uyarınca istenilen bilgile-
ri sağlayacak şekilde gerekli düzen-
leme ve hesaplamaları yapacaklar-
dır.” açıklamasını getirmiştir. 

VUK’un 3. maddesinde yer alan ver 
vergi kanunlarının öncelikle lafzı ile 
uygulanacağı husus dikkate alındığın-
da bir kısım görüşlere dayanak olarak 
MSUGT’nin gösterilmesi yukarıda açık-
lanan tüm nedenler dikkate alındığında 
hukuken mümkün bulunmamaktadır.

VI. Yargının Görüşü

Her ne kadar Damga Vergisi ile ilgili ise 
de ilmühaberlerin durumunu açıkça or-
taya koyan bir Danıştay kararında;43 

“6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
409’uncu maddesinde, hisse senetleri-
nin, hamiline veya nama yazılı olacağı; 
411’inci maddesinde, nama yazılı hisse 
senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan 
ilmühaberlerin nama yazılı olması ge-
rektiği, bunların devrinin nama yazılı 
hisse senetlerinin devrine ait hüküm-
lere tabi olduğu; 416’ncı maddesinde 
ise, nama yazılı hisse senetlerinin esas 
mukavelede aksine hüküm olmadıkça 
devrolunabileceği, devrin, ciro edilmiş 
senedin devralana teslimi ile olacağı 
hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen kanun hükümlerin-
den açıkça anlaşılacağı üzere, ilmüha-
berler, gerek nama, gerekse hamiline 
yazılı hisse senedi yerine kaim olmak 
üzere çıkarılmış olsunlar, hisse senetle-
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ri gibi birer kıymetli evraktırlar. Anonim 
şirketler açısından esas olan hisselerdir. 
Hisselerin senede bağlanmaları şart ol-
madığı gibi, haklar, borçlar ve yüküm-
lülükler açısından da bir değişiklik ya-
ratmazlar. 

Hisse senetleri ve bunların yerini tutmak 
üzere çıkarılan ilmühaberler, hisseleri 
belgeleyen ve bunların devrini kolaylaş-
tıran birer belgedir. Nama yazılı hisse 
senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan 
ilmühaberler ciro edilmek ve karşı tara-
fa teslim edilmekle devir işlemi tamam-
lanmakta, pay defterine kaydedilme 
dışında, devrin sözleşmeye bağlanması 
ve benzeri gibi başkaca herhangi bir iş-
leme gerek bulunmamaktadır.” şeklin-
de yer alan gerekçe dikkate alındığında, 
vergi hukuku yönünden ilmühaberlerin 
de hisse senedi gibi değerlendirilmesi 
gerektiği ve bu konuda esas alınacak 
normatif düzenlemenin de Türk Ticaret 
Kanunu olduğu ortaya çıkmaktadır.

VII. Sonuç

Sonuç olarak;44

Gerçek kişiler tarafından elde edilmiş 
(bir işletme aktifinde kayıtlı olmayan) 
ve portföylerinde bulunan gerek “his-
se senedi” ve gerekse diğer “iştirak 
hissesi” satışlarında KDV uygulanması 
söz konusu değildir. Bu satışlar KDV'nin 
konusuna girmediğinden istisnadan da 
söz edilemeyecektir. Ancak konu Ge-
lir Vergisi Kanunu ile ilgili olarak “de-
ğer artış kazancı” yönünden ayrıca 
değerlenecektir.45

Bir gerçek kişiye ait işletmeye dahil 
(aktifte kayıtlı) “hisse senetleri” yönün-
den, bunların satışında başkaca bir şart 
aranmaksızın KDV istisnası uygulan-
ması, bu işlemden elde edilen kazancın 
ise Gelir Vergisi Kanunu uyarınca “tica-
ri kazanç” yönünden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 46

Bir işletmeye dahil (aktifte kayıtlı) “ge-
çici ilmühaberler” yönünden, idare gö-
rüşünden farklı olarak aynen “hisse se-
netlerinde” olduğu gibi bunların satışın-
da başkaca bir şart aranmaksızın KDV 
istisnası uygulanması, bu işlemden elde 
edilen kazancın ise Gelir Vergisi Kanu-
nu uyarınca “ticari kazanç” yönünden 
değerlendirilmesi gerektiği görüşün-
deyiz. Geçici ilmühaber satışını ger-
çekleştirenin bir kurum olması ve bu 
kurumun, KDV istisnası uygulanmasına 
engel değildir. 47

Bir işletmeye dahil (aktifte kayıtlı) “hisse 
senedi” ve “geçici ilmühaberler” dışın-
da kalan “iştirak hisseleri” satışında ise 
bunların satışında başta iki tam yıl ak-
tifte bulunmak üzere KDV Kanunu’nun 
17/4-r hükmünün dikkate alınması su-
retiyle şartların mevcut olmaması du-
rumunda KDV uygulanması gerekmek-
tedir. Bir başka ifade ile anonim şirket 
hisseleri, ilmühaber veya hisse senedi 
ile temsil edilemiyorsa ancak bu du-
rumda bunların iştirak hissesi sayılması 
konundaki tezler anlam ifade edebile-
cek ve bu durumda da uygulanması ge-
reken KDV Kanunu hükmü 17/4-g değil 
17/4-r olabilecektir.

Bankalara borçlu olanların ve kefilleri-
nin borçlarına karşılık “hisse senetleri” 
de dahil “iştirak hisselerinin” (müza-
yede mahallerinde yapılan satışlar da-
hil) bankalara devir ve teslimleri,  KDV 
Kanunu’nun 17/4-r hükmünün dikkate 
alınması suretiyle şartların mevcut ol-
maması durumunda KDV'den istisna 
tutulacaktır.

Bir Kurumlar Vergisi mükellefinin en az 
iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan 
“hisse senetleri” de dahil “iştirak hisse-
leri” ile aynı süreyle sahip oldukları ku-
rucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 
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haklarının satışından doğan kazançların 
% 75’lik kısmı eğer şartları oluşmuşsa 
Kurumlar Vergisi’nden istisna olarak 
değerlendirilecektir.48

Bankalara borçları nedeniyle kanunî 
takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na borçlu durumda olan 
kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipo-
tek verenlerin sahip oldukları “hisse 
senetleri” de dahil “iştirak hisseleri”, 
kurucu senetleri ve intifa senetleri ile 
rüçhan haklarının, bu borçlara karşı-
lık bankalara veya bu Fona devrinden 
sağlanan hasılatın bu borçların tasfi-
yesinde kullanılan kısmına isabet eden 
kazançların tamamı ile bankaların bu 
şekilde elde ettikleri söz konusu kıy-
metlerin satışından doğan kazançların 
% 75’lik kısmı eğer şartları oluşmuşsa 
Kurumlar Vergisi’nden istisna olarak 
değerlendirilecektir.49

Hisse değişimine konu olan iştirak his-
seleri eğer hisse senedi veya ilmühaber 
ise Kurumlar Vergisi Kanunu’na uygun 
gerçekleştirmeyen işlemlerde dahi KDV 
istisnası uygulanacak; ancak hisse se-
nedi ve ilmühaber dışındaki diğer iştirak 
hisselerinde ise KDV yönünden ise em-
sal bedel dikkate alınarak vergilendirme 
yapılacaktır. 

KDV istisnası ile Gelir veya Kurumlar 
Vergisi istisnalarının ayrı ayrı değer-
lendirilecek, şartları oluşmuşsa, satışın 
Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunları 
yönünden istisna olmadığı durumlarda 
da KDV istisnası uygulanacaktır. 
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delin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir 
şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı 
bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak 
emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.” hükmü göz 
ardı edilmemelidir.
32- KDV Kanunu md. 2/2
33- Ankara VD Bşk. Mükellef Hizmetleri KDV ve Di-
ğer Vergiler Grup Md.nün 07.08.2007 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.06.17.01/KDV-2537 sayılı yazısı.
34- Adana Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Md.nün 
07.10.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0.01.12/2004-2294 sa-
yılı yazısı.
35- Antalya Defterdarlığı KDV Gelir Md.nün 06.10.2000 
tarih ve B.07.4.DEF.0.34.16.1/1.25-22422/5359 sayılı 
yazısı.
36- İstanbul Defterdarlığı KDV Gelir Md.nün 01.09.2005 
tarih ve B.07.4.DEF.0.34.18.016208 sayılı yazısı.

37- Ankara VD Bşk. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Md.nün 
20.02.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02/32229-
sayılı yazısı.
38- Ankara VD Bşk.nın B.07.1.GİB.4.06.17.01/KDV-
11/2007 sayılı özelgesi. Aktaran Nuri DEĞER, age, 
s.705.
39- Kahramanmaraş VD Bşk. Mükellef Hizmetleri Grup 
Md.nün Bilatarih ve B.07.1.GİB.4.46.15.01/07-39 sayılı 
yazısı. 
40- Bu madde yanında artık “torba” bir yetki maddesi 
haline gelmiş VUK. mük. md. 257 hükmü de unutulma-
malıdır.
41- 1 seri no.lu MSUGT (RG:26.12.1992-21447 M). Bu 
Tebliğ ile getirilen muhasebe usul ve esasları 1993 yılın-
da ihtiyari ve 1994 hesap döneminden itibaren de zo-
runlu olarak uygulanmaya başlamıştır.
42- Aynı yönde görüşler için Bkz. Şükrü KIZILOT, “Şir-
ket Hissesi Satışında KDV Var mı Yok mu”, Hürriyet, 
13.10.2009.
43- Danıştay 7. Daire’nin 14.12.1999 tarih ve E:1999/70 
K:1999/4120 sayılı kararı. 
44- Bu bölümde ifade edilen görüşler ile aynı yönde gö-
rüşler için Bkz. Şükrü KIZILOT, “Şirket Hissesi Satışında 
Gelir ve Kurumlar Vergisi”, Hürriyet, 14.10.2009.
45- Gelir Vergi Kanunu’nun mük.80/1. maddesi “İvazsız 
olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait 
olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetle-
ri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası 
araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar”ı, 
mük.80/4. maddesi ise “Ortaklık haklarının veya hisse-
lerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar”ı değer 
artış kazancı olarak vergiye tabi tutmaktadır. Aynı mad-
de hükmüne göre bu maddede geçen elden çıkarma de-
yimi, maddede sayılı mal ve hakların “…satılması, bir 
ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, taka-
sı, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketleri-
ne sermaye olarak konulmasını” ifade etmektedir. Gelir 
Vergisi Kanunu’nun geç.67. maddesine göre 01.01.2006 
tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak 
üzere 31.12.2005 tarihine kadar “Tam mükellef kurum-
lara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iş-
lem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler 
için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde 
hükümleri uygulanmaz.” 
46- Bu kıymetlerin bir işletme aktifinde kayıtlı olması 
durumunda ise GVK uygulaması anlamında kazancın 
ticari kazanç hükümlerine göre vergiye tabi tutulması 
gerekecektir.
47- “Öte yandan, …geçici ilmühaberler Gelir Vergisi Ge-
nel Seri No:232 nolu tebliğine göre, hisse senetleri gibi 
değerlendirildiğinden, KDVK 17/4-g kapsamında katma 
değer  vergisi  istisnasından  faydalanacaktır. Buna göre 
Hisse Senedi İlmühaberi satışı katma değer vergisine 
tabi olmayacaktır” şeklindeki görüş için Bkz. Ramazan 
YAKIŞIKLI, “Anonim ve Limited Şirketlerde Hisse Devir-
lerinin Vergisel Sonuçları”, Vergi Dünyası, Ekim 2009, 
Sayı:338.
48- Bu istisna ve şartları ile ilgili olarak Bkz. 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu md.5/e
49- Bu istisna ve şartları ile ilgili olarak Bkz. 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu md.5/f
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kayıt nızamı

> Engin MALAY / SMMM

Türk Vergi Sistemimizde Kayıt Nizamı Ver-
gi Usul Kanunu’muz ile açıklamaktadır.

Kayıt nizamı kanununda beş başlık altında 
ele alınmaktadır. Değerli meslektaşları-
mın bunları yakınen bildiklerini biliyorum. 
Ancak mesleğe yeni başlayan genç je-
nersyona bunları bir kez daha hatırlatmak 
istedim. Yukarıda da yazdığım gibi; kayıt 
nizamı beş başlık altında şu şekilde sıra-
lanmıştır:
1- Türkçe tutma ve Türk parası kullanma 
zorunluluğu;
2- Defterlerin mürekkeple yazılacağı;
3- Yanlış kayıtların düzeltilmesi;
4- Boş satır bırakılmayacağı, sayfaların 
yok edilemeyeceği;
5- Kayıt zamanı.
Şimdi bu beş ana başlığı açıklamaya ça-
lışayım.

1- Türkçe tutma ve Türk parası kul-
lanma zorunluluğu:

Vergi Usul Kanunu’nun 215. madde-
sinde; “ 1. Bu Kanuna göre tutulacak def-
ter ve kayıtların Türkçe tutulması zorun-
ludur. Ancak; Türkçe kayıtlar bulunmak 
kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt 
da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını 
değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek 
diğer defterlere de yapılabilir. 

2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para biri-
mi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı 
gösterilmek şartıyla yabancı para birimine 
göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurtdı-
şındaki müşteriler adına düzenlenen bel-
gelerde Türk parası karşılığı gösterilme 
şartı aranmaz. 

b) İlgili dönemde, defter tasdik tarihi 
itibarıyla ödenmiş sermayesi (yurtdışın-
da kurulan şirketlerin Türkiye’ye ayrılan 
ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon 

ABD Doları ya da muadili yabancı para 
karşılığı Türk Lirası ve sermayesinin en az 
% 40’ı ikametgâhı, kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunmayan kişilere ait olan 
işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi 
dışında başka bir para birimiyle tutma-
larına Bakanlar Kurulu'nca izin verilebilir. 
Bakanlar Kurulu, bu had ve nispeti sek-
törler itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar in-
dirmeye veya iki katına kadar artırmaya 
yetkilidir. Bu şartların ihlal edildiği hesap 
dönemini izleyen hesap döneminden iti-
baren Türk para birimine göre kayıt tut-
ma zorunluluğu başlar. 

ba) Türk para birimiyle yapılan işlemler, 
işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cum-
huriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruy-
la ilgili para birimine çevrilir. İktisadî kıy-
metlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt 
yapılan para birimine göre tespit edilir. 
Beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk 
gününün kuruyla Türk parasına çevrile-
rek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve 
iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar 
kullanılır. 

bb) Bu mükellefler, diğer para birimleriy-
le kayıt tuttukları sürece mükerrer 298.  
maddenin (A) fıkrası uyarınca enflasyon 
düzeltmesi yapamazlar. Türk para biri-
miyle kayıt yapmaya başlamaları halinde 
ise; üç yıl süreyle anılan madde hükmün-
den yararlanamazlar. 

2- Defterlerin mürekkeple yazılacağı:

Bu kanuna göre tutulması mecburi def-
terler mürekkeple veya makine ile yazılır. 
Kopya kâğıdı kullanılması ve ıstampa ve 
sair damga aletleriyle kopye konulması 
da caizdir. 

Bilumum defterlerde hesaplar kapatılın-
caya kadar toplamlar geçici olarak kurşun 
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kalemi ile yapılabilir. (VUK md.216)

3- Yanlış kayıtların düzeltilmesi:

Yanlış kayıtların düzeltilmesi başlıklı VUK 
217. maddesi; “Yevmiye defteri madde-
lerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe 
kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilu-
mum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar 
yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler an-
cak yanlış rakam ve yazı okunacak şekil-
de çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut 
ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak 
suretiyle yapılabilir.

Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, 
çizmek veya silmek suretiyle okunamaz 
bir hale getirmek yasaktır.”

4- Boş satır bırakılmayacağı, 
sayfaların yok edilemeyeceği:

Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazıl-
maya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin 
boş bırakılamaz ve atlanamaz. 

Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten 
koparılamaz. Tasdikli müteharrik yaprak-
larda bu yaprakların sırası bozulamaz ve 
bunlar yırtılamaz. (VUK md.217)

5- Kayıt zamanı:

Vergi Usul Kanunu’nun 219. maddesi; 
“Kayıt Zamanı"nı aşağıdaki şekilde açık-
lamaktadır.  

“Muameleler defterlere zamanında kay-
dedilir. Şöyle ki:
a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına 
uygun olarak muhasebenin intizam ve vu-
zuhunu bozmayacak bir zaman zarfında 
kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on 
günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe 
fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili 
amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut 
vesikalara dayanarak yürüten müessese-
lerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, 
deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu 

kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 
günden daha geç intikal ettirilmesine ce-
vaz vermez. 
c) Günlük kasa, günlük perakende satış 
ve hasılat defterleri ile serbest meslek ka-
zanç defterine muameleler günü gününe 
kaydedilir."

Günümüz koşullarında elle yani mürek-
keple defter tuma artık demode olmuş-
tur. Bu nedenle tutulması gereken def-
terler artık bilgisayar ve bilgi yazarlarla 
tutulmaktadır. Oysa bizim yaşlarda olan 
meslek mensupları defterleri elleriyle ve 
mürekkepli kalemlerle; tabiri caizse “iğne 
oyası” gibi yazmak zorundaydılar. İşte 
tam bu işlemler yapılırken yanlış işlem-
lerin üzeri okunacak şekilde düz bir çizgi 
ile çizilip doğrusu hemen üzerine yazılırdı. 
Şimdi ise piyasada paket muhasebe prog-
ramları satılmak ve kullanılmakta. Ayrıca 
TÜRBOB-TESMER tarafından hayata geçi-
rilen, web tabanlı ve merkezi sistem te-
kolojisi kullanılarak hergün geliştirilen bir 
muhasebe programı, biz meslek mensup-
larının faydasına sunulmuş ve çok sayıda 
meslek mensubu tarafından kullanılmak-
tadır. Maliye Bakanlığı'nın da; merkezi bir 
sistemin hayata geçirilmesi hususunda 
çalışmalar yaptığının duyumlarını almak-
tayız. Bunun ilk adımını elektronik fatura 
ile başlattıklarını görüyoruz. 

Bu nedenle artık bizim devrimizdeki gibi 
elle yazma tekniği tarihe karışmış ve bu 
teknoloji harikaları ile sadece muhasebe 
fişini yazmaktayız. Gerisi program dahi-
linde yevmiye, defteri kebir, cari hesap 
ve tali hesaplara anında atılmaktadır. Mu-
hasebenin olmazsa olmazlarından mizan, 
hiçbir çaba sarftetmeden hemen yazıcı-
mızdan çıkmaktadır. Bu mizanda ne ak-
tif ne de pasifin tutup tutmadığı bir önem 
arz etmektedir. Zira biliyoruz ki; mizan alt 
rakamları eşittir.

Bu durumdan sonra Gelir-Gider ve Bilan-
ço çıkartmak ise bu teknolojinin bize sun-
duğu nimetler arasında yer almaktadır.
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yenı tÜrk tıcaret kanUnU'nUn koBılere etkısı ne olacak?

> Esin SAKIZ

Türk Ticaret Kanunu için 50 yılı aşkın bir 
sürenin sonunda, ihtiyaçları karşılamak, 
global dünyaya ayak uydurmak ve günün 
koşullarına uygun hale getirmek için çeşitli 
düzenlemeler yapılarak yeni bir tasarı oluş-
turulmuştur. Türk Ticaret Kanun’unda kök-
lü değişiklikler yapan bu tasarı TBMM’den 
onay beklemektedir.

Tasarının en büyük özellikleri; şirketlere 
zorunlu şeffaflık getirmesi, denetimleri zo-
runlu hale getirmesi, sahtekârlığa yol açan 
nedenleri ortadan kaldırması, şirketlere 
kurumsal yönetim anlayışı getirmesi ve fi-
nansal planlama ve risk yönetimini etkin 
kılmasıdır. Örneğin; kurumsal yönetimin 
etkin bir hale getirilmesiyle birlikte, şirket-
lerin kaynak bulma ve kullanmaları önce-
den belirlenmiş olan süreç ve plan dahi-
linde gerçekleşmesi sağlanacaktır. Şeffaflık 
ile birlikte şirketlerin gerçeği tam olarak 
yansıtmayan bilgileri yatırımcıları yanılta-
cak şekilde ilan etmesi ya da yatırımcıları 
yanlış yönlendirmesinin önüne geçilmek 
amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için 
her sermaye şirketinin kendi internet si-
tesini kurması ve bilgilerini oradan duyur-
ması zorunlu hale getirilecektir. Bu sayede, 
ilgililerin şirketler hakkındaki her türlü bil-
giye erişimi kolaylaşmış olacaktır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bütün şirket-
lerin mali tablolarına denetim yaptırma zo-
runluluğu getirmesi hem şeffaflık açısından 
hem de olası bir kredi talebine ilişkin banka-
nın karar sürecinin işlemesinde önemli bir 
rol oynayacaktır. Bu kanunla birlikte denet-
çiler anonim şirketlerde organ yapısından 
çıkacaktır. Denetimler şirketle herhangi bir 
ilişkisi olmayan, bağımsız denetçilere dev-
redilecektir. Bu durumla birlikte denetçile-
rin görüşlerine verilen önem de artacaktır. 
Denetçi görüşü, hem finansal tabloların ve 
raporların bilgileri şeffaflık ilkesi gereğin-

ce yansıtıp yansıtmadığı hakkında hem de 
şirketin varlığını tehdit edecek herhangi bir 
unsurun olup olmadığı hususunda ilgili ki-
şilere bilgi verecektir. Buna ek olarak yeni 
çıkacak olan bu yasa ile birlikte; denetçi 
görüşü yönetim kurulunun görevini devam 
ettirip ettiremeyeceği konusunda belirleyi-
ci bir faktör olacaktır. Denetçinin olası bir 
“olumsuz görüş” sunması halinde,  yasaya 
göre yönetim kurulunun istifa etmesi ge-
rekmektedir.

Yeni TTK’nin getireceği diğer önemli bir hu-
sus ise tüm ticari işletmelere hazırlamak zo-
runda oldukları mali tablolarını Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları’nı (UFRS) 
baz alan Türkiye Muhasebe Standartları’na 
(TMS) göre oluşturma şartını getirmesidir. 
Hali hazırda halka açık şirketlerin TMS’ye 
uygun olarak hazırlamakla yükümlü oldu-
ğu mali tabloları, yeni kanunun çıkmasıyla 
birlikte halka açık olmayan bütün şirket-
lerin hazırlaması zorunlu hale gelecektir. 
Böylece her işletme muhasebe sistemini 
değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu duru-
mun gerçekleşmesiyle, yabancı ortaklı şir-
ketlerin, ortakları için başka bir mali tablo 
hazırlamasına gerek kalmayacak, bu husus 
karşılaştırılabilirliği sağladığı gibi zamanda 
da tasarruf sağlamış olacaktır. 

Yukarıda bahsedilen tüm bu özellikler ba-
kımından bu yeni yasa, Türk iş dünyasının 
çağa ayak uydurmasını sağlamada oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Yeni kanun, şir-
ketlerin hem yönetim anlayışı hem de risk 
yönetimi kalitesini artırmaya çalışmakta 
ve şirketin denetiminin yapılmasını zorunlu 
hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

Türkiye’deki ekonomik hayata baktığımız 
zaman, Türk iş dünyasının büyük bir bö-
lümünü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmele-
rin (KOBİ) oluşturduğunu görmekteyiz. 
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Ticaret faaliyetlerinin büyük bir kısmının 
KOBİ’ler tarafından ya da KOBİ’ler aracı-
lığı ile yapılmasının yanı sıra bu şirketle-
rin üretim, ithalat ve ihracat gibi alanlarda 
istihdam yaratması aşikârdır. Bu durum 
KOBİ’lerin ekonomiye katkılarının oldukça 
büyük olduğunu göstermektedir. 

Finansal tablolara bağımsız denetimden 
geçme zorunluluğunun getirilmesi, bu 
kanunun KOBİ’ler açısından getirdiği en 
önemli özelliklerden biridir. İhtiyari bir un-
sur olarak algılanan ve maliyeti açısından 
pek sıcak bakılmayan denetim, KOBİ’lerin 
kurumsallaşma açısından önünü açmaya 
yardımcı olacak ve herhangi bir kredi ta-
lebinde önemli rol oynayacaktır. Kanuna 
göre, bağımsız denetim şirketleri büyük ve 
orta ölçekli şirketlerin denetimini üstlenir-
ken küçük şirketlerin bağımsız denetimini 
en az 2 yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir üstlenecektir. 

Türkiye’deki KOBİ’lere bakıldığında birço-
ğunun aile şirketi olduğunu görmekteyiz. 
Büyümek isteyen bir şirketin kurumsallaş-
maya gitmesi gerekmektedir. Yeni kanu-
nun zorunlu kıldığı denetim ile şirketlerin 
zayıf yanları su yüzüne çıkacaktır. Böylece 
KOBİ’ler aksayan yönlerini rahatça sapta-
yabilecekler, gerekli önlemleri alacak ve 
düzeltmeleri yapacaklardır. Kurumsallaş-
ma için profesyonel yönetimin ve kadronun 
önemi göz önünde bulundurulduğunda, 
başta maliyetli olarak görünün bu yaptı-
rımlar ileride şirketlere büyümenin yolunu 
açacaklardır. Ayrıca yönetim kurulu üyele-
rinde aranacak özellikler daha profesyonel 
kadroya sahip olmalarını sağlayacaktır. 

Bir diğer önemli özellik ise muhasebe sis-
teminin değiştirilmesidir. UFRS sisteminin 
sadeleştirilerek KOBİ’lerin ihtiyaçlarına ce-
vap veren daha dar kapsamlı bir UFRS sis-
temi oluşturulmuştur. Yeni TTK’yla birlikte 
Türkiye’deki şirketlerin bu sistemi uygula-
maya başlaması beklenmektedir. UFRS’nin 
KOBİ’ler için sadeleştirilmesinin en önemli 
sebebi, büyük şirketlere oranla KOBİ’lerin 

finansal tablolarının kullanıcılarının ihtiyaç-
larının daha sınırlı olmasıdır. Bu finansal 
tabloların kullanıcıları daha çok likidite ve 
ödeme kabiliyeti gibi konularla ilgilendiğin-
den tam set UFRS’nin kullanımının bu tip 
şirketler için külfet olacağı kaçınılmazdır. 
Basel II’ye göre kredi ve derecelendirme 
kuruluşlarının doğru, dürüst ve şeffaf fi-
nansal tablolara ihtiyaçlarının olması, ban-
ka ve finansal kuruluşlarının kredi verirken 
finansal tabloların şeffaflığına dikkat etme-
lerinden ötürü finansal tablolarının anlaşılır 
ve şeffaf olması gerekmektedir. Uluslara-
rası alanda kabul görmüş standartlara uy-
gun hazırlanmış finansal tablolar, karşılaş-
tırılabilirliği sağlayacaktır. Bu durum kayıt 
dışı gelirleri ortadan kaldırmakta önemli 
rol oynayacaktır.  Ayrıca şirketlerin kurum-
sallaşmaları ve büyümeleri açısından; bu 
sisteme geçişleri oldukça önemlidir. Bu sis-
temin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 
Türk şirketleri uluslararası piyasada geçer-
lilik kazanacak ve sürdürülebilir rekabet 
güçlerini sağlayacaklardır.

Yeni TTK’nın getirdiği bir diğer yenilik olan 
internet sitesi zorunluluğu da KOBİ’ler için 
de geçerli olacaktır. Şirketler halka açık ol-
sun olmasın alınan tüm kararlarının, top-
lantı tarihlerinin internet siteleri sayesinde 
erişilebilir olması oldukça önemlidir. Her 
şirketin yatırımcılar, müşteriler veya teda-
rikçileri açısından gerekli bilgilerine rahatça 
ulaşılabilinecektir. Bu durum şeffaflık açı-
sından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Belirtildiği üzere, yeni Türk Ticaret Ka-
nunu şirketlere ister büyük ölçekli, halka 
açık olsun ister KOBİ olsun birçok yenilik 
ve yaptırım getirmektedir. Bu yaptırımlar 
Türkiye’deki ticari hayatı ve Türk iş dün-
yasını günümüz koşullarına uymasını sağ-
lamayı hedeflemektedir. Bu kanun; şeffaf-
lık, kurumsallaşma ve uluslararası alanda 
rekabet gücü gibi olguların yanı sıra ulus-
lararası alanda kabul görmüş finansal ra-
porlama standartları ile denetim ilkelerinin 
benimsenmesiyle beraber kullanılmasını 
da zorunlu hale getirmektedir. 
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eVlilik NedeNiyle İşteN ayRilaN kadiN İşçiye 
Ödenecek kıdem tazmınatı 

> Ozan USLU / SMMM

I. EVLİLİK NEDENİYLE İSTEN AYRI-
LAN KADIN İŞÇİYE KIDEM TAZMİ-
NATI ÖDENMESİ ANAYASAYA AYKI-
RI MIDIR?

İş Kanunu'nda kıdem tazminatı 1457 
sayılı Yasa'nın 14. maddesinde düzen-
lenmiştir. Her ne kadar 4857 sayılı İş 
Kanunu yürürlüğe girse bile bu kanunda 
Kıdem Tazminatı yeniden düzenlenme-
yerek 1457 sayılı Yasa'nın 14. maddesi 
korunmuştur. 1457 sayılı Yasa'nın yürür-
lüğünü sürdüren tek maddesi bu mad-
dedir. 

1457 sayılı Yasa 25.8.1971 tarihinde 
kabul edilip 1.9.1971 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. 

Yasanın 14. maddesinde;

[Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitle-
rinin: 

İşveren tarafından bu kanunun 17/II 1- 
numaralı bendinde gösterilen sebepler 
(işverenin iş akdinin feshi için dayanabi-
leceği haklı sebepler) dışında, 

İşçi tarafından bu kanunun 16. mad-2- 
desi uyarınca (işçi tarafından haklı sebe-
be dayanılarak), 

Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısı ile, 3- 
4-Bağlı bulundukları kanunla kurulu ku-
rum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik 
veya malûllük aylığı yahut toptan ödeme 
almak amacıyla; 5- 506 sayılı Yasanın 
60. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi-
nin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen 
yaşlar dışında kalan diğer şartları veya 
aynı kanunun Geçici 81. maddesine göre 
yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen 
sigortalılık süresini ve prim ödeme gün 

sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile 
işten ayrılmaları nedeni ile, feshedilmesi 
veya kadının evlendiği tarihten iti-
baren bir yıl içerisinde kendi arzusu 
ile sona erdirilmesi veya işçinin ölümü 
sebebi ile son bulması hallerinde işçinin 
işe başladığı tarihten itibaren hizmet ak-
dinin devamı süresince her geçen tam 
yıl için işverence işçiye 30 günlük 
ücret tutarındaki kıdem tazminatı 
ödenir. Bir yıldan artan süreler için de 
aynı oran üzerinden ödeme yapılır…]
 denilmektedir,

Söz konusu yasa maddesi uyarınca; ka-
dın işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıl 
içerisinde kendi isteği ile işten ayrılması 
durumunda kıdem tazminatı alabilir.

Yazımızın ilk bölümünde a) bu düzenle-
menin kadın- erkek eşitliğine aykırı olup 
olmadığını, b) işverenin kıdem tazmina-
tı ödeme yükümlülüğü altına girmesinin 
adil olup olmadığını irdeleyeceğiz.

1457 sayılı İş Yasası'nın yürürlüğe gir-
diği tarih “1971" itibariyle yürürlükte 
bulunan 17.02.1926 kabul, 04.10.1926 
yürürlük tarihli 743 sayılı Türk Kanunu 
Medenisinin "Evlenmenin Genel Hüküm-
leri" başlığı altında düzenlenen Karının 
Meslek veya Sanatı başlıklı 159. madde-
si şöyledir. 

Karı koca mallarını idare için hangi usulü 
kabul etmiş olursa olsun, karı, kocanın 
sarahaten veya zımnen müsaadesi ile 
bir iş veya sanat ile iştigal edebilir. Ko-
canın izinden imtinaı halinde karı, kendi-
sinin bir iş veya bir sanatla iştigal etmesi 
birliğin veya bütün ailenin menfaati icabı 
olduğunu ispat ederse, bu izin hakim ta-
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rafından verilebilir. Koca, karısını bir iş 
veya sanat ile iştigalden menettiği tak-
tirde keyfiyet noter marifeti ile ilan edil-
medikçe hüsnüniyet sahibi üçüncü şa-
hıslara karşı hüküm ifade etmez.

Bu madde ile evli kadının çalışması 
yasal olarak kocasının iznine bağ-
lanmıştır. Kocasının izin vermemesi 
halinde, yani kendi iradesi dışında bir 
sebeple (mücbir bir sebeple) çalışama-
yacak olan kadına 1457 sayılı Yasa'nın 
14. maddesi ile kıdem tazminatı öden-
mesi hüküm altında alınmıştır. 

Ancak; 

a- Kadına çalışma izninin kocası tara-
fından verildiği, 743 Sayılı Türk Medeni 
Kanunu'nun 159. maddesi Anayasa Mah-
kemesinin 29.11.1990 tarih 1990/30 
E 1990/31 K sayılı kararı ile iptal edil-
miştir. Bununla birlikte;

b- 08.12.2001 tarih 162 sayılı Resmi 
Gazete ile yayımlanan 22.11.2001 kabul 
01.01.2002 yürürlük tarihli 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu'nun "Evlenmenin 
Genel Hükümleri" başlığı altında düzen-
lenen, Eşlerin Meslek ve İşi başlıklı 191. 
maddesinde: "Eşlerden her biri, meslek 
veya iş seçiminde diğerlerinin iznini al-
mak zorunda değildir. Ancak meslek ve 
iş seçiminde ve bunların yürütülmesin-
de evlilik birliğinin huzur ve yararı göz 
önünde tutulur" maddesiyle kadının 
çalışması kocasının iznine bağlı ol-
maktan çıkartılmıştır. 

Yine;

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin 
"Evlenmenin Genel Hükümleri" başlığı 
altında düzenlenen, kocanın hak ve gö-
revlerini düzenleyen 152. maddesinde 
"kocanın (evlilik) birliğin reisidir. Evin in-
tihabı (seçimi) karı ve çocukların müna-
sip veçhile iaşesi ona aittir.”; karının hak 

ve görevlerini düzenleyen 152. madde-
sinde “.... Kadın müşterek saadeti temin 
hususunda gücü yettiği kadar kocasının 
muavin (yardımcısı) ve müşaviridir (da-
nışmanıdır). Eve kadın bakar.”

Bu madde 1- erkeğe evin geçimini sağ-
lama, kadına ise evin bakımı ve ev hiz-
metlerinin yürütülmesi görevi yüklen-
miş, 2- Evlilikte ikamet edilecek yer se-
çimi kocaya bırakılmıştır. 

Ancak 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunun'un "Evlenmenin Genel Hüküm-
leri" başlığı altında düzenlenen hüküm-
ler ile ikametgâhın belirlenmesi hak ve 
yetkisinin, ailenin geçiminin sağlanma-
sı veya evin bakım ve işlerinin eşlerden 
herhangi birine yüklenmemiştir. Yine 
evlilik birliğini ilgilendiren ikâmet yerinin 
seçimi gibi konularda ortak karar alma 
esası getirilmiştir. Ortak karar alınması-
nın mümkün olmadığı hallerde ise aile 
konutu hakkında 194. madde ile diğer 
hususlarda ise 195. madde ile hakim 
müdahalesine başvurulması, bu durum-
da da esas olarak eşlerin ortak rızası ile 
uzman kişilerin yardımı ile belirleme ya-
pılması esası getirilmiştir. 

4.10 1926 
Tarihli 743 
Sayılı Yasa

1.1.2002 Tarihli 4721 
Sayılı Yasa

Kadın kocasının 
izni ile çalışabilir.

Eşlerden her biri iş 
veya meslek seçiminde 
diğerinin iznini almak 

zorunda değildir.

Erkeğin görevi 
evin geçimini 
sağlamak; 

kadının görevi 
evin bakımı ve 

ev hizmetleridir.

Evin geçiminin 
sağlanması, evin 
bakımı ve ev işleri 

eşlerden herhangi birine 
yüklenmemiştir.

Evlilikte 
ikametgâhın 

seçimi kocaya 
bırakılmıştır.

İkametgâhın seçimi 
konusunda ortak karar 

alma, bu mümkün olmaz 
ise hakim müdahalesine 

başvurulması esası 
getirilmiştir.
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Netice itibariyle 743 sayılı Kanun'da yu-
karıda anılan nedenler ile evlenen ka-
dının işten kendi iradesi dışındaki se-
beplerden dolayı ayrılabilir düşüncesi 
benimsenmiş, bu suretle 1971 tarihinde 
yürürlüğe giren 1457 sayılı İş Yasası'nın 
14. maddesiyle evlendikten sonra bir yıl 
içinde işten ayrılan kadına da kıdem taz-
minatı verilmesi öngörülmüştür. 4721 
sayılı Yasa ile evlilik müessesinde kadının 
yeri ve fonksiyonu değiştirilmiş olması-
na karşın, kadının evlendikten sonra 1 
yıl içerisinde işten ayrılması durumunda 
kıdem tazminatı almasını öngören mad-
dede değişiklik yapılmamıştır. 

Bu durumun Anayasa'nın 10. maddesin-
de yer alan “EŞİTLİK” ilkesine aykırı 
olduğu iddiasıyla iş yasasının 14. mad-
desinin ilgili bölümünün iptali için Ana-
yasa Mahkemesine başvurulmuştur. 

Anayasa'nın 10. maddesine göre “Her-
kes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşün-
ce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin ya-
şama geçmesini sağlamakla yükümlü-
dür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organ-
ları ve idare makamları bütün işlemlerin-
de kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Yapılan itirazın gerekçesi; 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile A- 
evli kadın ve evli erkeğin çalışması eşit 
koşullara kavuşturulduğu halde, kadın 
işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde hizmet akdini sona erdirmesi 
durumunda kıdem tazminatına hak ka-
zandığı, erkek işçinin ise evlendiği ta-
rihten itibaren bir yıl içerisinde hizmet 
akdini sona erdirmesi durumunda kıdem 
tazminatına hak kazanamadığı, bunun 

ise erkek ve kadın işçiler arasında eşit-
sizlik yarattığı, 

Ayrıca böyle bir fesih hakkının işve-B- 
renden kaynaklanmamakla beraber iş-
verene kıdem tazminatı ödeme yüküm-
lülüğü getiriyor olmasının haklı ve müc-
bir sebebe dayanmadığı, bu nedenlerle 
itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 10. 
maddesine aykırı olduğudur.

Bu itiraza karşı Anayasa Mahkemesi ;

[Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen 
eşitlik, herkesin her yönden aynı kural-
lara bağlı olacağı anlamına gelmemekte-
dir. Durum ve konumlarındaki özellikler 
kimi kişiler ya da topluluklar için değişik 
kuralları ve uygulamaları gerekli kılabi-
lir. Kadının toplum ve aile yaşamında 
üstlendiği sorumluluk, görev ve payla-
şım gibi toplumsal gerçekler kadın ça-
lışanlar yararına değişik kural ve uygu-
lamaları gerekli kılabileceğinden, kadın 
çalışanların durum ve konumlarındaki 
özellikleri gözetilerek getirilmiş bulunan 
kural Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı-
lık oluşturmamaktadır.

Anayasa’nın 41. maddesinde ailenin 
toplumun temeli olduğu ve Devletin 
ailenin huzur ve refahı için gerekli ted-
birleri alacağı vurgulanırken, 50. mad-
desinde de “Kimse, yaşına, cinsiyetine 
ve gücüne uymayan işlerde çalıştırıla-
maz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve 
ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları 
bakımından özel olarak korunurlar. …” 
kuralıyla kadınların çalışma koşulları 
bakımından küçüklerle birlikte özel 
olarak korunacağı belirtilmiştir.

Kadın işçileri koruyan düzenlemelere 
uluslararası sözleşme ve kararlarda da 
yer verilmiştir.

Aile hukuku” öğretisinde de zorunluluk-
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lar ve toplumsal gerçekler karşısında 
kadının korunması, aile bağlarının güç-
lendirilmesi, evlilik birliğinde düzen ve 
uyum sağlanması gerektiği gibi husus-
larda yaygın görüşler bulunmaktadır.

Kimi sosyal gerçeklerin doğurduğu zo-
runluluktan kaynaklanan ve aile birliği 
içerisinde yüklenilen görevlerin boyut ve 
önemi gözetilerek evlenmesi nedeniyle 
hizmet akdini kendi arzusu ile sona er-
diren kadın çalışanı ve aile birliğini koru-
maya yönelik düzenlemenin, Anayasa’ya 
aykırılığından söz edilemez.] diyerek söz 
konusu maddenin Anayasa'nın eşitlik il-
kesine aykırı olmadığına dolayısıyla ipta-
linin uygun olmayacağına karar vermiş-
tir.

II. EŞİNDEN AYRILIP KISA BİR 
SÜRE SONRA TEKRAR ESKİ EŞİYLE 
EVLENEREK İŞ AKDİNİ SONA ERDİ-
REN KADIN İŞÇİYE KIDEM TAZMİ-
NATI ÖDENİR Mİ? 

İş yasasının 14. maddesinden faydala-
nıp kıdem tazminatını alarak işten ay-
rılan kadın işçinin, işten ayrılmasından 
hemen sonra başka bir işte çalışmasının 
önünde yasal bir engel bulunmamakta-
dır.  Bu kadın işçilere tanınmış bir hak 
olarak düşünülebilir.  Kadın çalışanlar, 
“özellikle de kolay iş bulunabilen sektör-
lerde bu hakkı kullanmaktadırlar. Bilin-
diği üzere bu hak(?) evlilik tarihinden 
itibaren 1 yıl içerisinde kullanılabilir. 

Uygulamada zaman zaman kadın çalı-
şanların bu durumdan faydalanabilmek 
için çeşitli yollara başvurdukları ve kötü-
ye kullanıldığına rastlanmıştır. 

Şöyle ki:

Eşleriyle anlaşmalı olarak boşanmış-a- 
lar;

Daha sonra tekrar evlenmişlerdir;b- 

İkinci evlilik tarihinden sonra 1 yıl c- 
içerisinde İş Kanunu'nun 14. maddesine 
istinaden istifa etmişler ve kıdem tazmi-
natı talep etmişlerdir.

Bu çerçevede bir olay yargıya intikal 
etmiştir. T.C. Yargıtay Hukuk Genel Ku-
rulu 1990/9-52 esas, 1990/84 sayı, 
14.2.1990 tarihli kararında;

Eşinden boşandıktan çok kısa bir süre a- 
sonra tekrar evlenen, akabinde işten ay-
rılarak tazminat talep eden kadın çalışa-
nın yasada tanınan hakkı kötüye kullan-
dığını;

Bu eylemle kanuna karşı bir hile ya-b- 
pıldığını ve 

Bir hakkın suiistimalini kanunun ko-c- 
rumayacağını belirtmiş olup çalışana 
tazminat verilmemesi gerektiğini, şayet 
tazminat ödendi ise iade alınabileceğini 
hüküm altına almıştır.

Yargıtay’ın bu kararı her ne kadar yer-
leşik bir içtihat halinde olsa da her du-
rumda geçerli ve genel bir kural halinde 
değildir.  

Böyle bir olayda, işçi lehine kıdem tazmi-
natına hükmedilip hükmedilmeyeceğine 
ya da kıdem tazminatı işçiye ödenmiş 
ise geri istenip istenmeyeceğine somut 
olayın özelliğine göre karar vereceği ta-
biidir. 
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değeRi düşeN stoklaRiN takdiR komisyoNu kaRaRiNa İstiNadeN 
İmHasiNda kdV HakkiNda yapilacak İşlemleRde soN duRum

> Güray KURŞUNOĞLU/ SMMM

Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin ola-
rak stoklarında mevcut olan ancak 
kullanım süresi geçen veya bir başka 
nedenle kullanılamayacak durumda 
olan malların, ilgili mevzuat uyarınca 
kabul edilebilir gider ya da maliyet ola-
rak kayıtlara intikal ettirilmesi ve söz 
konusu stokların alış vesikalarında ev-
velce indirim konusu yapılmış bulunan 
KDV’lerin herhangi bir şekilde düzel-
tilmemesi adına mükelleflerce resmi 
komisyonlar veya Takdir Komisyonu 
huzurunda imha işleminin gerçekleşti-
rilmesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan 
bir durumdur. 

Maliye Bakanlığı, verdiği muhtelif muk-
tezalarda takdir komisyonu huzurunda 
yapılan imha işlemlerine dair evvelce 
indirim konusu yapılan KDV’lerin dü-
zeltilmesine gerek bulunmadığı yö-
nünde açıklamalarda bulunurken, en 
son olarak 5 Aralık 2009 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 113 Seri No’lu 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 
daha önce verilen muktezaların aksine 
görüş beyan etmiştir.  İşbu yazımızın 
konusunu da Maliye Bakanlığı’nın konu 
hakkındaki son açıklamalarının mükel-
leflere etkisi oluşturmaktadır.

I.  KONUYLA İLGİLİ KATMA  
DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA  
YAPILAN AÇIKLAMALAR

KDV Kanununun (30/c) maddesinde; 
deprem, sel felaketi ve Maliye Bakan-
lığının yangın sebebiyle mücbir sebep 
ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi 

olanlar hariç olmak üzere, zayi olan 
mallara ait KDV’nin indirim konusu ya-
pılamayacağı hükme bağlanmıştır.

KDV Kanunu’nun yukarıdaki maddesi 
zayi olan mallar açısından net olmakla 
birlikte, uygulamada çeşitli sebeplerle 
kullanım süresi geçen, bozulma, çürü-
me vb. nedenlerle piyasadan çekilen ya 
da elde kalan malların takdir komisyo-
nu huzurunda imha edilmesi halinde bu 
malların zayi mal olarak nitelendirilip 
nitelendirilemeyeceği hususunda daha 
önceleri mükellefler nezdinde birtakım 
tereddütler hasıl olmuştur.

II.  KONUYLA İLGİLİ MALİYE  
BAKANLIĞI MUKTEZALARINDA  
YAPILAN AÇIKLAMALAR

Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin ev-
velce vermiş olduğu muktezalara ba-
kıldığında, ağırlıklı olarak, takdir ko-
misyonu huzurunda imhası gerçekleş-
tirilen malların “zayi olan mal” tanımı 
dışında tutulduğu görülmektedir. Söz 
konusu muktezalarda, takdir komisyo-
nu huzurunda imha edilen mallar zayi 
olan mal olarak nitelendirilmediğinden, 
bu malların alış vesikalarında daha 
önce indirim konusu yapılmış bulunan 
KDV’lerin düzeltilmesine gerek bulun-
madığı belirtilmiştir.

III.  KONUYLA İLGİLİ 113  
SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİNDE  
YAPILAN AÇIKLAMALAR

5 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 113 Seri No’lu Katma De-
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ğer Vergisi Genel Tebliği ile Maliye Ba-
kanlığı, daha önce vermiş olduğu çok 
sayıdan muktezanın aksine, konuyla 
ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulun-
muştur;

 “Kullanım süresi geçen veya bir başka 
biçimde kullanılamayacak hale gelen 
ve imha edilen mallar, zayi olan mal 
mahiyetinde olduğundan mükelleflerce 
bu malların iktisabı dolayısıyla yükleni-
len KDV’nin indirim konusu yapılması 
da mümkün bulunmamaktadır. Bu çer-
çevede, zayi olan mallara ait yüklenilen 
ve daha önce indirim konusu yapılan 
KDV’nin, imha tarihini kapsayan ver-
gilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV 
Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” 
satırına dahil edilmek suretiyle indirim 
hesaplarından çıkarılması gerekmekte-
dir.”

Kısa bir süre önce yayımlanan 113 Seri 
No’lu KDV Tebliği’nde yapılan açıkla-
malar nettir. Bundan sonra, takdir ko-
misyonu kararına istinaden imha edi-
len stokların alımı esnasında ödenen 
KDV’ler imhanın gerçekleştiği döneme 
ilişkin KDV beyannamesiyle beyan edi-
lerek ödenecektir. Ödenen bu KDV’lerin 
de (takdir komisyonu huzurunda imha 
işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla) 
gider olarak kayıtlara intikal ettirilece-
ği tabiidir.

 IV.  SONUÇ

Maliye Bakanlığı’nın son düzenleme-
si, mükellefler açısından imha edilen 
stoklara ait KDV’ler tutarında yeni bir 

maliyetin kaleminin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun zayi 
olan mallara ilişkin 30. Maddesinde 
yapılan açıklamalardan, iyi niyetli ol-
mayan tacirlerin münferit vesileler ileri 
sürerek gerçekte zayi olmayan malları-
nı hileli bir şekilde zayi olmuş gibi gös-
termelerinin önüne geçilmek istenildi-
ği, bu maksatla da gerçekliği herkes 
tarafından kabul edilecek genel afetle-
rin ve mücbir sebep ilan edilen yangın-
ların ön şart olarak koşulduğu açıkça 
anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, resmi kurumlar huzurun-
da gerçekleştirilen imha işlemlerinin 
de münferit zayi olaylarıyla aynı ke-
feye konulmasının, iyi niyetli hareket 
eden mükellefler açısından haksızlığa 
yol açacağı tabiidir.

Çeşitli sebeplerle ekonomik değeri-
ni yitiren ve işletmelerin elinde kalan 
malların zaten işletmeler için ilave bir 
maliyet olduğu göz önüne alındığında, 
önümüzdeki dönemde mükelleflerin bu 
mallara ait alış vesikalarındaki KDV’leri 
ödememek ve bu yolla işletmeden na-
kit çıkışını engellemek maksadıyla de-
ğerini yitiren mallar için herhangi bir 
işlem yapmayarak stoklarında taşıma-
ya devam etmeleri beklenilebilir. 

KAYNAKÇA:
(1) Katma Değer Vergisi Kanunu, Kanun No: 193, 
6 Ocak 1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete.
(2) 113 No’lu KDV Genel Tebliği, 05.12.2009 tarih 
ve 27423 sayılı Resmi Gazete.
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yaBancı yatırımlar

> Fisun ILIZ / SMMM

I – GİRİŞ

Ülkemize gelen ve gelecek olan yabancı 
yatırım ve yatırımcılara yönelik uygula-
malar  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM-
LAR KANUNU (1) ile kanuna dayanılarak 
çıkarılan yönetmelikler (2) ile düzenlen-
miştir.  

II -  DOĞRUDAN YABANCI  
YATIRIMLAR KANUNU

Kanunun amacı ve kapsamı:

Kanunun 1. maddesinde şöyle düzen-
lenmiştir. “Bu Kanunun amacı doğrudan 
yabancı yatırımların özendirilmesine, 
yabancı yatırımcıların haklarının korun-
ması ile yatırım ve yatırımcı tanımların-
da uluslararası standartlara uyulmasına, 
doğrudan yabancı yatırımların gerçekleş-
tirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgi-
lendirme sistemine dönüştürülmesine ve 
tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan 
yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin 
esasları düzenlemektir. Bu Kanun, doğ-
rudan yabancı yatırımlara uygulanacak 
muameleyi kapsar.” 

Doğrudan yabancı yatırımlara 
ilişkin esaslar:

Yatırım serbestisi ve milli muamele,  ka-
mulaştırma ve devletleştirme, transfer-
ler, uyuşmazlıkların çözümü,  nakit dışı 
sermayenin değer tespiti, yabancı per-
sonel istihdamı ve irtibat büroları olarak 
alt başlıklarda açıklanmıştır. Uluslarara-
sı anlaşmalar ve özel kanun hükümleri 
tarafından aksi öngörülmedikçe yabancı 
yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğru-
dan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 
Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla 

eşit muameleye tabidirler. Doğrudan ya-
bancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat 
gereğince kamu yararı gerektirmedikçe 
ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırı-
lamaz veya devletleştirilemez.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faali-
yet ve işlemlerinden doğan net kâr, te-
mettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelle-
ri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar 
karşılığında ödenecek meblağlar ile dış 
kredi ana para ve faiz ödemeleri, banka-
lar veya özel finans kurumları aracılığıyla 
yurt dışına serbestçe transfer edilebilir. 

Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşme-
lerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 
çözümü ile yabancı yatırımcıların idare 
ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şart-
laşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan 
yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi 
için görevli ve yetkili mahkemelerin yanı 
sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların 
oluşması ve tarafların anlaşması kaydıy-
la milli veya milletlerarası tahkim ya da 
diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvu-
rulabilinir.

Nakit dışındaki sermayenin değer tespi-
ti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçe-
vesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu 
bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin 
yatırım aracı olarak kullanılması halin-
de, menşe ülke mevzuatına göre değer 
tespitine yetkili makamların veya menşe 
ülke mahkemelerince tespit edilecek bi-
lirkişilerin ya da uluslararası değerlendir-
me kuruluşlarının değerlendirmeleri esas 
alınır.   

Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, 
şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek 
yabancı uyruklu personele, Çalışma ve 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çalışma 
izni verilir.

27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yaban-
cıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanu-
nun 23. maddesi uyarınca Hazine Müs-
teşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nca müştereken hazırlanacak 
yönetmelikte; yabancı sermayeli şirket 
ve kuruluşlardan hangilerinin bu kapsa-
ma gireceği ile söz konusu yönetmelik 
kapsamında izin verilecek kilit persone-
lin tanımı ve çalışma izinlerine ilişkin özel 
nitelikteki diğer esas ve usuller belirle-
nir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yayımladığı yönetmelik (2/2) ile usul ve 
esasları belirlemiştir.

Politika belirleme ve bilgi isteme: 

Müsteşarlık; kalkınma plân ve yıllık prog-
ram hedeflerini, ülkenin genel ekonomik 
durumunu, dünyadaki yatırım eğilimleri 
ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel kesim meslek kuruluşlarının görüş-
lerini dikkate alarak doğrudan yaban-
cı yatırımlara ilişkin politikaların genel 
çerçevesini belirlemeye, bu amaçla di-
ğer kuruluşların faaliyetlerine katılmaya 
yetkilidir. Doğrudan yabancı yatırımları 
ilgilendiren mevzuatta yapılacak değişik-
lik ve yeni mevzuat taslakları hakkında 
Müsteşarlığın uygun görüşü alınır.

Müsteşarlık, doğrudan yabancı yatırım-
lara ilişkin bilgi sistemini kurmak ve ge-
liştirmek amacıyla yatırımlar hakkındaki 
istatistiki bilgileri, her türlü kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel kesim meslek ku-
ruluşlarından istemeye yetkilidir.

Yabancı yatırımcılar, yatırımları ile ilgili 
istatistiki bilgileri Müsteşarlıkça hazırla-
nacak yönetmelikle belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa bildi-
rirler. Söz konusu bilgiler istatistik amaç-
ları dışında ispat aracı olarak kullanıla-

maz.

III – YÖNETMELİKLER

A- Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
(2/1)

Şirket ve Şubeler 

Şirket ve şubeler sermayelerine ve faali-
yetlerine ilişkin bilgileri yönetmelik ekin-
de yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
İçin Faaliyet Bilgi Formu” çerçevesinde 
yıllık bazda ve her yıl en geç mayıs ayı 
sonuna kadar, sermaye hesabına yapı-
lan ödemelere ilişkin bilgileri yönetmelik 
ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatı-
rımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” çerçe-
vesinde, ödemeyi takip eden 1 ay için-
de, mevcut yerli veya yabancı ortakların 
kendi aralarındaki veya şirket dışındaki 
herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcı-
ya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bil-
gileri yönetmelik ekinde yer alan “Doğ-
rudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri 
Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse dev-
rinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 
ay içinde, Genel Müdürlüğe bildirirler.

Kanun kapsamında bulunmayan tama-
men yerli sermayeli şirketler; şirkete ya-
bancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya  
şirketin yaptığı sermaye artışına şirket 
dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak 
etmesi suretiyle  hisse devrinin gerçek-
leşmesi ve şirketin Kanun kapsamına gir-
mesi halinde hisse devirlerine ilişkin bil-
gileri Yönetmelik ekinde yer alan “Doğ-
rudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri 
Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse dev-
rinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 
ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına 
göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ti-
cari faaliyette bulunmamak kaydıyla ir-



dayanışma / 107136

tibat bürosu açma izni vermeye ve bu 
izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir. 

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müra-
caatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve 
eksiksiz olması kaydıyla başvuru tarihin-
den itibaren 5 iş günü içinde sonuçlan-
dırılır.

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye pi-
yasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı 
bulunan alanlarda faaliyette bulunmak 
amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, 
ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili 
kılınan kurum veya kuruluşlarca değer-
lendirilir. 

Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için 
aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa müra-
caat edilir:

a) Ana şirkete ait ve ilgili Türk 
Konsolosluğu'nca veya Lahey Devlet-
ler Özel Hukuku Konferansı çerçevesin-
de hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin 
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Söz-
leşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş 
faaliyet belgesi aslı;

b) Ana şirket hakkında hazırlanmış Faa-
liyet Raporu veya bilanço ve gelir tablo-
su;

c) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürüt-
mekle görevli olarak atanacak kişiye ve-
rilecek yetki belgesi aslı;

d) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin 
başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi 
durumunda vekaletname aslı.

İrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki 
esaslar geçerlidir:

a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi 
dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en 
geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe gönde-
rirler. Bürolar, adres değişikliği durumun-

da yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Ge-
nel Müdürlüğe bildirirler.

b) İrtibat bürolarınca, her yıl en geç ma-
yıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl 
faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde 
yer alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetleri-
ne İlişkin Bilgi Formu” doldurularak Müs-
teşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, 
büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt-
dışından gönderilen dövizlerle karşılandı-
ğına ilişkin belgeler eklenir.

c) İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre 
ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının 
süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetle-
ri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri 
dikkate alınarak her defasında azami 3 
yıl olmak üzere süre uzatımı verilebilir. 

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona 
erdirmesi durumunda kapatma işlemi 
için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş 
bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe 
gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye so-
nucunda oluşan bakiye haricinde, trans-
fer talebinde bulunamazlar.

e) Müsteşarlık, mevzuata aykırı davran-
dığı tespit olunan irtibat bürolarının ku-
ruluş izinlerini iptal edebilir ve iptal kara-
rını ilgili mercilere bildirir.

Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri 
veya iştirak edebilecekleri şirketler, Türk 
Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler 
ile Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi 
şirketlerdir.

Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, 
ortak girişim gibi isimler altında sözleş-
meye dayalı olarak kurulan ve Türk Ti-
caret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin 
belirgin niteliklerini taşımayan ortaklık-
lar, Kanun’un uygulanması bakımından 
adi şirket sayılırlar.

Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya 
ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaş-
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ları, Kanun’un uygulanması bakımından 
yabancı yatırımcı sayılırlar.

B – Doğrudan Yabancı Yatırımlarda 
Yabancı Uyruklu  Personel İstihdamı 
Hakkında Yönetmelik (2/2)

Bu yönetmelik, özellik arzeden doğrudan 
yabancı yatırımlarda ve irtibat büroların-
da istihdam edilecek yabancı uyruklu ki-
lit personele uygulanır.

Ancak,

a) Özellik arzeden doğrudan yabancı ya-
tırımlarda istihdam edilecek kilit perso-
nel dışında kalan yabancı uyruklu perso-
nel ile;

b) Özellik arzeden doğrudan yabancı ya-
tırımların dışında kalan doğrudan yaban-
cı yatırımlarda istihdam edilecek yaban-
cı uyruklu her türlü personelin, çalışma 
izinlerinde 4817 sayılı Kanun ve Yabancı-
ların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 
Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygu-
lanır.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatı-
rımlarda istihdam edilecek kilit personele 
Bakanlıkça çalışma izni verilir.

4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet 
gösteren irtibat bürolarında, yetki belge-
si sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyet-
leri için son yıl içinde yurtdışından en az 
200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz 
getirilmiş olması kaydıyla Bakanlıkça ça-
lışma izni verilir.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatı-
rımlarda istihdam edilecek kilit personel 
statüsündeki yabancılar, yurtdışında ça-
lışma izin başvurularını uyruğunda bu-
lundukları veya daimi ikâmet ettikleri 
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilik-
lerine yapabilirler. 

Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin 

olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte 
bu başvuruları doğrudan Bakanlığa ile-
tirler.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile 
Bakanlık, yurtdışından yapılacak çalışma 
izni başvuruları ile ilgili işlemleri, elekt-
ronik posta yolu ile yürütür. Başvuru sı-
rasında istenilen belgeler ise yabancının 
Temsilciliğe başvurduğu tarihten itibaren 
en geç üç iş günü içerisinde yabancının 
işverenince Bakanlığa intikal ettirilir.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatı-
rımlarda istihdam edilecek kilit personel 
statüsündeki yabancılar veya bunların 
işverenleri; yabancının Türkiye’de ka-
nuni olarak bulunması halinde, çalışma 
izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığa 
yapabilirler.

Özellik arzeden doğrudan yabancı ya-
tırımlarda çalışmak üzere çalışma izin 
belgesi alan kilit personelin, bu belgeyi 
aldıkları tarihten itibaren en geç doksan 
gün içinde Türkiye’nin dış temsilcilikleri-
ne çalışma vizesi talebinde bulunmaları 
ve ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren 
en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığı-
na ikâmet tezkeresi almak için başvur-
maları zorunludur.

Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ika-
met izinleri hariç, herhangi bir sebebe 
istinaden en az altı ay süreli ikâmet izni 
almış olup da bu izin süresi içerisinde 
çalışma izni verilmiş kilit personel için, 
Türkiye’nin dış temsilciliklerinden çalış-
ma vizesi alması koşulu aranmaz.

IV – KAYNAKÇA  
1- 4875 sayılı DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANU-
NU 17.06.2003 tarih ve  25141 sayılı  Resmi Gazete
2- (2/1)Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği 
20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı RG (Hazine Müsteşar-
lığının Bağlı olduğu Devlet Bakanlığından)
(2/2)Doğrudan  Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu  
Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik ( Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından)    



dayanışma / 107138

eNgellileR İçiN VeRgi İNdiRimi uygulamasi

> Mustafa YILMAZ / SMMM

Engelli indirimi uygulaması, 4369 sayılı 
Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nda yapı-
lan değişiklikle, indiriminin kapsamı ge-
nişletilmiş ve 1.1.1999 tarihine kadar 
ücretlilerin (hizmet erbabının) yararlan-
makta olduğu vergi indiriminden bu ta-
rihten sonra hizmet erbabının bakmak-
la yükümlü olduğu engelli kişiler, engelli 
serbest meslek erbabı, serbest meslek 
erbabının bakmakla yükümlü olduğu 
engelli kişiler ile basit usulde vergile-
nen bazı (tüccar ve ücretli durumuna 
girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük 
sanat işleri ile uğraşan, ilk madde ve 
yardımcı malzeme müşteriye ait olarak 
faaliyet gösteren terzi, tamirci, maran-
goz gibi) engelli esnaf ve sanatkârlar da 
yararlanmaya başlamıştır. 

İndirim uygulaması; engelli vatandaş-
ların, içinde bulunduğu zor koşulların 
giderilmesine katkıda bulunmak ve en-
gelli ile engelli olmayanlar arasındaki 
rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla 
engelli ücretlilerin gelir vergisi matrah-
larının hesaplanmasında dikkate alınan 
bir uygulamadır. 

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN 
YARARLANACAK OLANLAR

Engelli hizmet erbabı, - 

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi - 
bulunan hizmet erbabı,

- Engelli serbest meslek erbabı,

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi - 
bulunan serbest meslek erbabı,

Basit usulde vergilendirilen engellile-- 
rin sadece kendisi.

ENGELLİ İNDİRİMİ İÇİN 
BAŞVURULACAK MAKAMLAR 

İllerde, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü; - 

Bağımsız vergi dairesi bulunan ilçe-- 
lerde, Vergi Dairesi Müdürlüğü;

Diğer ilçelerde, malmüdürlükleri.- 

ENGELLİ İNDİRİMİ İÇİN  
GEREKLİ BELGELER 

Engelli Hizmet Erbabı İçin:

- Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına 
dair işveren tarafından imzalanıp kaşe-
lenmiş dilekçe (dilekçe örneği ekte yer 
almaktadır);

- Nüfus cüzdanı fotokopisi;

- 1 adet fotoğraf; 

- İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu 
raporu olanlar için rapor aslı ya da no-
ter tasdikli örneği; 

- Müracaat formu – Dilekçe (Dilekçe ör-
neği ekte yer almaktadır).

Hizmet Erbabının Bakmakla  
Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin 
Müracaatlarında;

- Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına 
dair işveren tarafından imzalanıp kaşe-
lenmiş dilekçe  (Dilekçe örneği ekte yer 
almaktadır),

- Müracaat formu – Dilekçe (Dilekçe ör-
neği ekte yer almaktadır.), 

- Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli 
kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri,

- Bakmakla yükümlü olduğuna dair bel-
ge (engelli kişilerin sağlık karnesi foto-
kopileri),   

- İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu 
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raporu olanlar için rapor aslı ya da no-
ter tasdikli örneği, 

- Engelliye ait 1 adet fotoğraf,

- Hizmet erbabının kendisine ait 1 adet 
fotoğraf.

Engelli Serbest Meslek Erbabı İçin:

- Müracaat formu – Dilekçe (Dilekçe ör-
neği ekte yer almaktadır.),

- Vergi kimlik numarasını gösteren bel-
ge (Vergi levhasının fotokopisi),

- Nüfus cüzdanı örneği,

-  Engelliye ait 1 adet fotoğraf,     

- İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu 
raporu olanlar için rapor aslı ya da no-
ter tasdikli örneği. 

Serbest Meslek Erbabının  
Bakmakla Yükümlü Olduğu 
Engelli Kişiler İçin:

- Müracaat formu – Dilekçe (Dilekçe ör-
neği ekte yer almaktadır.),

- Vergi kimlik numarasını gösteren bel-
ge (Vergi levhasının fotokopisi),

- Bakmakla yükümlü kişinin ve Engelli 
kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri,

- Bakmakla yükümlü olduğuna dair bel-
ge (Engelli kişilerin sağlık karnesi foto-
kopileri),    

- İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu 
raporu olanlar için rapor aslı ya da no-
ter tasdikli örneği, 

- Engelliye ait 1 adet fotoğraf

- Serbest meslek erbabının kendisine 
ait 1 adet fotoğraf.

Sakatlık İndiriminden Yararlanma 
Hakkına Sahip Basit Usulde  
Vergilendirilen Engelliler İçin:

- Müracaat formu – Dilekçe (Dilekçe ör-
neği ekte yer almaktadır.),

- Vergi kimlik numarasını gösteren bel-
ge (Vergi levhasının fotokopisi),

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- İlgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu 
raporu olanlar için rapor aslı ya da no-
ter tasdikli örneği, 

- Engelliye ait 1 adet fotoğraf.

MALİYE BAKANLIĞI’NCA 
YAPILACAK İŞLEMLER

Defterdarlık Gelir Müdürlükleri Vergi 
Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükle-
ri kendilerine başvuran engellileri, yet-
kili sağlık kurulundan en yakınına sevk 
edeceklerdir. (Bakanlıkça tespit edilen 
hastanelerden herhangi birine sevk ta-
lebinde bulunulabilir.)

Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verile-
cek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda 
oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna 
gönderilecektir. 

Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları 
tarafından düzenlenen raporları incele-
yerek, başvuru sahibinin çalışma gücü-
nün ne kadarını kaybettiğine karar ve-
rerek sakatlık dereceleri belli olanlara 
ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, 
diğerlerinde kendilerine verilmek üzere 
ilgili Defterdarlığa gönderecektir.

İlgili defterdarlıklar, raporlarda belirle-
nen derecelere göre hizmet erbabının 
sakatlık indiriminden yararlandırılmala-
rı gerektiğini, çalıştıkları kurumlara ve 
kurumlarının bağlı olduğu vergi dairele-
rine yazıyla bildirecektir. 

Kalıcı hastalık veya özürler için raporun 
bir defa verilmesi yeterlidir. Ancak özür 
durumunun değişmesi halinde, rapor 
ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranı 
yeniden belirlenir.
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SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI 

Engelli Hizmet Erbabı ile Bakmakla 
Yükümlü Olduğu Engelli Kişi Bulu-
nan Hizmet Erbabında Uygulama:

Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kuru-
lunca tespit edilen çalışma gücü kayıp 
oranının asgari; 

- % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet 
erbabı birinci derece, 

- % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet 
erbabı ikinci derece, 

- % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet 
erbabı üçüncü derece, sakat sayılmakta 
ve 2009 yılı için;

- Birinci derece sakatlar için, 670 TL;

- İkinci derece sakatlar için, 330 TL; 

- Üçüncü derece sakatlar için, 160 TL

olarak hesaplanan sakatlık indirimi, ça-
lışanın ücret matrahından indirilmekte-
dir. 

Sakatlık indiriminden yararlanacak bir-
den fazla kişinin bulunması halinde, bu 
rakamlar, her biri için ayrı ayrı belirle-
nerek, indirim uygulanmasında toplu 
olarak dikkate alınacaktır. 

Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiri-
minin aylık tutarının hizmet erbabının 
aylık tevkifat matrahından indiril-
mesi gerekmektedir. 

Engelli Serbest Meslek Erbabı ile 
Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli 
Kişi Bulunan Serbest Meslek Erba-
bında ve Basit Usulde Vergilendiri-
lenlerde Uygulama:

Sakatlık indirimi yıllık tutarı, serbest 
meslek erbabının beyan edeceği 
serbest meslek kazancından düşü-
lecektir. İndirimden yararlanma hakkı-

na sahip basit usulde vergilendirilen 
engellilere uygulanacak sakatlık indi-
riminin yıllık tutarı ise vergi tarhına 
esas kazançlarından indirilecektir. 

Sakatlık indiriminden, basit usulde 
vergilendirilen engellilerin sadece 
kendileri yararlanacaktır. Bunun 
dışında bakmakla yükümlü olduk-
ları kişiler nedeniyle, sakatlık indi-
riminden yararlanılamayacaktır. 

İndirim, beyan edilecek serbest meslek 
kazancı ve basit usulde vergilenen ka-
zanç tutarı ile sınırlı olup kazancın ye-
tersiz olması halinde sonraki yıla devre-
dilmeyecektir. 

SAKATLIK İNDİRİMİ  
UYGULAMASINDA BAKMAKLA 
YÜKÜMLÜ OLMA TABİRİ VE BU  
DURUMUN BELGELENDİRİLMESİ 

Engelli kişinin tabi olduğu çalış-
ma mevzuatı veya bağlı bulunduğu 
sosyal güvenlik kurumunun mev-
zuatına göre bakmakla yükümlü oldu-
ğu anne, baba, eş ve yaş sınırlama-
sı olmaksızın çocukları anlaşılacaktır. 
Bu sayılanların dışındaki kişiler (kardeş-
ler gibi), sakatlık indiriminden yararla-
namayacaktır. 

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi 
bulunan; 

- Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden 
veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal 
güvenlik kuruluşundan aldığı engelli ki-
şiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgile-
rini içeren sahifelerinin bir örneğini; 

- Serbest meslek erbabı, kayıtlı olduğu 
sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı en-
gelli kişiye ait sağlık karnesinin kimlik 
bilgilerini içeren sahifelerinin bir örne-
ğini; 
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- Ayrıca boşanma halinde, mahkeme 
kararı ile tayin edilen velayet kararının 
bir örneğini;

Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge 
olarak ilgili müdürlüklere verecektir. 

ENGELLİLERDE KATMA DEĞER VER-
GİSİ İSTİSNASI

5378 sayılı Kanun'un 32. maddesiy-
le 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunun'un 17. maddesinin 4/s ben-
dine eklenen ve 07.07.2005 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 
hükme göre engelliler, eğitimleri, mes-
lekleri, günlük yaşamları için özel olarak 
üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel 
bilgisayar programlarını satın alırken 
katma değer vergisi ödemeyeceklerdir. 

Sadece engellilerin iş ve toplumsal 
hayata katılımını artıracak, engellinin 
günlük yaşamının daha kolay ve verimli 
geçmesini sağlayacak araç ve gereçler, 
katma değer vergisi ödenmeden satın 
alınabilecektir. İstisnanın engelliler ta-
rafından edinilen tüm mallar için uygu-
lanması söz konusu değildir. 

MALUL VE SAKATLARA MAHSUS TA-
ŞIT ARAÇLARINDA ÖZEL TÜKETİM 
VERGİSİ İSTİSNASI

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanu-
nunun 7. maddesinin 2 numaralı fıkrası 
ile Kanun'a ekli (II) sayılı listedeki ka-
yıt ve tescile tabi mallardan, sakatların 
kullanması için araçta sakatlığına uygun 
hareket ettirici özel tertibatı bulunan 
araçların, malül ve sakatlar tarafından 
bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı ver-
giden istisnadır.

Bu istisnadan yararlananlar, 5 yıl süre 
ile ikinci bir defa bu istisnadan yararla-
namayacaktır. 

Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna 
uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin ÖTV 
beyannamesi ekine, alıcının maluliyeti-
ne veya sakatlığına dair tam teşekküllü 
bir devlet hastanesinden alınan sağlık 
kurulu raporu ile aracın sakatlığa uygun 
olarak tadil edildiğine dair teknik belge-
nin aslı veya noter onaylı örneği ve alı-
cının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotoko-
pisi eklenecektir. Vergi dairesince kabul 
edilen beyanname ve ekleri incelenerek 
tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını 
gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzen-
lenecek ve mükellefe verilecektir. 

Malul ve sakatların kullanmak üzere 
yurt dışından ithal edeceği taşıt araçları 
için de bu belgelerin gümrük idaresine 
ibrazı üzerine istisna uygulanacaktır. 

Bu istisnadan faydalanılması için, biz-
zat engelli tarafından maluliyetine 
veya sakatlığına dair tam teşekküllü bir 
devlet hastanesinden sağlık kurulu ra-
poru alınabilecektir. 

ENGELLİLERDE EMLAK 
VERGİSİ İSTİSNASI

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 
5378 sayılı “Engelliler ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 
22. maddesi ile değişik 8’inci madde-
sinin ikinci fıkrasında yer alan indirim-
li bina vergisi oranına ilişkin hükme, 
engelliler ifadesi eklenmiş, böylece 
engellilerin de “sıfır” oranlı bina vergi-
si uygulamasından yararlanmaları sağ-
lanmıştır. 

47 Seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu 
Genel Tebliği’ne göre, Türkiye sınırları 
içinde, brüt yüzölçümü 200 m2’yi geç-
meyen tek meskeni olan, tek meskende 
hisseye veya tek meskenin intifa hakkı-
na sahip bulunan engelliler bu mesken-
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leri için Bakanlar Kurulu'nca 2006 yılına ait belirlenen indirimli (sıfır) bina vergisi 
oranından yararlanacaklardır. Engellilerin indirimli bina vergisi oranından yararla-
nabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan 
sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir. 

Engellinin sahip olduğu tek konut eğer belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kul-
lanılan yazlık vb. türden ise emlak vergisi ödenecektir. Bu nitelikte olan konutlar 
için istisna yoktur. Birden fazla konuta sahip olan veya kışlık konutu yanında bir 
de yazlığı bulunan engelli bu imkândan yararlanamayacak, sahip olduğu iki konut 
için de emlak vergisi ödeyecektir. Engellinin emlak vergisi ödememe imkânından 
yararlanması için sahip olduğu tek konutta bizzat oturması şart değildir. Konutunu 
kiraya verip kendisi kirada oturan engelli de sahip olduğu konut için emlak vergisi 
ödemeyecektir. 

İndirimli bina vergisi oranından yararlanacak olan engelliler tarafından; 47 Seri 
No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan dilekçe (Ek:1) ile bir-
likte, yine aynı tebliğ ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip 
Olanlar Dahil) engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” (Ek:2) düzenlenerek 
(Dilekçe ve Bildirim Formu’nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan ör-
neğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) ilgili belediye başkanlığına veri-
lecektir. İndirimli bina vergisi oranından yararlanmak için gerekli olan engellilerin 
engelli olduklarını belgeleyen tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık 
kurulu raporunun aslı dilekçeye eklenecektir. 

İndirimli bina vergisi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı 
taahhütte bulunmak suretiyle indirimli bina vergisi oranından yararlanan engelli-
ler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması 
gereken vergi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınacaktır. 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 2454 sayılı Kanun'la değişik 31. maddesi ile 
getirilen "Sakatlık İndirimi"nden istifade etmek istiyorum.

Dilekçeme ilişkin nüfus kağıdı suretim ve çalıştığım işyerinden aldığım çalışma 
belgem ilişiktedir.

Gerekli işlemin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim.
           
        Tarih…../…../………
                 İmza
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BAŞVURU YAPANIN

Adı ve Soyadı    :………………………………………………………

İkâmetgâh Adresi   :………………………………………………………

    ……………………………………………………….

    ……………………………………………………….

Telefon Numarası   :……………………………………………………...

Çalıştığı İşyerinin

Adı ve Unvanı   :………………………………………………………

İşyeri Adresi    :………………………………………………………

    ……………………………………………………….

Telefon Numarası   :……………………………………………………..

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

(İşçi Stopajı Yönünden)  :………………………………………………………

Mal Müdürlüğü   :………………………………………………………

Saymanlık   :………………………………………………………

Hesap Numarası   :………………………………………………………

EKLERİ

1) İşyerinde Çalıştığına Dair Dilekçe 

2) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3) 1 Adet Fotoğraf

4) Rapor Aslı (varsa)

5) Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin

    Sağlık Karnesi Fotokopisi 
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SAĞLIK KURULU RAPORU ÖRNEĞİ :

EK-3

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU (Ön Yüzü)

..................................... HASTANESİ ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı, Soyadı         :                             T.C. Kimlik No:

F
O

T
O

Ğ
R

A
F

Baba Adı             :           Doğum Yeri, Yılı :                

Müracaat Tarihi  :                              Rapor Tarihi     :                              

Muayeneye Gönderen: A- Çalıştığı Kurum:    B- Kişisel Müracaat:  

Rapor Numarası :              

ÖZRE İLİŞKİN BİLGİLER:

Sistemler

Özre İlişkin Klinik Bulgular, Radyolojik 
Tetkikler

ve Laboratuvar Bilgileri

Oranı
    %

Kulak Burun 
Boğaz Sistemi

Zihinsel, Ruhsal, 
Davranışsal  Boz.

Deri 

Hematopoetik Sistem

Kardiyovasküler  Sistem

Görme Sistemi

Sindirim Sistemi

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum

Ürogenital Sistem

Endokrin Sistem

Solunum Sistemi

Yanıklar

Onkolojik Hastalıklar

Sinir Sistemi

Kas İskelet Sistemi
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ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORUNUN SONUCU:

Teşhis: Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon 
Kaybı Oranı:    %  -Rakamla-          (Yazıyla)

Ağır Engelli: ................ (Evet/Hayır) Çalıştırılamayacağı İş Alanları:

Sürekli:                     Raporun Geçerlilik Süresi:  -Rakamla-  (Yazıyla belirtiniz)

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU (Arka Yüzü)

 RAPORUN KULLANIM AMACI (EVET, HAYIR VEYA DEĞERLENDİRİLMEDİ 
ŞEKLİNDE MUTLAKA BELİRTİNİZ):

SONUÇ SONUÇ

H sınıfı ehliyet alabilir                                                
........................ ortezi/
protezi kullanması 
gereklidir.                              

Özel tertibatlı araç 
kullanabilir.

...............................  
yardımcı cihazı kullanması 
gereklidir

Akülü araç kullanması 
gereklidir.                                                 

Tekerlekli sandalye 
kullanması gereklidir.    

İşitme cihazı kullanması 
gereklidir.

Özel eğitim amaçlı 
değerlendirilmesi uygundur.

Diğer: (Açıklayınız)

NOT: Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 40 ve üzerinde bulunanlar; özür durumuna ilişkin bilgilerini Nüfüs 
Cüzdanlarına işletebilmek, engelli aylığı alabilmek ve vergi indiriminden faydalanabilmek için ilgili kurumlara 
başvuruda bulunabilirler.  Ayrıca, ağır engelli olduğu bu rapor ile belgelendirilenler sayılan hakların yanı sıra; 
bakım hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla  ilgili kurumlara başvurabilirler.

ONAY:

 Üye Üye Üye

 Üye Üye Üye

 Üye Kurul Başkanı Mühür

Oybirliği/Oyçokluğu ile karar verilmiş. 
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AÇIKLAMALAR : 

Değerlendirilecek özür; engelli sağlık kurullarının teşkili için zorunlu olan uz-1) 
manlık dalları dışında kalan bir dalda ise engelli sağlık kurulu raporu vermeye 
yetkili hastane kadrosunda bulunması halinde ilgili dal uzmanının da kurulda bu-
lunması sağlanır. Örneğin, engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık ku-
ruluşundan engelli sağlık kurulu raporu talep eden kanserli hastaların; hastane 
kadrosunda bulunması halinde öncelikle tıbbi onkolog, bulunmadığı durumda rad-
yasyon onkoloğu tarafından değerlendirilmesi sağlanır.

Özür durumuna göre çalıştırılamayacağı iş alanı bölümüne sadece özür duru-2) 
muna göre iş alanları genel olarak belirtilmelidir. Örneğin, görme engelli için “gör-
mesini gerektiren iş alanlarında çalıştırılamaz” şeklinde belirtilmelidir.

Engelli sağlık kurulunda diğer ilgili uzmanların da bulunması halinde, mükerrer3)  
engelli sağlık kurulu raporlarını önlemek amacıyla mümkünse tek engelli sağlık 
kurulu raporu ile engellilerin kullanabileceği hakların tamamı belirtilir. Raporun 
kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek 
yapılan değerlendirmeler, sonuç bölümünde “evet”,  hayır” veya “değerlendirilme-
di” şeklinde mutlaka yazılır ve boş bir seçenek bırakılmaz. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için 4) 
verilecek raporlarda sadece;  ayrıntılı teşhis ile  tüm vücut fonksiyon kaybı oranı 
yazılır ve raporun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka 
belirtilir.  

……….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü
………………………………………isimli personelimiz…………………sigorta sicil numarası ile 
...../…/……  Tarihinden itibaren işyerimizde çalışmaya başlamış 
olup halen görevine devam etmektedir.

Sakatlık indiriminden faydalanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

ADRES :                                             İşyeri yetkilisi
                                                                              İmza Kaşe
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :

KAYNAK:
4369 Sayılı Katma Değer Kanun
193 Gelir Vergisi Kanunu
2454 Sayılı Kanun
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
5378 Sayılı Özürlüler Kanunun
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
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DAYANIŞMA

Dergisi’ne 

ücretsiz

abone 

oldunuz mu?
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