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Değerli Dayanışma Dergisi Gönüllüleri, Degerli Üyeler,
Muhasebe camiası olarak son üç aydır çok sıcak günler yaşadık. Bu süreç; özelikle Türk
Ticaret Kanunu’ nda yapılan değişikliklerle, 400. madde ile bizleri denetim dışında tutma çabalarına, üzerimizden oynanan oyunlara ve çirkin tezgâhlara sahne oldu.
Sonuç olarak hak ve adalet yerini buldu. Bağımsız denetim yapma hakkımız Türk Ticaret Kanunu’ nda eski halinden daha net bir şekilde yerini aldı. Bu da Türmob ve odalarımızın onurlu bir duruş sergileyerek, mücadele vermesiyle oldu. Bu nedenle başta Türmob Genel Başkanımız Sayın Nail Sanlı olmak üzere Türmob yöneticilerine, oda başkan
ve yöneticilerine, kısaca emeği geçen herkese sizler adına teşekkür ederim.
Bizler bu mutluluğu yaşarken ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından bağımsız denetime ilişkin yönetmeliğin yayımlanmasını beklerken, Sakarya Üniversitesi’ nin bağımsız
denetim eğitimlerine ilişkin olan ve daha sonra yayımlanan yönetmeliğin büyük bir
kısmını oluşturan duyurusu hepimizi şaşkına çevirdi. Çünkü Kamu Gözetim Kurumu
henüz yönetmeliği yayımlanmamıştı. Eğitimle ilgili çalışma usul ve esasları belirleyen
düzenlemeler yapılmamıştı.
Bağımsız denetim eğitiminin taraflarından olan, bu alanda eğitim vermiş ve vermeye
devam eden, köklü ve uluslar arası alanda tanınan üniversiteler ile görüşülmeden, sadece personel değerlemede kendini akredite etmiş bir üniversiteye bu işin verilmesini
etik olmamaktan da öte yanlış buluyorum.
Bu eğitim duyurusundan birkaç gün sonra Kamu Gözetim Kurulu beklediğimiz yönetmelik taslağını kamuoyu ile paylaşmak için yayımladı. Türmob dâhil bazı kurum ve
kuruluşlardan görüş ve önerilerini istedi. Tabi ki ben de heyecanla taslağı birkaç kez
okudum. Daha sonra taslağı meslektaşlarımız ile yorumladık. Teknik ve dizayn açısından fazla söylenecek bir şey yok. Ancak taslak ile ilgili genel anlamda çok önemli eleştirilerimiz var:
- Öncelikle taslak; yönetmeliğin en önemli tarafı Türmob ve yıllardır denetim işini yapan SPK, EPDK, BDDK gibi kurumların deneyimlerinden faydalanarak, hep birlikte
hazırlanmalıydı. Yani yöntem yanlış. Bu kurumlarla diyolog kesinlikle kurulmalıydı.
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- Taslağın diğer bir eksikliği de Kamu Gözetim Kurumunca yönetmeliğin uygulayıcısı,
biz meslek mensuplarını temsil eden üst birliğimiz Türmob’a sınav, disiplin, eğitim, sicil
gibi işlemlerini devretmeliydi. (660 KHK bu yetki devri var) Kamu Gözetim Kurumu sadece bağımsız denetimin kalitesini denetleyen gözetleyen kurum olmalıdır.
- 23 Yıldan beri bu alanda hizmet veren bir kurum olan Türmob’ un devre dışı tutulması
büyük eksikliktir.
- Diğer önemli eksiklik ise, yönetmeliğin geçici maddelerinde bazı meslektaşlara imtiyazlar sağlanmasıdır. Biz örgüt yöneticileri olarak buna en başından beri karşı çıktık. Bir
imtiyaz tanınacaksa bu, yönetmelik yayımlandığı tarihe kadar ruhsat almış tüm meslektaşlarımıza tanınmalıdır. 15 yıllıklar 10 yıllıklar gibi ayrıcalıkları asla kabul etmiyoruz.
Bu konuda yöneticiler olarak her alanda, yargı da dâhil olmak üzere, bu eşitliğin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Değerli üyelerimiz bu alanda yaptığımız çalışmaları hemen anında sizlerle paylaşacağız. Diğer mesleki sorunlarımız için Maliye Bakanı Sayın Müsteşarına sunduğumuz raporu takip ettiğimizi, gelişmeler olduğu takdirde sizleri detaylı olarak bildireceğimizi
söylemek isterim. Olmazsa olmazlarımızdan, İZSMMO olarak çok önemsediğimiz TTK,
KOBİ TFRS ve Bağımsız Denetim eğitimleriniz devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerimle hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.
Saygılarımla,
Feyzullah TOPÇU
Başkan
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“KALøTE MALøYETLERø VE KAYIPLARI”NIN ANALøZø: BEYAZ EùYA
FøRMASI ÖRNEöø
Doç Dr. Ayúe Necef YERELø, Ö÷retim Üyesi*
Semra DOöAN, Araútrma Görevlisi**
Canan ADALI, Yüksek Lisans Ö÷rencisi***
Damla ùAHøN, Yüksek Lisans Ö÷rencisi****
ÖZET
Toplam maliyetler içinde önemli bir a÷rl÷ olan kalite maliyetleri ile kalite arasndaki dengeyi iyi kuran iúletmeler, istenilen kalitede mal ve hizmeti mümkün olan en az
maliyetle üreterek rekabet güçlerini arttrr ve piyasada uzun süre kalabilirler. Ayrca
kalite maliyetleri dikkatli bir úekilde snflandrlp analiz edildi÷inde yöneticilere kaliteyle ilgili alacaklar kararlar konusunda yol gösterici bir nitelik taúr. Öte yandan,
toplam maliyetlerde, kalite maliyetlerinden daha fazla yer kaplayan kalite kayplar,
üzerinde durulmas gereken di÷er bir konudur. Çünkü kalite kayplar de÷er yaratmaz, aksine de÷er azaltr. Bu yüzden, kalite kayplar, özellikle de gizli kalite kayplar
iúletmeler açsndan büyük bir para kaybdr.
Çalúmamzda, özel sektörde faaliyet gösteren bir beyaz eúya firmasnda kalite maliyetleri ve kalite kayplar analiz edilmiú ve aralarndaki farklar belirgin bir hâle getirilip kalite iyileútirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar kelimeler: kalite kayplar, kalite maliyetleri, PAF modeli, üretim kayb, tasarm kayb.
ABSTRACT
Firms stabilizing quality and quality costs which have a great share in total costs
empowers competitiveness and keep their position in the market for a long time
by producing demanded products and services with the least costs. When classified
and analyzed carefully, quality costs help managers make decisions about quality.
On the other hand, quality loss that have more share in quality costs is another issue
to centre on because quality loss does not create value, it decreases value. That’s
why quality loss, especially hidden quality loss, may become loss of great money.
In our study, quality costs and quality loss in a white goods firm operating in private
sector have been analyzed, differences between them have been made apparent
and recommendations have been made to provide company with quality enhancement.
Keywords: quality losses, quality costs, PAF model, manufacturing loss, design loss.
*Celal Bayar Üniversitesi e-posta: ayereli@bayar.edu.tr
**Dumlupnar Üniversitesi e-posta: semra.dogan85@gmail.com
***Celal Bayar Üniversitesi e-posta: canan.adali@hotmail.com
****Celal Bayar Üniversitesie-posta: damalasahin35@gmail.com
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1. Giriú
Toplam kalite yönetimi anlayúnn iúletmeler tarafndan yönetim felsefesi olarak uygulanmaya baúlamasndan sonra, bugüne kadar maliyet sistemi içinde ayrca izlenmeyen kalite maliyetlerinin, maliyet sistemi
içinde ayrca izlenmesi ve raporlanmas gere÷i ortaya
çkmútr. Kalite maliyetlerinin tanmlanmas, snflandrlmas ve analizi, iúletmede maliyetleri azaltma olana÷nn olup olmad÷, hedeflenen kalite düzeyine
ulaúlp ulaúlmad÷ gibi sorularn yantlanmasnda
yönetime yararl bilgiler vermektedir1. Dahas, kalite
maliyetleme bir organizasyonun kalite performansnn “para” dilinde açklanmasn sa÷lamaktadr2.
Firmann toplam maliyetleri içinde önemli bir yer tutan kalite maliyetlerini azaltmak firmalar için gözden
kaçrlmamas gereken bir konudur. Kaliteyi elde etmek için katlanlan maliyetler, dikkatli bir úekilde izlenip de÷erlendirildi÷inde, bunun iúletme üzerinde
yarataca÷ olumlu etkiler rahatlkla hissedilebilir. Mamulün kalitesiyle bu kalitenin sa÷lanmas için katlanlan maliyetler arasnda bir denge kurulabilirse hem
toplam maliyetler azalacak hem de müúteri memnuniyetsizli÷i ortadan kalkarak iúletmenin rekabet gücü
ve gelirleri artmú olacaktr3. Bu dengenin kurulabilmesi için kalite maliyet verilerinin yakndan izlenip
kontrol edilmesi gerekir.
Firmalarn kalite maliyetlerinin yan sra, toplam maliyetlerde kalite maliyetlerinden daha fazla yer kaplayan kalite kayplaryla da mücadele etmesi gerekmektedir. Kalite kayplar, kalite maliyetlerine ra÷men,
ortaya çkan ürünlerin belirli gerekleri karúlayamad÷;
bu sebeple de÷er yaratmayan hatta de÷er azaltan maliyetlerdir. PAF modeli kalite maliyetlerinin bir ksmn
açklarken PAF modelinin dúnda kalan çok önemli
baúka maliyetler ve kayplar da vardr. Örne÷imizdeki
firma tarafndan, bu maliyet ve kayplar, aylak kayp ve
faaliyet kayb olarak iki grupta toplanmaktadr.
1 Uygun, Rahmi, (2011), ‘Maden øúletmelerinde Kalite Maliyetlerinin (Penalite Farklarnn) Muhasebe Sistemi øçinde øzlenmesi’, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/rahmiuygun/009/ , eriúim: 15 Aralk 2011.
2 Bekçi, øsmail ve Toraman, Aynur, (2011), ‘Kalite Maliyetleri ve Bir Hastanede Hesaplanmas’, Süleyman Demirel Üniversitesi ø.ø.B.F. Dergisi, 16(2), 39-57.
3 Aslan, Sinan, (2008), ‘Kalite Maliyetlerinin Faaliyet Tabanl Maliyetleme Sistemine
Entegrasyonu’, Marmara Üniversitesi ø.ø.B.F. Dergisi, 25(2), 521-534.
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1.1. Kalite Maliyetleri ve Snflandrlmas
Kalite maliyeti, meydana gelebilecek hatalar önlemek amacyla yürütülen faaliyetlerin, planl kalite
muayenelerinin ve ürün üretimi esnasnda veya müúteriye tesliminden sonra görülen hatalarn sonucunda ortaya çkan maliyetlerdir4.
Kalite maliyetleri, ürünün úartnameler ve kullanú
açsnda uygunlu÷unu sa÷lamak amacyla ne kadar
zaman ve para harcand÷n belirlemenin bir metodudur. Ayn zamanda, yöneticilere, sorun alanlarnn teúhisi ve hangi sorunun öncelikle ele alnmas gerekti÷i
konusunda yardmc olan güçlü bir yönetim aracdr5
(Yldrm ve Saylk, 2009, s.241).
“Kalite maliyetleri” terimi 1950’ lerin sonu ve 1960’larn baúlarnda ilk defa Bat Avrupa’ da kullanlmú ve
kalite maliyetlerini kategorize etme konusunda ilk
giriúim Feigenbaum tarafndan 1950’lerin ortalarnda
yaplmútr. Kalite maliyetleri ve bunlarn snflandrlmasyla ilgili literatürde çeúitli farkllklar olmasna
ra÷men literatür incelendi÷inde, genel olarak Feigenbaum’ un snflandrmas kullanlmaktadr. Önleme, de÷erlendirme ve baúarszlk maliyetleri olarak
üç ana kategoriden oluúan bu modele PAF (Prevention Appraisal Failure) Modeli denilmektedir6. ùekil
1’de úematize edilen bu kategoriler úöyle tanmlanmaktadr:
Kalite Maliyetleri
Önleme
Maliyetleri

Baúarszlk
Maliyetleri
øç Baúarszlk
Maliyetleri

De÷erlendirme
Maliyetleri
Dú Baúarszlk
Maliyetleri

ùekil 1: Kalite maliyetlerinin snflandrlmas
Önleme maliyeti: Tüketicilere sunulan ürün ya da
hizmetlerde oluúabilecek kusur saysn azaltmay
4 Yükçü, Süleyman ve M. Ylmaz, øçerli, (2002), ‘Bir Frsat Maliyeti Olarak Kalitesizli÷in
Maliyeti ve Muhasebeleútirilmesi’, Vergi Dünyas, 246, 6-11.
5
6 Dale, Barrie G., ve J. J., Plunkett, (1999), Quality Costing (England: Gower Publishing Firm).
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amaçlayan, kötü kaliteyi önlemek için tasarlanan tüm
faaliyetlerin maliyetidir7.
Aúa÷da, bu maliyet snfn oluúturan kalite maliyet
bileúenleri sralanmaktadr8:
- Pazar araútrmas,
- Müúteri/kullanc kalite imaj araútrmalar,
- Anlaúma/doküman incelenmesi,
- Tasarm kalitesi geliútirme incelemeleri,
- Ürün tasarm niteliklendirme testleri,
- Hizmet tasarm niteliklendirme,
- Tedarikçi teftiúleri,
- Satn alma sipariúleri teknik veri incelemeleri,
- Tedarikçi kalite planlanmas,
- Operasyon sürecinin geçerli klnmas,
- Operasyon kalitesinin planlanmas,
- Kalite ölçüm ve kontrol ekipmannn tasarm ve geliútirilmesi,
- ødari harcamalar,
- Kalite program planlamas,
- Kalite performans raporlar,
- Kalite e÷itimi,
- Kalite iyileútirme,
- Kalite denetimleri.

ölçüm teçhizat),
- Üretim veya hizmet de÷erleme maliyeti (üretimden
da÷tma kadar kabul edilebilirlik testleri),
- Dú de÷erleme maliyeti (ürünün müúterinin eline
geçmeden önceki denetim maliyeti),
- Muayene ve test verilerinin denetimi,
- Di÷er de÷erleme maliyetleri.

De÷erlendirme maliyeti: Tüketici ihtiyaçlarn karúlamay garanti altna almak için ürün ve süreçlerin
kontrolü, ölçülmesi, muayenesi ve de÷erlendirilmesi
çalúmalarnn maliyetidir9. Di÷er bir deyiúle, uygunluk teknik úartnamesine uymayan ürünlerin tek tek
bulunmas ve bu ürünlerin belirlenmesinde katlanlan maliyetlerdir10.
De÷erlendirme maliyetleri genelde aúa÷daki kalemlerden oluúur11:
- Satn alma de÷erleme maliyeti(girdi muayenesi ve

Dú baúarszlk maliyeti: Hatal ürün veya hizmetin
müúteriye ulaútktan sonra ortaya çkmasyla oluúur14.
Di÷er bir deyiúle, tasarlanan kalite standartlarna
ulaúrken ürün ya da servislerde baúarszlklar oldu÷unda ortaya çkar fakat müúteriye ulaúmadan önce
ortaya çkma15.
Bu maliyetlerin de÷iúik örnekleri aúa÷da gösterilmiútir16:
- ùikâyet araútrmalar

7 Campanella, Jack, (1999), Principles of Quality Costs: principles, implementation
and use (Milwaukee: ASQ Quality Pres).
8 Kendirli, Selçuk ve Hülya, Ça÷ran, (2002), ‘Sanayi øúletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluúumu ve Muhasebeleútirilmesi’, G.Ü. ø.ø.B.F. Dergisi G.Ü. ø.ø.B.F. Dergisi, 4(1),
127-154.
9 Warren, Carl S., J. M. Reeve ve J. E. Duchac, (2008), Financial & Managerial Accounting (USA: South Western Cengage Learning).
10 Yldztekin, øhsan, (2005), ‘Kalite Maliyetleri Ölçümlerinde Belirlenen Frsat Maliyetleri’, Atatürk Üniversitesi øøBF Dergisi, 19 (1), 401-422.
11 Hacrüstemo÷lu, Rüstem, & ùakrak, Münir, (2002), Maliyet Muhasebesine Güncel
Yaklaúmlar (østanbul: Türkmen Kitabevi).

øç baúarszlk maliyeti: Bir ürünün teslimi ya da bir
hizmetin sa÷lanmasndan önceki aúamalarda, kalite
halkasnn herhangi bir düzeyindeki hatalarn yol açt÷ baúarszlk maliyetleridir12. Bu maliyetlerin çeúitli
örnekleri aúa÷da sralanmútr13:
- Artklar (döküntü, talaú, hurda),
-Bozuk mamul, kusurlu mamul,
- Yeniden iúlenen üretim çktlarnn tekrar muayenesi,
- Malzeme hatalarndan kaynaklanan baúarszlklar,
- Yerine koyma, yeniden üretme ve tamir,
- Arzalarn giderilmesi veya kusur/baúarszlk analizi,
- Muayene ve test karar,
- De÷iúim izinleri ve imtiyazlar,
- Kalite uygunsuzlu÷undan do÷an kazanç kayb,
- Zaman kayplar.

12 Campanella, Jack, (1999), Principles of Quality Costs: principles, implementation
and use (Milwaukee: ASQ Quality Pres).
13 Kendirli, Selçuk ve Hülya, Ça÷ran, (2002), ‘Sanayi øúletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluúumu ve Muhasebeleútirilmesi’, G.Ü. ø.ø.B.F. Dergisi G.Ü. ø.ø.B.F. Dergisi, 4(1),
127-154.
14 Akn, Bahadr, (1992), ‘Sanayide Kalite Geliútirici Bir Yönetim Arac Kalite Maliyetleri’, Endüstri Mühendisli÷i Dergisi, 4(21), 3-8.
15 Çabuk, Yldz, (2005), ‘Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanlan
Yöntemler’, ZKÜ Bartn Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), 1-8.
16 Koç, Tufan, ve Demirhan, O÷uz, (2007), ‘Önleme ve De÷erlendirme Maliyetleri
ile Uygunsuzluk Maliyeti Arasndaki øliúkinin Analizi’, østanbul Ticaret Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi, 6(11), 87-97.
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- øade edilmiú mallar
- Düzeltme maliyetleri
- Garanti talepleri
- Taahhüt maliyetleri (ürün veya hizmetin sigorta maliyetleri)
- Müúteri/kullanc itibar
- Kaybedilmiú satúlar
PAF Modeli en çok bilinen ve en yaygn kullanlan
model olmasna ra÷men, literatürde, kalite maliyetleri konusunda kullanlan baúka modeller de vardr.
Crosby’ nin kalite maliyetlerini iki kategoriye ayrd÷
model, bunlardan biridir. Crosby, kalite maliyetlerini
iki unsura ayrmútr: uygunluk maliyeti (PoC) ve uygunsuzluk maliyeti (PoNC). Uygunluk maliyeti, mal ve
hizmetleri belirlenen standartlara getirmek için katlanlan önleme ve ölçme de÷erlendirme maliyetidir.
Uygunsuzluk maliyeti, ürün ya da hizmetin baúarsz
olmasndan kaynaklanan ve müúteri memnuniyetsizli÷ine sebep olan baúarszlk maliyetleridir. Bu iki maliyetin toplam toplam kalite maliyetidir17.
1.2. Kalite Kayplar
Kayplar, bir ürünün yalnzca belirli özelliklere uymamas durumunda de÷il, ayn zamanda bir hedef de÷erden sapma olmas durumunda da ortaya çkmaktadr.
Örne÷in, bir dokuma fabrikasndaki makinelerden
birinin arzasnn baúarl bir úekilde giderilememesi
sebebiyle firmann hedeflenen üretim orann yakalayamayp sipariúleri karúlayamamas hâlinde, firma
hem baúarszlk hem de önleme kaybna maruz kalr. Di÷er bir önemli konu ise, toplam kalite kayb ile
ürün istenebilirli÷i arasndaki iliúkidir. Bu toplumsal
kayp, ürünün istenebilirli÷ini belirler. Yani kaybn az
olmas istenebilirli÷ini attrr. Firma açsndan ise, toplumsal kayp kalite maliyetlerine iliúkin kararlar etkiler. Baúka bir deyiúle kaliteyi geliútirmek için yaplan
yatrmlar, yalnzca iúletmede de÷il, toplumda yarataca÷ tasarruflarla karúlaútrlmaldr. Sonuçta toplum
17 Schiffaucrova, Andrca ve Vince, Thomson, (2006), ‘A Review of Research on Cost
of Quality Models and Best Practices’, International Journal of Quality & Reliability Management, 23(6), 647-669.
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iúletmeyi toplumda sa÷layaca÷ tasarruflara bakarak
ödüllendirecek veya cezalandracaktr18.
Kalite kayplar türleri, srasyla, baúarszlk kayb, de÷erlendirme ve önleme kayb olarak isimlendirilir. Ek
olarak, önemli gizli kalite kayplar da vardr. Bunlar
üretim kayb ve tasarm kayb olarak adlandrlr19. Kalite kayplarn araútrma yapt÷mz ABC firmasndan
örneklerle açklayabiliriz.
Çamaúr makinesi üretip, satún yapan ABC firmasnn üretti÷i çamaúr makinesini oluúturan parçalardan
biri olan ykama skma tamburu 15 adet eú makinede
iúlem görmektedir. Ykama skma tamburu paslanmaz
krom çelikten üretilmekte ve firma çelik ihtiyacn
baúka bir firmadan karúlamaktadr. ABC firmas yeni
gelen krom çelik malzemesinin denetimini yaparken
%12’sinin hasarl oldu÷unu tespit eder. Firma üretim
sonras da bir denetim yapar ve hasar oran %11 olarak bulunur, bunun %10’ u uygun olmayan süreç ve
%3’ ü fark edilmeden üretime alnan kusurlu yeni materyallerden kaynaklanmakta oldu÷u tespit edilir. Bu
durumda, kusurlu ürünleri üretmeye harcanan para
ile kusurlu yeni gelen materyallerin satn alnmasna
harcanan para iç baúarszlk kaybdr. Ayrca hasarl
ürünlerin %2’si müúteri tarafndan bildirilmiútir. Üretime ve bu ürünlerin teslimatna harcanan para art
garantiler ve firmann müúteri gözünde düúen prestiji
dú baúarszlk kaybdr. Genellikle dú baúarszlk kayb, iç baúarszlk kaybndan daha önemlidir. Çünkü bir
firmann kaybetti÷i müúterisini tekrar geri kazanmas,
yeni müúteri elde etmesinden daha zordur. Yeni gelen
materyallerin ve ürünlerin baúarl úekilde kontrolüne
harcanan para de÷erlendirme maliyeti, yeni gelen materyal ve ürünlerin baúarsz bir úekilde yaplan kontrolüne harcanan para de÷erlendirme kaybdr. E÷er
de÷erlendirme tamamen etkinse baúarszlk azalacak ki bu de÷erlendirme kaybnn baúarszlk kayb
18 Saat, Mesiha, (2000), ‘Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaúm’, Gazi Üniversitesi øøBF
Dergisi, 2(3), 97-108.
19 Giakatis, Georgios, Takao, Enkawa ve Kazuhiko, Washitani, (2001), ‘Hidden quality
costs and the distinction between quality cost and quality loss’, Total Quality Management, 12(2), 179-190.
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üzerinde do÷rudan bir etkiye sahip oldu÷u anlamna
gelmektedir. Daha sonra firma her makineden çkan
üretimi ayr ayr kontrol ederek, Makine1 dúndaki
makineler için makine baúna ortalama kusur orann %5 olarak bulmuútur. Makine 1’in kusur oran ise
%12 idi. Bunun sebebi, Makine 1’in ayarlanmasnda
yaplan bir hatayd. Makinelerin baúarl bir úekilde
ayarlanmasna yönelik harcanan para önleme maliyetidir, Makine 1’in baúarsz ayarna yönelik harcanan
para önleme kaybdr. Önleme kayb ve maliyeti baúarszlk kayb üzerinde, srasyla, pozitif ve negatif
etkiye sahiptir. Dahas, makine hz düúürüldü÷ünde
kusur orannn düútü÷ü hatta süreçten kaynaklanan
defolarn neredeyse sfr oldu÷u fark edilmiútir. PAF
modeline göre, hasarlarn azalmas, kalite maliyetlerinin düúümüdür. Defolar ve dolaysyla baúarszlklar
azaltmak adna makine ve her türlü ekipmann verimlili÷inin azalmas üretim kayplar olarak adlandrlr.
Ayrca firma, talebi arttrmak için çamaúr makinesi
dü÷melerini daha estetik bir görünüme kavuúaca÷ umuduyla daha pahal bir materyal kullanmútr.
Ama bu daha pahal materyal sonucunda, hem yeni
gereksinmeleri karúlamak için daha pahal bir sipariú
üretilmiú oldu hem de ek bir fayda yaratlmamútr. Bu
kayba da tasarm kayb ad verilir.
ABC firmas, yukarda tanmlanan kayplar, faaliyet
kayb ve aylak kayp olmak üzere iki ana kalemde toplamútr. Önleme, de÷erlendirme ve tasarm kayplar
aylak kayp, baúarszlk ve üretim kayplar ise faaliyet
kayb baúl÷ altnda toplanmútr. Bu do÷rultuda, firma faaliyet kayb ve aylak kayb úöyle tanmlamútr.
Aylak kayp, araç gereçlerin çalúma hzn engelleyen
faaliyetlerden kaynaklanan kayptr. Aylak kayp, çalúma süresinin (belli bir zaman sürecinde araç gerecin çalúabildi÷i zaman miktar) kullanm süresiyle
(ekipmann fiilen çalúabildi÷i zaman miktar) denk
düúmemesi sebebiyle ortaya çkan kayb ifade eder .
Bu kayp kalemlerinin büyük bir ksmn; önleme faaliyetlerine harcanan zaman (örne÷in, önleyici bakm),
de÷erlendirme faaliyetlerine harcanan zaman (girdiler için yaplan kalite muayenesi) ve tasarm kayplar
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(örne÷in, düzensiz tasarm ve plan nedeniyle gecikme) nedeniyle harcanan zaman oluúturur. Faaliyet
kayb ise, ekipmann verimlili÷ini engelleyen faaliyetlerden kaynaklanan kayptr. Faaliyet kayb, kullanm
süresinin (ekipmann fiili olarak çalúabildi÷i zaman
miktar), ek de÷er süreleriyle denkleúmedi÷i gerçe÷ini ifade eder. Ek de÷er süreleri, tasarlanan hzda
kusursuz ürünler üretmek için gerekli zaman miktardr. Faaliyet kayb; imalat kayplar (örne÷in, kurma ve
ayarlama kayb) nedeniyle harcanan zaman ve baúarszlklardan (örne÷in, baúarszlk ve tekrar çalúma)
ötürü harcanan zamandan kaynaklanr. Faaliyet kayb
ile aylak kayp arasndaki en önemli fark, faaliyet kayplar aylak kayplar kadar açk de÷ildir. Çünkü bu
kayplar üretim varken oluúur ve engellenemez oldu÷u düúüncesi yanlútr. Aylak kayplar ise daha açk
bir úekilde görülür. Çünkü ana ekipman stopajlar ile
beraberdir ve üretim yoktur20.
1.3. Kalite Maliyetleri øle Kalite Kayplar Arasndaki Farklar
Firmalar genellikle kalite maliyetleri ve kalite kayplar
arasnda belirgin bir ayrm yapmazlar. Hatta ço÷u firma kalite maliyetlerini net bir úekilde göremez, çünkü
firma kalite maliyetlerini kalite kaybyla karútrr ya da
kalite kayplar altnda kalite maliyetlerini gizler. Ama
etkin ve verimli bir de÷erlendirme yapabilmek için,
firmalarn bu iki kavram arasndaki fark net bir úekilde ifade etmeleri gerekir. Toplam kalite maliyetlerini
dikkate almak yerine, bir firmann öncelikle kalite maliyetleri ve kalite kayplar arasnda bir ayrm yapmas,
daha sonra kalite kayplarn azaltmay denemesi ve
son olarak, kalite maliyetlerini azaltmay denemesi,
firmann maliyetlerini önemli ölçüde azaltr.
Kalite maliyeti ve kalite kayb kavramlar arasndaki
en önemli fark úudur: ølki de÷er yaratr, di÷eri yaratmaz
hatta kimi zaman de÷er azaltr. Kalite maliyeti,
müúteri ihtiyaçlarn karúlayamamann ya da müú20 Giakatis, Georgios, Takao, Enkawa ve Kazuhiko, Washitani, (2001), ‘Hidden quality
costs and the distinction between quality cost and quality loss’, Total Quality Management, 12(2), 179-190.
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teriye tatmin sa÷layamamann maliyetleridir. Taguchi’
ye göre kalite kayb; üretim anndan müúteriye
ulaúncaya kadar geçen
süre
içinde, ürünün
hedeflenen kalite düzeyine ulaúmamas durumunda
meydana gelen kayplardr. Bu kayplar; müúteri
memnuniyetsizli÷i, yenileme veya tamir maliyetleri,
bozuk ürün performans, pazar kayb ve azalan
güvenirli÷in müúteride yapt÷ etkilerden do÷an
kayplar ve pazar paynn düúüúü ile üreticilerin
karúlaút÷ kayplar içermektedir. Ksacas, belirlenen
özelliklere sahip olmayan ve de÷er yaratmayan ürün
ve hizmetler kalite kaybna neden olurlar; yani, kalite
kayplarndan úu anda ya da gelecekte herhangi bir
fayda beklenilmez21.
Tablo 1: Kalite maliyetleri ve kalite kayplar tanmlamalar arasndaki farklar
Kategori

Kalite Maliyetleri

Kalite Kayplar

Önleme

Baúarl önleme
faaliyetlerine
harcanan para

Baúarsz önleme faaliyetlerine harcanan
para ve ardúk kayplar

De÷erlendirme

Baúarl de÷erlendirme faaliyetlerine
harcanan para

Baúarsz de÷erlendirme faaliyetlerine
harcanan para ve ardúk kayplar

Baúarszlk,Arza

X

Tüm baúarszlklar, arzalar

Üretim

X

Arzalar ve baúarszlklar azaltmak adna üretim ekipmanlarnn verimlili÷inin
azalmas

Tasarm

X

Gerekli olandan daha fazla ürün kalitesi
elde etmek için harcanan para

Kaynak: Giakatis, Georgios, Takao Enkawa ve Kazuhiko Washitani (2001), Hidden quality costs and the distinction between quality cost and quality loss, Total
Quality Management, Vol 12 no:2, p:183.
Bu ayrma göre, kural olarak önleme ve de÷erlendirme maliyetleri kalite maliyeti içinde ve baúarszlk
maliyetleri baúarszlk kayb içinde kategorize edilir.
Fakat önleme ve de÷erlendirme maliyetlerinde bile
kalite kayplar vardr çünkü önleme ve de÷erlendir21 Saat, Mesiha, (2000), ‘Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaúm’, Gazi Üniversitesi øøBF
Dergisi, 2(3), 97-108.
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me faaliyetleri her zaman baúarl de÷ildir. Bir önleme
ya da de÷erlendirme faaliyetinin finansmannda, faaliyet baúarl olursa, firma tasarruf eder; ama
b a ú a r  l  olamazsa firma yalnzca yatrd÷ paray
kaybetmekle kalmaz, ayn zamanda baúka kayplarla
da karú karúya kalr. Bunlara kalite kayplar denir.
Kalite maliyetleri ile kalite kayplar tanmlar arasndaki farklar Tablo 1’ de özetlenmektedir.
1.4. Beyaz Eúya Firmasnda Kalite Maliyetleri ve
Kalite Kayb Bulgularnn Tespiti
Gizlilik nedenlerinden dolay, bilgilerin topland÷
úirkete “ABC” ismini verdi÷imiz firma; tüketici elektroni÷i, dijital ürünler ve beyaz eúya alannda faaliyet
göstermektedir. 12’si yurt dúnda toplam 24 úirketin
oluúturdu÷u Grup, teknoloji ve tasarm geliútirme
yetkinli÷iyle dünyann en büyük üreticileri arasnda yer almaktadr. ABC’ nin Fransa, Almanya, øspanya, øngiltere, Hollanda, øtalya, Finlandiya, Rusya ve
Romanya’da bulunan iútirak úirketleri bu ülkelerde
yerel satú ve da÷tm a÷ oluúturma görevini üstlenmektedir. Türkiye’nin en bilinen ve prestijli 10 markas
arasnda yer alan ABC, bugün 15 bin çalúan, 1.050
satú noktas, 350 satú sonras merkezi ve binlerce
yan sanayi çalúanyla 60 bin kiúiye gelir kayna÷ yaratmakta, ürünlerini tam 127 ülkede tüketicilerle buluúturmaktadr.
Üretim faaliyetlerini Manisa’da ve Rusya’nn Aleksandrov úehrinde gerçekleútiren ABC’nin Manisa’daki üretim üssü, 600 bin metrekare kapal alan ile
Avrupa’nn, tek alan üzerinde üretim yapan en büyük,
dünyann ise ikinci büyük endüstri kompleksi konumunda bulunmaktadr.
Firma, kalite maliyetleri üzerinde etkin bir kontrol
sistemini uygulamaya geçirerek kalite maliyetlerini
önemli ölçüde azaltmútr. ùirketin, 2010 yl için önleme, de÷erlendirme ve baúarszlk maliyetleri Tablo 2’
de verilmiútir. Burada görülece÷i üzere, úirketin baúarszlk maliyetleri, önleme ve de÷erlendirme maliyetlerinden daha azdr.
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Tablo 2: Görülebilir kalite maliyetleri (2010)
Kategori

Miktar (Milyon Euro)

Önleme

31,27

De÷erlendirme

14,36

Baúarszlk

2,32

Toplam görülebilir kalite maliyetleri

47,95

Toplam görülebilir kalite maliyetlerinin
44,96%
faaliyet giderlerindeki yüzdeli÷i

Kaynak: ABC A.ù.
Firma, kalite maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasna
ra÷men, üst yönetim maliyetleri azaltmak için daha
büyük hedefler koymuútur. Bu do÷rultuda yaplan
çalúmalar sonucunda, úirket, daha önce hiç tanmlanmamú baz kayplarn olabilece÷inden úüphelenmiú ve bu maliyetleri aç÷a çkarmak için Tablo 3’te
tanmlanan kapsaml bir ölçüm sistemi uygulamaya
koymuútur.
Tablo 3: ABC A.ù.’ nin aylak kayplar ve faaliyet
kayplar
Tanmlar

Miktar 2010 (Milyon/
Euro)

Aylak Kayplar

42,28 (Milyon/Euro)

Ö

Planl bakm

1,77

Ö

Düzeltici bakm

0,23

Ö

Önleyici bakm süreleri

3,45

Ö

Önleyici bakm toplant süreleri

2,11

Ö

Kalite denetimleri

0,27

D

Kalite onay bekleme süreleri

0,92

D

Materyal sorunu

1,13

D

Dú de÷erlendirme faaliyeti

0,11

ÜK

Plansz iúler

24,56

ÜK

Ekipman arza kayb

1,57

ÜK

Ekipman arzas nedenli çalútrma
kayb

0,12

ÜK

De÷iútirme kaynakl kesintiler

0,46

TK

Hatal tasarm ve plan nedeni ile
oluúan gecikmeler

5,58

Faaliyet Kayplar

93,32 (Milyon/Euro)

ÜK

Kurulum ve ayarlama kayplar

37,54

ÜK

Çalútrma

4,32

ÜK

Ksa süreli duruúlar

3,23

Kategori

ÜK

Hz düúümünden oluúan kayplar

7,89

ÜK

Ek olarak yaplan yeniden iúleme
kayplar

5,32

ÜK

Üretim zincirine dahil olmayan makinelerin aylak kayp maliyetleri

17,43

B

Arza ve yeniden iúleme alma

9,87

B

Yeniden iúlenen ürünlerin muayenesi

2,51

B

Di÷er içsel baúarszlklar

0,76

B

Dúsal baúarszlklar

3,45

Ö: Önleme; D: De÷erlendirme; B: Baúarszlk;
ÜK: Üretim Kayplar; TK: Tasarm Kayplar

Kaynak: ABC A.ù.
Firma; çeúitli bakm faaliyetleri, girdi, yar mamul ve
nihai mamullerin muayenesi faaliyetlerine harcanan
zaman ile hatal tasarm ve plan sonucunda ortaya
çkan gecikmelerin yaratt÷ zaman kaybndan ötürü, araç gereçlerin çalúma hzlarnn yavaúlad÷n ve
gerçek çalúma sürelerinin olmas gerekenden daha
az oldu÷unu tespit etmiútir. Bunun üzerine yaplan
incelemeler sonucunda, daha önce bahsedildi÷i gibi,
firma, çalúma sürelerinde meydana gelen bu kayplar iki gruba ayrmútr. Tablo 3’te görüldü÷ü gibi,
ölçüm sisteminde, kayplar iki grup altnda toplanmútr: aylak kayp ve faaliyet kayplar. Tablo 3’ te görülece÷i gibi, faaliyet kayplar aylak kayplardan çok
daha fazladr.
Üretim kayplarnn toplam 131,53 milyon euro, ve
tasarm kayb 5,58 milyon euro’ dur. Eski kalite maliyetleri (önleme, de÷erlendirme ve baúarszlk maliyetleri) 47,95 milyon euro iken yeni kalite maliyetleri
(üretim kayb ile tasarm kayb) 137,11 milyon euro’
dur. Yeni kalite maliyetlerinin eski kalite maliyetlerinden çok daha yüksek oldu÷u açktr (neredeyse 3
kat). Baúka bir ifadeyle, gizli kalite maliyetleri görülebilen kalite maliyetlerinden çok daha fazladr. Tablo 3’
te görüldü÷ü gibi, faaliyet kayb 93,32 milyon euro,
aylak kayp 42,28 milyon euro, dolaysyla toplam kayp 135,6 milyon euro’ dur.
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2.
2. Sonuç
Sonuç ve
ve Öneriler
Öneriler
Tüm iúletmeler, istenilen kalitede mal ve hizmeti, en
az maliyetle
maliyetaz
maliyetle üretmek
üretmekistedikleri
istedikleriiçin
için,toplam
toplam
maliyetler
içinde
önemli
bir
yer
tutan
kalite
maliyetleri
ile
ler içinde önemli bir yer tutan kalite maliyetleri ile
kalite
arasnda
bir
denge
kurmak
durumundadrlar.
kalite arasında bir denge kurmak durumundadırlar.
Bunun için, öncelikle kalite maliyetlerinin açkça beBunun için, öncelikle kalite maliyetlerinin açıkça belirlenmesi gerekir. Fakat kalite maliyetlerinin tespit
lirlenmesivegerekir.
Fakat
kalite
tespit
edilmesi
ölçülmesi
zor bir
iútir.maliyetlerinin
Özellikle dú baúaredilmesi ve ölçülmesi zor bir iştir. Özellikle dış başarısızlık maliyetlerinin tespiti zordur. Firmalar, görülebilir
kalite maliyetlerini belirlemenin
belirlemenin yanı
yan sıra
sra imalat kaybı
kayb
kayplarn da ortaya çıkarçkarve tasarm
kayb gibi kalite kayıplarını
tasarım kaybı
mal
malı ve azaltc
azaltıcı önlemler
önlemler almaldr.
almalıdır.
Firmann srasyla kalite maliyetleri ve kayplarn
azaltmasna yönelik öneriler ve önlemler úöyle sralanabilir:
* Önleme faaliyetleri, ürün ve hizmetlerdeki kusurlar
elimine etmeye dönük oldu÷undan, üretime yaplacak yatrm ile iç ve dú baúarszlk maliyetleri azaltlr. Örne÷in, kalite e÷itimi, kalite iyileútirmeleri, kalite
ölçüm-kontrol ekipmannn geliútirilmesi ve kalite
denetimi gibi önleme faaliyetleri; skarta, defolu ürün
ve kalite problemlerinin ortaya çkard÷ iç baúarszlk
maliyetleri ile itibar kayb, pazar kayb ve iade edilmiú
ürünlerin neden oldu÷u dú baúarszlk maliyetlerini
azaltr. Önleme maliyetleri aslnda bir kayp olarak görülse de, önleme çalúmalar ile kaliteli ürün yaratlarak, müúterinin ürünü yeniden alma hakkndaki tutumu iyileútirilip satú kayb önlenmiú olacaktr.
* Önleme faaliyetlerinin etkinli÷ini de÷erlendirmek
üzere, ABC firmas, bir pazar araútrmas yaparak, müúterinin ürünü yeniden alp almama konusundaki iste÷ini belirlemelidir. ABC firmasnn önleme maliyetleri,
yukardaki grafikte görüldü÷ü üzere, toplam maliyetlerin %65’ ini oluúturmaktadr. E÷er müúteriler ürünü
yeniden alma konusunda istekli de÷illerse, önleme
maliyetleri bir kayp olarak nitelendirilir ve acilen gerekli tedbirler alnmaldr.
* ABC firmas tasarm kalitesi geliútirmeye yönelik önleme faaliyetlerine özellikle a÷rlk vererek, ürünün
müúteri beklentilerine uygun bir úekilde tasarlanmasn sa÷lamal, olas memnuniyetsizliklerin önüne
geçmelidir.
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Görülebilir Kalite Maliyetleri

5%

30%

Önleme
De÷erlendirme
Baúarszlk
65%

ùekil 2: Görülebilir Kalite Maliyetlerinin Toplam
Kalite Maliyetleri øçindeki Yüzdeleri
* ABC firmas önleme maliyetlerini daha da azaltabilir
mi? E÷er önleme maliyetleri doyma noktasna ulaúmúsa daha fazla azaltlamaz, ama doyma noktasna
ulaúmamúsa bu maliyetlerin azaltlmas için çalúlmaldr. ABC firmasna bu konuda birkaç öneri sunulabilir: Önleme iúlerinde çalúan personelin verimlili÷ini arttrmak için e÷itim programlar düzenlenebilir,
personeli teúvik etme amaçl ödül sistemi uygulamaya konulabilir, kalite denetimleri düzenli periyotlar
hâlinde ve mümkünse üretim hattnn durdu÷u zamanlarda yaplabilir. Tabi ki bu noktada üst yönetimin
kalite ve kalite maliyetleri konusuna verdi÷i önem,
önleme de dahil olmak üzere tüm kalite maliyetlerini
azaltmaya yönelik yaplacak faaliyetlerin uygulamaya
geçirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
* ùekil 2’de görüldü÷ü gibi, de÷erlendirme maliyetlerinin toplam kalite maliyetlerine oran %30’dur.
De÷erlendirme faaliyetleriyle yaplan kontroller sayesinde ürün müúterinin eline geçmeden önce hatalar
bulunur, böylece nihai ürüne yaplacak muayene ve
düzeltme ihtiyaç ve maliyetleri azaltlr. De÷erlendirme maliyetlerini azaltmas adna ABC firmasna sunulabilecek öneriler úöyle sralanabilir. Öncelikle, firma,
oluúturaca÷ etkin muayene sistemiyle nihai üründeki düzeltme ihtiyac ve maliyetlerini azaltmaldr ki
de÷erlendirme maliyetleri azalsn. Dahas, firma, muayene faaliyetlerini en ekonomik úekilde gerçekleútirecek araç gereçlere sahip olmaldr. Ölçüm teçhizat-
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nn bakmn düzenli yaparak, olas kusurlarn
mümkün oldu÷unca erken tespit edilmesini sa÷lamaldr. Üretimden da÷tma kadar kabul edilebilirlik
testlerini gerçekleútiren personel bu konuda kalifiye
olmaldr.
* Önleme ve de÷erlendirme faaliyetlerine yaplacak
yatrmlar ksa vadede maliyetlerde geçici artúlara
neden olsa da, uzun vadede toplam kalite maliyetleri
içerisinde büyük yer kaplayan baúarszlk maliyetlerinin azalmasn sa÷layacak ve genel anlamda maliyetlerde düúüú olacaktr. Baúarszlk maliyetlerinin
toplam maliyetlere yüzdesi %5’tir, yani önleme ve
de÷erlendirme faaliyetlerine yaplan yatrmlar sayesinde kusurlu ürün üretildikten ve da÷tldktan sonra
ortaya çkan kalitesizlik (iç ve dú baúarszlk) maliyetleri önemli ölçüde azalmútr.
* Hurda, fire, skarta gibi iç baúarszlk maliyetlerini
azaltmak için firma, kaynaklarn optimum kullanarak verimlili÷i arttrmaldr. Ayrca kusurlu mamulün
oluúmasna sebep olan yanlú uygulamalar, malzeme
hatalar, muayene ve ölçüm hatalarnn yol açt÷ maliyetleri azaltmak için, firma, bu baúarszlklar giderecek nitelikteki personele sahip olmaldr. Tüm baúarszlklar ve sebeplerinin raporlarda ortaya konulmas,
hangi aúamalarda iyileútirme yaplmas gerekti÷i konusunda yöneticilere yardmc olacaktr.
Tablo 3’te görüldü÷ü gibi firmann toplam kayplar
(aylak kayplar ve faaliyet kayplar) 135,6 milyon euro’
dur ve bu rakam görülebilir kalite maliyetlerinin neredeyse üç katdr. Daha önce de de÷inildi÷i gibi, firmalar öncelikle kalite kayplarn azaltmaya çalúmal
daha sonra kalite maliyetlerini düúürme çabalarna
giriúmelidir. Çünkü kalite kayb, de÷er yaratmaz hatta
aksine, de÷er azaltr; gelecekte ya da úu anda herhangi bir fayda sa÷lamaz bu yüzden de firmalar için göz
ard edilemeyecek kadar önemli bir para kayb anlamna gelir. ABC firmasnn kalite kayplarn azaltmas
için úöyle önerilerde bulunulabilir:
- Öncelikle kayplara yol açan faaliyetler uygun kalemler baúl÷nda gruplandrlmal ve her birinin ne
kadarlk kayba yol açt÷ tespit edilerek kayplar ortadan kaldrc önlemler alnmaldr. Örne÷imizde ABC
firmasnn baúarszlk kayplar içerisinde en fazla
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maliyeti olan kalem ‘yeniden iúleme alma’ kalemidir.
Firma bu kaybn yol açt÷ maliyeti azaltmak için mamulleri üretime almadan önce kusurlu olanlarn ortaya çkarlmas ve kusurlu gelen materyallerin üretime
sokulmadan önce kusurlarnn fark edilmesine yönelik gerekli muayeneleri yapmaldr.
- De÷erlendirme kayplar, satn alnan materyallerin
ve üretimin her aúamasnda malzemenin baúarsz bir
úekilde yaplan kontrolüne yaplan yatrmlardr. ABC
firmasnn de÷erlendirme kayplar kaliteden onay
bekleme süreleri, materyal sorunu ve dú de÷erlendirme faaliyetlerinden kaynaklanmaktadr. Firmann
bu kayplar azaltmas için materyalleri ald÷ firmay
de÷iútirmeli, böylece kalitesiz materyal sorununu ortadan kaldrmaldr. Buna ek olarak, kaliteden onay
bekleme sürelerini azaltmak için kalite kontrol faaliyetlerini hzlandrmaldr.
- ABC firmasnn önleme kayplar, baúarsz bir úekilde
yaplan bakm faaliyetlerinden kaynaklanmútr. Tablo
3 incelendi÷inde, önleme kayplarnn içinde en yüksek olan kalemin “önleyici bakm süreleri” oldu÷u görülür. Önleyici bakm sürelerinin ve di÷er önleme kayplarnn azaltlmas için bakm faaliyetlerinin daha
hzl gerçekleútirilmesi gerekmektedir. Yeni elemanlar
iúe alarak, bakm faaliyetlerinde yer alan elemanlar
iúlerini daha hzl ve verimli yapmaya teúvik ederek ya
da bakm faaliyetlerini üretimin olmad÷ zamanlarda
yaparak, önleme kayplar azaltlabilir.
- Tablo 3’te gizli kalite kayplarna da yer verilmiútir
ki bunlar görmezden gelinemeyecek bir tutar temsil
eden üretim ve tasarm kayplardr. Özellikle üretim
kayplarnn yüksekli÷i dikkat çekmektedir. Plansz iúlerden kaynaklanan kayplar ile kurulum ve ayarlama
kayplar çok yüksektir. Bu durumda ABC firmasnn
yapmas gereken, plansz iúleri azaltmak için iúlerin
yaplú srasn düzene sokmaktr. Kurulum, ayarlama,
çalútrma ve ksa süreli duruúlardan kaynaklanan kayplar azaltmak içinse, firma makinelerin tamir-bakm faaliyetlerini üretimin olmad÷ zamanlarda yapmal, makinelerini modernize etmeli, e÷er bu úekilde
kayplar önlenemezse makinelerin bir ksm hâlen
çalúrken di÷erlerinin tamir-bakm yaplmaldr. Ay-
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rca, ksa süreli duruúlar makinelerin performansn
düúürdü÷ünden çalúma saatleri içerisinde üretime
ara verilmesini gerektiren sebepleri ortadan kaldrc
önlemeler alnmaldr.
- Tasarm kayplar, hatal tasarm ya da hatal plan nedeniyle oluúan gecikmelerden kaynaklanmútr. ABC
firmas, tasarm süreçlerini gözden geçirip gereksiz
faaliyetleri elimine ederek ve ürün tasarmnn istenilene uygun olarak gerçekleútirilip gerçekleútirilmedi÷ini etkin bir úekilde kontrol ederek tasarm kayplarndan kurtulabilir.
Sonuç olarak, her firma kendi iç yapsna, örgütlenmesine uygun olarak kalite maliyetlerini izleyebilece÷i bir sistem kurmal ve sistemin etkinli÷ini kontrol
etmelidir. Bunun için uygun muhasebe ve bilgisayar
sistemleri kullanlmaldr. Ayrca yöneticiler kalite maliyetlerine önem vermeli ve azaltlmas konusunda
istekli olmaldr. Kalite yöneticileri kalite maliyet ve
kayplarn azaltc çalúmalar yaparken di÷er çalúanlarn da önerilerini almal ve çalúmalara katlmalarn
sa÷lamaldr. ùüphe yoktur ki, kalite maliyet sisteminin kurulmasna yönelik yaplan yatrmlar tüm firmalarca yaygnlaút÷nda kalite bilincinin yerleúmesi konusunda önemli bir adm atlmú olacaktr.
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øSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NIN ÖZELLEùTøRøLMESøNøN
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ÖZET
Günümüzde finansal piyasalar küreselleúmeye ve bilgi iletiúim teknolojilerindeki
geliúmelere ba÷l olarak hzl bir úekilde de÷iúmektedir. Bu de÷iúim sonucunda ulusal piyasalar ortadan kalkmakta, yerini global piyasalar almaktadr. Böylesine yo÷un
rekabet ortamnda borsalarn baúars müúteri odakl, ve de÷iúime hzla uyum sa÷layan yapda olmalarna ba÷ldr. Bu amaçla borsalar, varlklarn sürdürebilmek için
hzl bir úekilde yapsal de÷iúikli÷e u÷ramakta ve geleneksel yaplarndan syrlarak
kâr amac güden ve rekabetçi birer özel úirketler hâline gelmektedirler. Bu çalúmann amac, østanbul Menkul Kymetler Borsas’nn özelleútirilmesi hâlinde, ortaya çkabilecek muhtemel sonuçlarn ortaya konulmasdr. Bu amaçla, daha önce özelleútirilen geliúmekte olan di÷er dünya borsalar ile karúlaútrmal bir analiz yaplmútr.
Anahtar Kelimeler: Yapsal Dönüúüm, Menkul Kymet Borsalar, Özelleútirme
ABSTRACT
Today, financial markets rapidly change due to globalization and developments in
information technologies. As a result of this, national markets disappear, international markets occur. In a such competitive environment, the success of stock exchanges’ depends on being customer oriented and adapting quickly to change. To this
end, the stock markets demutualize and become competitive, profit making organizations. The aim of this study is to expose the probable consequences to be occured
when Istanbul Stock Exchange privatized. To this end, a comperative analysis was
conducted with the other developing world exchanges.
Keywords: Demutualization, Stock Exchanges, Privatization
*
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1. Giriú
Sürekli bir de÷iúimin ve geliúimin yaúand÷ finansal
piyasalar günümüzde de÷iúen koúullara yönelik yeni
çözüm önerileri geliútirmek zorunda kalmútr. Bu de÷iúim küreselleúme ve teknolojik geliúme úeklinde
kendini göstererek rekabetin ölçe÷ini küresel boyutlara taúmaktadr. Finansal piyasalarda yaúanan küresel rekabet ortam sadece yatrmclar de÷il ayn zamanda borsalar da önemli derecede etkilemektedir.
Borsalarn bu rekabetçi ortama ayak uydurabilmek
için organizasyon ve operasyon açsndan önemli de÷iúimler geçirdikleri görülmektedir. Özellikle 1990’l
yllarda borsalarn teknoloji ve rekabette geliúmesini
amaçlayan de÷iúim trendlerinden en önemlisi borsalarn kâr amac güden ve yatrmclarn sahip oldu÷u
úirketler hâline dönüúmesidir (Aggarwal; 2002: 105).
Günümüzde teknolojik geliúmeler sayesinde yatrmclar dünya borsalarna kolay eriúebilmektedir. Artk
yatrmclar istedikleri borsada istedikleri menkul
kymetlere iliúkin fiyat bilgisine ulaúabilmekte, farkl
borsalarda iúlem gören bu menkul kymetler arasnda
fiyat karúlaútrmas yapabilmektedirler. Farkl piyasalar arasnda rahatça hareket edebilen yatrmclar ileri
teknoloji sayesinde daha çok bilgiye sahip olmakta,
daha kaliteli ve ucuz hizmet alabilmektedirler. Yani,
zaman ve mekân snr olmadan çeúitli alternatifler
arasnda en uygun tercihi yapabilmektedirler. Geliúen teknoloji ve artan rekabet iúlem maliyetlerinin
artmasna dolaysyla da borsa gelirlerinin azalmasna neden olmaktadr (Budak ve Çikot; 2011: 5). Di÷er
yandan, borsalarn teknolojik altyaplarn geliútirme
çabas ve bu yönde yatrm yapma ihtiyac hissetmesi,
borsalarn da yeniden yaplanmas gereksinimini do÷urmaktadr.
østanbul Menkul Kymetler Borsas (øMKB) da küresel
rekabete ayak uydurmak için yeniden yaplanmaya gitmek durumundadr. øMKB, ülke ekonomisinin
büyümesine, sermaye piyasasnn geliúmesine, reel
sektör yatrmlarna kaynak sa÷lanmasna katkda bulunmaktadr. Ancak, borsann uluslararas rekabete
dayanabilmesi ve varl÷n sürdürebilmesi için piyasa

18

dayanma

Hakemli

ihtiyaçlarna cevap verecek úekilde yeniden yaplandrlmas zorunluluk hâlini almútr. Bu yaplanmann
sa÷lanabilmesi için øMKB üzerine yaplan en önemli
tartúmalardan biri, kuruluúun özelleútirilmesi konusudur. Bu nedenle, ülkemizde de øMKB’nin úirketleúmesine yönelik çalúmalar yaplmaktadr.
Bu çalúmada, øMKB’nin özelleútirilmesinin muhtemel
sonuçlar ortaya konulmakta, ardndan özelleútirilen
di÷er dünya borsalar ile karúlaútrmal bir analiz yaplmaktadr.
2. Menkul Kymet Borsalarnda Özelleútirmenin
Tarihçesi
Borsalar, genel olarak alc ve satclar arasnda menkul kymetlerin alm ve satmnn gerçekleútirildi÷i
mekânlardr. Bu faaliyetler genellikle belli bir fiziki
mekânda yapld÷ için borsa denilince akla herhangi
bir fiziki mekâna ba÷llk gelmektedir. Ancak, günümüzde küreselleúme ve teknolojik geliúmeler sayesinde borsalarn fiziki mekânlara olan ba÷ll÷ giderek önemini yitirmektedir (Altun; 2008: 10).
Her ne kadar borsalar üzerinden yaplan spekülatif
iúlemler sayesinde spekülatif kazançlar elde edildi÷i
için zaman zaman olumsuz eleútiriler alsa da, borsalar
bulunduklar ülkelerin ekonomisi ve finansal piyasalarnn geliúimi açsndan son derece önem taúyan
vazgeçilmez kurumlardr. Fon arz eden ve fon talep
eden kesim borsa çats altnda bir araya geldi÷i için,
fon ihtiyac olan firmalar buradan daha düúük maliyetli fon bulabilme imkânna sahip olabilmektedir.
Borsalar sayesinde düúük maliyetin yan sra uzun
vadeli fonlar da kolaylkla sa÷lanabilmektedir. Bu sayede hem likitide yaratlmakta hem de ülke tasarruflarnn de÷erlendirilerek daha verimli alanlara kaydrlmasna olanak sa÷lanmaktadr. Menkul kymetlerin
güvenli ve hzl bir úekilde el de÷iútirmesini mümkün
klan borsalar ekonomik büyümenin hzlanmasnda
da oldukça önemli bir etkiye sahiptirler.
Dünya borsalarn kuruluú yaplar inceledi÷inde genellikle kâr amac gütmeyen, kamu yararn gözeten
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ve ço÷unlukla üyelerinin sahip oldu÷u bir yapda teúkilatlandklar görülmektedir (Saha; 2005: 4). Böyle bir
yapya sahip olmalarna ra÷men, borsalarn yukarda
sözü edilen önemli iúlevlerini yerine getirebilmeleri
için, daha verimli çalúmalar, ve küresel rekabetçi koúullara ayak uydurabilmeleri gerekmektedir. øúte bu
nedenlerle özellikle 1990’l yllarda baúlayan dönüúümler sonucunda dünya borsalar, kâr amac gütmeyen kooperatif bir yapdan kâr amac güden úirketler
hâline dönüúerek özelleúmiútir (Ramos; 2006: 3).
Yeniden yaplanma ihtiyac borsalar klasik yaplarndan syrp piyasa úartlarna daha uyumlu hâle
getiren, müúteri ihtiyaçlarna daha ksa sürede yant
verebilen, katlmclarna daha hzl iúlemler yapma
imkânn sunabilen bir yapya dönüútürmüútür. Bu
de÷iúim trendlerinden en önemlisi “demutualization”
olarak adlandrlmaktadr. Buna göre, bu kurumlar kâr
amac güden ve yatrmclarn da sahip olabilece÷i yaplar hâline dönüútürülmüútür (Aggarwal; 2002: 105).
1993 ylnda Stockholm Borsas yapsal dönüúüm geçirerek úirketleúen ilk borsa olmuú; bunu, 1995 ylnda
Helsinki Borsas, 1996’da Kopenhag Borsas, 1997’de
Amsterdam ve øtalya Borsalar, 1998’de Avustralya ve
Viyana Borsalar, 1999’da øzlanda, Simex, Liffe, Singapur, ve Atina Borsalar, 2000’de Hong Kong, Toronto, Londra, Almanya Borsalar ile Euronext, Nasdaq,
Sydney Türev Borsas, New York Ticaret ve Chicago
Ticaret Borsalar izlemiútir (Budak, Emre; 2006: 36).
Türkiye açsndan modern anlamda borsann oluúumu 1986 ylna rastlamaktadr. østanbul Menkul Kymetler Borsas (øMKB), menkul kymetlerin alm ve satmnn güven içinde yaplmasn sa÷lamak amacyla,
26 Aralk 1985’te kurulmuú olup, 3 Ocak 1986’da faaliyete geçmiútir (http://www.imkb.gov.tr/AboutUs/
AboutUsMain.aspx., 11.03.2012).
Türkiye’de 1981 yl Temmuz aynda yaynlanan 2499
sayl Sermaye Piyasas Kanunu ile sermaye piyasas
yeniden düzenlenmiú, Menkul Kymetler Borsas’nn
yeniden düzenlemesi ihtiyac düúünülerek 6.10.1983
tarih ve KHK/91 sayl Menkul Kymetler Borsalar Hakknda Kanun Hükmünde Kararname çkarlmútr. 91
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sayl KHK’nin yaymnn ardndan 6 Ekim 1984 tarihinde “Menkul Kymetler Borsalarnn Kuruluú ve Çalúma
Esaslar Hakknda Yönetmelik (Genel Yönetmelik)”
Resmi Gazete’de yaynlanmútr. 18.12.1985 tarihinde,
østanbul Menkul Kymetler Borsas Yönetmeli÷i 18962
sayl Resmi Gazete’de yaynlanarak yürürlü÷e girmiútir. Nihayetinde, 26 Aralk 1985 tarihinde borsa resmî
bir törenle açlarak, faaliyete baúlamútr (øMKB; 2000:
8).
Bugün itibariyle øMKB bünyesinde iúlem yapan yatrmc says ve iúlem gören úirket says göz önünde
bulunduruldu÷unda, dünya borsalar arasnda önemli bir konumda oldu÷u anlaúlmaktadr. Teknolojik geliúmeler ve küresel rekabet nedeniyle borsalarn daha
düúük kâr marjlarnda çalúmas nasl ki dünya borsalarnn yapsal de÷iúime geçiú nedenlerini oluúturduysa, ayn úekilde bu durumdan øMKB de etkilenmektedir. Dolaysyla øMKB’nin de özellikle Avrupa borsalar
ile olan rekabetini sürdürebilmesi için daha dinamik
bir yapda faaliyetini sürdürmesi gerekmektedir. Bu
açdan øMKB’nin de di÷er borsalar gibi bir dönüúüm
süreci yaúamas gerekti÷i kaçnlmazdr.
Kâr amaçl úirketler hâline dönüúerek özelleúme bu
aralar epey gündemde olmasna karún aslnda øMKB
açsndan yeni bir durum de÷ildir. Özelleútirme Yüksek Kurulu’nun 3 Ocak 2003 tarih ve 2003/1 sayl
Karar’nda, her ne kadar øMKB’nin yasal düzenlemeler
yaplarak özelleútirilmesi karar alnmú ve bu do÷rultuda çalúmalar yaplmas öngörülmüú ise de øMKB
ile ilgili yürürlükte olan o dönemki mevzuat buna imkan vermemiú, yasa de÷iúikli÷i gerektirmiútir (http://
www.oib.gov.tr/baskanlik/baskan/kilci_active_academy.htm., 11.03.2012).
Bu konuda ilgililer tarafndan yaplan açklamalardan,
øMKB’nin bir anonim úirkete dönüúebilmesi için öncelikle bir kanun de÷iúikli÷inin gerekli oldu÷u, kanunla
yaps de÷iútirilip anonim úirket olduktan sonra da
nasl bir özelleútirme yöntemi izlenece÷inin belirlenmesi gerekti÷i anlaúlmaktadr (http://www.oib.gov.
tr/baskanlik/baskan/ kilci_ active_ academy.htm.,
11.03.2012).
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Yukarda da belirtildi÷i üzere 91 sayl KHK’ye dayanlarak kurulan øMKB özerk bir kurumdur. Kuruluú
yasasnda kamu tüzel kiúili÷ini haiz olan øMKB’nin yönetim kurulu, devletin atad÷ bir baúkan ile banka ve
arac kurumlardan oluúan genel kurulun seçti÷i dört
üyeden oluúmaktayd. Ancak, 3.10.1983 tarihli ve 91
sayl Menkul Kymetler Borsalar Hakknda Kanun
Hükmünde Kararnamede de÷iúikli÷e gidilerek, yönetim kurulu üye says bir baúkan ve alt üyeden olmak
üzere yediye çkarld. Söz konusu kanun hükmünde
kararnamede, borsa baúkannn ayn zamanda yönetim kurulunun da baúkan oldu÷u, borsa baúkan ve
yönetim kurulunun üç üyesinin, Sermaye Piyasas Kurulunun ilgili oldu÷u Bakann teklifi üzerine müúterek
kararname ile atanaca÷ ve yönetim kurulunun geri
kalan di÷er üç üyesinin ise menkul kymetler borsalarnn genel kurullarnca üyeleri arasndan grup ayrm
yaplmakszn seçilece÷i belirtilmiútir. Yaplan bu de÷iúiklik 02.11.2011 tarih 28103 sayl Resmi Gazete’de
yaynlanmútr (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11 /20111102M1-2.htm, 13.03.2012).
Yaplan bu hukuki de÷iúikli÷in øMKB’nin özelleútirme
sürecine ne ölçüde katk sa÷layaca÷ tartúlmaktadr.
Bu de÷iúikli÷in øMKB’nin özelleútirilmesi konusunda
olumlu etkiler yarataca÷n da yaratmayaca÷n da
savunan görüúler bulunmaktadr. øMKB’nin hukuki
statüsünün ne oldu÷u konusunda yaplan tartúmalarn uzun bir süredir devam etti÷i bilinmektedir. Ayn
zamanda øMKB’nin úirketleúme konusundaki çalúmalarnn da yeni olmad÷ göz önünde bulunduruldu÷unda, yönetim yapsndaki bu de÷iúikli÷in aslnda
beklenen bir de÷iúiklik oldu÷u anlaúlmaktadr.
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yaplanma sergileyerek geçirmiútir. Her ne kadar süreç borsalar açsndan birbirinden farkl ya da birbirine benzer yönler taúsa da genellikle ilk aúama üyelerin kontrolündeki borsann anonim úirket hâline
gelmesidir. Bu amaçla borsann o dönemki mevcut
üyelerine çkarlan hisse senetleri bedelsiz olarak da÷tlmakta ve üyeler borsann yasal sahibi hâline dönüútürülmektedir (TSPAKB; 2003a: 8). Görüldü÷ü gibi,
bu aúamada ortaklk ve üyelik haklarnda birtakm
de÷iúiklikler yaúanmaktadr. Sonraki aúamada ise, genellikle sermaye artrmna gidilerek üyeler dúndaki
kesimlere hisse satú gerçekleútirilmektedir. Bu sayede ortaklk tabannn geniúletilerek üyeler dúndaki
kesimlerin de borsaya ortak olabilmeleri sa÷lanmaktadr. Bunun ardndan, daha geniú bir kesimin borsa
ortakl÷na katlmnn sa÷land÷ halka açlma evresi
gelmektedir.
Bu úekilde úirketleúen borsalarn önün- de iki seçenek
vardr (Aggarwal; 2002: 107): Borsann özel úirket
olarak kalmas ve kotasyona gidilerek, hisse senedi
iúlemleri üzerindeki snrlamalarn kaldrlmas.
Finansal piyasalardaki standartlarn geliútirilmesi ve
desteklenmesi amacyla oluúturulan ve 2011 Ekim
ay itibariyle 54 borsann üye oldu÷u Dünya Borsalar
Federasyonu (WFE-World Federation of Exchanges)
tarafndan hazrlanan veriler Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu veriler, WFE üyesi borsalarn yasal statülerini
son beú yl içerecek úekilde karúlaútrmal olarak sunmaktadr. 2011 ylna iliúkin veriler Temmuz ay itibariyle olup, Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kuruluúlar
Birli÷i (TSPAKB) verilerine dayanlarak hazrlanmútr.
Tablo 1: WFE Üye Borsalarn Yasal Statüleri

3. Menkul Kymet Borsalarnn Yapsal Dönüúümü
Menkul kymetler borsalar 1990’l yllarn baúndan
itibaren yeniden yaplanma ve dönüúüm sürecine
girerek, yaplarnda önemli de÷iúikler gerçekleútirmiúlerdir. Bu de÷iúikliklerden en önemlisi, borsalarn
kâr amac gütmeyen ve üyelerinin sahip oldu÷u geleneksel yaplarndan syrlp, kâr amac güden ve yatrmclarn da ortak olabilece÷i organizasyonlar hâlini
almasdr.
Her borsa bu dönüúüm sürecini kendine uygun bir
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Dünya Borsalar Federasyonu Üyesi Borsalarn Yasal Statüleri
2007

2008

2009

2010

Temmuz
2011

Kâr Amaçl

39

37

39

41

43

Kâr Amaçl
Olmayan

12

8

8

9

10

Kâr Amaçl

%76

%82

%83

%82

%81

Kâr Amaçl
Olmayan

%24

%18

%17

%18

%19

Toplam

51

45

47

50

53

Kaynak: WFE, TSPAKB
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Tablo 1 incelendi÷inde, dünya borsalarndaki yapsal
dönüúüm açk bir úekilde görülmektedir. Veriler, WFE
üyesi borsalar içinde kâr amaçl olanlarnn paynn
2007 ylndan bu yana bir yükseliú trendinde oldu÷unu net bir biçimde ortaya koymaktadr.
Borsalarn ortaklk yaplarnda meydana gelen de÷iúimler ise, Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2: WFE Üye Borsalarn Ortaklk Yaplar
Dünya Borsalar Federasyonu Üyesi Borsalarn Ortaklk Yaplar

ùirket

2007

2008

2009

2010

39

34

35

38

Üyelere Ait

7

7

8

7

Üyeler Dúnda Ortaklar Olan

11

8

8

9

Halka Açk

21

19

19

22

Kooperatif

4

4

4

3

Di÷er

8

7

8

9

Toplam

51

45

47

50

ùirket

%76

%75

%74

%77

Üyelere Ait

%14

%18

%17

%15

Üyeler Dúnda Ortaklar Olan

%21

%15

%19

%17

Halka Açk

%41

%42

%38

%45

Kooperatif

%8

%9

%9

%6

Di÷er

%16

%16

%17

%17

Toplam

%100

%100

%100

%100

Kaynak: WFE
Tablo 2 incelendi÷inde, úirket yapsndaki borsalarn
toplam içindeki paynn yllar itibariyle artt÷ anlaúlmaktadr. Bu durum, borsalarda úirketleúme e÷iliminin
son dönemlerde yaygn oldu÷unu göstermektedir.
“Üyelere Ait” diye belirtilen úirket yapsndaki borsalar, genellikle sermayeleri ödenmiú özel úirketler úekline dönüúmüú borsalardr. Bu yapda ortaklar borsa
üyelerinden oluúmaktadr. “Üyeler Dúnda Ortaklar
Olan” úeklindeki borsalar kâr amac gütmeyen bir yapdan kâr amac güden bir yapya dönüúmüú ancak
halka kapal úirketler úeklinde yaplanmú borsalardr.
Ortaklk yaps, üyeler dúndaki ortaklar da kapsamaktadr (http://www.world-exchanges.org/reports/
studies-and-surveys, 20.03.2012).

“Halka Açk” borsalar úirketleúen borsalar içerisinde
önemli yer tutmaktadr. 2007 ylnda halka açk 21
borsa bulunmaktadr. øzleyen yllarda bu rakam biraz
düúse de 2010 yl itibariyle halka açk borsa says
22’ye yükselmiútir.
“Kooperatif ” úeklinde örgütlenen borsalarn saysnda
ciddi de÷iúiklikler yaúanmad÷ tablodan anlaúlmaktadr. 2010 yl için kooperatif yapda sadece 3 tane
borsa bulunmaktadr.
“Di÷er” snflandrmas ise, kamu sahipli÷inde olan
borsalar ifade etmektedir. øMKB bu snflandrmaya
dahil edilmektedir (TSPAKB; 2003b: 14).
Tablo 2’den anlaúlaca÷ üzere, borsalarn ço÷u yeniden yaplanma ve dönüúüm sürecini kâr amaçl úirketlere dönüúerek gerçekleútirmektedir. ùirketleúen
borsalarn halka açlmas da, yine bu süreçte oldukça
tercih edilen bir de÷iúimdir.
4. Özelleútirmede Uygulanan Modeller
Borsalarn rekabet etme güçlerini sürdürebilmek
amacyla organizasyon ve operasyon yaplarnda
birtakm de÷iúikliklere gitti÷i görülmektedir. Bu anlamda, 1990’l yllarda baúlayan úirketleúme trendinin
yaygnlaúarak devam etti÷i ve günümüzde hâlâ baz
borsalarn úirketleúme ve özelleúme konusundaki çalúmalarn sürdürdü÷ü bilinmektedir.
Birçok borsa, kuruluútaki statüsünü de÷iútirerek
ça÷n de÷iúen koúullarna ayak uydurmaya gayret
etmektedir. Statüsünde de÷iúiklik yapan borsalar
genellikle kâr amac güden bir özel úirket yapsna
geçmiú olsalar da zamanla rekabet güçlerini daha da
artrmak amacyla, di÷er borsalarla satn alma ve birleúme yoluna gitmektedirler.
Her ülkenin ekonomik konjonktürü birbirinden farkllk arz etti÷i için, borsalarn dönüúüm süreçleri de
birbirinden farkl özellikler taúyabilmektedir. Buna
ra÷men, birço÷unun ortak noktas, sürecin úirketleúme ile baúlamasdr (øMKB; 2006: 3). Kâr odakl úirketlere dönüúümün belli aúamalar bulunmaktadr ve bu
aúamalar da ülke yaplarna göre de÷iúik úekiller alabilmektedir.
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Borsalarn kâr amaçl úirketlere dönüúümü geliúmiú
ülke piyasalarnda ve geliúmekte olan ülke piyasalarnda farkllk sergilemektedir. Geliúmiú ülke piyasalarnda bu süreç bir hayli hzl seyretmekte ise de aksine
geliúmekte olan ülkelerde bu süreç nispeten daha
yavaú seyretmektedir (IOSCO; 2009: 20). 1993 ylnda
gerçekleúen ilk dönüúümden sonraki 15 yl içerisinde
21 geliúmiú ülke borsas kâr amaçl anonim úirketlere
dönüúmüútür. Bu rakam, o dönem için Dünya Borsalar
Federasyonu üyesi borsalarn yaklaúk %40’na denk
gelmektedir (IOSCO; 2005: 5).
1990’l yllarda ortaya çkan dönüúüm trendinin yalnzca geliúmiú ülkeleri de÷il ayn zamanda geliúmekte olan ülkeleri de etkiledi÷i görülmektedir. øMKB ile
benzerlik göstermesi açsndan, piyasa de÷eri, iúlem
gören úirket says ve iúlem hacmi gibi kriterler dikkate alnarak seçilen geliúmekte olan ülkelere ait baz
dünya borsalarnn son yllarda geçirdi÷i dönüúüm
sürecine ve sonuçlarna iliúkin de÷erlendirmeler úu
úekilde özetlenebilir:
4.1 Stockholm Borsas
1863 ylnda kurulan Stockholm Borsas’nn özelli÷i dünya borsalar içerisinde kâr amaçl úirket yapsna dönüúen ilk borsa olmasdr. (http://www.
nasdaqomxnordic.
com/about_us?languageId=1,
25.03.2012). Stockholm Borsas’nn özelleútirilmesi
sürecinde ilk aúamada yeni bir borsa kanunu çkartlmútr. Kanun de÷iúikli÷inden sonra borsann sermaye ihtiyacna cevap vermek adna 1992 ylnda ihraç
edilen hisse senetleri bütün üyelere ve ihraççlara arz
edilmiútir. Halka arzdan bir yl sonra hisse senetlerinin
mülkiyeti konusunda herhangi bir kstlama getirilmeyerek, hisse senetlerinin serbest dolaúm mümkün klnmútr. Ayn zamanda, Stockholm Borsas’nn
yasal tekel özelli÷i kaldrlmú ve özel borsalar kurulmasna izin verilmiútir (Ryden; 1997: 10-11).
1998 ylnda OM Gruppen AB isimli bir özel úirket,
Stockholm Borsas’nn hisse senetlerinin tamamna sahip olmuútur ve Stockholm Borsas ile birleútirilmiútir.
Amac Kuzey ülkelerinde tek bir menkul kymet piya-
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sas oluúturmak olan NOREX (Nordic Exchanges) 1998
ylnda Stockholm ve Kopenhag Borsalar’nn stratejik
ortakl÷a gitmesiyle oluúturulmuútur (http://www.
nasdaqomxnordic.
com/about_us?languageId=1,
25.03.2012).
Sonuç olarak, baúlangçta bir kamu kurumu olan
Stockholm Borsas kâr amaçl bir úirkete dönüútürülerek üyelere ve ihraçç úirketlere satlmú ve son aúamada borsa bir grup tarafndan hisselerin ço÷unlu÷u
edinilmek suretiyle o grubun iútiraki hâlini almútr.
4.2. Malezya Borsas
Menkul kymet alm satmnn 1930’larda baúlad÷
Malezya’da halka açk organize piyasa oluúumu 1960
ylnda Malezya Borsas’nn kurulmasyla gerçekleúmiútir. 1965 ylnda Singapur’un ülkeden ayrlmasyla
borsa Singapur ve Malezya Borsas olarak anlmú ve
daha sonra 1973 ylnda da Kuala Lumpur ve Singapur Borsas olmak üzere iki ayr borsa úeklinde faaliyetine devam etmiútir. Bu iki borsadan Kuala Lumpur
Borsas 1976 ylnda özelleúmiútir. Borsann rekabetçi
durumunu güçlendirmek ve küresel gereksinimlere
cevap verebilmek amacyla müúteri ve piyasa odakl bir yapya dönüúmesine yani kâr amaçl bir úirket
hâline gelmesine müteakiben, 2004 ylnda ismi bir
kez daha Malezya Borsas olmuú ve kendi pazarnda
iúlem görmeye baúlamútr (http://www.bursamalaysia.com/website/bm/about_us/ the_organisation/
history.html, 11.04.2012).
ølk kuruluúunda sadece üyeleri olan, herhangi bir hissedar olmayan bir yapda bulunan borsada, halka
açlm sonrasnda en önemli ortaklar olarak Sermaye Piyasas Geliútirme Fonu (%19), Maliye Bakanl÷
(%12) ile ülkenin önde gelen arac kurum ve bankalar görülmektedir (Bursa Malaysia; 2011: 185). Malezya
borsasnda bir yatrmcnn en fazla %5 ortakl÷ bulunabilmektedir. 31 Aralk 2011 tarihi itibariyle borsadaki yabanc yatrmclarn pay %16 olarak gerçekleúmiútir (Bursa Malaysia; 2011: 64).
2009 ylnda, Malezya Borsas CME (Chicago Merchantile Exchange) Grubu ile stratejik bir ortakl÷a git-

Hakemli

miútir. Bu ortaklkta, hisselerin %75’lik ksm Malezya
Borsas kontrolünde tutulurken, geride kalan %25’lik
ksm ise CME grubunun kontrolünde braklmútr
(http://www.bursamalaysia.com/website/bm/about_us/the_organisation/ history. html, 11.04.2012).
4.3. Meksika Menkul Kymetler Borsas (BMV)
Geliúmekte olan ülkeler arasnda yer alan ve Türkiye
ile benzer kategoride de÷erlendirilen Meksika ekonomisi, ülkede 1980-1994 aras dönemde ksa aralklarla
yaúanan ekonomik krizler nedeniyle, ekonomik büyüme ve sermaye piyasasnn geliúimi açsndan bir gerileme yaúamútr. Buna ra÷men, Dünya Bankas 2010
yl istatistiklerine göre GSYH büyüklü÷ü ile dünyann
13. büyük ekonomisi konumunda bulunmaktadr
(http:// data. worldbank.org /indicator/NY.GDP.MKTP.
CD/countries?display=default, 11.04.2012).
Ülkede modern anlamda sermaye piyasas iúlemlerinin baúlad÷ 1933 ylnda Menkul Kymetler Borsas
anonim úirket hâline gelmiútir. Daha sonra 1975
yln- da Menkul Kymetler Borsas, Guadalajara ve
Monter- rey borsalar ile birleúerek Meksika Menkul
Kymetler Borsas (Bolsa Mexicana de Valores-BMV)
adn almú- tr.
Sermaye
Piyasas’na iliúkin
düzenlemeler yapl- masyla birlikte borsa, devlet
denetimine
tabi
hâle
gelmiútir
(http://www.bmv.com.mx/, 11.04.2012).
Menkul Kymetler Borsas’nn yannda bir de türev
iúlemler için hizmet veren Meksika Türev Borsas bulunmaktadr.
BMV, 2008 yl içerisinde 1 milyar dolar piyasa de÷eri
ile halka arz edilmiú, ancak, %41’i halka açlan borsann piyasa de÷eri çok ksa bir sürede 848 milyon dolara gerilemiútir. Bu halka arz srasnda øspanya Borsas,
BMV’nin %1’lik hissesini satn almútr. Borsann halka
açlmamú olan hisselerine ise 24 arac kurum sahiptir
(TSPAKB; 2008b :21).
BMV’deki úirketlerin piyasa de÷eri 31.12.2011 tarihi
itibariyle yaklaúk olarak 409 milyar dolar, 31.01.2012
itibariyle ise 441 milyar dolar olarak gerçekleúmiútir
(WFE; 2012: 2). Piyasa de÷eri açsndan yaplan karúlaútrmalarda Amerika ktasnda faaliyet gösteren en
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büyük beúinci borsa konumundadr. BMV’nin piyasa
de÷erinin yaklaúk %70’ini 10 úirket oluúturmaktadr
(TSPAKB; 2008b: 30). Bu durum borsada iúlem gören
úirketlerin büyük ksmnn, ülke içinden sermaye sa÷lamak yerine yurt dú piyasalara açlmay tercih etti÷ini göstermektedir.
Meksika Menkul Kymetler Borsas 2012 yl ùubat ay
sonunda 451 milyar dolar piyasa de÷erine sahip olup,
øberamerikan Borsalar Federasyonu’na (Federacion
Iberoamericana de Bolsas- FIAB) üye 13 ülke arasnda
üçüncü srada yer almaktadr (FIAB; 2012: 3).
Her ne kadar Meksika ekonomisi hzla büyüyen bir
ekonomi olsa da, ülkenin küresel kaynakl risklere
açk ve ekonomik krizlere maruz kalan bir durumda
olmas hem ülke ekonomisi hem de sermaye piyasas
açsndan olumsuz sonuçlar do÷urmaktadr. Özellikle 1994 ylnda yaúanan devalüasyonla birlikte gelen
kriz, sermaye piyasasnn ilerleyen yllarda çok geliúememesinin en önemli nedenlerinden biri olarak görülmektedir.
4.4. øsviçre Borsas (SWX)
Federatif bir yapda olmas nedeniyle birçok yerel
borsann bulundu÷u øsviçre’de Basel, Cenevre ve Zürih borsalarnn birleúmesiyle oluúan øsviçre Borsas
(Swiss Exchange-SWX) 1995 ylnda faaliyete geçmiútir. Finans sektörü øsviçre ekonomisi için önemli bir
sektör olmakla birlikte sermaye piyasas özelinde ise,
2010 yl verilerine göre piyasa de÷eri ve hisse senedi
iúlem hacmi açsndan ilk 20 borsa içerinde yer almaktadr.
øsviçre Borsas’nn sahibi olan SWX Grubu, borsa ile
beraber Exfeed’in yannda, Deutsche Börse ile ortaklaúa kurulan endeks úirketi STOXX, yaplandrlmú
ürünlerin iúlem gördü÷ü Scoach ve türev ürünlerin
iúlem gördü÷ü Eurex, finansal veri da÷tm hizmeti
veren virt-x gibi úirketleri de bünyesine alarak 2001
ylnda birlik úeklinde kurulmuútur. (http://www.sixswiss-exchange.com/about_us/ company/milestones_en.html, 12.04.2012). Bunlardan, 2001 ylnda
kurulan virt-x adndaki iúlem platformu, borsaya kote
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olan úirketlere uluslararas finansal piyasalara daha
kolay ve düúük maliyetli ulaúma frsat sa÷lamaktadr.
2002 ylnda øsviçre Borsas Birli÷i kurumsal yapsnda
bir de÷iúikli÷e giderek anonim úirket hâlini almútr.
2003 ylna gelindi÷inde ise, birli÷in SWX Grubundaki
pay %100 olmuútur (Budak, Emre; 2006: 8).
De÷iúen rekabetçi koúullara uyumun sa÷lanmas ve
sermaye piyasasnn yapsnn kuvvetlendirilmesi
adna øsviçre’de finansal piyasalar konusunda altyap
hizmeti veren SWX Grubu, SIS øsviçre Finansal Hizmetler Grubu ve Telekurs Grubu birleúmiútir. Bu oluúuma
øsviçre Finansal Piyasalar Hizmetleri ùirketi (SIX Grubu) ad verilmiútir (http://www.six-swiss-exchange.
com/about_us/company/milestones_en.html,
12.
04.2012).
øsviçre Borsas hâlen halka açk bir borsa de÷ildir.
Borsann üyesi konumunda bulunan yerli ve yabanc
bankalardan birço÷u SIX Grubu’nda %99 paya sahip
bulunmaktadr (Budak ve Çikot; 2011: 28).
2010 yl için yaplan de÷erlendirmede dünya borsalar arasnda en yüksek piyasa de÷erli 15. borsa olan
SWX’in yaps incelendi÷inde sektörde ana oyuncu
olan SWX grubunun, hem menkul kymet hizmetleri
hem de finansal altyap hizmetleri verdi÷i görülmektedir. Ayrca finansal bilgi ve ödeme hizmetleri SWX
çats altnda yürütülmese de bu alanlarda birçok iútiraki ile ortaklk içinde çalúmaktadr.
4.5.
Güney Afrika Borsas (JSE)
1887 ylnda oluúturulan ve 1947 ylnda yürürlü÷e
konan sermaye piyasas kanunuyla düzenlenen Johannesburg Menkul Kymetler Borsas (JSE), Afrika’nn
en büyük ve en eski borsas olma özelli÷ini taúmaktadr (TSPAKB; 2008a: 21). 2005 ylnda özelleúerek kâr
amaçl bir úirket hâline gelen borsa ayn yl içerisinde
halka açlarak ismini de JSE Ltd. olarak de÷iútirmiútir.
Borsann dönüúüm süreci öncesindeki üyeleri halka
açldktan sonra borsann ilk hissedarlar konumuna
gelmiútir. Önceki üyelerin haklar JSE Ltd. hisselerine
dönüútürülerek oluúturulan kaytl sermayenin yaklaúk %21’lik ksmna tekabül eden hisselerin eski üye-
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lerde kalmas sa÷lanmútr. JSE Ltd. 2006 ylnda kendinde kote olarak, JSE ana pazarnda iúlem görmeye
baúlamútr (http://www.jse.co.za/About-Us/HistoryOf-The-JSE.aspx, 12.04.2012).
Borsa, kâr amaçl úirkete dönüútükten sonra, 2007 ylnda dünya borsalar arasnda, iúlem gören úirketlerin
piyasa de÷eri açsndan dünyann 19. büyük borsas
olmuútur (TSPAKB; 2008a: 31). WFE’nin 31.01.2012
itibariyle yapmú oldu÷u son de÷erlendirmede JSE
dünya borsalar arasnda 20. sray almaktadr. 2010
yl sonunda 340 milyar dolara ulaúan iúlem hacminin
%26 civarnda bir ksmn yabanc yatrmclar oluúturmaktadr. øúlem hacmi açsndan 2009 ylna göre
%28’lik bir artú gerçekleúmiútir.
Halka arz esnasnda kendi piyasa de÷eri 289 milyon
dolar olan JSE Ltd’in, hemen ertesinde 2007 yl sonu
itibariyle kendi piyasa de÷eri 1 milyar dolara ulaúmútr (TSPAKB; 2008a: 31).
Uluslararas karúlaútrmalarda genellikle Türkiye ile
ayn kategoride kabul edilen Güney Afrika Cumhuriyetinin menkul kymetler borsas olan JSE, özellikle
kâr amaçl bir yapya dönüúüp halka arz edilmesi ve
kendi borsasnda iúlem görmesinden sonra verimlili÷ini ve kârll÷n artrd÷ tespit edilmektedir.
4.6.
Singapur Borsas (SGX Holding)
Uluslararas finans merkezi olma yolunda önemli
admlar atmú olan ve yapt÷ çalúmalar ile dünyadaki sayl finans merkezleri arasna katlmay baúarmú
olan Singapur, østanbul’un uluslararas bir finans merkezine dönüútürülmesi konusunda yaplan çalúmalarn hzlanarak devam etti÷i bugünlerde, østanbul için
bir örnek teúkil edebilir. Ülkede Merkez Bankas finansal piyasalarn düzenleyicisi konumunda iken bir tek
menkul kymet borsas bulunmaktadr.
Singapur Borsas Holdingi (SGX Holding), 1999 ylnda, kuruldu÷u yllarda üyelerinin sahip oldu÷u ve
kooperatif bir yapya haiz bulunan, ülkenin menkul
kymet borsas konumundaki Singapur Menkul Kymet Borsas (SES) ile vadeli iúlem borsas konumundaki Singapur Uluslararas Döviz Borsas (SIMEX)’in
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birleúmesiyle oluúturulmuútur. Birleúme sonras önceki hisse sahiplerine yeni úirketin hisseleri bedelsiz
olarak verilerek yeni úirkette yönetim hakkna sahip
olmalar ve hissedarlklarnn devam etmesi sa÷lanmútr. Borsann halka açlp kendisinde kote olmas
2000 ylnda gerçekleúmiútir. Halka arz ile borsann
sermaye yapsnda de÷iúiklik yaúanmú, paylarn büyük bir ksm Holding’e satlmútr (Budak ve Çikot;
2011: 67). Holdingleúme yönünde atlan bu adm ile
SGX Holding, Asya-Pasifik bölgesinde bir ilki gerçekleútirmiútir.
Holding, menkul kymet iúlemleri dúnda, do÷rudan
ya da dolayl olarak sahip oldu÷u iútirakleri kanalyla
sermaye piyasas faaliyetlerine iliúkin takas, saklama,
türev iúlemler, yatrm, danúmanlk gibi faaliyetlerde
de bulunmaktadr.
2011 mali yl sonu (30 Haziran 2011) itibariyle, borsann ortaklk yapsnda, %41 ile kurumsal yatrmclarn
a÷rlkta oldu÷u görülmektedir. Onu %23 ile Singapur
Borsas Holdingi takip ederken %36’lk pay bireysel
yatrmclara aittir. Borsann orta÷ olan kurumsal
yatrmclarn co÷rafi da÷lmna bakld÷nda %56
ile Asya bölgesindeki yatrmclar önde gelmektedir.
Bunu, %20 ile ABD ve %23 ile Avrupal kurumsal yatrmclar takip etmektedir (SGX; 2011: 9). Bu durum,
borsann ortaklk yapsnn sadece ülkedeki yatrmclardan oluúmad÷n, yurt dúndaki sermayedarlarn
da ilgisini çeken nitelikte oldu÷unu göstermektedir.
2008 itibariyle borsaya kote úirketlerin piyasa de÷eri
265 milyar dolar iken 2009 ylnda %82’lik artúla 481
milyar dolara yükseldi÷i görülmektedir (WFE; 2009:
102). 2010 yl itibariyle borsaya kote úirketlerin piyasa de÷erinin ise bir önceki yla göre %34’lük bir
artú göstererek 647 milyar dolar olarak gerçekleúti÷i
tespit edilmektedir (WFE; 2010: 74).
2009 sonu itibariyle hisse senetlerinde 245 milyar
dolar iúlem hacmine sahip olan borsann, 2010 sonu
itibariyle iúlem hacmi 289 milyar dolar seviyesindedir. Ayrca, 2009 sonu itibariyle borsaya 773 úirket
kote iken, bunun 599 tanesi yerli úirkettir. 2010 sonu
itibariyle ise borsaya kote olan 778 úirketin 461 tane-
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si yerli úirkettir (WFE; 2010: 76-78). Singapur Borsas
Holding’inin piyasa de÷eri ise 2009 sonu itibariyle 6
milyar dolar, 2010 sonu itibariyle ise 7 milyar dolar
civarndadr.
(http://www.bloomberg.com/quote/
SGX:SP, 13.04.2012).
Ayrca SGX, Asya borsalar içerisindeki konumunu
güçlendirmek ve büyüme olanaklarndan daha fazla
yaralanmak amacyla, 1 Mays 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir uygulama ile sunulan ürün
ve hizmet yapsnda birtakm de÷iúikliklere gidilece÷ini duyurmuútur (http://www.bloomberg.com/
apps/news?pid=conewsstory&tkr=
SGX:SP&sid=
a9nAf3UMDANA, 13.04.2012).
Genel anlamda, holdingleúme ve halka açlma sonrasnda SGX’in hem bölgesel hem de küresel boyutlarda konumunu korudu÷unu hatta güçlendirdi÷ini
söylemek mümkün olmaktadr.
4.7. Moskova Bankalararas Döviz Borsas (MICEX)
Serbest piyasa ekonomisine geçiúin yannda sahip
oldu÷u do÷al kaynaklarn zenginli÷i açsndan geliúmekte olan di÷er sermaye piyasalarna nazaran daha
avantajl bir konumda bulunan Rusya, altyap eksikli÷i nedeniyle global piyasalardaki dalgalanmalara
karú krlgan bir yap sergilemektedir. Önceleri yerel
borsalardan oluúan sermaye piyasas, zamanla bu
borsalarn birleúerek ulusal borsalar oluúturmasyla
faaliyetine devam etmiútir. Ülkedeki ulusal borsalardan ilki 1992 ylnda kurulan Moskova Bankalararas
Döviz Borsas (MICEX), di÷eri ise 1995 ylnda kurulan
Russian Trading System (RTS)’dir.
MICEX 1992 ylnda, Rusya Merkez Bankas ile ülkenin önde gelen bankalar tarafndan, döviz alm satm iúlemlerinin organize edilmesi için anonim úirket
statüsünde kurulurken MICEX Menkul Kymetler
Borsas 1997 ylnda kurulmuú, kârll÷n artrabilmek
amacyla 2003 ylnda önce anonim úirket statüsüne ve nihayet 2004 ylnda da borsa statüsüne geçmiútir (http://www.micex. com/ group /profile/history/1123, 14.04.2012).
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MICEX Grubuna ait olan MICEX Menkul Kymetler Borsas, Rusya hisse senedi piyasasnn yaklaúk %80’lik
ksmn kapsamaktadr. Ba÷msz Devletler Toplulu÷u
ile Orta ve Do÷u Avrupa ülkeleri arasnda en büyük
borsa konumunda olan MICEX Menkul Kymetler Borsas, iúlem hacmi açsndan Rusya’daki finansal varlklarn yaklaúk %70’ini kapsamaktadr. 2009 yl itibariyle MICEX Menkul Kymetler Borsasnda toplam piyasa
de÷eri yaklaúk 750 milyar dolar olan Sberbank, Gazprom, Rostelecom, LUKoil, Rosneft, Norilsk Nickel,
VTB Bank, Surgutneftegaz, Tatneft, RusHydro gibi
úirketlere ait hisseler iúlem görmektedir. 700.000’nin
üzerinde kurumsal ve bireysel yatrmcnn iúlem yapt÷ borsada, bireysel yatrmclarn yapt÷ iúlemlerin
toplam iúlem hacmine oran %53’tür (http://www.micex.com/group/ fbmmvb/profile, 14.04.2012).
Borsa, 2010 yl sonunda sahip oldu÷u piyasa de÷eri
açsndan Dünya Borsalar Federasyonu’na üye Avrupa-Afrika-Orta Do÷u bölgesinde kurulmuú olan di÷er
26 borsa arasnda yedinci srada yer almaktadr. 2009
yl itibariyle ise listedeki yeri sekizinci sradr (WFE;
2010: 74).
Artan küresel rekabet ve borsada iúlem yapan yabanc
yatrmclarn toplam iúlem hacmi orannda meydana
gelen artú borsay, New York Stock Exchange (NYSE),
NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange (CME), London Stock Exchange (LSE), Deutsche Borse (DB),
Wiener Borse AG (WBAG), OMX Group, Hong Kong
Exchange (HKEx), Tokyo Stock Exchange, Shanghai
Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange
gibi borsalarla uluslararas iúbirli÷ine yöneltmiútir. Bu
amaçla, 2009 yl içerisinde MICEX Menkul Kymetler
Borsas ile øMKB arasnda iki ülke sermaye piyasalarn
geliútirmeyi ve iki borsa arasnda karúlkl bilgi paylaúmn amaçlayan Mutabakat Zapt imzalanmútr.
ømzalanan anlaúma kapsamnda iki borsa arasndaki
iletiúim kanallarnn geliútirilmesi, uzun vadeli iúbirli÷inin oluúturulmas ve süreklilik kazandrlmas, her
iki borsa bünyesindeki piyasalarn iúleyiúi hakknda
bilgi alúveriúi sa÷lanmas ve bu bilgilerin piyasalarn
geliútirilmesi hedeflenmiútir.
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5. Sonuç
Kuruluú aúamasnda kâr amac gütmeyen ve kooperatif úeklindeki bir örgütlenme ile oluúturulan borsalarda zaman içinde teknolojinin geliúmesi, rekabetin
küresel boyutlara ulaúmas ve iúlem maliyetlerinin
artmas, idari ve mali açdan daha güçlü ve daha iyi
organize olmuú bir örgütlenmenin gereklili÷ini ortaya koymaktadr. Bu gereklili÷in, borsalarn organizasyon ve yönetim anlayúlarnda birtakm düzenlemelere gidilerek, hukuki statülerinin daha kaliteli hizmet
vermelerine imkân sa÷layacak úekilde de÷iútirilmelerine neden oldu÷u görülmektedir. Bunun sonucunda,
özellikle 1990’l yllarda baúlayan süreçte pek çok borsa yapsal dönüúüm geçirerek özel úirket statüsüne
geçmiútir.
Geleneksel yaplarndan kurtulmak için ilk aúamada
úirketleúen borsalar, úirketleúme sürecinde yaplar ve
ülkenin konjonktürünün de dikkate alnmas sebebiyle farkl modeller uygulayarak bu süreci tamamlamaktadr. Borsalarn úirketleúmesi, borsa üyeli÷i ile
sahipli÷inin birbirinden ayrlmas sonucunu do÷urmakta ve bu amaçla genellikle borsalarda üyelerin
sahip oldu÷u yaplarn oluúturulmaya çalúld÷ gözlenmektedir. ùirkete dönüútükten sonraki aúamada
ise, a÷rlkl olarak borsalarn ortaklk yaplarnn çeúitlendi÷i, arac kuruluúlar dúnda halka açk úirketler ve
kurumsal yatrmclar gibi yeni taraflarn da borsaya
ortak olmasnn sa÷land÷ anlaúlmaktadr. Borsalarn
úirketleúmesindeki son aúamann halka açlma úeklinde gerçekleúti÷i görülmektedir. Ayrca, özel bir úirket
hâline dönüúmenin ardndan baz borsalarn, bünyelerine çeúitli emtia, enerji borsalar ile veri da÷tm ve
bilgi teknoloji úirketlerini dahil ederek holding yapsnda faaliyetlerini sürdürdükleri de tespit edilmektedir. Borsalarn kâr amaçl úirketlere dönüúümünün
yannda önemli di÷er bir geliúme de özellikle son yllarda dünya borsalar arasnda yaúanan devralma ve
birleúme úeklindeki ortaklklarn artmasdr. Bütün bu
yapsal dönüúüm ihtiyac piyasalarn rekabetçi koúullarndan kaynaklanmakta ve bir anlamda kendili÷inden ortaya çkmaktadr.
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Yapsal dönüúüm ile birlikte borsalarn sadece mülkiyet yaps de÷il, ayn zamanda yönetim ve karar
mekânizmas ile finansal yaps da de÷iúmektedir. Dönüúümü tamamlanarak halka açlan borsalarn genel
durumda, hem kârllk hem de operasyonel performans bakmndan baúarl olduklarn söyleyebilmek
mümkündür (http://faculty.msb. edu/aggarwal/ exchanges. pdf, 18.04.2012). Menkul kymetler borsalarnn yapsal dönüúüm sonras performansn analiz
etmek amacyla yaplan bir baúka çalúmada ise, kâr
amaçl úirkete dönüúen borsalarda karúlkl ortaklk
úeklinde yaplanmú olanlara göre daha yüksek teknik
etkinlik tespit edilmiútir. Ancak dönüúüm sonras halka açlan borsalarda ise dönüúüm yaúanmakla birlikte halka açlmayanlara göre daha yüksek etkinlik ve
üretkenlik tespit edilememiútir (ùerifsoy; 2007: 329).
Konu ile ilgili yaplan çalúmalarn büyük bir ksmnn, kâr amac gütmeyen borsalarn zayfl÷ üzerine
yo÷unlaút÷, kâr amac güden borsalarn karar alma
sürecinin daha etkin oldu÷u, bu tür yaplarda daha
hzl karar alnabildi÷i ve yeni teknolojilere daha hzl
adapte olunabildi÷i belirtilmektedir. Bunun sonucunda da kârllk rekabet edilebilir bir düzeye ulaúmaktadr.
Günümüzde menkul kymet borsalar daha büyük
piyasa de÷erine, daha yüksek kârll÷a ve daha fazla
müúteriye sahip olabilmek için úirketleúme yoluna
gitmektedir. øMKB’nin de bu sürece girmesi ve di÷er
borsalara kyasla sahip oldu÷u rekabet gücünü korumas kaçnlmaz bir gereklilik hâline gelmiútir. Fakat,
úirketleúme prosedürü, øMKB’nin daha etkin ve verimli bir yapya kavuúturulmas amac gözetilerek belirlenmelidir. Çünkü, øMKB ile ilgili alnacak kararlar, çok
geniú bir kesimi ilgilendirmektedir. Ayrca, bu konuda
alnacak kararlar genel olarak ülke ekonomisini etkileyebilecek kadar büyük derecede önem taúmaktadr. Bu sebeple, úirketleúme sürecinin uygun amaçlar
do÷rultusunda planlanmas ve bu planlamann da
çok dikkatli bir úekilde yürütülmesi gerekmektedir.
øMKB özellikle son yllarda sürekli geliúen, iúlem hacmi ve kote edilen úirket says bakmndan geliúim hz
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sürekli artan bir borsa konumundadr. øMKB’de iúlem
gören menkul kymetlerin çeúitlili÷i de artmaktadr.
Dünyadaki özelleúen øMKB ile benzer nitelikteki borsalarn, özelleútirilmesinden sonraki performanslar
göz önüne alnd÷nda, øMKB’nin bu geliúim trendini
koruyabilmesi için ivedilikle özelleútirilme iúlemlerinin tamamlanmas ve dünya menkul kymet piyasalar içindeki yoluna özel bir úirket olarak devam etmesi
gerekmektedir.
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YAZILIM GELøùTøREN øùLETMELERDE YAZILIM ÜRÜNÜNÜN YENøDEN
TASARIMI ÜZERøNE BøR LøTERATÜR ÇALIùMASI
Necmettin DEMøR*
Nesrin ADA**

ÖZET
Bu çalúmada 21.yüzyla adn veren bilginin teknolojik ortamda yönetimini kolaylaútran yazlm ürünlerinin geliútirilmesi ve yeniden tasarmna dair yaklaúmlarn
genel seviyede de÷erlendirilmesi amaçlanmútr. Bilgi teknolojileri alannda faaliyet
gösteren iúletmeler ürün olarak yazlm geliútirirken ço÷u zaman dünya standartlarna göre hareket edememektedirler. Bundan dolay, birçok istatistikte yazlm
projelerinin baúar oran oldukça düúüktür. Bu baúar orann daha da düúüren en
belirgin neden ise ihtiyaçlarn gittikçe karmaúk hâle gelmesi ve sonradan istenen
ilave özelliklerdir. Bu yüzden geliútirilen her yazlm ürünü mutlaka bir gün yeniden
tasarm sürecinden geçmektedir. Bu durum yeniden tasarm sürecinin önemi daha
da arttrmaktadr.
Anahtar Kelimeler: Yazlm geliútirme süreçleri, pmp, cmm, spice, yeniden tasarm,
yeninden düzenleme

ABSTRACT
This study aims to evaluate development and redesign of software products those
are used for management of information that is another name of 21th century. The
evaluation is at general level. In the statistics, the ratio of successful software products, developed by software companies those are subpart of IT companies, is low.
The reason of this result is the complexity of reqirements. The new demands, expressed after production, make the business more complicated. So, for each software
product a redesign process is needed. This situtation increases the importance of
redesign process.
Keywords: software development processes, pmp, cmm, spice, redesign, refactoring
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1. Giriú
øúletmelerin, organizasyonlarn hatta ülkelerin bilgiyi kullanma ve üretme yarúna girdi÷i ça÷mzda yazlm projeleri çok önemli bir hâle gelmiútir. Hz, kalite ve farkllk gibi kavramlarn artk çok
daha önemsendi÷i günümüzde kaliteli yazlm
sistemleri iúletmelere rekabet avantaj sa÷lamaktadr. Ancak bu avantaj sa÷layacak yazlm projelerinin planlanmasnn ve baúlatlmasnn artk
yetmedi÷ini örneklerle söylemek mümkündür.
Çok baúarl baúlayan fakat bir sonuca ulaúamayan
veya istenen noktalara taúnamayan yazlm projelerine, yazlmn üreticisi veya müúterisi durumunda olan
herkes bir úekilde úahitlik etmiútir. Bu anlamda bir yazlm ürününde, “yazlm üreticisi” ve “yazlm
müúterisi” olarak iki taraftan söz etmek mümkündür.
Yazlm projelerini yeniden tasarm sürecinden
geçirmek daha çok yazlm üreticisi durumundaki
tarafn iúidir. Yazlm ürününün ortaya çkmasndan
sonra yeni sürüm çalúmalarnn yeniden tasarm
kurallarna ve geçmiúe uyumluluk kurallarna uygun
bir úekilde yaplmas çok büyük önem taúr. Yazlm
projelerinin baúarsz olmasnda ayrca çeúitli sebepler
de mevcuttur. Örne÷in, birçok meslekte proje
geliútirme süreçlerinde çeúitli standartlar
kabul
görmüúken yazlm projelerinde, mesle÷in di÷erlerine
göre yeni olmas, standartlarn hâlâ geliúim
aúamasnda olmas, geliútirilen standartlarn iyi
bilinmemesi, piyasada hâlâ mesleki akreditasyonun
aranmamas, yazlmc ve yapabilme bilgisi(knowhow) sahibinin ortak dili konuúamamas gibi
sebeplerden dolay çok ciddi sorunlar yaúanmaktadr. Bu durum, yazlm ürününün, geliútirildikten
sonra iúlerin bitmemesi anlamna gelmektedir. Ayrca
yazlm geliútiren iúletmeler, müúterileri için müúterilerinin içinde yer ald÷ sektördeki geliúmelere ayak
uydurabilmek adna yazlm ürününde sürekli bir iyileútirme ve yeniden tasarm/düzenleme çabas içerisinde olmak zorundadrlar. øúletme içerisindeki bilgi
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akú, özellikle finans ve muhasebe gibi hayati öneme
sahip departmanlardaki bilgi açú ancak sa÷lkl bir
úekilde yazlmn geliútirilmesi ile mümkün olmaktadr.
2. Literatür Özeti
Proje yönetimi konusunda genel hatlar çizen PMI’nn
pmp içeri÷i gibi yazlm projelerinin geliútirilmesinde
de süreçlerin yönetimi ve tasarm ile ilgili metodolojileri ifade eden pek çok baúlk vardr. Cmmi, spice,
cobit, price2 gibi süreç merkezli olan bu baúlklar net
bir reçete yerine daha çok “ölçülebilirlik”, “tekrarlanabilirlik”, “yönetilebilirlik”, “sürekli iyileútirilebilirlik”
yetenekleri üzerinde durmaktadr. Özellikle SEI (Software Engineering Institue) tarafndan standart olarak
üretilen CMM (Cabability Maturity Model) için ifade
edilen beú aúamann (baúlangç, tekrarlanabilir, tanmlanabilir, yönetilebilir, iyileútirilebilir) sonuncusu
ile iliúkili olarak düúünülebilecek yazlm ürünü yeniden tasarm birçok akademisyenin de ilgi ile üzerinde durdu÷u bir konudur.
1990’da PhD çalúmasnda yeniden tasarm “yeniden
yaplandrma”olarak ifade eden William F. Opdyke’den
[1] sonra Roberts, Brant ve Johnson Smalltalk programlama dili için yeniden düzenleme (refactoring)
arac geliútirdiler [2]. “Yazlm ürününün dúardan alglanan davranún de÷iútirmeden içerdeki yapy yeniden düzenlemek” olarak ifade edilebilecek en ciddi
yaklaúm 90’larn sonlarnda Martin Fowler tarafndan
yazlan bir kitap ile dile getirildi [3].
3. Yazlm Ürününün Yeniden Tasarmnn Faydalar
Yazlm ürününün dúsal davranún de÷iútirmeden iç
yapy de÷iútirmek úeklinde ifade edilebilecek yeniden tasarm çalúmas aslnda bir yazlm iúletmesinde
yazlm ürünü ile ilgili kaynak kod, tasarm modelleri,
veritaban úemalar, v.b. her tür dokümana uygulanabilir [4]. Yazlm ürününün yeniden tasarm/düzenleme çalúmas aúa÷daki olumlu sonuçlara ulaúlmasn
sa÷lar.

Hakemli

• Yazlm ürününün iç tasarm kalitesini arttrma
• Yazlm ürününün iç yapsnn insan tarafndan da
bakld÷nda rahatlka anlaúlabilecek bir hâle gelmesini sa÷lama
• Yazlm ürününe geniúleyebilirlik ihtiyacn karúlayabilecek yetenekler kazandrma
• Teknolojinin geliúimine paralel olarak dú dünya ile
entegrasyonu kolaylaútracak yetenekler kazandrma
Günümüzde tüm modern yazlm geliútirme araçlar
yeniden tasarm (redesign) veya yeniden düzenlemeye (refactoring) imkân tanmaktadr. Ancak yine de
kapsaml bir yazlm ürününde yeniden tasarm kolay
bir iú de÷ildir. Çünkü her yeniden tasarm/düzenleme
çalúmas yeni bir proje gibi düúünülebilir. Öyle ki; halihazrda çalúan sistemin dúsal davranúlar da de÷iúmeden bu çalúma yaplmaldr.
4. Yeniden Tasarm Aúamasnda Baúarl Olmak
øçin Yazlm øúletmelerinin Yapmas Gerekenler
Yazlm geliútiren iúletmelerin üretim ve yeniden tasarm konularnda baúarl olabilmeleri için yazlm geliútirme standartlar, yazlm kalitesi ve ölçümleri gibi
konularda bilgi sahibi olmalar ve bunlar uygulayabilecek yeteneklere sahip olmalar gerekir. Bunun için
teknik konularda deneyimli, profesyonel ve akademik
altyaps olmasa bile akademik potansiyeli olan personel ile çalúma zorunlulu÷u vardr.
Yazlm ürününün geliútirilmesine karar verilmesi
aúamasnda farkedilmeyen veya dile getirilmeyen
ihtiyaçlar çalúmann detay aúamalarnda daha ciddi problemlere neden olmaktadr. Bu durumun en
önemli sebebi ise yazlmcnn ürün geliútirdi÷i alanda fikir sahibi olmamas ile birlikte ürün isteyenin de
ihtiyacn tam anlatamayúdr. Genellikle, farknda
olunmayan ancak özde varl÷n sürdüren diyalog
sorunu yazlm projeleri geliúiminin ortalarna do÷ru
farkedildi÷inde iú iúten geçmiú olmaktadr. Bu yüzden
yazlm geliútirecek kiúinin veya kurumun proje ile
ilgili tüm ihtiyaçlar olabildi÷ince “aktarlabilecek” bir
formda toplamas gereklidir. Proje isteyen kiúi veya
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kurumun ihtiyaçlarn net olarak anlamak için çeúitli
yöntemlerden faydalanlabilir.
4.1 Paydaúlar Projeye Dahil Ederek Yeniden Tasarm Kolaylaútrma
Yazlm projelerinin geliútirilmesi sürecinde en büyük
sorunlardan biri proje isteyenin projeye sadece istediklerini söyleyerek dahil olmaya çalúmasdr. Ancak
isteklerin dile getirilmesi proje geliútirme sürecinin ilk
aúamasnn içindeki ksmi bir iútir.
østeklerin dile getirilmesinden sonra mümkünse proje isteyenin ksa bir e÷itimden geçirilerek projenin geliúmesine katkda bulunmas sa÷lanmaldr. Bu durum, hem ilgili kiúinin
isteklerini daha do÷u bir úekilde aktarmasn sa÷layacaktr hem de yazlmcnn iúini kolaylaútracaktr.
Proje isteyenin isteklerini resimleyebilmesini sa÷layacak bir e÷itimden sonra isteklerin yazl ve resimli istenmesi ayrca isteklerin kayt altna alnmasn
da sa÷layacaktr. Bu úekilde çalúmalarla daha sonra
meydana gelebilecek muhtelif anlaúmazlklarda belge niteli÷inde kullanlabilecek bu dokümanlar, ürüne
daha sonra istenebilecek yeni yeteneklerin kazandrlmas aúamasnda yeniden tasarm konusunda da
yazlmcy yönlendirecektir.
Ayrca projenin içinde iúe yarad÷n gören proje isteyicisi daha kaliteli süreçlerin oluúmasnda ciddi
anlamda katkda bulunmaya baúlayacaktr. Proje isteyicisine verilecek e÷itim çeúitli bilgileri içerebilir.
Ancak en önemli ikisi “akú diyagram” ve “wireframe”
çalúmalardr. Akú diyagramlar konusunda uluslararas “øú Süreçleri Yönetim Notasyonu” (Business Process Management Notation) gibi çeúitli sertifkasyon
programlar olsa da temel seviyede akú diyagramlar
ile çalúmaya baúlayan proje isteyicisi zamanla yazlmc gibi düúünmeye baúlayacaktr. Bu durum iletiúimi daha da kolaylaútracaktr.
Bunun yannda “wireframe” olarak adlandrlan süreçlerin ve arayüzlerin karakalem çalúmas da proje iste-
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yicisininin yazlma katk konusunda snrlarn zorlamasn sa÷layacaktr.
Karúlkl olarak kullanlabilen bu ortak dilin üzerine
iú tekrarlar en aza indirgenmiú olacaktr. Ayrca projenin yeniden tasarmnn gerekti÷i durumda bu dokümanlar ciddi anlamda zaman kazanm anlamna
gelecektir.
4.2. Süreçlerin Resimlenmesini Sa÷layarak Yeniden Tasarm Kolaylaútrma
Yazlm projesinin süreçlerinin úekillerle ifade edilmesi muhtemel eksik ya da yanlú anlamalar tamamen
ortadan kaldrmasa bile azaltacaktr. Bu sayede hem
yazlmc yanlú bir iú yapmamú olacak hem de dökümante edilen ilgili süreç daha sonra incelendi÷inde
kaynak kod yerine ilgili dokümandan anlaúlabilecektir. Bu durumun sa÷layaca÷ faydalardan biri de
yazlmcnn de÷iúmesi durumunda tüm süreç detaylarnn giden yazlmc ile birlikte gitmesini engelleyecek olmasdr. øfade edilen çalúmann yaplmú olmas
durumunda da yeni yazlmc kod denizine girmeden
önce analiz dokümanlarndan yola çkarak süreçleri
genel hatlar anlayarak iúe baúlar ki bu durum yazlmcnn projeye adapte olmasn hzlandracaktr. Ancak
dokümantasyon bir çok yazlm projesinde tamamen
ihmal edilmese bile çok önemsenmemektedir. Bu
önemsememe durumu ayn yazlmcya ba÷l kalmaya neden olmaktadr. Bu senaryo yazlm iúletmelerinde kurumsallaúmann önündeki en büyük engellerden biridir.
Günümüzde kaynak kod isteyerek proje yaptran çok
sayda proje isteyicisi konumunda kurum vardr. Bu
úekilde kendini ksmen garantiye ald÷n düúünen
kurum süreç analiz ve iúleyiú dokümanlarn bilgisizlikten dolay dile getirmemektedir. Do÷al olarak da
proje isteyicisi, yazlm ürününün bakmn ve geliútirimini kendi baúna yürütmek istedi÷i zaman baúarl
sonuçlara ulaúamamaktadr.
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4.3. Yetkin Yazlm Profesyonelleri ile Çalúmann
Yeniden Tasarm Çalúmalarna Olumlu Etkileri
Yazlmn, bir mühendislik mi yoksa sanat ürünü mü
oldu÷u eskiden beri tartúlr. Ancak yazlm, kod ve
arayüz olacak úekilde iki katmandan oluúan bir yap
olarak düúünüldü÷ünde bu soru daha da anlaml hâle
gelir. Çünkü kod katman, mühendislik penceresinden bakld÷nda do÷ru akúlar içerirken okunabilirli÷i yüksek, düzenli ve bol açklamal úekli ile de edebi
bir eser gibi olmaldr. Arayüz katman ise kalite, ergonomi, kullanc dostu, sadelik gibi kavram ve sfatlarla iliúkilendirilir. Bu anlamda yazlm ürününe hem
bir mühendislik ürünü hem de bir sanat çalúmas
úeklinde yaklaúabilecek profesyonellerle çalúmak bir
yazlm üreticisinin dikkat etmesi gereken konularn
baúnda yer almaktadr. Özellikle yazlm geliútirme
konusunda faaliyet gösteren küçük iúletmelerde bu
konuda e÷itim geçmiúi olmayan çalúanlarla hayata
geçirilmek istenen projeler genellikle baúarsz olmaktadr. Baúarsz bir projenin nedenleri listesinde
en önemli maddelerden biri olan bu durumun ortaya
çkmasnda, mesleki bir oluúumun ve yetkinlik ölçümünün eksikli÷i de önemli bir yere sahiptir.
Bu ba÷lamda, yeniden tasarm deneyimlemiú ve alg
kapasitesi yüksek bilgi teknolojisi çalúanlar ile yeniden tasarm süreci daha baúarl olacaktr. Bir yazlm
ürününün sürekli geliúme süreci içinde oldu÷u gerçe÷inin çalúanlarda hâkim olmas, yazlmcnn yazlm
ile ilgili her türlü parçay en uygun yerde bulundurma
çabas içinde olmasn beraberinde getirir. Bu çaba,
ilerleyen zamanlarda yeniden tasarm çalúmasnda
kolaylk úeklinde etkisini gösterecektir.
5. SONUÇ
Bilgi ça÷nda, dünyadaki sekörün bilgi teknolojisi ile
yönetilebilece÷ini dile getirmek mümkündür. dünyadaki en büyük iúletmeler listesine giren ve iúi sadece yazlm üretmek olan iúletmelerin varl÷ [5] bu tezi
gün geçtikçe güçlendirmektedir. Ticarette ve sosyal
iletiúimde yazlmn bu denli kullanlmas Dünya’nn
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yazlm konusundaki yöneliúine dair net fikirler vermektedir. Ticaretin, yönetimin ve üretimin en etkin
arac hâline gelen yazlm ürünlerinin artk, ilk geliútirmeden sonra mutlaka bir yeniden tasarm ya da
yeniden düzenleme sürecinden geçebilece÷i gerçe÷i
gözönünde bulundurulmaldr. Artan ve karmaúklaúan kullanc ihtiyaçlarnn beraberinde getirdi÷i bu
zorunluluk baúarl yazlm iúletmelerinin önümüzdeki yllarda en çok dile getirecekleri yetenekleri arasnda olacaktr. Çünkü artk yazlm geliútiren iúletmeler
sadece ürün satmay de÷il ayn zamanda kiralama
modelini de uygulamaya baúlamúlardr. Bu durum,
müúteri memnuniyetinin sloganlarda yer ald÷ bir ticari dönemde, yazlm geliútiren iúletmeleri yeniden
tasarm
yetene÷inin üst seviyede tutulmas
konusunda bir yarúa zorlamaktadr. Bu zorunluluk
iúletmenin devam için artk hayati hâle gelmiútir.
Çünkü yazlm müúterisinin talepleri ilk etapta net
de÷ildir ve sürekli artacaktr ve artan talebin
karúlanmamas müúterinin alternatifler düúünmesi
yeterli sebeptir. Ancak yeniden tasarmn pek de
basit bir iú olmad÷n bilmek gerekir. ølk bilgisayar
olarak ifade edilen ENIAC’tan bu yana geçen 50 ylda
donanm 10 milyon kat hzlanrken emek yo÷un bir
iú olan programlamaya bakú açs 500 kat de÷iúiklik
göstermiútir[6]. Sonuç olarak her yazlm paradigmas çok yo÷un çaba ve emek gerektirecek çalúmalar
beraberinde getirmeye devam edecektir. Yazlm
sektöründe baúarl olmak isteyen her iúletme di÷er
birçok sektöre göre çok daha hzl geliúen de÷iúimleri
takip etmek ve fizibilite çalúmalar yapmak zorundadr. Bu úekilde bir yandan frsatlar de÷erlendirmeye çalúrken bir yandan da ça÷a ayak uyduran
iúletme, yazlmn gittikçe daha de÷erli bir iú ve ürün
olmasna da katkda bulunacaktr.
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ren ve ayn ad taúyan bir sonraki ürün bir öncekinin
geniúletilmesi veya de÷iútirilmesi ile üretilmektedir.
Yeniden üretim yerine yeniden tasarm veya yeniden
düzenlemeyi daha çok ifade edebilecek bu durum yazlm projelerinin geliútirilmesi konusunda çeúitli metodolojilerin do÷masn da beraberinde getirmiútir.
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Di÷er yandan, yazlm ürününün do÷as di÷er ürünlerin do÷asndan farkllk göstermektedir. Yazlm ürünü
dúndaki herhangi bir ürün üretilip, pazara sunulduktan sonra ayn ürün tekrar pazara sunulmak istendi÷inde yeniden bir üretim süreci baúlar. Fakat yazlm
ürünlerinde durum bu úekilde de÷ildir. Yazlm ürünü
üretilip pazara sunulduktan sonra yeni özellikler içe-
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TMS 20 STANDARDINA GÖRE DEVLET TEùVøKLERøNøN VE
DEVLET YARDIMLARINDAN SAöLANAN DESTEKLERøN
MUHASEBE AÇISINDAN øNCELENMESø
Yrd. Doç. Dr. Nilgün AYALI*
Yrd. Doç. Dr. Dr. Burak TERøM**
ÖZET
Türkiye’de dú ticaret aç÷nn azaltlmasna iliúkin geliútirilen politikalar çerçevesinde Nisan 2012 baúnda Ekonomi Bakanl÷ tarafndan yeni yatrm teúvik sistemi
açklanmútr. Yeni sistem ile beraber teúvikler pek çok iúletme için daha ulaúlabilir
ve kullanlabilir hâle gelmiútir. Teúvik edinimi ile iúletmelerin elde ettikleri ekonomik
yararlarn etkin úekilde raporlanmas, iúletmelerin gerçek performanslarna iliúkin
analizlerde ve iúletmelerin rakipleri ile karúlaútrlmalarnda önem taúmaktadr. Yeni
Ticaret Kanunu’nun yürürlü÷e girmesi ile birlikte de devlet teúviklerinden yararlanan iúletmelerin Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar’na (UFRS) göre faaliyetlerini muhasebeleútirme ve raporlama zorunluluklar ortaya çkacaktr. Çalúmada yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlü÷e girmesiyle devlet teúvikleri ile ilgili
iúletme faaliyetlerinin nasl muhasebeleútirilebilece÷i üzerinde durulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Devlet Teúvikleri, Devlet Teúviklerinin Muhasebeleútirilmesi,
Devlet Teúviklerinin Raporlanmas.
ABSTRACT
In accordance with the policies developed to decrease the trade balance deficit in
Turkey, the new investment incentive system is announced to public by the Economy Ministery in early April 2012. With in the new system, the government Grant
has become more accessible and available for the companies. Efficient reporting of
the economical benefits that the companies acquired by the government grants is
important when analysing the companies’ real performances and comparing them
with their rivals. As the new Turkish Commercial Code comes into effect, the firms
who benefits from government grants must report and enter their incentives in the
accounts according to the International Financial Reporting Standarts (IFRS). In this
paper, we dwelled upon how to account the firms’ activities about the government
grants after the adoption of the new Turkish Commercial code.
Key Words: Government Grants, Accounting for Government Grants, Reporting of
Government Grants
*
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1. Giriú
Ekonomi bakanl÷ tarafndan nisan aynn baúnda
açklanan yeni yatrm teúvik sistemi ile teúvikler ekonomi gündeminde önemli bir yer tutmaya baúlamútr. Zaman içinde bakld÷nda ülkemizde ilk olarak,
Cumhuriyet öncesi 1913’te çkartlan “Teúvik-i Sanayi
Kanunu Muvakkati” isimli yasa ile baz sanayi alannda teúvikler söz konusu olmuútur. 1923’ten sonra da
bazen sektörel, bazen bölgesel olmak üzere iúletmelere çeúitli teúvikler sa÷lanmútr. Son olarak açklanan
teúvik sisteminde ise arzn arttrlmasnn teúviki ile,
imalat sektörünün dúa ba÷ml olmaktan kurtarlarak
ithal edilen ham madde ve ara mamullerin üretilmesi için gerekli koúullarn desteklenmesi, böylelikle dú
ticaret aç÷nn azaltlmas amaçlanmútr.
Yeni teúvik sistemi, genel teúvik uygulamalar, bölgesel teúvik uygulamalar, büyük ölçekli yatrmlarn teúviki, stratejik yatrmlarn teúviki gibi dört temel teúvik
grubundan oluúmuútur. Teúvik uygulamalar ise, KDV
istisnas, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi, iúçi ve
iúveren hisse deste÷i, faiz deste÷i, yatrm yeri tahsisi,
gelir vergisi, stopaj deste÷i ve KDV iadesi úeklindedir.
14 ùubat 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz
2012 tarihinde yürürlü÷e girecek olan Yeni Ticaret
Kanunu’nun önemli maddelerinden biri de muhasebe standartlaryla ilgili olmasdr. Buna göre muhasebenin temel görevlerinden biri olan karúlaútrlabilir
olma özelli÷inden dolay devlet teúviklerinden yararlanan iúletmelerin Türkiye Muhasebe Standartlar’na
(TMS) göre muhasebeleútirilmeleri zorunlulu÷u söz
konusudur.
Çalúmada devlet teúviklerinden yararlanan iúletmelerin, bu iúlemleri TMS 20 “Devlet Teúviklerinin Muhasebeleútirilmesi ve Devlet Yardmlarnn Açklanmas
Standard”na göre nasl muhasebeleútirebilecekleri
üzerinde durulmuútur.
2. Tms 20 Standard’nn Amac
TMS 20 Standard’nn amac devlet teúviklerinin muhasebeleútirilmesi ve açklanmasdr. Standart, teú-
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vik ve yardmlardan sa÷lanan yararn raporlanmas
yoluyla iúletmenin gerçek performansnn belirlenebilmesini, iúletmenin dönemler arasnda ve di÷er iúletmelerle karúlaútrlabilirli÷inin sa÷lanmasn amaçlamaktadr.(Örten, Kaval, Karapnar, 2011: 323)
3. Tms 20 Standard’nn Kapsam
Devlet teúviklerinin muhasebeleútirilmesi ve açklanmas ile di÷er úekillerdeki devlet yatrmlarnn açklanmasnda bu standart uygulanmaktadr. Ancak bu
standart,
a. Fiyat de÷iúiminin etkilerini yanstan finansal tablolarda devlet teúviklerinin muhasebeleútirilmesinde
ve benzer nitelikteki ek bilgilerde ortaya çkan özel
sorunlar,
b. øúletmelerde vergilendirilebilir kâr ya da vergi zararnn hesaplanmasnda yararlanmak üzere sa÷lanan faydalar veya vergi yükümlülü÷üne ba÷l olarak
belirlenen ya da vergi yükümlülü÷ü ile snrl olarak
sa÷lanan devlet yatrmlarn (Sözü edilen yatrmlara örnek olarak, gelir / kurumlar vergisi istisnalar,
yatrm teúvik amaçl vergi indirimleri, hzlandrlmú
amortisman uygulamas ve indirilmiú vergi oranlar
gösterilebilir..),
c. Devletin bir iúletmeye iútirak etmesi durumunu ve
d. “TMS 41 Tarmsal Faaliyetler” kapsamndaki devlet
teúviklerini kapsamamaktadr (TMS, 2010;519).
4. Tms 20 Standard’nda Yer Alan Tanmlar
TMS 20 Devlet Teúviklerinin Muhasebeleútirilmesi ve
Devlet Yardmlarnn Açklanmasnda geçen terimlerin anlamlar ise (TMS, 2010: 519) úöyledir:
Devlet: Devleti, devlet organlar ve yerel, ulusal veya
uluslararas, benzer kuruluúlar ifade etmektedir. Örnek olarak kalknma ajanslarnn vermiú oldu÷u mali
destekler standarda göre devlet tanm içinde yer
almaktadr. Ayn úekilde Avrupa Birli÷i Program dahilinde sunulan ve kabul edilerek desteklenen projelerdeki mali destekler ve teúvikler, standarda göre
devlet tanm içinde yer almaktadr.

dayanma

35

zmir SMMMO

Devlet Yardm: Belirli koúullar yerine getiren bir iúletme veya iúletmeler grubuna bir ekonomik fayda sa÷lamak üzere devlet tarafndan yaplan faaliyetlerdir
(TMS, 2010: 519).
Devlet Teúvikleri: øúletmenin faaliyet konular ile ilgili
belirli koúullarn geçmiúte veya gelecekte yerine getirilmesi karúl÷nda iúletmeye kaynak transferi úeklindeki devlet yardmlardr. Bu teúvikler bir de÷er atfedilmeyen devlet yardmlarn ve iúletmenin normal
(ola÷an) ticari iúlemlerinden ayrt edilemeyen devlet
ile yapt÷ iúlemleri kapsamamaktadr. Devlet Teúvikleri teriminin temel noktas “ devlet” terimi altnda
belirtilen devlet organlar yerel, ulusal ve uluslararas kurum ve kuruluúlardan iúletmeye sa÷lanan
parasal ve parasal olmayan teúvik ve yardmlardr.
Varlklara øliúkin Teúvikler: Teúvike hak kazanan iúletme
tarafndan, duran varlk satn almann, inúa etmenin
veya edinmenin ilk koúul oldu÷u devlet teúvikleridir.
Bu tür devlet teúviklerine duran varl÷n türünü, yerini, edinme veya elde tutma dönemlerini snrlayan
tali koúullar da eklenebilir (TMS, 2010: 520).
Gelire øliúkin Teúvikler: Varlklara iliúkin teúvikler dúnda kalan devlet teúviklerini kapsamaktadr.
5. Devlet Yardm ve Devlet Teúviki Ayrm
Devlet yardm, devlet teúviklerini de içine alan bir genel kavramdr. Devlet teúvikleri ise, belirli özelliklere
sahip devlet yardmlarn ifade etmektedir.
5.1. Devlet Yardm
Devlet yardmnn amac, bir iúletmeyi devlet yardm
almadan normal (piyasa) koúullarda yapamayaca÷
yatrmlar gibi birtakm iúlere girmesi yönünde teúvik
etmektir. Devlet yardm bir yerde, iúletmelere belirli
koúullar yerine getirmesi durumunda ekonomik fayda sa÷lamak amacyla devletin yürüttü÷ü faaliyetlerdir. Devlet yardmlar, do÷rudan bir iúletmeye yönelik
olabilece÷i gibi bir iúletme grubuna (teúebbüse) yönelik de olabilir. Devlet yardmlar üç ana baúlk altnda incelenebilir (Örten, Kaval, Karapnar, 2011:325):
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5.1.1. Kaynak Transferi Yoluyla Yardm
Bu tür devlet yardmlar, iúletme veya iúletme gruplarna parasal (nakden veya borç tutar azaltlarak) veya
parasal olmayan varlklarn transferi yoluyla gerçekleútirilir. Kaynak transferini içeren bu tür yardmlar
ayn zamanda devlet teúvikleri olarak da tanmlanr
(Örten, Kaval, Karapnar, 2011:325).
5.1.2. Bir De÷er Atfedilmeyen Yardmlar
Devlet tarafndan yaplan bu yardmlarda, iúletmeye
do÷rudan bir kaynak (fon) transferi söz konusu de÷ildir. Devlet tarafndan, iúletme ve iúletme gruplarna
ço÷unlukla bir hizmet sunulmaktadr. Bu hizmet, iúletmeye fayda sa÷lamaktadr. Ancak bu fayda dolayl
bir faydadr ve ölçümü oldukça zordur (Örten, Kaval,
Karapnar, 2011: 325).
Ücretsiz teknik yardm, pazarlama önerileri veya garanti sa÷lama gibi yardmlar, kendilerine bir de÷er
atfedilmeyen yardmlara örnektir (TMS, 2010:265). Bu
tür yardmlar, devlet teúviki olarak muhasebeleútirilemez (Akdo÷an, 2011: 265).
5.1.3. Devletle Yaplan øúlemler Kapsamnda Yardmlar
Bu yardmlar, iúletmenin normal ticari faaliyetleri kapsamnda yaplan faaliyetlerdir. Tek fark, iúletmenin
yapmú oldu÷u ticari faaliyette taraflardan birisinin
devlet olmasdr.
øúletmenin bir bölümünün devletin satn alma politikas ile garanti edilmesi, iúletmenin normal ticari
iúlemlerinden ayrútrlmas mümkün olmayan devlet yardmlarna bir örnektir. Fayda sa÷lad÷ kesin
olmakla birlikte devlet yardmlarnn normal ticari
faaliyetlerden ayrútrlmas nesnel verilere dayandrlarak yaplamayabilir (TMS, 2010: 525). Bu durum da
muhasebenin objektifli÷i açsndan bir sorun oluúturabilmektedir.
5.2. Devlet Teúvikleri
Devlet teúvikleri, belirli özelliklere sahip devlet yardmlar olup destek, sübvansiyon veya prim olarak
da ifade edilmektedirler (Tekúen, 2010:433). Devlet
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teúviklerinin de iki temel özelli÷inin bulunmas gerekmektedir. Bunlar,
1. øúletmenin faaliyet konular ile ilgili belirli koúullarn
geçmiúte veya gelecekte yerine getirilmesi ve
2. øúletmeye kaynak transferinin yaplmasdr (Örten,
Kaval, Karapnar, 2011: 326).
Devlet teúvikleri genel olarak de÷erlendirildi÷inde,
parasal ve parasal olmayan olmak üzere iki grupta snflandrlabilir.
5.2.1. Parasal Teúvikler
Parasal teúvikler nakit veya nakde eú de÷er varlklarn
transferi úeklinde olabilece÷i gibi devlete karú olan
yükümlülüklerin azaltlmas suretiyle de gerçekleúebilir (Örten, Kaval, Karapnar, 2011:326). Örne÷in, devletten piyasa faiz oranndan düúük bir oranla alnan
kredinin faydas devlet teúviki olarak kabul edilir. Söz
konusu kredi, “TMS 39 Finansal Araçlar” muhasebeleútirme ve ölçme standard uyarnca muhasebeleútirilir ve ölçülür. Düúük faiz orannn yaratt÷ fayda, kredinin TMS 39 uyarnca belirlenen baúlangçtaki defter
de÷eri ile elde edilen kazanmlar arasndaki fark gibi
çözülür. Söz konusu fayda, bu standarda göre muhasebeleútirilir (TMS, 2010, 521).
5.2.2. Parasal Olmayan Teúvikler
Bir devlet teúviki, iúletmenin kullanmas amacyla verilen arsa veya di÷er kaynaklar gibi parasal olmayan
teúvikler úeklinde olabilir. Böyle durumlarda teúvik
konusu parasal olmayan varl÷n gerçe÷e uygun de÷erinin belirlenmesi ve teúvikin ve varl÷n belirlenen
gerçe÷e uygun de÷er ile finansal tablolara kaydedilmesi genel uygulamadr. Baz durumlarda izlenen
alternatif yöntem, varlk ve teúvikin nominal de÷eri
üzerinden kaydedilmesidir (TMS, 2010:523).
Parasal olmayan teúviklerde iúletme açsndan temel
sorun devlet tarafndan verilen teúvikin iúletme kaytlarna hangi de÷er üzerinden alnaca÷dr. Standarda
göre devlet teúviki gerçek de÷er üzerinden ya da
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alternatif yöntem olarak, nominal de÷er üzerinden
kaydedilir. Burada örne÷in teúvik bir arsa ise emlak
vergi de÷eri esas alnabilir, ayn zamanda bu nominal
de÷eri ifade etmektedir. Çünkü VUK’un 268. maddesinde bu durum “Bina ve Arazinin, Emlak Vergisi
Kanunu’nun 29. maddesine göre tespit edilen de÷eri” olarak tanmlanmútr.
5.3. Teúvik Türleri
Devlet tarafndan iúletmelere sa÷lanan teúvikler, türleri bakmndan geçmiúte gerçekleúmiú olan gider ve
zararlarn karúlanmas amacyla yaplan, iúletmelere
koúulsuz olarak yaplan, belirli koúullar yerine getirmeleri durumunda yaplan koúullu teúvikler olarak üç
grup altnda snflandrlabilir.
5.3.1. Geçmiúte Gerçekleúmiú Gider ve Zararlarn
Karúlanmas Amacyla Yaplan Teúvikler
Bu tür teúviklerin amac, iúletmenin geçmiúte katlanmú oldu÷u bir maliyetin karúlanmasdr. Örne÷in,
deprem bölgesindeki iúletmelerin zararlarn telafi etmek için SSK yükümlülüklerinin bir ksmnn silinmesi
gibi (Örten, Kaval, Karapnar, 2011: 327). Ya da iúletmeye gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin acil finansman deste÷i sa÷lamak üzere verilen
devlet teúvikleri, tahsil edilebilir hâle geldi÷i dönemde kâr ya da zarar muhasebeleútirilir (TMS, 2010:522)
5.3.2. Koúulsuz Yaplan Teúvikler
Bu tür teúvikleri hak etmek için iúletmenin belirli bir
yükümlülük altna girmesi gerekmektedir (Örten, Kaval, Karapnar, 2011:327).
5.3.3. Koúullu Yaplan Teúvikler
Bu tür teúviklerde, iúletmelerin teúviklerden yararlanabilmesi için belirli yükümlülükleri gerçekleútirmiú
olmalar ya da istenen yükümlülükleri gerçekleútireceklerini taahhüt etmeleri gerekmektedir. øúletmenin
yerine getirece÷i yükümlülük türüne göre bu teúvikler “varlklara iliúkin teúvikler “ ve “gelire iliúkin teúvikler”
olmak üzere ikiye ayrlmaktadr.
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5.3.3.1. Varlklara øliúkin Teúvikler
Devlet bu teúviki, iúletmenin duran varlk satn almas, inúa etmesi veya edinmesi amacyla yapmaktadr.
Devlet ço÷unlukla varl÷a iliúkin koúullar kendi belirler. Bu teúvikteki amaç, iúletmenin belirli nitelikteki duran varl÷ edinmesidir (Örten, Kaval, Karapnar,
2011:327). Böylelikle devletin vermiú oldu÷u teúvikler
iúletmelerin üretim gücünü arttrmay veya yenilemelerini, istihdam arttrmay ya da enerji verimlili÷ini ve
rekabet güçlerini arttrmay hedeflemektedir: Kalknma ajanslar tarafndan Kobilere üretim kalitelerini
arttrmak amacyla makine almnda, makine bedelinin %75’ inin karúlanmas gibi.
5.3.3.2. Gelire øliúkin Teúvikler
Varlklara iliúkin teúvikler dúnda kalan devlet teúvikleridir (TMS, 2010:520). Bu teúvikteki amaç, iúletmeyi katlanaca÷ giderleri karúlayarak belirli oranlarda
desteklemektir. Örne÷in, özel tiyatrolara sergileyecekleri oyun karúl÷nda yaplan maddi yardmlar bu
tür teúviktir (Örten, Kaval, Karapnar, 2011:327). Gelire
iliúkin teúvikler baz durumlarda kapsaml gelir tablosunda ayr bir kalem olarak veya “Di÷er Gelirler” genel
baúl÷ altnda alternatif olarak da ilgili giderlerden
düúülerek gösterilir (TMS, 2010:523).
6. Devlet Teúviklerinin Muhasebeleútirilmesø
Muhasebenin en temel görevi, iúletme ile ilgili kiúi ve
kuruluúlarn ihtiyaç duyduklar veri ve bilgileri üretmektir. Bu amaçla muhasebe sürecinde finansal nitelikteki olaylar toplanr, özetlenir, kaytlanr ve finansal
bilgi kullanclarna sunulmak amac ile raporlanr
(Tokay, Deran, Aktaú, 2005:92). Bundan dolay bir iúletmenin devlet yardm almas finansal tablolarnn
hazrlanmasnda iki nedenden dolay önem taúmaktadr: ølk olarak, e÷er bir kaynak transferi gerçekleútiyse, transferin muhasebeleútirilmesi için uygun bir
yöntem bulunmaldr. økinci olarak raporlama döneminde iúletmenin söz konusu yardmlardan ne kadar
fayda sa÷lad÷nn belirtilmesi beklenir. Bu durum,
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iúletmenin finansal tablolarnn önceki dönemlerle
ve di÷er iúletmelerle karúlaútrlmasn kolaylaútrr
(TMS, 2010:520).
7. Devlet Teúviklerinin Muhasebeleútirilme Zaman
Gerçe÷e uygun de÷erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teúvikleri de dâhil olmak üzere tüm devlet
teúvikleri, aúa÷daki koúullarn gerçekleúece÷ine dair
makul bir güvence oluúmadan finansal tablolara yanstlamaz (TMS, 2010:520):
- Elde edilmesi için gerekli koúullarn iúletme tarafndan yerine getirilmesi ve
- Teúvikin iúletme tarafndan elde edilmesi.
Devlet teúviki, iúletmenin teúvikin elde edilmesi için
gerekli koúullar yerine getirece÷ine ve teúvikin elde
edilece÷ine dair makul bir güvence olmadan finansal
tablolara yanstlamaz. Devlet teúvikinin fiilen elde
edilmesi, teúvike iliúkin koúullarn yerine getirildi÷i
veya getirilece÷i anlamna gelmez (TMS, 2010:520).
Gerekli úartlarn oluúmas ve devlet teúviklerinin iúletmenin finansal tablolarna yansmasndan sonra ise,
bunlara iliúkin koúullu borç ve koúullu varlklar, karúlklar, “TMS 37 Karúlklar, Koúullu Borçlar ve Koúullu
Varlklar” standard uyarnca muhasebeleútirilebilir
(TMS, 2010: 521).
8. Devlet Teúviklerinin Muhasebeleútirme Yöntemi
Devlet teúviklerinin muhasebeleútirilmesinde TMS
20 Standard’na göre temel olarak iki yöntem
benim- senmiútir. Bunlar “gelir yaklaúm yöntemi” ve
“sermaye yaklaúm yöntemi” dir.
8.1. Gelir Yaklaúm
Devlet teúviklerinin muhasebeleútirilmesinde gelir
yaklaúm, teúvikle karúlanmas amaçlanan giderlerle eúleútirilmek üzere giderlerin yapld÷ dönemler
boyunca sistematik úekilde gelir olarak finansal tablolara alnmasdr. Devlet teúvikleri do÷rudan öz kaynaklarla iliúkilendirilemez (Örten, Kaval, Karapnar,
2011:328). Gelir yaklaúmnda, do÷rudan gelir yazma
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(koúulsuz teúviklerde, ertelenmiú gelir; koúullu teúviklerde, hâslat kriteri karúlanmadan alnan teúviklerde)
ve varlk de÷erinden düúme söz konusudur (Akdo÷an, 2011:268). Ancak devlet teúvikleri, hissedarlar
dúndaki bir kaynaktan sa÷lanmú olmalar nedeniyle
do÷rudan öz kaynak olarak kaydedilmez, fakat elde
edilmiú elde edilmiú oldu÷u dönemlere kâr ya da zarar olarak muhasebeleútirir (TMS, 2010:521).
8.2. Sermaye Yaklaúm
Devlet teúviklerinin muhasebeleútirilmesinde sermaye yöntemi yaklaúmnda alnan teúviklerin do÷rudan
öz kaynak olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Alnan
teúvik nedeni ile kazanlmú bir gelir bulunmamas,
hatta herhangi bir maliyeti olmakszn devlet tarafndan sa÷lanan bir teúviki temsil etmeleri nedeniyle
yararlanlan devlet teúviklerine gelir tablosunda yer
verilmelidir (Akdo÷an, 2011:270).
Muhasebeleútirme yöntemi teúvik türüne göre de÷iúiklik göstermektedir. Yani devlet teúvikinin koúulsuz
veya koúullu olma durumunda farkllk göstermektedir. Koúulsuz yaplan teúvikler ile geçmiúte gerçekleúmiú gider ve zararlarn karúlanmas amacyla yaplan
teúvikler ayn grupta de÷erlendirilir. Muhasebeleútirme yöntemleri úekil yardmyla özetlendi÷inde ùekil
1’deki gibidir (Örten, Kaval, Karapnar, 2011:329).

9. DEVLET TEùVøKLERøNøN GERø ÖDENMESø
TMS 20 Standard’na göre geri ödenmesi gereken
devlet teúvikleri, bir muhasebe teriminin de÷iútirilmesi olarak muhasebeleútirilir. Yani TMS 8 Muhasebe
Politikalar, Muhasebe Terimlerinde De÷iúiklikler ve
Hatalar” standard kapsamnda de÷erlendirilmiútir.
Gelire iliúkin bir teúvikin geri ödenmesi durumunda
ödenen tutar öncelikle bu tutarn muhasebeleútirildi÷i itfa edilmemiú, ertelenmiú gelir kaleminden
düúülür. Geri ödenen tutarn ertelenmiú gelir bakiyesini aúmas veya ertelenmiú gelir kaleminin olmamas durumunda, söz konusu tutar do÷rudan kâr ya
da zararda muhasebeleútirilir. Varlklara iliúkin devlet
teúviklerinin geri ödenmesi durumunda, ilgili varl÷n
defter de÷eri geri ödenecek tutar kadar arttrlr veya
ertelenmiú gelir hesab geri ödenecek tutar kadar
azaltlr (TMS, 2010:524). Ayrca geri ödenmesini
gerektiren durum- larda ilgili varlklarn yeni defter
de÷erlerindeki olas de÷er düúüklükleri de dikkate
alnmaldr.
10. ÖRNEK UYGULAMALAR
Örnek 1: Msr yetiútiricili÷iyle u÷raúmakta olan Taúkent iúletmesi sertifikal tohum kullanmasndan dolay, 7.000 TL devlet teúviki almaya hak kazanmútr.
Mebla÷ iúletmenin bankadaki hesabna yatrlmútr.
/
102 BANKALAR

dĞƔǀŝŬdƺƌƺ

7.000
382 ERTELENMøù

7.000

GELøRLER

<ŽƔƵůƐƵǌ

<ŽƔƵůůƵ

Destek Alnmas
/

'ĞůŝƌůĞƌĞ

sĂƌůŦŬůĂƌĂ

7ůŝƔŬŝŶ

7ůŝƔŬŝŶ

Dönem sonunda teúvike konu olan sertifikal tohumlarn ekim iúlemi gerçekleútirilmiú ise ertelenmiú gelirler, gelir hesabna aktarlmaldr.
/

ŽŒƌƵĚĂŶ

ƌƚĞůĞŶŵŝƔ

sĂƌůŦŬůĂƌĚĂŶ

'Ğůŝƌ

'Ğůŝƌ

7ŶĚŝƌŝŵ

ùekil 1: Teúvik Türlerine göre Muhasebeleútirilme
Yöntemi

382 ERTELENMøù GELøRLER

7.000

648 DEVLET TEùVøK.

7.000

GELøR VE KARLAR

/
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Örnek 2: Msr yetiútiricili÷iyle u÷raúmakta olan Taúkent øúletmesi, devletten ekmiú oldu÷u dönüm baúna
3,5 TL mazot deste÷i almaktadr. Ekmiú oldu÷u alan
1000 dönüm olup almaya hak kazand÷ teúvik tutar
bankadaki hesabna nisan ay içinde yatrlmútr.

31.01.2011
730 GENEL ÜRETøM GøDERLERø
381 GøDER TAHAKKUKLARI

15.000

31.01.2011
730 GENEL ÜRETøM GøDERLERø

8.000

361 ÖDENECEK SOSYAL

/
102 BANKALAR

15.000

GÜVENLøK KESøNTøLERø

3.500
382 ERTELENMøù

8.000

../../….

3.500

Gelir yaklaúmna göre yaplacak muhasebe kayd

GELøRLER

31.01.2011
381 GøDER TAHAKKUKLARI

15.000

Destek Alnmas
361 ÖDENECEK SOSYAL

/
Dönem sonunda;

8.000

GÜVENLøK KESøNTøLERø
/

382 ERTELENMøù

648 DEVLET TEùVøKLERø
3.500

23.000

GELøR VE KARLAR

GELøRLER

../../….
648 DEVLET TEùVøK.

3.500

Sermaye yaklaúmna göre yaplacak muhasebe kayd

GELøR VE KARLAR
/

Örnek 3: Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ABC
A.ù., devlet teúviki kapsamnda yatrm yeri tahsisinden yararlanmútr. 25 dönüm üzerine kurulacak arazi
devlet arazisi olup, emsal de÷eri metrekare baúna 5
TL’dir. Buna göre arazinin de÷eri 5x1000x25=125.000
TL olur ve sermaye yaklaúmna göre muhasebe kayd
úu úekilde yaplabilir;
/
250 ARAZø VE ARSALAR

125.000
549 ÖZEL FONLAR

125.000

Devlet Teúviki ile Yatrm Yeri Tahsisi
/

Örnek 4: Poyraz A.ù. devlet tarafndan belirlenmiú
kalknmada öncelikli bir bölgede üretim faaliyetinde
bulundu÷undan, fabrikada çalúanlarn üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primi iúveren paylar ve fabrikann elektrik enerjisi tüketim bedelleri ilgili teúvik
mevzuat kapsamnda devlet tarafndan karúlanmaktadr. Poyraz A.ù.’nin 2011 yl Ocak dönemi elektrik tüketim bedeli 15.000 TLsosyal güvenlik primi iúveren
pay 8.000 TL’dir (Gökúen, Ataman, Çakc, 2011:301302).
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31.01.2011
381 GøDER TAHAKKUKLARI
361 ÖDENECEK SOSYAL

15.000
8.000

GÜVENLøK KESøNTøLERø
549 ÖZEL FONLAR

23.000

../../….

Örnek 5: Tarm Bakanl÷ tarm iúletmelerinin modernizasyonu için, 50 baútan fazla büyükbaú hayvan olan
iúletmelere, bir adet süt sa÷ma makinesi vermektedir.
X iúletmesi bu kapsamda bir adet makineyi teslim almútr. Makinenin gerçe÷e uygun de÷eri 10.000 TL’dir
(Örten, Kaval, Karapnar, 2011:331).
/
253 MAKøNE, TESøS VE CøHAZLAR
649 DøöER GELøR VE KARLAR

10.000
10.000

- Devlet Teúviklerinden Gelir ve Karlar
/

Bu noktada, Örten, Kaval ve Karapnar 649 kodlu “Di÷er Gelir ve Karlar” hesabn tercih etmiúlerdir. Ancak
TMS20 Standard’nn vurgulamak istedi÷i ayrm göz
önünde bulunduruldu÷unda di÷er pek çok yazarn
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da hemfikir oldu÷u 648 kodlu “Devlet Teúviklerinden
Gelir ve Karlar” hesab ile alacaklandrmann daha yerinde olabilece÷i düúünülmektedir.
Örnek 6: Tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren
XYZ Aù., üretiminin daha kaliteli olmas, fire orannn
azalmas amacyla bir makine istemektedir. østedi÷i
makinenin maliyeti 100.000TL olup, ba÷l bulundu÷u kalknma ajansna bir proje sunmuútur. Kalknma
ajansnn kabul etti÷i proje %50 hibe deste÷i úeklindedir. Hibe deste÷i nakit olarak makine alm için ortak açlan hesaba yatrlmútr. Makinenin ekonomik
ömrü 5 yldr.
/
102 BANKALAR

100.000
100 KASA

50.000

382 ERTELENMøù GELøRLER

/

50.000
252 BøNALAR

/
253 MAKøNE, TESøS VE CøHAZLAR

usulsüz oldu÷una karar verilmiú ve bu tutarn iadesi
gerçekleútirilmiútir.
øúletme her yl 100.000 TL kar elde etmekte olup (düzeltme iúlemlerinden önce), 2004 yl baú da÷tlmamú karlar tutar 500.000 TL’dir (Örten, Kaval, Karapnar, 2011:337).
Teúviklerin geri ödenmesi muhasebe tahminindeki
de÷iúiklik olarak muhasebeleútirilir. Buna göre geriye
yönelik olarak düzeltme yaplmaz. Karúlaútrmal tablo sunumu yaplmaz. Ancak, birikmiú amortisman tutar, devlet teúvikinin olmamas durumuna göre geçmiúe dönük olarak yeniden hesaplanr ve 2006 ylnda
kayda alnr.
50.000 TL’nin geri ödemesi yapld÷nda durum aúa÷daki gibi olacaktr.

100.000

102 BANKALAR

50.000
102 BANKALAR

/

Dönem sonu iúlemlerinde makinenin ekonomik
ömrü kadar ertelenmiú gelir, gelir hesaplarna aktarlmaldr. Makinenin de÷eri 100.000 TL’dir. Bu bedelin
yars Kalknma Ajansnn hibe deste÷i ile sa÷land÷
için, hibenin tutar 50.000 TL olmaktadr. Ekonomik
ömrünün 5 yl oldu÷u noktada yllk amortisman tutar 10.000 TL olarak hesaplanmútr.

50.000 TL’lik teúvik olmamas durumunda iúletmenin
her yl ayrmas gerekli olan amortisman tutar aúa÷daki gibi hesaplanacaktr.
850.000 TL / 20 Yl = 42.500 TL
Dolaysyla her yl iúletme 2.500 TL eksik amortisman
olacakt. Buna göre iúletmenin 2004 ve 2005 yllar
için eksik amortisman tutar 5.000 TL’dir. øúletmenin
2006 ylnda aúa÷daki kayd yapmas uygun olacaktr.
/

/
382 ERTELENMøù GELøRLER

659 DøöER GøDER VE ZARARLAR

10.000

648 DEVLET TEùVøKLERøNDE

50.000

/

100.000

10.000

GELøR VE KARLAR
/

Örnek 7: A iúletmesi, 2004 ylnda fabrika binas inúaat ile ilgili olarak devletten 200.000 TL teúvik almútr. Teúvik tutar, binann inúa maliyeti olan 1.000.000
TL’den indirilmiútir. Bina için 20 yl faydal ömür takdir edilmiú ve normal amortisman yöntemine göre
amortisman ayrlmasna karar verilmiútir.
2006 ylnda yaplan incelemede, teúvikin sadece
fabrika binas için verildi÷i ayn zamanda inúa edilen
personel lojman için kullanlan 50.000 TL’lik ksmnn

5.000

- Önceki Dönem Gider ve Zararlar
257 BøRøKMøù
AMORTøSMANLAR
/

5.000

Önceki dönem gelir ve kârlar ile di÷er faaliyetler baúl÷ altnda raporlanacaktr.
Örnek 8: Z imalat øúletmesi’nin yararland÷ 4.720
TL’lik enerji deste÷i Enerji Deste÷i Komisyonu’na yanltc bilgi ve belge sunulmas nedeniyle iptal edilmiú ve verilen destek 6183 sayl Amme Alacaklarnn
Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümleri çerçevesinde
geri alnmútr (Ulusan 2008:430).
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/
730 GEN. ÜRETøM GøD. / 770 GEN. YÖNETøM GøD.
100 KASA / 102 BANKALAR

4.720
4.720

/

11. Sonuç
Rekabetin sürekli olarak artt÷ günümüzde devletler
yerel, ulusal hatta uluslararas teúvik uygulamalarn
günd e n güne arttrmaktadrlar. Bu yönü ile devlet
teú-vikleri ve yardmlar finansal tablolarn önemli bir
unsuru hâline gelecektir.
Ülkemizde çok kapsaml úekilde hazrlanarak çkartlan yeni teúvik sistemi, gerek büyük ölçekli gerekse
KOBø niteli÷indeki pek çok iúletmenin, birçok konuda
devlet teúvikinden ve yardmlarndan yararlanmalarna olanak sa÷layacaktr. Devlet teúviki ya da yardm
alan iúletmelerin, bu destekleri muhasebeleútirerek
finansal tablolarnda ayrntlar ile göstermeleri zorunlulu÷u vardr. Bu iúlemlerin TMS 20 Standard’na
göre gerçekleútirilmesi, finansal tablolarn karúlaútrlabilirli÷ine önemli katk sa÷layacaktr.
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DENøZ ULAùTIRMA øùLETMELERøNDE MALøYET TÜRLERøNøN TESPøT
EDøLMESø ÜZERøNE BøR ÇALIùMA
Sertaç ÇAKI

Yrd. Doç. Dr. . Sertaç ÇAKI
ÖZET
Dünyann 2/3’ünün denizlerle kapl olmas, kt kaynaklarn farkl co÷rafi alanlara
yaylmas ve di÷er taúma türlerine göre deniz yolu taúmacl÷nn, özellikle taúma
maliyetlerinin düúük olmas dünya ticaretinde gemi iúletmelerinin önemini artrmaktadr.
Ancak, gemi iúletmecili÷inin ilk yatrm maliyetleri çok yüksek olmakla birlikte gemi
iúletmelerinde pek çok iúletme maliyet türlerinin olmas bunlarn kontrol edilmesini
gerekli klarken, di÷er tarafdan da güçleútirmektedir. Kald ki, gemi iúletmelerinin
satú geliri olan navlun geliri, navlun piyasasnda oluúmakta olup gemi iúletmelerinden ba÷msz seyretmektedir. Bu durum, gemi iúletmelerin bazen zarar etmelerini
sa÷lamaktadr.
Tüm bu koúullar altnda gemi iúletmelerinin maliyetlerini bilmek ve kontrol altnda
tutmalarn gereklidir. Bu sebeble maliyet türlerini inceleyip araútrmak önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gemi øúletmeleri, Maliyet Türleri

ABSTRACT
The basic fact that economic resources are scattered in different geographical regions and continents of our planet of which two thirds is covered by rivers, seas or
oceans, and especially that the relative cost advantage sea freight enjoys over other
forms of transportation have increased the importance of shipping business firms in
an ever widening global trade.
However, the initial investment costs of shipping business are rather high and there
are also several kinds of operating costs involved. While all these costs must be taken
under control, their sheer variety requires additional. Furthermore, the freight revenue is determined by the freight market independent of shipping businesses. This
eventuality sometimes leads shipping business firms to be in the red.
Given all these issues, it is necessary that shipping business firms envisage their
operating costs and keep them under control. It is therefore necessary to study and
analyze the kinds of costs involved in the operations of shipping business firms.
Key Words: Shipping Business Firms, Operation Costs
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1.Giriú:
Dünyadaki mevcut kt kaynaklarn ülkelere eúit biçimde da÷lmamas, her dönemde dünya ticaretini
önemli klmútr. Di÷er yandan, dünyann üçde ikisinin denizlerle kapl olmas, dünya ticareti açsndan
deniz yolu taúmacl÷n di÷er taúma türlerine göre
avantajl klmútr.
Deniz yolu taúmacl÷nn dünya co÷rafyasna uygun
olamasnn yannda, taúma maliyetlerinin de düúüklü÷ü ve pek çok avantajlar nedeniyle, dünya ticaretinin %90’ deniz yoluyla gerçekleúmektedir.
Bu nedenle, denizcilik sektörü 3 taraf denizlerle çevrilen ülkemiz açsndan çok önemlidir.
Kalknma ve geliúmiúlik açsndan özellikle ekonomik atlm hamleleri açsndan üretim ve ticaret çok
önemlidir. Bu noktada ulaútrma masraflar özellikle
ticarette hatta dú ticarette çok önem kazanmaktadr.
Bu nedenle, maln taútacak olanlar taúma yolunun,
ucuzlu÷una, güvenli÷ine, optimal ürünü taúyabilmek
için de taúma kapasitesine bakacaktr. Çünkü taúma
masraflar sabit olmayp, taúnacak maln a÷rl÷na,
hacmine, de÷erine, özelliklerine, taúma türüne ve
mesafeye göre farkllaúmaktadr (Günay, 1989, s:15).
Aúa÷daki úekilden de anlaúlaca÷ üzere maln gidece÷i mesafe uzadkça deniz yolunun taúma maliyeti
di÷er taúma türlerine göre düúmektedir. Çünkü deniz taúmacl÷nn en önemli özelliklerinden biri de
yakt giderlerinin çok düúük olmasdr. Yakt tasarrufuna örnek verilecek olursa 1 BG gücünde bir kamyon 50 kg, tren 500 kg taúmasna ra÷men gemi ile
taú-nan miktar 4000 kg’dr (Çoku÷raú, 1992, s:7).
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ùekil:1
Çeúitli Mesafeler øçin Farkl Vastalarla Taúma
Masraf

Kaynak: Günay, Muzaffer, “Ulaútrma Açsndan
Türkiye’nin Dú Ticaret Gerçekleúmeleri Analizi ve Deniz
Ticaret Filosunun Planlanmas”, Deniz Ticaret Odas,
1989, s:15.
Deniz yolu ulaúm di÷er taúma türleri ile kyaslanacak
olursa, sadece deniz ve demir yolunun kitle taúmasna uygun oldu÷u görülür. Buna karúlk ksa mesafelerde, orta boyut ve hacimde ve çok çeúitte yükün
taúnmasnda kara yolunun daha ekonomik oldu÷u görülmektedir. Kara yolunun bir avantaj da ilk
yatrm maliyetinin ve iúletme maliyetinin düúük olmasdr. Deniz yolunun iste÷imiz uç noktalara kadar
ulaúabilirli÷i zayf olsa da dünya ticaretinin %90’ deniz ticareti ile yaplmaktadr . Bunu nedeni ise úu
gerekçelerle açklanabilir:
Dünya’nn 3/4‘ü denizlerle kapl olmas nedeniyle
ülkelerin ve ktalarn birbirinden denizlerle ayrlmú
olmas.
Deniz yolu ile büyük kitlelerin, uzun mesafeye, çok
düúük bir maliyetle, di÷er taúma türlerine göre bir
kerede ve daha ksa sürede taúnabilmesi.
Kalknmann ve sanayileúmenin anahtar enerjidir. Bu
nedenle artan petrol fiyatlar nedeniyle petrol üreten fakat üretimleri tüketimlerine yetmeyen ülkelerden, petrol bakmndan dúa ba÷ml ülkelere kadar,
pek çok ülkede petrol tüketiminin kslmas ve daha
verimli kullanlmas, petrole ba÷ml enerji kaynakla-
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rnn milli kaynaklara dönüútürülmesi için tüm dünyada çeúitli tedbirler alnmaktadr. Bu tedbirlerin baúnda sanayinin ihtiyaçlarn karúlamak, yerleúme ve
sanayi merkezleri arasndaki iliúkileri güçlendirmek,
petrol fiyatlarnn yüksekli÷i nedeniyle ortaya çkan
sorunlar çözümlemek için, taúma hizmetlerinin, yakt tüketimi en az ve ülke koúullarna en uygun taúma
sistemleriyle karúlanmas zorunlulu÷u (Günay, 1989,
s:15).
Ülkeler arasndaki çeúitli gerginlik durumlarnda, ülkeler topraklarn ve hava sahalarn transit geçide
kapatabilmektedirler. Ancak deniz yolu ile ulaúm genellikle uluslararas sularda yapld÷ için bu gibi durumlardan etkilenmez.
Günümüzde birim zamanda daha fazla yük elleçlemesi (yükleme-boúaltma) deniz taútlarnca yaplmaktadr.
Tablo:1
Çeúitli Taúma Modlarnn Özellikleri
Maliyet
Sistemler

Hz

Taúma
Kapasitesi

Deniz yolu

Düúük

Yüksek

Güvenlik

Enerji
Tüketimi

Yüksek

Eriúebilirlik

ølk
Yatrm
Maliyeti

øúletme
Maliyeti

Az

Snrl

Yüksek

Orta-az

Yüksek

Orta

Demir yolu

Orta

Yüksek

Yüksek

Az

Do÷al
koúullarla
snrl

Kara yolu

Orta

Düúük

Düúük

Çok

Çok fazla

Az - orta

Az

Çok

Do÷al
koúullarla
snrl

Yüksek

Çok
yüksek

Havayolu

Yüksek

Orta

Yüksek

Kaynak: Ergün, øsmet, “Türkiye’nin Ekonomik Kalknmasnda Ulaútrma Sektörü”, Hacettepe Üniversitesi,
ø.ø.B.F., Yayn No:10, Ankara, 1985, s:55.
Tablo 1’de tüm yazdklarmzn bir özetini görmekteyiz.
2. Deniz Ulaútrma øúletmelerinde Maliyetlerin
Önemi:
Deniz ulaútrma iúletmelerinde, her türlü iúletmede
oldu÷u gibi, maliyetler ve maliyet sistemi çok önemli
bir konudur. Maliyet muhasebesinde maliyet türleri
tespit edilmeden gider yerlerine da÷tm yaplamaz
ve mamül veya hizmetin maliyeti do÷ru hesaplanamaz.

Nitekim, maliyet muhasebesi, konunun uzmanlar
veya hizmetlerin
tarafndan, “üretilen mamül
maliyetlerini oluúturan gider türlerini gider yerine
göre maliyet taúyclar ile mamülün veya hizmetin
türleri bakmndan belirlenmesine ve izlenmesine
imkân veren bir hesaplama ve kaytlama sistemi”
olarak tanmlanmútr (Altu÷, 1991, s:5).
Ancak, maliyet muhasebesi sisteminin üretim iúletmelerinde oldu÷u gibi, deniz ulaútrma iúletmelerinde de geliúti÷i söylenemez. Bunun nedenleri ise
úunlardr:
1- Bu iúletmelerin maliyetlerinin uygun bir úekilde
da÷tmnn sa÷lanmasnn aúr ölçüde güç olmas.
2- Navlun fiyatlar, maliyet gideri olarak kolayca hesaplanamamas. Çünkü, bu fiyatlar dünya deniz
ulaútrma iúletmecili÷i piyasasndaki iniú ve çkúlara
göre oluúur. Yani navlun fiyatlar ile maliyetler do÷ru
orantl de÷ildir (Altu÷, 1974, s:31).
Maliyet muhasebesi, endüstri iúletmelerinin stoklarn
de÷erlemeye yardmc olacak bir hesap tekni÷i olarak
do÷muú ve sonra teknolojinin geliúmesi, üretim evrelerinin artmas, iúletmelerin büyümesi ile maliyet muhasebesinin önemi artmútr. Ancak sadece endüstri
iúletmelerinde maliyetler yoktur. Bir hizmet iúletmesi
olan gemi iúletmelerinde de pek çok maliyetler oluúmaktadr. Yalnz bir farkla, gemi iúletmeleri bir hizmet
úirketi oldu÷u için endüstri iúletmelerinde oldu÷u
gibi üretim esnasnda de÷il, hizmet sunumu srasnda
maliyetler oluúmaktadr. Ayrca endüstri iúletmelerinde oldu÷u gibi üretim esnasnda kalan stoklarn birim maliyete nasl sokulaca÷ veya stoklarn nasl de÷erlenece÷i gibi bir sorun yaúanmamaktadr (Orhon,
s:137). Gemi iúletmelerinde taúma hizmetini sunabilmek için gemi sahibi olmann yannda, bu gemileri
çalútrp taúma hizmetini en iyi úekilde ve zamannda sunmakda önemlidir. Ancak gemi iúletmecili÷i bilindi÷i üzere pek çok maliyetlerden oluúmaktadr. Bu
nedenle gemi iúletmelerinin gemilerini aldktan sonra bu gemileri iúletmek için pek çok maliyeti finanse
etmesi gerekmektedir. Dikkat edilecek olursa burada
maliyetlerin belirlenmesinden bahsedilmektedir. øúte
bu noktada maliyet muhasebesi devreye girmekte-
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dir. Ulaútrma iúletmelerinde maliyet muhasebesinin
amac seferin kaça veya hattn kaça mal oldu÷unu,
baúka bir de÷iúle, ton / mil veya yolcu / mil’in kaça mal
oldu÷unu belirlemektir. Yani birim maliyeti belirlemek ve böylece fiyat (navlunu) belirlemektir. Maliyet
muhasebesinin gemi iúletmelerindeki di÷er görevi ise
oluúan maliyetlerin gerek türler, gerekse oluútuklar
yerlere göre snflayp denetlenmelerine yardmc olmaktr. øúletmenin türü ne olursa olsun yaúamas için
kâr etmesi gerekir. Ancak gemi iúletmelerindeki gelir
artúlarnn sadece fiyat (navlun) artúlarndan kaynakland÷ ve gemi iúletmelerindeki maliyet artúlarnn,
fiyat artúlarndan daha yüksek oldu÷u bir gerçektir.
Bu durumda gemi iúletmelerinin kârlarn maksimuma çkarabilmeleri için maliyetleri minimize etmeye
yardmc olacak maliyet analizlerinin yaplmas gerekmektedir (Orhon, s:138). Gemi iúletmelerinin yukarda
bahsetti÷imiz taúma maliyetlerini karúlayabilmeleri
için, verdikleri hizmetin bedelini çok iyi hesaplamalar
gerekmektedir. Bu bedeli, yani fiyat hesaplamak çok
iyi bir maliyet muhasebesi sistemi kurmay gerektirir.
Fakat gemi iúletmelerinde maliyet muhasebesi sistemi üretim iúletmelerindeki gibi geliúti÷i söylenemez.
Bunun nedenleri aúa÷da sralanmútr (Altu÷, 1974,
s:31).
1. Bu iúletmelerin maliyetlerini uygun bir úekilde da÷tmnn sa÷lanmas aúr ölçüde güçtür.
2. Navlun fiyatlar, maliyet gideri olarak yukarda belirtti÷imiz gibi kolayca hesaplanamaz. Çünkü, bu fiyatlar dünya gemi iúletmecili÷i piyasasndaki iniú ve
çkúlara göre oluúur. Yani navlun fiyatlar ile maliyetler
do÷ru orantl de÷ildir. Normalde gemi iúletmelerinin
maliyetlerinin artmas karúsnda navlunun artmas gerekir. Oysa, taúnacak yüke aúr bir taúma arz
varsa arzu edilen navlun oluúmaz. Pek çok kez gemi
iúletmelerinin maliyetlerindeki artúlar nedeniyle
navlunda yapacaklar fiyat artúlar, bir ülkenin ihraç
ürünlerini yabanc piyasalarda dezavantajl duruma
düúürebilir. Ülkenin ihracat potansiyelini kullanmasn engeller. Bu nedenle navlunun tespitinde özellikle tarifeli (tramp) sefer yapan gemilerin ba÷l oldu÷u
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gemi iúletmelerinde uluslararas anlaúma, birlik ve
tröstlerin hâkimiyeti söz konusudur. Her ne kadar
navlun yukarda belirtildi÷i gibi iúletme maliyetleri ile
do÷ru orantl olmasa bile, bu navlun fiyatlarnn iúletme maliyetlerinin altnda kalaca÷ anlamna gelmez.
Bu nedenlerle gemi iúletmelerinde maliyet muhasebesi sistemini kurmak ve uygulamak zordur. Ancak
gemi iúletmelerinin gerçeklere dayanan sa÷lam kararlar almalar için, yapacaklar kapasite planlamas,
teknik verimliliklerini kontrol etmek ve maliyetleri
kontrol altnda tutarak azaltmak ve böylece kârlarn
artrmak için maliyet muhasebesi sistemini belirli
yöntemlere göre oturtmak zorundadrlar.
Bu nedenle gemi iúletmelerindeki oluúan maliyetleri
muhasebe genel tebli÷indeki sra ve baúlklar altnda
incelemekte fayda vardr.
3. Deniz Ulaútrma øúletmelerinde Maliyet Türleri :
Bahsedildi÷i üzere maliyetlerin oluútuklar yerler açsndan kontrol edilmesi bütçelenmesi, planlanmas
için maliyetlerin, maliyet türleri ve bu maliyetlerin
oluútu÷u yerlere göre snflandrlmas gerekir.
Aúa÷da, bahsedilen maliyet türleri muhasebe genel
tebli÷ine göre sra ile incelenmektedir (Altu÷, 1974,
s: 35-66; Deniz øúletmelerinde Tekdüzen Hesap Sistemi s: 69-77/145-146; D. B. Deniz Nakliyat Firmasnn Finansman Müdürü ve Bakm-Onarm Ksm ùefi
ile Yaplan Görüúmeler; Süleyman Yükçü, 1993, s:508511).
3.1.ølk Madde ve Malzeme Giderleri:
Hizmetlerin üretilmesini, iúletme faaliyetlerinin devamll÷n sa÷lamak amacyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimiyle ilgili dúarya yaptrlan iúleri kapsar.
Bu giderler úunlardan oluúur:
• Kömürler
• Akaryaktlar
• Di÷er yaktlar
• Su
• Ya÷lar
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• Boyalar
• Ahúabiye malzemesi
• Madeni malzeme
• Toprak sanayi malzemesi
• Bitkisel ve hayvansal elyaf
• Muayene, tahlil ve tedavi malzemesi
• Krtasiye
• Basl kâ÷t, kymetli evrak
• Küçük aletler, takm ve teçhizat
• Yedek parçalar
• Di÷er çeúitli malzemelerden oluúur.
Yukarda saylan geminin ya÷, yakt ve su masraflarna
toplu olarak “bunker giderleri” de denilmektedir.
Seferle ilgili olarak ilk madde ve malzeme giderlerinden, bunker giderleri, makine sarfiyat jurnalinden
ö÷renilerek kullanlan miktarlar ilgili servis tarafndan direkt olarak sefer maliyetine yüklemek üzere ilk
madde ve malzeme gideri olarak kayt edilir.
ølk madde ve malzeme giderlerinde, bunker gideri
dúnda kalan boyalar, ya÷lar, krtasiye, basl belge,
yedek malzeme ve öteki malzemelerden sefer srasnda tüketilenler, miktar ile birlikte bir liste hâlinde ilgili
servise, direkt olarak sefer maliyetine yüklenmesi için
verilir.

3.2. øúçi Ücret ve Giderleri:
øúletme faaliyetlerini yürütmek, hizmet üretimini gerçekleútirmek amacyla çalútrlan iúçiler için tahakkuk
ettirilen her türlü tutar kapsar.
Burada, gemi iúletmelerinin örgüt yaplarna de÷inmek gerekir. Çünkü iúçi ve memur ücretlerinin ayrm
buna yakndan ba÷ldr. Gemi iúletmelerinin büyüklü÷üne göre çeúitli örgüt türlerinden söz edilebilir.
Gemi haricinde çalúan kiúiler yani gemi iúletmesinin
merkez binasnda çalúan kiúilere verilen ücretler memur ücret ve giderlerine girer (Dowell ve Gbbs,1954,
s:204-217).
Ayrca bir de gemide çalúanlar vardr. Bunlarn durumu çok farkldr. Sefer srasnda iúletmenin temsilcisi
ve yapt÷ sözleúmelerle iúletmeyi ba÷layan yönetici
burada kaptan, geminin makinelerinin veriminden
ve bakmndan sorumlu olan baú çarkç ise yönetici yardmcs konumundadr (Orhon, s:43). Buradan
da anlaúlaca÷ üzere gemi elemanlarnn yani gemi
adamlarndan bir ksm seferde iken yönetici konumuna geliyor.
Buna göre, gemideki örgüt úemasndan memurlar ve
iúçileri ayrmak gerekir.

ùekil :2
Gemide Organizasyon Yaps

Kaynak : Feryal ORHON, Ulaútrma øúletmelerinde Maliyet Muhasebesi, østanbul: EKO-BøL (Ekonomi ve Bilimsel Yaynlar Ltd. ùti.), Yayn No: 7, s: 44.
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Yukarda bir geminin örgüt úemas görülmektedir. Bu
úemada kaln çizginin üstünde kalanlar memur, altnda kalanlar ise iúçi snfna girerler.
Tüm bu bilgiler ú÷nda gemi iúletmelerindeki iúçi ücret ve giderlerini incelenebilir.
3.2.1.Gemi Adamlar Ücretleri :
Bu ücretler ayn zamanda memur ücret ve giderleri
içine de girdi÷inden bu giderler memur ücret ve giderleri içinde anlatlacaktr.

Hakemli

Bu ücretler bir gider olarak do÷rudan do÷ruya ilgili
seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir.
3.2.2.5.Çiºden Gaçe Giderleri:
Bu ücretler ayn zamanda memur ücret ve giderleri
içine de girdi÷inden bu giderler memur ücret ve giderleri içinde anlatlacaktr.

3.2.2.Gemi Adamlarna Ödenen Ek Ücretler:
Gemi Adamlarnn bir ksmna ya da tamamna yaplan ek ücret ödemeleridir. Bu ödemeler úunlardr:

3.2.2.6.Dç ve Gç Hatlar Glaç ve Tedavi Masraflar:
Bu ücretler ayn zamanda memur ücret ve giderleri
içine de girdi÷inden, bu giderler memur ücret ve giderleri içinde anlatlacaktr.

3.2.2.1. Tehlike Primleri:
Bu ücretler ayn zamanda memur ücret ve giderleri
içine de girdi÷inden bu giderler memur ücret ve giderleri içinde anlatlacaktr.

3.2.3.Sosyal Giderler:
Bu ücretler ayn zamanda memur ücret ve giderleri
içine de girdi÷inden bu giderler memur ücret ve giderleri içinde anlatlacaktr.

3.2.2.2.Fazla Çalúma Ücretleri:
Bu ücretler ayn zamanda memur ücret ve giderleri
içinede girdi÷inden bu giderler memur ücret ve giderleri içinde anlatlacaktr.

3.2.4.Yükleme ve Boúaltma Giderleri:
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetlerini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir. Bu giderler tek tek ksaca açklanarak aúa÷da gösterilmiútir:

3.2.2.3.Gemi Adamlarna Ödenen Onarm Ücretleri:
Makine personeline esas görevleri dúnda (esas görevleri ana ve yardmc makinelerin iúlemesini sa÷lamak) ana ve yardmc makineler, kazan ve yardmc
tesisatta yapacaklar ufak onarmlar karúl÷ verilen
ek ücretlerdir. Ödenecek bu ek ücretlerin tespit ve
ödeme úekli ferdî hizmet akdi ya da toplu iú sözleúmesiyle tespit edilir.
Makine personelince yaplan onarmlar için tespit
olunan toplam ücret, “Memur Ücret ve Giderleri”
içinde anlatlacak tehlike primlerindeki da÷tm
esasna göre makine personeline da÷tlr.
3.2.2.4.Ambar Açma-Kapama Ücretleri:
Gemi adamlar, özellikle de güvertede görevli mürettabatn normal iúleri dúnda ambar açma ve kapama
gibi liman iúçilerinin yapmas gerekli iúleri yapmalar
durumunda ayrca bir ücret alrlar.
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3.2.4.1.Yük ùiftingi:
Yükün, gemide yer de÷iútirmesi gerekti÷inde, yer de÷iútirme nedeniyle yaplan masraflara ve ücret ödemelerine “ Yük ùiftingi” denir (Dowell ve Gbbs,
1954, s:171).
3.2.4.2.Fazla Çalúma Ücreti:
Geminin bir an önce yükleme ya da boúaltmasn
sa÷lamak için normal çalúma saatlerinin dúnda
yaplan fazla çalúma saatleri için gemi adamlarna
ödenen ücrete “Fazla Çalúma Ücreti” denilmektedir.
3.3.Memur Ücret ve Giderleri:
Yukarda iúçi ücret ve giderlerini anlatrken gemi iúletmelerindeki memurlara de÷inmiútik. øúte bu memurlara iúletme faaliyetlerini yürütmek, hizmet üretimini
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gerçekleútirmek amacyla tahakkuk etirilen her türlü
tutar kapsar. Bu ücret ve giderler úunlardan oluúur:
3.3.1.Gemi Adamlar Ücretleri:
Gemi adamlar dedi÷imiz zaman aklmza gemide çalúan zabitan ve mürettabatn tümü gelir.
Gemi adamalarna ödenecek ücretler ya ferdî hizmet
akitleri ya da toplu iú sözleúmeleriyle tespit olunur.
Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz.
Bu ücretler bir gider olarak do÷rudan do÷ruya ilgili
seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir.
3.3.2.Gemi Adamlarna Ödenen Ek Ücretler:
Gemi adamlarnn bir ksmna ya da tamamna yaplan ek ücret ödemeleridir. ùunlardan oluúur:
3.3.2.1.Kasa Tazminat:
Gemi seferdeyken birtakm masraflarn ödenmesi
gerekir. Bu ödemeleri gemi iúletmesi adna kaptan,
görevlendirilecek gemi zabitlerinden biri veya gemi
katibi yapar. Ancak, bazen kasa açklar çkabilir. øúte
bu açklar kapamak için “kasa tazminat” verilir.
Bu tazminatlar bir gider olarak do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili
seferin maliyetine yüklenir.

ayrca gemide bir kaptan, bir baú makinist, bir kadrolu birinci zabit ve on adet mürettebat çalúmakta ise
(mürettebatn eúit ücret ald÷ varsaylyor) bu
gemideki gemi adamlarnn ücretleri aúa÷da
verilmiútir.
ÜCRET (TL)
35.000.000
25.000.000
30.000.000
150.000.000
240.000.000

- KAPTAN
- BAù MAKøNøST
- BøRøNCø ZABøT
- MÜRETTEBAT
- TOPLAM ÜCRET

Bu verilere göre úu hesaplar yaplarak tehlike primleri
gemi adamlarna paylaútrlr.
Toplam Prim Tutar = Taúnan Ton x Prim
180.000.000
=
6.000 x 30.000
Da÷tm Faktörü = --------------------------- = 0.75
Gemi Adam Tehlike
Prim Pay

Da÷tm
Faktörü

Ücret
- Kaptan

35.000.000

x

0,75

=

26.250.000

-Baú Makinist

25.000.000

x

0,75

=

18.750.000

- 1.Zabit

30.000.000

x

0,75

=

22.500.000

- Mürettebat

150.000.000

x

0,75

=

112.500.000

240.000.000

180.000.000

Böylece ;
3.3.2.2.Tehlike Primleri:
Tehlikeli maddeler taúyan gemilerde gemi adamlarna ferdî hizmet akdi veya toplu iú sözleúmesi hükümlerince bir tehlike primi ödenir. Bu primler sözleúmede belirlenen úekillerde ödenir.
Örne÷in, bu primler taúnlan yük tonu baúna ödenebilir ve prim, belirlenmiú belli limanlar arasnda limanlarn uzaklklarna göre de÷iúebilir. Toplam tehlike priminin gemi adamlarna paylaúm aúa÷daki örnekte
gösterilmiútir.
Örnek :
Hopa - Yarmca arasnda tehlikeli madde taúyan gemilere ton baúna 30.000 TL ödendi÷ini varsayalm.
Bir gemi iúletmesine ait gemi 6.000 ton asit taúyorsa

Ücretler

+

Primler

=

Toplam Kazanç

- Kaptan

35.000.000

26.250.000

61.250.000

- Baú Makinist

25.000.000

18.750.000

43.750.000

- 1. Zabit

30.000.000

22.500.000

52.500.000

150.000.000

112.500.000

262.500.000

- Mürettebat

Bu primler bir gider olarak do÷rudan do÷ruya ilgili
seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir.
3.3.2.3.Fazla Çalúma Ücretleri:
Ferdî hizmet akdi ya da toplu iú sözleúmesinde belirlenmiú úartlara göre fazla çalúma koúullar belli edi-
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lir ve fazla çalúma zamlar bu sözleúmede belirtilen
oranlarda ödenir. Bu ücretler bir gider olarak do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir.
3.3.3.Çi÷den øaúe Giderleri:
Gemide yemek yaplamyorsa gemi adamlarna, ferdî hizmet akdi veya toplu iú sözleúmesi gere÷i, sefer
günü için nakden bir ücret ödenir. Bu ücrete
“çi÷den iaúe” gideri denir. Bu giderler do÷rudan
sefer maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak sefer
maliyetine yüklenir.
3.3.4.Dú ve øç Hatlar ølaç ve Tedavi Masraflar:
Gemi adamlarna, ister dú hat isterse iç hat olsun,
hasta olmalar sonucu ilaç ve tedavi masraflar gemi
iúletmesi tarafndan ödenir.
ølaç ve tedavi masraflarn iç ve dú hat diye ayrmamzdaki neden; iç hatlardaki masraflar Türk Liras olarak,
dú hatlarda ise döviz olarak ödenmesidir.
Bu masraflar bir gider olarak do÷rudan do÷ruya ilgili
seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir.
3.3.5.Sosyal Giderler:
Gemi iúletmelerinde gemi adamlarna yasalar gere÷i
ödenmesi zorunlu olan sosyal sigorta primleri iúveren
pay giderleridir (Sturmey, 1962, s:304).
Bunlar da yukarda saylan giderler gibi do÷rudan
do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt
olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir.
3.3.6.Yedek Gemi Adamlarna Ödenen Ücretler:
Gemilerin seferlerini arzu edilen biçimde tamamlayabilmeleri için deniz ulaútrma iúletmesinin merkezinde ya da uygun limanlarda yedek gemi adam bulundurma zorunlulu÷u vardr.
Bu yedek gemi adamlarna ödenen ücretler, sefer maliyetlerine toplam gemi adamlar says ile orantl olarak yüklenmektedir.
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3.4.Dúardan Sa÷lanan Fayda ve Hizmetler:
øúletme faaliyetlerini yürütmek, üretilen hizmetin pazarlanmas gibi iúleri gerçekleútirmek için dúardan
sa÷lanan fayda ve hizmetler (elektrik, su, gaz, bakm
ve onarm, haberleúme, nakliye ile di÷er fayda ve hizmetler) için katlanlan giderleri kapsar (Cheng, 1969,
s:100-102).
3.4.1.Dezenfekte Giderleri:
Geminin belli dönemlerde fare ve di÷er zararllara
karú ilaçlanp dezenfekte edilmesi sonucu do÷an giderlerdir.
Bu giderlerde do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
3.4.2.Yükleme ve Boúaltma Giderleri:
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini
etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir ve bunlarn nelerden oluútu÷u tek tek ksaca
açklanarak aúa÷da gösterilmiútir.
3.4.2.1.Puanter Ücreti:
Gemiye yüklenen ya da gemiden boúaltlan yükü tespit eden kimselere verilen ücretlerdir.
3.4.2.2.Aktarma Ücreti:
Gemiye yüklenen mal, geminin u÷rak limanlarndan
baúka bir yere nakledilecekse, bu yükler en uygun bir
limanda boúaltlr ve baúka bir gemiyle ya da baúka bir
taút aracyla gidece÷i yere gönderilir. Bu gönderme
iúlemi için ödenen ücrete “ aktarma ücreti” denir.
3.4.2.3.Gemi ùiftingi:
Geminin bizzat kendisinin ayn liman içerisinde yer
de÷iútirmesi nedeniyle de baz masraflar oluúur. Bu
masraflara Gemi ùifting’i denir.
3.4.2.4.Bekleme Ücreti:
Bekleme ücreti genelde úu 3 nedenden oluúur. Bunlar :
1. Geminin limana geç gelmesi,
2. Geminin zamannda gelip, yükün beklenmesi,
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3. Kötü hava úartlar nedeniyle yükleme ya da boúaltma yaplamamasdr. Bu nedenlerden dolay bekleme
giderleri tahakkuk etmekte ve ödenmektedir.
Her üç durumda da yükleyicilerin emre hazr durumda olmalarna karúlk geminin yükleme ya da boúaltmaya hazr olmamas nedeniyle yükleyicilere boúa
geçen zaman için ücret ödenmesi gerekmektedir.
3.4.2.5.østif Malzemesi Ücretleri:
Nitelik ve niceliklerine göre, yükün ambarlara yerleútirilmesi için kullanlan birtakm malzemelere (tahta,
vb.) ihtiyaç vardr. Bunlar için yaplan giderlere
“istif malzemesi giderleri” denir.
3.4.2.6.Klavuz Ücretleri:
Gerek u÷ranlan limanlarn kanunlar uyarnca, gerekse geçilen liman, bo÷az, kanal vb. yerlerin özel durumlar nedeniyle alnan klavuz kaptanlara ödenen
ücrete “ klavuz ücretleri” denir.
3.4.2.7.Romorkör Ücretleri:
U÷ranlan limanlarda rhtma yanaúma ya da terk
edilen limanda rhtmdan uzaklaúma srasnda gemi
romorkör tarafndan liman içinde ya da dúnda
uygun bir yere kadar çekilir. Bu iúlem için ödenen
ücrete “romorkör ücreti” denir.
3.4.2.8.Palamar Ücreti:
U÷ranlan limanda gemi halatnn rhtma ba÷lanmas ya da terk edilen limanda gemi halatnn rhtmdan çkarlmas için verilen ücrete “palamar ücreti”
denir.
3.4.2.9.Servis Botu Ücreti:
Gemi liman içinde ya da dúnda olmakla beraber rhtmdan uzakta demirlemiúse, gemi adamlar ve yük
ile ilgili kimselerin gemiye gidiú geliúlerini sa÷lamak
amacyla kiralanan servis botuna verilen ücrete
“servis botu ücreti” denir.
3.4.2.10.Liman Ücretleri:
Liman resim ve harçlarna “liman ücretleri” denmektedir.
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3.4.2.11.Rhtm Ücretleri:
Geminin limanda kalú süresi içinde, yanaút÷ liman
ve ba÷land÷ úamandra için liman baúkanlklarna
verdikleri ücrete “ rhtm ücreti” denilmektedir.
3.4.3.Acentalk Ücret ve Komisyonlar:
Bu giderlerde do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenmektedir. Bu giderler úunlardan oluúur :
3.4.3.1.Acentalk Ücretleri:
Acentalk ücreti, geminin limanda kald÷ süre içerisinde gemi ve yük ile ilgili çeúitli iúlemler yapan acentalara hizmetleri karúl÷ verilen ücretlere denilmektedir (TTK, madde-131).
Ücretler, geminin tonajna ve yükün nitelik ve niceli÷ine göre de de÷iúebilmektedir.
3.4.3.2.Acentalar Haberleúme Giderleri:
Bu giderler, gemi iúletmesinin acenteleri ile yaptklar
yazúma ve haberleúme giderleri; telgraf, telefon, telex ücretleri; acenteden iúletmeye, iúletmeden acentaya gönderilen vesaik için ödenen koli ücretlerinden
oluúur.
3.4.3.3.Acenta Komisyonlar:
Bu komisyonlar ikiye ayrlr. Bunlar :
1. Acenta øhraç Navlunu Komisyonlar: Acentann, bulundu÷u yerin limanndan gemiye yükledi÷i yükün
navlun geliri üzerinden almú oldu÷u komisyondur.
2. Acenta øthal Navlunu Komisyonlar: Acentann, bulundu÷u yerin limannda gemiden boúaltlan yükün
navlun geliri üzerinden almú oldu÷u komisyondur.
3.4.3.4.Forwarder Acenta Komisyonlar:
Gemiye yük bulmak, yükü rhtma getirmek gibi iúlemleri yapan araclara verilen komisyondur (Cheng,
1969, s:106).
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
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3.4.3.5.Navlun øndirimleri:
Adndan da anlaúlaca÷ üzere yüke navlun birim fiyatnn altnda bir navlun tahakkuk ettirilirse eksik tahakkuk ettirilen navlun, navlun indirimi olarak
tanmlanabilir.
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
3.4.3.6.Simsariye (Brokerage):
Simsariye, gemi iúletmesi ile yük taútan arasndaki
navlun sözleúmesinin düzenlenebilmesi için her iki
taraf karúlaútran, sözleúmenin imzalanmasn sa÷layan simsara (aracya) verilecek ücret, navlunun belirli
bir yüzdesi olarak tanmlanabilmektedir (Dowell ve
Gibbs, 1954, s:178).
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
3.4.3.7.Istma, Aydnlatma, øçme Suyu ve Temizlik
Giderleri:
Sefer srasnda yaplan bu türden giderler de do÷rudan sefer maliyetine yüklenmektedir.
3.4.3.8.Taútma Giderleri:
U÷ranan limanlarda baúka taút araçlar ile yaplan
taútmalar için ödenen giderlerdir.
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
3.4.3.9.Gemilerin Bakm - Onarm Giderleri:
Gemilerin bakm-onarm giderleri; gemilerin yl içerisinde yurt içi ve yurt dú tersanelerde yaptrlan bakm-onarm ile ilgili giderlerdir (Cheng, 1969, s100).
Bu giderlerin hangi gemilere, ne zaman, kaça yaplaca÷ önceden tahmin edilebilir. Bu konudaki belirlemelerde yanlma pay oldukça düúüktür.
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3.4.3.10.Gemilerin Büyük Tamir Gideri:
Büyük tamir giderleri, tamire alnan geminin de÷erini
artrc nitelikteki tamirler için ödenen giderlerdir. Gemiler 2 veya 4 ylda böyle bir tamire girerler.
Büyük tamir giderleri, yaplan tamirden yararlanma
süresi dikkate alnarak bu süre içerisinde amortismana tabi tutulmaktadr.
3.4.3.11.Kumanya Giderleri:
Gemide yenilen yemekler için yaplan masraflara “kumanya giderleri” denir.
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
3.5.Çeúitli Giderler:
Yukarda belirtilen giderler dúnda, iúletme faaliyetlerini sürdürmek için yaplmas gerekli olan giderleri
kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri, iútirak pay ve aidat giderleri gibi giderler bu grupta
yer alr.
ùu giderlerden oluúur:
3.5.1.Temsil Giderleri:
Kaptann gemiyi temsilen gemi içerisinde ya da u÷ranan limandaki yük ilgilileri veya öteki konuklar için
yapmú oldu÷u a÷rlama vb. giderlerdir.
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
3.5.2.ølan ve Reklam Giderleri:
Geminin bulundu÷u limandan ne zaman nereye gidece÷i, yük vermek için ilgililerin kimlere nasl baúvurmalar gerekti÷ini duyurmak üzere, her türlü basn - yayn
araçlar ile yaplan duyurular için ödenen ilan, reklam
giderlerine “ ilan ve reklam giderleri” denilmektedir.
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
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3.5.3.Noter Giderleri:
Gemi ya da yük ile ilgili olarak alnmas veya verilmesi
gerekli belgeler için ödenen noterlik giderlerine denilmektedir.
Bu giderler do÷rudan do÷ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine
yüklenir.
3.5.4.Survey Giderleri:
Açk deniz gemileri dünyaca tannmú uluslararas kurumlarn denetimi altnda, belirli kurallara uygun olarak yaplrlar ve yine bu kurumlar tarafndan gemi yapldktan sonra da belirli aralklarla zorunlu denetime
tabi tutulurlar. Bu denetime “Survey” denilmektedir.
Survey gideri ise, denetim yapanlara ödenen ücretleri
kapsamaktadr.
3.5.5.Dispeç Ücretleri:
Yükleme ya da boúaltmann sözleúmede belirtilen
süreden önce ya da süre içerisinde bitirilmesi dolaysyla, gemi iúletmesinin yük ilgilisine ödeyece÷i
paraya Dispeç denir. Dispeç paras, e÷er yükleme ya
da boúaltma iúlemleri, taúma (navlun) sözleúmesinde
belirtilen süre içerisinde bitirilmiúse yük ilgililerine
ödenen bir tazminat, mükafattr (Salman, 1980, s:49).
Gemi, sözleúmede belitilen süre içerisinde yüklenemez ya da boúaltlamaz ise gecikilen zaman için yük
ilgilisinin her geçen gün için tazminat ödemesi gerekir. Bu tazminata Demurrage denilmektedir. Yani demurrage, dispeç’in tersidir (TTK, madde-1030).
Bu ücretler bir gider olarak do÷rudan do÷ruya ilgili
seferin maliyetini etkiledi÷i için direkt olarak ilgili sefer maliyetine yüklenir.
3.6.Vergi, Resim ve Harçlar:
Mevzuat gere÷ince tahakkuk ettirilen gider niteli÷indeki vergi, resim ve harçlar kapsar. Bunlar da birer gider olarak ilgili seferin maliyetini do÷rudan etkiledi÷i
için direkt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir.
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3.6.1.øúgaliye Resimleri:
Geminin liman baúkanl÷nca belli olunan rhtm dúnda baúka bir yere yanaúmas söz konusu oldu÷unda ödenen resimlere “iúgaliye resimleri” denmektedir.
3.6.2.Damga vergisi ve harç giderleri:
Gemi ya da yük ile ilgili olarak alnmas ya da verilmesi gerekli belgeler için ödenen ücretlere “damga
vergisi” ve “harç giderleri” denmektedir.
3.7.Amortismanlar ve Tükenme Paylar:
Maddi ve maddi olmayan duran varlklar ile, özel tükenmeye tabi varlklar için ayrlan “amortisman giderleri” ile “tükenme paylar”n kapsar.
3.7.1.Gemilerin Amortisman Giderleri:
Gemi iúletmelerinde belirlenmiú amortisman oranlar
(yüzdeleri) ile amortismana tabi duran varlklarn de÷eri çarplp “yllk toplam amortisman gideri”
hesaplanr.
Ancak amortisman giderinin sefer maliyetlerine yüklenmesi, seferi biten geminin yllk toplam amortisman giderinin 1/365 ile sefer gün says çarpm yolu
ile olmaktadr.
3.7.2.Gemilerin Envanter Amortismanlar:
Gemilerin envanterleri ile geminin içinde bulunan,
ancak gemi de÷erinin dúnda braklan demirbaúlar
için kullanlmaktadr.
Gemilerin envanter amortismanlar ise, bu demirbaúlar için ayrlan amortismanlardr. Gemiler envanteri
olarak söylenilen demirbaúlarn baúlcalar úunlardr:
Branda ve ambar muúambalar, Yükleme ve boúaltma
donanm, temizleme donanm, tabak-çanak ve cam
eúya, elektrik teçhizat ve malzemesi, mobilya-mefruúat takmlar, kuzine takmlar, can kurtarma ve yangn
söndürme teçhizat, yatak-yorgan takm, navigasyon
aletleri, halatlar vb.
Gemilerin envanter amortismanlar yukarda bahsetti÷imiz gemilerin amortisman gideri gibi sefer maliyetine yüklenir.
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3.7.3.Gemilerin Sigorta Giderleri:
Gemilerin sigorta giderlerinden oluúmaktadr.
3.8.Finansman Giderleri:
øúletmelerin gerek yatrm gerekse sermaye ihtiyac
için yapt÷ borçlarn veya kredilerin faiz, komisyon ve
kur farklarndan oluúur.
4.Sonuç :
Dünyamzda kt kaynaklarn tüm yeryüzüne eúit da÷lmamas, denizlerin tüm dünya yüzeyinin 2/3’ünü
kaplamas ve taúma maliyetlerinin ucuz olmas nedenleriyle dünya ticaretinin %90’ deniz yoluyla yaplmaktadr.
Ülkemizin de üç tarafnn denizlerle çevrili olmas,
deniz yolu taúmacl÷nda dünya ticaretinde üstün
olmasn gerektirmektedir.
Çalúmann giriú bölümünde neden deniz ulaútrma
iúletmeleri önemlidir sorusuna cevap verilmeye çalúlmútr. Özellikle, ekonomik anlamda geliúme iste÷inde olan ülkemizin ekonomi ve ticaret alannda
yapaca÷ kalknmaya en önemli basamaklardan biri
denizcilik sektöründe deniz yolu taúmacl÷dr. Bu
nedenle, deniz yolu taúmacl÷nn di÷er taúma
türlerine göre üstünlü÷ü açklanmútr.
Ancak, maliyet muhasebesinin sanayi iúletmelerinde
oldu÷u gibi, deniz ulaútrma iúletmelerinde geliúti÷i
söylenemez. Bunun baz nedenleri vardr:
1.
Deniz ulaútrma iúletmelerinde maliyetlerinin
uygun bir úekilde da÷tmn sa÷lanmasnn aúr ölçüde güç olmasdr.
2.
Navlun fiyatlar, maliyet gideri olarak kolayca
hesaplanamaz. Çünkü, bu fiyatlar dünya deniz ulaútrma iúletmecili÷i piyasasndaki iniú ve çkúlara göre
oluúur. Yani navlun fiyatlar ile maliyetler do÷ru orantl de÷ildir.
Bu nedenlere ek olarak deniz ulaútrma iúletmelerinde maliyet türlerinin çok fazla ve çeúitli olmas da maliyet muhasebesinin geliúmesini engelleyen di÷er bir
unsurdur. Hatta, deniz ulaútrma iúletmesinin sahip oldu÷u gemi türü, geminin yaú, taúma hatt, mevsimsel deniz hareketleri, denizin tuzluluk oran, gemi ta-

54

dayanma

Hakemli

bannn yosun ve midye tutmas, geminin yük a÷rl÷,
yakt kalitesi, limanlara göre de÷iúen liman masraflar
gibi faktörler maliyetlerin de÷iúik tutarlarda belirlenmesine yol açar. Bu nedenle de maliyetlerin tahmin
edilmesini zorlaútrr.
Ancak, gemi iúletmelerinin gerçeklere dayanan sa÷lam kararlar almalar için, yapacaklar kapasite planlamas, teknik verimliliklerini kontrol etmek ve maliyetleri kontrol altnda tutarak azaltmak ve böylece
karlarn artrmak için maliyet muhasebesi sistemini
belirli yöntemlere göre oturtmak zorundadrlar. Bu
nedenle çalúmann ikinci baúl÷nda bu konular bahsedilerek konun önemi belirtilmiútir.
Üçüncü baúlk altnda da maliyet sisteminin kurulmas ve böylece maliyet muhasebesinin hedefine hatta,
seferin veya hattn tutarsal olarak ne kadar (baúka bir
de÷iúle, ton/mil veya yolcu/mil’in ne kadar) tutara
mal oldu÷unu hesaplayabilmek için ilk adm olarak
maliyet türlerini belirleyip, incelemeye çalúlmútr.
Bu çalúma, maliyet türlerinin belirlenmesiyle, daha
sonra yaplacak olan deniz ulaútrma iúletmelerinde
maliyet sisteminin kurulmas için gider yerlerinin tespit edilmesi ve da÷tm kriterleri belirlenmesi araútrmalarna zemin hazrlamas yönüyle önemlidir. Kald ki
da÷tm kriterleri konusu oldukça tartúmal ve zordur.
Özellikle, ülkemizde yetersiz ihracatn olmas gerçe÷i,
dünya ticaretinin %90’nnn deniz yoluyla gerçekleútirildi÷i bir dünyada, deniz ulaútrma iúletmelerinin
taúma hizmeti ihracat yoluyla büyük gelirler elde
edece÷ini göstermektedir. Ülkemizin co÷rafik konumu ve üç tarafnn denizlerle çevrili olmas ülkemizin denizcilikte ileri olmasn gerektirmektedir.
Ancak, bu maliyetlerin kontrol edilmesi yoluyla
gerçekleúecektir. Maliyet aya÷ deniz taúmacl÷
sektöründe en iyi úekilde yaplabilirse, devletin teúvik
ve yardmlarnn da ne kadar olmas gerekti÷i tartúmaya açlabilir. Navlun piyasas deniz ulaútrma iúletmelerinin gelirlerini belirledi÷i için kar belirleme
ve iyileútirme çalúmalar sadece maliyet kontrolü ile
gerçekleútirilmektedir. Bu tespit bile tek baúna maliyet muhasebesinin deniz ulaútrma iúletmeleri açsndan ne kadar önemli oldu÷unu ortaya koymaktadr.
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BAöIMSIZ DENETøMDE KALøTE
Yücel AKDEMR/
YücelSerbest
AKDEMøR/
TÜRMOB Genel
Muhasebeci
Mali Sekreteri
Müavir
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumuna iliúkin 660 sayl KHK, mesle÷imiz açsndan gerek muhasebe uygulamalar ve muhasebe standartlar gerekse denetim
ve denetim standartlar alannda devrim niteli÷inde
düzenlemeler getirmektedir. Bu yeni düzenlemelerle meslek olarak muhasebe ve denetim alannda
yeni bir sürece giriyoruz. Bu nedenle bu yl 4-5 Mays
2012’de Samsun’da gerçekleútirdi÷imiz “7. Türkiye
Muhasebe Forumu”nun gündemini “YENø MUHASEBE VE DENETøM SÜRECøNDE TÜRMOB’UN ROLÜ”
olarak belirledik.
Yeni TTK, Türkiye ekonomisine yeni bir sayfa açmakta; daha úeffaf, daha dürüst, kurumsal yönetim ilkelerine dayanan ve uluslararas standartlarda kurallar
olan bir ticaret ortamn öngörmektedir. Yeni Kanun’
un ticari hayata getirece÷i düzenlemeler ile úeffaflk,
hesap verilebilirlik ve güvenilirlik temelinde kurumsal
yönetimin tüm iúletmelere uygulanmas gerekti÷inin
alt çizilmektedir. Bu çerçevede Uluslararas Finansal
Raporlama Standartlar’na (UFRS) uygun finansal tablo hazrlanmas, Uluslararas Denetim Standartlar’na
uygun ba÷msz denetim, kurumsal yönetimin gereklili÷i olan iç kontrol ve iç denetim gibi konularda
birçok uluslararas standard benimsetmekte ve bu
noktada de÷iúimi zorunlu hâle getirmektedir.
Uluslararas düzeyde mesle÷imizin kabuk de÷iútirdi÷i
bir dönemi birlikte yaúyoruz. Meslekte denetim ön
plana çkmaktadr. Denetçi olmann temel úart, gerek
yeni TTK’ nin 400. maddesi, gerekse 660 sayl KHK’
nin 2. maddesi uyarnca, SMMM ya da YMM ruhsatna
sahip olmaktr. Denetçilik mesle÷imizin bir uzmanlk
alandr. Denetçi olmak için bu uzmanl÷a iliúkin ilave
e÷itim yeterli olarak görülmelidir. Bu nedenle, SMMM

ya da YMM belgesine sahip bir meslek mensubunun
denetim belgesi için ayr bir snava girmesine gerek
bulunmad÷n düúünmekteyiz. Ayrca Yeni Kamu
Gözetimi Kurulundan beklentimiz ruhsatlar arasnda fark yaratp, bir kesime ayrcalk tanmamasdr.
Denetçilik uzmanl÷ açsndan SMMM ve YMM unvannn bir fark yoktur. Zira TTK’ nin 400. maddesinin
gerekçesinde ba÷msz denetim açsndan mesleki
unvanlar arasnda bir fark olmad÷ açk bir úekilde
ifade edilmektedir. Di÷er taraftan uluslararas standartlara göre ba÷msz denetim ekip iúidir. SMMM ve
YMM’ler birlikte ba÷msz denetim iúiyle snrl ortaklklar kurabilmelidir.
Global düzeyde denetçinin kimler olaca÷na yönelik
2 temel düzenleme vardr. Bunlardan ilki IFAC 8 numaral Uluslararas E÷itim Standard di÷eri ise Avrupa
Birli÷inin 8. direktifidir. Her iki düzenlemede mesleki
e÷itimi ve deneyimi ön plana çkarmakta, denetçi olmak için CPA snavlar haricinde ilave bir snava gerek
görülmemektedir.
Buna göre, uluslararas düzeyde denetçi olmann
üç temel úart vardr:
Mesleki ehliyet ve ruhsat
Denetim alannda deneyim
Sürekli e÷itime tabi olmak
CPA olmuú bir muhasebe meslek mensubu bu unvan
ald÷nda ayn zamanda ba÷msz denetçi olmuútur.
Yukarda açklad÷m uluslararas uygulamalar ve TTK
mad 400 kapsamnda úu açktr ki; TÜRMOB bünyesindeki SMMM ve YMM unvanl tüm meslek mensuplarmz staj, mesle÷e giriú, mesleki yeterlilik snavlar
ve sonrasnda sürekli mesleki e÷itimler kapsamnda,
müfredatmzn bir gere÷i olarak ba÷msz denetim
alannda e÷itilmekte ve snavlardan geçmektedirler.
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SMMM ve YMM’ler mesleki alanda
snav vermiú, denetim dahil snavlar aúarak ruhsat almúlardr. Ayr
bir denetim snavna gerek bulunmamaktadr.
Ba÷msz denetimde denetçileri
ilave bir snava tabi tutmakla denetim kalitesinin artrlamad÷ SPK
Ba÷msz Denetleme Lisanslama
snavlar sonuçlaryla ortaya çkmútr. Nitekim SPK resmi ønternet
sitesinden alnan bilgilere göre,
Kasm 2010 SPK Ba÷msz Denetim
Snav Sonuçlar’na göre snavn
baúar oran %6.73’tür. Yine SPK resmî ønternet sitesindeki bilgilere göre; SPK tarafndan 2008-2010 döneminde toplam 47 ba÷msz denetleme kuruluúunda kalite kontrol çalúmas yaplmú, bu inceleme
sonuçlarna göre; 7 kuruluú listeden çkarlmú, 16 kuruluú idari
para cezas almú, 20 kuruluú ise
uyar almútr. SPK’nn belirledi÷i
denetim kalitesi düúük düzeydedir.
Bu sonuçlar; baúar oran %6.73
gibi çok düúük olan bu denli zor
snavlar geçerek denetçi olmuú
kiúilerin kalite düzeylerinin arzu
edilen seviyede olmad÷n göstermektedir.
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Yeni TTK, Türkiye
ekonomisine yeni bir
sayfa açmakta; daha
úeffaf, daha dürüst,
kurumsal yönetim
ilkelerine dayanan
ve uluslararas
standartlarda
kurallar olan bir
ticaret ortamn
öngörmektedir. Yeni
Kanun’ un ticari
hayata getirece÷i
düzenlemeler ile
úeffaflk, hesap
verilebilirlik ve
güvenilirlik temelinde
kurumsal yönetimin
tüm iúletmelere
uygulanmas
gerekti÷inin alt
çizilmektedir.

Sonuç olarak úunu rahatlkla ifade
edebiliriz ki zor snav ya da snavlar yaparak denetimde kaliteyi sa÷lamak mümkün de÷ildir, kalite ancak iyi bir e÷itimle kazandrlabilir.
Yukarda belirtti÷imiz uluslararas
standart ve uygulamalar de÷erlendirdi÷imizde ülkemiz açsndan ba÷msz denetim ve kalitesine iliúkin úu sonuçlara ulaúmamz mümkündür:
Denetim, mesle÷imizin alt bir uzmanlk alandr.
Denetim uzmanl÷ e÷itimle sa÷lanr.
Her bir alt mesleki uzmanlk için
ayr bir snava gerek bulunmamaktadr.
Deneyim úart için mesle÷e giriúte
bir denetçi yannda staj yeterli görülmelidir.
Denetim örnek uygulamalar (vak’a
çalúmalar) tecrübe için yeter
úart olmaldr.
TÜRMOB e÷itim seferberli÷i kabul
görmeli ve denetçi olmann temel
ve tek koúulu olmaldr.
Ba÷msz denetimde kalite zor snavlar yaplarak de÷il, kaliteli bir
e÷itim modeli ile yakalanabilir.
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APARTMAN VE (KONUT) SøTE YÖNETøMLERøNøN
GÜNCEL VERGøSEL SORUNLARI
ùeref TEKTAù
Vergi Dairesi Müdürü
Önceleri müstakil evlerde oturuyorduk. Sonra apartmanlar yaplmaya baúland. Siteler ve son dönemde
rezidanslar. Böylece kapcmz, kalorifercimiz, bahçvanmz, güvenlik görevlimiz, ortak yerlerimiz, sosyal
tesislerimiz, yönetim planmz, yöneticimiz oldu.
634 sayl Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat
mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünü (ana
gayrimenkul) sekiz ba÷msz bölümden oluúuyorsa
yönetici atanmas zorunludur.
“Madde 34 - Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarndan veya dúardan seçecekleri bir
kimseye veya üç kiúilik bir kurula verebilirler. Bu kimseye
“Yönetici”, kurula da “Yönetim Kurulu” denir.
Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba÷msz bölümü varsa, yönetici atanmas mecburidir.
Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kiúinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadr.
Yönetici, kat maliklerinin, hem say hem arsa pay bakmndan ço÷unlu÷u tarafndan atanr.(…)”
Yine ayn Kanun’un 4’ncü maddesinde “ortak yerler”
saylmútr. Son fkra ile de “Yukarda saylanlarn dúnda kalp da yine ortaklaúa kullanma, korunma veya
faydalanma için zaruri olan di÷er yerler ve úeyler de (ortak yer) konusuna girer.” hükmü getirilmiútir.
Ortak yaúamn getirdi÷i bu yeniliklerle, birçok kanun,
tüzük, yönetmelik apartman ve site sakinlerini ilgilendirir hâle gelmiútir. Günümüzde apartman ve site yönetimleri malik ve kiraclar dúnda, bu iúi meslek edinen gerçek kiúi ve úirketler ile kooperatifler tarafndan
da yürütülmektedir.
Bu yazmzda apartman ve konut sitelerinde ortaya
çkan güncel durumlar, vergisel boyutlar ile ele alnacaktr.

I- APARTMAN/SøTE YÖNETøMø TARAFINDAN TOPLANAN AøDAT VE BENZERLERøNøN BANKAYA YATIRILMASI HALøNDE ELDE EDøLEN FAøZ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 8. bendinden hareketle, apartman veya sitedeki konutlara verilen hizmetler ile ortak giderlerin karúlanmas amacyla malik veya kiraclardan gider karúl÷, aidat, avans
gibi isimler altnda toplanan paralarn yatrlmas suretiyle apartman/site yönetimi tarafndan bankalarda açlmú bulunan mevduat hesaplarna yürütülen
faizler ile bu paralarn repoda de÷erlendirilmesi neticesinde elde edilen repo kazancndan gelir vergisi
tevkifat yaplmamas gerekmektedir.
Ancak, söz konusu hesaplarn apartman/site yöneticisi veya bir baúka gerçek kiúi adna açlmú olmas halinde bu hesaplara yürütülecek faiz ve sa÷lanan repo
kazancndan yukarda sözü edilen Kanun hükümlerine dayanlarak gelir vergisi tevkifat yaplacaktr.
II-ORTAK YERLERøN KøRAYA VERøLMESø
A-Tüzel Kiúili÷i Olmayan Toplu Konut Site Yönetiminin Tüm Kat Maliklerinin Ortak Olduklar Kapc
Dairelerini Mesken Olarak Kiraya Vermesi
1-Mesken olarak Kiraya Verilmesi Hâlinde:
Kapc daireleri, kat maliklerinin ortak olarak özel
mülkiyetlerindedir. Bu nitelikteki bir veya birkaç dairenin site yönetimi tarafndan mesken olarak kiraya
verilmesi durumunda; kat maliklerinin hisselerine düúen kira gelirinin, elde edildi÷i yl için istisna miktarn
(2012 takvim yl için belirlenen 3.000 TL) aúmas hâlinde, kat malikleri tarafndan gayrimenkul sermaye
irad olarak yllk beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

dayanma

59

zmir SMMMO

lerce o ylda elde edilmiú gayrimenGVK.’nin 94. maddesinde saylanlara mesken olarak kiraya
kul sermaye iraddr. Söz konusu
verilmesi hâlinde:
iratlar sa÷layanlarca (kiraclarca)
Kapc dairelerinin, Gelir Vergisi
Ortak yaúamn
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.madKanunu’nun 94. maddesinde sadesinin 5/a bendi uyarnca tevkifat
getirdi÷i bu
ylanlara kiraya verilmesi hâlinde,
yaplmas ve muhtasar beyanname
özel mülkiyet sahibi gerçek kiúilere
ile beyan edilmesi gerekmektedir.
yeniliklerle, birçok
isabet eden gayrisafi tutar üzerinC-Ortak Mülkiyet Olan Site Alanna
den, ayn Kanun’un 94/5-a madkanun, tüzük,
Kira Karúl÷ Baz østasyonu Kuruldesine göre gelir vergisi tevkifat
yönetmelik apartman mas:
gerekmektedir.
Ortak mülkiyet olan site alannn
GVK’nin 94. maddesine göre
ve
site
sakinlerini
TL veya yabanc para cinsinden
tevkifat yapma mecburiyetinde
baz istasyonu kurulmak üzere
olmayanlara mesken dúnda kiilgilendirir hâle
kiraya verilmesi sonucunda elde
raya verilmesi hâlinde, GVK’nin
gelmiútir.
Günümüzde
86/1-d maddesi:
edilen gelir, niteli÷i bakmndan
“- Aúa÷da belirtilen gelirler için
gayrimenkul sermaye iraddr.
apartman ve site
yllk beyanname verilmez, di÷er
Dolaysyla ortak mülkiyet olan
gelirler için beyanname verilmesi
site alannn kiraya verilmesi soyönetimleri malik
hâlinde bu gelirler beyannameye
nucunda elde edilen kira geliri
dâhil edilmez.
ve kiraclar dúnda;
o ylda elde edilmiú gayrimenkul
1. Tam mükellefiyette;
sermaye iraddr. Bu iratlar kat
bu iúi meslek edinen
(…)
maliklerinin paylarna düúen mikd) Bir takvim yl içinde elde edigerçek
kiúi
ve
úirketler
tarn, sözü edilen iratlar sa÷lalen ve toplam 600 milyon lirayanlarca Gelir Vergisi Kanunu’nun
y(**) (280 Seri No’lu Gelir Verile kooperatifler
94.maddesinin 5/a bendi uyarngisi Genel Tebli÷i ile 2012 yl
ca tevkifat yaplmas ve muhtasar
tarafndan da
için 1.290 TL’yi) aúmayan, tevkifabeyanname ile beyan edilmesi
ta ve istisna uygulamasna konu
yürütülmektedir.
gerekmektedir.
olmayan menkul ve gayrimenkul
sermaye iratlar.” hükmündedir.
Yukardaki hüküm gere÷i; örne÷in,
III-SøTE YÖNETøMøNøN EMLAKÇIbasit usulde vergiye tabi olanlara
LIK, CAFE øùLETMECøLøöø YAPkiraya verilmesi hâlinde kat maliklerinin hisselerine
MASI; OTOPARK øùLETMESø:
düúen ve tevkifat suretiyle vergilendirilmemiú olan
A-Site Yönetiminin Emlakçlk Yapmas:
kira gelirleri 2012 yl için 1.290 TL’yi aúmamas
Site yönetiminin bedel karúl÷ emlak iúletmecili÷i
hâlinde beyan edilmeyecektir.
yapmas ve bu durumun ihbar veya yoklama neticesinde tespiti hâlinde bu faaliyetten elde edilen kaB-Apartman Yönetiminin Ortak Mülkiyet Olan zanç, ticari faaliyet olarak de÷erlendirilecektir.
Apartmana Ait Bahçe ve Dükkân øú Yeri Olarak
Kiraya Vermesi:
Ortak mülkiyete ait bahçe ve dükkânn iú yeri olarak
kiraya verilmesi hâlinde elde edilen kira geliri, malik-
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B-Site Yönetiminin Cafe øúletmecili÷i Yapmas:
Site yönetim kurulunun, site sakinlerine hizmet vermek amacyla açlan sosyal tesislerde (yüzme havuzu,
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tenis kortu ve çocuk park) burada
geçirilen süre içinde su, kahve, çay,
meúrubat, hamburger vs. satú
(cafe iúletmecili÷i) yapmas hâlinde
bu faaliyetin ticari faaliyet olarak
de÷erlendirilmesi gerekmektedir.
Site yönetim kurulunun Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin
(D) bendinde saylan kurumlar arasnda yer almad÷ndan kurumlar
vergisine tabi olmayp yürütülen
faaliyetin adi ortaklk úeklinde de÷erlendirilerek site maliklerinin
adi ortakl÷nn orta÷ olarak kabul
edilmesi ve vergilemenin de adi
ortakl÷a iliúkin genel hükümlere
göre yaplmas gerekmektedir.
C-Site Yönetiminin Otopark øúletmesi:
Site yönetim kurulunca site sakinlerine hizmet vermek amacyla açlan ve ücret mukabili hizmet verilen kazanç sa÷lama potansiyeline
sahip otopark iúletmesi ticari faaliyet olarak kabul edilmektedir.

Apartman/ Site
yöneticili÷i
GVK’nin 94/1.
maddesine göre
“sair kurum” olarak
tanmland÷ için,
istisna kapsamnda
olmayan ve ücretli
olarak çalútrlanlara
yaplan ödemelerden
vergi tevkifat
yapacaktr.

Otopark iúletmecili÷i adi ortaklk hâlinde yürütülen ticari faaliyet olarak de÷erlendirilecek; site maliklerinin
adi ortakl÷nn orta÷ olarak kabul edilmesi suretiyle
vergileme, adi ortakl÷a iliúkin genel hükümlere göre
yaplacaktr.
D-Yüzme Havuzunu Kullananlardan Ücret Alnmas:
Baz tatil sitelerinin ortak ba÷msz bölümünde site
sakinlerine hizmet vermek üzere, yüzme havuzu bulunmaktadr. Havuza giren site sakinlerinden ve bunlarn misafirlerinden gider karúl÷ olmak üzere makbuz düzenlenerek bir bedel alnmaktadr.
Bir faaliyetin ticari faaliyet saylabilmesi için, kazanç
sa÷lama niyet ve kast gerekmemekle birlikte faaliyeti
icra eden organizasyonunun bütün unsurlaryla birlikte de÷erlendirildi÷inde; kazanç sa÷lama potansiye-

line sahip olmas gerekmektedir.
Buna göre, sitenin ortak ihtiyaçlarn karúlamak üzere binalarn
ba÷msz bölümünde yaplan havuzun giderlerini karúlamak amacyla site yönetim kurulu karar
ile hizmetten yararlanan malik ve
kiraclar ile misafirlerinden aidat
veya baúka adla bir bedel tahsil
edilmesi (giderin paylaútrlmas)
ticari faaliyet olarak nitelendirilemez. Dolaysyla tahsil edilen
bedellerinde ticari kazanç oldu÷u
ileri sürülemez.
Ancak havuzdan; malik ve kiraclar
ile misafirleri dúnda 3. úahslarn
ücret mukabili faydalandrlmas
hâlinde; faaliyet ve organizasyon
kazanç sa÷lama potansiyeline sahip olaca÷ndan böyle bir durumda icra edilen faaliyetler ticari faaliyet niteli÷inde olacaktr.
IV-APARTMAN/SøTE YÖNETøMø
TARAFINDAN YAPILAN ÜCRET
ÖDEMELERø:

Kiúilerin baz amaçlarla birleúerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayr ba÷msz bir úahsiyeti olan
teúekküller genel olarak “sair kurum” olarak tanmlanmaktadr. Dolaysyla 634 sayl Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerine göre kurulan apartman veya site yöneticili÷inin vergi tevkifat yapma zorunlulu÷u bulunan
kiúi ve kurumlarn belirtildi÷i 94. madde içeri÷inde yer
alan “sair kurum” olarak de÷erlendirilmesi gerekmektedir.
A-Site Yöneticisine ve Denetçilere Yaplan Ücret Ödemeleri:
Yönetici ve denetçilerin kat malikleri dúndan seçilmesi hâlinde, kendisine yönetim plannda ya da sözleúmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret
olarak kabul edilecektir. Yaplan ücret ödemelerinden
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre “ gelir vergisi tevkifat” yaplmas gerekmektedir.
Ancak, yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasndan seçilmesi hâlinde, bunlara sa÷lanan menfaatler,
634 sayl Kat Mülkiyeti 35.-38. maddelerinde belirtilen görev ve sorumluluklarn külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yaplmas gerekli olan masraflarn
karúl÷ niteli÷inde olmas nedeniyle, bunlarn vergilendirilmemesi gerekir.
Gelir ødaresi Baúkanl÷nn 24.06.2010 tarihli muktezasnda,
“(…) kat malikleri arasndan seçilen yönetici ve deneticilere yönetim giderlerine katlmama orannda yaplan
ödemelerin gerçek ücret olarak kabul edilmemesi nedeniyle gelir vergisi tevkifatna tabi tutulmamas gerekmekte olup bu kiúilere yönetim giderlerinin üzerinde
bir ödeme yaplmas durumunda ise fazla ksmn ücret
olarak vergilendirilmesi gerekti÷inden bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifat yaplaca÷ tabiidir.” úeklinde
görüú verilmiútir.
B-Apartman/Site Yöneticili÷i Tarafndan Kapc
ve/veya Kaloriferci Çalútrlmas:
Apartman/site yöneticili÷i tarafndan kapclk ve kalorifercilik hizmetinde bir iúçi çalútrlmas hâlinde
stopaj gelir vergisi yönünden mükellefiyet kayd açtrlacak mdr? Apartman yönetimi sair kurum olarak
de÷erlendirilecek midir? Apartman yönetimi, çalútrd÷ kapc ve/veya kaloriferciye yapt÷ ödemelerden
gelir vergisi tevkifat yapacak mdr?
Gelir Vergisi Kanunu’nun aúa÷daki 23/6 nc maddesi
ile kapc ve kalorifercilerin ücretleri gelir vergisinden
istisna edilmiútir.
“6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafndan evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret
mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçili÷i, süt ninelik, dadlk, bahçvanlk, kapclk gibi özel hizmetlerde çalútrlanlardr.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler
istisna kapsamna dâhil de÷ildir)”
Bu nedenle sadece kapc ve/veya kaloriferci çalútran apartman yönetimleri mükellefiyet tesis ettirme-
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yecek, bunlara yapt÷ ödemelerden gelir vergisi tevkifat yapmayacaklardr.
Apartman/Site yöneticili÷i GVK’nin 94/1. maddesine
göre “sair kurum” olarak tanmland÷ için, istisna
kapsamnda olmayan ve ücretli olarak çalútrlanlara
yaplan ödemelerden vergi tevkifat yapacaktr.
C- Temizlik Görevlisi, Bahçvan, Tesisatç Ve Elektrikçilere Yaplan Ödemeler
Temizlik görevlisi, tesisatç ve elektrikçilere yaplan
ödemelere iliúkin idari görüú zaman içerisinde de÷iúmiútir. 09.09.2004 tarihli aúa÷daki muktezada söz
konusu hizmetleri ifa edenler GVK’nin 23/6. maddesinde “hizmetçi” kapsamnda de÷erlendirilmiútir.
Muhasebeci ve spor yetkilisi ise kapsam dúnda de÷erlendirilmiútir.
“Sitenin güvenli÷ini sa÷lamakla görevli klnan “güvenlik görevlilerinin” ve bir yeri bekleyip korumakla görevli
kimse olarak tanmlanan “bekçilik” görevini yapan kiúilerin kapclk görevini yürüten kimselerle ayn nitelikte
görevli oldu÷una karar verilmiú olup site yönetimine
ba÷l olarak çalútrlan güvenlik elemanlarnn (bekçi,
kapc gibi) Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6.maddesinde
belirtilen “hizmetçi” kapsamnda de÷erlendirilmesi gerekmekte olup bu kiúiler ile temizlik görevlisi, bahçvan,
tesisatç ve elektrikçilere yaplan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesiyle tanm yaplan ücret ödemeleri dúnda tutularak Gelir Vergisi’nden istisna
edilmesi gerekmektedir. Ancak, muhasebeci ve spor
yetkilisi unvanl personelin 23/6. maddede belirtilen
“hizmetçi” kapsamnda de÷erlendirilmesi mümkün
olmad÷ndan bu kiúilere yaplan ödemelerin ücret
olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.”(2)
14.11.2011 tarihli muktezada ise bahçvan ve kaloriferciye yaplan ödemeler istisna kapsamnda;
elektrikçi, temizlikçi, aúç, güvenlik ve büro iúlerinde
çalútrlanlara yaplan ödemeler ise kapsam dúnda
de÷erlendirilmiútir.
“Bu itibarla, 20 bloklu 960 daireli sitenin ba÷msz bölümlerinden sadece 11 tanesinin iú yeri mahiyetinde bulunmas söz konusu siteyi ticaret mahalline dönüútürmeyece÷inden, gerçek veya tüzel kiúiye hizmet akdi ile
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ba÷l olmakszn, ticaret mahalli olmayan sitede çalútrlan bahçvan ve kaloriferciye yaplan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 1. fkrasnn 6 numaral bendi kapsamnda gelir vergisinden
müstesna tutulmas; elektrikçi, temizlikçi, aúç, güvenlik
ve büro iúlerinde çalútrlanlarn ise hizmetçi kapsamnda de÷erlendirilmesi mümkün bulunmad÷ndan, bu kiúilere yaplan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’
nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre vergi tevkifat
yaplmas gerekmektedir.” (3,4)
D-Apartman Yöneticili÷i Tarafndan Kömür Krc ve Taúyclarna, Hamallara, Kül Nakliyesi için
Traktör Sahiplerine Yaplan Ödemeler
Apartman/Site yöneticili÷inin; Gelir Vergisi Kanunu’
nun 9. maddesi kapsamnda olan kömür krc ve
taúyclarna, hamallara, kül atan ve taúyanlara gider

pusulas karúl÷ yapaca÷ ödemelerden ayn Kanunun 94.
maddesinin 13 numaral bendi uyarnca vergi tevkifat
yapmas gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunun 9/3. maddesinde; odun ve kömür krcs, hamallar gibi küçük sanat erbab belirtilmiútir.
Ayn maddenin 5. fkrasna göre; ziraat iúlerinde kullandklar, traktör gibi vastalarla nakliyecili÷i mutat
hâle getirmeksizin ara sra ücret karúl÷nda eúya ve
insan taúyan çiftçiler gelir vergisinden muaftr.
Dipnotlar:
(1) Gelir ødaresi Baúkanl÷nn 247.06.2010 tarih ve B.07.1.GøB.4.06.17.02DMG-1255-458 sayl muktezas
(2) østanbul Defterdarl÷nn 09.09.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-23/6 sayl
muktezas
(3) østanbul Vergi Dairesi Baúkanl÷nn 14.11.2011 tarih ve B.07.1.GøB.4.34.16.01-GVK
23-1999 sayl muktezas
(4) østanbul Vergi Dairesi Baúkanl÷nn 29.09.2011 tarih ve B.07.1.G
øB.4.34.19.02-019.01-1676 sayl muktezas
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VERGø KAYITLARININ RE’SEN TERKø (1)
Mustafa KÖSEOLU/
Mustafa KÖSEOöLUGelir
/ GelirUzman
Uzman
cek yöntemler 2004/13 Sayl øç Genelge ve devamnBilindi÷i üzere mükelleflerin iúe baúlama ve terk bildirimlerinin ne úekilde yaplmas gerekti÷i hususuna
da çkarlan mevzuatlar ile düzenlenmiútir. Bu genel213 sayl Vergi Usul Kanunu’ nda yer verilmiútir.
ge esas olarak vergi dairelerinin yapacaklar iúlemleri
Ancak belirlenen úekillerde veya hiç
belirlemekte olup burada geyaplmayan iúi terk bildirimleri nedeçen hususlarn bir an evvel ilgili
niyle özellikle úirketler baúta olmak
dairece yaplmas çok büyük
üzere bu durumda bulunan tüm
En basit
önem arz etmektedir.
mükelleflerin, mükellefiyet kaytlar
anlatmyla res’en terk Ancak iú yükü nedeniyle terk tagereksiz yere açk kalmakta ve hatr
rihinin belirlenmesinde bu kasaylr büyüklükte cezalara maruz kakurallara uygun terk dar önemli role sahip yoklama,
lnmaktadr.
yazúma gibi iúlemlerde gecikTüzel kiúilerde ise bu durum daha baúvurusu yaplmamú
meler yaúand÷ da ortadadr. En
vahim bir hâl almaktadr. Ticaret Sicil’
veya
hiç
terk
basit anlatmyla res’en terk
den kapatlamayan, dolaysyla da vergi dairesi mükellefiyet kaytlar siline- baúvurusu yaplmamú
kurallara uygun terk baúvurusu
meyen úirketler ise konu ile muhatap
yaplmamú veya hiç terk baúolmas durumunda
olan herkesin sorunu olmaya devam
vurusu yaplmamú olmas duetmektedir.
rumunda dahi mükellefin gayri
dahi mükellefin
Vergi idaresi ise buna iliúkin yapt÷
oldu÷unun veya gerçek bir
gayri faal oldu÷unun faal
çeúitli düzenlemelerle yaplan gerekfaaliyeti olmad÷nn (sahteci)
siz ve külfetli iúlere ksmen çözüm
veya gerçek bir
yine ayn genelgede belirlenen
bulmay baúarmútr.
Bu makalede, bahsedilen sorunlarn
faaliyeti olmad÷nn usuller çerçevesinde vergi dairesince tespit edilmeye çalen baútan ve olabildi÷ince sorunsuz
(sahteci)
yine
ayn
úlmasdr. (KDV beyannamesi
çözülmesinde yardm olaca÷ düúünülen baz pratik bilgiler verilmeye
genelgede belirlenen verilmemesi, vergi inceleme
raporu ile tespit edilmesi, di÷er
çalúlacaktr.
usuller
çerçevesinde
úekillerde)
Ayrca konunun ihtilafl bir durum
almas hâlinde ise aúa÷da açklanan
Terk ettirilmesi gerekti÷inin
vergi dairesince
basit iúlemlerin mükellefler ya da
anlaúlmas hâlinde ise aksine
tespit
edilmeye
temsilcilerce yaplmas gerçek durubir durum ortaya çkana kadar
mun ortaya çkarlmas bakmndan
(faaliyette bulundu÷unun tesçalúlmasdr.
oldukça etkili olacaktr.
pit edilmesi gibi) vergi dairesi
Re’sen terk uygulamalarnda izlenekaytlar kapatlmakta, beyan-
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name verme ile di÷er yükümlülüklerin yerine getirilmesi ilgili kiúiden (gerçek veya tüzel kiúilikten)
istenmemektedir. (Tasfiye ve iflas ile özellikli durumlar hariç)
Ancak buradaki en temel sorun vergi idaresince tespit edilen terk tarihi ile gerçek durumdaki olan ya da
mükellefin talep etmiú oldu÷u terk tarihinin kimi zaman uyuúmamasdr.
Bu nedenle oluúan bir zaman farkll÷ ise mükellefe
negatif anlamda parasal olarak yansmaktadr.
Mükelleflerin ve/veya muhasebecilerinin aúa÷da yazlan úekilde baz tedbirli iú ve iúlemler yapmalar,
ølgili dairelerine çeúitli bilgi ve belgeleri zamannda
sunmalar ve terk talebinde bulunmalar, ksacas
vergi dairelerinin gerçek duruma do÷ru bir an evvel
yönlendirilmesi herkesin yararna olacaktr. (Sahteci
mükellefler için bu durum kendi kendilerini ihbar
etmek anlamna gelece÷inden anlatlarn onlar için
geçerli olamayaca÷ tabiidir.)
Yaplmas tavsiye edilenler özetle aúa÷daki gibidir:
- Mükellefin bütün faaliyet araçlarnn (araç, makine

gibi) elden çkarlarak iúletmenin, herhangi bir faaliyet yapamayacak, yani tabiri caizse bomboú duruma
getirilmesi, bu durumun vergi dairesine annda bildirilmesi, gerekli tespitin yaplmasnn talep edilmesi
ve yaptrlmas, isletmenin gerçek anlamda faaliyet
yapamayacak oldu÷unun anlatlmas,
- øúletmenin katma de÷er vergisi beyannamesini üst
üste vermedi÷i ikinci dönemin hemen ardndan ba÷l
bulunulan vergi dairesine iúin terk edildi÷inin, herhangi bir faaliyette bulunulmad÷nn beyan edilmesi
ve çok fazla zaman kaybedilmeden ilk yoklamann tutulmasnn sa÷lanlmas,
- øú adresi ya da adreslerinden ayrld÷na iliúkin mülk
sahipleri nezdinde yoklama tutulmasnn talep edilmesi ve yoklama tutturulmas,
- Vergi dairesine baúvurularak tüm belgelerin iptal
ettirilmesi (fatura vb), ödeme kaydedici cihazn son
durumunun tespitinin talep edilmesi,
- Re’sen terk iúlemlerinin tamamlanmasndan sonra
kendilerine mükellefiyet kaydnn kapand÷na ve
re’sen terk ettirildi÷ine dair yaz verilmesinin talep
edilmesi.
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PART-TøME ÇALIùANLARIN SOSYAL GÜVENLøK HAKLARI
Berna GÖKCEN AYAN
Bornova Naci ùahin Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

I- GøRøù
øú sözleúmeleri, uygulamada genellikle görüldü÷ü
gibi, iúyerinde sürdürülen haftalk (45 saat) ve günlük
(7,5 saat) çalúma sürelerine uygun olarak tam süreli
yaplabilece÷i gibi, iúyerinde uygulanan çalúma sürelerinin altnda ksmi çalúma süresini içeren úekilde
de yaplabilir. 4857 sayl Kanun’un 13. maddesinde
“øúçinin normal haftalk çalúma süresinin, tam süreli iú
sözleúmesiyle çalúan emsal iúçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda yaplan
sözleúme, ksmi süreli iú sözleúmesi” olarak
tanmlanmútr. Ksmi süreli çalúma, iúyerinde tam
süreli iú sözleúmesi ile yaplan emsal çalúmann üçte
ikisi oranna kadar yaplan çalúmadr. (http://
www.ceis.org.tr, 2012).
Bu úekilde çalúanlarn tam süreli çalúanlar gibi sosyal
güvenlik haklarndan faydalanabilmeleri için özellikle
5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lk Sigortas Kanunu’nda önemli düzenlemeler yaplmú ve bu
kiúilere çeúitli haklar sa÷lanmútr. Özellikle ksmi
süreli çalúanlarn ksmi çalútklar süreler dúnda
kalan günlerini iste÷e ba÷l ödemesi veya borçlanabilme haklarnn getirilmesi part-time çalúanlar için
önemlidir. Ancak eksik kalan prim ödemesini kendi
tamamlama zorunlulu÷u bulunan düúük ücretlerle
çalúan sigortallarn, sa÷lanan haklardan nasl
faydalanabilece÷i de soru iúaretidir.
Çalúmamzda part-time çalúanlarn sosyal güvenlik
haklar ve bu haklardan faydalanabilme úartlar de÷erlendirilecektir.
II-PART-TøME ÇALIùANLARIN GENEL SAöLIK
SøGORTALILIöI
5510 sayl Kanunun geçici 12. maddesi; “4857 sayl øú Kanunu’nun 13. ve 14. maddelerine göre ksmi
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süreli iú sözleúmesiyle çalúanlar ile bu Kanun’a
göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az
çalúan sigortallarn eksik günlerine ait genel sa÷lk
sigortas primlerini 30 güne tamamlama yükümlülü÷ü 01.01.2012 tarihinde baúlar.” hükmüne amirdir.
Bu nedenle 01.01.2012 tarihinden itibaren, 4857 sayl øú Kanunu’nun 13. ve 14. maddelerine göre ksmi
süreli veya ça÷r üzerine çalúanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalúanlarn, Kanun’un
88. maddesi gere÷i eksik günlerine ait genel sa÷lk
sigortas primlerini 30 güne tamamlamalar zorunludur. Söz konusu kiúiler ile ilgili olarak yaplacak
re’sen tescil iúlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun
2012/2 sayl Genelge’sinde açklanmútr. Genelge
hükmüne göre; “Kanunun 88. maddesinin dördüncü fkras kapsamnda; çalúanlarn genel sa÷lk
sigortas tescil iúlemi, 01.01.2012 tarihinden önce bu
kapsamda çalúp bu tarihten sonra da çalúmaya
devam edecek sigortallar için aylk prim ve hizmet
belgesinde eksik gün nedeni, “06- Ksmi istihdam”
veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalúma”
seçene÷i iúaretleyen iúverenlere bir defaya mahsus
olmak üzere sistem üzerinden sorularak yaplacaktr.
øúverenlerin bu úekilde bildirim yapmamalar ya da
eksik bildirim yapmalar hâlinde, sistem üzerinden
her ay aylk prim ve hizmet belgesinin verilme
süresinden sonra (ayn 1’i ila 30’u arasnda ücret
alanlar için takip eden ayn 23’ü, ayn 15’i ile 14’ü
arasnda ücret alanlar için takip eden ayn 7’si) bu
kapsamda çalúan sigortallarn genel sa÷lk sigortas
tescil iúlemi, Kurum tarafndan re’sen yaplacaktr.
01.01.2012 tarihinden itibaren iúe baúlayan sigortallar için ise sigortal iúe giriú bildirgesinin “4857 sayl Kanun’un 13. ve 14. maddelerine göre ksmi süreli
veya ça÷r üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden
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az çalúyor mu ?”, “Evet/Hayr”, “Çalúlan gün says”
alannn iúaretlenmesi suretiyle eksik gün bildirimi
yaplan sigortallar re’sen tescil edileceklerdir.
Aylk prim hizmet belgesinde “06- Ksmi istihdam”
veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalúma”
seçene÷i iúaretlenecek, di÷er bir ifade ile sigortal hizmet dökümlerinin eksik gün nedeni ksmnda 06 ve
17 kodu olan sigortallar, çalúmadklar sürelere ait
genel sa÷lk sigortas primlerinin tamamlanmas için
60/g kapsamnda re’sen tescil edileceklerdir
01.01.2012 tarihinden itibaren genel sa÷lk sigortas primi ödemek
bir zorunluluk hâle gelmiútir. Ksmi
süreli çalúan uzun vadeli sigorta
kollar primini ödemese bile eksik
çalútklar günlerinin genel sa÷lk
sigortas primini ödemek zorundadr. Söz konusu prim tutar ise primin asgari ücret üzerinden ödendi÷i varsaymyla bile 19 günü
eksik kalan sigortal için ayda en az
22,42 en fazla 135,00 TL ödemesi
zorunlu hâle gelecektir.
III- PART-TøME ÇALIùANLARIN
øSTEöE BAöLI SøGORTALILIöI
Kanunun 50. maddesi ile ay içinde 30 günden az çalúan veya tam
gün çalúmayanlar, iste÷e ba÷l
sigortaya müracaat etmeleri halinde kalan sürelerini iste÷e ba÷l
sigortaya prim ödeyerek 30 güne
tamamlayabilmektedirler.
5510 sayl Kanunda iste÷e ba÷l sigortallar 4/b (Ba÷-Kur) kapsamnda saylrken, part-time çalúanlarn
30 günden az çalútklar sürelerde
geri kalan günlerini iste÷e ba÷l
ödemesi hâlinde bu süreler 4/a
(SSK) kapsamnda hizmet olarak
saylacaktr. Bu düzenleme bu kap

samdaki sigortallar için ayrcalkl bir düzenleme olarak de÷erlendirilebilir.
Part-time çalúan ve çalútklar ay içinde 30 günü tamamlamak için iste÷e ba÷l sigortal olmak isteyenlerin, iste÷e ba÷l sigortal giriú bildirgesi ile talepte
bulunmas gerekmektedir. Söz konusu kiúilerin talebi
hâlinde, iste÷e ba÷l iúe giriú bildirgesinde yer alan;
“………ay içinde 30 günden az çalúmam nedeniyle
kalan süreleri iste÷e ba÷l sigortaya prim ödeyerek
tamamlamak istiyorum”
“30 günden az çalúmam nedeniyle ................ gün iste÷e ba÷l sigorta
primi ödemek istiyorum” bölümlerini doldurmas gerekmektedir.

Part-time çalúan
ve çalútklar ay
içinde 30 günü
tamamlamak
için iste÷e ba÷l
sigortal olmak
isteyenlerin,
iste÷e ba÷l
sigortal giriú
bildirgesi ile
talepte bulunmas
gerekmektedir.

Ayn ay içerisinde iste÷e ba÷l sigortal olmak için talepte bulunmalar hâlinde, zorunlu sigortal
çalúmalarna ait prim ödeme gün
saylar ayn baúndan baúlanarak
mal edilece÷inden ve iste÷e ba÷l sigortaya prim ödedi÷i süreler
otuz günü geçmemek üzere eklenece÷inden, kiúilerin iste÷e ba÷l
sigortall÷ zorunlu sigortallklarna ait son günü takip eden günden baúlatlacaktr.
IV- PART-TøME ÇALIùANLARA
BORÇLANMA HAKKI
6111 sayl Yasa ile ksmi süreli çalúanlarn ksmi süreli çalútklar sürelerin primlerini borçlanabilmeleri imkân getirilmiútir (5510 sayl
Kanun, m.41/i). 01.03.2011 tarihinden itibaren part-time çalúanlar,
geriye dönük olarak 5510 sayl
Kanun’un 41. maddesinin birinci fkrasnn “i” bendine göre %32
prim oran üzerinden hizmet borçlanmas yaparak hem yaúllk hem
de genel sa÷lk sigortas primlerini
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ödeyebilmektedirler. Ancak parttime çalúma yaplabilecek süreler 01.03.2011 tarihinden sonraki
sürelerdir. Geriye dönük ve bu tarihten önceki part-time çalúma
dúnda kalan ksmi süreleri borçlanabilmek söz konusu de÷ildir.
Part-time çalúan ve iúsizlik ödene÷inden yararlanmayacak kiúilerin ileriye dönük olarak iúsizlik primi dâhil %35 ksmi iste÷e
ba÷l sigortallk tescili yaptrmak
yerine, geriye dönük olarak %32
ksmi süreli borçlanma yapmalar, prim ödeme yükü açsndan
daha avantajl olarak de÷erlendirilebilir.

Tam süreli çalúan
sigortalnn
malullük ayl÷ndan
yararlanabilmesi
için en az 60 ay
(1800 gün) uzun
vadeli sigorta
kollar primi
ödemesi gerekirken,
söz konusu süre
ksmi süreli çalúan
sigortalda 163,6
aya çkmaktadr
(5510 sayl
Kanun/m.26).

V- PART-TøME ÇALIùANLARIN
EMEKLøLøöø
Türkiye’de 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lk Sigortas
Kanunu’nda yaplan düzenlemeler ile ksmi zamanl ya da mevsimlik çalúan iúçi, prim ödeme
gün saysn di÷er iúçiler gibi kolay doldurma imkân sa÷land÷
söylenemez.
Özellikle uzun vadeli sigorta
kollar olan malullük, yaúllk ve ölüm sigorta kollarndan sa÷lanan edimler için uzun süre sisteme prim
ödemek gerekmektedir. Dolaysyla sistemden sadece gerekli prim ödeme gün saysn dolduranlar yararlanmakta, esnek çalúanlar ise düúük prim ödeme
gün saylar nedeniyle sosyal sigorta programlarnn
sa÷lad÷ edimlerden yararlanamamaktadrlar (Murat,
1996:134).
Bununla birlikte esnek çalúma biçimlerinde çalúanlar,
prim ödeme gün saylarn doldursalar bile, bu defa
da çalúrken düúük ücret üzerinden sosyal sigorta
primleri ödendi÷i için emekliliklerinde de düúük yaú-
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llk ayl÷ alma riski ile karú karúya
kalmaktadrlar. (Karadeniz, 2011:88).
Tam süreli çalúan sigortalnn malullük ayl÷ndan yararlanabilmesi için
en az 60 ay (1800 gün) uzun vadeli
sigorta kollar primi ödemesi gerekirken söz konusu süre ksmi süreli
çalúan sigortalda 163,6 aya çkmaktadr (5510 sayl Kanun/m.26).
Uzun vadeli sigorta kollarnn kapsad÷ bir di÷er risk olan yaúllk hâlinde ise tam aylk almak için tam süreli çalúan sigortalnn 240 ay, ksmi
süreli çalúan sigortalnn ise 654,5
ay çalúmas gerekmektedir. Bu da
yaklaúk 54,5 yla tekabül etmektedir
(Karadeniz, 2011:98).
SONUÇ
Özellikle günümüzde teknolojinin
önem kazanmas, üretim úekillerinin ve snrlarnn de÷iúimi istihdam
yaplarnda da önemli de÷iúimlere
neden olmaktadr. Kadnlarn çalúma hayatnda daha fazla yer almas
da tam süreli istihdam yaplar yerine ksmi süreli istihdam yaplarnn
oluúmasna neden olmuútur. Kadnlarn toplumdaki farkl rolleri ve sorumluluklarnn da olmas bu yaplarn hzla yaygnlaúmasna sebep olmuútur.
Artk ülkeler ve iúletmeler bu tür istihdam yaplarna
uygun çalúmaktadr. Part-time çalúma süreleri iúverenlerin sorumluluklarn azaltmas nedeniyle daha
tercih edilir hâle gelmiútir. Part-time çalúanlar ile tam
süreli çalúanlarn iú ve sosyal güvenlik haklarnda ortaya çkan farkll÷ azaltmak için hukuksal alanda çalúmalar da önem kazanmútr.
5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lk Sigortas
Kanunu’nda part-time çalúanlara iliúkin düzenlemelere yer verilmiú, 30 günden az çalúanlarn talepleri
hâlinde sadece genel sa÷lk sigortas primi ya da iste-
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÷e ba÷l primi ödeme imkân sunulmuú, böylece sa÷lk hizmetlerinden
faydalanabilme hakk verilmiútir.
øste÷e ba÷l olarak 30 günden az çalúlan süreleri iste÷e ba÷l ödeme
imkân olmayan sigortallara da ileride bu günleri borçlanarak ödeme
imkân sa÷lanmútr.
Ancak ksmi süreli çalúanlarn, eksik
kalan günlerini iste÷e ba÷l sigortal
olarak ödemeleri ya da borçlanabilmeleri olana÷, iúverenlerin sigortallar daha az prim ödemek ya da
vergi ödemekten kaçnmak amacyla ksmi süreli çalútrmaya zorlamalarna neden olabilecektir (Baúterzi,
2006:153-154). Di÷er yandan düzenlemenin, iúverenleri, tam süreli
çalúanlar ksmi süreli bildirilmesini
teúvik edece÷i ve kayt dú çalúmay arttraca÷ göz ard edilmemelidir.
Denetim elemanlarnn yetersizli÷i
dikkate alnd÷nda tam süreli çalúanlarn da ksmi süreli olarak bildirilmesi ile kayt dú çalúmann teúvik
edilme olasl÷ artmaktadr.
Ayrca düúük ücretlerle çalúanlarn
eksik günlerinin primlerini kendilerinin ödeme güçlerinin olup olmad÷
tam olarak bilinmemektedir. Bu durum, sigortallarn
geleceklerini de tehlikeye atmaktadr. øleride emek-

Ksmi süreli
çalúanlarn,
eksik kalan
günlerini
iste÷e ba÷l
sigortal olarak
ödemeleri ya da
borçlanabilmeleri
olana÷, iúverenlerin
sigortallar daha
az prim ödemek ya
da vergi ödemekten
kaçnmak amacyla
ksmi süreli
çalútrmaya
zorlamalarna
neden olabilecektir

li olamayan, emekli olmak için
daha uzun süre çalúan ve düúük
ücretlerle çalútklar için düúük
emekli maaú almak durumunda
braklan sigortallarn saylarnn
artmas kaçnlmazdr.
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BøR MATEMATøK SOHBETø
Beno Kuryel
Kuryel
Prof.Dr. Beno

Bir Kültür Olarak Matematik
Özellikle son üç yüz yldan beri süregelen anlayúla
matematik, hesaplama etkinli÷iyle neredeyse özdeúleútirilmiútir. Akademik çevreler genel olarak matematiksel kavramlaútrma süreçlerinin yalnzca problem çözümüyle ba÷lantl olmasnda srarcdrlar. Bir
ortodoksi biçiminde ortaya çkan bu yaklaúm, matemati÷in yararsal özelli÷ini öne sürerek kültürden ba÷mszl÷na iúaret eder. Ancak bu ortodoksi, teknoloji
ve ekonomiye dayanarak performansta olas en yüksek de÷ere varma hedefini tasarlamakla, matemati÷in kültürle derinden ba÷lantl oldu÷unu savunan
tezi onaylamak durumunda kalmaktadr. Bu ba÷lanty, düúüncenin genel evrimini belirleyen toplumsal,
siyasal ve ekonomik etmenlerden yaltlarak çözümlemek zaten olanakszdr.
ùöyle bir Pisagor’a kadar uzanrsak matemati÷in o
günün koúullarnda belirli bir dünya görüúünün ne kadar canl bir bileúeni oldu÷unu görmek mümkündür.
Geçerken Descartes’a u÷rarsak aklc paradigmayla
matemati÷in ne kadar ba÷lantl oldu÷unu izleyebiliriz. Bilginin günlük yaúam örgütleme gücünün ortaya
çkúyla yeni toplumsal dinamiklerin gerek aklc yaklaúma gerekse matemati÷in etkin yapsna ne kadar
gereksinme duydu÷unu gözlemek heyecan vericidir.
Bu arada Leibniz’ i de ziyaret edersek düúüncelerinin
karmaúk bir felsefi sistemle sk ba÷larn görmek ve
incelemek e÷lenceli bir araútrmadr. Çünkü matemati÷e sa÷lam felsefi temeller arayan Leibniz’ in görüúlerini, matematik kitaplarndaki ksa biyografik notlarn
ask yüzlü ifadelerinde bulmak olanakszdr.
Bilimkurgu yaptlarda da matematiksel metaforlara
skça rastlamaktayz. Örne÷in, yaúamn örgüsü bir
matrise benzetilirken ayn zamanda de÷iúmez bir
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düzen simgelenmektedir. Matris metaforunda iyi-kötü, güçlü-güçsüz gibi ikilemlerin dura÷an varl÷nda
matemati÷in deste÷ine baúvurulmaktadr. Matris bir
düzendir. Düzensizli÷in üstesinden gelecek olan düzenli bir güç. Bu yaklaúma göre, de÷iúmeyen yalnzca
düzen de÷il, ayn zamanda matemati÷in kendisidir
de. Matematik, yaúama damgasn vurmuú, güçlünün
vazgeçilmez ve ayrcalkl silah olmuútur. Uzaydan
gelecek baúka canllarla –elbette insans canllarla–
ortak tek dilimiz matematik olacaktr. Böylesi bir
“inanç“ çok yaygndr. Özellikle akademik çevrelerde
böylesi bir tasavvura rastlamak çok olasdr ve de ilginç bir kültürel tercihtir.
Bir baúka örnek de fraktal geometridir. Bu noktada
ilginç bir soru sorabiliriz: “Acaba, do÷ada rastlanan
fraktal desenler, matematiksel yaklaúmlarla m benzetilmektedir yoksa zaten do÷ada olan matemati÷in
fraktal geometri aracl÷yla farkna m varlmaktadr?
“ Bu soru bir kanya ya da çeúitli kanlara iúaret eder.
Diyebiliriz ki, bilginin yaratld÷ kültürel etkinliklerde
yaplanmú etkileúimlerin konusudur. Bugünün kültüründe çok yaygn bir kany ifade etmektedir: “Matematik do÷ada vardr.” Böylece, do÷adaki matemati÷i
keúfetmiú oluyoruz. Do÷ann mükemmel olarak kabul edilen iúleyiúi, matematik sayesinde olmaktadr
bu yaklaúma göre. Dikkat edilirse, herhangi bir fraktal yapnn resmini görenler bu fraktalin matematik
aracl÷yla elde edilen bir desen oldu÷unu ö÷rendi÷i anda matemati÷in do÷ada var oldu÷u kanaatine
sahip olur. Ancak, matematik olarak nasl elde edildi÷ini hiç merak etmez, bu soru aklna bile gelmez.
Bu durumda, matemati÷e olan “inanç” ön plana çkar.
Matemati÷in iktidarna biat etmek aúr bir kolaylkla
gerçekleúmektedir. Elbette, ideolojik bir duruútur bu.
Baúka bir deyiúle, kültürel bir de÷er taúr. øúaret edi-
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len inanç, matemati÷in kesinli÷ine olan güveni içerir.
Buna karúlk, sorunun ilk bölümünde ifade edilen
benzetimde fraktal yap, insann yaratt÷ bir geometrik úekildir. Karmaúk saylardan oluúan bir denklemin
yinelenen hesaplamalarna dayanr. Yinelenme do÷ann birçok yerinde vardr. Denizin sürekli olarak kylara vurmas yinelenen bir olaydr. Do÷adaki de÷iúimde benzer olaylarn tekrarna dayanan saysz olguya
rastlanr. Bu bir benzetimdir. Do÷ada matemati÷in
yer ald÷n göstermez. Tersine, matematikle do÷ann
benzetilebilece÷ine ve anlaúlaca÷na iúaret eder.
Matemati÷in kültür içinde yaúad÷na hoú bir örnek de, okullarda
ve okullardan evlere yaúamn her
boyutunda “denkleme”, maalesef
“formül” denmesidir. Bu durumda,
ezbere dayal okullaúmada felsefe
boyutunun yoksunlu÷u hemen ve
açkça göze çarpar. Denklem, bir
iliúkidir veya iliúkiler a÷dr. Yaúam
oluúturan birçok etmen arasndaki ba÷lant veya ba÷lantlar ifade
eder. Bu ba÷lantlardaki ”denk”
sözcü÷ü bir eúitli÷i ifade eder. øúte
matematik bu noktada devreye
girer. Do÷adaki olgu ve olaylar anlamak ve çözümlemek için
betimlemeler yapar. Yazar, çizer,
anlatr. Matematik dili kullanlmú
olur. Denklem artk bir formül de÷il, bir ifadedir, bir anlatmdr, yani
bir dil parçasdr. Eklemek gerekir
ki, bugün dünyada kabul görmüú
çok sayda matematik kitabnda da
matematiksel ba÷ntlar, “formül”
adyla anlmaktadr. Burada hayret edilecek bir úey yoktur. Çünkü,
matemati÷e hâkim olan bakú açs
matemati÷i, formüller ve yöntemler y÷nna indirgemiútir. Bu da,
basitçe bir kültürdür.

Matematikte Estetik
Henri Pioncaré’nin úöyle bir deyiúi vardr:
“Matematikçi, ar matemati÷i yararl oldu÷u için
araútrmaz; onu araútrr çünkü ondan haz alr ve
ondan haz alr, çünkü o güzeldir.” der. Pioncaré’nin
sözleri biraz abartl da olsa matematikte estetik
bir bileúenden söz etmemiz için oldukça çok neden
vardr. Bir matematikçi ve mühendis olarak
Pioncaré, matemati÷i fiziksel bilimlere uygulayarak
bire bir yaúamú ve do÷ay anlama u÷raúnda onun
kültürel boyutlarn görebilmiútir. Ne yazk ki,
matemati÷i yalnzca bir araç olarak gören ve bugünün e÷itim paradigmasna egemen olan pragmatik bakú açlar bu
çok yönlü kültürel etkinli÷i hiçe

Acaba, do÷ada
rastlanan fraktal
desenler,
matematiksel
yaklaúmlarla m
benzetilmektedir,
yoksa zaten
do÷ada olan
matemati÷in
fraktal geometri
aracl÷yla
farkna m
varlmaktadr?

sayagelmiú ve saymaktadr. Matematikçilerin ço÷u ne matemati÷in
felsefesi ne de pedagojisi ile
ilgilidirler. Bilginin edinilmesi, kavram olarak geliútirilmesi ve kulanlabilmesinde estetik yönlerin etkili
bir yeri vardr. Buna karún estetik
olgunun hiç de farknda olmadan
okullar bitirilmekte, felsefi boyutlarndan yaltlmú matematik ask
yüzü ile tannarak kalmaktadr.
Matematik, insana has bir etkinlik
olarak kültür yuma÷nda ve onun
tarihsel devinim süreçlerinde çeúitli
renkler kazanmútr. Buna karún,
yalnzca yararllk yönüyle ele
alnarak felsefeden koparld÷ gibi,
kültürel etmenlerinden de yaltlmú durumda kalmaktadr.
Matemati÷in estetik çekicili÷i, birçok yazar ve düúünür tarafndan
gerek edilgin bir tasarm olarak
gerekse gerçek bir araútrma u÷raúnda dile getirilmiútir. Kepler gibi
klasik ve ortaça÷ düúünürleri, “altn
oran” olgusunu snrsz bir coúku
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ile ifade etmiúlerdir. Her úeyde
oldu÷u gibi bir iúi baúarmann ya
da en azndan o iúe koyulmann
ilk koúullarndan birisi o iúi sevmektir. Bir úeyi sevmek ona ilgi
duymak, bir be÷eni duygusunu
içermektir. Matematik gibi soyut
tasarmlarn içinde mantk, sezgi
ve biçimi yakalamak, ayn zamanda bir esin kayna÷n beraberinde yaúamay getirir. G. H. Hardy’
nin belirtti÷i gibi, “Matematikçinin desenleri, bir ressamn ya da
bir úairin desenleri gibi güzel olmaldr.” Matemati÷i yaúayanlar;
yani onu bir yöntembilime
indirgemeyen, salt akademik bir
ekmek kaps olarak görmeyen,
sradan bir meslek iliúkisi içinde
olmayan kiúiler, kendi ruhsal yaplarna ve içinde büyüdükleri
kültürel koúullara ba÷l olarak daima matemati÷in güzelli÷inden
söz etme gereksinmesi duymuúlardr.
Matematikte, bir problem çözülür ya da bir kant yaplrken yaúanan süreç, ardúk gerilimler ve
gevúemelerle doludur. Sezgisel
bir atlm, mantksal bir engelle karúlaúabilir. Örne÷in geometrik bir gösterimde, sezgisel yolla çizilen
bir do÷ru parças, problemin kuruluúu ile çeliúebilir
ve gerilim yaratr. Ardndan çizilen bir baúka do÷ru
parças, problemin çözümünü hemen aydnlatabilir
ve haz dolu bir gevúeme yaúanr. Bir baúka durum,
hedeflenene varabilme duygusudur. Beklentiler gerçekleúmiútir. Gözlem ve deneyimlerle elde edilen
baz sonuçlara, matematik kantlar köprüsünden de
geçilerek varlabilmiútir. O anda insann yüzündeki
gülümseme, estetik bileúenin dúa vurmuú biçimlerinden birini örnekler. Bir baúka durum, matemati÷in

Matemati÷in estetik
çekicili÷i, birçok
yazar ve düúünür
tarafndan gerek
edilgin bir tasarm
olarak gerekse
gerçek bir araútrma
u÷raúnda dile
getirilmiútir. Kepler
gibi
klasik ve ortaça÷
düúünürleri, “altn
oran” olgusunu
snrsz bir coúku ile
ifade etmiúlerdir.
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sürprizlerle dolu olmasdr. Görseli
ve duyusal, zihnin biliúseli içinde
barndran bu yaplar, matemati÷e
tepkinin, kaygnn ve ayn zamanda
da iste÷in ve hazzn psikolojik ve felsefi (bilgikuramsal) yönlerini ifade
etmektedir. Bir di÷er estetik nitelik
matemati÷in özgürlü÷ü ve kstlamalar ayn anda yaúatabilmesidir.
Bana göre, bu estetik sonsuzluk,
matemati÷in “biricikli÷inde” yatar.
Geçen hafta yapt÷m “Matematik
Müzesi” önerisi matemati÷in estetik
bileúenini bütünüyle kapsar. Estetik,
matemati÷in iúlevselli÷inde de yer
alr. O bakmdan tarihsel geliúiminin
örnekleriyle doludur. Böylece matematik, müzeye kaldrlmayacak. Canll÷n, uygulanrl÷n ve soyutlama
lezzetlerini dinamik, devingen bir
müzede toplumla paylaúacak. Ve de
bir süreklilik kazanacak... Görüúlerinizi bekliyorum...

Bilgisayar ve Matematik
Bilgisayarlar artk o kadar yaygn ki,
onlar tanmayan herhalde yoktur.
Genel olarak tannma úekli, daha çok
her úeye muktedir bir makine yönünde. Faturalar bilgisayarlar verir, hesab onlar yapar. Bir
dü÷meye bastk m iú biter. Olay o kadar basit de÷il
elbette. Bilgisayar öncelikle elektronik bir aygttr. Ekran, klavyesi, belle÷i ve di÷er aksamyla, donanmyla birlikte bir makine özelli÷ini de taúr. Ancak, hesap
yaparken, resim ve grafik çizerken bir makine olmann dúnda bir özellik de taúr. Sanki bir canllk vardr
iúleyiúinde. Belirli bir plan ve izlenen bir yol boyunca
tanml bir iúi gerçekleútirir bilgisayarlar. Bu tanml iú, programlar aracl÷yla yaúama geçer. Bilgisayar
programlar, hedeflenen iúleri yapmak üzere kullanlan dillerdir. Bilgisayarlarla klavye ve ekran yardmyla
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iletiúim kurarz. Bir taraftan ellerimiz di÷er taraftan
gözlerimizle zihinsel bir faaliyetin içinde oluruz. Bugünkü geliúmeleri de göz önüne alrsak söz konusu
iletiúimde kendimizi sanki bir göstergeler tiyatrosunda hissedebiliriz. Bilgisayar ekranndaki çok sayda
simge, çeúitli renk ve yönlendirici úekillerle bize yol
gösterir. Hepsinin bir anlam vardr. Göstergeler bir
dile iúaret eder. Yapaca÷mz iú, renkli bir simge/úekil
veya resimle belirlenir. Bunlar ne yaplaca÷na iúaret
eder. Örne÷in, bir küçük yazc resim bizi yazcya yönlendirirken, beyaz bir kâ÷t simgesi yeni bir dosyann
açlmasn belirtir. Bu dille anlamlar üreterek istedi÷imiz iúi yapma olana÷n yaratmú oluruz.
Beceri dolu bir makine olarak görünen bilgisayar aslnda insann becerisinin sergilendi÷i bir sahne gibidir.
ønsanlar, bilgisayarlarn daha ilk admlarnda, böylesi
bir icadn yolunda ilerlerken matemati÷e dayandlar.
Matematiksel iúlemlerin nasl daha kolay ve hzl yaplabilece÷ini sordular kendilerine. Bu sorular, binyllar
boyunca dile getirilmiútir. Çok basit boncuklu, çentikli
el yapm araçlardan abaküse, mekânik olarak çalúan
çevirmeli hesap makinelerine, sürgülü hesap cetvelinden bilgisayarlarn ilk últlarna giden zengin bir
tarih vardr ardmzda. Girift hesaplarn daha kolay
yaplmas için, logaritma gibi matematik araçlarn da
göz önüne alrsak, matematik düúüncenin üretkenli÷i
konusunda bir fikir edinebiliriz. Tarih boyunca süregelen ve süre gidecek romantik bir úark...
Bugünün benzeúik bilgisayarlarnn çalúma ilkesinde
ikili say sistemi yatar. Görüldü÷ü gibi devrede yine
matematik var. Matemati÷in zengin ve de çok engin
dünyasndan bir icat daha. Yalnzca birlerden ve sfrlardan oluúan bir say dizgesi. Kendine özgü bir mantksal çat altnda istenen iúlemlerin yaplabilmesi için
kullanlan bir iletiúim arac. Baúka bir deyiúle, yeni bir
dil. Bu kez göstergeler birler ve sfrlardan oluúan nesneler. Bu nesneler, milyarlarca kez yinelenen danslar
eúli÷inde iúlemlere biçim verirler. Örne÷in, bilgisayar ekrannda bir dikdörtgenler prizmasna tepeden
ve yandan bakmak için bir dü÷meye basarken veya
tklarken aklmzn almad÷ ksa sürede sonuca ula-

úrz. Bu çok ksa süre içinde milyonlarca kez iúlem yaplmútr. Matris-vektör çarpm denen matematiksel
iúlem saysz kez yinelenerek prizmann koordinatlar
de÷iútirilir. Böylece, tepeden görülen prizma çok ama
çok ksa sürede yandan görünüverir.
Bilgisayar çok yararl bir araç. Araç oldu÷u kadar bilgiye eriúmenin, uygulamann ve ö÷renmenin yakn
bir yardmcs. Ancak, bu noktada biraz dikkatli olmak
gerek. Bilgisayarn gücü karúsnda insann düútü÷ü
bir yanlg var. O da úu: “Bilgisayar insann yerine koymak.” Zihinsel üretkenli÷imizi bilgisayar yardm ile
daha etkin ve verimli hâle getirmek çok hoú bir çizgi.
Ancak, zihnimizi bilgisayara indirgemek çok verimsiz
ve úanssz bir çizgi. Zihin, bilgisayara teslim edilince
basit bir robot oluveririz. Matematik ve bilgisayar, harika bir ikili... Düúünmeme rehavetine düúülmedikçe...
Matematikçe Konuúmak
Yazlarmda ço÷u kez matematik ve dil iliúkisine vurgu yapmaktaym. Bugün de matematikçe konuúmaktan söz edece÷im. Matematiksel edimler genellikle
düúünceye ait olarak kabul edilerek oraya indirgenir.
Salt zihinsel bir etkinlik biçiminde alglanr. Binyllardr süren bir anlayútr bu. Zihinsel faaliyetler bütünü
gibi ele alnr. Sessiz bir birey, önünde kâ÷t, elinde kalem ve karalamú oldu÷u kargack burgack simgeler.
Sessiz bir dünya. Düúüncelere dalmú bir zihnin sonsuzluklara yapt÷ bir yolculu÷a benzetilir belki de.
Paylaúlmas zor bir ortam. Zihin kendine yönelik ve
etraf ile göreli bir ilgisizlik içinde. Çizgi sanatna yansyan matematikçi dalgndr. Saçlar da÷lmú ve sakaln kesmeye vakit bulamamú bir adam. Evet, adam
dedim. Çünkü çizgilerde bile matematikçi kadn yoktur. Sanki erkek iúidir matematik. Böylesi bir ataerkil
anlayú vardr dünyada. Hatta saygn matematik dergilerinden bir tanesinde, “tarihte kadn matematikçiler” diye bir bölüm yaymlamút. Peki, “tarihte erkek
matematikçiler” diye bir yaz dizisi hazrlayabilirler
mi? Elbette hayr. Akllarna bile gelmez. Çünkü matematikçi zaten “erkek”tir. Bu yanlsama bile bize göstermektedir ki, matematik bir kültürdür. Kültür ise
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bir iletiúim a÷na tekabül eder. Bu
a÷da hüküm süren matematik suskundur ve içe kapaldr.

Kavram ve Konuúma
Matematik pedagojisinin en eksik
taraflarndan bir tanesi iúte bu “konuúmama” durumudur. Konuúmak,
bilme sürecinin önemli bir boyutudur. Bir çemberin alann bulurken
aklmza hemen bir “formül!!!” gelir
ve onu uygulayarak “sessizce” sonucu buluruz. Matematik; “Bu nasl
çözülür?” sorusuna indirgenmiútir.
Matematik soyutlama sanatnn
harika bir ortam iken, susar. Susan
çocuklar, yalnzca uygulamay ö÷renir. Önemli ölçüde matemati÷i
ezberlerler. Konuúurken kavramlara baúvurdu÷umuz için bilme
olgusunu da hem kendimize hem
de paylaút÷mz bireylere açmú
oluruz. Bir kuram kantlarken, matematiksel bir iliúkiyi türetirken ve
bir ba÷ntnn kayna÷n anlamaya
çalúrken düúüncelerimizi dile getirmemiz çok de÷erlidir. Matemati÷i konuúturmak veya matematikçe
konuúmak, matematiksel bilgileri
irdelemek demektir. Kavramlar
arasnda dolaúarak bir alglama
gücü oluúturabilmek anlamndadr. Derslerde ö÷retmen ve ö÷renciler matematikçe konuúabilirlerse
kavramsal ve kuramsal altyapnn
uygulamaya yönelen dünyasnda
kendilerini yöneten “formüllerden” kurtulmuú olurlar.
Dilerim, matematik pedagojisindeki bu ciddi sorunu
tartúacak ortamlar oluúur...

Bilgisayarn gücü
karúsnda insann
düútü÷ü bir
yanlg var. O da
úu: “Bilgisayar
insann yerine
koymak.” Zihinsel
üretkenli÷imizi
bilgisayar yardm
ile daha etkin
ve verimli hâle
getirmek çok
hoú bir çizgi.
Ancak, zihnimizi
bilgisayara
indirgemek çok
verimsiz ve
úanssz bir çizgi.

ùiir ve Konuúma
Peki, matemati÷i konuúturmaya
çalúan çabalar yok mudur? Tabii
ki, vardr. Bu yaz da bunlardan bir
tanesidir. ùiiri ele alalm biraz da.
Metaforlar eúli÷inde dokunan bir
sanat etkinli÷i. Soyutlama sanatnn enfes bir örne÷i. Çok güzel ve
anlaml. ùiir yazan birey, bir matematikçi gibi kendine dönen bir
dünyada yolculu÷a çkmyor mu?
Dalgn ve yorgun ama duygularn
estirdi÷i heyecan taúmyor mu?
ùiirin, matematikle iliúkilendirilmesi bu yönlerin çakúmasna dayanr. Fakat úiir okunur. Dile getirilir.
Konuúulur ve paylaúlr. ùiir, iletiúim kurar, susmaz. Suskun bir úiir
olabilir mi? ùiir konuúmay teúvik
ederken, matematik susmaya yönelik bir yaúam tasarlamútr tarih
boyunca. Suskun oldu÷u ölçüde
matematik içe dönmüú ve kendi
içinde bir dil yaratmútr. Kendi içene yönelen dil toplumun geneline
yabanclaúmútr. øçe dönen yapda,
“matematik kafal” insanlar matematik yapmúlar, geri kalanlar izlemiú veya “ö÷retilmiúlerdir.” Matematik kaygs, tüm
dünyada hissedilen, tartúlan, önlemler alnmaya çalúlan, farkl yaklaúmlarla incelenen bir kâbus de÷il
midir? Kültürel boyutlarndan uzak tutulan matematik, bir de iúlem yapmaya ve problem çözmeye yönelik bir yöntemler y÷nna indirgenince elbette susar.
Yaparak, “yarar de÷eri” üzerinden “sessizce” uygulanr
yalnzca.
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BAöIMSIZ DENETøM ve øÇ KONTROL
Ör. Grv. Hatice ÖZTEKN/
Serbest
Muhasebeci
Mali Müavir
Ögr.Grv.
Hatice ÖZTEKøN
/ SMMM
Celal Bayar Üniversitesi
1. øç Kontrol Sistemi
Genel Açklama
Dünyada yaúanan küresel etkili muhasebe ve denetim skandallarn takiben, iç kontrolün önemi daha da
belirginleúmiútir. Birçok ulusal ve uluslararas standart
ve düzenlemelerde, iç kontrol sisteminin kurulmas,
etkinli÷inin sa÷lanmas ve de÷erlendirilmesi yönünde düzenlemeler oluúturulmuútur.
øúletmeler geliúen ekonomik iliúkilerin etkisi ile fiziki olarak büyüdükçe faaliyetlerin ve meydana gelen
de÷er hareketlerinin says ve karmaúkl÷ arttkça
iúletme yönetiminin iúletme faaliyetlerini do÷rudan
do÷ruya kontrol etme olana÷ ortadan kalkmaktadr.
øç kontroller, finansal raporlamann güvenilirli÷i gibi
belirlenmiú amaçlara ulaúlmasn tehdit eden iúletme
ve hile risklerini hedef almak üzere, kurumsal yönetiúimden sorumlu olanlar ve yönetim tarafndan tasarlanmakta, uygulanmakta ve sürdürülmektedir.
Bir kontrol her zaman olas bir riske karúlk olarak
(azaltmak üzere) üzere tasarlanr. Bir riske yönelik olmayan kontrol tamamen gereksizdir.
øç kontrol sistemi, “ bir úirketin varlklarn korumak,
muhasebeye ve di÷er faaliyetlere iliúkin bilgi ve raporlarn do÷ruluk ve güvenilirli÷ini sa÷lamak, iúletmenin faaliyetlerinde etkinli÷i arttrmak, iúletme
yönetimince belirlenen politikalara,iúletme faaliyetlerinin uygunlu÷unu saptamak için kullanlan tüm
ölçü ve yöntemleri, hesap plannn ve raporlama sisteminin kurulmasn, görev, yetki ve sorumluluklarn
belirlenmesini ve denetime tabi tutulan iúletmenin
organizasyon plann kapsayan bir sistem” olarak tanmlanabilir.

1.2. øç Kontrolün Hedefleri
Denetçi, denetimi planlamak ve etkin bir denetim
yaklaúm geliútirmek için muhasebe ve iç kontrol
sistemlerini yeterince anlamaldr. Denetçi, denetim
riskini belirlerken ve denetim riskini kabul edilebilir
en alt düzeye indirecek denetim prosedürlerini oluútururken mesleki kanaatini kullanmaldr.
øç kontrol, belirli bir risk unsurunu azaltmak veya bir
kontrol amacna ulaúmak için, yönetimin verdi÷i karúlktr. øúletmelerin amaçlar ile bu amaçlara ulaúlmasn sa÷lamak üzere uygulad÷ iç kontroller arasnda do÷rudan bir iliúki vardr. Amaçlar belirlendikten
sonra bu amaçlara ulaúlmasn engelleyebilecek olas
olaylarn (risklerin) belirlenmesi ve de÷erlendirilmesi
mümkündür. Bu bilgilere dayanarak, yönetim iç kontrolün tasarlanmas da dahil olmak üzere uygun admlar atabilecektir.
øç kontrol amaçlar geniú olarak dört bölüme ayrlabilir:
• øúletmenin misyonunu destekleyen stratejik, yüksek
düzeyli hedefler,
• Finansal raporlamann güvenilirli÷i,
• Faaliyetlerin etkilili÷i ve verimlili÷i,
• Yasa ve düzenlemelere uygunluk.
Denetim çalúmalarnda dikkate alnan ve yararlanlan iç kontroller, temelde finansal raporlamaya iliúkin
olan iç kontrollerdir.
Üretim, kalite kontrol ve çalúanlarn sa÷lk ve güvenlik gerekliliklerine uyumu gibi faaliyetsel kontroller,
aúa÷daki durumlar haricinde normalde denetim ile
ilgili de÷ildirler:
• Analitik inceleme prosedürlerinde kullanlmas gerekli bilgiler,
• Finansal tablolarda yer alan açklamalarda kullanlan
bilgiler.
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Etkin bir iç kontrol sistemi, belirli büyüklü÷e sahip t÷ muhtelif risklerin rutin olarak belirlenerek de÷erkuruluúlar için büyük önem arz eder. Büyüme bera- lendirilmesi yaplmaldr. Önemli risklere gönderme
berinde faaliyetlerin etkin biçimde kontrol edilmesi yaplmas ve bu risklerin azaltlmas amacyla kontrol
faaliyetlerin ve di÷er mekânizmalar proaktif bir úekilgere÷ini de gündeme getirecektir. Çünkü büyüme,
de tasarlanmaldr.
faaliyetlerin standartlara, yasa ve yönetmeliklere uyBu unsurlar esas olarak aúa÷daki úekilde gösterildi÷i
gunlu÷u ile ilgili baz faaliyetler ortaya çkarabilir ve gibi iúletmenin finansal raporlamaya yönelik hedefleayni zamanda çeúitli birimler arasnda etkin bir koor- ri ile ilgilidir.
dinasyonu da gerektirebilir. Yetki ve sorumluluklarn
tam olarak belirlenmedi÷i ve birimler aras koordinas1.3.1. Kontrol Ortam
yon eksikli÷i bulunan iúletmelerin baúarlar olumsuz
IFAC bünyesinde ki Uluslararas
yönde etkilenecektir.
Denetim ve Güvence Standartlar
Etkin çalúan iç kontrol sistemi, iúKurulu (IAASB) tarafndan yapletme yönetimi ve sahipleri için
lan tanma göre kontrol ortam, iç
oldu÷u kadar, ba÷msz denetçiler
kontrol sistemi ile ilgili üst yönetiiçin de önem taúmaktadr. Çünkü
min
ve di÷er yöneticilerin yaklaDenetçi, denetimi
ba÷msz denetim çalúmasnn
úmlar, duyarllklar ve davranúplanlamak ve etkin
planlanmasnda dikkate alnan
lar ile iç kontrol sisteminin úirket
faktörlerin baúnda, müúteri firmabir denetim yaklaúm içindeki önemlilik derecesidir.
nn iç kontrol sistemi yer almakKontrol ortam etkin iç kontrolün
geliútirmek için
tadr. Etkin bir iç kontrol sistemi,
temelini oluúturmaktadr. øúletmeba÷msz denetim çalúmasnn
de disiplin ve etkili bir yaplanma
muhasebe ve iç
kalitesini olumlu yönde etkiledi÷i
sa÷lamaktadr. øúletme organizaskontrol
sistemlerini
gibi, denetime harcanan sürenin
yonunun yaklaúmn belirlemekte,
ksalmasna, dolaysyla maliyetleyeterince anlamaldr. insanlardaki kontrol bilincini veya
rin azalmasna da neden olur.
farkndal÷n etkilemektedir.
Denetçi, denetim
Kontrol ortam kurumsal yönetiúim ve yönetim iúlevlerine de÷inriskini
belirlerken
ve
1.3. øç Kontrolün Unsurlar
Kontrol ortam ayrca
denetim riskini kabul mektedir.
øç kontrol sistemi beú alt unsurdan
yönetiúimden sorumlu olanlar ile
oluúmaktadr:
edilebilir
en
alt
düzeye
yönetimin iúletmenin iç kontrolü• Kontrol ortam,
ne ve bunun iúletmedeki önemine
indirecek denetim
• Risk de÷erlendirme,
yaklaúm, farkndal÷ ve aksiyon• Bilgi sistemi,
prosedürlerini
larn da ele almaktadr.
• Kontrol faaliyetleri,
Kontrol
ortam kontrollerinin yaoluútururken
• Gözetim.
ps genellikle yaygn ve genelBu unsurlar; úirketin içinde sa÷lam
mesleki kanaatini
dir. Bunlar, önemli bir yanlúl÷
bir iç kontrol kurulmas için yönetikullanmaldr.
do÷rudan engellemez veya bulup
ci liderlik, de÷er paylaúm ve kontdüzeltmezler. Bunun yerine di÷er
rol sorumlulu÷unu vurgulayan bir
kültür içinde çalúrlar. Organizastüm kontrollerin üzerine kurulabiyonun tüm fonksiyonlar içerisinde
lece÷i önemli bir temel oluútururve her kademede úirketin karúlaú-
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lar. Örne÷in, e÷er yönetimin kontrollere karú genel
olarak negatif bir tutumu var ise bu kontroller ne kadar iyi tasarlanmú olurlarsa olsunlar di÷er kontrollerin (satúlar vb.) etkinli÷ini azaltacaktr.
Bir iúletmenin kontrol ortamnn içeri÷inin denetçi
tarafndan de÷erlendirmesi aúamasnda, aúa÷daki
tabloda açklanan noktalara dikkat etmek gereklidir.

Organizasyon
Yaps

De÷inilecek Kilit
Açklama
Ö÷eler
Dürüstlük ve etik de÷erler
Dürüstlük ve
di÷er kontrollerin tasarm,
Di÷er Etik De÷eryönetimi ve gözetiminin etlerin øletiúimi ve
kinli÷ini arttracak temel unYaptrm
surlardr.

Yetkinli÷e
Ba÷llk

Yönetimin belirli iúler için yetkinlik düzeylerini göz önünde
bulundurup bulundurmad÷
etkin kontrollerde kilit rol oynamaktadr.

Kurumsal yönetiúimden sorumlu olanlarn içerdikleri
özellikler:
• Yönetimden ba÷mszlklar,
Kurumsal Yöneti- • Deneyimleri ve itibarlar,
úimden Sorumlu • øúin içerisinde ne kadar buOlanlarn Katl- lunduklar ve aldklar bilgilem
rin ayrntlar ile faaliyetlerin
incelenme dereceleri,
• øç ve ba÷msz denetçilerle
iliúkileri.
Yönetimin iúletme risklerini
alma ve yönetme yaklaúm
Yönetimin Felseve yönetimin finansal raporfesi ve Faaliyet
lama, bilgi iúleme süreci, muBiçimi
hasebe iúlevleri ve çalúanlara
olan tavr ve eylemleri.

Yetki ve
Sorumluluklarn
Da÷tm

øúletmenin amaçlarna ulaúmak için yürüttü÷ü faaliyetlerin, planland÷, yürütüldü÷ü,
kontrol edildi÷i ve yeniden
gözden geçirildi÷i çerçevedir.

øúletmenin yürüttü÷ü faaliyetler için yetki ve sorumluluklarn nasl da÷tld÷ ve
raporlama iliúkileri ile yetki
verme hiyerarúilerinin nasl
oluúturuldu÷u bu kapsamda
yer alr.

øúe alm, oryantasyon, e÷itim,
ønsan Kaynaklar
de÷erlendirme, danúmanlk,
Politika ve
yükseltme, ücretlendirme ve
Uygulamalar
iyileútirme faaliyetleri.

Yukarda özetlenen kontroller iúletmenin geneline
yaygndr ve ço÷unlukla geleneksel kontrol faaliyetlerine kyasla de÷erlendirilmeleri daha sübjektiftir.
Dolaysyla ba÷msz denetçiler bu de÷erlendirmelerinde mesleki yarglarn kullanmaktadrlar.
Kontrol ortamnn güçlü olmas, baz durumlarda zayf iúlem ve süreçlere dayanan kontrollerin telafi edilmesine hatta yerine geçmesine imkân sa÷lamaktadr.
Ancak, kontrol ortam zayflklar, iç kontrolün di÷er
unsurlarndaki olumlu yaplanmalar zayflatabilir
veya bunlarn etkisini yok edebilir. Örne÷in, e÷er bir
iúletmede dürüstlük ve etik davranú mevcut de÷ilse,
denetçinin finansal tablolardaki yanlúlklar bulmada
hangi denetim prosedürlerinin etkin olabilece÷ini seçerken dikkatlice düúünmesi gerekir. Baz olaylarda,
iç kontrolün zayflk derecesi, denetçiye tek alternatif
olarak iúten çekilmeyi brakabilir.
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Küçük øúletmelerde Kontrol Ortam
Küçük iúletmelerde bulunan kontrol ortam, daha büyük iúletmelere göre daha farkl olmakla beraber, en
az onlarnki kadar önemlidir. Bu durum, özellikle iúletmenin görevler ayrl÷ gibi geleneksel kontrol faaliyetlerini uygulayabilecek kadar çalúan ya da kayna÷
olmad÷nda geçerlidir.
Küçük iúletmelerde, yetkin bir sahip-yöneticinin faaliyetlere aktif katlm kontrol ortamn güçlendirirken
görevler ayrl÷ gibi di÷er kontrol faaliyetlerine duyulan ihtiyac azaltabilir. Sonuç olarak, güçlü bir kontrol
ortam, dolayl olarak belirli türdeki yanlúlklar önlemek veya bulup düzeltmekte yardmc olabilir. Örne÷in, sahip-yönetici iúlemleri tamamlanmadan önce
gözden geçiriyor ve onaylyor ise, bu belirli hatalarn
ya da hilenin önlenmesi veya bulunup düzeltilmesi
için yardmc olabilir.
Küçük iúletmelerde kontrol ortam kontrollerini destekleyecek belgeleme daha az olacaktr. Örne÷in, büyük iúletmeler genellikle çalúanlarna kabul edilebilir
davranúlar belirleyen ve bu kurallar çi÷nendi÷inde
karúlaúlacak sonuçlar belirten davranú kurallarn
yazl olarak sa÷layabilirler. Küçük iúletmeler ise benzer de÷erleri ve kabul edilebilir davranúlar sözlü iletiúimlerle ve yönetimin örnek oluúturmas ile çalúanlarna aktarrlar.
Belirli bir kontrol için destekleyici belgelemenin olmamas durumunda, denetçi denetim dosyas için bir
not hazrlayabilir. Örne÷in, dürüstlük ve etik de÷erlerin iletiúimi ve dayatlmasnn mevcut olup olmad÷
ele alnrken denetçi,
• øúletmenin de÷erlerini, kabul edilebilir davranúlarn
ve yaptrm faaliyetlerini, yönetim ile tartúmalar sonucu belirleyebilir. Denetçi daha sonra ilgili kontrolü
incelerken bunlarn yeterli olup olmadklarn de÷erlendirir.
• Bir ya da iki çalúana iúletmenin de÷erlerinin, kabul
edilebilir davranúlarnn ve yaptrm faaliyetlerinin
neler oldu÷unu düúündüklerini sorabilir. Bu görüúmeler yönetimin de÷erlerinin ve kabul edilebilir davranúlarnn çalúanlara iletilip yaptrma tabi olup ol-
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mad÷n anlamaya yarar.
Küçük iúletmelerin kontrol ortamnda dikkate alnacak kilit noktalarn bazlar aúa÷daki tabloda yer almaktadr:
Kontrol
Unsurlar

Anahtar
Soru

Dü rü s t lük ve Etik
De÷erlerin
øletiúimi ve
Yaptrm

Pe r s o n e l i n
dürüst, yasal
veya etik olmayan davr anúlar da
bulunmasn
teúvik edebilecek úeylerin engellenmesi veya
azaltlmas
için var olan
yön etim
davranúlar
nelerdir?

Olas Kontroller

• Yönetim sürekli olarak, sözle ve davranúlar ile yüksek etik
standartlara ba÷ll÷n göstermektedir.
• Yönetim personelin
dürüst veya etik olmayan davranúlara
kalkúmasn teúvik
edecek úeyleri ortadan
kaldrmakta
veya azaltmaktadr.
• Etik ve ahlakl davranúlar için beklenen
standartlar belirleyen davranú kurallar
mevcuttur.
• Çalúanlar hangi
davranúlarn kabul
edilebilir, hangilerinin kabul edilemez
oldu÷unu açkça anlamúlardr ve uygun
olmayan bir davranúla karúlaútklarnda ne yapacaklarn
bilmektedirler.

1.3.2. Risk De÷erlendirme
Büyüklüklerine, yaplarna, do÷alarna ve bulunduklar sektörlere ba÷l olmakszn tüm úirketler, organizasyonlarn hemen hemen tüm seviyelerinde risklerle karúlaúrlar.
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Riskler, úirketin yaúamn sürdürme yetene÷ini, baúarl bir úekilde rekabet etmesini, güçlü bir mali yap
oluúturmasn, pozitif bir imaj oluúturmasn, hizmetlerinin ve ürünlerinin toplam kalitesini etkiler. Hedeflerin konulmas risk de÷erlendirmenin ön koúulunu
oluúturur. øúletme riskleri tanmlamadan önce hedeflerin mevcut olmas ve tanmlanan risklerin yönetilmesi için gereken tedbirlerin alnmas gerekmektedir.
Hedef belirlemek, iç kontrolün bir unsuru olmamasna karúlk, iç kontrol tesis edilmesinde ön koúul oluúturur.
Risk de÷erlendirme süreci, yönetime hangi iúletme
ve/veya hile riskinin yönetilmesi gerekti÷i ve duruma
göre hangi karúlklarn verilmesi gerekti÷ini belirlemek için, uygun bilgileri sa÷lar. Yönetim, belirli riskleri ele almak için plan, program veya karú eylemler
oluúturabilir ya da maliyet veya di÷er gerekçeler ile
bir riski kabul etmeye karar verebilir.
E÷er iúletmenin risk de÷erlendirme süreci koúullara
uygun ve yeterli ise denetçinin önemli yanlúlk risklerini belirlemesinde yardmc olacaktr. Bir risk de÷erlendirme süreci normalde aúa÷daki konular ele
almaktadr:
• Faaliyet ortamndaki de÷iúiklikler,
• Yeni kdemli personel,
• Yeni veya yenileútirilmiú bilgi sistemleri,
• Hzl büyüme,
• Yeni teknolojiler,
• Yeni iú modelleri, ürünler veya faaliyetler,
• Kurumsal yaplandrmalar (elden çkarma ve edinmeler dâhil),
• Geniúletilmiú yabanc operasyonlar,
• Yeni muhasebe bildirimleri.
Biçimsel bir risk de÷erlendirme sürecinin bulunma
olasl÷ düúük olan küçük iúletmelerde, denetçi yönetim ile iúletme risklerinin nasl tanmland÷n ve nasl
ele alndklarn tartúmaldr.
Yönetimin yaptklar açsndan, denetçi aúa÷da sralanan unsurlar dikkate almaldr:
• Finansal raporlamaya iliúkin iúletme risklerinin nasl
tanmland÷,

• Risklerin önemlili÷inin nasl tahmin edildi÷i,
• Gerçekleúme olaslklarnn nasl de÷erlendirildi÷i,
• Bunlar yönetmek üzere uygulanacak karú eylemlere nasl karar verildi÷i.
E÷er denetçi yönetimin tanmlayamamú oldu÷u
önemli yanlúlk riski belirlerse, aúa÷daki noktalara
dikkat etmelidir:
• Yönetimin süreçleri neden baúarszdr?
• Süreçler koúullara uygun mudur?
E÷er iúletmenin risk de÷erlendirme sürecinde önemli
bir zayflk mevcutsa (veya bir süreç yok ise) bu yönetimle ve varsa kurumsal yönetiúimden sorumlu olanlar ile görüúülmelidir.
1.3.3. Bilgi Sistemi
Yönetim aúa÷daki konular için güvenilir bilgi talep
etme durumundadr:
• øúletmeyi yönetmek (planlama, bütçeleme, performans gözetimi, kaynaklarn da÷tm, fiyatlama ve
raporlama amaçlar için finansal tablolar hazrlama
gibi),
• Amaçlara ulaúmak,
• Risk unsurlarn belirlemek, de÷erlendirmek ve bunlara karúlk vermek.
Bu bilgilerin belirlenmesi, kaydedilmesi ve zamannda karar amaçl olarak gereksinim duyan personele
iletilmesi gerekmektedir.
Bir bilgi sistemi,
• Altyapdan (fiziksel ve donanmsal unsurlar),
• Yazlmlardan,
• ønsanlardan,
• Prosedürlerden,
• Verilerden
oluúmaktadr.
1.3.4. Kontrol Faaliyetleri
Kontrol faaliyetleri, iúletme yönetiminin talimatlarnn
uygulanmasn sa÷layan usul ve esaslardr. Örne÷in,
mallarn kredi riski yüksek olan bir müúteriye gönderilmedi÷inden veya yalnzca yetkilendirilmiú satn almalarn yapld÷ndan emin olmak gibi. Bu kontroller,
yeterince kullanldklar ortamlarda, iúletmenin amaç-
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larna ulaúmasn engelleyebilecek
• Belirlenmiú kontrol amaçlarn yerine getirmede etkin olup olmadrisklere karúlk vermektedirler.
÷,
Bilgi teknolojileri veya elle gerçekRisk
de÷erlendirme
• Çalúanlar tarafndan uygun bir
leútirilen ilgili kontrol faaliyetleri,
úekilde uygulanp uygulanmad÷
iúletme süreçleri ve varlklarn kosüreci, yönetime
ve anlaúlp anlaúlmad÷,
runmas gibi ola÷an faaliyetlerde
hangi
iúletme
ve/
• Günlük olarak kullanlp kullanlortaya çkabilecek riskleri azaltmak
veya hile riskinin
mad÷ ve kendisine uyumlu olup
üzere tasarlanrlar.
olmad÷,
øúin konusuna göre oluúturulan
yönetilmesi gerekti÷i
süreçler, belirli bir çkt sa÷lamak
• Koúullardaki de÷iúiklikleri yanstve duruma göre hangi mak üzere de÷iúikli÷e veya geliúüzere tasarlanan yapsal faaliyetler
bütünüdür.
karúlklarn verilmesi tirmeye ihtiyaç duyup duymad÷
Ço÷u bilgi sistemi, bilgi teknolojihakknda yönetime geri bildirim
lerinden (BT) yo÷un bir úekilde faygerekti÷ini belirlemek sa÷lamaktadr.
dalanr. Bunlar finansal raporlama
Küçük iúletmelerde süregelen
için, uygun bilgileri
ve iç kontrol amaçlarna ulaúmaya
gözetim faaliyetleri genelde bidestek olan bilgileri belirler, toplar, sa÷lar. Yönetim, belirli
çimsel de÷ildir ve genellikle iúiúler ve da÷trlar.
riskleri ele almak
letmenin normal yinelenen faa1.3.5. Gözetim
liyetleri içerisine dahil edilirler.
øç kontrol sisteminin performans
için plan, program
Yönetimin operasyonlara yakikalitesinin de÷erlendirilmesi süreveya
karú
eylemler
nen dâhil oldu÷u durumlarda,
ci, gözetim olarak adlandrlabilir.
beklentilerden sapmalar ve fiPerformans kalitesinin sa÷lanmas,
oluúturabilir ya da
sürekli gözetim faaliyetleri ve banansal verilerdeki hatalar gemaliyet veya di÷er
÷msz de÷erlendirme faaliyetleri
nellikle fark edebilir ve düzeltici
ile gerçekleútirilir. Sürekli gözetim,
gerekçeler ile bir riski iúlemlerde bulunabilir.
faaliyetlerin seyri içerisinde gerYönetimin gözetim faaliyetinde,
kabul etmeye karar
çekleúir. Bu faaliyetler, yönetimin
iúletme dúndan gelecek bilgive denetimin düzenli faaliyetleri
verebilir.
leri de kullanmaktadr. Bunlara
ile birlikte personelin görevlerini
örnek olarak aúa÷dakiler gösteyaparken gerçekleútirdi÷i di÷er etrilebilir:
kinlikleri de içerir. Ba÷msz de÷erlendirmelerin ( denetim) kapsam
ve skl÷, temel olarak risklerin de÷erlendirilmesine • Müúterilerden gelen úikâyetler,
ve sürekli gözetim prosedürlerinin etkinli÷ine ba÷l- • Lisans verenler, finansal kuruluúlar ve düzenleyici otoritelerden gelen yorumlar,
dr.
Kontrollerin gözetimi, zaman içerisinde iç kontrolün • Denetçiler ve danúmanlar ile iç kontrole iliúkin
performansnn etkinli÷ini de÷erlendirmeyi amaç- görüúmeler.
lamaktadr. Gözetimin amac, kontrollerin do÷ru bir
úekilde iúledi÷inden emin olmak ve e÷er gerekiyorsa
KAYNAKÇA
düzeltici önlemleri almaktr.
Prof. Dr. Nejat Bozkurt; TÜRMOB Ba÷msz Denetim
Gözetim, iúletmede riskleri azaltmak üzere tasarlanE÷itimi Ders Notlar
mú olan iç kontrol sisteminin,
Doç. Dr. Tamer Aksoy; Basel ve øç Kontrol
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6102 SAYILI YEN TÜRK TCARET KANUNU’ NA GÖRE ANONM
RKET VE LMTED RKETLERDE BAIMSIZ DENETME BAKI
Osman BULUT
Serbest Muhasebeci Mali Müavir
1- Bamsz denetim nedir?
Anonim irket ve limited irketlerinin nansal
tablolarnn ve dier nansal bilgilerinin gerçek
durumunu yanstp yanstmadnn, tespit edilebilmesi
için irkete ait defter, kayt ve belgelerinin
incelenmesidir. ÖRNEK: irket bilançosunda, kasada
100.000 TL, bankada 500.000 TL ve irketin de
1.000.000 TL kar ettii bilgileri yer alyorsa, bu
bilgilerin doruluu ve gerçei yanstp yanstmad,
bamsz denetim kapsamnda incelenecektir.
2- Kimler bamsz denetçi olabileceklerdir?
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurulunca, bamsz denetim yapmak üzere
yetkilendirilen Yeminli Mali Müavir veya Serbest
Muhasebeci Mali Müavirler bamsz denetçi
olarak görevlendirileceklerdir. Yetkilendirilen kiiler,
kurumun internet sitesinden ilan edileceklerdir.
3- Bamsz denetim kuruluu nedir?
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurulunca, bamsz denetim yapmak üzere
yetkilendirilen sermaye irketleri, bamsz denetim
kuruluudur. Bu kurulular da Kurumun internet
sitesinden ilan edileceklerdir.
4- Eski TTK’ na göre seçilen murakplarn görevleri
hangi tarihte sona erecektir?
Murakplarn görevleri, yeni Türk Ticaret Kanunu
uyarnca bamsz denetçinin veya bamsz denetim
kuruluunun irket genel kurulunca seçilmesi ile birlikte
sona erecektir. Bamsz denetçinin de en geç 1 Mart
2013 tarihine kadar seçilmesi zorunludur. ÖRNEK;
Yeni TTK’na göre irketi denetleyecek bamsz

denetçi 31 Ocak 2013 tarihinde seçilmi ise eski TTK’
na göre seçilmi olan murakp veya murakplarn
görevi bu tarih itibariyle sona erecektir.
5- Genel kurul tarafndan seçilen ve irketi denetleyen
murakplar yeni TTK ile kaldrld m?
Eski TTK’na göre, anonim irket ilemleri, genel kurul
tarafndan irket orta olan veya olmayanlar arasnda
seçilen en az bir, en çok be kiiden oluan murakp
veya murakplarca denetleniyordu.
Yeni Türk Ticaret Kanunu da, bu denetim sisteminin
dolaysyla da bu denetimi yerine getirmek üzere genel
kurulca irketin orta olan veya olmayanlarn murakp
olarak seçilmesine ilikin düzenlemeleri yürürlükten
kaldrlm ve anonim irketleri bamsz denetim
kapsamna zorunlu olarak alnmtr. Bu zorunluluk
limited irketlere de uygulanacaktr.
6- Hangi anonim irketler bamsz denetimlerini
yaptrmak üzere bir bamsz denetim kuruluunu
seçmek zorundadrlar?
Halka açk A..ler, bankalar, sigorta, reasürans ve
emeklilik irketleri, faktoring, nansman, nansal
kiralama, varlk yönetim irketleri, emekli fonlar,
ihraççlar ve Sermaye Piyasas kurumlar ile faaliyet
alanlar, ilem hacimleri, istihdam etikleri çalan says
ve benzeri ölçülere göre önemli ölçüde kamuoyunu
ilgilendirdii için Kamu gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlar Kurulunca kamu yararn
ilgilendiren kurulu olarak deerlendirilen Anonim
irketlerinin bamsz denetimi, bamsz denetim
kuruluunca yerine getirilecektir.
Yukarda saylan anonim irketler dnda kalan
anonim irketler ise bamsz denetimlerini yaptrmak
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üzere Kurum tarafndan yetkilendirilmi bir bamsz
denetim kuruluuna seçebilecekleri gibi, yine kurumca
bamsz denetim yapmak üzere yetkilendirmi olan
bir veya birden fazla YMM ya da SMMM de bamsz
denetçi olarak seçilebilecektir.
7- Seçilen bamsz denetçi, hangi artlarn
varlndan görevinden ayrlabileceklerdir?
Anonim irket ve limited irket genel kurulunca,
bamsz denetim yapmak üzere seçilen denetçi, ancak
hakl bir sebebin varl halinde ( Ücretin ödenmemesi,
gerekli bilgi ve belgelerin verilmemesi gibi) veya
hakknda görevden alnma davas açlmas halinde
görevinden ayrlabilir.
8- Anonim irket ve limited irketin bamsz denetimi
kim veya kimler tarafndan yerine getirilebilir?
Anonim irket ve limited irketin bamsz denetimi,
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir veya birden fazla
bamsz denetçi yada bamsz denetim kuruluu
tarafndan yerine getirilecektir. Bamsz denetçiler
veya bamsz denetim kurulular irket genel
kurulunca seçilecektir.
9- Bamsz denetçi veya bamsz denetim kuruluu
tarafndan neler denetlenecektir?
Anonim irket ve limited irketlerin;
a) Finansal tablolar( Bilanço, gelir tablosu, nakit ak
tablosu, öz kaynak deiim tablosu ve dipnotlar)
b) Yönetim kurulu yllk faaliyet raporu,
c) Riskin erken saptanmas ve yönetim sisteminin
ileyii denetlenecektir.
10- Bamsz denetçi ve bamsz denetim
kuruluunca nansal tablolarn denetimi sonucunda
düzenlenecek rapor hangi hususlara ilikin
açklamalar içerir?
Finansal tablolarn denetimi sonucunda düzenlenecek
rapor;
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a) Defter tutma düzeninin ve nansal tablolarnn
kanun ile esas sözlemenin nansal raporlamaya ilikin
hükümlerine uygun olup olmadn,
b) Yönetim kurulunun bamsz denetçi tarafndan
denetim kapsamnda istenen açklamalar yapp
yapmadn ve belgelerin verip vermediini,
c) Defterlerinin öngörülen hesap planna uygun tutulup
tutulmadn,
d) Finansal Tablolarn; Türkiye muhasebe standartlar
çerçevesinde, irketin mal varl, nansal ve karllk
durumunun resmini gerçee uygun olarak ve dürüst bir
ekilde yanstp yanstmadn, açkça ifade edecektir.
Hazrlanan rapor imzalandktan sonra yönetim
kuruluna sunulacaktr.
11- Yönetim Kurulu yllk faaliyet raporunun
denetimi sonucunda düzenlenecek rapor hangi
hususlara ilikin açklamalar içerecektir?
Raporda; yönetim kurulu yllk faaliyet raporu içinde
yer alan nansal bilgilerin, denetlenen nansal
tablolar ile tutarl olup olmadna ve gerçei yanstp
yanstmadna ilikin açklamalara yer verilecektir.
Yeni TTK ya göre aadaki unsurlar içermesi
gerekmektedir.
a) irketin, o yla ait faaliyetlerinin ak ile nansal
durumu, doru, eksiksiz, dolambaçsz, gerçee uygun
ve dürüst bir ekilde yanstlacaktr.
b) irketin nansal durumu, nansal tablolara göre
deerlendirilecektir.
c) irketin gelimesine ve muhtemel risklere kar
açkça iaret edilecektir.
d) faaliyet ylnn sona ermesinden sonra irkette
meydana gelen ve önem tayan olaylar meydana
gelmi ise bunlar belirtilecektir.
e) irketin AR-Ge çalmalarnn neler olduu
gösterilecektir.
f) Yönetim kurulu üyeleri ile üst yöneticilere ödenen
ücret. Prim ve ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler,
yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi
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imkanlar,sigorta ve benzeri teminatlar bu raporda
belirtilecektir.
ÖRNEK; Yönetim kurulu yllk faaliyet raporunda,
irket zarar 500.000 TL, Satlar 2.000.000.TL,
yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ler 100.000 TL
olarak gösterilmise, bamsz denetçi bu tutarlarnn
nansal tablolara uygun olup olmadn raporda
belirtecektir.
12- Yeni TTK ya göre bamsz denetçi hangi sürede
seçilmek zorundadr?
Yeni TTK’ na göre, bamsz denetçinin her faaliyet
dönemi için ve her faaliyet döneminin 4. Ayna kadar
seçilmesi arttr. Seçimlerden sonra yönetim kurulu
, gecikmeksizin denetleme görevini hangi bamsz
denetçiye verdiini Ticaret Siciline tescil ettirecek ve
Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve internet sitesinde
ilan edecektir.
ÖRNEK; X Anonim irketi kamu yararn ilgilendiren
bir kurulu ise (Halka açk, banka, sigorta irketi gibi)
ve faaliyet dönemi 31.12.2013 tarihinde sona eriyorsa,
bir bamsz denetim kuruluuna en geç 01 Nisan
2014 tarihine kadar yapaca genel kurul toplantsnda
seçecektir.
Kamu yararn ilgilendiren bir kurulu deil ise bir
bamsz denetim kuruluu ya da 1 ve 1 den fazla
YMM veya SMMM yi yine 01 Nisan 2014 tarihine
kadar yapaca genel kurul toplantsnda seçecektir.
13 – Bamsz denetçi , anonim irket ve limited
irket genel kurulunca faaliyet döneminin 4.
ayna kadar seçilmemi ise bamsz denetçi kim
tarafndan atanacaktr?
Yeni TTK’ na göre, bamsz denetçi 4. aya kadar
seçilmemi ise bu durumda, bamsz denetçi, yönetim
kurulunun veya her bir yönetim kurulu üyesinin
yada herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine,
irket merkezinin bulunduu yerdeki Asliye Ticaret
Mahkemesi tarafndan atanacaktr. Mahkemenin

bamsz denetçi atanmasna ilikin karar kesindir.
14 - Yeni TTK göre, bamsz denetimi srasnda
bamsz denetçinin yetkileri nelerdir?
Yeni TTK’ na göre, bamsz denetçi, irketin
defterlerini, yazmalarn, belgelerinin, varlklarnn,
borçlarnn, kasasnn, kymetli evraknn ve
envanterinin incelenmesi için alnan belgelerinin
kendisine ibrazn, özenli bir denetim için gerekli
olan tüm bilgilerin kendisine verilmesini ve ilemlere
dayanak oluturan belgelerin tarafna sunulmasn
istemeye yetkilidir.
15 - A. . ve limited irketler tarafndan bamsz
denetim yaplmasnn sonuçlar nelerdir?
Bamsz denetçi tarafndan denetlenmemi olan
nansal tablolar ile yönetim kurulu yllk faaliyet
raporu düzenlenmemi saylacaktr. Yani batldr.
16 Riskin erken saptanmas ve yönetimin
sisteminin, denetimi sonucunda düzenlenecek rapor
hangi huulara ilikin açklamalar içerecektir?
Yeni TTK’ na göre pay sahipleri borsada ilem
gören irketlerde yönetim kurulu, irketin varln
gelitirmesi ve devamn tehlikeye düüren sebeplerin
erken tehisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanmas ve riskin yönetilmesi amacyla, uzman bir
komite kurmak, sistemi çaltrmak ve gelitirmekle
yükümlüdür. Dier irketlerde bu komite denetçinin
gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazl olarak
bildirmesi halinde derhal kurulacaktr. Kurulan
komite ile raporu, kurulmasn izleyen ayn sonunda
verilecektir.
Komite, yönetim kuruluna her 2 ayda bir verecei
raporda durum deerlendirilecektir ve varsa tehlikelere
iaret ederek, çareleri gösterecektir. Bu rapor bamsz
denetçiye de gönderilecektir. Bamsz denetçi
raporunda, yönetim kurulu tarafndan irketi tehdit
eden yada edebilecek nitelikteki riskleri zamannda
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belirlemeye uygun bir sistem kurup kurulmadn,
kurulmu ise bu sistemin yapsn ve uygulamalarn
açklayacaktr.
17Bamsz denetçiler ve bamsz denetim
kurulular hangi hallerin varlnda A.. ve Limited
irket genel kurulunca bamsz denetim yapmak için
seçilmeyeceklerdir?
Bamsz denetçi ve bamsz denetim kuruluu ile
bunun ortaklarndan biri ve bunun ortaklarnn yannda
çalan veya anlan kiilerin meslei birlikte yaptklar
kii veya kiilerin;
A) Denetlenecek irkette pay sahibiyse,
B) Denetlenecek irketin yöneticisi veya çalan ise
veya denetçi olarak atanmasndan önceki 3 yl içinde
bu sfat tam ise,
C) Denetlenecek irketle balants bulunan bir tüzel
kiinin, bir ticaret irketinin yada bir ticari iletmenin
kanuni temsilci yada temsilcileri, yönetim kurulu
üyeleri, yöneticisi yada sahibi ise ya da bunlarda %20
den fazla paya sahipse yahut denetlenecek irketin
yönetim kurulu üyelerinin veya bir yöneticisinin alt ve
üst soyundan biri, ei veya 3. derece dahil, 3. dereceye
kadar kan veya kayn hm ise,
D) Denetlenecek irket ile balant halinde bulunan
veya böyle bir ekilde %20 den fazla paya sahip olan
bir iletmede çalyorsa veya denetçisi olduu irketle
%20 den fazla sahip bir gerçek kiinin yannda herhangi
bir ekilde hizmet veriyor ise,
E) Denetlenecek irketin defterlerinin tutulmasnda
veya nansal tablolarnn çkarlmasnda denetleme
dnda faaliyette ve katkda bulunmam ise,
F) Denetlenecek irketin defterlerinin tutulmasnda
veya nansal tablolarn çkarlmasnda denetlenme
dnda faaliyete veya katkda bulunduu için (e)
bendine göre denetçi olmayacak gerçek ve tüzel kiinin
veya onun ortaklarndan birinin kanuni temsilci veya
temsilcilerinin çalan, yönetim kurulu üyesi, orta,
sahibi yada gerçek kii olarak bizzat kendisi ise,
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G) (a) ve (f) bentlerinde yer alan artlar tad için,
denetçi olmayan bir denetçinin nezdinde çalyor ise,
H) Son 5 yl içinde denetçilie ilikin mesleki
faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamnn %30
undan fazlasn denetleyecek irket veya onun %20
den fazla pay ile itirak etmi bulunan irketlere verilen
denetleme ve danmanlk faaliyetinden elde etmi
ise ve bunu da cari ylda elde etmesi bekleniyorsa,
irket genel kurulunca, bamsz denetçi olarak
seçilmeyeceklerdir.
Bir bamsz denetim kuruluunun bir irketi
denetlemesi için görevlendirdii denetçi 7 yl arka
arkaya rapor vermi ise, o denetçi en az 2 yl için
deitirilmelidir.
18 - Yeni TTK göre, bamsz denetim srasnda
yönetim
kurulu
üyelerinin
yükümlülükleri
nelerdir?
irket yönetim kurulu;
a) Finansal tablolar ve yönetim kurulu yllk faaliyet
raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin
bamsz denetçiye verecektir.
b) Yönetim kurulu, irketin defterlerinin, yazmalarnn, belgelerinin, varlklarnn, borçlarnn, kasasnn,
kymetli evraknn incelenerek denetlenebilmesi için
bamsz denetçiye gerekli imkanlar salayacaktr.
19- Bamsz denetçiler denetim sonucunda kaç tür
görü yazs düzenleyeceklerdir?
Bamsz denetçiler;
• irketin nansal tablolarnn doru olduunu, mal
varl ile nansal duruma ve karlla ilikin resmin
gerçee uygun bulunduunun ve tablolarn bunu dürüst
bir ekilde yanstt sonuca ulatklarnda OLUMLU
GÖRÜ
• Finansal tablolarnn irket yetkili kurullarnca
düzeltilebilecek aykrlklar içerdii ve aykrlklarnn
tablolarda açklanm sonuca etkilerinin kapsaml ve
büyük olmad durumlarda
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SINIRLANDIRILMI OLUMLU GÖRÜ
• irketin nansal tablolarnn doru olmamas, mal
varl ile nansal durumu ve karlla ilikin resmin
gerçee uygun bulunmad durumda ise OLUMSUZ
GÖRÜ verilecektir.
irket defterlerinde, denetlemenin uygun bir ekilde
yaplmasna ve sonuçlara varlmasna olanak vermeyen
ölçüde belirsizliklerin bulunmas veya irket tarafndan
düzenlenecek hususlarda önemli kstlamalarn
yaplmas halinde bamsz denetçi görü vermekten
kaçnabilecektir.

yönetim kurulu ve bamsz denetçinin istemi üzerine,
irketin merkezinin bulunduu yerdeki Asliye Ticaret
Mahkemesi dosya üzerinden ilem yaparak görü
ayrln giderecektir. Mahkemenin verdii karar
kesindir. Dava giderleri irket tarafndan ödenecektir.
22- Bamsz denetçinin sorumluluklar nelerdir?
Bamsz

denetçiler,

kanuni

görevlerini

yerine

getirmede kusurlu hareket ederlerse, hem irkete ve
hem de pay sahiplerine ve irket ortaklarna kar

20- Bamsz denetimi tarafndan, snrl olumlu veya
olumsuz görü verilmesi yada görü verilmesinden
kaçnmas durumunda hangi ilemler yaplacaktr?
Olumsuz görü yazlan veya görü verilmesinden
kaçnlan durumlarda genel kurul, söz konusu nansal
tablolara dayanarak özellikle açklanan kar veya
zarar ile dorudan veya dolayl olarak ilgili bir karar
alamayacaktr. Bu hallerde yönetim kurulu, görü
yazsnn kendilerine teslim tarihinden itibaren 4 i
günü içinde genel kurulu toplantya çararak ve
görevinden toplant gününden geçerli olacak ekilde
istifa edecektir.
Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecek ve yeni
yönetim kurulu 6 ay içinde Kanuna, esas sözleme ve
standartlara uygun nansal tablolar hazrlatp, bunlar
denetim raporu ile birlikte genel kurula sunacaktr.
Snrl olumlu görü verilmesi hallerinde, genel
kurul gerekli önlemleri ve düzenlemeleri de karara
balayacaktr.

verdikleri zarar dolaysyla sorumlu olacaklardr.
Bamsz denetçiler ve bamsz denetim kurulular,
denetim yapmasna yardmc olan temsilcileri, denetimi
dürüst ve tarafsz bir ekilde yapmak ve sr saklamakla
yükümlüdürler.
Faaliyetleri srasnda örendikleri, denetleme ile ilgili
i ve iletme srlarn izinsiz olarak kullanamazlar.
Kasten veya ihmal ile yükümlülüklerini ihlal edenler,
irkete zarar verdikleri takdirde bal irketlere kar
sorumludurlar.
Bu yükümlülükleri yerine getirilmesinde ihmali
bulunan kiiler hakknda, verdikleri zarar sebebi ile,
her bir denetim için 100.000 TL, pay senetleri borsada
ilem gören anonim irketlerde ise 300.000 TL’ na
kadar tazminata hükmedilebilecektir. Sr saklama
hükümlülüünü ihlal eden veya gerçee aykr rapor
düzenleyen bamsz denetçiler ayrca Türk Ceza

21 - irket ile Bamsz denetçi arasnda ortaya
çkan görü ayrlklar nasl giderilecektir?
irket ile Bamsz denetçi arasnda irketin yl sonu
hesaplarna, nansal tablolar ve yönetim kurulu
faaliyet raporuna ilikin, Kanunun, idari tasarrufun
veya esas sözleme hükümlerinin yorumlanmas veya
uygulanmas konusunda görü ayrlklar çkarsa,

Kanunu uyarnca cezalandrlacaklar.
Kaynakça:
T.C.GÜMRÜK VE TCARET BAKANLII Ç
TCARET GENEL MÜDÜRLÜÜ
120 Soruda YEN TÜRK TCARET KANUNU
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SÖZ “ TTK”NIN
AydınÖZDEMøR
Özdemir
Aydn
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bir yl aúkn süredir hakkmda çok yazld, konuúuldu,
toplantlar yapld; övüldüm, eleútirildim; kimileri beni
baú tac yapt, kimileri yerden yere vurdu. Özellikle
kl÷nda dolaúan vurguncu, talanc kiúiler ile onlarn
tetikçileri bana çok amanszca saldrdlar. Bu kadar
güneúe kar dayanmazd; uzun süre sustum, bekledim.
Sanrm artk konuúma sras bana geldi, ú i m d i
d e beni biraz dinler misiniz?
Adm Yeni Türk Ticaret Kanunu. Bir Sevgililer Gününde, 14/02/2011 tarihinde do÷dum. 01/07/2012 tarihinde de selefim, 55 yaúndaki 6762 sayl Türk Ticaret
Kanunu’nun yerini aldm. Süre yaklaútkça içim içime
s÷myordu. Ama baúma gelenleri artk hepiniz biliyorsunuz.
Farknda msnz bilmiyorum. Yakn tarihte, toplumun
pek çok kesimini ilgilendiren, Medeni Kanun, Ceza
Kanunu gibi yasalar da, tpk TTK gibi, yaúlandklar
için, yerlerini gençlere braktlar. Ama bunlar benim
kadar kamuoyunu meúgul etmedi sanrm. Üzerinden
süre geçti, unutmuú olabilirsin (Hafza- beúer
nisyan ile malul ya…), diyor kimileri. Olabilir. Peki,
“benimle yaút olan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
Tebligat Kanunu, Borçlar Kanunu hakknda da, benim
hakkmda konuúuldu÷u kadar konuúulmad” iddiama
ne dersiniz? Acaba, ben mi kendimi çok önemsiyorum? Yoksa sadece geliúen ve de÷iúen ihtiyaçlar
karúlamakla kalmayp toplumu bir, hatta birkaç
seviye yukarya taúma amacm m bu sonucu
yaratyor?
Kabul ediyorum. øddialym, yenilikçiyim, ça÷daúm,
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evrenselim. Selefimin çözüm getirmek bir yana dile
bile getirmedi÷i úirketler toplulu÷u, tek kiúilik úirketler, úirketlerin bölünmesi, kâr pay avans ödemesi
gibi kavramlar getirmeye çalútm.
Dünyann 20 büyük ekonomisi içinde yer alan ülkemin muhasebe kaytlarnn buna yakúr biçimde
uluslararas standartlara uygun olmasn, ça÷daú
ülkelerde oldu÷u gibi, sermaye úirketlerinin uluslararas standartlara uygun biçimde denetlenmesini
arzulamútm. Bugün gelinen noktay, çok önemli bu
iki konunun Bakanlar Kurulunun ve Kamu Gözetim
Kurumunun iki duda÷ arasnda olmas içinize siniyor
mu? Ülkemin bugün ulaút÷ seviye itibaryla kendini “tüccar” olarak vasflandran birinin iúletme defteri
tutmasn kabullenemiyorum. Kardeúlerim saylabilecek, Tüketicin Korunmas, Rekabetin Korunmas, Bankaclk, Sermaye Piyasas yasalar gibi yasalarla uyum
içinde olmak istiyorum.
Kurumsal yönetim anlayún Türk ticari hayatnn
temel yaptaú hâline getirmek arzusundaym. øúletmeler hem mali hem de idari anlamda olabildi÷ince
úeffaf olmal iddiasndaym. Onun için sermaye úirketlerine ønternet sitesi kurma zorunlulu÷u getiriyorum.
Çarkl Erkan- Harp bahaneleri ile sadece öteleyebildiler. øddia ediyorum: Eninde sonunda úeffaflk galip
gelecek!
Kayt dúlkla en geniú anlamda mücadele etme hedefi var.
KOBø’leri ödeme süresi konusunda büyük iúletmelere karú korumaya çalúyorum. Türk iúletmelerinin
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uluslararas piyasalarda sürdürülebilir rekabet gücüne sahip aktörler olabilmelerini istiyorum. Sermaye
úirketlerinde uzun süreli pay sahipleri demokrasisi
yaratmak amacndaym. Aznlk pay sahiplerinin haklarn daha fazla koruma düúüncesindeyim.
Farkndaym, özellikle sermaye úirketlerine yeni baz
yükler getiriyorum. Bunu bildi÷im için onlara kolayca
ticari iúletmeye dönebilme imkân da sa÷ladm. Tasfiye iúlemlerini basitleútiriyorum.
Zorlamyorum ama halka açk olmayan úirketlerde de profesyonel
yönetimi özendiriyorum.
Ortak says ve yönetim kurulu
üyesi says konusundaki kstlar
kaldryorum. Anonim úirketlerde
yönetim kurulu toplantlarnda yaúanan nisap sorununu çözdüm.
Ayni sermaye taahhüdünde, zaman zaman karúkl÷a, siciller aras
bilgi tezadna, hukuki sorunlara yol
açan önemli bir eksikli÷i ortadan
kaldrdm. Artk, gayrimenkul, taút
arac, patent vesaire gibi aynlar
sermaye olarak tescil eden Ticaret
Sicil Müdürü, kendili÷inden ilgili sicillere, mükellefiyet de÷iúimi yazs
yazacak. øyi olmamú m?
Modern toplumlarn tartúlmaz
do÷rularndan olan “Sermaye úirketinin sahibi olunmaz, orta÷ olunur” ilkesini, yalnz ve güzel ülkemin insanlarna zorla da olsa kabul
ettirece÷im.
ùirket yöneticilerinin sorumluluklar konusunda ça÷daú bir yaklaúmm var. Hiç kimsenin kontrolü

dúndaki zararlardan sorumlu tutulamayaca÷n öngörüyorum.
ùirketleri, sadece esas mukavelelerinde yer alan faaliyet konular ile snrlayan ultra vires yasa÷n kaldrdm. Artk ticaret úirketleri Medeni Kanun çerçevesinde tüm haklardan yararlanabilecek, tüm borçlar
üstlenebilecek.
ùirketlerin mal varlklarnn, hâkim ortaklardan ve
kötü niyetli beceriksiz yöneticilerden korunabilmesi
için, borçlanma yasa÷ getirdim.
Pek çok iúletme için denetim istiyorum.

øddialym,
yenilikçiyim,
ça÷daúm,
evrenselim.
Selefimin çözüm
getirmek bir
yana dile bile
getirmedi÷i
úirketler
toplulu÷u, tek
kiúilik úirketler,
úirketlerin
bölünmesi,
kar pay avans
ödemesi gibi
kavramlar
getirmeye
çalútm.

Nakit sermaye
taahhütlerinin
yerine getirilmesinde banka blokaj úartm var. Borçlanma yasa÷,
benim olmazsa olmazm ama
sanki burada da istisnai hükümlere
yer vermeliydim. østisnalar kaideyi
bozmaz de÷il mi? Mesela úirket ortaklarna sa÷lad÷m olana÷ biraz
daha geliútirmem ve ayn olana÷
yönetim kurulu üyelerine ve onlarn yaknlarna da sa÷lamam daha
uygun olacakt. Bunlar kolayca düzeltmek mümkünken úirket kasalarnn, eskiden oldu÷u gibi, patronlarn cebi gibi kullanlmasna
uygun düzenlemeler yapmak, insaf ve izan ile ba÷daút m?
Selefimde hiç yer almayan, úarta
ba÷l sermaye artrm müessesesi
getirdim. Çok önemli bir yenilik,
hiç söz eden yok?
Tek úart “yaúyor olmak” olan murakplk müessesini kaldrdm.
ùirketlerin gerçekten ba÷msz,
ça÷daú biçimde, iúinin ehli olan ki-
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úilerce denetlenmesini istedim.
Bu çok önemli konunun Bakanlar
Kurulu yetkisinde kalmas sizce
ne kadar sürebilir?
Anonim úirketlerin genel kurullarnda hükümet komiseri bulundurma zorunlulu÷unu, özellikli
úirketler ve özel gündemler içeren genel kurullar hariç kaldrdm.
Genel Kurul toplantlarnn, Yönetim Kurulu toplantlarnn
elektronik ortamda yaplmasna
olanak sa÷ladm.
Limited úirketlerde pek çok küçük orta÷n baún derde sokan,
onlar ciddi kamu borçlar ile karú karúya brakan “Özden Organ”
ilkesini terk ettim. Genel kurulca
seçilmeyen kiúi artk kendili÷inden úirket müdürü olmayacak.
Limited úirket hisselerinin devri
konusunda da kolaylklar sa÷lyorum.

ùirketleri, sadece
esas
mukavelelerinde
yer alan faaliyet
konular ile
snrlayan ultra
vires yasa÷n
kaldrdm. Artk
ticaret úirketleri
Medeni Kanun
çerçevesinde
tüm haklardan
yararlanabilecek,
tüm borçlar
üstlenebilecek.

Bazen kendi kendimle hesaplaúyorum; eksi÷im, yanlúm var
m,daha da iyi olabilir miyim
diye…
Ticari defterlerin says ve bunlarn tasdik keyfiyeti konusunda galiba biraz abartmúm. Yaplan düzenleme
ile mesele hâlloldu.
Ticari iúletmede kullanlan evrakta yer almasn
istedi÷im bilgiler gerçekten biraz fazla olmuú, bu
kadar da fazla. Akln yolu bir. Vaz kanun lüzumunu
isaf etti. (Kanun koyucu gere÷ini yapt.) ønann
memnun oldum. Limited úirketlerde kar pay avans
da÷tm müessesesini unutmuúum. Hemen hâllolur
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demiútim. Anonim úirketlerin, limited
úirketlere kyas yoluyla uygulanacak
maddelerine bu hükmü de yazld.
øúlem tamamdr. Kesin atlamúm
ama sorun yok, çok basit çözüldü.
Galiba ønternet sitesinde yer alacak
bilgilerin içeri÷i konusunda ve yaynlanma sürelerinde de mübala÷a vard. Tamam, ama kaú yapalm derken
göz çkarld. ønternet sitelerinin bir
bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine atfedilmesi úimdilik ertelendi.
øddialym, eninde sonunda bu noktaya gelinecek.
Önemli olan ana fikirden ayrlmamak.
Sözlerimin baúnda da söyledim.
Hakkmda çok konuúuldu, kimi
övdü, yere gö÷e koyamad. Kimi
hakl ve yapc eleútiriler getirdi.
Bir ksm kzp úöhret ve reyting
alma u÷runa; haksz, yanl, abartl
tenkitler yapt. Ama bir de, iú adam kl÷nda dolaúan, kayt dúlktan geçinen, kendinden baúka hiç
kimseye hesap vermek i s t e m e y e n ; küçük ortaklarnn haklarn
her frsatta gasp eden; soyguncu, ta-

lanc tipler var ki, bunlar benim canma kastettiler.
Bana göre, bana sahip çkmas gerekenler sahip çkmad, kolonlarmn kesilmesine mani olmad. Sonuçta,
ülkemin bu frsat yitirmesine neden olundu.
Hepsi bir yana, bir gece yars kolpas ile baz bürokratlara, kerameti kendilerinden menkul, ulu büyük üstadlara imtiyaz sa÷lamak, bu mesle÷in karncalarna
kazk atmaya kalkmak… øúte bu hiç hoú olmad.
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YENø TÜRK TøCARET KANUNU’NDA YENø CEZALAR
Sezgin MALAY
Serbest Muhasebeci
Mali Müavir
Sezgin MALAY
/ SMMM
6102 sayl yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012
tarihi itibariyle yürürlü÷e girmeden önce baz maddeleri 6335 sayl Kanun’la de÷iútirildi. Söz konusu
de÷iúiklik 26 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinde kabul edilip 30 Haziran 2012 tarih

ve 28339 sayl Resmi Gazete’de yaymland.
Bu yazda, ceza gerektiren fiillerin, de÷iútirilmeden
önceki, sonraki úekilleri ile hiç de÷iúikli÷e u÷ramayan
cezalar ve artrma gidilen cezalar alt ayr tablo halinde aúa÷ya çkartlmútr.

TABLO I
3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPøS VEYA ADLø PARA CEZASI GEREKTøREN FøøLLERøN YAPTIRIMININ øDARø
PARA CEZASINA DÖNÜùTÜRÜLMESø
CEZA GEREKTøREN FøøL
1-Tescil ve kayt için gerçe÷e aykr beyanda
bulunmak (38/1)

ESKø ùEKLø

YENø ùEKLø

3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
adli para cezas
cezas

2-Tacirin, Ticari iúletmesine iliúkin iúlemleri, ticaret
3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
unvanyla yapmamas ve iúletmesiyle ilgili senetlerle
adli para cezas
cezas
di÷er belgeleri bu unvan altnda imzalamamas (39/1)
3-Tescil edilen ticaret unvannn, ticari iúletmenin
görülebilecek bir yerine okunakl bir úekilde
yazlmamas (39/2)

3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
adli para cezas
cezas

4-Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayana÷n
oluúturan belgelerde ticaret unvannn, iúletmenin
3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
merkezinin, ticaret sicil numarasnn ve úirket ønternet
adli para cezas
cezas
sitesi oluúturma yükümlülü÷üne tabi ise ønternet
sitesi adresinin gösterilmemesi (39/2)
5-Belgelerde gösterilecek bilgilerin ønternet sitesinde 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
yaynlanmamas (39/2)
adli para cezas
cezas
6-Tacirin, ticari iúletmenin açld÷ günden itibaren 15
3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
gün içinde ticari iúletmesini ve seçti÷i ticaret unvann
adli para cezas
cezas
tescil ve ilan ettirmemesi (40/1)
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7-Tacirin, kullanaca÷ ticaret unvann ve bunun altna 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
ataca÷ imzay notere onaylattrdktan sonra sicil mü- adli para cezas
cezas
dürlü÷üne vermemesi (40/2)
8-Merkezi Türkiye’de bulunan ticari iúletmelerin úube- 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
lerinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmemesi (40/3) adli para cezas
cezas
9-Merkezleri Türkiye dúnda bulunan ticari iúletmele- 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
rin Türkiye’deki úubelerinin tescil ettirilmemesi, bu úu- adli para cezas
cezas
beler için yerleúim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili
bir ticari mümessil atanmamas (40/4)
10-Gerçek kiúi tacirin ticaret unvanndaki adnn ve so- 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
yadnn ksaltlarak yazlmas (41)
adli para cezas
cezas
11-Kollektif úirketin ticaret unvannda, bütün ortak- 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
larn veya ortaklardan en az birinin ad ve soyadyla adli para cezas
cezas
úirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi (42/1)
12-Adi veya sermayesi paylara bölünmüú komandit 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
úirketlerin ticaret unvanlarnda, komandite ortaklar- adli para cezas
cezas
dan en az birinin adnn ve soyadnn, úirketin ve türünün gösterilmemesi, bu úirketlerin ticaret unvanlarnda komanditer ortaklarn adlar ve soyadlarna yer
verilmesi (42/2)
13-Anonim, limited ve kooperatif úirketlerin, ticaret 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
unvanlarnda iúletme konusunun gösterilmemesi, adli para cezas
cezas
ticaret unvanlarnda, “anonim úirket”, “limited úirket”
ve “kooperatif ” kelimelerinin bulunmamas, bu úirketlerin ticaret unvannda, gerçek bir kiúinin ad veya
soyad yer ald÷ takdirde, úirket türünü gösteren ibarelerin, baú harflerle veya baúka bir úekilde ksaltma
yaplarak yazlmas (43)
14- Ticari iúletmeye sahip olan dernek, vakf ve di÷er 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
tüzel kiúilerin ticaret unvanlarnda adlarnn bulunma- adli para cezas
cezas
mas, donatma iútirakinin ticaret unvannda, ortak donatanlardan en az birinin ad ve soyadnn veya deniz
ticaretinde kullanlan geminin adnn yer almamas,
ticaret unvanndaki soyadlarn ve geminin adnn ksaltlmas, ticaret unvannda donatma iútirakinin belirtilmemesi (44)
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15-Bir ticaret unvanna Türkiye’nin herhangi bir sicil 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
dairesinde daha önce tescil edilmiú bulunan di÷er bir adli para cezas
cezas
unvandan ayrt edilmesi için gerekli oldu÷u takdirde,
ek yaplmamas (45)
16- Her úubenin, kendi merkezinin ticaret unvann, 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
úube oldu÷unu belirterek kullanmamas (48)
adli para cezas
cezas
17- Merkezi yabanc ülkede bulunan bir iúletmenin 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
Türkiye’deki úubesinin ticaret unvannda, merkezin ve adli para cezas
cezas
úubenin bulundu÷u yerlerin ve úube oldu÷unun gösterilmemesi (48)
18- øúletme adnn tescil ve ilan ettirilmemesi (53)

3 aydan 2 yla kadar hapis veya 2.000 TL idari para
adli para cezas
cezas

TABLO II
ADLø PARA CEZASI GEREKTøREN FøøLLERøN YAPTIRIMLARININ øDARø PARA CEZASINA DÖNÜùTÜRÜLMESø
CEZA GEREKTøREN FøøL
ESKø ùEKLø
YENø ùEKLø
1- Ticari iúlemleriyle mal varl÷ durumunu kanuna
200 günden az olmamak
4.000 TL idari para cezas
göre açkça görülebilir bir úekilde ortaya koymamak
üzere adli para cezas
(562/1-a,64/1)
2- Defterlerin üçüncü kiúi uzmanlara, makul bir süre
içinde yapacaklar incelemede iúletmenin faaliyetle- 200 günden az olmamak
4.000 TL idari para cezas
ri ve finansal durumu hakknda fikir verebilecek úe- üzere adli para cezas
kilde tutulmamas(562/1-a,64/1)
3- øúletme faaliyetlerinin oluúumunun ve geliúmesi- 200 günden az olmamak
4.000 TL idari para cezas
nin defterlerden izlenememesi (562/1-a,64/1)
üzere adli para cezas
4-Tacirin, iúletmesiyle ilgili olarak gönderilmiú bulu200 günden az olmamak
nan her türlü belgenin, kopyasn, yazl, görsel veya
4.000 TL idari para cezas
üzere adli para cezas
elektronik ortamda saklamamas (562/1-b, 64/2)
5- Ticari defterlerin açlú veya kapanú onaylarnn 200 günden az olmamak
4.000 TL idari para cezas
yaptrlmamas (64/3)
üzere adli para cezas
6- Defterlerin Türkçe tutulmamas (65)

200 günden az olmamak 4.000 TL idari para cezas
üzere adli para cezas
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7- Ksaltmalarn kullanlmas hâlinde bunlarn an- 200 günden az olmamak 4.000 TL idari para cezas
lamlarnn açkça belirtilmemesi (65)
üzere adli para cezas
8- Bir yazmn veya kaydn, önceki içeri÷i belirlene- 200 günden az olmamak 4.000 TL idari para cezas
meyecek úekilde çizilmesi ve de÷iútirilmesi (65/3)
üzere adli para cezas
9- Defterlerin ve di÷er kaytlarn elektronik ortamda 200 günden az olmamak 4.000 TL idari para cezas
tutulmas durumunda, bu bilgilerin her zaman ko- üzere adli para cezas
laylkla okunmasnn temin edilmemiú olmas (65/4)
10- Kayt srasnda m yoksa daha sonra m yapld÷ 200 günden az olmamak 4.000 TL idari para cezas
anlaúlmayan de÷iútirmelerin yaplmas (65/3)
üzere adli para cezas
11- Defterlere yazmlarn ve di÷er gerekli kaytlarn 200 günden az olmamak 4.000 TL idari para cezas
Eksiksiz, do÷ru, zamannda ve düzenli olarak
üzere adli para cezas
yaplmamas (65/2)
12-Hileli envanter çkarlmas (562/1-e, 66)

200 günden az olmamak “Hileli” ibaresi çkarlmú
üzere adli para cezas
ve Kanun’da belirtilen
usule uygun envanter
çkarlmamas 4.000 TL
idari para cezas úeklinde
belirlenmiútir.

13- Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz 200 günden az olmamak 4.000 TL idari para cezas
edilememesi (562/1-f, 86)
üzere adli para cezas
14- Defterlerin muhasebe standartlarna göre tu- 100 günden 300 güne kadar 4.000 TL idari para cezas
tulmamas, finansal tablolarn bu standartlara göre adli para cezas
.
düzenlenmemesi
(562/2, 88)

TABLO III
HAPøS VE/VEYA ADLø PARA CEZASI GEREKTøREN FøøLLERøN YAPTIRIMLARININ SADECE ADLø PARA CEZASINA
DÖNÜùTÜRÜLMESø
CEZA GEREKTøREN FøøL
ESKø ùEKLø
YENø ùEKLø
2 yla kadar hapis ve adli 200 günden az olmamak
1- ùirketler toplulu÷una dahil ba÷l úirketler tarafnpara cezas
üzere adli para cezas
dan hâkim úirketle yaplan iúlemler hakknda rapor
düzenlenmemesi, hâkim úirket yönetim kurulunca
ba÷l úirketlerle olan iliúkilere yönelik raporun düzenlenmemesi (562/3, 199)
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2- ønternet sitesi oluúturmamak (562/12)

6 aya kadar hapis ve 100 100 günden 300 güne
günden 300 güne kadar adli kadar adli para cezas
para cezas

3-Kanunda belirtilen içerikleri ønternet sitesinde ya- 3 aya kadar hapis ve 100 100 güne kadar adli para
ymlamamak (562/12)
güne kadar adli para cezas cezas
4-Ayni sermayenin veya devralnacak iúletme ile 3 aydan 2 yla kadar hapis Ceza, 90 günden az olaynlarn de÷erlemesinde emsaline oranla yük- cezas
mamak üzere adli para
sek fiyat biçmek, iúletme ve aynn niteli÷ini veya
cezas úeklinde de÷iútirildurumunu farkl göstermek ya da baúka bir úekilde
miútir
yolsuzluk yapmak (562/10, 551)
5- Gümrük ve ticaret bakanl÷ denetim elemanla- 3 aydan 2 yla kadar hapis 300 günden az olmamak
rnca istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya cezas
üzere adli para cezas
denetimin engellenmesi (562/4)

TABLO IV
CEZAø YAPTIRIMI KALDIRILAN FøøLLER
CEZA GEREKTøREN FøøL
ESKø ùEKLø
YENø ùEKLø
1- øúlem denetçisinin kanuna aykr rapor düzenleme- 300 günden az olmamak øúlem denetçileri kaldsi (562/5-b, 351)
üzere adli para cezas
rld÷ndan bu ceza kaldrlmútr.
2- Sermaye úirketlerinin finansal tablolarn Türkiye 200 günden az olmamak ølan yükümlülü÷ü kaldTicaret Sicili gazetesinde ve ønternet sitelerinde
üzere adli para cezas
rld÷ndan ceza kaldilan ettirmemeleri (562/6, 524)
rlmútr.

TABLO V
CEZASI ARTIRILAN FøøLLER
CEZA GEREKTøREN FøøL

ESKø ùEKLø

YENø ùEKLø

Halktan izinsiz para toplamak
(562/11, 552)

6 aya kadar hapis cezas

6 aydan 2 yla kadar hapis cezas
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TABLO VI
DEöøùøKLøK YAPILMAYAN YAPTIRIMLAR
CEZA GEREKTøREN FøøL

ESKø ùEKLø

YENø ùEKLø

1-Tacirin ticaret unvanna, kimli÷i, iúletmesinin
geniúli÷i, önemi ve finansal durumu hakknda, 3 aydan 2 yla kadar hapis
De÷iúik yaplmamúüçüncü kiúilerde yanlú bir görüúün oluúma- veya adli para cezas
tr.
sna sebep olacak nitelikte, gerçe÷e ve kamu
düzenine aykr olarak ekler yapmas (46/1).
2-Tek baúlarna ticaret yapan gerçek kiúilerin
3 aydan 2 yla kadar hapis
ticaret unvanlarna bir úirketin var oldu÷u izDe÷iúik yaplmamúveya adli para cezas
lenimini uyandracak úekilde ek yapmalar
tr.
(46/2)
3- “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” keli- 3 aydan 2 yla kadar hapis
De÷iúik yaplmamúmelerinin bir ticaret unvanna bakanlar kurulu veya adli para cezas
tr.
karar olmakszn ek yaplmas (46/3)
4- Ticaret unvannn, iúletmeden ayr olarak
baúkasna devredilmesi (49)

3 aydan 2 yla kadar hapis
veya adli para cezas

De÷iúik yaplmamútr.

5-Kurucular tarafndan düzenlenen beyann 300 günden az olmamak
De÷iúik yaplmamúdo÷ru ve eksiksiz düzenlenmemesi (562/5-a, üzere adli para cezas
tr.
349)
1 yldan 3 yla kadar hapis ve
6- Ticari srlarn izinsiz kullanlmas veya açkDe÷iúik yaplmamúbeúbin güne kadar adli para
tr.
lanmas (562/7, 527)
cezas
7-Sermaye tamamyla taahhüt olunmamú
veya karúl÷ kanun veya esas sözleúme hü- 3 aydan 2 yla kadar hapis
De÷iúik yaplmamúkümleri gere÷ince ödenmemiúken, taahhüt veya adli para cezas.
Tr.
edilmiú veya ödenmiú gibi göstermek (562/9,
550)
Kaynak:
Türk Ticaret Kanunu
Gümrük ve Ticaret Bakanl÷;
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"BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK"
Akn KUS
Akın
Kuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I-GøRøù
Bilgi ça÷ ile birlikte Ba÷msz Denetim yaklaúmlar
da bu geliúmeye ayak uydurmalyd. Ba÷msz Denetimde klasik denetim yaklaúmlarnn terk edilerek
risk tabanl denetim yaklaúmnn benimsenmesi ile
birlikte oyunun kurallar da de÷iúmeye baúlad. Artk
ortaya her úeyden úüphe eden ve úirket bünyesindeki
her olaya riskli olabilece÷i gözüyle bakan denetçi tipleri çkmút. Ancak “nereye kadar”n da cevaplanmas
gerekliydi. “Nereye kadar” sorusunun cevabnda
Ba÷msz Denetim standartlar imdada yetiúti.
ÖNEMLøLøK… “Ne, ne kadar önemli?” sorusunun
cevab Seri X /22 numaral standartta cevap buldu.
II-BAöIMSIZ DENETøMDE ÖNEMLøLøK
Önemlilik, ilgili standartlarda,“Bilginin açklanmamas, yanlú veya eksik açklanmas nedeniyle
finansal tablolar esas alarak karar veren finansal
tablo kullanclarnn ekonomik kararlarn etkileyebilecek hususlar kapsar.” úeklinde yer bulmuútur.
Buna göre ba÷msz denetçi, finansal tablolarn tüm
önemli yönleriyle, finansal raporlama standartlar
çerçevesinde hazrlanp hazrlanmad÷ hususunda
görüú vermelidir. Bu görüú finansal tablo kullanclar
açsndan çok önemlidir. Burada Ba÷msz Denetçinin mesleki tecrübesi ve algs çok önemlidir. Çünkü
önemlilik seviyesine iliúkin bir kanaat oluúturulmas
mesleki bir de÷erlendirmeyi gerektirir.
O zaman Süpermen olmayan Ba÷msz Denetçinin
denetimde, kullanclarn kararlarn etkilemeyecek
bir tutar planlama yaparken kabul edilebilir önemlilik seviyesi olarak belirlemesi gereklidir.
Ba÷msz denetçi; önemlili÷i, hem finansal tablolarn geneli açsndan hem de her bir hesap bakiyesi, iúlem türü ve dipnotlarda yaplan açklama
bakmndan dikkate almaldr. Aksi takdirde a÷aç-

lara bakarken ormann bütünlü÷ü gözden kaçacaktr. Yasal düzenlemeler ile hesap bakiyeleri, iúlem
türleri ve dip notlarda yaplan açklamalar ve bunlarn
birbirleriyle olan iliúkileri ba÷msz denetçi tarafndan
dikkate alnacaktr. Bu durum, dikkate alnan finansal
tablolarn içeri÷ine ba÷l olarak farkl önemlilik seviyeleri belirlenmesini gerektirmektedir.
Ba÷msz denetçi, ba÷msz denetim tekniklerinin
yapsn, zamanlamasn ve kapsamn belirlerken ve
yanlúlklarn etkisini de÷erlendirirken önemlilik kavramn dikkate almak zorundadr.
Planlama aúamasnda
finansal tablolar üzerinde
önemli yanlúl÷a sebep olabilecek hususlar belirlemek için kullanlacak en iyi yoldur. Faaliyet koúullar
ve çevresi ile olan iliúkilerini kavramas suretiyle ba÷msz denetimin planlanmas risk de÷erleme ve oluúan riske karúlk verme anlamnda finansal tablolardaki önemli yanlúlklarn saysn en aza indirecektir.
Ba÷msz denetimin planlamas, önemli hususlarn
tespit edilmesi ve ba÷msz denetim süresince önemlili÷e iliúkin bu tespitlerin geçerlili÷i konusunda ba÷msz denetçiye yardmc olacaktr.
Hesap bakiyeleri, iúlem türleri ve dipnotlarda yaplan açklamalar önemlilik seviyesini de÷erlendirmesi,
kullanlacak ba÷msz denetim teknikleri konusunda
ba÷msz denetçiye yol göstererek ba÷msz denetim
riskinin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesini sa÷layacak ba÷msz denetim tekniklerini seçmesi için
imkân sa÷lar.
Önemlilik ile ba÷msz denetim riski seviyesi arasnda
ters yönlü bir iliúki vardr: Önemlilik seviyesi arttkça
ba÷msz denetim riski azalr; önemlilik seviyesi
azaldkça ba÷msz denetim riski artar.
Ba÷msz denetçi, ba÷msz denetim tekniklerinin
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yapsn, zamanlamasn ve kapsamn belirlerken bu
hususu dikkate almal ve planlamasn buna göre úekillendirmelidir.
Bu kapsamda, belirli bir ba÷msz denetim tekni÷inin planlanmasndan sonra, ba÷msz denetçi kabul
edilebilir önemlilik seviyesini düúük olarak belirlerse
ba÷msz denetim riski artacak ve makul güvence vermede skntlar yaúanacaktr. Dolays ile ba÷msz denetçinin birtakm önlemler almas yerinde olacaktr.
Bu önlemler úunlardr:
Belirlenmiú önemli yanlúlk riskini mümkünse azaltmak ve azaltlmú kontrol riskini, kapsam geniúletilmiú kontrol testleri veya ilave testler uygulayarak
desteklemek ve Planlanmú ba÷msz denetim tekniklerinin yapsn, zamanlamasn ve kapsamn de÷iútirip tespit edememe riskini azaltmak.
Finansal raporlama standartlar çerçevesinde hazrland÷ yönetim tarafndan iddia edilen Finansal
Tablolardaki tespit edilen düzeltilmemiú yanlúlklarn
toplamnn önemli olup olmad÷ hususunu belirlemek Ba÷msz Denetçi’ nin en önemli görevidir.
Finansal tablolarda iúletmenin ba÷l ortaklklarndan
olan alacaklar gizlenmiú veya iútiraklerine olan borçlar çok düúük gösterilmiú veyahut stoklar uygun olmayan bir yöntemle de÷erlenip oldu÷undan yüksek
bir úekilde bilançoda gösterilmiú olabilir. Bu yaplan
yanlú beyanlarn büyüklü÷üne ba÷l olarak böyle bir
iúletmeye kredi verme durumundaki bir bilgi kullancs (banka) iúletmenin borç ödeme gücünü do÷ru bir
úekilde tespit edemez. Dolaysyla bu bilgi yanlúl÷
ÖNEMLø olur.
Düzeltilmemiú yanlúlklarn toplam, önemlilik snrnn üzerinde ise ba÷msz denetim riskini azaltmak
için, ba÷msz denetim tekniklerinin kapsam geniúletilmeli veya iúletme yönetiminden finansal tablolarn
düzeltilmesi istenmelidir.
Ba÷msz Denetçi önemlilik seviyesini tespit ederken;
Bilginin eksikli÷i veya yanlúl÷ durumlarnda önemlilik hususunun olup olmad÷na karar vermek için
bilgi verilmeyen kalemin ya da hatal verilen kalemin
büyüklü÷üne bakmaldr.
Yaplan bilgi yanlúl÷;
KGMø’ lerinin yanlú uygulanmasndan,
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Gerçe÷i yanstmayan kaytlarn yaplmasndan,
Gerçek iúlemlerin kayt dú braklmasndan, unutulmasndan kaynaklanabilir. Bilgi yanlúl÷ hem hatalar hem de hileleri kapsar.
Kastl olmadan yaplan bilgi yanlúlklarna hata, kastl olarak yaplan bilgi yanlúlklarna ise hile ad verilmektedir.
Ksacas ister hata ister hile yoluyla yaplsn, bir bilgi
yanlúl÷ bilgi kullanclarnn kararlarn etkileyebilecekse bu yanlúlk önemlidir. Bu úekilde açklanan mali
tablolar bilgi kullanclarn yanltc bir úekilde beyan edilmiú tablolardr.
Önemlilik, mali tablolarda unutulan veya yanlú
beyan edilen muhasebe bilgisinin mevcut
koúullar ú÷nda finansal tablolardaki bilgiye
güvenerek
karar veren mantkl bir kiúinin
kararn etkileyebilecek boyutta olmasdr. Bu
denetçinin bilgi kullancsnn kararn
nedenle
etkileyebilecek yanlúlklarn ölçüsünü TUTAR olarak
belirlemesi gerekir.
Hangi büyüklükteki hata ve hilelinin bilgi kullanclarnn kararlarn etkileyeceklerine karar vermek tamamen tecrübeye dayal bir mesleki yarg konusudur.
Her bir denetim alan için önemlilik düzeyi (snr) belirlenir. Bu snrn üzerindeki hata ve hileler denetçi
için önemli hata ve hilelerdir.
Önemlilik düzeyinin belirlenmesi saysal bir karardr.
Hem nitel hem de nicel faktörler göz önüne alnr.
Genellikle izlenen yol, herhangi bir finansal tablo kaleminin belli bir yüzdesini önemlilik tutar olarak kabul etmektir.
III-SONUÇ
Risk tabanl denetim yaklaúmnda en önemli unsurlardan biri olan ÖNEMLøLøK kavramnn, koruyucu hekimlik görevi yaparak, ba÷msz denetim raporunun
kullanclarna gerekli konforu sa÷layaca÷ kuúkusuzdur. øyi tespit edilmiú önemlilik seviyesi ba÷msz denetimde uygun olmayan görüúleri de en aza indirgeyecektir.
Kaynakçalar
1-SPK X/22 no’ lu tebli÷,
2- Yrd. Doç. Dr. Murat KøRACI –Muhasebe Denetimi
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ASIL NÜSHASI KAYBOLAN FATURALAR
KDV’DEN øNDøRøM KONUSU YAPILABøLøR Mø?
Dr. Mustafa ALPASLAN/
Dr. Mustafa
ALPASLAN
SMMM
Serbest
Muhasebeci
Mali /Müavir
KAYA // Denetçi
EdaEda
KAYA
Denetçi
Fatura, 213 sayl VUK’ un 229. maddesinde açkland÷ üzere, “satlan emtia veya yaplan iú karúl÷nda
müúterinin borçland÷ mebla÷ göstermek üzere emtiay satan veya iúi yapan tüccar tarafndan müúteriye
verilen ticari vesika” olarak tanmlanmútr. Yine ayn
Kanun’ un 231/3. maddesinde, “Faturalar en az bir asl
ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendi÷i takdirde her birine kaçnc örnek oldu÷u
iúaret edilir.” hükmüne yer verilmiútir. Bu hüküm uyarnca, faturalarn bir asl ve bir örnek olarak düzenlenmesi zorunlulu÷u bulunmakta olup, faturalarn asl ile
örneklerinin ayn bilgileri içermesi gerekmektedir.
Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müúterinin ad
ve soyad ile ba÷l oldu÷u vergi dairesi ve hesap numarasnn do÷rulu÷undan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi hâlinde müúteri kimli÷ini ve vergi
dairesi hesap numarasn gösterir belgeyi ibraz etmek
zorundadr. Ancak, nihai tüketiciye satlan mallar veya
yaplan iúler için düzenlenecek faturalarda, müúterinin belge ibraz ve fatura düzenleyenin sorumlulu÷u
söz konusu olmayacaktr.
Adna fatura düzenlenecek kiúiler, gerçek usulde vergi mükellefi iseler alacaklar faturay ticari defterlerine gider/maliyet olarak kaydedecekleri için yukarda
belirtilen bilgileri faturay düzenleyecek kiúiye ibraz
etmek zorundadrlar. Oysa nihai tüketicinin alaca÷
fatura gider/maliyet unsuru olarak kayda alnmayaca÷na göre yukarda belirlenen bilgilerin alnmas veya
verilmesi sorumlulu÷u yoktur.
Di÷er taraftan, KDVK’ nun 29/1-a maddesinde; mükelleflerin yaptklar vergiye tabi iúlemler üzerinden
hesaplanan KDV’den bu kanunda aksine hüküm olmadkça faaliyetlerine iliúkin olarak kendilerine yaplan teslim ve hizmetler
dolaysyla hesaplanarak

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
KDV’nin indirilebilece÷i, 29/3. maddesinde ise indirim
hakknn vergiyi do÷uran olayn vuku buldu÷u takvim yl aúlmamak koúuluyla, ilgili vesikalarn kanuni
defterlere kaydedildi÷i vergilendirilme döneminde
kullanlabilece÷i hüküm altna alnmútr. Ayrca ayn
kanunun 34/1. maddesinde KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrca gösterilmek ve bu vesikalarn kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu
yaplabilece÷i belirtilmiútir.
Yukarda yaplan açklamalara göre, kaybolan faturann yerine kaytlara uygun noterden tasdikli bir örne÷inin kullanlmas mümkün bulunmaktadr. Muhtelif
sebeplerle kaybolan faturalarn yerine geçen noter
onayl örne÷inin kanuni defterlere kaydedilmesi koúuluyla söz konusu faturada bulunan KDV’de indirim
konusu yaplabilir.1
3065 sayl KDV Kanunu’nun 29/3. maddesinde,
Kanun’un 30. maddesinde saylanlar hariç olmak üzere faaliyetlere iliúkin olarak yüklenilen KDV’ye iliúkin
indirim hakknn, “vergiyi do÷uran olayn meydana
geldi÷i takvim yl aúlmamak úartyla ilgili belgelerin
yasal deftere kaydedildi÷i vergilendirme döneminde
kullanlmas gerekti÷i” hükme ba÷lanmútr.
Buna göre, fatura veya benzeri belgelerde gösterilen
KDV, düzenlendikleri yl aúlmamak úartyla bu belgelerin yasal defterlere kaydedildi÷i ay KDV beyannamesinde indirim konusu yaplabilecektir. ølgili ylsonuna
kadar yasal defterlere kaydedilmeyen belgelerde yer
alan KDV’nin sonraki yl/yllarda yasal defterlere kaydedilerek indirim konusu yaplmas mümkün de÷ildir.
1 Vergi Dünyasnda 500 Soru – 500 Cevap, Maliye Hesap Uzmanlar Derne÷i Yayn,
Mart 2012, østanbul, s.636
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Uygulamada, fatura aslnn kaybolÇalnan/kaybolan mallarn KDV
du÷u durumlarda, satc firmalar fatuKanunu’nun 30/c maddesi kaprann kendilerinde kalan nüshasnn
samnda zayi olan mal olarak
fotokopisi üzerine “Asl gibidir” yazade÷erlendirilmesi gerekti÷inFatura
düzenlemek
rak kaúeleyip imzalamakta, alclar ise
den, çalnan/kaybolan mallar
satclar
tarafndan belirtilen úekilde
nedeniyle yüklenilen KDV’lerin
zorunda olanlar,
onaylanan fatura fotokopilerini kaytindirim konusu yaplmamas,
müúterinin
ad
ve
larna gider olarak intikal ettirmekte
indirilmiú ise ilgili dönemde heve KDV’lerini de indirim konusu yapsaplanan KDV’ye ilave edilmek
soyad ile ba÷l
maktadrlar. Ancak, Maliye Bakanl÷,
suretiyle düzeltilmesi gerekfatura asllarnn kaybedildi÷i duoldu÷u vergi dairesi
mektedir. Ancak, bu úekilde bir
rumlarda, faturann satclarda kalan
iúlem yaplabilmesi için, mallave
hesap
numarasnn
nüshasnn noter tasdikli fotokopirn çalnd÷nn polis tutana÷
lerine (Bu örnek üzerine, “Zayi olan
veya duruma göre mahkeme
do÷rulu÷undan
ayn tarih ve sayy taúyan fatura asl
karar ile ispat ve tevsik edilmesorumludur.
Fatura
yerine
kullanlmak amacyla tasdik
si gerekir. Mallarn çalnd÷nn
edilmiútir.” úeklinde noterce úerh düya da kayboldu÷unun geçerli düzenleyenin istemesi
úülmesi gerekir.) dayanlarak gider
belgelerle ispat ve tevsik edilekayd ve KDV indirimi yaplabilece÷i
hâlinde müúteri
memesi hâlinde, mallarn çalngörüúündedir.4
mad÷, belgesiz satld÷ kabul
kimli÷ini ve vergi
Öte yandan, asl alcs tarafndan kayedilecektir. Bu durumda ise,
bedilmiú veya alcsna ulaúmadan
dairesi hesap
kayboldu÷u veya çalnd÷ iddia
kaybedilmiú faturalarn; düzenleyici
olunan mallarn emsal satú benumarasn gösterir
(satc) tarafndan kendilerinde kadeli üzerinden hâslat yazlmas
lan ve muhasebe kaytlarna iúlenen
belgeyi ibraz etmek
ve KDV hesaplanmas söz konunüshadan çkarlacak bir suretin “Asl
su olacaktr.2
zorundadr.
gibidir” tasdiki yaygn olarak tercih
Mal ve hizmet satúlarna iliúkin
edilmektedir.
olarak düzenlenen faturalarn
Uygulamada bir aykrlk oldu÷u da
asllar alclarna ulaúmadan
kabul edilmemektedir. Her ne kadar
postada, kargoda vb. úekilleridare farkl konularda verdi÷i baz göde kaybolabilmektedir. Bu gibi
rüúlerde satc tarafndan “Asl gibidir” tasdikli suretin
durumlarda kaybolan faturalarn kaytlara nasl intikal kabul edilebilece÷ini belirtmiú ise de; ticari iúlemlere
ettirilece÷i ve bu faturalardaki KDV’nin indirim konu- konu edilen faturalarn; satc tarafndan “Asl gibidir”
su yaplp yaplamayaca÷ konularnda tereddüte dü- úeklinde onaylanan faturalar geçerli belge olarak kaúülmektedir.3
bul etmemekte ve “Zayi olan ayn tarih ve sayy taú2 ERDEM Hayreddin, “Çalnan Mallara KDV Cezas”, Yaklaúm, A÷ustos 2005, Say:152,
s. 174-177
3 SEZER Ylmaz – TOLU Abdullah, “KDV’de Yl Sonu øúlemlerinde Özellik Gösteren Durumlar”, Yaklaúm Dergisi, Aralk 2010, Say:216.
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yan fatura asl yerine kullanlmak amacyla tasdik edilmiútir” úerhi oldu÷u halde noter tasdiki bulunmasn
4 MB.’nin, 22.06.2007 tarih ve 0329/2921-229-821/56008 sayl; 16.09.2004 tarih ve
53/5334-156/43491 sayl; MB. GøB. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baúkanl÷’nn,
17.09.2007 tarih ve 1780 sayl Özelgeleri.
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ön koúul olarak talep etmektedir.
Faturann birden fazla nüsha olarak
düzenlenmiú olmas hâlinde di÷er
nüshalarn fatura aslnn yerine kullanlabilece÷i görüúleri de bulunmaktadr.5
ødarenin görüúü dikkate alnd÷nda fatura asl veya noterden onayl
“gerekli úerhi taúyan” suret olmakszn belgelerin gider veya maliyet
olarak dikkate alnmas ve Katma
De÷er Vergisinin indirim konusu
yaplmas olanakl de÷ildir.
Fatura veya fatura yerine geçen
belge asllarnn zayi olmas hâlinde
elbette ki söz konusu teslimle ilgili belgenin muhasebe kaytlarna
iúlenmesinden vazgeçilmesi beklenemez. øúletmelerin satn aldklar mal ve hizmetlerin muhasebe
kaytlarna alnmasndan vazgeçilmesini beklemek kayt dún teúvik
edecek sonuçlar ortaya çkarabilir.6
Zayi olan belgelerin kullanlmasnn

Ancak, Maliye
Bakanl÷, fatura
asllarnn
kaybedildi÷i
durumlarda,
faturann satclarda
kalan nüshasnn
noter tasdikli
fopilerine dayanlarak
gider kayd ve KDV
indirimi yaplabilece÷i
görüúündedir.

ön koúulunu idare noter tasdikine
ba÷lamútr. ødarenin “Kaybolan
faturann yerine kaytlara uygun noterden tasdikli bir örne÷inin kullanlmas mümkün bulunmaktadr.” úeklinde görüú verdi÷i
önceki bölümlerde ifade edilmiúti.
Burada kaytlara uygunluktan söz
edilmektedir. Bir baúka anlatmla
satcda bulunan nüshann yasal
defterlere iúlenmiú olmasndan,
bir adm daha ötesi fatura nüshas
üzerinde yer alan tutarlarn aynen
yasal defterlere kaytlanmasndan
söz edilmektedir.
Ayrca, asl kaybolan faturalarn
“Asl gibidir” tasdikinin satc/faturay düzenleyen iúletme tarafndan yaplmas ve devamnda
“Kaytlara uygundur” úerhinin ise
meslek mensubunca da yerine getirilmesi mümkündür.

5 ARICA, M.Nadir, “Fatura Nizami”, Maliye ve Sigorta Yorumlar Dergisi, Say:460, Ankara, 15 Mart 2006
6AKTAù M.Ali – AKTAù Alkm, “Asl Kaybolan Faturalarn Gider - Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alnmas Ve Kdv øndirimi”, 2010, www.alomaliye.com
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KMALEN, RE’SEN VE DARECE TARH SONRASI MÜKELLEFLERN
ÖDEVLER ve HAKLARI
Engin MALAY/
Serbest Muhasebeci Mali Müavir
kmalen, re’sen ve idarece tarh; Vergi Usul Kanunu’nun
29, 30 ve mükerrer 30’uncu maddelerinde hüküm altna
alnmtr.
kmalen, re’sen ve idarece yaplan tüm tarhiyatlar için
vergi dairesince ihbarname düzenlenir. Düzenlenen bu
ihbarnameler mükelle erin bilinen adreslerine posta
yolu ile tebli edilmek üzere gönderilir.
Vergi daresince yaplan bir tarhiyat, süresinde beyan
edilmeyen bir vergi ya da mükelleyet ile ilgili yerine
getirilmesi gereken bir hususun yerine getirilmemesi
nedenine dayanmaktadr.
Mükelle erce aada saylan hususlarn yerine
getirilmemesi halinde; süresi geçmi bir vergi için
ceza, zam ve faiz ödemek zorunda kalmann yannda,
ayrca her iki muhatap açsndan da zaman kayb söz
konusu olacaktr.
Mükelle erce yerine getirilmesi gereken ödevler:
1. Beyannameleri kanuni süreleri içinde ve matraha
ilikin bilgileri içerecek ekilde vermek,
2. Tutulmas zorunlu defterleri tutmak/tutturmak,
3. Tasdiki zorunlu defterleri yasal süreler içinde tasdik
ettirmek,
4. Defter kaytlarn ve bunlarla ilgili belgeleri usulüne
uygun olarak düzenlemek ve saklamak,
5. Sahte veya yanltc belgeler kullanmamak,
kullandrmamak ve düzenlememek,
6. Tahakkuk eden vergileri tahakkuk inde gösterilen
son ödeme tarihine kadar ödemek,
7. Uzlama talep edilmesi ve uzlamann salanm
olmas durumunda, uzlama konusu yaplan vergi
ve cezalar, buna ilikin olarak düzenlenen uzlama
tutanann vergi ve cezalarn ödeme zamanlarndan
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önce, tebli edilmi olmas halinde normal vade
tarihlerinde, ödeme zamanlar ksmen veya tamamen
geçtikten sonra tebli edilmi olmas halinde tebliin
alnd tarihten itibaren bir ay içinde ödemek.
MÜKELLEFLERN HAKLARI
Vergi daresince ikmalen, re’sen veya idarece bir tarhiyat
yaplmas sonucunda vergi/ceza ihbarnamesinin
alnmas halinde aadaki yollara bavurulur;
1- Cezada indirim talep edilmesi ve cezada indirim
kmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi, vergi
fark ve vergi cezalarn, ihbarnamenin tebliinden
itibaren 30 gün içinde bal bulunulan vergi dairesine
bavurarak vadesinde veya teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeneceinin
bildirilmesi halinde;
• Vergi Ziya cezalarnn birinci defada 1/2’si, sonra
kesilenlerde 1/3’ü,
• Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarnn 1/3’ü
indirilir.
2- Uzlama talebinde bulunmak
Uzlama, mükellef adna yaplan tarhiyat yargya
intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile görüerek
tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlamak
için bavurabilecek idari bir çözüm yoludur.
Türk vergi sisteminde uzlama iki ekilde
düzenlenmitir;
a-Tarhiyat öncesi uzlama,
b-Tarhiyat sonras uzlama.
Yasa gerei bu uzlama ekillerinden sadece birinden
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faydalanlr.
Bugün itibariyle uzlama, Maliye Bakanlnca
yürürlüe konulan Uzlama Yönetmelii ve Tarhiyat
Öncesi Uzlama Yönetmelii’nde yer alan hükümlere
göre gerçeklemektedir.
Uzlamaya;
-Mükellen kendisi,
-Noterden alnm vekaletnameye dayanarak mükelle
temsil eden kii,
-Tüzel kiiler, küçükler ve kstllarda ise bunlarn
kanuni temsilcileri,
bavurabilirler.
a-Tarhiyat öncesi uzlama:
Bu uzlama ekli, vergi incelenmesine balanm
mükelle erin adlarna tarhiyat yaplmadan önce
kullanabilecei bir haktr.
Tarhiyat öncesi uzlamann kapsamna; vergi
incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah
farklar üzerine salnacak vergi, resim ve harçlar ile
bunlara ilikin olarak kesilecek vergi ziya cezas,
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar girmektedir.
Kaçakçlk suç ve cezalarndan dolay vergi ziyana
sebebiyet verilmesi durumunda tarh edilecek vergi
ve ceza uzlama kapsam dndadr.
Uzlama talebi vergi/ceza ihbarnamesinin alnd
tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili uzlama
komisyonuna yaplmaldr. nceleme elemanlarnca
yaplacak “uzlamaya davet” hallerinde ise, davet
yazsnn tebliinden itibaren en geç 15 gün içerisinde
uzlama talebinde bulunulmas gerekir.
Bu ekilde uzlama yaplmas halinde tutanakla tespit
edilen bu husus hakknda dava açlamaz ve hiçbir
merciye ikayette bulunulamaz.
Tarhiyat öncesi uzlama salanamaz veya uzlama
görümelerinde uzlamaya varlamaz ise verginin
tarhndan ve cezann kesilmesinden sonra uzlama
talep edilemez.

• Tarhiyat sonras uzlama: Verginin tarh edilmesi
ve cezann kesilmesinden sonra bavurulabilecek bir
yoldur.
Tarhiyat sonras uzlamann kapsamna; vergi daireleri
tarafndan mükellef adna ikmalen, re’sen veya idarece
tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduu
bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilikin olarak
kesilecek vergi ziya cezalar girmektedir.
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar ile kaçakçlk
suç ve cezalarndan dolay vergi ziyana sebebiyet
verilmesi durumunda tarh edilen vergi ve kesilen
ceza uzlama kapsam dndadr.
Uzlama talebini vergi/ceza ihbarnamesinin alnd
tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili uzlama
komisyonuna yaplmaldr.
Bu ekilde uzlamann yaplmas halinde tutanakla
tespit edilen hususlara kar dava açlmaz ve hiçbir
merciye ikayette bulunulamaz.
Yaplan tarhiyata kar uzlama veya cezalarda
indirim talebinde bulunma haklarndan sadece
birinden yararlanlabilinir.
3- Dava açlmas
Tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara kar vergi/
ceza ihbarnamesini alnd tarihten itibaren 30 gün
içinde vergi mahkemesinde dava açlabilir.
Kullanabilecek haklarda bahsedilen 30 günlük
süre hak düürücü süredir. Bu süreyi herhangi
bir hakkn kullanlmadan geçirilmesi durumunda
vergi/ceza ihbarnamesinde belirtilen miktarn
tamamnn ödenmesi gerekir.
Kaynak:
Vergi Usul Kanunu
Gelir daresi Bakanl Mükellef Hizmetleri Daire
Bakanl
Yayn No: 22 Gözden Geçirilmi 2. Bask
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KAT KARùILIöI VERøLEN ARSALARIN VE ELDE EDøLEN GAYRøMENKULLERøN DEöER
ARTIù KAZANCI VE KDV YÖNÜNDEN DEöERLENDøRøLMESø

Ali øhsan ESMEROöLU /

Serbest Muhasebeci Mali Müúavir

GøRøù:
Dünyada ve ülkemizde hzl kentleúme ile birlikte inúaat sektöründe önemli geliúmeler yaúanmaktadr.
Hzl kentleúmeye paralel olarak arsa fiyatlarndaki
artú inúaat firmalarn (müteahhit) finansal açdan
zorlamakta buna paralel olarak da arsa sahiplerinin
arsalarn de÷erlendirmelerinde güçlüklere neden olmaktadr.
ønúaat sektöründeki bu geliúmeler, arsa sahibi ile inúaat firmalarnn ortak hareket etmelerini sa÷layacak bir
yöntem geliútirmelerine neden olmuú ve “arsa karúl÷ kat sözleúmesi” ile inúaat maliyetinde önemli bir yer
tutan arsa bedeli çözüme kavuúturulmuútur.
Arsa karúl÷ kat sözleúmesi (kat karúl÷ inúaat sözleúmesi) çerçevesinde inúaat yapacak olan müteahhit, arsa sahibine arsa bedelini nakit ödemek yerine
arsa karúl÷ verdi÷i ba÷msz bölümler ile ayni olarak
ödemektedir. Arsa sahibi de arsasnn bir bölümü karúl÷nda kendisine kalan arsa pay orannda inúa edilmiú ba÷msz bölümlere sahip olmaktadr.
Ancak, kat karúl÷ inúaat sözleúmelerinin hem arsa
sahibi açsndan hem de inúaat firmas (müteahhit)
açsndan vergi yasalar karúsndaki durumu sürekli
ihtilaf konusu olmuú, vergi idaresi tarafndan da konu
bir türlü çözüme kavuúturulmamútr.
Yasal Düzenlemeler:
Gelir Vergisi uygulamasnda gerçek kiúilere ait gayrimenkullerin belli bir süre elde tutulduktan sonra satlmas hâlinde elde edilen kazancn vergi dú braklmas öteden beri uygulanan bir yöntemdir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin
6 numaral bendinde yer aalan düzenleme ile gayrimenkullerin hangi úartlarda vergilendirilece÷i hüküm
altna alnmútr. Madde metni aúa÷daki gibidir:
“øktisap úekli ne olursa olsun (ivazsz olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fkrasnn (1), (2), (4) ve
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(7) numaral bentlerinde yazl mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandklar gayrimenkuller dahil) ve haklarn, iktisap tarihinden baúlayarak
(5615 sayl kanunun 5. maddesiyle de÷iúen ibare
Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere
04.04.2007) beú yl içinde elden çkarlmasndan do÷an kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarna bu sfatlar
dolaysyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafndan satn alnmú saylr.)
Bu maddede geçen “elden çkarma” deyimi, yukarda
yazl mal ve haklarn satlmas, bir ivaz karúl÷nda devir ve temliki, trampa edilmesi, takas, kamulaútrlmas,
devletleútirilmesi, ticaret úirketlerine sermaye olarak konulmasn ifade eder.”
Yasal metinden de anlaúlaca÷ üzere, gerçek kiúilere
ait gayrimenkullerin iktisap tarihinden baúlamak üzere beú yl içinde (01.01.2007 tarihinden önce satn alnanlar dört yl içinde) elden çkarlmas hâlinde elde
edilen kazançlar vergiye tabi olacaktr. Bu süreden
sonra elden çkarlmasndan do÷an kazançlar ise vergilendirilmeyecek de÷er artú kazanc olacaktr.
Arsa Sahibinin Durumu ve Konunun De÷erlendirilmesi:
Kat Karúl÷ ønúaat Sözleúmesi ile arsasn müteahhide devreden arsa sahibinin bu devir karúl÷nda sahip olaca÷ ba÷msz bölümleri satmas hâlinde bir
kazanç elde edece÷i açktr. Ancak, elde edilen bu
kazancn de÷er artú kazanc olarak vergiye tabi olup
olmayaca÷ hususu tartúma konusu olmaktadr.
Konu aúa÷daki örnekle anlatlmaya çalúlmútr:
Ahmet Bey, 2000 ylnda satn almú oldu÷u arsas için
2006 ylnda müteahhit Hasan Bey’le kat karúl÷ inúaat sözleúmesi yapmútr. ønúaata ayn yl baúlanmú
olup, 2007 ylnda inúaat tamamlanarak Ahmet Bey’e
arsas karúl÷nda elde edece÷i ba÷msz bölümler
teslim edilmiútir. Ahmet Bey, arsas karúl÷nda elde
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etti÷i ba÷msz bölümleri de 2007 ylnn içinde satmú bulunmaktadr.
Yukarda verilen örnekte görüldü÷ü üzere arsa sahibi
Ahmet Bey’in satt÷ ba÷msz bölümlerin iktisap tarihi olarak karúmza iki farkl tarih çkmaktadr. Birincisi
arsann iktisap tarihi olarak 2000 ylnn esas alnmas,
ikinci tarih olarak da ba÷msz bölümlerin müteahhit tarafndan arsa sahibine teslim edildi÷i tarih olan
2007 ylnn esas alnmasdr.
Vergi idaresi bugüne kadar vermiú oldu÷u muktezalarda arsa karúl÷ elde edilen ba÷msz bölümlerin
iktisap tarihi olarak inúaatn tamamlanarak ba÷msz
bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekti÷ini belirtmiú
bulunmaktadr. Nitekim inceleme elemanlarnn konuya yaklaúm da bu yöndedir.
Ancak, vergi yargsnn konuya yaklaúm vergi idaresinin tam aksine gerçekleúmektedir. Öteden beri verilen kararlarda kat karúl÷ verilen arsalar nedeniyle
elde edilen gayrimenkullerin elden çkarlmasnda
iktisap tarihi olarak arsann iktisap tarihinin esas alnmas gerekti÷i yönündedir.
Danútay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.06.2004
tarih ve E:2004/51 ve K:2004/80 sayl karar ile “Bir kiúinin kat edinme karúl÷nda arsasn müteahhide
vermesi ve inúa edilen binada kat sahibi olmas servetin de÷erlendirilmesi, servetin biçim de÷iútirmesi
oldu÷undan, dairelerin, arsann iktisap tarihinden
dört yl geçtikten sonra satúndan elde edilen kazanç de÷er artú kazanc de÷ildir.” úeklinde bir karar
vererek konuyu yarg açsndan tam olarak açkl÷a kavuúturmuú bulunmaktadr.
Kararn özetinden de anlaúlaca÷ üzere, kat karúl÷ verilen arsa nedeniyle elde edilen gayrimenkuller
yeni bir servet edinimi de÷il, sadece mevcut servetin
biçim de÷iútirmesi olarak kabul edilmiú bulunmaktadr.
Konunun Katma De÷er Vergisi Yönünden Ksaca
De÷erlendirilmesi:
Arsa sahipleri ve inúaat firmalar açsndan di÷er
önemli bir husus da arsa karúl÷ teslim edilen
ba÷msz bölümlerin Katma De÷er Vergisi’ne tabi
olup olmayaca÷dr. Vergi idaresi konuya arsa teslimi ile karúl÷nda verilen ba÷msz bölümlerin

iki ayr teslim (trampa) oldu÷u ve Katma De÷er
Vergisi’ne tabi tutulaca÷ úeklinde de÷erlendirmektedir.
Ancak, durumun ticari hayattaki boyutlar oldukça
farkl seyretmektedir. Arsa sahibi müteahhit ile yaplan kat karúl÷ inúaat sözleúmesinde genel olarak
herhangi bir bedel yer almamaktadr. Arsa sahibi ile
müteahhit arasnda para alú veriúi olmad÷ndan
KDV’nin ödenmesi konusunda taraflar arasnda sürekli bir ihtilaf durumu yaratlmaktadr.
Vergi yargsnn konu ile ilgili kararlarnn büyük bir
bölümü arsa sahibine kat karúl÷ verilen ba÷msz
bölümlerin Katma De÷er Vergisi’ne tabi olmayaca÷
yönündedir. Konu ile ilgili verilen baz yarg kararlarnn özeti aúa÷da verilmiútir.
Danútay 11. Dairesi’nin 15.2.1996 tarih ve
E.1995/3744, K.1996/709 sayl kararnda;”Arsasn kat
karúl÷ müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu iúlemi kendi yönünden ticari bir muamele de÷il arsann de÷erlendirilmesi amacna yönelik oldu÷undan, KDV’sine
tabi bulunmamaktadr. Ayrca, arsann karúl÷ olarak
müteahhit tarafndan inúa edilen dairelerin bir ksmnn
arsa sahibine verilmesi iúlemi de trampa olmad÷ndan
KD.’si ne tabi tutulmayacaktr.”
Danútay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 25.12.1998
tarih ve E.1997/415, K.1998/444 sayl kararnda özetle “Arsa karúl÷nda inúa edilen iúyeri teslimleri katma
de÷er vergisine tabi de÷ildir.”
Sonuç:
ønúaat sektörünün ülkemiz ekonomisine canllk kazandrd÷ tartúlmaz bir gerçek olup, sektörün canll÷n korunmasna yönelik düzenlemelerin yaplmas
kaçnlmazdr. Yargnn verdi÷i kararlarn da dikkate
alnarak Vergi ødaresinin konuya açklk getirecek düzenlemeyi bir an önce yapmasnda yarar görülmektedir.
Yaplacak düzenleme ile inúaat firmalar için önemli
bir maliyet ve finansman unsuru olan arsa bedelinin
iúletme kaynaklarndan karúlanmas önlenecek ve
arsa sahipleri için de zaten var olan vergi avantajnn
sürdürülmesi sa÷lanacaktr.
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KOBø’LER øÇøN FøNANSAL RAPORLAMA STANDARDI
BÖLÜM – 23 HÂSILAT
Ali SARAÇ /
Serbest Muhasebeci Mali Müúavir

GøRøù
Bu yazmzda KOBø’ler için TFRS Bölüm-23’te Hâslat
baúl÷ altnda yaplan düzenlemelerin genel ilkeleri,
muhasebe uygulamalar ve vergisel yansmalar de÷erlendirilmeye çalúlacaktr.
Bilindi÷i üzere KOBø’ler için TFRS, adndan da anlaúlaca÷ üzere bir raporlama standarddr. Dolaysyla
standart dönem içerisinde yaplacak muhasebe iúlemlerinden daha ziyade raporlama tarihi itibariyle
iúletmenin finansal durumunun, faaliyet sonuçlarnn ve nakit akúlarnn standart çerçevesinde kullanclara sunulmasyla ilgilenmektedir. Di÷er yandan
standardn bölümlerine genel olarak bakld÷nda
her bölümde, o bölümün düzenledi÷i olay ve iúlemler
için ilk ölçüm, muhasebeleútirme ve sonraki ölçüm
kavramlarnn yer ald÷ görülecektir. Bu anlamda bakld÷nda standardn ayn zamanda içerdi÷i konularn muhasebeleútirme yöntem ve standartlarn da
düzenlemiú oldu÷u görülecektir.
Hâslat bölümünün tüm ayrntlar ile bu kapsamdaki
bir yazda de÷erlendirilmesi mümkün de÷ildir. Dolaysyla bu yazmzda hâslata iliúkin ölçme ve muhasebeleútirmeye dair genel ilkeler anlatlmaya çalúlacaktr.
KAPSAM
Standardn 23 nolu Hâslat bölümü; “Bu bölüm
aúa÷daki iúlem ve olaylardan kaynaklanan
hâslatn muhasebeleútirilmesinde uygulanr” demek suretiyle çerçeveyi belirlemiú ve
(a) Mal (satú amacyla iúletme tarafndan üretilen ya
da yeniden satmak üzere satn alnan) satúlar.
(b) Hizmet sunumlar.
(c) øúletmenin yüklenici oldu÷u inúaat sözleúmeleri.
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(d) øúletme varlklarnn baúkalar tarafndan kullanlmasndan sa÷lanan faiz, isim hakk ve temettüler
úeklinde sralamak suretiyle haslat kavramnn standart açsndan kapsamn belirlemiútir.
Standardn baúka bölümlerinin kapsamna girmesi
nedeniyle kapsam dú braklan iúlem ve olaylar ise
aúa÷daki úekilde belirlenmiútir.
(a) Finansal kiralama sözleúmeleri (baknz: Bölüm 20
Kiralama øúlemleri).
(b) Özkaynak yöntemi kullanlarak muhasebeleútirilen yatrmlardan sa÷lanan temettüler ve di÷er gelirler (baknz: Bölüm 14 øútiraklerdeki Yatrmlar ve Bölüm 15 øú Ortaklklarndaki Paylar).
(c) Finansal varlklarn ve finansal borçlarn gerçe÷e uygun de÷erlerindeki de÷iúiklikler veya bunlarn
elden çkarlmas (baknz: Bölüm 11 Temel Finansal
Araçlar ve Bölüm 12 Di÷er Finansal Araçlar).
(d) Yatrm amaçl gayrimenkullerin gerçe÷e uygun
de÷erindeki de÷iúiklikler (baknz: Bölüm 16 Yatrm
Amaçl Gayrimenkuller).
(e) Tarmsal faaliyetlere iliúkin canl varlklarn ilk muhasebeleútirilmesi ve gerçe÷e uygun de÷erlerindeki
de÷iúiklikler (baknz: Bölüm 34 Özellikli Faaliyetler).
(f ) Tarmsal ürünlerin ilk muhasebeleútirilmesi (baknz: Bölüm 34).
MUHASEBELEùTøRMEYE øLøùKøN GENEL øLKELER
KOBø’ler için TFRS kapsamnda hâslat genel olarak
“özkaynakta artúla sonuçlanan ve iúletmenin dönem içindeki ola÷an faaliyetlerinden sa÷lanan
brüt ekonomik fayda tutardr” úeklinde tanmlanmútr.
øúletmeler açsndan hâslat tutarnn raporlanmas
genel olarak iki kritere ba÷lanmútr. Bunlar;
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ølgili hâslat kalemine iliúkin gelecekteki ekonomik
faydalarn iúletmeye girmesinin muhtemel olmas,
Hâslat tutarnn güvenilir bir úekilde ölçülebilmesi.
Bu iki kriter temel kriterler olup, bölümün kapsamna
giren haslat snflar (mal satú, hizmet sunumu vb)
açsndan ayrca temel kriterler belirlenmiútir.
Mal satúnda: Mallarn sahipli÷inden kaynaklanan
risk ve getirilerin alcya devredilmesi,
Satlan mallar üzerinde etkin bir kontrol veya sahipli÷in genel olarak gerektirdi÷i úekilde bir yönetim
etkinli÷ini sürdürememesi, øúleme
iliúkin maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.
Hizmet sunumunda:
Raporlama dönemi sonu itibariyle
iúlemin tamamlanma düzeyinin
güvenilir biçimde ölçülebilmesi,
øúleme iliúkin katlanlan maliyetlerin ve iúlemin tamamlanmas için
gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.
ønúaat sözleúmelerinde:
Bir inúaat sözleúmesinin sonucu
güvenilir biçimde tahmin edilebildi÷inde raporlama dönemi sonu
itibariyle iúlemin tamamlanma düzeyinin (tamamlanma yüzdesi) güvenilir biçimde ölçülebilmesi,
øúleme iliúkin katlanlan maliyetlerin ve iúlemin tamamlanmas için
gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.
Faiz, isim hakk ve temettüler:
Faiz: Etkin faiz yöntemi uygulanarak,
øsim haklar: ølgili sözleúmenin
özü dikkate alnarak tahakkuk esasna göre
Temettüler: Hissedarlarn ödemeyi alma haklarnn do÷du÷u
anda muhasebeleútirilirler.

Yukarda hâslat snflar ile ilgili belirtilen kriterler
hâslat için genel olarak belirlenen iki genel kriterle
birlikte de÷erlendirilecek ve tüm kriterler bir arada
mevcut oldu÷unda hâslat muhasebeleútirilecektir.
Hâslat için belirlenen genel ilkeler topluca de÷erlendirildi÷inde ilkelerin amac aúa÷daki úekilde özetlenebilir,
Hâslat tutarnn güvenilir olarak belirlenmesi,
Hâslat tutarnn iúletme tarafndan elde edilme (tahsil) olasl÷nn ölçülmesi,
Hâslata iliúkin maliyetlerin güvenilir biçimde belirlenmesi ve
Hâslatn (ayn zamanda hâslata
iliúkin maliyetin) hangi dönemde
raporlanaca÷nn belirlenmesi.

KOBø’ler için
TFRS kapsamnda
hâslat
genel olarak
“özkaynakta
artúla
sonuçlanan ve
iúletmenin dönem
içindeki ola÷an
faaliyetlerinden
sa÷lanan brüt
ekonomik
fayda tutardr”
úeklinde
tanmlanmútr.

Hâslatn muhasebeleútirilmesine
iliúkin belirlenen kriterlere bakld÷nda hâslatn muhasebeleútirilmesinde mevcut uygulamalarmz
dúnda yeni kavramlar gündemimize girmiútir. Satú, hizmet veya
inúaat sözleúmesinin içerdi÷i konular, olaylar ve koúullar hâslatn
gerçekte var olup olmad÷n, varsa hangi dönemde ve ne tutarda
muhasebeleútirilip raporlanaca÷
gibi konular etkileyecektir. Örne÷in bir mal satú sözleúmesinde
maln alcnn deposuna teslim koúulu bulunuyorsa bu satúa iliúkin
faturann düzenlenmesi ve bedelinin peúin olarak tahsil edilmesi
tek baúna hâslatn muhasebeleútirilmesi için yeterli olmayacak,
ayn zamanda bu maln alcnn
iúyerine teslim edilme koúulunun
gerçekleúmesi ve ayrca bu maln maliyetinin güvenilir úekilde
ölçülmesi de gerekecektir. Böyle
bir durumun faaliyet dönemi içerisinde olup bitmesi çok önem
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taúmamakla birlikte raporlama
tarihinden birkaç gün önce gerçekleúen ancak teslim koúulu
var olup henüz teslim edilmemiú benzer satúlar için mevcut
vergi uygulamalar açsndan ise
önemli farkllklar do÷uracaktr.
Yine Türk toplumunun geleneksel aile ba÷lar ve yaúam kültürleri göz önüne alnd÷nda bedelsiz
olarak bir akrabaya verilen mal
standart kapsamnda iúletmenin
zarar olacakken, bilindi÷i üzere
vergi kanunlarmz çerçevesinde
emsal bedeliyle de÷erlenip ilgili
tutarlar hâslat ve maliyet olarak
muhasebeleútirilecektir.
Hâslatn muhasebeleútirilmesine yönelik temel kriterlerden
bir tanesi de hâslat tutarnn
elde edilmesinin olas olmasdr.
Bu ilke de bizim açmzdan yeni
bir olgudur. Burada kastedilen
mal veya hizmet satú anndaki
mevcut bilgiler ve koúullar çerçevesinde hâslatn elde edilme
olasl÷dr. Satú iúlemi srasnda
mevcut olmayp sonradan ortaya
çkan nedenlerle hâslatn elde
edilmesinin tehlikeye girmesi ya
da mümkün olamama olasl÷n
bu kapsamda de÷erlendirmemek gerekir. Böyle bir durumda 11 Finansal Araçlar
Bölümüne göre iúlemler yaplacaktr.
Do÷aldr ki hiçbir ekonomik iúletme mal veya hizmet
satú srasnda bedelin gelecekte tahsilâtnn mümkün olmamas olasl÷n bildi÷i halde bu satú gerçekleútirmez. Ancak iúletme yöneticisi alcyla ilgili var
olan bir ksm bilgileri bilerek veya riske girmek yoluyla göz ard ederek iúlemi gerçekleútirmiú olabilir. Bu
ilke bu ve buna benzer durumlarda karúmza çkacak
ve uygun durumlarda hâslatn yazlamamas sonucunu do÷urabilecektir.

HÂSILATIN ÖLÇÜLMESø
Hâslat, alnan veya alnacak bedelin gerçe÷e uygun de÷eri ölçülür.
Hâslatn ölçülmesinde aúa÷da belirtilen unsurlar dikkate (indirilecek)
alnacaktr.
Ticari iskontolar, ödeme indirimleri,
miktar indirimleri,
Üçüncü kiúiler adna alnan bedeller,
(kdv, ötv gibi vergiler vb.)
Ayrca hâslat tutarnn belirlenmesinde, ödemelerin ertelendi÷i ve anlaúmann aslnda bir finansman iúlemi
içerdi÷i durumlarda hâslatn gerçe÷e uygun bedeli gelecekte elde edilecek tüm tutarlarn emsal faiz oran
kullanlarak bulunacak bugünkü de÷eridir.
Di÷er taraftan bir acente iliúkisinde
hâslat tutar kendi adna alnan komisyon bedeli olarak belirlenecektir.
Hâslatn ölçülmesinde bizler açsndan yeni olan husus, vadeli satú
gerçekleúti÷inde hâslat tutarnn ne
úekilde ölçülece÷idir. Yukarda da
belirtildi÷i üzere standart hâslat, gelecekte elde edilecek tüm tutarlarn
emsal faiz oran kullanlmak suretiyle
bulunacak bugünkü de÷eri olarak tanmlamaktadr.
Satún toplam tutar ile bulunacak bugünkü de÷eri
(hâslat tutar) arasndaki fark ise (Bölüm 11 uyarnca)
faiz geliri olarak muhasebeleútirilecektir.
Standart emsal faiz oran olarak hangi orann kullanlaca÷n kural olarak belirtmemekle birlikte yol gösterici olarak, iúletmenin veya benzer iúletmelerin bezer
iúlemleri için uyguladklar faiz orannn veya satlan
mal veya hizmetin gerçekte peúin nakit satú fiyatna
indirgeyen faiz orannn alnabilece÷ini belirtmektedir.

Ayrca hâslat
tutarnn
belirlenmesinde,
ödemelerin
ertelendi÷i ve
anlaúmann aslnda
bir finansman
iúlemi içerdi÷i
durumlarda
hâslatn gerçe÷e
uygun bedeli
gelecekte elde
edilecek tüm
tutarlarn emsal faiz
oran kullanlarak
bulunacak bugünkü
de÷eridir.
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ÖRNEK 1:
X iúletmesinin 01 Kasm 2012 tarihinde maliyet bedeli 50.000 TL olan bir mal 31 Ocak 2013 vadeli olmak
üzere 120.000 TL’ye satt÷ durumda 01 Kasm 2012
tarihinde muhasebeleútirece÷i hâslat tutar ne olacaktr?
Satúa iliúkin haslat tutarnn muhasebeleútirilmesinde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken husus
satú iúleminin muhasebeleútirmeye iliúkin kriterlere
uygunlu÷unun de÷erlendirilmesi olacaktr. Mal satúna iliúkin olarak yukarda ilgili bölümde açklanan
beú adet kritere uygunlu÷u anlaúldktan sonra bir satútan ve muhasebeleútirilecek bir hâslat tutarndan
bahsedebiliriz.
Muhasebeleútirilecek hâslat tutarnn belirlenebilmesi için ya satlan maln nakit peúin satú fiyatnn, ya da
emsal faiz orannn bilinmesi gerekmektedir.
Satúlarnda standart olarak bir peúin satú fiyat belirlemiú olan iúletmeler açsndan peúin satú fiyat ile vadeli
satú tutar arasndaki fark bulmak ve hâslat tutar ile
vade fark (faiz) tutarn muhasebeleútirmek daha kolay
olacaktr. Ancak günümüz ticaretinde bu her zaman
böyle olmamakta, iúletmeler çok farkl pazarlama teknikleri yoluyla maln gerçek nakit satú bedelini farkl
argümanlar yoluyla gizlemektedirler. Bu durumda
emsal faiz orannn kullanlmas hâslat tutarnn tespiti
bakmndan daha do÷ru bir sonuç elde edilmesini sa÷layacaktr. Hesaplamada kullanlacak emsal faiz oran
olarak iúletmenin kredi kullanm var ise bu krediler
için uygulanan faiz oran baz alnabilece÷i gibi böyle
bir durum yok ise piyasada benzer iúlemler için uygulanan bir faiz oran belirlenmelidir.
Piyasada benzer iúlemler için uygulanan emsal faiz orannn yllk %10 oldu÷u varsaymyla iúletme açsndan
muhasebeleútirilecek hâslat tutar ile vade fark tutarlarn aúa÷daki úekilde hesaplamak mümkündür. (Vadeye kadar geçen süre 91 gün, yl 365 gün alnmútr)
Hâslat = 120.000 / (1+0,10)^(91/365)
Hâslat = 117.182,14 TL
Vade fark = (120.000 – 117.182,14) = 2.817,86 TL
Burada dikkat edilecek di÷er bir husus ise hesaplanan

vade fark tutarnn muhasebeleútirilmesi olacaktr.
01 Kasm 2012 itibariyle hesaplanan vade fark (faiz)
tutar X iúletmesi açsndan henüz kesinleúmemiú dolaysyla alnabilecek bir tutar de÷ildir. Bu nedenle ilk
muhasebeleútirme aúamasnda bu tutar bir tahakkuk
hesabna kaydedilecektir. Buna göre X iúletmesinin
01 Kasm 2012 tarihinde yapmas gereken muhasebe
kayd aúa÷daki úekilde olacaktr.
------------------ 01 Kasm 2012 ---------------Alclar
141.600
Satúlar
117.182,14
Ert. Vade Fark Geliri*
2.817,86
Hesp. KDV
21.600,00
------------------- 01 Kasm 2012--------------Sat.Tic.Mal Maliyeti
50.000
Stoklar
50.000
------------------/
--------------*Do÷rudan bir gelir tablosu hesab olmayp alclar
hesabnn bilanço üzerinde net tutar üzerinden raporlanmasn sa÷layacak düzenleyici nitelikli bir hesap olacaktr.
øúletmenin raporlama tarihinin 31.12.2012 oldu÷u
dikkate alnd÷nda bu defa raporlama tarihi itibariyle
hak edilmiú (iúlemiú) vade fark (faiz) tutarnn belirlenerek gelir hesaplarna aktarlmas gerekmektedir.
Hesaplama aúa÷daki úekilde yaplabilir.
2011
ylna
isabet
eden
faiz
=(117.182,14X(1+0,10)^(60/365))-117.182,14
= 1.850,40 TL
Bu hesaplama toplam 120.000 TL satú tutarnn 31
Aralk 2012 tarihinde bugünkü de÷erinin hesaplanmas yoluyla da aúa÷daki úekilde yaplabilir.
Satú tutarnn 31.12.2012 de÷eri = 120.000 /
(1+0,10)^(31/365)
= 119.032,54
2011 ylna isabet eden faiz = 119.052,54 – 117.182,14
= 1.850,40 TL
Görülece÷i üzere hesaplamada KDV göz ard edilmiútir. Vergiler yasal düzenlemeler sonucu ortaya çkan
borçlardr ve her durumda vergi tutarnda bir de÷iúiklik olmayacak ve ayn tutar tahsil edilecek veya vergi
idaresine ödenecektir.
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Yaplan hesaplama sonucu bulunan tutar 01 Kasm
2012 tarihinden 31 Aralk 2012 tarihine kadar geçen
60 günlük süre için hak edilmiú (iúlemiú) faiz tutar
olup bu tarih itibariyle gelir hesaplarna alnmaldr.
------------------- 31 Aralk 2012 -----------------Ert. Vade fark Geliri*
1.850,40
Vade fark Gelirleri **
1.850,40
------------------- /
------------------**Gelir tablosu hesab
Ertelenmiú vade fark geliri hesabnn 31.12.2012 bakiyesi olan (2.817,86 – 1.850,40 =) 967,40 TL ise 2013
ylna isabet eden faiz olarak 31 Ocak 2013 tarihinde
tahsilâtn gerçekleúmesiyle birlikte gelir tablosu hesabna alnmak suretiyle kapatlmú olacaktr.
ÖRNEK 2:
Y Limited ùirketi inúaat taahhüt iúi yapmaktadr. Yaplmú olan bir inúaat sözleúmesi ile bir fabrika bina
inúaatn 1.000.000 TL bedelle yapmay taahhüt etmiútir. 700.000 TL baúlangç tahmini maliyetli inúaata
baúlama tarihi 01 Ekim 2012 olup 31 Aralk 2012 tarihi
itibariyle inúaat henüz tamamlanmamútr. 31 Aralk
2012 raporlama tarihinde iúletme tarafndan raporlanacak hâslat tutar nasl hesaplanacaktr?
Standart kapsamnda 31.12.2012 tarihi itibariyle raporlanacak hâslat tutarnn belirlenebilmesi için aúa÷daki bilgilere ihtiyaç duyulacaktr.
ønúaatn 31 Aralk 2012 tarihi itibariyle tamamlanma
düzeyi,
31 Aralk 2012 tarihine kadar oluúan maliyet tutar,
31.12.2012 itibariyle inúaatn toplam maliyetinin tahmini tutar (güvenilir olarak ölçülmüú)
Yukarda belirtilen bilgiler iúletme içi bilgilerden elde
edilebilece÷i gibi örne÷in, inúaatn 31 Aralk 2012
tarihi itibariyle tamamlanma düzeyinin güvenilir bir
úekilde belirlenebilmesi amacyla iúletme dú bilgilerden de ayrca yararlanlmas mümkün olabilecektir.
Buna göre iúletme tarafndan gerçekleútirilen inúaata
iliúkin veriler aúa÷daki gibi tespit edilmiútir. Yaplan
iúlemler için henüz bir fatura düzenlenmemiú ve bir
tahsilât gerçekleútirilmemiútir. Sözleúme hükümlerine
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göre ödeme inúaatn tamamlanarak teslim edilmesiyle gerçekleútirilecektir. øúletmede inúaatn tamamlanmas ve sözleúme bedelinin alnabilmesiyle ilgili
olumsuz bir bilgi mevcut de÷ildir.
Yap denetim firmasndan alnan bilgiler do÷rultusunda inúaatn fiziki tamamlanma düzeyinin % 31 oldu÷u anlaúlmútr.
øúletmenin muhasebe kaytlarndan alnan bilgiler
sonucu 31.12.2012 tarihi itibariyle inúaat için yaplan
harcamalarn toplam tutarnn – bu inúaat için stoklanmú 50.000 TL tutarndaki demir dâhil olmak üzere
250.000 TL oldu÷u görülmüútür.
øúletme mühendisleri ve mimarlarndan alnan bilgiler do÷rultusunda 31 Aralk 2012 itibariyle inúaatn
tamamlanmas için (stoklanmú demir hariç) 550.000
TL harcamann daha yaplmas öngörülmektedir.
Yukardaki veriler ú÷nda iúletme tarafndan raporlama tarihi itibariyle hâslat tutarnn belirlenmesinde
yap denetim firmasnca belirlenen fiziki tamamlanma düzeyine iliúkin bilginin do÷ru ve güvenilir bir
ölçüm yaplmasn sa÷layacak bilgi oldu÷una karar
verilmiútir.
Bu veriler ú÷nda Y iúletmesi tarafndan 31 Aralk
2012 raporlama tarihinde hâslat ve bu hâslata ait
maliyet olarak raporlanacak tutarlar aúa÷daki gibi
hesaplanabilecektir.
Toplam Hâslat
= 1.000.000 TL
ønúaatn fiziki tamamlanma düzeyi = % 31
Yaplan toplam harcama
= 250.000 TL
Stok demir
= 50.000 TL
Yaplan fiziki harcama *
= 200.000 TL
*Stoklanmú demir tutar maliyet unsuru olarak de÷il
stok olarak raporlanacaktr.
Raporlanacak hâslat = 1.000.000 X % 31 = 310.000 TL
Raporlanacak Maliyet = 200.000 TL
--------------------- 31.12.2012 -----------------Raporlanmamú Alacaklar (Gelir Tahk)
310.000
Hâslat
310.000
-------------------- 31.12.2012 ------------------Hizmet Maliyetleri
200.000
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Stoklar
200.000
(Di÷er ilgili hesaplar)
------------------- /
-------------------Raporlanan 2012 yl kazanc = 110.000 TL
øúletme tarafndan raporlanacak hâslat tutarnn belirlenmesinde inúaata harcanan maliyetler üzerinden
elde edilecek sonucun en güvenilir ve do÷ru bilgiyi
gösterece÷ine dair bir karar alnmú olsa idi bu defa
31.12.2012 tarihi itibariyle raporlanacak hâslat ve
maliyet tutarlar aúa÷daki úekilde hesaplanacaktr.
31.12.2012 tarihi itibariyle toplam harcama = 250.000 TL
ønúaatn tamamlanmas için yaplacak tahmini harcama = 550.000 TL
Toplam tahmini maliyet = 800.000 TL
ønúaatn 31.12.2012 fiili maliyeti = 200.000 TL
(50.000 TL demir stok olarak gösterilecektir)
Fiili maliyet üzerinden inúaatn tamamlanma düzeyi
= (200.000 / 800.000=) % 25
Raporlanacak hâslat tutar (1.000.000 X % 25) =
250.000 TL
Raporlanacak maliyet tutar = 200.000 TL
Yaplacak muhasebe kaytlar yukardaki úekilde olacak
ancak hâslat tutar 250.000 TL olarak kaydedilecektir.
Bu durumda iúletmenin 2012 yl kazanc = 50.000 TL
olacaktr.
Görülece÷i üzere iúletme tarafndan raporlanacak
hâslat tutarnn hangi yöntemle belirlenece÷i hususu iúletmenin dönem kazancn etkilemektedir. Dolaysyla iúletmeler kendileri açsndan en do÷ru ve güvenilir yöntemi kullanmak durumundadrlar.
STANDARDIN VERGø UYGULAMALARI øLE KARùILAùTIRILMASI VE SONUÇ
Yukarda ilgili bölümlerde açkland÷ gibi standardn
amac raporlanacak hâslatn en do÷ru ve güvenilir bir
úekilde ölçülmesidir. Yine en do÷ru úekilde ait oldu÷u
dönemde maliyetleri ile birlikte raporlanmasnn sa÷lanmas ve bu tutarlar içerisinde hâslat ve maliyetlerle ilintili ancak do÷rudan ilgili olmayan unsurlarn
(vade fark, faiz vb) ayrútrlarak ait olduklar snflar

içerisinde gösterilmesinin sa÷lanmasdr.
Di÷er taraftan yerel vergi uygulamalarnn her zaman
böyle bir amac olmayabilmektedir. Vergi Kanunlar
farkl ekonomik ve siyasi gerekçelerle oluúturulurlar
ve baz hususlar göz ard edebilirler. Bizim vergi kanunlarmz açsndan da durum bundan farkl de÷ildir. Örne÷in vergi kanunlarmz vade farkn hâslatn
bir unsuru saymakta ve oluúup oluúmad÷na bakmakszn satún gerçekleúti÷i veya faturann düzenlendi÷i anda vade fark dâhil toplam tutar hâslat
olarak kabul etmektedir. Di÷er taraftan vergi kanunlarmz yllara sâri inúaat onarma iúlerinde kazancn
oluúumunu bir teúvik unsuru ve nihai kazancn do÷ru
tespiti amacyla iúin tamamlanmasna (kabul) ba÷larken standart açsndan durum böyle de÷ildir. Vergi
uygulamamz dönemselli÷i kabul etmekle birlikte
belge düzenlenmesi durumunda belgenin düzenlendi÷i dönemi hâslatn da dönemi olarak almakta, (østisnai ihracat iúlemleri hariç) ancak standart açsndan
bir hâslattan söz edebilmek için faturann olup olmamasnn bir önemi bulunmamaktadr. Bir di÷er önemli farkllk mal ve hizmetlerin takasnda karúmza çkmaktadr. Standarda göre benzer özellik ve de÷ere
sahip mallarn takas veya vadeli takasa (swap)
konu edilmesi haslat olarak de÷erlendirilmezken
vergi kanunlarmzda takas iúlemi karúlkl olarak teslim hükmündedir ve VUK’un 267. maddesi hükmüne
göre emsal bedeliyle haslat kaydedilir.
Buna benzer örnekleri ço÷altmak mümkündür. Olayn özelli÷ine ba÷l olarak daha birçok farkl ayrmlarn karúmza çkmas olasdr. Bu farkllklar sadece
hâslat kalemi için de÷il standart kapsamnda muhasebeleútirilerek raporlanacak her kalem açsndan
böyle olacaktr. Benzer farkllklar farkl úekil ve ölçülerde standartlarn uyguland÷ tüm ülkeler açsndan
vardr ve var olacaktr.
KOBø’ler için TFRS’ nin 29 numaral Gelir Vergileri bölümü yukarda açklanan bu zamansal ve tutarsal farklarn raporlama dönemleri itibariyle etkilerinin finansal
tablolarda gösterilmesinin ve giderilmesinin sa÷lanmas amacyla oluúturulmuútur.
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øù ARKADAùLARINIZA VE ÇALIùANLARINIZA
SORUMLULUK ALABøLMELERø øÇøN NASIL YARDIM EDEBøLøRSøNøZ?
Cengiz PAK
Yönetim ve Stratejik Planlama Danman

Cengiz Pak/ Yönetim ve Stratejik Planlama Danúman
Bugünkü konumuz “sorumluluk almayan çalúanlar”
ve onlardan úikâyetçi olan “yöneticiler”.
Nerede ise bütün patronlar ve yöneticiler “bir iúi de
bensiz yapamayacak msnz?” demiútir veya úu anda
diyordur.
Bu iúin iki yönü var:
øúin bütününü düúünerek yapmayan kiúiler ile
øúin bütününü yaptrmak istemeyen (bilerek veya bilmeyerek) yöneticiler”.
Hangisi olursanz olun bu yazdan kendinize baz sonuçlar çkartabilece÷inizi düúünüyorum.
øyi çalúan bir ekibiniz var. Ancak aralarndan birisi
problem yaratyor, üzerine ald÷ iúi zamannda bitirmiyor, soruldu÷unda ekibin di÷er üyelerini iúaret
ediyor...
Dolays ile kimse onunla birlikte çalúmak istemiyor...
Bu tür birisi ile çalúmak zorunda olmak gerçekten de
sinir bozucudur. Zorunda de÷ilseniz mesele yok. Ancak bu çözmeniz gereken bir sorun ise yaplabilecek
bir úeyler oldu÷unu söyleyebilirim.
ønsanlarn sorumluluk almamasnn sebebi nedir?
ønsanlar tembellikten baúlayan baúaramama korkusuna uzanan bir gerekçe listesine sahiptir. Sebep ne
olursa olsun sorumluluk almayan kiúiler iúlerini yapamaz, içinde bulundu÷u takm zor durumda brakr
ve kariyerlerinde ilerleyemezler. Dolays ile bu konu
insann iú ve özel hayatnda önemlidir.
Göstergeleri neler...
- øúine ilgisiz olmas,
- Hatalar için baúkalarn suçlama,
- Söz verdi÷i tarihlere uymamas,
- Zor iúlerden uzak kalmaya çalúmas,
- Düzenli olarak mzldanmas, yönetici ve ekip arkadaúlar hakknda söylenmesi,
- Kendi baúna hareket etmek yerine kendisine “yap”
denilmesini beklemesi, “söylemediniz ki” bahanesini
önceden hazrlamas,
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- Ekip arkadaúlarna güvenmemesi.
øzlenecek strateji:
Ekip üyelerinden birisi sorumluluk almaktan kaçnd÷nda bunun zamanla geçece÷ini düúünmemelisiniz.
Onu ekipten ayrmak ise son seçene÷iniz olmal, özellikle iú yapabilme kabiliyeti var ise.
Bunlarn yerine çalúanlarnz iúlerini en iyi úekilde yapabilmeleri için donatmal ve sorumluluk alabilecekleri ortam yaratmalsnz.
ùimdi gelelim bunu nasl yapabilece÷inize...
Konuúun.
Yapmanz gereken önce bu kiúi ile konuúmaktr. Belki sebebi hemen anlayacak ve durumu çözmüú olacaksnz.
Bu konuúmada kendisine davranúnn de÷iúmesi gerekti÷i mesajn (geri besleme) mutlaka aktarmalsnz. Geri besleme mesajnz aktarrken kolay anlaúlan
örnek ve ifadeler kullanmalsnz. E÷er karúnzda bulunan kiúi ne söylendi÷ini anlamaz ise “kurban edildi÷ini” düúünecektir.
ùimdi bu aúamada ö÷rendiklerinizi bir sonraki admlarnz için kullanabilirsiniz.
Yeterli kayna÷n ayrld÷na emin olun.
Problemli olarak belirlenen kiúinin iúini yapabiliyor
olmas için yeterli kayna÷a sahip olup olmad÷, en
baúta kontrol edilmesi gereken noktadr. E÷itim, araçlar, tecrübeli kiúilere eriúim, sorularna cevap alabilme
imkân gibi ayrntlar oldu÷unu anlamalsnz.
E÷er bir kiúi yeterli kayna÷a ulaúamyor ise iúini yapamayacaktr. Sakn bunu zamannda dile getirebilece÷ini ve koúullarn ne olmas gerekti÷ini size söyleyebilece÷ini varsaymayn. Bu boúlu÷u brakr iseniz
bahaneyi kendiniz yaratmú olursunuz.
Görev tanmn, sorumluluklarn ve amaçlar anlatn.
ønsanlar görev tanmlarn ve kendilerinden ne beklendi÷ini bilmelidir. Görev tanmnda kiúinin yapaca÷
iúin ve sorumluluklarnn ne oldu÷unun açk olup olmad÷na baklmaldr.
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Bazen de insanlar kendi yaptklar iú ile úirketin hedefini iliúkilendiremezler. Dolays ile yaptklarnn de÷ersiz oldu÷unu düúünürler. Sorunun bu olup olmad÷n bu aúamada keúfetmelisiniz.
Konunun herkes açsndan net olabilmesi için” kiúiler
– sorumluklar” tablosu hazrlamanz ve bunu paylaúmanz çok yararl olacaktr.
Yeniden baúlamasn sa÷layn.
øú hayatnda boúlu÷a düúülebilir, úimdi ben ne yapaca÷m noktasnda kararsz kalnabilir. Yaplmas
gereken o kiúinin koúullarn revize ederek yeniden
baúlayabilmesine olanak tanmaktr. E÷er kiúi kendi de÷erleri ile úirketinin hedeflerini uzlaútrabilir ve
yapt÷ iú ile hem kariyer hem de
úirket hedefini iliúkilendirebilir ise
sorun çözülecektir.
Herkesi kendi yeteneklerine uygun
biçimde görevlendirin.
Bunun için ise biraz beklemeniz
gerekebilir. Hatal bir karar verdi÷inizi düúünüyor iseniz geriye
dönebilme cesaretini göstermelisiniz. Ortam koúullarn belirlemek
için ise Herzberg’in motivasyon ve
hijyen faktörleri hakknda olan çalúmasndan faydalanabilirsiniz.
øú arkadaúlarnza kontrolü ele alabilmeleri için yardmc olun
Bazen insanlar kendi hayatlarnn
kontrolünü kaybettiklerini ve bir
akntnn içinde savrulduklarn
hisseder. Artk onlar için ne yaptklar ve nasl yaptklar önemini
yitirir, “nasl olsa bir úeye yaramayacak” fikri yerleúir.
Düúünürseniz bu fikir herhangi bir
ast - üst iliúkisinin bozulmas veya
kiúinin kendi hedefine “bu koúullarda” ulaúamayaca÷na inanmaya
baúlamas ile hzla ortaya çkabilir.
Sonucunda yapmakta oldu÷u iúin
kalitesi bozulur, nasl olsa fark etmemektedir!

Böyle bir durumu anlamak zor de÷ildir. Örne÷in “bizde
olmaz”, “ben nasl yaparm” gibi ifadeler veya “her úeye
karú çkma” ve “negatif” tutum bu durumun birer göstergesidir. Sanki olaylar kendi kendilerine oluyor ve biz
akú etkileyemeyiz görüúüne karú savunma yapabilmek için insanlara ksa dönemde baúarabilecekleri iúler vermek, pozitif düúünmelerini sa÷lamak için e÷itim
veya bire bir destek gerekir. Negatif tutumlarn sürdüren kiúileri geçici veya kalc ortamdan uzaklaútrmak,
tartúmalara almamak da birer çözümdür.
Projelerinizi küçük parçalara bölüp sorumlulu÷u buna
göre da÷tmanz ve insanlarn baúar duygusunu yaúamalarn sa÷lamanz büyük oranda bu problemi
çözecektir. Di÷er yandan sorumluluk almaktan kaçnp sonra da
suçlama yolunu seçenleri ya durdurmal ve sorunun çözümü için çalúmalarn sa÷lamal ya da oradan
uzaklaútrmalsnz.
Siz her detay yönetmeye çalúan
birisi olabilir misiniz?
Peki, siz nasl bir yöneticisiniz?
E÷er iúleri delege etmeyip her admna karúmak isteyen, insanlarn
verecekleri her kararn size danúlmasn isteyen, her detay için “niçin bunu böyle yaptn” diye soran,
verdi÷iniz iúi ilk hatada geri alp
baúkasna veren birisi iseniz sizinle
çalúanlar sorumluluk almak için istekli olmayacaklardr.
Sizin ö÷renmeniz gereken ise iúlerinizi nasl delege edece÷iniz.
Bol bol takdir edin.
øúini iyi yapmú olan, sorumluluk
almaktan korkmayan ve yerine
getireni zaman geçirmeden takdir
edin. Bunun için ayn sonunu veya
yln sonunu beklemeyin, o anda
yapn.
ùimdi kendinizin ne yapt÷n bir
düúünün, bunlar yapyor musunuz?

Bazen
insanlar kendi
hayatlarnn
kontrolünü
kaybettiklerini
ve bir akntnn
içinde
savrulduklarn
hisseder. Artk
onlar için ne
yaptklar ve
nasl yaptklar
önemini
yitirir, “nasl
olsa bir úeye
yaramayacak”
fikri yerleúir.
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YENø BORÇLAR KANUNU HAKKINDA ÖZET BøLGøLER
Erkan KPK/
Serbest Muhasebeci Mali Müavir
Erkan KIPIK / SMMM

01 Temmuz 2012 tarihinde yeni Türk Ticaret Kanunu
ile birlikte hayatmza etki edecek bir di÷er kanun
olan ve 649 maddeden oluúan 6098 sayl yeni Borçlar
Kanunu da yürürlü÷e girmiútir. Yeni Borçlar Kanunu
ile birlikte iú hayatmzda ve özel hayatmzda dikkat
çekici yenilik ve düzenlemelere gidilmiútir. Özellikle
genel iúlem koúullarnda, kira ve kefalet sözleúmelerinde çok önemli de÷iúiklikler/yenilikler getirilmiútir. 11 Ocak 2011 tarihinde TBMM’ de kabul edilerek
04.02.2011 tarihli 27836 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Türk Borçlar Kanunu’ nda yaplan de÷iúiklik ve düzenlemeler aúa÷da özet olarak sralanmútr:
Reform niteli÷inde olup dili daha da yaln ve sade
hâle getirilmiútir.
Yaplan düzenlemeler, Avrupa’da yer alan hukuk kurallar dikkate alnarak hazrlanmútr.
Yeni kavramlar kullanlmútr. Bunlardan biri de “smarlanmayan úeyin gönderilmesi” kavramdr. Ismarlanmamú bir úeyin gönderilmesi öneri saylmayacak;
alan kiúi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmayacaktr.
Eski Kanun’a göre öneriye davet olarak de÷erlendirilen “ tarife, fiyat listesi gönderme” yeni kanunda öneri
olarak belirtilmiútir.
Sözleúmelerde güvenli elektronik imza kullanlabilecektir. Güvenli elektronik imza, el yazsyla atlmú
imzada yer alan hukuki sonuçlarnn aynsn do÷uracaktr.
Yeni Borçlar Kanunu’nda tüketicinin aleyhine tek tarafl yazlmú sözleúmeler geçersiz saylacak, özellikle
bankalar ve sigorta úirketleri tarafndan vatandaúa
imzalatlan milyonlarca sözleúme geçersiz hâle gelecektir. Çünkü Kanun gere÷i sözleúmelerde hükümler
tek tarafl ve tüketicinin aleyhineyse o sözleúme geçersiz saylacaktr. Genel iúlem koúullarnda yer alan
bir hüküm, açk ve anlaúlr de÷ilse veya birden çok
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anlama geliyorsa düzenleyenin aleyhine yorumlanacaktr. Kiúi bilmedi÷i koúullardan sorumlu tutulamayacaktr.
“Kitle Sözleúmesi”, “Katlmal Sözleúme”, “Tip Sözleúme” denilen sözleúmeler için belirlenen “Genel
øúlem Koúullar” ile bireyin korunmas sa÷lanacaktr.
Genel iúlem úartlarnn belirleyicileri, tek yanl, diledi÷i gibi sözleúmeyi de÷iútirme ya da yeni düzenleme
yapma yetkisine sahip olamayacaktr.
Borçluyu koruma amaçl, sözleúmelerde uygulanacak
faize snr getirilmiútir. Faiz oran sözleúmede kararlaútrlmamúsa borcun do÷du÷u tarihteki mevzuat
hükümlerine göre belirlenecektir. Sözleúmede belirlenmiú ise mevzuatta belirlenen orann % 50’den
fazlasn, temerrüt faizinde ise; faiz oran belli ise mevzuata göre belirlenen orann % 100’ünden fazlasn
aúamayacaktr.
Yeni Kanun ile birlikte ticari hayatmza “ÖN ÖDEMELø TAKSøTLE SATIù SÖZLEùMESø” adl yeni bir sözleúme türü getirilmiútir. Sözleúmenin yazl úekil úart vardr. Bedelin tamamnn ödenmesi ile devir söz konusu
olur. Devir tarihine kadar alcnn cayma hakk vardr.
Yeni Kanun ile birlikte kira sözleúmelerinin baz maddelerinde kiracya, baz maddelerinde ise kiraya verene birtakm hak ve yükümlülükler getirilmiútir. ùöyle
ki,
Kiralanan úeyin kusurlu olmas hâlinde; kiraya veren,
teslim tarihine kadar kusurun giderilmesini sa÷layacak,
Kiracya; kiralad÷ úeye özen gösterme dúnda, komúulara saygl davranma, kimseyi rahatsz etmeme
ve k o m ú u l a r  y l a iyi geçinme yükümlülü÷ü
getirilerek (Balkonda mangal yakma, yüksek sesle
müzik dinleme, gürültü vb.) aksi durumlar sözleúmeyi
fesih sebebi saylacak, öncelikle kiracya 30 gün
mühlet içerisinde durumun düzeltilmesi konusun-
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da yazl ihtar verilecek; kiracnn davranúlar øúveren, psikolojik ve cinsel tacizi önlemekle yütahammül edilemeyecek düzeyde ise yazl kümlü olacaktr.
Yllk ücretli izinler, kural olarak aralksz biçimde veribildirimle sözleúme derhal feshedebilecek,
lecek, ancak taraflarn anlaúmas durumunda izin süKiralananda, kiraya verenin izni olmadan de÷iúiklik
resi ikiye bölünebilecektir.
yaplamayacak,
øúçi, hizmet iliúkisi sona erse bile, iúverenin hakl
Kirac sözleúmeyi süresinden önce feshedebilecek
yararlarnn korunmas için gerekli oldu÷u ölçüde sr
ancak makul bir süre için kira borcu devam edecek,
yükümlüdür.
saklamakla
Kiraya veren, çat onarm ve dú cephe boyas gibi giKefalet sözleúmesinde, kefil, sorumlu oldu÷u azami
derleri karúlayacak,
Konut ve çatl iúyerlerinde kiracnn, sadece kira be- miktar ile kefalet tarihini, sözleúmede mutlaka
delini de÷il, elektrik ve su bedelini de ödememesi du- kendi el yazsyla belirtecektir.
Kefil olmada eúin yazl rzas
rumunda kiraya veren tarafndan
aranacak, tutarn azalmas, kefilin
tahliye davas açabilecek,
lehine
olacak konularn olmas duKonut ve çatl iú yerlerinde mülk
Yeni Borçlar
rumunda
eú rzas aranmayacaktr.
sahibine verilen depozito miktaOtel,
pansiyon
gibi yer iúletenler,
r, 3 aylk kira bedelini aúamayaKanunu’nda
konaklayanlarn eúyasnn yok olcak,
tüketicinin aleyhine
mas veya zarara u÷ramasndan,
Kira bedelleri, bir önceki ylda gerotopark ve benzeri yer iúletenler,
çekleúen Üretici Fiyat Endeksi oratek tarafl yazlmú
kendilerine braklan veya çalúannn geçmeyecek úekilde arttrlasözleúmeler
geçersiz
larnca kabul edilen motorlu tabilecek,
saylacak, özellikle
útlarn zarara u÷ramasndan veya
Kanuna göre, kiraya veren, kençalnmasndan sorumlu olacaktr.
disinin, eúinin, alt soyunun, üst
bankalar ve sigorta
Yukarda özet úeklinde verilen bilsoyunun gereksinimi sebebiyle
úirketleri tarafndan
gileri dikkatle incelemek ve ileride
kira sözleúmesinin feshi ve tahliye
talebinde bulunmak için dava açavatandaúa imzalatlan aleyhimize oluúabilecek durumlar
önceden engellemek açsndan
bilecek.
milyonlarca
yeni Borçlar Kanunu’ nu okumak
Evde Hizmet Sözleúmesi, Pazarve yorumlamak çok büyük önem
lamaclk Sözleúmesi gibi yeni
sözleúme geçersiz
taúmaktadr. 1 Temmuz 2012’ de
sözleúmeler düzenlenmiútir.
hâle
gelecektir.
yürürlü÷e girmesi sebebiyle çalúBir sonucun gerçekleúmesi karúlma hayatmzda ve gündelik ha÷nda ödül verece÷ini ilan yoluyla
Çünkü Kanun
yatmzda çok önemli de÷iúiklikler,
duyuran kimse, sözünü yerine gegere÷i sözleúmelerde düzenlemeler yer almútr. Son dötirmekle yükümlü olacaktr.
nemde kanunlarmzda yaplan yeHâkim, sadece ölümde de÷il, a÷r
hükümler
tek
tarafl
nilikler ve reformlar dikkatle takip
bedensel zararlarda da, zarar göetmek, hazrlklar hzlandrmak ve
ve tüketicinin
renin yaknlarna tazminat ödenbilgileri güncellemek yararmza
mesine karar verebilecektir. Yaraleyhineyse
o
sözleúme
olacaktr.
gtay içtihatlarnn bulundu÷u bu
konunun Kanun’da belirtilmesiyle,
geçersiz saylacaktr.
KAYNAKÇA:
aralarnda resmi nikâh olmayanDr. DOöRUSÖZ A.Bumin, “ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR
larn, yani niúanl ve sevgililerin
KANUNU” Konulu çalúmas,
www.resmigazete.gov.tr, 04.02.2011 tarihli 27836 sayde tazminat istemleri, yasal dal Resmi Gazete “6098 sayl Türk Borçlar Kanunu”
yana÷a kavuúmuú olacaktr.
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YURT DIùINDAN SAöLANAN HøZMETLERøN VERGøSEL BOYUTU
Harun Reit TOKCAN/
Reúit TOKCAN
/ SMMM
SerbestHarun
Muhasebeci
Mali Müavir
I. GøRøù
1
Yurt içinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiúi
mükelleflerin, yurt dúndan mal ithal ettikleri gibi
hizmet ithal etmeleri de mümkündür. Mükelleflerin
ticari faaliyetlerine ba÷l olarak yurt dúndan aldklar
hizmetleri yurt içindeki ticari faaliyetleri ile birleútirerek, bu hizmetlerden yurt içinde (Türkiye’de) yararlanmalar srasnda belgelendirdikleri yurt dú hizmet
faturalarn gider kaydetmelerinin vergisel boyutu, bu
yazmzn konusunu oluúturmaktadr.
Bu durum mükelleflerin sorumlu sfatyla KDV ve
Stopaj yönünden vergilendirilmesi iúlemidir. ølgili
hizmetlerin nasl vergilendirilece÷i konusuna açklk
getirmek için, öncellikle yasa hükümleri çerçevesinde
hizmet, hizmet ithalat, hizmetin Türkiye’de de÷erlendirilmesi ve yararlanlmas konularna açklk getirilmesi gerekmektedir.
a) Hizmet
Bir úeyi yapmak, iúlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazrlamak, de÷erlendirmek, kiralamak, bir úeyi yapmamay
taahhüt etmek gibi iúlemlerdir.
b) Hizmet øthali
Hizmet, teslim ve teslim saylan hâller ile mal ithalat
dúnda kalan, yukarda saylan iúlerin yurt dúndaki kiúi veya kuruluúlara yaptrlarak faydasndan yurt
içinde (Türkiye’de) yararlanlmas iúlemidir.
Örne÷in, yurt dúndan borç para alnmas, yabanc
firmalara nakliye yaptrlmas, Türkiye’deki bir proje
ile ilgili olarak yurt dúndan mühendislik veya montaj
hizmeti alnmas, yurt dúndan know-how, marka kul1 Talha Apak,YMM,20.11.2005 tarihli; alomaliye.com.
yazsndan büyük ölçüde alnt yaplmútr.
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lanm hakk yahut sigorta, e÷itim, sa÷lk, danúmanlk,
haberleúme, yazlm hizmeti alnmas, yurt dúnda fason iú, tamir, bakm yaptrlmas, mal veya personel kiralanmas gibi hizmetlerden Türkiye’de yararlanlmas
hâlinde, hizmet ithal edilmiú saylmaktadr.
c) Hizmetin Türkiye’de De÷erlendirilmesi
Hizmet Türkiye dúnda yaplmú, ancak hizmetin bedeli Türkiye’de ödenmiúse de÷erlendirme Türkiye’de
yaplmú saylarak ifa edilen hizmet Türkiye’de vergilendirilmelidir. Ayrca, hizmet Türkiye dúnda ifa
edilmiú ve hizmetin bedeli Türkiye dúnda ödenmiú
olmasna ra÷men hizmetin bedeli Türkiye’de ödeyenin hesabna intikal ettirilmiú yani Türkiye’de ödeyenin hesaplarna gider kaydedilmiúse yine hizmet
Türkiye’de de÷erlendirilmiú saylarak vergiye tabi tutulmaldr.
Yabanc bir gerçek kiúi veya kurumun Türkiye’de iú yeri
veya daimi temsilcisi yoksa ticari kazancn Türkiye’de
elde edildi÷inden bahsedilemez. Ayrca, vergi mevzuatmzda dar mükellefiyet esasna göre vergilendirme
ticari ve zirai kazanç ile menkul sermaye irad dúndaki di÷er kazanç ve iratlarda, de÷erlendirme Türkiye’de
yaplmú ise söz konusu kazanç ve irat Türkiye’de elde
edildi÷i kabul edilerek vergiye tabi tutulacaktr. Ayn
hüküm, dar mükellef kurumlar için de geçerlidir.
d) Hizmetten Türkiye Dúnda Faydalanlmas
Yurt dúnda, yabanc firma tarafndan verilen hizmetten faydalanma Türkiye’de de÷il yurt dúnda gerçekleúmiú olmaktadr. “ Hizmet hangi ülkede veriliyorsa
yararlanma
da orada
gerçekleúir.” diyebiliriz.
Pazarlama ve tantm nedeniyle yurt dúnda satn
alnan hizmetten yurt dúnda yararlanlmútr, yani
hizmet orada tüketilmiútir. Özetle, hizmet nerede ifa
ediliyorsa faydalanma da orada gerçekleúir.
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II. KONUYA øLøùKøN MEVZUAT VE UYGULAMASI
1. Katma De÷er Vergisi Yönünden
De÷erlendirilmesi
KDV’nin konusu vergi kapsamna alnmú olan mal teslimleri ve hizmet ifalardr. KDV Kanunu’nun 1. maddesinde de ifade edildi÷i üzere, bu iúlemleri yapanlarn
yabanc uyruklu olup olmamalar, ikametgâhlarnn,
iúyerlerinin, kanuni merkezlerinin veya iú merkezlerinin Türkiye’de olup olmamas iúlemin mahiyetini de÷iútirmez ve KDV’nin do÷uúunu etkilemez.
Katma de÷er vergisi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti üzerine oturtulan bir mükellefiyet türüdür. Dar mükellefiyet esasnda KDV
yönünden yaplacak bir vergilendirmede Gelir Vergisi Kanunu’ nun
dar mükellefiyetle ilgili 7. maddesi
hükmü referans olarak alnacaktr.
Türkiye’de iúyeri ve kanuni temsilcisi bulunmayan dar mükelleflere
yaplan ödemelerden gelir veya
kurumlar vergisi tevkifat yaplmad÷ için, katma de÷er vergisi için
de tevkifat yaplmayacaktr. Bunun
nedeni úudur: KDV teorisinde
“ hizmetin ifa edildi÷i yer” esas
olarak, hizmeti arz edenin iú
yerinin veya iú merkezinin veya
ikametgâhnn bulundu÷u yerdir.
Hizmetten faydalanlan yer de
hizmetin ifa edildi÷i, yani iúin
yapld÷ yerdir.
Gelir Vergisi Kanunu’na göre dar
mükelleflerin ticari kazanç elde
edebilmesi, münhasran Türkiye’de
iúyeri olmas veya daimi temsilci bulundurmasna ba÷ldr. Yurt
dúndaki tantm veya pazarlama
hizmeti nedeniyle yabanc firmann Türkiye’de iú yeri veya daimi
temsilcisi yoksa veya olmakla bir-

likte yurt dúndaki hizmet bu iúyeri veya daimi temsilci tarafndan verilmemiú ise ne Gelir veya Kurumlar
Vergisi ne de Katma De÷er Vergisi yönünden
vergilendirme yaplabilir. De÷erlendirme nedeniyle
Katma De÷er Vergisi uygulayabilmek için söz konusu
hizmetin serbest
meslek faaliyeti, ücret veya
gayrimenkul sermaye irad ya da di÷er kazanç ve irat
kapsamnda olmas gerekir. Komisyonculuk faaliyetinin ticari kazanç oldu÷u açktr. Ticari kazançta
de÷erlendirme unsuru vergilendirme için geçerli
de÷ildir. Katma De÷er Vergisi Kanunu’nun 1. maddesindeki “hizmet ithali’’ kavramndan anlaúlmas gereken de Gelir

Yurt dúndaki
tantm veya
pazarlama hizmeti
nedeniyle yabanc
firmann Türkiye’de
iú yeri veya daimi
temsilcisi yoksa veya
olmakla birlikte
yurt dúndaki
hizmet bu iúyeri
veya daimi temsilci
tarafndan verilmemiú
ise ne gelir veya
kurumlar vergisi
ne de katma de÷er
vergisi yönünden
vergilendirme
yaplabilir.

Vergisi'ne tabi hizmet iúlemleridir.
Ticari kazanç kapsamndaki hizmet
ithalleri katma de÷er vergisinin
konusuna girmemektedir.
Katma De÷er Vergisi Kanunu’
nun 1. maddesine göre iúlemler
Türkiye’de yapldklar takdirde
vergiye tabi tutulabilecektir. Ayn
Kanunun 6/b maddesine göre,
Türkiye’de yaplan, de÷erlendirilen veya faydalanlan hizmetler
Türkiye’de ifa edilmiú saylacaktr.
KDV Kanunu’nun 9. maddesine
göre, mükellefin Türkiye içinde
ikametgâhnn, iúyerinin, kanuni
merkezi ve iú merkezinin bulunmamas hâllerinde ve gerekli görülen di÷er hâllerde Maliye Bakanl÷ vergi alaca÷nn emniyet altna
alnmas amacyla, vergiye tabi iúlemlere taraf olanlar veya di÷er
ilgili bir úahs verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir.
Baúka bir anlatmla, yabanc kiúi,
kuruluú ve firmalarca yaplan hizmetler, Türkiye’de yaplmú (ithal
edilmiú) saylmakta ise vergilemenin 9. maddesi uyarnca, yani
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KDV sorumlusu eliyle yaplmas gerekmektedir. øhraç
mamullerimizin pazarlanmas amacyla verilen komisyonlar ile yine yurt dúnda yaplan ilan ve reklam
hizmetlerinin bedelleri için KDV sorumlulu÷u aranmayaca÷na dair 30.05.1989 tarihli ve 266 nolu, Hesap
Uzmanlar Kurulu Danúma Komisyonu karar da
mevcuttur.
15 Seri nolu KDV Genel Tebli÷i’ndeki,
“Yurt dúndaki firmalara yaptrlan hizmetlerden bu
kapsama girenlerin vergiye tabi olaca÷ açktr. Bu gibi
hizmet ifalarnda mükellef esas olarak yurt dúndaki
firma olmakla birlikte, firmann Türkiye’de ikametgâh,
iúyeri, kanuni merkezi ve iú merkezi bulunmamas halinde vergi, sözü edilen Kanun’un 9. maddesi gere÷ince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafndan
ba÷l bulunulan vergi dairesine sorumlu sfatyla beyan
edilip ödenecektir.”
biçimindeki açklama ile bu yetki kullanlarak KDV
sorumlulu÷u getirilmiútir.
Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince
yurt dúndan bir hizmet ithal edildi÷inde, hizmeti
ithal eden tarafndan hizmet bedeli üzerinden KDV
hesaplanmas ve bu KDV’nin 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ancak
bunun için ithal edilen hizmetin KDV’nin konusuna
girmesi ve vergiden istisna edilmemiú olmas gerekir.
Hizmeti ithal eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sorumlu sfatyla beyan etmiú olduklar KDV’yi 1
nolu KDV beyannamelerinde indirime konu edebilirler. Ancak ödenmiú olan KDV’nin KDV Kanunu’nun 30.
maddesinde saylan indirilmeyecek KDV arasnda yer
almamas gerekir.
Örne÷in; X A.ù. Türkiye’de inúa ettirece÷i fabrikann
projesini yurt dúndaki bir firmaya çizdirmiútir. Buna
göre X A.ù. bu hizmetten Türkiye’de yararland÷ndan
bu iúlem KDV’nin konusuna girmektedir. Projeyi çizen
firmann Türkiye içinde ikametgâhnn, iúyerinin, kanuni merkezi ve iú merkezinin bulunmamas varsaym altnda bu iúleme iliúkin KDV’nin X A.ù. tarafndan
2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.
Beyan edilen bu vergi 1 nolu KDV beyannamesinde
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indirim konusu yaplr.
Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi önleyen özel
bir hüküm bulunmamak kaydyla;
Yurt dúndan teknik hizmet, montaj hizmeti veya danúmanlk hizmeti alnmas,
Yurt dúndan gayri maddi hak alnmas veya kiralanmas (know-how, marka vs.),
Yurt dúndan kiralanmú menkulün (örne÷in bir iú makinesinin) Türkiye’ye getirilip kullanlmas,
Yurt dúndan yazlm hizmeti alnmas,
Yurt dúndan tamir-bakm hizmeti alnmas,
Bir yurt dú firmasnn personeli olan kiúinin, geçici
süreyle Türkiye’de görev yapmas
gibi hizmetler KDV sorumlulu÷u gerektirmektedir.
Maliye Bakanl÷nn Konu Hakkndaki Görüúü:
30.05.1989 tarihinde onanan 266 nolu Hesap Uzmanlar Kurulu Danúma Komisyonu kararna göre, yurt dúnda ifa edilen ve faydalanlan pazarlama ve reklam
hizmetleri Türkiye’de katma de÷er vergisine tabi tutulamaz. Gelir Vergisi Kanunu’ nun 7. maddesinde ise,
ticari kazançlarla ilgili olarak de÷erlendirme hükmü
bulunmamaktadr De÷erlendirme sadece ücret, sair
kazanç ve serbest meslek faaliyeti kapsamna giren
hizmet ifalar için geçerli olabilir.
Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanl÷nca verilmiú
özelge úöyle diyor:
“Fransa’da buldu÷u müúteriye, ad geçen (Türk) firmann mal ihraç etmesini sa÷layan Fransz firmasnn verdi÷i müúteri bulma hizmetinin Fransa’da verildi÷i, úirketin hizmetten Fransa’da yararland÷ ve verilen hizmetin
mal ihracatna yönelik oldu÷u hususlar göz önünde tutuldu÷unda, Fransz firmasnn ald÷ komisyon KDV’ye
tabi bulunmamaktadr.”
3065 sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu’nun 1/1.
maddesine göre Türkiye’de yaplan ticari, snai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki
mal teslimi ve hizmet ifalar Katma De÷er Vergisi’ne
tabi bulunmaktadr.
Maliye Bakanl÷nn konu ile ilgili vermiú bulundu÷u
20.09.1999 tarihli özelgesinin özeti aúa÷daki gibidir:
1. Türkiye’den ihraç edilecek mallar için yurt dúndaki
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gerçek ve tüzel kiúiler tarafndan verilen mümessillik komisyonu, pazarlama, masraf aktarm, reklam hizmeti
bedeli ile araclk komisyonu gibi hizmet bedellerinin,
yurt dúnda ifa edilmesi ihracatç firmann bu hizmetlerden yurt dúnda faydalanmas ve hizmetin yurt dúnda tüketilen ihraç malna yönelik olmas nedeniyle
Katma De÷er Vergisi’nin konusuna girmemektedir.
2. Reklamasyon giderlerinin ihracatn yapld÷ ülkedeki
müúterinin verece÷i fatura veya ilgili ülke mevzuatna
göre fatura yerine geçen belgelerle tevsiki asldr. Ancak,
bu tür bir belgenin alnamad÷ durumda ihracatç firmann yeni bir belge düzenleyerek önceki faturay iptal
etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden ksmn iade
edildi÷ini gösterir bir belgeyi de ispat vesikas olarak
kullanmas mümkündür.
Türkiye’den ihraç edilecek mallar için yurt dúndaki
gerçek ve tüzel kiúiler tarafndan verilen mümessillik
komisyonu, pazarlama, masraf aktarm, reklam hizmeti bedeli ile araclk komisyonu gibi hizmetlerin
yurt dúnda ifa edilmesi, ihracatçnn bu hizmetlerden yurt dúnda faydalanmas ve hizmetin yurt dúnda tüketilen ihraç malna yönelik olmas nedeniyle
Katma De÷er Vergisi’nin konusuna girmemektedir. Bu
nedenle ad geçen firmann bu hizmetler karúl÷nda
yurt dúndaki firmalara ödedi÷i bedeller üzerinden
Katma De÷er Vergisi hesaplanarak sorumlu sfatyla
beyan edilmesi söz konusu de÷ildir.
2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu (Stopaj) Yönünden De÷erlendirilmesi
Yurt dúnda yerleúik kiúi ve kurumlar, Türkiye’de mukim gerçek ve tüzel kiúilere hizmet sunmak suretiyle
elde etti÷i gelirler nedeniyle ve vergi anlaúmalarnda
aksine hüküm olmamas úartyla Türkiye’de gelir veya
kurumlar vergisine tabi tutulmaktadr. Burada vergileme, yurt dúnda mukim gerçek ve tüzel kiúiler için
genellikle de stopaj yoluyla yaplmaktadr.
193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapmasnda yaplacak stopajn úartlar:
Hizmeti sunan yurt dúnda mukim bir gerçek kiúi olmaldr.

Yaplan hizmet niteli÷i itibariyle Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94. maddesi kapmasnda tevkifat yaplacak hizmetler arasnda saylmaldr.
Kendisine hizmet sunulan kiúi veya kurum Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan tevkifat yapmak zorunda olanlar arasnda saylmaldr.
ølgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaúmas
olmamaldr veya vergi anlaúmasnda stopaj engelleyici bir hüküm bulunmamaldr.
5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi
kapmasnda yaplacak stopajn úartlar:
Hizmeti sunan yurt dúnda mukim bir kurum olmaldr.
Yaplan hizmetin niteli÷i itibariyle Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 30. maddesi kapsamnda tevkifata tabi
olmas gerekir.
ølgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaúmas
olmamaldr veya vergi anlaúmasnda stopaj engelleyici bir hüküm bulunmamaldr.
GVK’nin 94. maddesi ile KVK’nin 30. maddesi kapsamnda yaplacak stopajlarda en önemli fark úudur.
GVK’nin 94. maddesi kapsamnda yaplacak stopaj
sadece ilgili maddede saylan gerçek veya tüzel kiúiler yaparlar. KVK’nin 30. maddesi kapsamnda stopaj
yapacak gerçek kiúi veya kurumlar ise saylmamútr.
Burada stopaj yapacak olan, kazanç ve iratlar sa÷layanlardr.
Buna göre, yurt dúnda mukim kiúi veya kuruluúlara
yaplan:
Her nevi komisyon ödemeleri,
Yurt dúnda yaplan ilan veya reklam bedeli ödemeleri,
Yurt dúnda gerçekleúen taúma bedeli ödemeleri,
Sigorta primi ödemeleri,
Yurt dúnda yaptrlan fason iú bedeli ödemeleri,
Gözetim ücreti ödemeleri,
Yurt dú seyahatlerde ortaya çkan ödemeler (otel, lokanta, ulaúm, haberleúme vs.),
Fuar katlm ücreti ödemeleri,
Uydu kiras ödemeleri,
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4. Yurt Dúndan Sa÷lanan Hizmetlerin Karúl÷nn
Belgelendirilmesi

tercüme ve tasdik edilme zorunlulu÷u kaldrlmútr. Yurt
dúndaki kiúi veya firmalardan belge alan mükelleflerin, bu
belgeleri defter kaytlarnda gider olarak göstermeleri
srasnda belgelerde yazl bilgileri, belgenin düzenlendi÷i
günde Merkez Bankasnca belirlenen döviz alú kuru
üzerinden Türk Lirasna çevirerek kaytlarnda göstermeleri
gerekir. Ancak inceleme srasnda inceleme elemannca
lüzum görülmesi hâlinde, mükellefler bu belgelerini
tercüme ettirmek zorundadrlar. Öte yandan, yurt dúnda
yaplan ve belgelendirilemeyen bir ksm giderlerin de
götürü olarak dikkate alnmas mümkündür.
Yurt dú ihracat komisyonu ödemelerinin katma de÷er
vergisine tabi olmad÷na iliúkin Maliye Bakanl÷ görüúünde de pazarlama ve reklam hizmetleri karúl÷nda yaplan
ödemelerin suni olarak artrlabilece÷i ve bu suretle vergi
kaybna neden olunabilece÷i endiúesinin taúnd÷ belirtilerek söz konusu ödemelerin gider kaydedilebilmesi için
yurt dúndaki firmadan alnacak bir belge ile (fatura) belgelendirilmesi, ayrca bu belgenin alnmú oldu÷u ülkede
bulunan yurt dú temsilciliklerimizde Türkçeye tercüme ve
tasdik ettirilmesi gereklidir.
Ancak, Maliye Bakanl÷nca yaymlanan 253 seri nolu VUK
Genel Tebli÷i ile bu uygulamaya son verilmiú olup ilgili tebli÷in son bölümünde aúa÷daki ifade yer almaktadr.
“Buna göre, yurt dúndaki kiúi veya firmalardan belge alan
mükellefler, bu belgeleri defter kaytlarnda gider olarak göstermeleri srasnda belgelerde yazl bedelleri belgenin düzenlendi÷i günde Merkez Bankasnca belirlenen döviz alú kuru
üzerinden Türk Lirasna çevirerek kaytlarnda göstereceklerdir. Ancak inceleme srasnda inceleme elemannca lüzum görülmesi hâlinde mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek
zorundadrlar”
Burada öne çkan en önemli husus; hizmet karúl÷ alnmas gereken belge gelmeden (temin edilmeden) bir miktar
avansn ödenmesi veya tamamnn ödenmesi gider yazlmas için yeterli olmayp gider yazlmas için belgenin
temini úarttr. Ancak, belge temin edildi÷i hâlde hizmet
bedelinin henüz ödenmeden sadece belgeye dayanarak
gider yazlp yazlmayaca÷ konusu tartúmaldr.

22.01.1997 tarih, 22885 sayl Resmi Gazete’de
yaymlanan 253 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli÷inde yaplan düzenlemeye göre; yurt dúnda
mukim kiúi veya kuruluúlara yaptrlan iú veya hizmetler
karúl÷nda
alnan
belgelerin,
yurt
dúndaki
temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerce Türkçe’ye

III. SONUÇ
Yurt dúnda mukim kiúi ve kuruluúlardan hizmet alnmas,
gümrükleme iúlemine tabi olmayp, hizmeti alan Türkiye
mukimine, KDV ve Stopaj sorumlulu÷u getirmektedir. Ancak, bu iúlemler için ithal edilen hizmetin KDV’nin konusu-

ile sair benzeri ödemeler, “ticari” nitelikli olduklarndan stopaj kapsamna girmemektedirler.
Buna karúlk yurt dúndan sa÷lanan,
- Elemanlarn ücretleri (Yabanc bir kuruluúun
elemannn Türkiye’deki bir firmann personeli veya
yöneticisi olarak çalúmas nedeniyle söz konusu
yabanc kuruluúa yaplan ödeme “ücret” niteli÷indedir ve KVK’nin 30. maddesi uyarnca stopaja tabidir.),
- Mühendislik, montaj, danúmanlk, e÷itim hizmeti,
özel yazlm yaptrlmas, tercüme yaptrlmas gibi
serbest meslek hizmeti niteli÷indeki hizmet bedelleri,
Kiralama hizmeti karúl÷nda yaplan ödemeler (Finansal kira veya normal kira),
- Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar
karúl÷nda ödenen faizler,
- Telif, imtiyaz, ticaret unvan, marka, know-how ve
benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya
kiralar gibi, GVK’nin 94. veya KVK’nin 30. maddesi
kapsamnda bulunan ödemelerde, vergi anlaúmasnda
stopaj önleyen bir hüküm olmad÷ sürece, gerekli
oranlar üzerinden stopaj yaplmas icap etmektedir.
3. Vergi Usul Kanunu Yönünden De÷erlendirilmesi
Yurt dúna mal veya hizmet ihraç eden iúletmelerin yurt
dúnda yaptklar reklam ve pazarlama giderleri, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1 numaral bendinde
yer alan genel giderlerdendir. Yurt dúndan sa÷lanan
hizmetlerin belgelendirilmesi ve ilgili giderlerinin ticari
kazancn tespitinde dikkate alnmas konusunda bir
tereddüt yoktur. Yurt dú harcamalarn belgelendirilmesi
ile ilgili olarak öteden beri istenen tevsik edici belgelerin
alnmú oldu÷u ülkede bulunan yurt dú temsilciliklerimizce Türkçeye tercüme ve tasdik edilmesi úartnn
kaldrlmas ile birlikte, belgelendirme ile ilgili de bir
özelli÷in kalmad÷ düúünülebilir.
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na girmesi ve vergiden istisna edilmemiú olmas gerekir.
Ayrca Gelir ve Kurumlar Vergisi stopaj yaplabilmesi
için de yaplan hizmetin GVK’nin 94. maddesi veya KVK’nin
30. maddesi uyarnca tevkifata tabi bir iúlem olmas ve ayn
zamanda karú ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme
anlaúmas olmamas veya anlaúmada stopaj önleyici bir
hüküm bulunmamas gerekir.
Yurt dúndan sa÷lanan hizmetler karúl÷, yurt dúndaki
kiúi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kaytlarnda gider olarak göstermeleri srasnda
belgelerde yazl bedelleri belgenin düzenlendi÷i günde
Merkez Bankasnca belirlenen döviz alú kuru üzerinden
Türk Lirasna çevirerek kaytlarnda göstereceklerdir. Ancak
inceleme srasnda inceleme elemannca lüzum görülmesi
hâlinde mükellefler bu belgelerini yurt dú temsilciliklerince tercüme ettirmek zorundadrlar. Hizmetin türü ile faydasnn yurt içi ve yurt dú de÷erlendirme sonucuna göre de
vergilendirilmesi gerekmektedir.
Yüksek tutardaki faturalar için yurt dú temsilciliklerimizin
onay mutlaka aranmaldr. Aksi hâlde, geliúen teknolojinin
de etkisiyle, kötü niyetli mükellefler, kendi hazrladklar ya
da bastrdklar faturalar, yurt dúndan almú gibi düzenleyerek, kaytlarna gider olarak yazabilirler. Bundan da trilyonluk vergi kayb do÷ar. Uygulamada inceleme elemanlarnn
vergi incelemesi srasnda yurt dúna gidemedi÷i ve yurt dúnda karút inceleme yapamad÷ da göz önüne alnd÷nda
olayn önemi kendili÷inden ortaya çkmaktadr.
Hizmet faturasnn geç intikal etmesi hâlinde ise, KDV’nin
faturann düzenleme tarihinin ait oldu÷u vergilendirme
döneminde beyan edilece÷i hususu dikkate alnarak sorumlu sfatyla KDV beyannn VUK’un 371. maddesine
göre, piúmanlkla yaplmas ve ödenmesi, bu úekilde
ödenen KDV’nin ise ödemenin yapld÷ yl aúlmamak
suretiyle indirim konusu yaplmas gerekmektedir.
Hizmetle ilgili fatura ve benzeri belgenin, hizmetten faydalanann eline muhtelif nedenlerle gecikmeli olarak geçmesi de sklkla rastlanan bir durumdur. Bu úekilde, gecikmeli
olarak KDV sorumlusuna ulaúmú belgeler bakmndan
beyan zaman konusunda da tartúma yaúanmaktadr. Bu
durumda belgenin vergi sorumlusunun eline geçti÷i tarih
(tebellü÷) itibariyle beyan edilmesi gerekmektedir.
Bize göre de;
Hizmetten yurt içinden yararlanlmú ise KDV’ ye tabi tutu-

larak vergilendirilmesi, hizmetten yurt dúndan yararlanlmú ise KDV’ye tabi tutulmadan giderleútirilmesi gerekir.
Hizmetin konusu ücret, serbest meslek, sair kazanç ve irat
ise stopaja tabi tutularak vergilendirilmesi, hizmetin konusu ticari kazanç ise stopaja tabi tutulmadan giderleútirilmesi gerekir. Yurt dúna ödenecek hizmet bedeli net olup,
KDV veya stopajn hesabnda hizmet bedelinin brüt tutar
dikkate alnmaldr.
Yurt dúndan temin edilen hizmetler karúl÷ alnan yüksek
tutardaki faturalar için yurt dú temsilciliklerimizin onay
mutlaka aranmal, yurt dúndan gelen faturalarn temin
edilen hizmet ve bu hizmetin de mükellefin ticari faaliyeti
ile ilgili ve uyumlu olmasna dikkat edilmelidir.
Yurt dúndan sa÷lanan hizmetler karúl÷, temin edilen
belgelerin bedellerinin ne úekilde ödenece÷ine dair mevzuatmzda açk bir ifade veya düzenleme bulunmamakla
beraber, yurt dúndan sa÷lanan hizmetler karúl÷ temin
edilen belgelerin (fatura) bedellerinin kambiyo mevzuat
dúnda tutulmuú olmasndan dolay, ödemelerin banka
aracl÷ ile yapldktan sonra gider yazlmasnda fayda görmekteyiz. øthal edilen mal bedelinin ödenmesi veya prosedürü kambiyo mevzuatna tabi oldu÷u ve ilgili bankalarn kambiyo birimlerince de takip edildi÷i bilinmektedir.
Ancak, hizmet bedelinin takibi kambiyo mevzuat dúnda
olmas veya bankalarn kambiyo birimlerince takibi söz konusu olmad÷ndan konu tamamen mükellefin takibat ve
iúlemlerine braklmú bulunmaktadr.
Hizmetle ilgili fatura ve benzeri belgenin, hizmetten faydalanann eline muhtelif nedenlerle gecikmeli olarak geçmesi hâlinde, gecikmeli olarak KDV sorumlusuna ulaúmú
belgeler bakmndan beyan zaman, belgenin vergi sorumlusunun eline geçti÷i tarih itibariyle olmaldr.
Globalleúen ekonomi, uluslararas rekabet, iç ve dú pazarlarda yaúanan ekonomik skntlar vb. geliúmeler karúsnda, dú ticaret mevzuat ve vergi düzenlemeleri iliúkisinin
çok iyi kurularak, düzenlemelerin de buna göre yaplmasnda fayda bulunmaktadr. Ayrca, yurt dúndan sa÷lanan
hizmetler için temin edilen belgelerin ne úekilde vergilendirilece÷ine (hizmetin türü, hizmetten nerede ve nasl yararlanld÷) yönelik uygulamada hatal iúlemler veya farkl
uygulamalarn önüne geçmek için, idare tarafndan günün
koúullarna göre sa÷lkl bir düzenlemeye (tebli÷) ihtiyaç
duyulmaktadr.
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øKMALEN, RE’SEN VE øDARECE TARH
ükran TÜRKAN
ùükran TÜRKAN
/ SMMM
Serbest Muhasebeci
Mali Müavir
Vergi sistemimiz, esas itibariyle “beyan” esasna
dayanmaktadr. Vergi ødaresi, mükelleflerin gönüllü
uyumlarna ve vergi bilinçlerine, aksi bir durum ortaya
çkana kadar, güven duymaktadr.
“Beyan” kelimesini ise Türk Dil Kurumu, “bildirim”
olarak tanmlamaktadr.
Buna göre beyan, esasta, mükelleflerin elde etti÷i
gelirlerini bizzat kendilerinin idareye bildirmesine
dayal bir sistem olarak açklanabilmektedir.
Ülkemizde de bahsedilen úekilde vergi matrahlar
mükellef tarafndan saptanp bildirilmektedir.
Mükellef tarafndan bildirilen vergi matrahnn, kanunlara uygunlu÷u ve do÷rulu÷u vergi dairesi tarafndan kontrol edilmekte olup vergi dairelerince
yaplan kontroller neticesinde mükellefin eksik veya
hatal beyanda bulundu÷unun ya da hiç beyanda bulunmad÷nn tespiti durumunda ise vergi, vergi idaresince tarh edilmektedir.
Verginin tarh, vergi alaca÷nn kanunlarnda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafndan hesaplanarak bu alaca÷n miktar olarak tespit
edilmesidir. Verginin tahakkuku ise, tarh ve tebli÷ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir.
Bu makalede, mükellef tarafndan yaplan beyanlarn
kanunda öngörülen úekilde yaplmamas veya eksik
yaplmas durumunda ödenecek verginin vergi idaresince belirlenmesinin çeúitleri ve úartlar anlatlmaktadr.
A-øKMALEN VERGø TARHI
økmalen vergi tarh, her ne úekilde olursa olsun bir
vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çkan ve defter, kayt ve belgelere veya
kanuni ölçülere dayanlarak miktar tespit olunan bir
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matrah veya matrah fark üzerinden alnacak verginin
tarh edilmesidir.
Özel kanunlarnda ikmalen tarhiyata iliúkin olarak yer
alan hükümler sakldr.
(VUK, 29. maddesi)
økmalen tarhiyat yaplabilmesi için aúa÷da saylan iki
ana koúulun birlikte bulunmas gerekmektedir:
- Daha önce ayn vergi için bir beyanname verilmiú
olmas veya baúka úekillerde bir tarhiyat yaplmú olmas,
- Bu tarhiyata iliúkin matrah veya matrah farknn defter, kayt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre tespit edilmiú olmas.
B-RE’SEN VERGø TARHI
Re’sen vergi tarh, vergi matrahnn tamamen veya
ksmen defter, kayt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanlarak tespitine imkân bulunmayan hallerde
takdir komisyonlar tarafndan takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiú
vergi inceleme raporlarnda belirtilen matrah veya
matrah ksm üzerinden vergi tarh olunmasdr. ønceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah
veya matrah fark re’sen takdir olunmuú saylmaktadr.
Vergi beyannamelerinin matrah ksmlarna sfr(0)
yazlmas da bir beyan olmakla birlikte hiç matrah
yazmamak bildirmemek anlamna gelmektedir. Bu da
ileride mükelleflerin gerçek durumlarn özellikle ihtilaf aúamasnda, izahn güçleútirmektedir.
Aúa÷daki hallerden herhangi birinin bulunmas durumunda, vergi matrahnn tamamen veya ksmen
defter, kayt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanlarak tespitinin mümkün olmad÷ kabul edilir:
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gileri verir ve kanuni defterlerini
Re’sen tarhiyat úartlar
ibraz ederse defter ve vesikalar ihVergi beyannamesinin kanuni süticaca salih (delil sahibi) bulunmak
resi geçti÷i hâlde verilmemesi,
úartyla,
mükellefe takdir olunacak
Vergi beyannamesi kanuni veya ek
økmalen vergi tarh,
matrah, defter ve vesikalar kaytsüreler içinde verilmekle beraber
her ne úekilde olursa larna göre tespit olunacak miktarbeyannamede vergi matrahna
dan fazla olamaz.
iliúkin bilgilerin gösterilmemiú ololsun bir vergi tarh
Vergi beyannamesini kanuni süremas,
si geçtikten sonra vermiú olanlara
Vergi Usul Kanunu’na göre tutuledildikten sonra bu
bu beyannamede gösterdikleri
mas zorunlu olan defterlerin hepmatrah üzerinden re’sen gerekli
sinin veya bir ksmnn tutulmamú
vergiye müteallik
tarhiyat yaplr ve bu beyannameolmas, tasdik ettirilmemiú olmas
olarak
meydana
ler re’sen takdir için takdir komisveya vergi incelemesi yapmaya
yonuna sevk edilmez. Ancak vergi
yetkili olanlara herhangi bir sebepçkan ve defter, kayt
incelemesine
baúlanlmasndan
le ibraz edilmemiú olmas,
veya
takdir
komisyonuna
sevk edilDefter kaytlar ve bunlarla ilgili
ve belgelere veya
mesinden sonra kendili÷inden vebelgelerin, vergi matrahnn do÷kanuni
ölçülere
rilen beyannameler için bu hüküm
ru ve kesin olarak tespitine imkân
uygulanmaz.
vermeyecek derecede noksan,
dayanlarak
miktar
Yukardaki bentlerin hükümlerine
usulsüz ve karúk olmas dolaysygöre re’sen vergi tarhn gerektiren
la kant olmaya elveriúli olmamas,
tespit olunan bir
bir sebep yannda ikmalen vergi
Tutulmas zorunlu olan defterlerin
tarhn da lüzumlu klan bir durum
matrah veya matrah
veya verilen beyannamelerin germevcut ise re’sen takdir sonucu
çek durumu yanstmad÷na dair
fark
üzerinden
beklenmeksizin gerekli ikmal tardelil bulunmas,
yaplr. Re’sen takdir srasnSerbest muhasebeci, serbest mualnacak verginin tarh hiyat
da
ikmal
tarhiyatna mesnet olan
hasebeci mali müúavir veya yematrah fark nazara alnmúsa vergi
minli mali müúavirlerce imzalanma
edilmesidir.
tarh srasnda evvelce tarh edilmiú
mecburiyeti getirilen beyanname
olan vergi indirilir.
ve eklerinin imzalattrlmamas
Matrah veya matrah farknn
veya tasdik kapsamna alnan konularda yeminli mali müúavir tasdik raporunun zama- re’sen takdir edilebilmesi için mutlak surette yukarda saylan takdir sebeplerinden birinin bulunnnda ibraz edilmemesi.
mas
gerekir.
Yukarda saylan úartlarn mevcut olmas durumunda vergi, vergi idaresince re’sen tarh edilir. (VUK, 30.
C-VERGøNøN øDARECE TARHI
maddesi)
Yukardaki 2. bentte yazl hâlin vukuunda mükellefe Verginin idarece tarh, 29. ve 30. maddeler dúnda
Takdir Komisyonu tarafndan 15 günden az olmamak kalan hâllerde, mükelleflerin verginin tarh için vergi
üzere bir mühlet verilerek vergi matrahna iliúkin bil- kanunlar ile muayyen zamanlarda müracaat etmegileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye meleri veya ayn kanunlarla kendilerine tahmil edilen
mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamadavet olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bil-
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nnda tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.
Bu takdirde vergi, 131. madde mucibince tanzim edilen yoklama fiúine müsteniden tarh olunur.
Bu úekilde tarh olunan vergilerle cezalarna iliúkin ihbarnameler bir taraftan, mükellefin bilinen adresine
posta ile yollanr; di÷er taraftan mükellefin adn, soyadn, hesap numarasn, iúini, adresini, tarh edilen
verginin ve kesilen cezann miktar ve cinsini gösterir
bir ilan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline aslr.
ølann aslmas keyfiyeti ve tarihi tutanakla tespit olunur.
Verginin tahakkuku ve cezann kesinleúmesi için geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi;
mükellefin bilinen adresinde tebligat yapld÷ hallerde tebli÷ tarihinden, aksi halde tutanakla tespit olu-
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nan ilan tarihinden baúlar. (VUK, mükerrer 30. maddesi)
økmalen, re’sen ve idarece yaplan tüm tarhiyatlar
için vergi dairesince ihbarname düzenlenir. Düzenlenen bu ihbarnameler tebli÷ edilmek üzere
mükelleflerin bilinen adreslerine posta yolu ile gönderilmektedir.
Mükelleflerin bu tebli÷ tarihinden sonraki 30 günlük
sürede kullanmalar gereken itiraz/indirim/uzlaúma
gibi haklar oldu÷unu unutmamalar kendileri açsndan çok büyük önem arz etmektedir.
Kaynak:
VUK
GELøR øDARESø BAùKANLIöI
Mükellef Hizmetleri Daire Baúkanl÷
Yayn No: 42
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İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
DAYANIŞMA DERGİSİ
YAYIN KOŞULLARI VE YAZMA KURALLARI

Dayanışma dergisi hakemli bir dergidir.
Dergi iki ayda bir yayımlanır.
YAYIN KOŞULLARI
1- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
2- Dergide yayımlanması önerilecek yazılar, derginin biçim kurallarına kesinlikle özen gösterilerek hazırlanmalı ve değerlendirme
sürecine girmek üzere Yayın Kurulu’nun yazışma adresine bir çıktı ile birlikte elektronik ortamda (disket, cd)gönderilmelidir.
3- Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır.
4- Bu kurallara uygun olan yazılar, Yayın Kurul’unca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra hakeme / hakemlere gönderilecek,
hakemden / hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da
geri çevrilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir.
5- Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
6- Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
7- Dergide yayımlanan yazıların telif hakları yazarı veya yazarları tarafından karşılıksız olarak İzmir Serbest Muhasebeci mali müşavirler
Odası’na devredilir. Yazarlar başvuru dilekçesine ekledikleri “Makale Sunum Formu”nu doldurarak ve imzalayarak telif haklarını
devrettiklerini beyan etmek zorundadır.
8- Derginin bir sayısında bir yazarın birden fazla yazısı yayınlanmaz. Ancak ortak çalışma ürünü olan ve birden çok yazarlı çalışmalarda
bu koşul aranmaz.
YAZMA KURALLARI
1- Yazılar, Microsoft Windows Word programla yazılmalı ve çözümünde herhangi bir sorun yaşanmaması için daha önce kullanılmamış
bir diskete ya da CD’ye kaydedilerek dergiye gönderilmelidir.
2- Yazılar 3 (üç) kopya olarak, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne 1.5 aralıkla, Times karakterinde, 12 punto ile yazılmalıdır.
3- Yazının ilk sayfasında aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir:
a. Yazının başlığı, büyük harf, 16 punto ve bold yazılmalıdır.
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b. Başlığın sağ alt tarafında yazarın adı ve unvanı” gösterilmelidir.
c. Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş, varsa yazarın e-posta adresi sayfanın dipnotunda gösterilmelidir.
d. İlk sayfada, makalenin en az 100 en çok 200 kelimeyi geçmeyen, Türkçe ve İngilizce (başlık da dahil olmak üzere) özetleri yer
almalıdır.
e. Özetlerin altında anahtar sözcükler (key words) bulunmalıdır.
f. Makalenin metni ikinci sayfadan başlamalıdır.
4- Giriş ve sonuç bölümleri de dahil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve bold yazılmalıdır.
5- Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, grafik, vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası
ve ad) verilmelidir. Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise altta yazılmalı, varsa bunlara ilişkin kaynak bilgileri de altta yer almalıdır.
6- Dipnotlar, metin içerisinde numaralandırılmalı ve kaynak bilgileri sayfanın altında yer almalıdır.
7- Kaynakların gösterilmesinde, yayın bilgileri metninin sonunda, “Kaynakça” başlığı altında aşağıdaki örneklerde olduğu gibi
düzenlenmelidir.
Lucey, Terry, Costing, 4* Edition, DP Publications Ltd. London, 1993.
Gavens, John J. ve Robert W. Gibson, “An Australian Attempt to Internationalize Accounting Professional Organizations”, The Accounting
Historians Journal, December 1992, Volume19, Number 2, s. 79-103.
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kanun No: 3568, 13 Haziran 1989 tarih
ve 20194 sayılı Resmi Gazete.
8- Yazılar, kaynakça ve şekillerle birlikte en çok 25 sayfa olmalıdır.
8- Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın disketteki biçimiyle yazı için “basıla”
verdiği kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir. Bu nedenle yazım
yanlışlarının olağanın üzerinde olması, yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

Yazışma Adresi
Dayanışma Dergisi
Şehit Fethi bey Caddesi No: 53/3 Pasaport/İZMİR
Tel: (0.232) 441 96 33
Faks: (0.232) 441 95 67
e-posta: izsmmmo@izsmmmo.org.tr
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ZMR SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLER ODASI
DAYANIMA DERGS
Makale Sunum Formu
Makaleyi sunan yazar
Makalenin Başlığı
Makalenin ilgili olduğu dal
Makalenin yazarları

:________________________________________
:________________________________________
________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Makaleyi sunan yazarın,
Çalıştığı kurum
Posta adresi

:________________________________________

e-posta adresi
Telefon no
Faks No
Sunulan makalenin sayfa sayısı
Makalenin sunulduğu tarih

:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Dayanışma dergisinde yer alacak yazılara
ilişkin koşulları kabul ettiğimi ve yazımın telif haklarını İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’na devrettiğimi bildiririm.

Makaleyi sunan yazarın imzası

:________________________________________

Forma ulaşmak için :

www.izsmmmo.org.tr
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