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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 tut-

ma çabalarına,  üzerimizden oynanan oyunlara ve çirkin tezgâhlara sahne oldu.

Sonuç olarak hak ve adalet yerini buldu. Bağımsız denetim yapma hakkımız Türk Tica-

ret Kanunu’  nda eski halinden daha net bir şekilde yerini aldı. Bu da Türmob ve odala-

rımızın onurlu bir duruş sergileyerek, mücadele vermesiyle oldu. Bu nedenle başta Tür-

mob 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 deneti-

me 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 tarafl arından olan, bu alanda eğitim vermiş ve vermeye 

devam eden, köklü ve uluslar arası alanda tanınan üniversiteler ile görüşülmeden, sa-

dece 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 yö-

netmelik 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 açısın-

dan fazla söylenecek bir şey yok. Ancak taslak ile ilgili genel anlamda çok önemli eleş-

tirilerimiz var:

- Öncelikle taslak; yönetmeliğin en önemli tarafı Türmob ve yıllardır denetim işini ya-

pan 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 sa-

dece 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 imti-

yazlar sağlanmasıdır. Biz örgüt yöneticileri olarak buna en başından beri karşı çıktık. Bir 

imtiyaz tanınacaksa bu, yönetmelik yayımlandığı tarihe kadar ruhsat almış tüm mes-

lektaşlarımıza tanınmalıdır. 15 yıllıklar 10 yıllıklar gibi ayrıcalıkları asla kabul etmiyoruz. 

Bu konuda yöneticiler olarak her alanda, yargı da dâhil olmak üzere, bu eşitliğin sağlan-

ması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Değerli üyelerimiz bu alanda yaptığımız çalışmaları hemen anında sizlerle paylaşaca-

ğız. Diğer mesleki sorunlarımız için Maliye Bakanı Sayın Müsteşarına sunduğumuz ra-

poru 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, 
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“KAL TE MAL YETLER  VE KAYIPLARI”NIN ANAL Z : BEYAZ E YA 
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Semra DO AN, Ara t�rma Görevlisi** 

Canan ADALI, Yüksek Lisans Ö rencisi*** 
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ÖZET 

 

Toplam maliyetler içinde önemli bir a �rl� � olan kalite maliyetleri ile kalite aras�nda- 
ki dengeyi iyi kuran i letmeler, istenilen kalitede mal ve hizmeti mümkün olan en az 
maliyetle üreterek rekabet güçlerini artt�r�r ve piyasada uzun süre kalabilirler. Ayr�ca 
kalite maliyetleri dikkatli bir ekilde s�n�fland�r�l�p analiz edildi inde yöneticilere ka- 
liteyle ilgili alacaklar� kararlar konusunda yol gösterici bir nitelik ta �r. Öte yandan, 
toplam maliyetlerde, kalite maliyetlerinden daha fazla yer kaplayan kalite kay�plar�, 
üzerinde durulmas� gereken  di er bir konudur. Çünkü kalite kay�plar� de er yarat- 
maz, aksine de er azalt�r. Bu yüzden, kalite kay�plar�, özellikle de gizli kalite kay�plar� 
i letmeler aç�s�ndan büyük bir para kayb�d�r. 
Çal� mam�zda, özel sektörde faaliyet gösteren bir beyaz e ya firmas�nda kalite mali- 
yetleri ve kalite kay�plar� analiz edilmi  ve aralar�ndaki farklar belirgin bir hâle getiri- 
lip kalite iyile tirilmesine yönelik önerilerde bulunulmu tur. 
Anahtar kelimeler: kalite kay�plar�, kalite maliyetleri, PAF modeli, üretim kayb�, ta- 
sar�m 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 enhan- 
cement. 
Keywords: quality losses, quality costs, PAF model, manufacturing loss, design loss. 

 
 

*Celal Bayar Üniversitesi e-posta:  ayereli@bayar.edu.tr 
**Dumlup�nar 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. Giri  
Toplam kalite yönetimi anlay� �n�n i letmeler taraf�n- 
dan yönetim  felsefesi olarak uygulanmaya  ba lama- 
s�ndan sonra, bugüne kadar maliyet sistemi içinde ay- 
r�ca izlenmeyen kalite maliyetlerinin, maliyet sistemi 
içinde ayr�ca izlenmesi ve raporlanmas� gere i ortaya 
ç�km� t�r. Kalite maliyetlerinin tan�mlanmas�,  s�n�flan- 
d�r�lmas� ve analizi, i letmede maliyetleri azaltma ola- 
na �n�n  olup  olmad� �,  hedeflenen kalite düzeyine 
ula �l�p ula �lmad� �  gibi  sorular�n  yan�tlanmas�nda 
yönetime  yararl� bilgiler vermektedir1. Dahas�, kalite 
maliyetleme  bir organizasyonun kalite performans�- 
n�n “para” dilinde aç�klanmas�n� sa lamaktad�r2. 
Firman�n toplam maliyetleri içinde önemli bir yer tu- 
tan kalite maliyetlerini azaltmak firmalar için gözden 
kaç�r�lmamas� gereken  bir konudur. Kaliteyi elde et- 
mek için katlan�lan maliyetler, dikkatli bir ekilde iz- 
lenip  de erlendirildi inde,  bunun  i letme  üzerinde 
yarataca � olumlu etkiler rahatl�kla hissedilebilir. Ma- 
mulün kalitesiyle bu kalitenin sa lanmas�  için katla- 
n�lan maliyetler aras�nda bir denge  kurulabilirse hem 
toplam maliyetler azalacak hem de mü teri memnu- 
niyetsizli i ortadan  kalkarak i letmenin rekabet gücü 
ve gelirleri artm�  olacakt�r3. Bu dengenin kurulabil- 
mesi için kalite maliyet  verilerinin yak�ndan  izlenip 
kontrol edilmesi gerekir. 
Firmalar�n kalite maliyetlerinin yan� s�ra, toplam  ma- 
liyetlerde kalite maliyetlerinden  daha  fazla yer kap- 
layan kalite kay�plar�yla da mücadele  etmesi  gerek- 

1.1. Kalite Maliyetleri ve S�n�fland�r�lmas� 
Kalite maliyeti, meydana  gelebilecek  hatalar�  önle- 
mek amac�yla yürütülen  faaliyetlerin, planl� kalite 
muayenelerinin  ve ürün üretimi esnas�nda veya mü - 
teriye tesliminden  sonra görülen  hatalar�n sonucun- 
da ortaya ç�kan maliyetlerdir4. 
Kalite maliyetleri, ürünün  artnameler  ve kullan�  
aç�s�nda uygunlu unu sa lamak amac�yla ne kadar 
zaman ve para harcand� �n� belirlemenin bir metodu- 
dur. Ayn� zamanda, yöneticilere, sorun alanlar�n�n te - 
hisi ve hangi sorunun öncelikle ele al�nmas� gerekti i 
konusunda yard�mc� olan güçlü bir yönetim arac�d�r5 

(Y�ld�r�m ve Sayl�k, 2009, s.241). 
“Kalite maliyetleri” terimi 1950’ lerin sonu ve 1960’la- 
r�n ba lar�nda  ilk defa Bat� Avrupa’ da kullan�lm�  ve 
kalite maliyetlerini  kategorize  etme  konusunda ilk 
giri im Feigenbaum taraf�ndan 1950’lerin ortalar�nda 
yap�lm� t�r. Kalite maliyetleri ve bunlar�n  s�n�fland�- 
r�lmas�yla ilgili literatürde  çe itli farkl�l�klar olmas�na 
ra men  literatür  incelendi inde,   genel  olarak Fei- 
genbaum’ un s�n�fland�rmas� kullan�lmaktad�r. Önle- 
me, de erlendirme ve ba ar�s�zl�k maliyetleri olarak 
üç ana kategoriden olu an bu modele  PAF (Preven- 
tion  Appraisal Failure) Modeli denilmektedir6.  ekil 
1’de ematize edilen bu  kategoriler öyle tan�mlan- 
maktad�r: 
 

Kalite Maliyetleri 

mektedir. Kalite kay�plar�, kalite maliyetlerine ra men, 
ortaya ç�kan ürünlerin belirli gerekleri kar �layamad� �; 
bu sebeple de er yaratmayan hatta de er azaltan ma- 
liyetlerdir.  PAF modeli kalite maliyetlerinin bir k�sm�n� 
aç�klarken PAF modelinin  d� �nda kalan çok önemli 

Önleme 
Maliyetleri 

 
 
 
 
ç Ba ar�s�zl�k 
Maliyetleri 

Ba ar�s�zl�k 
Maliyetleri 

De erlendirme 
Maliyetleri 

 
D�  Ba ar�s�zl�k 

Maliyetleri 

ba ka maliyetler ve kay�plar da vard�r. Örne imizdeki 
firma taraf�ndan, bu maliyet ve kay�plar, aylak kay�p ve 
faaliyet kayb� olarak iki grupta toplanmaktad�r. 

1 Uygun, Rahmi, (2011), ‘Maden letmelerinde Kalite Maliyetlerinin (Penalite Fark- 

ekil 1: Kalite maliyetlerinin s�n�fland�r�lmas� 
 

 
Önleme  maliyeti: Tüketicilere  sunulan  ürün  ya da 
hizmetlerde   olu abilecek   kusur  say�s�n�  azaltmay� 

lar�n�n) Muhasebe Sistemi çinde zlenmesi’, http://www.muhasebetr.com/yazarlari-    
miz/rahmiuygun/009/ , eri im: 15 Aral�k 2011. 
2 Bekçi, smail ve Toraman, Aynur, (2011), ‘Kalite Maliyetleri ve Bir Hastanede  Hesap- 
lanmas�’, Süleyman Demirel Üniversitesi . .B.F. Dergisi, 16(2), 39-57. 
3 Aslan, Sinan, (2008), ‘Kalite Maliyetlerinin Faaliyet Tabanl� Maliyetleme Sistemine 
Entegrasyonu’, Marmara Üniversitesi . .B.F. Dergisi, 25(2), 521-534. 

4 Yükçü, Süleyman ve M. Y�lmaz, çerli, (2002), ‘Bir F�rsat Maliyeti Olarak Kalitesizli in 
Maliyeti ve Muhasebele tirilmesi’, Vergi Dünyas�, 246, 6-11. 
5 
6 Dale, Barrie G., ve J. J., Plunkett, (1999), Quality Costing  (England: Gower Publis- 
hing Firm). 
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amaçlayan, kötü kaliteyi önlemek için tasarlanan tüm 
faaliyetlerin maliyetidir7. 
A a �da, bu maliyet s�n�f�n� olu turan  kalite maliyet 
bile enleri s�ralanmaktad�r8: 
- Pazar ara t�rmas�, 
- Mü teri/kullan�c� kalite imaj� ara t�rmalar�, 
- Anla ma/doküman incelenmesi, 
- Tasar�m kalitesi geli tirme incelemeleri, 
- Ürün tasar�m� niteliklendirme testleri, 
- Hizmet tasar�m� niteliklendirme, 
- Tedarikçi tefti leri, 
- Sat�n alma sipari leri teknik veri incelemeleri, 
- Tedarikçi kalite planlanmas�, 
- Operasyon sürecinin geçerli k�l�nmas�, 
- Operasyon kalitesinin planlanmas�, 
- Kalite ölçüm ve kontrol ekipman�n�n tasar�m� ve ge- 

li tirilmesi, 
- dari harcamalar, 
- Kalite program planlamas�, 
- Kalite performans raporlar�, 
- Kalite e itimi, 
- Kalite iyile tirme, 
- Kalite denetimleri. 

 
De erlendirme maliyeti: Tüketici ihtiyaçlar�n� kar- 
�lamay� garanti  alt�na almak için ürün ve süreçlerin 

kontrolü, ölçülmesi, muayenesi  ve de erlendirilmesi 
çal� malar�n�n maliyetidir9. Di er bir deyi le, uygun- 
luk teknik artnamesine uymayan  ürünlerin  tek tek 
bulunmas�  ve bu ürünlerin belirlenmesinde katlan�- 
lan maliyetlerdir10. 
De erlendirme  maliyetleri genelde a a �daki kalem- 
lerden olu ur11: 
- Sat�n alma de erleme maliyeti(girdi muayenesi  ve 

 
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 letmelerinde Kalite Maliyetle- 
rinin Olu umu ve Muhasebele tirilmesi’, G.Ü. . .B.F. Dergisi G.Ü. . .B.F. Dergisi, 4(1), 
127-154. 
9 Warren, Carl S., J. M. Reeve ve J. E. Duchac, (2008), Financial & Managerial Accoun- 
ting (USA: South Western Cengage Learning). 
10 Y�ld�ztekin, hsan, (2005), ‘Kalite Maliyetleri Ölçümlerinde Belirlenen F�rsat Mali- 
yetleri’, Atatürk Üniversitesi BF Dergisi, 19 (1), 401-422. 
11 Hac�rüstemo lu, Rüstem, & akrak, Münir, (2002), Maliyet Muhasebesine  Güncel 
Yakla �mlar ( stanbul: Türkmen Kitabevi). 

ölçüm teçhizat�), 
- Üretim veya hizmet de erleme maliyeti (üretimden 
da �t�ma kadar kabul edilebilirlik testleri), 
- D�  de erleme maliyeti (ürünün  mü terinin  eline 
geçmeden önceki denetim  maliyeti), 
- Muayene ve test verilerinin denetimi, 
- Di er de erleme maliyetleri. 
 

 
ç ba ar�s�zl�k maliyeti: Bir ürünün  teslimi ya da bir 

hizmetin  sa lanmas�ndan önceki a amalarda,  kalite 
halkas�n�n herhangi  bir düzeyindeki hatalar�n yol aç- 
t� � ba ar�s�zl�k maliyetleridir12. Bu maliyetlerin çe itli 
örnekleri a a �da s�ralanm� t�r13: 
- Art�klar (döküntü, tala , hurda), 
-Bozuk mamul, kusurlu mamul, 
- Yeniden i lenen üretim ç�kt�lar�n�n tekrar muayenesi, 
- Malzeme hatalar�ndan kaynaklanan ba ar�s�zl�klar, 
- Yerine koyma, yeniden üretme ve tamir, 
- Ar�zalar�n giderilmesi veya kusur/ba ar�s�zl�k analizi, 
- Muayene ve test karar�, 
- De i im izinleri ve imtiyazlar, 
- Kalite uygunsuzlu undan do an kazanç kayb�, 
- Zaman kay�plar�. 
 
 
D�  ba ar�s�zl�k maliyeti: Hatal� ürün veya hizmetin 
mü teriye ula t�ktan sonra ortaya ç�kmas�yla olu ur14. 
Di er bir deyi le, tasarlanan  kalite standartlar�na 
ula �rken ürün ya da servislerde ba ar�s�zl�klar oldu- 

unda  ortaya ç�kar fakat mü teriye ula madan  önce 
ortaya ç�kma15. 
Bu maliyetlerin de i ik örnekleri a a �da gösterilmi - 
tir16: 
- ikâyet ara t�rmalar� 
 
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 letmelerinde  Kalite Maliyet- 
lerinin Olu umu ve Muhasebele tirilmesi’, G.Ü. . .B.F. Dergisi G.Ü. . .B.F. Dergisi, 4(1), 
127-154. 
14 Ak�n, Bahad�r, (1992), ‘Sanayide Kalite Geli tirici Bir Yönetim Arac� Kalite Maliyetle- 
ri’, Endüstri Mühendisli i Dergisi, 4(21), 3-8. 
15 Çabuk, Y�ld�z, (2005), ‘Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullan�lan 
Yöntemler’, ZKÜ Bart�n Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), 1-8. 
16  Koç, Tufan, ve Demirhan, O uz, (2007), ‘Önleme ve De erlendirme  Maliyetleri 
ile Uygunsuzluk Maliyeti Aras�ndaki li kinin Analizi’, stanbul Ticaret Üniversitesi Fen 
Bilimleri Dergisi, 6(11), 87-97. 
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- ade edilmi  mallar 
- Düzeltme maliyetleri 
- Garanti talepleri 
- Taahhüt maliyetleri (ürün veya hizmetin sigorta ma- 
liyetleri) 
- Mü teri/kullan�c� itibar� 
- Kaybedilmi  sat� lar 
PAF Modeli en  çok bilinen ve en  yayg�n kullan�lan 
model  olmas�na  ra men,  literatürde, kalite maliyet- 
leri konusunda kullan�lan ba ka modeller  de vard�r. 
Crosby’ nin kalite maliyetlerini iki kategoriye ay�rd� � 
model, bunlardan  biridir. Crosby, kalite maliyetlerini 
iki unsura  ay�rm� t�r: uygunluk maliyeti (PoC) ve uy- 
gunsuzluk maliyeti (PoNC). Uygunluk maliyeti, mal ve 
hizmetleri belirlenen  standartlara getirmek  için kat- 
lan�lan önleme  ve ölçme de erlendirme maliyetidir. 
Uygunsuzluk maliyeti, ürün ya da hizmetin ba ar�s�z 
olmas�ndan  kaynaklanan ve mü teri memnuniyetsiz- 
li ine sebep olan ba ar�s�zl�k maliyetleridir. Bu iki ma- 
liyetin toplam� toplam kalite maliyetidir17. 

1.2. Kalite Kay�plar� 
Kay�plar, bir ürünün  yaln�zca belirli özelliklere uyma- 
mas� durumunda de il, ayn� zamanda bir hedef de er- 
den sapma olmas� durumunda da ortaya ç�kmaktad�r. 
Örne in, bir dokuma fabrikas�ndaki makinelerden 
birinin ar�zas�n�n ba ar�l� bir ekilde giderilememesi 
sebebiyle  firman�n hedeflenen üretim  oran�n� yaka- 
layamay�p sipari leri kar �layamamas� hâlinde, firma 
hem ba ar�s�zl�k hem de önleme  kayb�na maruz ka- 
l�r. Di er bir önemli konu ise, toplam  kalite kayb� ile 
ürün  istenebilirli i aras�ndaki  ili kidir. Bu toplumsal 
kay�p, ürünün  istenebilirli ini belirler. Yani kayb�n az 
olmas� istenebilirli ini att�r�r. Firma aç�s�ndan ise, top- 
lumsal kay�p kalite maliyetlerine ili kin kararlar� etki- 
ler. Ba ka bir deyi le kaliteyi geli tirmek için yap�lan 

i letmeyi toplumda sa layaca � tasarruflara bakarak 
ödüllendirecek veya cezaland�racakt�r18. 
Kalite kay�plar� türleri, s�ras�yla, ba ar�s�zl�k kayb�, de- 
erlendirme  ve önleme kayb� olarak isimlendirilir. Ek 

olarak, önemli gizli kalite kay�plar� da vard�r. Bunlar 
üretim kayb� ve tasar�m kayb� olarak adland�r�l�r19. Ka- 
lite kay�plar�n� ara t�rma yapt� �m�z ABC firmas�ndan 
örneklerle aç�klayabiliriz. 
Çama �r makinesi üretip, sat� �n� yapan ABC firmas�- 
n�n üretti i çama �r makinesini olu turan parçalardan 
biri olan y�kama s�kma tamburu  15 adet e  makinede 
i lem görmektedir. Y�kama s�kma tamburu paslanmaz 
krom  çelikten  üretilmekte  ve  firma çelik ihtiyac�n� 
ba ka bir firmadan kar �lamaktad�r. 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 ola- 
rak bulunur, bunun  %10’ u uygun olmayan süreç ve 
%3’ ü fark edilmeden üretime al�nan kusurlu yeni ma- 
teryallerden  kaynaklanmakta oldu u tespit edilir. Bu 
durumda,  kusurlu ürünleri üretmeye  harcanan  para 
ile kusurlu yeni gelen materyallerin sat�n al�nmas�na 
harcanan  para  iç ba ar�s�zl�k kayb�d�r. Ayr�ca hasarl� 
ürünlerin %2’si mü teri taraf�ndan  bildirilmi tir. Üre- 
time ve bu ürünlerin teslimat�na  harcanan  para art� 
garantiler ve firman�n mü teri gözünde dü en prestiji 
d�  ba ar�s�zl�k kayb�d�r. Genellikle d�  ba ar�s�zl�k kay- 
b�, iç ba ar�s�zl�k kayb�ndan daha önemlidir. Çünkü bir 
firman�n kaybetti i mü terisini tekrar geri kazanmas�, 
yeni mü teri elde etmesinden daha zordur. Yeni gelen 
materyallerin ve ürünlerin ba ar�l� ekilde kontrolüne 
harcanan para de erlendirme maliyeti, yeni gelen ma- 
teryal ve ürünlerin ba ar�s�z bir ekilde yap�lan kont- 
rolüne  harcanan  para  de erlendirme kayb�d�r.  E er 
de erlendirme tamamen etkinse  ba ar�s�zl�k azala- 
cak ki bu de erlendirme kayb�n�n ba ar�s�zl�k kayb� 

yat�r�mlar, yaln�zca i letmede de il, toplumda yarata-    
18 Saat, Mesiha, (2000), ‘Kalite Denetiminde Taguchi Yakla �m�’, Gazi Üniversitesi  BF 

ca � tasarruflarla kar �la t�r�lmal�d�r. 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 Ma- 
nagement, 23(6), 647-669. 

 
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 Mana- 
gement, 12(2), 179-190. 



Hakemli �zmir SMMMO

11dayan��ma

 
 
 

üzerinde do rudan bir etkiye sahip oldu u anlam�na 
gelmektedir. Daha sonra firma her makineden  ç�kan 
üretimi  ayr� ayr� kontrol  ederek, Makine1 d� �ndaki 
makineler için makine ba �na ortalama  kusur oran�- 
n� %5 olarak bulmu tur. Makine 1’in kusur oran� ise 
%12 idi. Bunun sebebi, Makine 1’in ayarlanmas�nda 
yap�lan bir hatayd�.  Makinelerin ba ar�l� bir ekilde 
ayarlanmas�na yönelik harcanan  para önleme maliye- 
tidir, Makine 1’in ba ar�s�z ayar�na yönelik harcanan 
para önleme kayb�d�r. Önleme kayb� ve maliyeti ba- 
ar�s�zl�k kayb� üzerinde,  s�ras�yla, pozitif ve negatif 

etkiye sahiptir. Dahas�, makine h�z� dü ürüldü ünde 
kusur oran�n�n dü tü ü hatta  süreçten  kaynaklanan 
defolar�n neredeyse s�f�r oldu u  fark edilmi tir. PAF 
modeline göre, hasarlar�n azalmas�, kalite maliyetleri- 
nin dü ümüdür. Defolar� ve dolay�s�yla ba ar�s�zl�klar� 
azaltmak ad�na makine ve her türlü ekipman�n verim- 
lili inin azalmas� üretim kay�plar� olarak adland�r�l�r. 
Ayr�ca firma, talebi  artt�rmak  için çama �r makinesi 
dü melerini  daha  estetik  bir görünüme kavu aca- 
� umuduyla  daha  pahal� bir materyal  kullanm� t�r. 

Ama bu daha pahal� materyal sonucunda, hem yeni 
gereksinmeleri kar �lamak için daha pahal� bir sipari  
üretilmi  oldu hem de ek bir fayda yarat�lmam� t�r. Bu 
kayba da tasar�m kayb� ad� verilir. 
ABC firmas�, yukar�da tan�mlanan  kay�plar�, faaliyet 
kayb� ve aylak kay�p olmak üzere iki ana kalemde top- 
lam� t�r. Önleme, de erlendirme ve tasar�m kay�plar� 
aylak kay�p, ba ar�s�zl�k ve üretim kay�plar� ise faaliyet 
kayb� ba l� � alt�nda toplanm� t�r. Bu do rultuda, fir- 
ma faaliyet kayb� ve aylak kayb� öyle tan�mlam� t�r. 
Aylak kay�p, araç gereçlerin çal� ma h�z�n� engelleyen 
faaliyetlerden  kaynaklanan kay�pt�r. Aylak kay�p, ça- 
l� ma süresinin  (belli bir zaman  sürecinde  araç ge- 
recin çal� abildi i zaman  miktar�) kullan�m süresiyle 
(ekipman�n  fiilen çal� abildi i zaman  miktar�) denk 
dü memesi sebebiyle ortaya ç�kan kayb� ifade eder . 
Bu kay�p kalemlerinin büyük bir k�sm�n�; önleme faa- 
liyetlerine harcanan zaman (örne in, önleyici bak�m), 
de erlendirme faaliyetlerine harcanan  zaman (girdi- 
ler için yap�lan kalite muayenesi) ve tasar�m kay�plar� 

(örne in, düzensiz tasar�m ve plan nedeniyle  gecik- 
me)  nedeniyle  harcanan  zaman  olu turur. Faaliyet 
kayb� ise, ekipman�n verimlili ini engelleyen  faaliyet- 
lerden kaynaklanan kay�pt�r. Faaliyet kayb�, kullan�m 
süresinin  (ekipman�n  fiili olarak çal� abildi i zaman 
miktar�), ek de er  süreleriyle denkle medi i gerçe- 
ini ifade eder. Ek de er  süreleri, tasarlanan  h�zda 

kusursuz ürünler üretmek için gerekli zaman miktar�- 
d�r. Faaliyet kayb�; imalat kay�plar� (örne in, kurma ve 
ayarlama kayb�) nedeniyle  harcanan  zaman ve ba a- 
r�s�zl�klardan (örne in, ba ar�s�zl�k ve tekrar çal� ma) 
ötürü harcanan zamandan kaynaklan�r. Faaliyet kayb� 
ile aylak kay�p aras�ndaki en önemli fark, faaliyet ka- 
y�plar� aylak kay�plar� kadar aç�k de ildir. Çünkü bu 
kay�plar üretim varken olu ur ve engellenemez ol- 
du u dü üncesi yanl� t�r. Aylak kay�plar ise daha aç�k 
bir ekilde görülür. Çünkü ana ekipman stopajlar� ile 
beraberdir ve üretim yoktur20. 
 
 
1.3. Kalite Maliyetleri le Kalite Kay�plar� Aras�n- 
daki Farklar 
Firmalar genellikle kalite maliyetleri ve kalite kay�plar� 
aras�nda belirgin bir ayr�m yapmazlar. Hatta ço u fir- 
ma kalite maliyetlerini net bir ekilde göremez, çünkü 
firma kalite maliyetlerini kalite kayb�yla kar� t�r�r ya da 
kalite kay�plar� alt�nda kalite maliyetlerini gizler. Ama 
etkin ve verimli bir de erlendirme yapabilmek  için, 
firmalar�n bu iki kavram aras�ndaki fark� net bir ekil- 
de ifade etmeleri gerekir. Toplam kalite maliyetlerini 
dikkate almak yerine, bir firman�n öncelikle kalite ma- 
liyetleri ve kalite kay�plar� aras�nda bir ayr�m yapmas�, 
daha  sonra kalite kay�plar�n� azaltmay� denemesi ve 
son olarak, kalite maliyetlerini azaltmay� denemesi, 
firman�n maliyetlerini önemli ölçüde azalt�r. 
Kalite maliyeti ve kalite kayb� kavramlar� aras�ndaki 
en önemli fark udur: lki de er yarat�r, di eri yaratmaz 
hatta kimi zaman de er azalt�r. Kalite maliyeti, 
mü teri ihtiyaçlar�n� kar �layamaman�n ya da mü - 
 
20 Giakatis, Georgios, Takao, Enkawa ve Kazuhiko, Washitani, (2001), ‘Hidden quality 
costs and the distinction between quality cost and quality loss’, Total Quality Mana- 
gement, 12(2), 179-190. 
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Kategori 

 
Kalite Maliyetleri 

 
Kalite Kay�plar� 

 
Önleme 

 
Ba ar�l� önleme 

faaliyetlerine 
harcanan para 

 
Ba ar�s�z önleme faaliyetlerine harcanan 

para ve ard� �k kay�plar 

 
De erlendirme 

 
Ba ar�l� de erlen- 

dirme faaliyetlerine 
harcanan para 

 
Ba ar�s�z de erlendirme faaliyetlerine 

harcanan para ve ard� �k kay�plar 

 
Ba ar�s�zl�k,Ar�za 

 
X 

 
Tüm ba ar�s�zl�klar, ar�zalar 

 
Üretim 

 
X 

Ar�zalar� ve ba ar�s�zl�klar� azaltmak ad�- 
na üretim ekipmanlar�n�n verimlili inin 

azalmas� 
 

 
Tasar�m 

 

 
X 

 
Gerekli olandan daha fazla ürün kalitesi 

elde etmek için harcanan para 

teriye tatmin sa layamaman�n maliyetleridir. Taguchi’ 
ye göre kalite  kayb�; üretim  an�ndan   mü teriye  
ula �ncaya kadar geçen  süre  içinde, ürünün  
hedeflenen kalite düzeyine ula mamas�  durumunda 
meydana gelen kay�plard�r. Bu kay�plar; mü teri  
memnuniyetsizli i, yenileme veya tamir maliyetleri, 
bozuk ürün performans�, pazar kayb� ve azalan 
güvenirli in mü teride yapt� �  etkilerden  do an  
kay�plar ve pazar  pay�n�n dü ü ü ile üreticilerin 
kar �la t� � kay�plar� içermektedir. K�sacas�, belirlenen 
özelliklere sahip olmayan ve de er  yaratmayan  ürün  
ve hizmetler  kalite kayb�na neden olurlar; yani, kalite 
kay�plar�ndan u anda ya da gelecekte herhangi bir 
fayda beklenilmez21. 

Tablo 1: Kalite maliyetleri  ve kalite kay�plar� ta- 
n�mlamalar� aras�ndaki farklar 

Kaynak: Giakatis, Georgios, Takao Enkawa ve Kazuhi- 
ko Washitani (2001), Hidden quality costs and the dis- 
tinction between quality cost and quality loss, Total 
Quality Management, Vol 12 no:2, p:183. 
Bu ayr�ma göre, kural olarak önleme  ve de erlendir- 
me  maliyetleri kalite maliyeti içinde  ve ba ar�s�zl�k 
maliyetleri ba ar�s�zl�k kayb� içinde kategorize  edilir. 
Fakat önleme  ve de erlendirme maliyetlerinde  bile 
kalite kay�plar� vard�r çünkü önleme  ve de erlendir- 

21 Saat, Mesiha, (2000), ‘Kalite Denetiminde  Taguchi Yakla �m�’, Gazi Üniversitesi  BF 
Dergisi, 2(3), 97-108. 

me faaliyetleri her zaman ba ar�l� de ildir. Bir önleme 
ya da de erlendirme faaliyetinin finansman�nda, faa- 
liyet ba ar�l� olursa, firma tasarruf eder; ama 
b a a r � l �  olamazsa firma yaln�zca yat�rd� � paray� 
kaybetmekle  kalmaz, ayn� zamanda  ba ka kay�plarla 
da kar � kar �ya kal�r. Bunlara kalite kay�plar� denir. 
Kalite maliyetleri ile kalite kay�plar� tan�mlar� ara-
s�ndaki farklar  Tablo 1’ de özetlenmektedir. 
 
 
1.4. Beyaz E ya Firmas�nda Kalite Maliyetleri ve 
Kalite Kayb� Bulgular�n�n Tespiti 
Gizlilik nedenlerinden  dolay�,  bilgilerin  topland� � 
irkete “ABC” ismini verdi imiz firma; tüketici elekt- 

roni i, dijital ürünler ve beyaz e ya alan�nda faaliyet 
göstermektedir. 12’si yurt d� �nda toplam 24 irketin 
olu turdu u Grup, teknoloji ve tasar�m geli tirme 
yetkinli iyle dünyan�n   en  büyük  üreticileri  aras�n- 
da yer almaktad�r. ABC’ nin Fransa, Almanya, span- 
ya, ngiltere, Hollanda,  talya, Finlandiya, Rusya ve 
Romanya’da bulunan  i tirak irketleri bu  ülkelerde 
yerel sat�  ve da �t�m a � olu turma  görevini üstlen- 
mektedir. Türkiye’nin en bilinen ve prestijli 10 markas� 
aras�nda  yer alan ABC, bugün  15 bin çal� an�, 1.050 
sat�  noktas�, 350 sat�  sonras�  merkezi ve binlerce 
yan sanayi çal� an�yla 60 bin ki iye gelir kayna � ya- 
ratmakta, ürünlerini tam 127 ülkede tüketicilerle bu- 
lu turmaktad�r. 
Üretim faaliyetlerini Manisa’da ve Rusya’n�n Alek- 
sandrov ehrinde  gerçekle tiren  ABC’nin Manisa’da- 
ki üretim  üssü, 600 bin  metrekare  kapal� alan�  ile 
Avrupa’n�n, tek alan üzerinde üretim yapan en büyük, 
dünyan�n  ise ikinci büyük endüstri  kompleksi konu- 
munda bulunmaktad�r. 
Firma, kalite maliyetleri  üzerinde  etkin  bir kontrol 
sistemini  uygulamaya  geçirerek  kalite maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltm� t�r. irketin, 2010 y�l� için önle- 
me, de erlendirme ve ba ar�s�zl�k maliyetleri Tablo 2’ 
de verilmi tir. Burada görülece i üzere, irketin ba a- 
r�s�zl�k maliyetleri, önleme ve de erlendirme maliyet- 
lerinden daha azd�r. 
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ÜK H�z dü ümünden olu an kay�plar 7,89

ÜK Ek olarak yap�lan yeniden i leme 
kay�plar� 

 
5,32 

ÜK Üretim zincirine dahil olmayan ma- 
kinelerin aylak kay�p maliyetleri 

 
17,43 

B Ar�za ve yeniden i leme alma 9,87

B Yeniden i lenen ürünlerin mua- 
yenesi 

 
2,51 

B Di er içsel ba ar�s�zl�klar 0,76

B D� sal ba ar�s�zl�klar 3,45

Ö: Önleme; D: De erlendirme; B: Ba ar�s�zl�k; 
ÜK: Üretim Kay�plar�; TK: Tasar�m Kay�plar� 

 
Kategori  

Tan�mlar Miktar 2010 (Milyon/ 
Euro) 

 Aylak Kay�plar 42,28 (Milyon/Euro)

Ö Planl� bak�m 1,77

Ö Düzeltici bak�m 0,23

Ö Önleyici bak�m süreleri 3,45

Ö Önleyici bak�m toplant� süreleri 2,11

Ö Kalite denetimleri 0,27

D Kalite onay� bekleme süreleri 0,92

D Materyal sorunu 1,13

D D�  de erlendirme faaliyeti 0,11

ÜK Plans�z  i ler 24,56

ÜK Ekipman ar�za kayb� 1,57
 

ÜK Ekipman ar�zas� nedenli çal� t�rma 
kayb� 

 
0,12 

ÜK De i tirme kaynakl� kesintiler 0,46
 

TK Hatal� tasar�m ve plan nedeni ile 
olu an gecikmeler 

 
5,58 

 Faaliyet Kay�plar� 93,32 (Milyon/Euro)

ÜK Kurulum ve ayarlama kay�plar� 37,54

ÜK Çal� t�rma 4,32

ÜK K�sa süreli duru lar 3,23

 
 
 

Tablo 2: Görülebilir kalite maliyetleri (2010) 
 

Kategori Miktar (Milyon Euro)

Önleme 31,27

De erlendirme 14,36

Ba ar�s�zl�k 2,32 
Toplam  görülebilir   kalite  maliyetleri 47,95

 
Toplam görülebilir  kalite  maliyetlerinin 

 
faaliyet  giderlerindeki  yüzdeli i 

 
44,96% 

Kaynak: ABC A. . 
Firma, kalite maliyetlerini önemli ölçüde azaltmas�na 
ra men,  üst yönetim  maliyetleri azaltmak için daha 
büyük  hedefler  koymu tur. Bu do rultuda yap�lan 
çal� malar sonucunda, irket, daha  önce  hiç tan�m- 
lanmam�  baz� kay�plar�n olabilece inden üphelen- 
mi  ve bu maliyetleri aç� a ç�karmak için Tablo 3’te 
tan�mlanan  kapsaml� bir ölçüm sistemi uygulamaya 
koymu tur. 

 
 

Tablo 3: ABC A. .’ nin aylak kay�plar� ve faaliyet 
kay�plar� 

 
 
Kaynak: ABC A. . 
Firma; çe itli bak�m faaliyetleri, girdi, yar� mamul ve 
nihai mamullerin muayenesi  faaliyetlerine harcanan 
zaman  ile hatal� tasar�m  ve plan sonucunda ortaya 
ç�kan gecikmelerin  yaratt� � zaman  kayb�ndan  ötü- 
rü, araç gereçlerin çal� ma h�zlar�n�n yava lad� �n� ve 
gerçek çal� ma sürelerinin olmas� gerekenden daha 
az oldu unu tespit  etmi tir. Bunun üzerine  yap�lan 
incelemeler sonucunda, daha önce bahsedildi i gibi, 
firma, çal� ma sürelerinde  meydana  gelen bu kay�p- 
lar� iki gruba  ay�rm� t�r. Tablo 3’te görüldü ü gibi, 
ölçüm sisteminde, kay�plar iki grup  alt�nda  toplan- 
m� t�r: aylak kay�p ve faaliyet kay�plar�. Tablo 3’ te gö- 
rülece i gibi, faaliyet kay�plar� aylak kay�plardan çok 
daha fazlad�r. 
Üretim kay�plar�n�n toplam�  131,53 milyon euro, ve 
tasar�m kayb� 5,58 milyon euro’ dur. Eski kalite mali- 
yetleri (önleme, de erlendirme ve ba ar�s�zl�k mali- 
yetleri) 47,95 milyon euro iken yeni kalite maliyetleri 
(üretim kayb� ile tasar�m kayb�) 137,11 milyon euro’ 
dur. Yeni kalite maliyetlerinin  eski kalite maliyetle- 
rinden çok daha yüksek oldu u  aç�kt�r (neredeyse  3 
kat�). Ba ka bir ifadeyle, gizli kalite maliyetleri görüle- 
bilen kalite maliyetlerinden çok daha fazlad�r. Tablo 3’ 
te görüldü ü gibi, faaliyet kayb� 93,32 milyon euro, 
aylak kay�p 42,28 milyon euro, dolay�s�yla toplam ka- 
y�p 135,6 milyon euro’ dur. 
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2. Sonuç ve Öneriler 
Tüm i letmeler, istenilen kalitede mal ve hizmeti, en 

         az maliyetle üretmek istedikleri için toplam maliyet- 
ler içinde önemli  bir yer tutan  kalite maliyetleri ile 
kalite aras�nda  bir denge  kurmak durumundad�rlar. 
Bunun için, öncelikle kalite maliyetlerinin aç�kça be- 
lirlenmesi gerekir. Fakat kalite maliyetlerinin  tespit 
edilmesi ve ölçülmesi zor bir i tir. Özellikle d�  ba ar�- 

 
 
 
 
 
 
 
30% 

 
Görülebilir Kalite Maliyetleri 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 

65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Önleme 
De erlendirme 
Ba ar�s�zl�k 

kalite maliyetlerini belirlemenin yan� s�ra imalat kayb� 
ve tasar�m kayb� gibi kalite kay�plar�n� da ortaya ç�kar- 
mal� ve azalt�c� önlemler almal�d�r. 
Firman�n s�ras�yla kalite maliyetleri ve kay�plar�n� 
azaltmas�na yönelik öneriler ve önlemler öyle s�rala- 
nabilir: 
* Önleme faaliyetleri, ürün ve hizmetlerdeki kusurlar� 
elimine etmeye  dönük  oldu undan, üretime  yap�la- 
cak yat�r�m ile iç ve d�  ba ar�s�zl�k maliyetleri azalt�- 
l�r. Örne in, kalite e itimi, kalite iyile tirmeleri, kalite 
ölçüm-kontrol ekipman�n�n geli tirilmesi ve kalite 
denetimi gibi önleme faaliyetleri; �skarta, defolu ürün 
ve kalite problemlerinin ortaya ç�kard� � iç ba ar�s�zl�k 
maliyetleri ile itibar kayb�, pazar kayb� ve iade edilmi  
ürünlerin neden  oldu u  d�  ba ar�s�zl�k maliyetlerini 
azalt�r. Önleme maliyetleri asl�nda bir kay�p olarak gö- 
rülse de, önleme  çal� malar� ile kaliteli ürün yarat�la- 
rak, mü terinin ürünü yeniden alma hakk�ndaki tutu- 
mu iyile tirilip sat�  kayb� önlenmi  olacakt�r. 
*  Önleme  faaliyetlerinin etkinli ini de erlendirmek 
üzere, ABC firmas�, bir pazar ara t�rmas� yaparak, mü - 
terinin ürünü yeniden al�p almama konusundaki iste- 
ini belirlemelidir. ABC firmas�n�n önleme maliyetleri, 

yukar�daki grafikte görüldü ü üzere, toplam maliyet- 
lerin %65’ ini olu turmaktad�r. E er  mü teriler ürünü 
yeniden  alma konusunda istekli de illerse, önleme 
maliyetleri bir kay�p olarak nitelendirilir ve acilen ge- 
rekli tedbirler al�nmal�d�r. 
* ABC firmas� tasar�m kalitesi geli tirmeye yönelik ön- 
leme  faaliyetlerine  özellikle a �rl�k vererek, ürünün 
mü teri beklentilerine uygun bir ekilde tasarlan- 
mas�n� sa lamal�, olas� memnuniyetsizliklerin  önüne 
geçmelidir. 

 
 
 

ekil 2: Görülebilir Kalite Maliyetlerinin Toplam 
Kalite Maliyetleri çindeki Yüzdeleri 
 

 
* ABC firmas� önleme maliyetlerini daha da azaltabilir 
mi? E er önleme  maliyetleri doyma  noktas�na  ula - 
m� sa daha  fazla azalt�lamaz, ama doyma noktas�na 
ula mam� sa  bu  maliyetlerin  azalt�lmas� için çal� �l- 
mal�d�r.  ABC firmas�na bu konuda birkaç öneri sunu- 
labilir: Önleme i lerinde çal� an personelin  verimlili- 
ini artt�rmak için e itim programlar� düzenlenebilir, 

personeli te vik etme amaçl� ödül sistemi uygulama- 
ya konulabilir, kalite denetimleri  düzenli  periyotlar 
hâlinde  ve mümkünse  üretim  hatt�n�n  durdu u za- 
manlarda yap�labilir. Tabi ki bu noktada üst yönetimin 
kalite ve kalite maliyetleri konusuna  verdi i önem, 
önleme de dahil olmak üzere tüm kalite maliyetlerini 
azaltmaya yönelik yap�lacak faaliyetlerin uygulamaya 
geçirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
* ekil 2’de görüldü ü gibi, de erlendirme maliyet- 
lerinin  toplam  kalite  maliyetlerine  oran�  %30’dur. 
De erlendirme faaliyetleriyle yap�lan kontroller saye- 
sinde ürün mü terinin  eline geçmeden önce hatalar 
bulunur, böylece nihai ürüne  yap�lacak muayene  ve 
düzeltme  ihtiyaç ve maliyetleri azalt�l�r. De erlendir- 
me maliyetlerini azaltmas� ad�na ABC firmas�na sunu- 
labilecek öneriler öyle s�ralanabilir. Öncelikle, firma, 
olu turaca �  etkin  muayene  sistemiyle  nihai  ürün- 
deki düzeltme  ihtiyac� ve maliyetlerini azaltmal�d�r ki 
de erlendirme maliyetleri azals�n. Dahas�, firma, mu- 
ayene faaliyetlerini en ekonomik ekilde gerçekle ti- 
recek araç gereçlere sahip olmal�d�r. Ölçüm teçhizat�- 

2. Sonuç ve Öneriler

az maliyetle üretmek istedikleri için, toplam maliyet-
ler içinde önemli bir yer tutan kalite maliyetleri ile
kalite arasında bir denge kurmak durumundadırlar.
Bunun için, öncelikle kalite maliyetlerinin açıkça be-
lirlenmesi gerekir. Fakat kalite maliyetlerinin tespit 
edilmesi ve ölçülmesi zor bir iştir. Özellikle dış başarı-
sızlık maliyetlerinin tespiti zordur. Firmalar, görülebilir
kalite maliyetlerini belirlemenin yanı sıra imalat kaybı 
ve tasarım kaybı gibi kalite kayıplarını da ortaya çıkar-
malı ve azaltıcı önlemler almalıdır.
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n�n bak�m�n� düzenli yaparak, olas� kusurlar�n 
mümkün oldu unca  erken tespit edilmesini sa lama-
l�d�r. Üretimden  da �t�ma  kadar kabul edilebilirlik 
testlerini gerçekle tiren personel bu konuda kalifiye 
olmal�d�r. 
* Önleme ve de erlendirme faaliyetlerine yap�lacak 
yat�r�mlar k�sa vadede  maliyetlerde  geçici art� lara 
neden  olsa da, uzun vadede toplam kalite maliyetleri 
içerisinde büyük yer kaplayan ba ar�s�zl�k maliyetle- 
rinin azalmas�n�  sa layacak  ve genel  anlamda  ma- 
liyetlerde  dü ü   olacakt�r.  Ba ar�s�zl�k maliyetlerinin 
toplam  maliyetlere  yüzdesi %5’tir, yani önleme  ve 
de erlendirme faaliyetlerine yap�lan yat�r�mlar saye- 
sinde kusurlu ürün üretildikten ve da �t�ld�ktan sonra 
ortaya ç�kan kalitesizlik (iç ve d�  ba ar�s�zl�k) maliyet- 
leri önemli ölçüde azalm� t�r. 
* Hurda, fire, �skarta gibi iç ba ar�s�zl�k maliyetlerini 
azaltmak  için firma, kaynaklar�n� optimum  kullana- 
rak verimlili i artt�rmal�d�r. Ayr�ca kusurlu mamulün 
olu mas�na sebep  olan yanl�  uygulamalar, malzeme 
hatalar�, muayene ve ölçüm hatalar�n�n yol açt� � ma- 
liyetleri azaltmak için, firma, bu ba ar�s�zl�klar� gidere- 
cek nitelikteki personele sahip olmal�d�r. Tüm ba ar�- 
s�zl�klar ve sebeplerinin  raporlarda ortaya konulmas�, 
hangi a amalarda  iyile tirme yap�lmas� gerekti i ko- 
nusunda  yöneticilere yard�mc� olacakt�r. 
Tablo 3’te görüldü ü gibi firman�n toplam kay�plar� 
(aylak kay�plar ve faaliyet kay�plar�) 135,6 milyon euro’ 
dur ve bu rakam görülebilir kalite maliyetlerinin ne- 
redeyse üç kat�d�r. Daha önce de de inildi i gibi, fir- 
malar öncelikle kalite kay�plar�n� azaltmaya çal� mal� 
daha  sonra  kalite maliyetlerini dü ürme  çabalar�na 
giri melidir. Çünkü kalite kayb�, de er yaratmaz hatta 
aksine, de er azalt�r; gelecekte ya da u anda herhan- 
gi bir fayda sa lamaz bu yüzden de firmalar için göz 
ard� edilemeyecek  kadar önemli bir para kayb� anla- 
m�na gelir.  ABC firmas�n�n kalite kay�plar�n� azaltmas� 
için öyle önerilerde bulunulabilir: 
- Öncelikle kay�plara yol açan  faaliyetler uygun  ka- 
lemler ba l� �nda  grupland�r�lmal� ve her birinin ne 
kadarl�k kayba yol açt� � tespit edilerek kay�plar� orta- 
dan kald�r�c� önlemler al�nmal�d�r. Örne imizde ABC 
firmas�n�n  ba ar�s�zl�k kay�plar� içerisinde  en  fazla 

maliyeti olan kalem ‘yeniden i leme alma’ kalemidir. 
Firma bu kayb�n yol açt� � maliyeti azaltmak için ma- 
mulleri üretime almadan önce kusurlu olanlar�n orta- 
ya ç�kar�lmas� ve kusurlu gelen materyallerin üretime 
sokulmadan  önce kusurlar�n�n fark edilmesine yöne- 
lik gerekli muayeneleri yapmal�d�r. 
- De erlendirme  kay�plar�, sat�n al�nan materyallerin 
ve üretimin her a amas�nda malzemenin ba ar�s�z bir 
ekilde yap�lan kontrolüne  yap�lan yat�r�mlard�r. ABC 

firmas�n�n  de erlendirme  kay�plar� kaliteden  onay 
bekleme  süreleri, materyal  sorunu  ve d�  de erlen- 
dirme  faaliyetlerinden  kaynaklanmaktad�r. Firman�n 
bu kay�plar� azaltmas� için materyalleri ald� � firmay� 
de i tirmeli, böylece kalitesiz materyal sorununu  or- 
tadan  kald�rmal�d�r. Buna ek olarak, kaliteden  onay 
bekleme  sürelerini azaltmak için kalite kontrol faali- 
yetlerini h�zland�rmal�d�r. 
- ABC firmas�n�n önleme kay�plar�, ba ar�s�z bir ekilde 
yap�lan bak�m faaliyetlerinden kaynaklanm� t�r. Tablo 
3 incelendi inde, önleme kay�plar�n�n içinde en yük- 
sek olan kalemin “önleyici bak�m süreleri” oldu u gö- 
rülür. Önleyici bak�m sürelerinin ve di er önleme ka- 
y�plar�n�n azalt�lmas� için bak�m faaliyetlerinin daha 
h�zl� gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Yeni elemanlar 
i e alarak, bak�m faaliyetlerinde yer alan elemanlar� 
i lerini daha h�zl� ve verimli yapmaya te vik ederek ya 
da bak�m faaliyetlerini üretimin olmad� � zamanlarda 
yaparak, önleme kay�plar� azalt�labilir. 
- Tablo 3’te gizli kalite kay�plar�na da yer verilmi tir 
ki bunlar görmezden gelinemeyecek  bir tutar� temsil 
eden  üretim ve tasar�m kay�plar�d�r. Özellikle üretim 
kay�plar�n�n yüksekli i dikkat çekmektedir. Plans�z i - 
lerden kaynaklanan kay�plar ile kurulum ve ayarlama 
kay�plar� çok yüksektir. Bu durumda ABC firmas�n�n 
yapmas� gereken,  plans�z i leri azaltmak için i lerin 
yap�l�  s�ras�n� düzene  sokmakt�r. Kurulum, ayarlama, 
çal� t�rma ve k�sa süreli duru lardan  kaynaklanan ka- 
y�plar� azaltmak  içinse, firma makinelerin  tamir-ba- 
k�m faaliyetlerini üretimin olmad� � zamanlarda yap- 
mal�, makinelerini modernize etmeli, e er bu ekilde 
kay�plar önlenemezse makinelerin  bir  k�sm� hâlen 
çal� �rken di erlerinin  tamir-bak�m� yap�lmal�d�r. Ay- 
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r�ca, k�sa süreli duru lar  makinelerin  performans�n� 
dü ürdü ünden çal� ma saatleri içerisinde  üretime 
ara verilmesini gerektiren  sebepleri  ortadan  kald�r�c� 
önlemeler al�nmal�d�r. 
- Tasar�m kay�plar�, hatal� tasar�m ya da hatal� plan ne- 
deniyle olu an  gecikmelerden kaynaklanm� t�r. ABC 
firmas�, tasar�m  süreçlerini  gözden  geçirip  gereksiz 
faaliyetleri elimine ederek ve ürün tasar�m�n�n isteni- 
lene uygun olarak gerçekle tirilip gerçekle tirilmedi- 
ini etkin bir ekilde kontrol ederek tasar�m kay�pla- 

r�ndan kurtulabilir. 
Sonuç olarak, her firma kendi iç yap�s�na, örgütlen- 
mesine  uygun  olarak kalite maliyetlerini  izleyebile- 
ce i bir sistem kurmal� ve sistemin etkinli ini kontrol 
etmelidir. Bunun için uygun muhasebe ve bilgisayar 
sistemleri kullan�lmal�d�r. Ayr�ca yöneticiler kalite ma- 
liyetlerine  önem  vermeli ve azalt�lmas� konusunda 
istekli olmal�d�r. Kalite yöneticileri kalite maliyet ve 
kay�plar�n� azalt�c� çal� malar yaparken di er çal� an- 
lar�n da önerilerini almal� ve çal� malara kat�lmalar�n� 
sa lamal�d�r. üphe yoktur ki, kalite maliyet sistemi- 
nin kurulmas�na yönelik yap�lan yat�r�mlar tüm firma- 
larca yayg�nla t� �nda kalite bilincinin yerle mesi ko- 
nusunda  önemli bir ad�m at�lm�  olacakt�r. 
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ÖZET 

Günümüzde  finansal piyasalar küreselle meye  ve bilgi ileti im teknolojilerindeki 

geli melere ba l� olarak h�zl� bir ekilde de i mektedir. Bu de i im sonucunda ulu- 

sal piyasalar ortadan kalkmakta, yerini global piyasalar almaktad�r. Böylesine yo un 

rekabet ortam�nda  borsalar�n ba ar�s� mü teri odakl�, ve de i ime h�zla uyum sa - 

layan yap�da olmalar�na ba l�d�r. Bu amaçla borsalar, varl�klar�n� sürdürebilmek için 

h�zl� bir ekilde yap�sal de i ikli e u ramakta  ve geleneksel yap�lar�ndan s�yr�larak 

kâr amac� güden  ve rekabetçi birer özel irketler hâline  gelmektedirler. Bu çal� ma- 

n�n amac�, stanbul Menkul K�ymetler Borsas�’n�n özelle tirilmesi hâlinde, ortaya ç�- 

kabilecek muhtemel sonuçlar�n ortaya konulmas�d�r. Bu amaçla, daha önce özelle - 

tirilen geli mekte olan di er dünya borsalar� ile kar �la t�rmal� bir analiz yap�lm� t�r. 
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ABSTRACT 
 

Today, financial markets rapidly change  due to globalization and developments in 

information technologies. As a result of this, national markets  disappear, internatio- 

nal markets occur. In a such competitive  environment, the success of stock exchan- 

ges’ depends on being customer oriented and  adapting quickly to change.  To this 

end, the stock markets demutualize and become competitive, profit making organi- 

zations. 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. 
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1. Giri  
Sürekli bir de i imin ve geli imin ya and� � finansal 
piyasalar günümüzde de i en  ko ullara yönelik yeni 
çözüm önerileri geli tirmek zorunda kalm� t�r. Bu de- 
i im  küreselle me  ve  teknolojik  geli me  eklinde 

kendini göstererek  rekabetin  ölçe ini küresel boyut- 
lara ta �maktad�r. Finansal piyasalarda ya anan küre- 
sel rekabet  ortam� sadece  yat�r�mc�lar� de il ayn� za- 
manda borsalar� da önemli derecede etkilemektedir. 
Borsalar�n  bu  rekabetçi  ortama  ayak uydurabilmek 
için organizasyon ve operasyon aç�s�ndan önemli de- 
i imler geçirdikleri görülmektedir.  Özellikle 1990’l� 

y�llarda borsalar�n teknoloji ve rekabette geli mesini 
amaçlayan de i im trendlerinden en önemlisi borsa- 
lar�n kâr amac� güden  ve yat�r�mc�lar�n sahip oldu u 
irketler hâline  dönü mesidir (Aggarwal; 2002: 105). 

Günümüzde  teknolojik geli meler sayesinde yat�r�m- 
c�lar dünya  borsalar�na  kolay eri ebilmektedir.  Art�k 
yat�r�mc�lar  istedikleri  borsada   istedikleri  menkul 
k�ymetlere ili kin fiyat bilgisine ula abilmekte, farkl� 
borsalarda i lem gören bu menkul k�ymetler aras�nda 
fiyat kar �la t�rmas� yapabilmektedirler. Farkl� piyasa- 
lar aras�nda rahatça hareket edebilen yat�r�mc�lar ileri 
teknoloji sayesinde  daha  çok bilgiye sahip olmakta, 
daha  kaliteli ve ucuz hizmet  alabilmektedirler. Yani, 
zaman  ve mekân  s�n�r� olmadan  çe itli alternatifler 
aras�nda  en  uygun  tercihi  yapabilmektedirler.  Geli- 
en  teknoloji  ve artan  rekabet  i lem maliyetlerinin 

artmas�na  dolay�s�yla da borsa gelirlerinin azalmas�- 
na neden  olmaktad�r (Budak ve Çikot; 2011: 5). Di er 
yandan, borsalar�n teknolojik altyap�lar�n� geli tirme 
çabas� ve bu yönde yat�r�m yapma ihtiyac� hissetmesi, 
borsalar�n da yeniden yap�lanmas� gereksinimini do- 

urmaktad�r. 
stanbul Menkul K�ymetler Borsas� ( MKB) da küresel 

rekabete   ayak  uydurmak  için  yeniden  yap�lanma- 
ya gitmek  durumundad�r. MKB,  ülke ekonomisinin 
büyümesine, sermaye  piyasas�n�n  geli mesine, reel 
sektör yat�r�mlar�na kaynak sa lanmas�na katk�da bu- 
lunmaktad�r. Ancak,  borsan�n  uluslararas�  rekabete 
dayanabilmesi  ve varl� �n� sürdürebilmesi  için piyasa 

ihtiyaçlar�na cevap verecek ekilde yeniden  yap�lan- 
d�r�lmas� zorunluluk hâlini alm� t�r. Bu yap�lanman�n 
sa lanabilmesi  için MKB üzerine yap�lan en önemli 
tart� malardan biri, kurulu un  özelle tirilmesi konu- 
sudur. Bu nedenle, ülkemizde de MKB’nin irketle - 
mesine yönelik çal� malar yap�lmaktad�r. 
Bu çal� mada, MKB’nin özelle tirilmesinin muhtemel 
sonuçlar� ortaya konulmakta, ard�ndan  özelle tirilen 
di er dünya borsalar� ile kar �la t�rmal� bir analiz ya- 
p�lmaktad�r. 
 
 
2.  Menkul K�ymet Borsalar�nda Özelle tirmenin 
Tarihçesi 
Borsalar, genel olarak al�c� ve sat�c�lar aras�nda men- 
kul k�ymetlerin  al�m ve  sat�m�n�n  gerçekle tirildi i 
mekânlard�r. Bu faaliyetler genellikle  belli bir fiziki 
mekânda yap�ld� � için borsa denilince akla herhangi 
bir fiziki mekâna  ba l�l�k gelmektedir. Ancak, günü- 
müzde  küreselle me  ve teknolojik geli meler  saye- 
sinde borsalar�n fiziki mekânlara olan ba l�l� � gide- 
rek önemini yitirmektedir (Altun; 2008: 10). 
Her ne kadar borsalar  üzerinden  yap�lan spekülatif 
i lemler sayesinde spekülatif kazançlar  elde edildi i 
için zaman zaman olumsuz ele tiriler alsa da, borsalar 
bulunduklar�  ülkelerin ekonomisi ve finansal piyasa- 
lar�n�n geli imi aç�s�ndan  son derece  önem  ta �yan 
vazgeçilmez kurumlard�r. Fon arz eden  ve fon talep 
eden kesim borsa çat�s� alt�nda bir araya geldi i için, 
fon ihtiyac� olan firmalar buradan  daha  dü ük mali- 
yetli fon  bulabilme  imkân�na  sahip  olabilmektedir. 
Borsalar  sayesinde  dü ük  maliyetin  yan� s�ra uzun 
vadeli fonlar da kolayl�kla sa lanabilmektedir. Bu sa- 
yede hem likitide yarat�lmakta hem de ülke tasarruf- 
lar�n�n de erlendirilerek  daha verimli alanlara kayd�- 
r�lmas�na olanak sa lanmaktad�r. Menkul k�ymetlerin 
güvenli ve h�zl� bir ekilde el de i tirmesini mümkün 
k�lan borsalar  ekonomik  büyümenin h�zlanmas�nda 
da oldukça önemli bir etkiye sahiptirler. 
Dünya borsalar�n  kurulu  yap�lar� inceledi inde  ge- 
nellikle kâr amac� gütmeyen,  kamu yarar�n� gözeten 
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ve ço unlukla üyelerinin sahip oldu u bir yap�da te - 
kilatland�klar� görülmektedir (Saha; 2005: 4). Böyle bir 
yap�ya sahip olmalar�na ra men, borsalar�n yukar�da 
sözü edilen  önemli i levlerini yerine getirebilmeleri 
için, daha verimli çal� malar�, ve küresel rekabetçi ko- 
ullara ayak uydurabilmeleri  gerekmektedir. te bu 

nedenlerle  özellikle 1990’l� y�llarda ba layan  dönü- 
ümler sonucunda dünya borsalar�, kâr amac� gütme- 

yen kooperatif bir yap�dan kâr amac� güden  irketler 
hâline  dönü erek özelle mi tir (Ramos; 2006: 3). 
Yeniden  yap�lanma  ihtiyac� borsalar�  klasik yap�la- 
r�ndan  s�y�r�p  piyasa  artlar�na  daha  uyumlu  hâle 
getiren, mü teri ihtiyaçlar�na daha  k�sa sürede  yan�t 
verebilen,  kat�l�mc�lar�na daha  h�zl� i lemler yapma 
imkân�n� sunabilen  bir yap�ya  dönü türmü tür.  Bu 
de i im trendlerinden en önemlisi “demutualization” 
olarak adland�r�lmaktad�r. Buna göre, bu kurumlar kâr 
amac� güden ve yat�r�mc�lar�n da sahip olabilece i ya- 
p�lar hâline  dönü türülmü tür (Aggarwal; 2002: 105). 
1993 y�l�nda Stockholm Borsas� yap�sal dönü üm ge- 
çirerek irketle en ilk borsa olmu ; bunu, 1995 y�l�nda 
Helsinki Borsas�, 1996’da Kopenhag Borsas�, 1997’de 
Amsterdam ve talya Borsalar�, 1998’de Avustralya ve 
Viyana Borsalar�, 1999’da zlanda, Simex, Liffe, Singa- 
pur,  ve Atina Borsalar�, 2000’de Hong Kong, Toron- 
to, Londra, Almanya Borsalar� ile Euronext, Nasdaq, 
Sydney Türev  Borsas�, New York Ticaret  ve Chicago 
Ticaret Borsalar� izlemi tir (Budak, Emre; 2006: 36). 
Türkiye aç�s�ndan modern  anlamda  borsan�n  olu u- 
mu 1986 y�l�na rastlamaktad�r. stanbul Menkul K�y- 
metler Borsas� ( MKB), menkul k�ymetlerin al�m ve sa- 
t�m�n�n güven içinde yap�lmas�n� sa lamak amac�yla, 
26 Aral�k 1985’te kurulmu  olup, 3 Ocak 1986’da fa- 
aliyete geçmi tir (http://www.imkb.gov.tr/AboutUs/ 
AboutUsMain.aspx., 11.03.2012). 
Türkiye’de 1981 y�l� Temmuz ay�nda yay�nlanan 2499 
say�l� Sermaye Piyasas� Kanunu ile sermaye  piyasas� 
yeniden  düzenlenmi , Menkul K�ymetler Borsas�’n�n 
yeniden düzenlemesi  ihtiyac� dü ünülerek  6.10.1983 
tarih ve KHK/91 say�l� Menkul K�ymetler Borsalar� Hak- 
k�nda Kanun Hükmünde  Kararname ç�kar�lm� t�r. 91 

say�l� KHK’nin yay�m�n�n ard�ndan 6 Ekim 1984 tarihin- 
de “Menkul K�ymetler Borsalar�n�n Kurulu  ve Çal� ma 
Esaslar� Hakk�nda  Yönetmelik  (Genel  Yönetmelik)” 
Resmi Gazete’de yay�nlanm� t�r. 18.12.1985 tarihinde, 
stanbul Menkul K�ymetler Borsas� Yönetmeli i 18962 

say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanarak yürürlü e girmi - 
tir. Nihayetinde, 26 Aral�k 1985 tarihinde borsa resmî 
bir törenle aç�larak, faaliyete ba lam� t�r ( MKB; 2000: 
8). 
Bugün itibariyle MKB bünyesinde i lem yapan yat�- 
r�mc� say�s� ve i lem gören  irket say�s� göz önünde 
bulunduruldu unda, dünya borsalar� aras�nda önem- 
li bir konumda oldu u anla �lmaktad�r. Teknolojik ge- 
li meler ve küresel rekabet nedeniyle  borsalar�n daha 
dü ük kâr marjlar�nda çal� mas� nas�l ki dünya borsa- 
lar�n�n yap�sal de i ime geçi  nedenlerini olu turduy- 
sa, ayn� ekilde bu durumdan MKB de etkilenmekte- 
dir. Dolay�s�yla MKB’nin de özellikle Avrupa borsalar� 
ile olan rekabetini sürdürebilmesi  için daha dinamik 
bir yap�da faaliyetini sürdürmesi  gerekmektedir.  Bu 
aç�dan MKB’nin de di er borsalar gibi bir dönü üm 
süreci ya amas� gerekti i kaç�n�lmazd�r. 
Kâr amaçl� irketler hâline  dönü erek  özelle me  bu 
aralar epey gündemde olmas�na kar �n asl�nda MKB 
aç�s�ndan yeni bir durum  de ildir. Özelle tirme Yük- 
sek Kurulu’nun 3 Ocak 2003 tarih  ve 2003/1  say�l� 
Karar�’nda, her ne kadar MKB’nin yasal düzenlemeler 
yap�larak özelle tirilmesi karar� al�nm�  ve bu do rul- 
tuda  çal� malar yap�lmas� öngörülmü   ise de   MKB 
ile ilgili yürürlükte olan o dönemki mevzuat buna im- 
kan vermemi , yasa de i ikli i gerektirmi tir (http:// 
www.oib.gov.tr/baskanlik/baskan/kilci_active_aca- 
demy.htm., 11.03.2012). 
Bu konuda ilgililer taraf�ndan yap�lan aç�klamalardan, 
MKB’nin bir anonim irkete dönü ebilmesi için önce- 

likle bir kanun de i ikli inin gerekli oldu u, kanunla 
yap�s� de i tirilip anonim  irket olduktan  sonra  da 
nas�l bir özelle tirme yöntemi izlenece inin belirlen- 
mesi gerekti i  anla �lmaktad�r  (http://www.oib.gov. 
tr/baskanlik/baskan/  kilci_  active_   academy.htm., 
11.03.2012). 
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Yukar�da da belirtildi i üzere 91 say�l� KHK’ye daya- 
n�larak kurulan  MKB  özerk  bir  kurumdur.  Kurulu  
yasas�nda kamu tüzel ki ili ini haiz olan MKB’nin yö- 
netim kurulu, devletin atad� � bir ba kan ile banka ve 
arac� kurumlardan  olu an genel kurulun seçti i dört 
üyeden  olu maktayd�. Ancak, 3.10.1983 tarihli ve 91 
say�l� Menkul  K�ymetler  Borsalar�  Hakk�nda  Kanun 
Hükmünde Kararnamede de i ikli e gidilerek, yöne- 
tim kurulu üye say�s� bir ba kan ve alt� üyeden olmak 
üzere yediye ç�kar�ld�. Söz konusu kanun hükmünde 
kararnamede, borsa ba kan�n�n ayn� zamanda  yöne- 
tim kurulunun  da ba kan� oldu u, borsa ba kan� ve 
yönetim kurulunun üç üyesinin, Sermaye Piyasas� Ku- 
rulunun ilgili oldu u Bakan�n teklifi üzerine mü terek 
kararname  ile atanaca �  ve yönetim  kurulunun  geri 
kalan di er üç üyesinin ise menkul k�ymetler borsala- 
r�n�n genel kurullar�nca üyeleri aras�ndan grup ayr�m� 
yap�lmaks�z�n seçilece i belirtilmi tir. Yap�lan bu de- 

i iklik 02.11.2011 tarih 28103 say�l� Resmi Gazete’de 
yay�nlanm� t�r (http://www.resmigazete.gov.tr/eski- 
ler/2011/11 /20111102M1-2.htm, 13.03.2012). 
Yap�lan bu hukuki de i ikli in MKB’nin özelle tirme 
sürecine ne ölçüde katk� sa layaca � tart� �lmaktad�r. 
Bu de i ikli in MKB’nin özelle tirilmesi konusunda 
olumlu etkiler yarataca �n� da yaratmayaca �n� da 
savunan görü ler bulunmaktad�r. MKB’nin hukuki 
statüsünün ne oldu u konusunda yap�lan tart� mala- 
r�n uzun bir süredir devam etti i bilinmektedir. Ayn� 
zamanda MKB’nin irketle me konusundaki çal� ma- 
lar�n�n da yeni olmad� � göz önünde bulunduruldu- 

unda,  yönetim  yap�s�ndaki bu  de i ikli in asl�nda 
beklenen bir de i iklik oldu u anla �lmaktad�r. 

3. Menkul K�ymet Borsalar�n�n Yap�sal Dönü ümü 
Menkul k�ymetler borsalar� 1990’l� y�llar�n ba �ndan 
itibaren  yeniden  yap�lanma  ve  dönü üm sürecine 
girerek, yap�lar�nda önemli de i ikler gerçekle tir- 
mi lerdir. Bu de i ikliklerden en önemlisi, borsalar�n 
kâr amac� gütmeyen ve üyelerinin sahip oldu u gele- 
neksel yap�lar�ndan s�yr�l�p, kâr amac� güden  ve yat�- 
r�mc�lar�n da ortak olabilece i organizasyonlar hâlini 
almas�d�r.  
Her borsa  bu dönü üm sürecini kendine  uygun  bir 

yap�lanma sergileyerek geçirmi tir. Her ne kadar sü- 
reç borsalar aç�s�ndan birbirinden  farkl� ya da birbi- 
rine benzer yönler ta �sa da genellikle ilk a ama üye- 
lerin kontrolündeki borsan�n anonim irket hâline  
gelmesidir. Bu amaçla borsan�n  o dönemki  mevcut 
üyelerine ç�kar�lan hisse senetleri bedelsiz olarak da- 
�t�lmakta ve üyeler borsan�n yasal sahibi hâline  dö- 

nü türülmektedir (TSPAKB; 2003a: 8). Görüldü ü gibi, 
bu  a amada  ortakl�k ve üyelik haklar�nda  birtak�m 
de i iklikler ya anmaktad�r. Sonraki a amada ise, ge- 
nellikle sermaye art�r�m�na gidilerek üyeler d� �ndaki 
kesimlere hisse sat� � gerçekle tirilmektedir. Bu saye- 
de ortakl�k taban�n�n  geni letilerek  üyeler d� �ndaki 
kesimlerin de borsaya ortak olabilmeleri sa lanmak- 
tad�r. Bunun ard�ndan,  daha geni  bir kesimin borsa 
ortakl� �na kat�l�m�n�n sa land� � halka aç�lma evresi 
gelmektedir.  
Bu ekilde irketle en borsalar�n önün- de iki seçenek 
vard�r (Aggarwal; 2002: 107): Borsan�n özel irket 
olarak kalmas� ve kotasyona gidilerek, hisse senedi 
i lemleri üzerindeki s�n�rlamalar�n kald�r�lmas�. 
Finansal piyasalardaki standartlar�n  geli tirilmesi ve 
desteklenmesi amac�yla  olu turulan  ve  2011  Ekim 
ay� itibariyle 54 borsan�n üye oldu u Dünya Borsalar 
Federasyonu  (WFE-World Federation  of Exchanges) 
taraf�ndan  haz�rlanan veriler Tablo 1’de gösterilmek- 
tedir. Bu veriler, WFE üyesi borsalar�n yasal statülerini 
son be  y�l� içerecek ekilde kar �la t�rmal� olarak sun- 
maktad�r. 2011 y�l�na ili kin veriler Temmuz ay� itiba- 
riyle olup, Türkiye Sermaye Piyasas� Arac� Kurulu lar� 
Birli i (TSPAKB) verilerine dayan�larak haz�rlanm� t�r. 
 
 
Tablo 1: WFE Üye Borsalar�n Yasal Statüleri 

Dünya Borsalar Federasyonu Üyesi Borsalar�n 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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Dünya Borsalar Federasyonu Üyesi Borsalar�n Ortakl�k Yap�lar� 
 

2007  2008  2009  2010 
 

irket 39  34  35  38 
 

Üyelere Ait 7  7  8  7 
 

Üyeler D� �nda Ortaklar� Olan  11  8  8  9 
 

Halka Aç�k 21  19  19  22 
 

Kooperatif  4  4  4  3 
 

Di er 8  7  8  9 
Toplam 51  45  47  50

irket %76 %75 %74 %77 
 

Üyelere Ait %14 %18 %17 %15 
 

Üyeler D� �nda Ortaklar� Olan  %21 %15 %19 %17 
 

Halka Aç�k %41 %42 %38 %45 
 

Kooperatif  %8 %9 %9 %6 
 

Di er %16 %16 %17 %17 
Toplam %100  %100  %100  %100

 
 
 

Tablo 1 incelendi inde, dünya borsalar�ndaki yap�sal 
dönü üm aç�k bir ekilde görülmektedir. Veriler, WFE 
üyesi borsalar  içinde kâr amaçl� olanlar�n�n pay�n�n 
2007 y�l�ndan bu yana bir yükseli  trendinde oldu u- 
nu net bir biçimde ortaya koymaktad�r. 
Borsalar�n ortakl�k yap�lar�nda meydana  gelen de i- 
imler ise, Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 2: WFE Üye Borsalar�n Ortakl�k Yap�lar� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: WFE 
 
 

Tablo 2 incelendi inde, irket yap�s�ndaki borsalar�n 
toplam içindeki pay�n�n y�llar itibariyle artt� � anla �l- 
maktad�r. Bu durum, borsalarda irketle me e iliminin 
son dönemlerde yayg�n oldu unu göstermektedir. 
“Üyelere Ait” diye belirtilen irket yap�s�ndaki borsa- 
lar, genellikle sermayeleri ödenmi  özel irketler ek- 
line dönü mü  borsalard�r. Bu yap�da ortaklar borsa 
üyelerinden  olu maktad�r. “Üyeler D� �nda Ortaklar� 
Olan” eklindeki borsalar kâr amac� gütmeyen bir ya- 
p�dan  kâr amac� güden  bir yap�ya dönü mü  ancak 
halka kapal� irketler eklinde yap�lanm�  borsalard�r. 
Ortakl�k yap�s�, üyeler d� �ndaki ortaklar� da  kapsa- 
maktad�r (http://www.world-exchanges.org/reports/ 
studies-and-surveys, 20.03.2012). 

“Halka Aç�k” borsalar  irketle en  borsalar  içerisinde 
önemli  yer tutmaktad�r. 2007 y�l�nda halka aç�k 21 
borsa bulunmaktad�r. zleyen y�llarda bu rakam biraz 
dü se  de  2010 y�l� itibariyle halka aç�k borsa  say�s� 
22’ye yükselmi tir. 
“Kooperatif ” eklinde örgütlenen borsalar�n say�s�nda 
ciddi de i iklikler ya anmad� �  tablodan anla �lmak- 
tad�r. 2010 y�l� için kooperatif  yap�da sadece  3 tane 
borsa bulunmaktad�r. 
“Di er” s�n�fland�rmas� ise, kamu  sahipli inde  olan 
borsalar� ifade etmektedir. MKB bu s�n�fland�rmaya 
dahil edilmektedir (TSPAKB; 2003b: 14). 
Tablo 2’den anla �laca � üzere, borsalar�n ço u yeni- 
den  yap�lanma  ve dönü üm sürecini kâr amaçl� ir- 
ketlere  dönü erek  gerçekle tirmektedir. irketle en 
borsalar�n halka aç�lmas� da, yine bu süreçte oldukça 
tercih edilen bir de i imdir. 
 
4. Özelle tirmede Uygulanan Modeller 
Borsalar�n rekabet etme güçlerini sürdürebilmek 
amac�yla organizasyon ve operasyon yap�lar�nda 
birtak�m de i ikliklere gitti i görülmektedir. Bu an- 
lamda, 1990’l� y�llarda ba layan irketle me trendinin 
yayg�nla arak devam etti i ve günümüzde hâlâ baz� 
borsalar�n irketle me ve özelle me konusundaki ça- 
l� malar�n� sürdürdü ü bilinmektedir. 
Birçok  borsa,   kurulu taki   statüsünü  de i tirerek 
ça �n de i en ko ullar�na ayak uydurmaya gayret 
etmektedir. Statüsünde de i iklik yapan borsalar 
genellikle kâr amac� güden  bir özel irket yap�s�na 
geçmi  olsalar da zamanla rekabet güçlerini daha da 
art�rmak amac�yla, di er borsalarla sat�n alma ve bir- 
le me yoluna gitmektedirler. 
Her ülkenin ekonomik konjonktürü  birbirinden fark- 
l�l�k arz etti i  için, borsalar�n  dönü üm süreçleri de 
birbirinden  farkl� özellikler ta �yabilmektedir. Buna 
ra men, birço unun ortak noktas�, sürecin irketle - 
me ile ba lamas�d�r ( MKB; 2006: 3). Kâr odakl� irket- 
lere dönü ümün belli a amalar� bulunmaktad�r ve bu 
a amalar da ülke yap�lar�na göre de i ik ekiller ala- 
bilmektedir. 
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Borsalar�n kâr amaçl� irketlere  dönü ümü  geli mi  
ülke piyasalar�nda ve geli mekte  olan ülke piyasala- 
r�nda farkl�l�k sergilemektedir. Geli mi  ülke piyasala- 
r�nda bu süreç bir hayli h�zl� seyretmekte ise de aksine 
geli mekte  olan  ülkelerde  bu  süreç  nispeten  daha 
yava  seyretmektedir (IOSCO; 2009: 20). 1993 y�l�nda 
gerçekle en ilk dönü ümden sonraki 15 y�l içerisinde 
21 geli mi  ülke borsas� kâr amaçl� anonim irketlere 
dönü mü tür. Bu rakam, o dönem için Dünya Borsalar 
Federasyonu  üyesi borsalar�n yakla �k %40’�na denk 
gelmektedir (IOSCO; 2005: 5). 
1990’l� y�llarda ortaya ç�kan dönü üm trendinin  yal- 
n�zca geli mi  ülkeleri de il ayn� zamanda  geli mek- 
te olan ülkeleri de etkiledi i görülmektedir. MKB ile 
benzerlik göstermesi  aç�s�ndan, piyasa de eri, i lem 
gören irket say�s� ve i lem hacmi gibi kriterler dikka- 
te al�narak seçilen geli mekte  olan ülkelere ait baz� 
dünya  borsalar�n�n  son  y�llarda geçirdi i  dönü üm 
sürecine  ve sonuçlar�na  ili kin de erlendirmeler u 
ekilde özetlenebilir: 

4.1 Stockholm Borsas� 
1863  y�l�nda  kurulan  Stockholm  Borsas�’n�n  özelli- 
i  dünya  borsalar�  içerisinde  kâr amaçl�  irket  ya- 

p�s�na dönü en ilk borsa  olmas�d�r. (http://www. 
nasdaqomxnordic. com/about_us?languageId=1, 
25.03.2012). Stockholm Borsas�’n�n özelle tirilmesi 
sürecinde ilk a amada  yeni bir borsa kanunu ç�kart�l- 
m� t�r. Kanun de i ikli inden  sonra borsan�n  serma- 
ye ihtiyac�na cevap vermek ad�na 1992 y�l�nda ihraç 
edilen hisse senetleri bütün  üyelere ve ihraçç�lara arz 
edilmi tir. Halka arzdan bir y�l sonra hisse senetlerinin 
mülkiyeti konusunda herhangi  bir k�s�tlama getiril- 
meyerek, hisse senetlerinin  serbest  dola �m� müm- 
kün k�l�nm� t�r. Ayn� zamanda, Stockholm Borsas�’n�n 
yasal tekel özelli i kald�r�lm�  ve özel borsalar kurul- 
mas�na izin verilmi tir (Ryden; 1997: 10-11). 
1998 y�l�nda OM Gruppen  AB isimli bir özel irket, 
Stockholm Borsas�’n�n hisse senetlerinin tamam�na sa- 
hip olmu tur ve Stockholm Borsas� ile birle tirilmi tir. 
Amac� Kuzey ülkelerinde tek bir menkul k�ymet piya- 

sas� olu turmak olan NOREX (Nordic Exchanges) 1998 
y�l�nda Stockholm ve Kopenhag Borsalar�’n�n stratejik 
ortakl� a gitmesiyle olu turulmu tur (http://www. 
nasdaqomxnordic. com/about_us?languageId=1, 
25.03.2012). 
Sonuç olarak, ba lang�çta  bir kamu kurumu olan 
Stockholm Borsas� kâr amaçl� bir irkete dönü türü- 
lerek üyelere ve ihraçç� irketlere sat�lm�  ve son a a- 
mada borsa bir grup taraf�ndan hisselerin ço unlu u 
edinilmek suretiyle o grubun i tiraki hâlini alm� t�r. 
 
 
4.2. Malezya Borsas� 
Menkul k�ymet al�m sat�m�n�n  1930’larda ba lad� � 
Malezya’da halka aç�k organize piyasa olu umu 1960 
y�l�nda Malezya Borsas�’n�n kurulmas�yla gerçekle - 
mi tir. 1965 y�l�nda Singapur’un ülkeden ayr�lmas�yla 
borsa Singapur ve Malezya Borsas� olarak an�lm�  ve 
daha sonra 1973 y�l�nda da Kuala Lumpur ve Singa- 
pur Borsas� olmak üzere iki ayr� borsa eklinde faali- 
yetine devam etmi tir. Bu iki borsadan  Kuala Lumpur 
Borsas� 1976 y�l�nda özelle mi tir. Borsan�n rekabetçi 
durumunu güçlendirmek  ve küresel gereksinimlere 
cevap verebilmek amac�yla mü teri ve piyasa odak- 
l� bir yap�ya dönü mesine yani kâr amaçl� bir irket 
hâline  gelmesine  müteakiben,  2004 y�l�nda ismi bir 
kez daha Malezya Borsas� olmu  ve kendi pazar�nda 
i lem görmeye  ba lam� t�r (http://www.bursamalay- 
sia.com/website/bm/about_us/  the_organisation/ 
history.html, 11.04.2012). 
lk kurulu unda  sadece üyeleri olan, herhangi bir his- 

sedar�  olmayan  bir yap�da  bulunan  borsada,  halka 
aç�l�m sonras�nda  en önemli ortaklar olarak Serma- 
ye Piyasas� Geli tirme Fonu (%19), Maliye Bakanl� � 
(%12) ile ülkenin önde gelen arac� kurum ve bankala- 
r� görülmektedir (Bursa Malaysia; 2011: 185). Malezya 
borsas�nda  bir yat�r�mc�n�n en fazla %5 ortakl� � bu- 
lunabilmektedir. 31 Aral�k 2011 tarihi itibariyle borsa- 
daki yabanc� yat�r�mc�lar�n pay� %16 olarak gerçekle - 
mi tir (Bursa Malaysia; 2011: 64). 
2009 y�l�nda, Malezya Borsas�  CME (Chicago Merc- 
hantile Exchange) Grubu ile stratejik bir ortakl� a git- 
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mi tir. Bu ortakl�kta, hisselerin %75’lik k�sm� Malezya 
Borsas� kontrolünde tutulurken,  geride kalan %25’lik 
k�s�m ise CME grubunun  kontrolünde b�rak�lm� t�r 
(http://www.bursamalaysia.com/website/bm/abo- 
ut_us/the_organisation/ history. html, 11.04.2012). 

 
 

4.3. Meksika Menkul K�ymetler Borsas� (BMV) 
Geli mekte olan ülkeler aras�nda yer alan ve Türkiye 
ile benzer kategoride de erlendirilen Meksika ekono- 
misi, ülkede 1980-1994 aras� dönemde k�sa aral�klarla 
ya anan ekonomik krizler nedeniyle, ekonomik büyü- 
me ve sermaye piyasas�n�n geli imi aç�s�ndan bir ge- 
rileme ya am� t�r. Buna ra men, Dünya Bankas� 2010 
y�l� istatistiklerine göre GSYH büyüklü ü ile dünyan�n 
13. büyük ekonomisi konumunda bulunmaktad�r 
(http:// data. worldbank.org /indicator/NY.GDP.MKTP. 
CD/countries?display=default, 11.04.2012). 
Ülkede modern  anlamda  sermaye piyasas� i lemleri- 
nin ba lad� � 1933 y�l�nda Menkul K�ymetler Borsas� 
anonim irket hâline  gelmi tir. Daha sonra 1975 
y�l�n- da Menkul K�ymetler Borsas�, Guadalajara ve 
Monter- rey borsalar� ile birle erek Meksika Menkul 
K�ymetler Borsas� (Bolsa Mexicana de Valores-BMV) 
ad�n� alm� - t�r.  Sermaye  Piyasas�’na ili kin 
düzenlemeler yap�l- mas�yla birlikte borsa,  devlet  
denetimine tabi  hâle gelmi tir 
 (http://www.bmv.com.mx/,  11.04.2012). 
Menkul K�ymetler Borsas�’n�n yan�nda  bir de  türev 
i lemler için hizmet veren Meksika Türev Borsas� bu- 
lunmaktad�r. 
BMV, 2008 y�l� içerisinde 1 milyar dolar piyasa de eri 
ile halka arz edilmi , ancak, %41’i halka aç�lan borsa- 
n�n piyasa de eri çok k�sa bir sürede 848 milyon dola- 
ra gerilemi tir. Bu halka arz s�ras�nda spanya Borsas�, 
BMV’nin %1’lik hissesini sat�n alm� t�r. Borsan�n halka 
aç�lmam�  olan hisselerine ise 24 arac� kurum sahiptir 
(TSPAKB; 2008b :21). 
BMV’deki irketlerin piyasa de eri  31.12.2011 tarihi 
itibariyle yakla �k olarak 409 milyar dolar, 31.01.2012 
itibariyle ise 441 milyar dolar olarak gerçekle mi tir 
(WFE; 2012: 2). Piyasa de eri aç�s�ndan yap�lan kar �- 
la t�rmalarda Amerika k�tas�nda faaliyet gösteren en 

büyük be inci borsa konumundad�r. BMV’nin piyasa 
de erinin  yakla �k %70’ini 10 irket olu turmaktad�r 
(TSPAKB; 2008b: 30). Bu durum borsada  i lem gören 
irketlerin büyük k�sm�n�n, ülke içinden sermaye sa - 

lamak yerine yurt d� � piyasalara aç�lmay� tercih etti i- 
ni göstermektedir. 
Meksika Menkul K�ymetler Borsas� 2012 y�l� ubat ay� 
sonunda 451 milyar dolar piyasa de erine sahip olup, 
beramerikan Borsalar Federasyonu’na (Federacion 

Iberoamericana de Bolsas- FIAB) üye 13 ülke aras�nda 
üçüncü s�rada yer almaktad�r (FIAB; 2012: 3). 
Her ne kadar Meksika ekonomisi h�zla büyüyen  bir 
ekonomi  olsa  da,  ülkenin  küresel  kaynakl� risklere 
aç�k ve ekonomik krizlere maruz kalan bir durumda 
olmas� hem ülke ekonomisi hem de sermaye piyasas� 
aç�s�ndan olumsuz sonuçlar do urmaktad�r. Özellik- 
le 1994 y�l�nda ya anan devalüasyonla  birlikte gelen 
kriz, sermaye piyasas�n�n ilerleyen y�llarda çok geli e- 
memesinin  en önemli nedenlerinden biri olarak gö- 
rülmektedir. 
 
 
4.4. sviçre Borsas� (SWX) 
Federatif  bir yap�da  olmas�  nedeniyle  birçok yerel 
borsan�n bulundu u sviçre’de Basel, Cenevre ve Zü- 
rih borsalar�n�n  birle mesiyle  olu an  sviçre Borsas� 
(Swiss Exchange-SWX) 1995 y�l�nda faaliyete geçmi - 
tir. Finans sektörü  sviçre ekonomisi için önemli bir 
sektör olmakla birlikte sermaye piyasas� özelinde ise, 
2010 y�l� verilerine göre piyasa de eri ve hisse senedi 
i lem hacmi aç�s�ndan ilk 20 borsa içerinde yer almak- 
tad�r. 
sviçre Borsas�’n�n sahibi olan SWX Grubu, borsa  ile 

beraber   Exfeed’in yan�nda,  Deutsche  Börse ile or- 
takla a kurulan endeks irketi STOXX, yap�land�r�lm�  
ürünlerin  i lem gördü ü Scoach ve türev ürünlerin 
i lem gördü ü Eurex, finansal veri da �t�m  hizmeti 
veren virt-x gibi irketleri de bünyesine  alarak 2001 
y�l�nda birlik eklinde kurulmu tur. (http://www.six- 
swiss-exchange.com/about_us/  company/milesto- 
nes_en.html,  12.04.2012). Bunlardan,  2001  y�l�nda 
kurulan virt-x ad�ndaki i lem platformu, borsaya kote 
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olan  irketlere  uluslararas�  finansal piyasalara  daha 
kolay ve dü ük maliyetli ula ma f�rsat� sa lamaktad�r. 
2002 y�l�nda sviçre Borsas� Birli i kurumsal yap�s�nda 
bir de i ikli e giderek  anonim  irket hâlini alm� t�r. 
2003 y�l�na gelindi inde ise, birli in SWX Grubundaki 
pay� %100 olmu tur (Budak, Emre; 2006: 8). 
De i en rekabetçi  ko ullara uyumun  sa lanmas�  ve 
sermaye   piyasas�n�n   yap�s�n�n   kuvvetlendirilmesi 
ad�na sviçre’de finansal piyasalar konusunda altyap� 
hizmeti veren SWX Grubu, SIS sviçre Finansal Hizmet- 
ler Grubu ve Telekurs Grubu birle mi tir. Bu olu uma 
sviçre Finansal Piyasalar Hizmetleri irketi (SIX Gru- 

bu)  ad�  verilmi tir (http://www.six-swiss-exchange. 
com/about_us/company/milestones_en.html, 12. 
04.2012). 
sviçre Borsas�  hâlen  halka  aç�k bir borsa  de ildir. 

Borsan�n üyesi konumunda bulunan  yerli ve yabanc� 
bankalardan  birço u SIX Grubu’nda %99 paya sahip 
bulunmaktad�r (Budak ve Çikot; 2011: 28). 
2010 y�l� için yap�lan de erlendirmede dünya borsa- 
lar� aras�nda en yüksek piyasa de erli 15. borsa olan 
SWX’in yap�s� incelendi inde sektörde  ana  oyuncu 
olan SWX grubunun, hem menkul k�ymet hizmetleri 
hem de finansal altyap� hizmetleri verdi i görülmek- 
tedir. Ayr�ca finansal bilgi ve ödeme  hizmetleri SWX 
çat�s� alt�nda yürütülmese de bu alanlarda birçok i ti- 
raki ile ortakl�k içinde çal� maktad�r. 

4.5.  Güney Afrika Borsas� (JSE) 
1887 y�l�nda olu turulan  ve 1947 y�l�nda yürürlü e 
konan  sermaye  piyasas� kanunuyla  düzenlenen Jo- 
hannesburg Menkul K�ymetler Borsas� (JSE), Afrika’n�n 
en büyük ve en eski borsas� olma özelli ini ta �makta- 
d�r (TSPAKB; 2008a: 21). 2005 y�l�nda özelle erek kâr 
amaçl� bir irket hâline  gelen borsa ayn� y�l içerisinde 
halka aç�larak ismini de JSE Ltd. olarak de i tirmi tir. 
Borsan�n dönü üm süreci öncesindeki  üyeleri halka 
aç�ld�ktan sonra borsan�n  ilk hissedarlar� konumuna 
gelmi tir. Önceki üyelerin haklar� JSE Ltd. hisselerine 
dönü türülerek olu turulan kay�tl� sermayenin yakla- 
�k %21’lik k�sm�na tekabül eden  hisselerin eski üye- 

lerde kalmas� sa lanm� t�r. JSE Ltd. 2006 y�l�nda ken- 
dinde kote olarak, JSE ana pazar�nda i lem görmeye 
ba lam� t�r (http://www.jse.co.za/About-Us/History- 
Of-The-JSE.aspx, 12.04.2012). 
Borsa, kâr amaçl� irkete dönü tükten sonra, 2007 y�- 
l�nda dünya borsalar� aras�nda, i lem gören irketlerin 
piyasa de eri aç�s�ndan dünyan�n  19. büyük borsas� 
olmu tur  (TSPAKB;  2008a: 31). WFE’nin  31.01.2012 
itibariyle yapm�   oldu u  son  de erlendirmede JSE 
dünya  borsalar� aras�nda  20. s�ray� almaktad�r. 2010 
y�l� sonunda  340 milyar dolara ula an i lem hacminin 
%26 civar�nda bir k�sm�n� yabanc�  yat�r�mc�lar olu - 
turmaktad�r. lem hacmi aç�s�ndan 2009 y�l�na göre 
%28’lik bir art�  gerçekle mi tir. 
Halka arz esnas�nda  kendi piyasa de eri 289 milyon 
dolar olan JSE Ltd’in, hemen  ertesinde  2007 y�l� sonu 
itibariyle kendi piyasa de eri 1 milyar dolara ula m� - 
t�r (TSPAKB; 2008a: 31). 
Uluslararas� kar �la t�rmalarda  genellikle Türkiye  ile 
ayn� kategoride  kabul edilen  Güney Afrika Cumhu- 
riyetinin menkul k�ymetler borsas� olan JSE, özellikle 
kâr amaçl� bir yap�ya dönü üp halka arz edilmesi ve 
kendi borsas�nda  i lem görmesinden sonra verimlili- 
ini ve kârl�l� �n� art�rd� � tespit edilmektedir. 

 
 
4.6.  Singapur Borsas� (SGX Holding) 
Uluslararas� finans merkezi olma yolunda önemli 
ad�mlar atm�  olan ve yapt� � çal� malar ile dünyada- 
ki say�l� finans merkezleri aras�na kat�lmay� ba arm�  
olan Singapur, stanbul’un uluslararas� bir finans mer- 
kezine dönü türülmesi konusunda yap�lan çal� mala- 
r�n h�zlanarak devam etti i bugünlerde, stanbul için 
bir örnek te kil edebilir. Ülkede Merkez Bankas� finan- 
sal piyasalar�n düzenleyicisi konumunda iken bir tek 
menkul k�ymet borsas� bulunmaktad�r. 
Singapur  Borsas� Holdingi (SGX  Holding), 1999 y�- 
l�nda, kuruldu u  y�llarda üyelerinin sahip oldu u  ve 
kooperatif  bir yap�ya haiz bulunan,  ülkenin menkul 
k�ymet borsas� konumundaki  Singapur  Menkul K�y- 
met Borsas�  (SES) ile vadeli i lem borsas� konumun- 
daki Singapur  Uluslararas� Döviz Borsas� (SIMEX)’in 
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birle mesiyle  olu turulmu tur. Birle me sonras�  ön- 
ceki hisse sahiplerine  yeni irketin hisseleri bedelsiz 
olarak verilerek yeni irkette yönetim hakk�na sahip 
olmalar� ve hissedarl�klar�n�n devam  etmesi  sa lan- 
m� t�r. Borsan�n halka aç�l�p kendisinde  kote olmas� 
2000 y�l�nda gerçekle mi tir. Halka arz ile borsan�n 
sermaye  yap�s�nda de i iklik ya anm� , paylar�n bü- 
yük bir k�sm� Holding’e  sat�lm� t�r (Budak ve Çikot; 
2011: 67). Holdingle me yönünde  at�lan bu ad�m ile 
SGX Holding, Asya-Pasifik bölgesinde bir ilki gerçek- 
le tirmi tir. 
Holding, menkul k�ymet i lemleri d� �nda, do rudan 
ya da dolayl� olarak sahip oldu u i tirakleri kanal�yla 
sermaye piyasas� faaliyetlerine ili kin takas, saklama, 
türev i lemler, yat�r�m, dan� manl�k gibi faaliyetlerde 
de bulunmaktad�r. 
2011 mali y�l� sonu (30 Haziran 2011) itibariyle, borsa- 
n�n ortakl�k yap�s�nda, %41 ile kurumsal yat�r�mc�lar�n 
a �rl�kta oldu u görülmektedir. Onu %23 ile Singapur 
Borsas� Holdingi takip ederken  %36’l�k pay bireysel 
yat�r�mc�lara aittir. Borsan�n orta � olan kurumsal 
yat�r�mc�lar�n  co rafi  da �l�m�na  bak�ld� �nda  %56 
ile Asya bölgesindeki  yat�r�mc�lar önde  gelmektedir. 
Bunu, %20 ile ABD ve %23 ile Avrupal� kurumsal ya- 
t�r�mc�lar takip etmektedir (SGX; 2011: 9). Bu durum, 
borsan�n  ortakl�k yap�s�n�n sadece  ülkedeki yat�r�m- 
c�lardan olu mad� �n�, yurt d� �ndaki sermayedarlar�n 
da ilgisini çeken nitelikte oldu unu göstermektedir. 
2008 itibariyle borsaya kote irketlerin piyasa de eri 
265 milyar dolar iken 2009 y�l�nda %82’lik art� la 481 
milyar dolara  yükseldi i görülmektedir (WFE; 2009: 
102). 2010 y�l� itibariyle borsaya  kote  irketlerin pi- 
yasa de erinin ise bir önceki y�la göre %34’lük bir 
art�  göstererek  647 milyar dolar olarak gerçekle ti i 
tespit edilmektedir (WFE; 2010: 74). 
2009  sonu  itibariyle hisse  senetlerinde 245 milyar 
dolar i lem hacmine sahip olan borsan�n, 2010 sonu 
itibariyle i lem hacmi 289 milyar dolar seviyesinde- 
dir. Ayr�ca, 2009 sonu  itibariyle borsaya  773 irket 
kote iken, bunun  599 tanesi yerli irkettir. 2010 sonu 
itibariyle ise borsaya kote olan 778 irketin 461 tane- 

si yerli irkettir (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 
civar�ndad�r. (http://www.bloomberg.com/quote/ 
SGX:SP, 13.04.2012). 
Ayr�ca SGX, Asya borsalar�  içerisindeki  konumunu 
güçlendirmek  ve büyüme  olanaklar�ndan  daha fazla 
yaralanmak amac�yla, 1 May�s 2012 tarihinden  itiba- 
ren geçerli olacak yeni bir uygulama ile sunulan ürün 
ve  hizmet  yap�s�nda  birtak�m  de i ikliklere gidile- 
ce ini duyurmu tur (http://www.bloomberg.com/ 
apps/news?pid=conewsstory&tkr=  SGX:SP&sid= 
a9nAf3UMDANA, 13.04.2012). 
Genel anlamda,  holdingle me ve halka aç�lma son- 
ras�nda SGX’in hem bölgesel hem de küresel boyut- 
larda konumunu  korudu unu hatta  güçlendirdi ini 
söylemek mümkün olmaktad�r. 
 
 
4.7. Moskova Bankalararas� Döviz Borsas� (MICEX) 
Serbest piyasa ekonomisine geçi in yan�nda sahip 
oldu u  do al kaynaklar�n zenginli i aç�s�ndan geli - 
mekte olan di er sermaye piyasalar�na nazaran daha 
avantajl� bir konumda  bulunan  Rusya, altyap� eksik- 
li i nedeniyle  global  piyasalardaki  dalgalanmalara 
kar � k�r�lgan bir yap� sergilemektedir. Önceleri yerel 
borsalardan  olu an sermaye piyasas�, zamanla bu 
borsalar�n  birle erek ulusal borsalar� olu turmas�yla 
faaliyetine devam  etmi tir. Ülkedeki ulusal borsalar- 
dan ilki 1992 y�l�nda kurulan Moskova Bankalararas� 
Döviz Borsas�  (MICEX), di eri ise 1995 y�l�nda kurulan 
Russian Trading System (RTS)’dir. 
MICEX 1992 y�l�nda, Rusya Merkez Bankas� ile ülke- 
nin önde  gelen  bankalar� taraf�ndan,  döviz al�m sa- 
t�m i lemlerinin organize edilmesi için anonim irket 
statüsünde kurulurken MICEX Menkul K�ymetler 
Borsas� 1997 y�l�nda kurulmu , kârl�l� �n� art�rabilmek 
amac�yla 2003 y�l�nda önce  anonim  irket statüsü- 
ne ve nihayet  2004 y�l�nda da borsa statüsüne geç- 
mi tir (http://www.micex. com/ group /profile/his- 
tory/1123, 14.04.2012). 
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MICEX Grubuna ait olan MICEX Menkul K�ymetler Bor- 
sas�, Rusya hisse senedi  piyasas�n�n yakla �k %80’lik 
k�sm�n� kapsamaktad�r. Ba �ms�z Devletler Toplulu u 
ile Orta ve Do u Avrupa ülkeleri aras�nda  en büyük 
borsa konumunda olan MICEX Menkul K�ymetler Bor- 
sas�, i lem hacmi aç�s�ndan Rusya’daki finansal varl�k- 
lar�n yakla �k %70’ini kapsamaktad�r. 2009 y�l� itibariy- 
le MICEX Menkul K�ymetler Borsas�nda toplam piyasa 
de eri yakla �k 750 milyar dolar olan Sberbank, Gazp- 
rom,  Rostelecom,  LUKoil,  Rosneft,  Norilsk Nickel, 
VTB Bank,   Surgutneftegaz, Tatneft,  RusHydro gibi 
irketlere ait hisseler i lem görmektedir. 700.000’nin 

üzerinde kurumsal ve bireysel yat�r�mc�n�n i lem yap- 
t� � borsada, bireysel yat�r�mc�lar�n yapt� � i lemlerin 
toplam i lem hacmine oran� %53’tür (http://www.mi- 
cex.com/group/ fbmmvb/profile, 14.04.2012). 
Borsa, 2010 y�l� sonunda  sahip oldu u  piyasa de eri 
aç�s�ndan Dünya Borsalar Federasyonu’na üye Avru- 
pa-Afrika-Orta Do u bölgesinde kurulmu  olan di er 
26 borsa aras�nda yedinci s�rada yer almaktad�r. 2009 
y�l� itibariyle ise listedeki yeri sekizinci s�rad�r (WFE; 
2010: 74). 
Artan küresel rekabet ve borsada i lem yapan yabanc� 
yat�r�mc�lar�n toplam i lem hacmi oran�nda meydana 
gelen art�  borsay�, New York Stock Exchange (NYSE), 
NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange (CME), Lon- 
don 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� i birli ine yöneltmi tir. Bu 
amaçla, 2009 y�l� içerisinde MICEX Menkul K�ymetler 
Borsas� ile MKB aras�nda iki ülke sermaye piyasalar�n� 
geli tirmeyi ve iki borsa aras�nda  kar �l�kl� bilgi pay- 
la �m�n� amaçlayan  Mutabakat  Zapt�  imzalanm� t�r. 
mzalanan anla ma kapsam�nda  iki borsa aras�ndaki 

ileti im kanallar�n�n geli tirilmesi, uzun vadeli i birli- 
inin olu turulmas�  ve süreklilik kazand�r�lmas�, her 

iki borsa  bünyesindeki  piyasalar�n i leyi i hakk�nda 
bilgi al� veri i sa lanmas� ve bu bilgilerin piyasalar�n 
geli tirilmesi hedeflenmi tir. 

5. Sonuç 
Kurulu  a amas�nda  kâr amac� gütmeyen ve koope- 
ratif eklindeki bir örgütlenme ile olu turulan borsa- 
larda zaman içinde teknolojinin geli mesi, rekabetin 
küresel boyutlara ula mas� ve i lem maliyetlerinin 
artmas�, idari ve mali aç�dan daha güçlü ve daha iyi 
organize olmu  bir örgütlenmenin gereklili ini orta- 
ya koymaktad�r. Bu gereklili in, borsalar�n organizas- 
yon ve yönetim anlay� lar�nda birtak�m düzenlemele- 
re gidilerek, hukuki statülerinin  daha   kaliteli hizmet 
vermelerine imkân sa layacak ekilde de i tirilmele- 
rine neden oldu u görülmektedir. Bunun sonucunda, 
özellikle 1990’l� y�llarda ba layan süreçte pek çok bor- 
sa yap�sal dönü üm geçirerek  özel irket statüsüne 
geçmi tir. 
Geleneksel yap�lar�ndan  kurtulmak için ilk a amada 
irketle en borsalar, irketle me sürecinde yap�lar� ve 

ülkenin  konjonktürünün de  dikkate  al�nmas� sebe- 
biyle farkl� modeller  uygulayarak bu süreci tamam- 
lamaktad�r. Borsalar�n irketle mesi, borsa üyeli i ile 
sahipli inin  birbirinden  ayr�lmas� sonucunu do ur- 
makta  ve bu  amaçla  genellikle borsalarda  üyelerin 
sahip oldu u yap�lar�n olu turulmaya  çal� �ld� � göz- 
lenmektedir. irkete dönü tükten sonraki a amada 
ise, a �rl�kl� olarak borsalar�n ortakl�k yap�lar�n�n çe it- 
lendi i, arac� kurulu lar d� �nda halka aç�k irketler ve 
kurumsal yat�r�mc�lar gibi yeni taraflar�n da borsaya 
ortak olmas�n�n sa land� � anla �lmaktad�r. Borsalar�n 
irketle mesindeki son a aman�n halka aç�lma eklin- 

de gerçekle ti i görülmektedir. Ayr�ca, özel bir irket 
hâline  dönü menin ard�ndan baz� borsalar�n, bünye- 
lerine çe itli emtia, enerji borsalar� ile veri da �t�m ve 
bilgi teknoloji irketlerini dahil ederek holding yap�- 
s�nda faaliyetlerini sürdürdükleri  de tespit  edilmek- 
tedir. Borsalar�n kâr amaçl� irketlere dönü ümünün 
yan�nda önemli di er bir geli me de özellikle son y�l- 
larda dünya borsalar� aras�nda ya anan devralma ve 
birle me eklindeki ortakl�klar�n artmas�d�r. Bütün bu 
yap�sal dönü üm ihtiyac� piyasalar�n rekabetçi ko ul- 
lar�ndan kaynaklanmakta ve  bir anlamda kendili in- 
den ortaya ç�kmaktad�r. 
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Yap�sal dönü üm ile birlikte borsalar�n  sadece  mül- 
kiyet yap�s� de il,  ayn� zamanda  yönetim  ve karar 
mekânizmas� ile finansal yap�s� da de i mektedir. Dö- 
nü ümü  tamamlanarak halka aç�lan borsalar�n genel 
durumda,  hem  kârl�l�k hem  de operasyonel  perfor- 
mans bak�m�ndan  ba ar�l� olduklar�n� söyleyebilmek 
mümkündür (http://faculty.msb. edu/aggarwal/ exc- 
hanges. pdf, 18.04.2012). Menkul k�ymetler borsala- 
r�n�n yap�sal dönü üm sonras� performans�n�  analiz 
etmek  amac�yla yap�lan bir ba ka çal� mada ise, kâr 
amaçl� irkete dönü en borsalarda  kar �l�kl� ortakl�k 
eklinde yap�lanm�  olanlara göre daha yüksek teknik 

etkinlik tespit edilmi tir. Ancak dönü üm sonras� hal- 
ka aç�lan borsalarda ise dönü üm ya anmakla birlik- 
te halka aç�lmayanlara göre daha  yüksek etkinlik ve 
üretkenlik tespit edilememi tir ( erifsoy; 2007: 329). 
Konu ile ilgili yap�lan çal� malar�n büyük  bir k�sm�- 
n�n, kâr amac� gütmeyen borsalar�n zay�fl� � üzerine 
yo unla t� �, kâr amac� güden  borsalar�n karar alma 
sürecinin daha  etkin oldu u, bu tür yap�larda daha 
h�zl� karar al�nabildi i ve yeni teknolojilere daha h�zl� 
adapte olunabildi i belirtilmektedir. Bunun sonucun- 
da da kârl�l�k rekabet edilebilir bir düzeye ula makta- 
d�r. 
Günümüzde   menkul  k�ymet  borsalar�  daha  büyük 
piyasa de erine, daha yüksek kârl�l� a ve daha fazla 
mü teriye  sahip  olabilmek  için irketle me  yoluna 
gitmektedir. MKB’nin de bu sürece girmesi ve di er 
borsalara k�yasla sahip oldu u rekabet gücünü  koru- 
mas� kaç�n�lmaz bir gereklilik  hâline gelmi tir. Fakat, 
irketle me prosedürü, MKB’nin daha etkin ve verim- 

li bir yap�ya kavu turulmas�  amac� gözetilerek belir- 
lenmelidir. Çünkü, MKB ile ilgili al�nacak kararlar, çok 
geni  bir kesimi ilgilendirmektedir. Ayr�ca, bu konuda 
al�nacak kararlar genel olarak ülke ekonomisini etki- 
leyebilecek kadar büyük derecede önem  ta �makta- 
d�r. Bu sebeple, irketle me sürecinin uygun amaçlar 
do rultusunda planlanmas�  ve bu  planlaman�n  da 
çok dikkatli bir ekilde yürütülmesi gerekmektedir. 
MKB özellikle son y�llarda sürekli geli en, i lem hac- 

mi ve kote edilen irket say�s� bak�m�ndan geli im h�z� 

sürekli artan bir borsa konumundad�r. MKB’de i lem 
gören  menkul  k�ymetlerin çe itlili i de artmaktad�r. 
Dünyadaki özelle en MKB ile benzer nitelikteki bor- 
salar�n, özelle tirilmesinden   sonraki  performanslar� 
göz önüne  al�nd� �nda, MKB’nin bu geli im trendini 
koruyabilmesi  için ivedilikle özelle tirilme i lemleri- 
nin tamamlanmas� ve dünya menkul k�ymet piyasala- 
r� içindeki yoluna özel bir irket olarak devam etmesi 
gerekmektedir. 
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YAZILIM GEL T REN LETMELERDE YAZILIM ÜRÜNÜNÜN YEN DEN 

TASARIMI ÜZER NE B R L TERATÜR ÇALI MASI 
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ÖZET 
 

Bu çal� mada 21.yüzy�la ad�n� veren bilginin teknolojik ortamda  yönetimini kolay- 
la t�ran yaz�l�m ürünlerinin geli tirilmesi ve yeniden tasar�m�na dair yakla �mlar�n 
genel seviyede  de erlendirilmesi amaçlanm� t�r.  Bilgi teknolojileri alan�nda faaliyet 
gösteren i letmeler ürün olarak yaz�l�m geli tirirken ço u zaman dünya stan-
dartlar�na göre hareket edememektedirler. Bundan dolay�, birçok istatistikte yaz�l�m 
projelerinin ba ar� oran� oldukça dü üktür. Bu ba ar� oran�n� daha da dü üren en 
belirgin neden ise ihtiyaçlar�n gittikçe karma �k hâle gelmesi ve sonradan istenen 
ilave özelliklerdir. Bu yüzden geli tirilen her yaz�l�m ürünü mutlaka bir gün yeniden 
tasar�m sürecinden geçmektedir. Bu durum yeniden tasar�m sürecinin önemi daha 
da artt�rmaktad�r.  
Anahtar Kelimeler: Yaz�l�m geli tirme süreçleri, pmp, cmm, spice, yeniden tasar�m, 
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 pro- 
ducts, 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, exp- 
ressed 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. Giri  
letmelerin,  organizasyonlar�n   hatta   ülkelerin  bil- 

giyi kullanma  ve  üretme   yar� �na  girdi i  ça �m�z- 
da  yaz�l�m  projeleri  çok  önemli  bir  hâle  gelmi - 
tir. H�z, kalite ve farkl�l�k gibi kavramlar�n art�k çok 
daha önemsendi i günümüzde kaliteli yaz�l�m 
sistemleri  i letmelere   rekabet   avantaj�   sa lamak- 
tad�r. Ancak bu avantaj� sa layacak yaz�l�m pro- 
jelerinin planlanmas�n�n ve ba lat�lmas�n�n art�k 
yetmedi ini  örneklerle  söylemek  mümkündür. 
Çok ba ar�l� ba layan  fakat bir sonuca  ula amayan 
veya istenen noktalara ta �namayan yaz�l�m projeleri- 
ne, yaz�l�m�n üreticisi veya mü terisi durumunda olan 
herkes bir ekilde ahitlik etmi tir. Bu anlamda bir ya- 
z�l�m ürününde, “yaz�l�m üreticisi” ve “yaz�l�m 
mü terisi” olarak iki taraftan  söz etmek  mümkündür. 
Yaz�l�m projelerini   yeniden   tasar�m   sürecinden   
geçirmek daha  çok yaz�l�m üreticisi durumundaki 
taraf�n  i idir. Yaz�l�m ürününün ortaya ç�kmas�ndan 
sonra yeni sürüm çal� malar�n�n yeniden  tasar�m 
kurallar�na ve geçmi e uyumluluk kurallar�na uygun 
bir ekilde yap�lmas� çok büyük önem ta �r. Yaz�l�m 
projelerinin ba ar�s�z olmas�nda ayr�ca çe itli sebepler 
de mevcuttur. Örne in, birçok meslekte proje 
geli tirme süreçlerinde çe itli standartlar  kabul 
görmü ken  yaz�l�m projelerinde, mesle in di erlerine 
göre yeni olmas�, standartlar�n hâlâ geli im 
a amas�nda  olmas�, geli tirilen standartlar�n  iyi 
bilinmemesi,  piyasada hâlâ mesleki akreditasyonun 
aranmamas�, yaz�l�mc� ve yapabilme bilgisi(know-
how) sahibinin ortak dili konu amamas� gibi 
sebeplerden dolay� çok ciddi sorunlar ya anmak- 
tad�r. Bu durum,  yaz�l�m ürününün,   geli tirildikten 
sonra i lerin bitmemesi anlam�na gelmektedir. Ayr�ca 
yaz�l�m geli tiren i letmeler, mü terileri için mü teri- 
lerinin içinde yer ald� � sektördeki  geli melere  ayak 
uydurabilmek ad�na yaz�l�m ürününde sürekli bir iyi- 
le tirme ve yeniden tasar�m/düzenleme çabas� içeri- 
sinde olmak zorundad�rlar. letme içerisindeki bilgi 

ak� �, özellikle finans ve muhasebe gibi hayati öneme 
sahip departmanlardaki bilgi aç� � ancak sa l�kl� bir 
ekilde yaz�l�m�n geli tirilmesi ile mümkün  olmakta- 

d�r. 
 
 
2. Literatür Özeti 
Proje yönetimi konusunda genel hatlar çizen PMI’n�n 
pmp içeri i gibi yaz�l�m projelerinin geli tirilmesinde 
de süreçlerin yönetimi ve tasar�m� ile ilgili metodo- 
lojileri ifade eden pek çok ba l�k vard�r. Cmmi, spice, 
cobit, price2 gibi süreç merkezli olan bu ba l�klar net 
bir reçete  yerine  daha  çok “ölçülebilirlik”, “tekrarla- 
nabilirlik”, “yönetilebilirlik”, “sürekli  iyile tirilebilirlik” 
yetenekleri üzerinde durmaktad�r. Özellikle SEI (Soft- 
ware Engineering Institue) taraf�ndan standart olarak 
üretilen  CMM (Cabability Maturity Model) için ifade 
edilen  be   a aman�n  (ba lang�ç, tekrarlanabilir, ta- 
n�mlanabilir,  yönetilebilir,  iyile tirilebilir) sonuncusu 
ile ili kili olarak dü ünülebilecek yaz�l�m ürünü yeni- 
den tasar�m� birçok akademisyenin  de ilgi ile üzerin- 
de durdu u bir konudur. 
1990’da PhD çal� mas�nda yeniden tasar�m� “yeniden 
yap�land�rma”olarak ifade eden William F. Opdyke’den 
[1] sonra Roberts, Brant ve Johnson  Smalltalk prog- 
ramlama  dili için yeniden  düzenleme (refactoring) 
arac� geli tirdiler [2]. “Yaz�l�m ürününün d� ar�dan al- 
g�lanan davran� �n� de i tirmeden içerdeki yap�y� ye- 
niden düzenlemek” olarak ifade edilebilecek en ciddi 
yakla �m 90’lar�n sonlar�nda Martin Fowler taraf�ndan 
yaz�lan bir kitap ile dile getirildi [3]. 
 
 
3. Yaz�l�m Ürününün Yeniden Tasar�m�n�n Faydalar� 
Yaz�l�m ürününün d� sal davran� �n� de i tirmeden iç 
yap�y� de i tirmek  eklinde ifade edilebilecek  yeni- 
den tasar�m çal� mas� asl�nda bir yaz�l�m i letmesinde 
yaz�l�m ürünü ile ilgili kaynak kod, tasar�m modelleri, 
veritaban� emalar�, v.b. her tür dokümana uygulana- 
bilir [4]. Yaz�l�m ürününün yeniden  tasar�m/düzenle- 
me çal� mas� a a �daki olumlu sonuçlara ula �lmas�n� 
sa lar. 
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• Yaz�l�m ürününün iç tasar�m kalitesini artt�rma 
• Yaz�l�m ürününün iç yap�s�n�n insan taraf�ndan da 
bak�ld� �nda rahatl�ka anla �labilecek bir hâle gelme- 
sini sa lama 
• Yaz�l�m ürününe geni leyebilirlik ihtiyac�n� kar �laya- 
bilecek yetenekler kazand�rma 
• Teknolojinin geli imine paralel olarak d�  dünya ile 
entegrasyonu kolayla t�racak yetenekler kazand�rma 
Günümüzde  tüm modern  yaz�l�m geli tirme araçlar� 
yeniden tasar�m (redesign) veya yeniden düzenleme- 
ye (refactoring) imkân tan�maktad�r. Ancak yine de 
kapsaml� bir yaz�l�m ürününde yeniden tasar�m kolay 
bir i  de ildir. Çünkü her yeniden tasar�m/düzenleme 
çal� mas� yeni bir proje gibi dü ünülebilir. Öyle ki; ha- 
lihaz�rda çal� an sistemin d� sal davran� lar� da de i - 
meden bu çal� ma yap�lmal�d�r. 

 
 

4.  Yeniden  Tasar�m  A amas�nda  Ba ar�l� Olmak 
çin Yaz�l�m letmelerinin Yapmas� Gerekenler 

Yaz�l�m geli tiren i letmelerin üretim ve yeniden tasa- 
r�m konular�nda ba ar�l� olabilmeleri için yaz�l�m ge- 
li tirme standartlar�, yaz�l�m kalitesi ve ölçümleri gibi 
konularda bilgi sahibi olmalar� ve bunlar� uygulayabi- 
lecek yeteneklere  sahip olmalar� gerekir. Bunun için 
teknik konularda deneyimli, profesyonel ve akademik 
altyap�s� olmasa bile akademik potansiyeli olan per- 
sonel ile çal� ma zorunlulu u vard�r. 
Yaz�l�m ürününün geli tirilmesine karar verilmesi 
a amas�nda farkedilmeyen veya dile getirilmeyen 
ihtiyaçlar çal� man�n  detay  a amalar�nda  daha  cid- 
di problemlere  neden  olmaktad�r. Bu durumun  en 
önemli sebebi ise yaz�l�mc�n�n ürün geli tirdi i alan- 
da fikir sahibi olmamas� ile birlikte ürün isteyenin de 
ihtiyac�n� tam anlatamay� �d�r. Genellikle, fark�nda 
olunmayan   ancak  özde  varl� �n� sürdüren   diyalog 
sorunu yaz�l�m projeleri geli iminin ortalar�na do ru 
farkedildi inde i  i ten geçmi  olmaktad�r. Bu yüzden 
yaz�l�m� geli tirecek  ki inin veya kurumun  proje  ile 
ilgili tüm ihtiyaçlar� olabildi ince “aktar�labilecek” bir 
formda  toplamas�  gereklidir.  Proje isteyen  ki i veya 

kurumun  ihtiyaçlar�n� net olarak anlamak için çe itli 
yöntemlerden faydalan�labilir. 
 
 
4.1 Payda lar� Projeye Dahil Ederek Yeniden Tasa- 
r�m� Kolayla t�rma 
Yaz�l�m projelerinin geli tirilmesi sürecinde en büyük 
sorunlardan  biri proje isteyenin projeye sadece  iste- 
diklerini söyleyerek dahil olmaya çal� mas�d�r. Ancak 
isteklerin dile getirilmesi proje geli tirme sürecinin ilk 
a amas�n�n içindeki k�smi bir i tir. 
steklerin   dile   getirilmesinden   sonra    mümkün- 

se   proje    isteyenin    k�sa   bir   e itimden    geçiri- 
lerek  projenin  geli mesine  katk�da  bulunma- 
s� sa lanmal�d�r. Bu durum,  hem  ilgili ki inin 
isteklerini daha  do u  bir ekilde aktarmas�n�  sa la- 
yacakt�r hem  de  yaz�l�mc�n�n i ini kolayla t�racakt�r. 
Proje isteyenin  isteklerini resimleyebilmesini  sa la- 
yacak bir e itimden  sonra isteklerin yaz�l� ve resim- 
li istenmesi  ayr�ca isteklerin kay�t alt�na  al�nmas�n� 
da sa layacakt�r. Bu ekilde çal� malarla daha  sonra 
meydana  gelebilecek muhtelif anla mazl�klarda bel- 
ge niteli inde kullan�labilecek bu dokümanlar, ürüne 
daha  sonra istenebilecek  yeni yeteneklerin  kazand�- 
r�lmas� a amas�nda  yeniden  tasar�m  konusunda da 
yaz�l�mc�y� yönlendirecektir. 
Ayr�ca projenin  içinde i e yarad� �n� gören  proje is- 
teyicisi daha  kaliteli süreçlerin olu mas�nda  ciddi 
anlamda  katk�da bulunmaya  ba layacakt�r. Proje is- 
teyicisine  verilecek e itim  çe itli bilgileri içerebilir. 
Ancak en önemli ikisi “ak�  diyagram�” ve “wireframe” 
çal� malar�d�r. Ak�  diyagramlar� konusunda uluslara- 
ras� “  Süreçleri Yönetim  Notasyonu” (Business Pro- 
cess Management Notation) gibi çe itli sertifkasyon 
programlar� olsa da temel seviyede ak�  diyagramlar� 
ile çal� maya ba layan  proje isteyicisi zamanla  yaz�- 
l�mc� gibi dü ünmeye ba layacakt�r. Bu durum ileti i- 
mi daha da kolayla t�racakt�r. 
Bunun yan�nda “wireframe” olarak adland�r�lan süreç- 
lerin ve arayüzlerin karakalem çal� mas� da proje iste- 
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yicisininin yaz�l�ma katk� konusunda s�n�rlar�n� zorla- 
mas�n� sa layacakt�r. 
Kar �l�kl� olarak kullan�labilen bu ortak dilin üzerine 
i  tekrarlar� en aza indirgenmi  olacakt�r. Ayr�ca pro- 
jenin yeniden tasar�m�n�n gerekti i durumda bu do- 
kümanlar  ciddi anlamda  zaman  kazan�m� anlam�na 
gelecektir. 

4.2.  Süreçlerin Resimlenmesini  Sa layarak Yeni- 
den Tasar�m� Kolayla t�rma 
Yaz�l�m projesinin süreçlerinin ekillerle ifade edilme- 
si muhtemel eksik ya da yanl�  anlamalar� tamamen 
ortadan  kald�rmasa bile azaltacakt�r. Bu sayede hem 
yaz�l�mc� yanl�  bir i  yapmam�  olacak hem de dökü- 
mante  edilen  ilgili süreç daha  sonra incelendi inde 
kaynak  kod  yerine  ilgili dokümandan  anla �labile- 
cektir. Bu durumun  sa layaca �  faydalardan  biri de 
yaz�l�mc�n�n de i mesi durumunda tüm süreç detay- 
lar�n�n giden yaz�l�mc� ile birlikte gitmesini engelleye- 
cek olmas�d�r. fade edilen çal� man�n yap�lm�  olmas� 
durumunda da yeni yaz�l�mc� kod denizine girmeden 
önce  analiz dokümanlar�ndan yola ç�karak süreçleri 
genel hatlar� anlayarak i e ba lar ki bu durum yaz�l�m- 
c�n�n projeye adapte olmas�n� h�zland�racakt�r. Ancak 
dokümantasyon bir çok yaz�l�m projesinde  tamamen 
ihmal edilmese bile çok önemsenmemektedir. Bu 
önemsememe durumu  ayn� yaz�l�mc�ya ba l� kalma- 
ya neden olmaktad�r. Bu senaryo yaz�l�m i letmelerin- 
de kurumsalla man�n  önündeki  en büyük engeller- 
den biridir. 
Günümüzde  kaynak kod isteyerek proje yapt�ran çok 
say�da proje  isteyicisi konumunda kurum  vard�r. Bu 
ekilde  kendini  k�smen  garantiye  ald� �n� dü ünen 

kurum süreç analiz ve i leyi  dokümanlar�n�  bilgisiz- 
likten dolay� dile getirmemektedir. Do al olarak da 
proje isteyicisi, yaz�l�m ürününün bak�m�n� ve geli ti- 
rimini kendi ba �na yürütmek istedi i zaman ba ar�l� 
sonuçlara ula amamaktad�r. 

4.3. Yetkin Yaz�l�m Profesyonelleri ile Çal� man�n 
Yeniden Tasar�m Çal� malar�na Olumlu Etkileri 
Yaz�l�m�n, bir mühendislik mi yoksa sanat ürünü mü 
oldu u  eskiden  beri tart� �l�r. Ancak yaz�l�m, kod ve 
arayüz olacak ekilde iki katmandan olu an bir yap� 
olarak dü ünüldü ünde bu soru daha da anlaml� hâle 
gelir. Çünkü kod katman�,  mühendislik  penceresin- 
den bak�ld� �nda do ru  ak� lar içerirken okunabilir- 
li i yüksek, düzenli ve bol aç�klamal� ekli ile de edebi 
bir eser gibi olmal�d�r. Arayüz katman� ise kalite, er- 
gonomi,  kullan�c� dostu, sadelik gibi kavram ve s�fat- 
larla ili kilendirilir. Bu anlamda  yaz�l�m ürününe  hem 
bir mühendislik  ürünü  hem  de  bir sanat  çal� mas� 
eklinde yakla abilecek profesyonellerle çal� mak bir 

yaz�l�m üreticisinin dikkat etmesi  gereken  konular�n 
ba �nda  yer almaktad�r. Özellikle yaz�l�m geli tirme 
konusunda faaliyet gösteren küçük i letmelerde  bu 
konuda  e itim  geçmi i olmayan  çal� anlarla hayata 
geçirilmek istenen projeler genellikle ba ar�s�z ol- 
maktad�r.  Ba ar�s�z bir projenin  nedenleri  listesinde 
en önemli maddelerden biri olan bu durumun ortaya 
ç�kmas�nda, mesleki bir olu umun  ve yetkinlik ölçü- 
münün eksikli i de önemli bir yere sahiptir. 
Bu ba lamda, yeniden tasar�m� deneyimlemi  ve alg� 
kapasitesi yüksek bilgi teknolojisi çal� anlar� ile yeni- 
den tasar�m süreci daha ba ar�l� olacakt�r. Bir yaz�l�m 
ürününün sürekli geli me süreci içinde oldu u gerçe- 
inin çal� anlarda hâkim olmas�, yaz�l�mc�n�n yaz�l�m 

ile ilgili her türlü parçay� en uygun yerde bulundurma 
çabas� içinde olmas�n� beraberinde getirir. Bu çaba, 
ilerleyen zamanlarda  yeniden  tasar�m  çal� mas�nda 
kolayl�k eklinde etkisini gösterecektir. 
 
 
5. SONUÇ 
Bilgi ça �nda, dünyadaki sekörün bilgi teknolojisi ile 
yönetilebilece ini  dile getirmek  mümkündür. dün- 
yadaki en büyük i letmeler listesine giren ve i i sade- 
ce yaz�l�m üretmek olan i letmelerin varl� � [5] bu tezi 
gün  geçtikçe güçlendirmektedir. Ticarette ve sosyal 
ileti imde yaz�l�m�n bu denli kullan�lmas� Dünya’n�n 
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yaz�l�m konusundaki  yöneli ine dair net  fikirler ver- 
mektedir. Ticaretin, yönetimin  ve üretimin  en etkin 
arac� hâline gelen yaz�l�m ürünlerinin art�k, ilk geli - 
tirmeden  sonra  mutlaka  bir yeniden  tasar�m  ya da 
yeniden düzenleme sürecinden  geçebilece i gerçe i 
gözönünde bulundurulmal�d�r. Artan ve karma �kla- 
an kullan�c� ihtiyaçlar�n�n beraberinde getirdi i  bu 

zorunluluk ba ar�l� yaz�l�m i letmelerinin önümüzde- 
ki y�llarda en çok dile getirecekleri yetenekleri aras�n-
da olacakt�r. Çünkü art�k yaz�l�m geli tiren i letmeler 
sadece  ürün  satmay�  de il  ayn� zamanda  kiralama 
modelini  de  uygulamaya  ba lam� lard�r. Bu durum, 
mü teri memnuniyetinin sloganlarda yer ald� � bir ti- 
cari dönemde, yaz�l�m geli tiren i letmeleri yeniden 
tasar�m yetene inin üst seviyede tutulmas� 
konusunda bir yar� a zorlamaktad�r. Bu zorunluluk 
i letmenin devam� için art�k hayati hâle gelmi tir. 
Çünkü yaz�l�m mü terisinin talepleri ilk etapta net 
de ildir ve sürekli artacakt�r ve artan talebin 
kar �lanmamas� mü terinin alternatifler dü ünmesi  
yeterli sebeptir. Ancak yeniden  tasar�m�n pek de 
basit bir i  olmad� �n� bilmek gerekir. lk bilgisayar 
olarak ifade edilen ENIAC’tan bu yana geçen 50 y�lda 
donan�m 10 milyon kat h�zlan�rken emek yo un  bir 
i  olan programlamaya bak�  aç�s� 500 kat de i iklik 
göstermi tir[6]. Sonuç olarak her  yaz�l�m paradigma-
s�  çok yo un  çaba  ve emek gerektirecek çal� malar� 
beraberinde getirmeye devam edecektir. Yaz�l�m 
sektöründe ba ar�l� olmak isteyen her i letme di er 
birçok sektöre göre çok daha h�zl� geli en de i imleri 
takip etmek ve fizibilite çal� malar� yapmak zorun-
dad�r. Bu ekilde bir yandan f�rsatlar� de erlendir-
meye çal� �rken bir yandan da ça a ayak uyduran 
i letme, yaz�l�m�n gittikçe daha de erli bir i  ve ürün 
olmas�na da katk�da bulunacakt�r. 

Di er yandan, yaz�l�m ürününün do as� di er ürünle- 
rin do as�ndan farkl�l�k göstermektedir. Yaz�l�m ürünü 
d� �ndaki herhangi bir ürün üretilip, pazara sunulduk- 
tan sonra ayn� ürün tekrar pazara sunulmak istendi- 
inde yeniden bir üretim süreci ba lar. Fakat yaz�l�m 

ürünlerinde  durum  bu ekilde de ildir. Yaz�l�m ürünü 
üretilip pazara sunulduktan sonra yeni özellikler içe- 

ren ve ayn� ad� ta �yan bir sonraki ürün bir öncekinin 
geni letilmesi  veya de i tirilmesi  ile üretilmektedir. 
Yeniden üretim yerine yeniden tasar�m� veya yeniden 
düzenlemeyi daha çok ifade edebilecek bu durum ya- 
z�l�m projelerinin geli tirilmesi konusunda çe itli me- 
todolojilerin do mas�n� da beraberinde getirmi tir. 
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TMS 20 STANDARDINA GÖRE DEVLET TE V KLER N N VE 
DEVLET YARDIMLARINDAN SA LANAN DESTEKLER N 

MUHASEBE AÇISINDAN  NCELENMES  

Yrd. Doç. Dr. Nilgün AYALI* 

Yrd. Doç. Dr. Dr. Burak TER M** 

ÖZET 

Türkiye’de d�  ticaret  aç� �n�n azalt�lmas�na  ili kin geli tirilen politikalar çerçeve- 
sinde Nisan 2012 ba �nda Ekonomi Bakanl� � taraf�ndan  yeni yat�r�m te vik sistemi 
aç�klanm� t�r. Yeni sistem ile beraber  te vikler pek çok i letme için daha ula �labilir 
ve kullan�labilir hâle gelmi tir. Te vik edinimi ile i letmelerin elde ettikleri ekonomik 
yararlar�n etkin ekilde raporlanmas�,  i letmelerin  gerçek performanslar�na  ili kin 
analizlerde ve i letmelerin rakipleri ile kar �la t�r�lmalar�nda önem ta �maktad�r. Yeni 
Ticaret Kanunu’nun yürürlü e girmesi ile birlikte de devlet te viklerinden  yararla- 
nan i letmelerin Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar�’na  (UFRS) göre faali- 
yetlerini muhasebele tirme ve raporlama zorunluluklar� ortaya ç�kacakt�r. Çal� ma- 
da yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlü e girmesiyle devlet te vikleri ile ilgili 
i letme faaliyetlerinin nas�l muhasebele tirilebilece i üzerinde durulmu tur. 
Anahtar Kelimeler:  Devlet Te vikleri, Devlet Te viklerinin Muhasebele tirilmesi, 
Devlet Te viklerinin 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 Eco- 
nomy 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 

* Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü Ö retim Üyesi, 
** Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü Ö retim Üyesi. 
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1. Giri  
Ekonomi bakanl� �  taraf�ndan  nisan  ay�n�n ba �nda 
aç�klanan yeni yat�r�m te vik sistemi ile te vikler eko- 
nomi gündeminde önemli bir yer tutmaya  ba lam� - 
t�r. Zaman içinde bak�ld� �nda  ülkemizde  ilk olarak, 
Cumhuriyet  öncesi 1913’te ç�kart�lan “Te vik-i Sanayi 
Kanunu Muvakkati” isimli yasa ile baz� sanayi alan�n- 
da te vikler söz konusu olmu tur. 1923’ten sonra da 
bazen sektörel, bazen bölgesel olmak üzere i letme- 
lere çe itli te vikler sa lanm� t�r. Son olarak aç�klanan 
te vik sisteminde  ise arz�n artt�r�lmas�n�n te viki ile, 
imalat sektörünün d� a ba �ml� olmaktan kurtar�larak 
ithal edilen ham madde ve ara mamullerin üretilme-
si için gerekli ko ullar�n desteklenmesi,  böylelikle d�  
ticaret aç� �n�n azalt�lmas� amaçlanm� t�r. 
Yeni te vik sistemi, genel te vik uygulamalar�, bölge- 
sel te vik uygulamalar�, büyük ölçekli yat�r�mlar�n te - 
viki, stratejik yat�r�mlar�n te viki gibi dört temel te vik 
grubundan olu mu tur. Te vik uygulamalar� ise, KDV 
istisnas�, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, as- 
gari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi, i çi ve 
i veren hisse deste i, faiz deste i, yat�r�m yeri tahsisi, 
gelir vergisi, stopaj deste i ve KDV iadesi eklindedir. 
14 ubat 2011 tarihinde  kabul edilen ve 1 Temmuz 
2012 tarihinde  yürürlü e  girecek  olan Yeni Ticaret 
Kanunu’nun önemli maddelerinden biri de muhase- 
be standartlar�yla ilgili olmas�d�r. Buna göre muhase- 
benin temel görevlerinden biri olan kar �la t�r�labilir 
olma özelli inden dolay� devlet te viklerinden yarar- 
lanan i letmelerin Türkiye Muhasebe  Standartlar�’na 
(TMS) göre  muhasebele tirilmeleri zorunlulu u  söz 
konusudur. 
Çal� mada devlet  te viklerinden  yararlanan  i letme- 
lerin, bu i lemleri TMS 20 “Devlet Te viklerinin Muha- 
sebele tirilmesi  ve Devlet Yard�mlar�n�n Aç�klanmas� 
Standard�”na göre  nas�l muhasebele tirebilecekleri 
üzerinde durulmu tur. 

 
 

2. Tms 20 Standard�’n�n Amac� 
TMS 20 Standard�’n�n amac� devlet te viklerinin mu- 
hasebele tirilmesi   ve  aç�klanmas�d�r.  Standart,  te - 

vik ve yard�mlardan  sa lanan  yarar�n raporlanmas� 
yoluyla i letmenin  gerçek performans�n�n  belirlene- 
bilmesini, i letmenin  dönemler  aras�nda ve di er i - 
letmelerle kar �la t�r�labilirli inin sa lanmas�n� amaç- 
lamaktad�r.(Örten, Kaval, Karap�nar, 2011: 323) 
 
 
3. Tms 20 Standard�’n�n Kapsam� 
Devlet te viklerinin muhasebele tirilmesi ve aç�klan- 
mas� ile di er ekillerdeki devlet  yat�r�mlar�n�n aç�k- 
lanmas�nda  bu standart  uygulanmaktad�r. Ancak bu 
standart, 
a. Fiyat de i iminin  etkilerini yans�tan  finansal tab- 
lolarda devlet te viklerinin muhasebele tirilmesinde 
ve benzer  nitelikteki ek bilgilerde ortaya ç�kan özel 
sorunlar�, 
b. letmelerde  vergilendirilebilir kâr ya da vergi za- 
rar�n�n  hesaplanmas�nda yararlanmak  üzere  sa la- 
nan faydalar veya vergi yükümlülü üne ba l� olarak 
belirlenen  ya da vergi yükümlülü ü  ile s�n�rl� olarak 
sa lanan  devlet  yat�r�mlar�n� (Sözü edilen  yat�r�m- 
lara örnek olarak, gelir / kurumlar vergisi istisnalar�, 
yat�r�m� te vik amaçl� vergi indirimleri, h�zland�r�lm�  
amortisman  uygulamas�  ve indirilmi  vergi oranlar� 
gösterilebilir..), 
c. Devletin bir i letmeye i tirak etmesi durumunu ve 
d. “TMS 41 Tar�msal Faaliyetler” kapsam�ndaki devlet 
te viklerini kapsamamaktad�r (TMS, 2010;519). 
 
 
4. Tms 20 Standard�’nda Yer Alan Tan�mlar 
TMS 20 Devlet Te viklerinin Muhasebele tirilmesi  ve 
Devlet Yard�mlar�n�n Aç�klanmas�nda geçen  terimle- 
rin anlamlar� ise (TMS, 2010: 519) öyledir: 
Devlet: Devleti, devlet organlar� ve yerel, ulusal veya 
uluslararas�, benzer  kurulu lar� ifade etmektedir. Ör- 
nek olarak kalk�nma ajanslar�n�n vermi  oldu u  mali 
destekler  standarda göre  devlet  tan�m�  içinde  yer 
almaktad�r. Ayn� ekilde Avrupa Birli i Program� da- 
hilinde sunulan  ve kabul edilerek desteklenen pro- 
jelerdeki mali destekler  ve te vikler, standarda göre 
devlet tan�m� içinde yer almaktad�r. 
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Devlet Yard�m�: Belirli ko ullar� yerine getiren bir i let- 
me veya i letmeler grubuna bir ekonomik fayda sa - 
lamak üzere  devlet  taraf�ndan  yap�lan faaliyetlerdir 
(TMS, 2010: 519). 
Devlet Te vikleri: letmenin faaliyet konular� ile ilgili 
belirli ko ullar�n geçmi te  veya gelecekte  yerine ge- 
tirilmesi kar �l� �nda i letmeye  kaynak transferi ek- 
lindeki devlet yard�mlar�d�r. Bu te vikler bir de er at- 
fedilmeyen devlet yard�mlar�n� ve i letmenin normal 
(ola an) ticari i lemlerinden ay�rt edilemeyen  devlet 
ile yapt� � i lemleri kapsamamaktad�r. Devlet Te vik- 
leri teriminin temel noktas� “ devlet” terimi alt�nda 
belirtilen devlet  organlar�  yerel, ulusal ve uluslara-
ras� kurum ve kurulu lardan  i letmeye  sa lanan  
parasal ve parasal olmayan te vik ve yard�mlard�r. 
Varl�klara li kin Te vikler: Te vike hak kazanan i letme 
taraf�ndan,  duran  varl�k sat�n alman�n, in a etmenin 
veya edinmenin  ilk ko ul oldu u  devlet te vikleridir. 
Bu tür devlet  te viklerine duran  varl� �n türünü, ye- 
rini, edinme  veya elde tutma  dönemlerini  s�n�rlayan 
tali ko ullar da eklenebilir (TMS, 2010: 520). 
Gelire li kin Te vikler: Varl�klara ili kin te vikler d� �n- 
da kalan devlet te viklerini kapsamaktad�r. 

5. Devlet Yard�m� ve Devlet Te viki Ayr�m� 
Devlet yard�m�, devlet te viklerini de içine alan bir ge- 
nel kavramd�r. Devlet te vikleri ise, belirli özelliklere 
sahip devlet yard�mlar�n� ifade etmektedir. 

5.1. Devlet Yard�m� 
Devlet yard�m�n�n amac�, bir i letmeyi devlet yard�m� 
almadan  normal  (piyasa) ko ullarda  yapamayaca � 
yat�r�mlar gibi birtak�m i lere girmesi yönünde  te vik 
etmektir. Devlet yard�m� bir yerde, i letmelere  belirli 
ko ullar� yerine getirmesi durumunda ekonomik fay- 
da sa lamak amac�yla devletin yürüttü ü faaliyetler- 
dir. Devlet yard�mlar�, do rudan bir i letmeye yönelik 
olabilece i gibi bir i letme grubuna (te ebbüse) yö- 
nelik de olabilir. Devlet yard�mlar� üç ana ba l�k alt�n- 
da incelenebilir (Örten, Kaval, Karap�nar, 2011:325): 

5.1.1. Kaynak Transferi Yoluyla Yard�m 
Bu tür devlet yard�mlar�, i letme veya i letme grupla- 
r�na parasal (nakden veya borç tutar� azalt�larak) veya 
parasal olmayan  varl�klar�n transferi yoluyla gerçek- 
le tirilir. Kaynak transferini  içeren  bu  tür  yard�mlar 
ayn� zamanda  devlet  te vikleri olarak da tan�mlan�r 
(Örten, Kaval, Karap�nar, 2011:325). 
 
5.1.2. Bir De er Atfedilmeyen Yard�mlar 
Devlet taraf�ndan  yap�lan bu yard�mlarda, i letmeye 
do rudan bir kaynak (fon) transferi söz konusu de il- 
dir. Devlet taraf�ndan,  i letme ve i letme gruplar�na 
ço unlukla bir hizmet sunulmaktad�r.  Bu hizmet, i - 
letmeye fayda sa lamaktad�r. Ancak bu fayda dolayl� 
bir faydad�r ve ölçümü oldukça zordur (Örten, Kaval, 
Karap�nar, 2011: 325). 
Ücretsiz teknik yard�m, pazarlama önerileri veya ga- 
ranti  sa lama  gibi yard�mlar, kendilerine  bir de er 
atfedilmeyen yard�mlara örnektir (TMS, 2010:265). Bu 
tür yard�mlar, devlet te viki olarak muhasebele tirile- 
mez (Akdo an, 2011: 265). 
 
5.1.3.  Devletle  Yap�lan lemler Kapsam�nda Yar- 
d�mlar 
Bu yard�mlar, i letmenin normal ticari faaliyetleri kap- 
sam�nda  yap�lan  faaliyetlerdir. Tek  fark,  i letmenin 
yapm�   oldu u  ticari faaliyette  taraflardan  birisinin 
devlet olmas�d�r. 

letmenin  bir bölümünün devletin  sat�n  alma  po- 
litikas� ile garanti  edilmesi, i letmenin  normal  ticari 
i lemlerinden  ayr� t�r�lmas� mümkün  olmayan  dev- 
let  yard�mlar�na  bir örnektir. Fayda sa lad� �  kesin 
olmakla birlikte devlet yard�mlar�n�n normal ticari 
faaliyetlerden ayr� t�r�lmas� nesnel verilere dayand�r�- 
larak yap�lamayabilir (TMS, 2010: 525). Bu durum da 
muhasebenin objektifli i aç�s�ndan bir sorun olu tu- 
rabilmektedir. 
 
5.2. Devlet Te vikleri 
Devlet te vikleri, belirli özelliklere sahip  devlet  yar- 
d�mlar� olup  destek,  sübvansiyon  veya prim olarak 
da ifade edilmektedirler  (Tek en,  2010:433). Devlet 
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te viklerinin de iki temel  özelli inin bulunmas�  ge- 
rekmektedir. Bunlar, 
1. letmenin faaliyet konular� ile ilgili belirli ko ullar�n 
geçmi te veya gelecekte yerine getirilmesi ve 
2. letmeye kaynak transferinin yap�lmas�d�r (Örten, 
Kaval, Karap�nar, 2011: 326). 

 
Devlet te vikleri genel  olarak de erlendirildi inde, 
parasal ve parasal olmayan olmak üzere iki grupta s�- 
n�fland�r�labilir. 

 
 

5.2.1. Parasal Te vikler 
Parasal te vikler nakit veya nakde e  de er  varl�klar�n 
transferi eklinde olabilece i gibi devlete  kar � olan 
yükümlülüklerin azalt�lmas� suretiyle de gerçekle e- 
bilir (Örten, Kaval, Karap�nar, 2011:326). Örne in, dev- 
letten  piyasa faiz oran�ndan  dü ük bir oranla al�nan 
kredinin faydas� devlet te viki olarak kabul edilir. Söz 
konusu  kredi, “TMS 39 Finansal Araçlar” muhasebe- 
le tirme ve ölçme standard� uyar�nca muhasebele ti- 
rilir ve ölçülür. Dü ük faiz oran�n�n yaratt� � fayda, kre- 
dinin TMS 39 uyar�nca belirlenen ba lang�çtaki defter 
de eri ile elde edilen kazan�mlar aras�ndaki fark gibi 
çözülür. Söz konusu fayda, bu standarda göre muha- 
sebele tirilir (TMS, 2010, 521). 

 
 

5.2.2. Parasal Olmayan Te vikler 
Bir devlet te viki, i letmenin kullanmas� amac�yla ve- 
rilen arsa veya di er kaynaklar gibi parasal olmayan 
te vikler eklinde  olabilir.  Böyle durumlarda  te vik 
konusu parasal olmayan varl� �n gerçe e  uygun de- 

erinin belirlenmesi ve te vikin ve varl� �n belirlenen 
gerçe e  uygun  de er  ile finansal  tablolara  kayde- 
dilmesi genel uygulamad�r. Baz� durumlarda  izlenen 
alternatif  yöntem,  varl�k ve te vikin nominal  de eri 
üzerinden kaydedilmesidir (TMS, 2010:523). 
Parasal olmayan te viklerde i letme aç�s�ndan temel 
sorun devlet taraf�ndan verilen te vikin i letme kay�t- 
lar�na hangi de er üzerinden  al�naca �d�r. Standarda 
göre  devlet  te viki gerçek  de er  üzerinden  ya da 

alternatif  yöntem  olarak, nominal  de er  üzerinden 
kaydedilir. Burada örne in  te vik bir arsa ise emlak 
vergi de eri esas al�nabilir, ayn� zamanda bu nominal 
de eri ifade etmektedir. Çünkü VUK’un 268. madde- 
sinde bu durum “Bina ve Arazinin, Emlak Vergisi 
Kanunu’nun 29. maddesine  göre  tespit  edilen  de e-
ri” olarak tan�mlanm� t�r. 
 
5.3. Te vik Türleri 
Devlet taraf�ndan  i letmelere sa lanan  te vikler, tür- 
leri bak�m�ndan geçmi te gerçekle mi  olan gider ve 
zararlar�n kar �lanmas� amac�yla yap�lan, i letmelere 
ko ulsuz olarak yap�lan, belirli ko ullar� yerine getir- 
meleri durumunda yap�lan ko ullu te vikler olarak üç 
grup alt�nda s�n�fland�r�labilir. 
 
5.3.1. Geçmi te Gerçekle mi  Gider ve Zararlar�n 
Kar �lanmas� Amac�yla Yap�lan Te vikler 
Bu tür te viklerin amac�, i letmenin geçmi te  katlan- 
m�  oldu u  bir maliyetin  kar �lanmas�d�r. Örne in, 
deprem bölgesindeki i letmelerin zararlar�n� telafi et- 
mek için SSK yükümlülüklerinin bir k�sm�n�n silinmesi 
gibi (Örten, Kaval, Karap�nar, 2011: 327). Ya da i let- 
meye  gelecekte  herhangi  bir maliyet  gerektirmek- 
sizin acil finansman  deste i  sa lamak  üzere verilen 
devlet te vikleri, tahsil edilebilir hâle geldi i dönem- 
de kâr ya da zarar muhasebele tirilir (TMS, 2010:522) 
 
5.3.2. Ko ulsuz Yap�lan Te vikler 
Bu tür te vikleri hak etmek için i letmenin  belirli bir 
yükümlülük alt�na girmesi gerekmektedir (Örten, Ka- 
val, Karap�nar, 2011:327). 
 
5.3.3. Ko ullu Yap�lan Te vikler 
Bu tür te viklerde, i letmelerin  te viklerden  yararla- 
nabilmesi  için belirli yükümlülükleri gerçekle tirmi  
olmalar� ya da istenen  yükümlülükleri gerçekle tire- 
ceklerini taahhüt etmeleri gerekmektedir. letmenin 
yerine getirece i  yükümlülük türüne  göre bu te vik- 
ler “varl�klara ili kin te vikler “ ve “gelire ili kin te vikler” 
olmak üzere ikiye ayr�lmaktad�r. 
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5.3.3.1. Varl�klara li kin Te vikler 
Devlet bu te viki, i letmenin duran varl�k sat�n alma- 
s�, in a etmesi veya edinmesi amac�yla yapmaktad�r. 
Devlet ço unlukla  varl� a ili kin ko ullar� kendi be- 
lirler. Bu te vikteki amaç, i letmenin  belirli nitelikte- 
ki duran varl� � edinmesidir (Örten, Kaval, Karap�nar, 
2011:327). Böylelikle devletin vermi  oldu u te vikler 
i letmelerin üretim gücünü artt�rmay� veya yenileme- 
lerini, istihdam� artt�rmay� ya da enerji verimlili ini ve 
rekabet  güçlerini artt�rmay� hedeflemektedir: Kalk�n-
ma ajanslar� taraf�ndan Kobilere üretim kalitelerini 
artt�rmak amac�yla makine al�m�nda, makine bedeli-
nin %75’ inin kar �lanmas� gibi. 

5.3.3.2. Gelire li kin Te vikler 
Varl�klara ili kin te vikler d� �nda kalan devlet te vik- 
leridir (TMS, 2010:520). Bu te vikteki amaç, i letme- 
yi katlanaca �  giderleri kar �layarak belirli oranlarda 
desteklemektir. Örne in, özel tiyatrolara sergileye- 
cekleri oyun kar �l� �nda yap�lan maddi yard�mlar bu 
tür te viktir (Örten, Kaval, Karap�nar, 2011:327). Gelire 
ili kin te vikler baz� durumlarda  kapsaml� gelir tablo- 
sunda ayr� bir kalem olarak veya “Di er Gelirler” genel 
ba l� � alt�nda  alternatif  olarak da ilgili giderlerden 
dü ülerek gösterilir (TMS, 2010:523). 

6. Devlet Te viklerinin Muhasebele tirilmes  
Muhasebenin  en temel görevi, i letme ile ilgili ki i ve 
kurulu lar�n ihtiyaç duyduklar� veri ve bilgileri üret- 
mektir. Bu amaçla muhasebe sürecinde finansal nite- 
likteki olaylar toplan�r, özetlenir, kay�tlan�r ve finansal 
bilgi  kullan�c�lar�na  sunulmak  amac�  ile  raporlan�r 
(Tokay, Deran, Akta , 2005:92). Bundan dolay� bir i - 
letmenin  devlet  yard�m� almas� finansal tablolar�n�n 
haz�rlanmas�nda  iki nedenden dolay� önem ta �mak- 
tad�r: lk olarak, e er  bir kaynak transferi gerçekle - 
tiyse, transferin muhasebele tirilmesi için uygun  bir 
yöntem  bulunmal�d�r. kinci olarak raporlama  döne- 
minde i letmenin söz konusu yard�mlardan ne kadar 
fayda  sa lad� �n�n  belirtilmesi  beklenir.  Bu durum, 

i letmenin  finansal  tablolar�n�n  önceki  dönemlerle 
ve  di er  i letmelerle  kar �la t�r�lmas�n� kolayla t�r�r 
(TMS, 2010:520). 
 
 
7. Devlet Te viklerinin Muhasebele tirilme Zaman� 
Gerçe e  uygun  de erleri  ile izlenen  parasal  olma- 
yan devlet te vikleri de dâhil olmak üzere tüm devlet 
te vikleri, a a �daki ko ullar�n gerçekle ece ine dair 
makul bir güvence olu madan finansal tablolara yan- 
s�t�lamaz (TMS, 2010:520): 
- Elde edilmesi için gerekli ko ullar�n i letme taraf�n- 
dan yerine getirilmesi ve 
- Te vikin i letme taraf�ndan elde edilmesi. 
Devlet te viki, i letmenin  te vikin elde edilmesi için 
gerekli ko ullar� yerine getirece ine ve te vikin elde 
edilece ine dair makul bir güvence olmadan finansal 
tablolara  yans�t�lamaz.  Devlet te vikinin fiilen elde 
edilmesi,  te vike  ili kin ko ullar�n yerine  getirildi i 
veya getirilece i anlam�na gelmez (TMS, 2010:520). 
Gerekli artlar�n olu mas� ve devlet te viklerinin i let- 
menin  finansal tablolar�na  yans�mas�ndan  sonra ise, 
bunlara  ili kin ko ullu borç ve ko ullu varl�klar, kar- 
�l�klar, “TMS 37 Kar �l�klar, Ko ullu Borçlar ve Ko ullu 

Varl�klar”  standard�   uyar�nca  muhasebele tirilebilir 
(TMS, 2010: 521). 
 
 
8. Devlet Te viklerinin Muhasebele tirme Yöntemi 
Devlet  te viklerinin  muhasebele tirilmesinde  TMS 
20 Standard�’na göre temel olarak iki yöntem  
benim- senmi tir. Bunlar “gelir yakla �m� yöntemi” ve 
“sermaye yakla �m� yöntemi” dir. 
 
 
8.1. Gelir Yakla �m� 
Devlet te viklerinin muhasebele tirilmesinde gelir 
yakla �m�, te vikle kar �lanmas� amaçlanan  giderler- 
le e le tirilmek üzere  giderlerin  yap�ld� � dönemler 
boyunca  sistematik ekilde gelir olarak finansal tab- 
lolara al�nmas�d�r. Devlet te vikleri do rudan öz kay- 
naklarla  ili kilendirilemez (Örten,  Kaval,  Karap�nar, 
2011:328). Gelir yakla �m�nda, do rudan gelir yazma 
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(ko ulsuz te viklerde, ertelenmi  gelir; ko ullu te vik- 
lerde, hâs�lat kriteri kar �lanmadan al�nan te viklerde) 
ve varl�k de erinden dü me  söz konusudur  (Akdo- 

an,  2011:268). Ancak devlet  te vikleri, hissedarlar 
d� �ndaki bir kaynaktan sa lanm�  olmalar� nedeniyle 
do rudan öz kaynak olarak kaydedilmez, fakat elde 
edilmi  elde edilmi  oldu u dönemlere kâr ya da za- 
rar olarak muhasebele tirir (TMS, 2010:521). 

 
8.2. Sermaye Yakla �m� 
Devlet te viklerinin muhasebele tirilmesinde serma- 
ye yöntemi yakla �m�nda al�nan te viklerin do rudan 
öz kaynak olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Al�nan 
te vik nedeni  ile kazan�lm�  bir gelir bulunmamas�, 
hatta  herhangi  bir maliyeti olmaks�z�n devlet  tara- 
f�ndan sa lanan  bir te viki temsil etmeleri nedeniyle 
yararlan�lan devlet  te viklerine gelir tablosunda yer 
verilmelidir (Akdo an, 2011:270). 
Muhasebele tirme yöntemi te vik türüne  göre de i- 
iklik göstermektedir. Yani devlet te vikinin ko ulsuz 

veya ko ullu olma durumunda farkl�l�k göstermekte- 
dir. Ko ulsuz yap�lan te vikler ile geçmi te gerçekle - 
mi  gider ve zararlar�n kar �lanmas� amac�yla yap�lan 
te vikler ayn� grupta  de erlendirilir. Muhasebele tir- 
me yöntemleri  ekil yard�m�yla özetlendi inde ekil 
1’deki gibidir (Örten, Kaval, Karap�nar, 2011:329). 

 

 
 
 
 

9. DEVLET TE V KLER N N GER  ÖDENMES  
TMS 20 Standard�’na göre geri ödenmesi gereken 
devlet te vikleri, bir muhasebe teriminin  de i tiril-
mesi olarak muhasebele tirilir. Yani TMS 8 Muhasebe 
Politikalar�, Muhasebe Terimlerinde De i iklikler ve 
Hatalar” standard�  kapsam�nda  de erlendirilmi tir. 
Gelire ili kin bir te vikin geri ödenmesi durumunda 
ödenen tutar  öncelikle  bu  tutar�n  muhasebele ti-
rildi i itfa edilmemi , ertelenmi  gelir kaleminden  
dü ülür. Geri ödenen tutar�n  ertelenmi   gelir  baki-
yesini a mas� veya ertelenmi  gelir kaleminin olma-
mas� durumunda, söz konusu tutar do rudan kâr ya 
da zararda muhasebele tirilir. Varl�klara ili kin devlet  
te viklerinin geri ödenmesi durumunda, ilgili varl� �n 
defter de eri geri ödenecek tutar kadar artt�r�l�r veya 
ertelenmi  gelir hesab� geri ödenecek tutar kadar 
azalt�l�r (TMS, 2010:524). Ayr�ca geri ödenmesini 
gerektiren durum- larda ilgili varl�klar�n yeni defter 
de erlerindeki  olas� de er dü üklükleri de dikkate 
al�nmal�d�r. 
 
 
10. ÖRNEK UYGULAMALAR 
Örnek 1: M�s�r yeti tiricili iyle u ra makta  olan Ta - 
kent i letmesi sertifikal� tohum  kullanmas�ndan  do- 
lay�, 7.000 TL devlet te viki almaya hak kazanm� t�r. 
Mebla  i letmenin bankadaki hesab�na yat�r�lm� t�r. 

/ 

102 BANKALAR  7.000 
 

382 ERTELENM   7.000 
 

GEL RLER 
 
 

Destek Al�nmas� 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dönem sonunda  te vike konu olan sertifikal� tohum- 
lar�n ekim i lemi gerçekle tirilmi  ise ertelenmi  gelir- 
ler, gelir hesab�na aktar�lmal�d�r. 

/ 
 

382 ERTELENM  GEL RLER 7.000 
 

648 DEVLET TE V K. 7.000 
 

GEL R VE KARLAR 

 

ekil  1: Te vik  Türlerine  göre  Muhasebele tirilme  / 
Yöntemi 
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Örnek 2: M�s�r yeti tiricili iyle u ra makta  olan Ta - 
kent letmesi, devletten ekmi  oldu u dönüm ba �na 
3,5 TL mazot deste i  almaktad�r. Ekmi  oldu u  alan 
1000 dönüm olup  almaya hak kazand� � te vik tutar� 
bankadaki hesab�na nisan ay� içinde yat�r�lm� t�r. 

/ 

102 BANKALAR  3.500 

382 ERTELENM   3.500 

GEL RLER 

Destek Al�nmas� 

/ 
Dönem sonunda; 

/ 

382 ERTELENM   3.500 

GEL RLER 

648 DEVLET TE V K. 3.500 

GEL R VE KARLAR 

/ 

 
31.01.2011 

730 GENEL ÜRET M G DERLER  15.000 
 

381 G DER TAHAKKUKLARI 15.000 

31.01.2011 

730 GENEL ÜRET M G DERLER  8.000 
 

361 ÖDENECEK SOSYAL 8.000 
 

GÜVENL K KES NT LER  

../../…. 

Gelir yakla �m�na göre yap�lacak muhasebe kayd� 
31.01.2011 

381 G DER TAHAKKUKLARI 15.000 
 

361 ÖDENECEK SOSYAL 8.000 
 

GÜVENL K KES NT LER  
 

648 DEVLET TE V KLER  23.000 
 

GEL R VE KARLAR 

../../…. 
 
 
Sermaye yakla �m�na göre yap�lacak muhasebe kayd�

Örnek 3: Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ABC   31.01.2011 

A. ., devlet te viki kapsam�nda  yat�r�m yeri tahsisin- 
den yararlanm� t�r. 25 dönüm üzerine kurulacak arazi 
devlet arazisi olup, emsal de eri metrekare  ba �na 5 
TL’dir. Buna göre arazinin de eri 5x1000x25=125.000 

 
381 G DER TAHAKKUKLARI 15.000 
 
361 ÖDENECEK SOSYAL 8.000 
 

GÜVENL K KES NT LER  
 

549 ÖZEL FONLAR 23.000 
TL olur ve sermaye yakla �m�na göre muhasebe kayd�    
u ekilde yap�labilir; 

 
../../…. 

/ 

250 ARAZ  VE ARSALAR  125.000 

549 ÖZEL FONLAR 125.000 

Devlet Te viki ile Yat�r�m Yeri Tahsisi 

/ 

Örnek 4: Poyraz A. . devlet  taraf�ndan  belirlenmi  
kalk�nmada öncelikli bir bölgede  üretim faaliyetinde 
bulundu undan, fabrikada çal� anlar�n üzerinden he- 
saplanan sosyal güvenlik primi i veren paylar� ve fab- 
rikan�n elektrik enerjisi tüketim  bedelleri ilgili te vik 
mevzuat� kapsam�nda devlet taraf�ndan kar �lanmak- 
tad�r. Poyraz A. .’nin 2011 y�l� Ocak dönemi elektrik tü- 
ketim bedeli 15.000 TLsosyal güvenlik primi i veren 
pay� 8.000 TL’dir (Gök en, Ataman, Çak�c�, 2011:301- 
302). 

 

Örnek 5: Tar�m Bakanl� � tar�m i letmelerinin moder- 
nizasyonu için, 50 ba tan fazla büyükba  hayvan� olan 
i letmelere, bir adet süt sa ma makinesi vermektedir. 
X i letmesi bu kapsamda bir adet makineyi teslim al- 
m� t�r. Makinenin gerçe e uygun de eri 10.000 TL’dir 
(Örten, Kaval, Karap�nar, 2011:331). 

/ 

253 MAK NE, TES S VE C HAZLAR 10.000 
 

649 D ER GEL R VE KARLAR 10.000 
 

- Devlet Te viklerinden Gelir ve Karlar 

/ 

Bu noktada, Örten, Kaval ve Karap�nar 649 kodlu “Di- 
er Gelir ve Karlar” hesab�n� tercih etmi lerdir. Ancak 

TMS20 Standard�’n�n vurgulamak  istedi i ayr�m göz 
önünde bulunduruldu unda di er pek çok yazar�n 
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da hemfikir oldu u 648 kodlu “Devlet Te viklerinden 
Gelir ve Karlar” hesab� ile alacakland�rman�n daha ye- 
rinde olabilece i dü ünülmektedir. 
Örnek 6: Tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren 
XYZ A ., üretiminin daha kaliteli olmas�, fire oran�n�n 
azalmas� amac�yla bir makine  istemektedir. stedi i 
makinenin  maliyeti 100.000TL olup, ba l� bulundu- 

u kalk�nma ajans�na bir proje sunmu tur. Kalk�nma 
ajans�n�n kabul etti i proje %50 hibe deste i  eklin- 
dedir. Hibe deste i  nakit olarak makine al�m� için or- 
tak aç�lan hesaba  yat�r�lm� t�r. Makinenin ekonomik 
ömrü 5 y�ld�r. 

/ 

102 BANKALAR  100.000 
 

100 KASA  50.000 
 

382 ERTELENM  GEL RLER 50.000 

/ 

253 MAK NE, TES S VE C HAZLAR 100.000 
 

102 BANKALAR  100.000 

/ 

Dönem   sonu   i lemlerinde   makinenin   ekonomik 
ömrü kadar ertelenmi  gelir, gelir hesaplar�na aktar�l- 
mal�d�r. Makinenin de eri 100.000 TL’dir. Bu bedelin 
yar�s� Kalk�nma Ajans�n�n hibe deste i  ile sa land� � 
için, hibenin  tutar� 50.000 TL olmaktad�r. Ekonomik 
ömrünün  5 y�l oldu u  noktada  y�ll�k amortisman  tu- 
tar� 10.000 TL olarak hesaplanm� t�r. 

/ 

382 ERTELENM  GEL RLER 10.000 
 

648 DEVLET TE V KLER NDE 10.000 
 

GEL R VE KARLAR 

/ 

Örnek 7: A i letmesi, 2004 y�l�nda fabrika binas� in a- 
at� ile ilgili olarak devletten 200.000 TL te vik alm� - 
t�r. Te vik tutar�, binan�n in a maliyeti olan 1.000.000 
TL’den indirilmi tir. Bina için 20 y�l faydal� ömür tak- 
dir edilmi  ve normal  amortisman  yöntemine  göre 
amortisman ayr�lmas�na karar verilmi tir. 
2006 y�l�nda yap�lan incelemede, te vikin sadece 
fabrika binas� için verildi i ayn� zamanda  in a edilen 
personel lojman� için kullan�lan 50.000 TL’lik k�sm�n�n 

usulsüz oldu una  karar verilmi  ve bu tutar�n iadesi 
gerçekle tirilmi tir. 

letme her y�l 100.000 TL kar elde etmekte olup (dü- 
zeltme i lemlerinden önce), 2004 y�l� ba � da �t�lma- 
m�  karlar tutar� 500.000 TL’dir (Örten, Kaval, Karap�- 
nar, 2011:337). 
Te viklerin  geri  ödenmesi  muhasebe tahminindeki 
de i iklik olarak muhasebele tirilir. Buna göre geriye 
yönelik olarak düzeltme yap�lmaz. Kar �la t�rmal� tab- 
lo sunumu yap�lmaz. Ancak, birikmi  amortisman  tu- 
tar�, devlet te vikinin olmamas� durumuna göre geç- 
mi e dönük olarak yeniden hesaplan�r ve 2006 y�l�nda 
kayda al�n�r. 
50.000 TL’nin geri ödemesi  yap�ld� �nda durum a a- 
�daki gibi olacakt�r. 

/ 

252 B NALAR 50.000 
 

102 BANKALAR  50.000 

/ 

50.000 TL’lik te vik olmamas� durumunda i letmenin 
her y�l ay�rmas� gerekli olan amortisman  tutar� a a �- 
daki gibi hesaplanacakt�r. 
850.000 TL / 20 Y�l = 42.500 TL 
Dolay�s�yla her y�l i letme 2.500 TL eksik amortisman 
olacakt�. Buna göre  i letmenin  2004 ve 2005 y�llar� 
için eksik amortisman  tutar� 5.000 TL’dir. letmenin 
2006 y�l�nda a a �daki kayd� yapmas� uygun olacakt�r. 

/ 

659 D ER G DER VE ZARARLAR  5.000 
 

- Önceki Dönem Gider ve Zararlar 
257 B R KM  
AMORT SMANLAR 5.000 

/ 
 
 
Önceki dönem gelir ve kârlar� ile di er faaliyetler ba - 
l� � alt�nda raporlanacakt�r. 
Örnek 8: Z imalat  letmesi’nin  yararland� �  4.720 
TL’lik enerji deste i  Enerji Deste i Komisyonu’na ya- 
n�lt�c� bilgi ve belge  sunulmas�  nedeniyle  iptal edil- 
mi  ve verilen destek 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n 
Tahsil Usulü Hakk�nda Kanun hükümleri çerçevesinde 
geri al�nm� t�r (Ulusan 2008:430). 
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/ 

730 GEN. ÜRET M G D. / 770 GEN. YÖNET M G D.  4.720 

100 KASA / 102 BANKALAR  4.720 

/ 

11. Sonuç 
Rekabetin sürekli olarak artt� � günümüzde devletler 
yerel, ulusal hatta  uluslararas� te vik uygulamalar�n� 
günd e n güne artt�rmaktad�rlar. Bu yönü ile devlet 
te -vikleri ve yard�mlar� finansal tablolar�n önemli bir 
unsuru hâline  gelecektir. 
Ülkemizde çok kapsaml� ekilde haz�rlanarak ç�kar- 

t�lan yeni te vik sistemi, gerek büyük ölçekli gerekse 
KOB  niteli indeki pek çok i letmenin, birçok konuda 
devlet te vikinden ve yard�mlar�ndan yararlanmalar�- 
na olanak sa layacakt�r. Devlet te viki ya da yard�m� 
alan i letmelerin, bu destekleri  muhasebele tirerek 
finansal  tablolar�nda  ayr�nt�lar� ile göstermeleri  zo- 
runlulu u  vard�r. Bu i lemlerin TMS 20 Standard�’na 
göre gerçekle tirilmesi, finansal tablolar�n kar �la t�r�- 
labilirli ine önemli katk� sa layacakt�r. 
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DEN Z ULA TIRMA LETMELER NDE MAL YET TÜRLER N N TESP T 
ED LMES  ÜZER NE B R ÇALI MA 

 
 
 

Sertaç ÇAKI 
 
 
 

ÖZET 
 

Dünyan�n 2/3’ünün  denizlerle  kapl� olmas�, k�t kaynaklar�n farkl� co rafi alanlara 
yay�lmas� ve di er ta �ma türlerine göre deniz yolu ta �mac�l� �n�n, özellikle ta �ma 
maliyetlerinin dü ük olmas� dünya  ticaretinde  gemi i letmelerinin  önemini  art�r- 
maktad�r. 
Ancak, gemi i letmecili inin ilk yat�r�m maliyetleri çok yüksek olmakla birlikte gemi 
i letmelerinde pek çok i letme maliyet türlerinin olmas� bunlar�n kontrol edilmesini 
gerekli k�larken, di er tarafdan  da güçle tirmektedir. Kald� ki, gemi i letmelerinin 
sat�  geliri olan navlun geliri, navlun piyasas�nda olu makta olup gemi i letmelerin- 
den ba �ms�z seyretmektedir. Bu durum, gemi i letmelerin bazen zarar etmelerini 
sa lamaktad�r. 
Tüm bu ko ullar alt�nda gemi i letmelerinin maliyetlerini bilmek ve kontrol alt�nda 
tutmalar�n�  gereklidir. Bu sebeble  maliyet türlerini inceleyip ara t�rmak önem  arz 
etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Gemi letmeleri, Maliyet Türleri 

 
 

ABSTRACT 
 

The basic fact that  economic  resources  are scattered in different geographical re- 
gions 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 reve- 
nue 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 

Yrd. Doç. Dr. �. Sertaç ÇAKI
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ekil:1 
Çe itli Mesafeler çin Farkl� Vas�talarla Ta �ma 

1.Giri : 
Dünyadaki  mevcut  k�t kaynaklar�n ülkelere  e it  bi- 
çimde  da �lmamas�,  her  dönemde dünya  ticaretini 
önemli k�lm� t�r. Di er yandan,  dünyan�n  üçde  ikisi- 
nin denizlerle  kapl� olmas�, dünya  ticareti aç�s�ndan 
deniz yolu  ta �mac�l� �n� di er  ta �ma  türlerine  göre 
avantajl� k�lm� t�r. 
Deniz yolu ta �mac�l� �n�n dünya co rafyas�na uygun 
olamas�n�n yan�nda, ta �ma maliyetlerinin de dü ük- 
lü ü ve pek çok avantajlar� nedeniyle, dünya ticareti- 
nin %90’� deniz yoluyla gerçekle mektedir. 
Bu nedenle, denizcilik sektörü 3 taraf� denizlerle çevri- 
len ülkemiz aç�s�ndan çok önemlidir. 
Kalk�nma  ve  geli mi lik aç�s�ndan  özellikle ekono- 
mik at�l�m hamleleri aç�s�ndan  üretim  ve ticaret çok 
önemlidir.  Bu noktada  ula t�rma  masraflar� özellikle 
ticarette  hatta d�  ticarette  çok önem kazanmaktad�r. 
Bu nedenle, mal�n� ta �tacak olanlar ta �ma yolunun, 
ucuzlu una, güvenli ine, optimal ürünü ta �yabilmek 
için de ta �ma kapasitesine  bakacakt�r. Çünkü ta �ma 
masraflar� sabit  olmay�p,  ta �nacak  mal�n a �rl� �na, 
hacmine,  de erine,  özelliklerine,  ta �ma  türüne   ve 
mesafeye göre farkl�la maktad�r (Günay, 1989, s:15). 
A a �daki ekilden de anla �laca � üzere mal�n gide- 
ce i mesafe  uzad�kça deniz yolunun ta �ma maliyeti 
di er ta �ma türlerine göre dü mektedir. Çünkü de-
niz ta �mac�l� �n�n en önemli özelliklerinden biri de 
yak�t giderlerinin çok dü ük olmas�d�r. Yak�t tasarru-
funa örnek verilecek olursa 1 BG gücünde bir kam-
yon 50 kg, tren 500 kg ta �mas�na ra men  gemi ile 
ta �-nan miktar 4000 kg’d�r (Çoku ra , 1992, s:7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Günay, Muzaffer, “Ula t�rma Aç�s�ndan 
Türkiye’nin D�  Ticaret Gerçekle meleri Analizi ve Deniz 
Ticaret Filosunun Planlanmas�”,  Deniz Ticaret  Odas�, 
1989, s:15. 
 
Deniz yolu ula �m� di er ta �ma türleri ile k�yaslanacak 
olursa, sadece deniz ve demir yolunun  kitle ta �mas�- 
na uygun oldu u  görülür. Buna kar �l�k k�sa mesafe- 
lerde,  orta  boyut  ve hacimde  ve çok çe itte  yükün 
ta �nmas�nda kara yolunun  daha  ekonomik  oldu-

u görülmektedir. Kara yolunun bir avantaj� da ilk 
yat�r�m maliyetinin ve i letme maliyetinin  dü ük ol-
mas�d�r. Deniz yolunun iste imiz uç noktalara kadar 
ula abilirli i zay�f olsa da dünya ticaretinin %90’� de-
niz ticareti ile yap�lmaktad�r . Bunu nedeni ise u 
gerekçelerle aç�klanabilir:  
Dünya’n�n 3/4‘ü denizlerle kapl� olmas� nedeniyle  
ülkelerin ve k�talar�n birbirinden denizlerle ayr�lm�  
olmas�. 
Deniz yolu ile büyük  kitlelerin, uzun  mesafeye,  çok 
dü ük  bir maliyetle,  di er  ta �ma  türlerine  göre  bir 
kerede ve daha k�sa sürede ta �nabilmesi. 
Kalk�nman�n ve sanayile menin anahtar� enerjidir. Bu 
nedenle  artan  petrol  fiyatlar� nedeniyle  petrol  üre- 
ten fakat üretimleri tüketimlerine  yetmeyen  ülkeler- 
den, petrol  bak�m�ndan  d� a ba �ml� ülkelere kadar, 
pek çok ülkede petrol tüketiminin k�s�lmas� ve daha 
verimli kullan�lmas�, petrole  ba �ml� enerji kaynakla- 

Masraf� 
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r�n�n milli kaynaklara dönü türülmesi için tüm dün- 
yada çe itli tedbirler al�nmaktad�r. Bu tedbirlerin ba- 
�nda sanayinin ihtiyaçlar�n� kar �lamak, yerle me ve 

sanayi merkezleri aras�ndaki ili kileri güçlendirmek, 
petrol  fiyatlar�n�n yüksekli i nedeniyle  ortaya  ç�kan 
sorunlar� çözümlemek  için, ta �ma hizmetlerinin, ya- 
k�t tüketimi en az ve ülke ko ullar�na en uygun ta �ma 
sistemleriyle kar �lanmas� zorunlulu u  (Günay, 1989, 
s:15). 
Ülkeler aras�ndaki çe itli gerginlik durumlar�nda,  ül- 
keler topraklar�n�  ve hava  sahalar�n�  transit  geçide 
kapatabilmektedirler. Ancak deniz yolu ile ula �m� ge- 
nellikle uluslararas� sularda yap�ld� � için bu gibi du- 
rumlardan etkilenmez. 
Günümüzde  birim zamanda  daha  fazla yük elleçle- 
mesi (yükleme-bo altma) deniz ta �tlar�nca yap�l- 
maktad�r. 
Tablo:1 
Çe itli Ta �ma Modlar�n�n Özellikleri 

 

 
 

Sistemler 
 
 

H�z 
 

Ta �ma 
Kapasitesi 

 
 
Güvenlik 

 
Enerji 

Tüketimi 

 
 

Eri ebilirlik 
Maliyet

lk 
Yat�r�m 
Maliyeti

letme 
Maliyeti

Deniz yolu Dü ük  Yüksek Yüksek Az S�n�rl� Yüksek Orta-az

 
Demir yolu  

Orta  Yüksek Yüksek  
Az Do al 

ko ullarla Yüksek Orta 
s�n�rl� 

Kara yolu Orta  Dü ük  Dü ük  Çok Çok fazla Az - orta  Az

 
Havayolu  

Yüksek Orta  Yüksek  
Çok 

 
Do al      Çok 

ko ullarla Yüksek yüksek 
s�n�rl� 

Kaynak: Ergün, smet, “Türkiye’nin Ekonomik Kalk�n- 
mas�nda Ula t�rma Sektörü”,  Hacettepe Üniversitesi, 
. .B.F., Yay�n No:10, Ankara, 1985, s:55. 

Tablo 1’de tüm yazd�klar�m�z�n bir özetini görmekteyiz. 
 
 

2.  Deniz  Ula t�rma  letmelerinde  Maliyetlerin 
Önemi: 
Deniz ula t�rma  i letmelerinde, her  türlü i letmede 
oldu u gibi, maliyetler ve maliyet sistemi çok önemli 
bir konudur. Maliyet muhasebesinde maliyet türleri 
tespit  edilmeden  gider yerlerine da �t�m  yap�lamaz 
ve mamül veya hizmetin  maliyeti do ru  hesaplana- 
maz. 

Nitekim, maliyet muhasebesi, konunun uzmanlar� 
taraf�ndan, “üretilen mamül  veya hizmetlerin  
maliyetlerini olu turan  gider türlerini gider yerine 
göre maliyet ta �y�c�lar� ile mamülün  veya hizmetin 
türleri bak�m�ndan belirlenmesine ve izlenmesine 
imkân veren bir hesaplama ve kay�tlama sistemi” 
olarak tan�mlanm� t�r  (Altu , 1991, s:5). 
Ancak, maliyet muhasebesi sisteminin üretim i let- 

melerinde  oldu u  gibi, deniz ula t�rma i letmelerin- 
de de geli ti i söylenemez. Bunun nedenleri ise 
unlard�r: 
1- Bu i letmelerin  maliyetlerinin uygun  bir ekilde 

da �t�m�n�n sa lanmas�n�n a �r� ölçüde güç olmas�. 
2- Navlun fiyatlar�, maliyet gideri olarak kolayca he- 

saplanamamas�. Çünkü, bu fiyatlar dünya deniz 
ula t�rma i letmecili i piyasas�ndaki ini  ve ç�k� lara 
göre olu ur. Yani navlun fiyatlar� ile maliyetler do ru  
orant�l� de ildir (Altu , 1974, s:31). 
Maliyet muhasebesi, endüstri i letmelerinin stoklar�n� 
de erlemeye yard�mc� olacak bir hesap tekni i olarak 
do mu  ve sonra teknolojinin geli mesi, üretim evre- 
lerinin artmas�, i letmelerin büyümesi ile maliyet mu- 
hasebesinin  önemi  artm� t�r. Ancak sadece  endüstri 
i letmelerinde  maliyetler yoktur. Bir hizmet i letmesi 
olan gemi i letmelerinde  de pek çok maliyetler olu - 
maktad�r. Yaln�z bir farkla, gemi i letmeleri bir hizmet 
irketi oldu u  için endüstri  i letmelerinde   oldu u 

gibi üretim esnas�nda de il, hizmet sunumu s�ras�nda 
maliyetler olu maktad�r. Ayr�ca endüstri i letmelerin- 
de oldu u  gibi üretim  esnas�nda  kalan stoklar�n bi- 
rim maliyete nas�l sokulaca � veya stoklar�n nas�l de- 

erlenece i  gibi bir sorun ya anmamaktad�r (Orhon, 
s:137). Gemi i letmelerinde ta �ma hizmetini sunabil- 
mek için gemi sahibi olman�n  yan�nda, bu gemileri 
çal� t�r�p ta �ma hizmetini en iyi ekilde ve zaman�n- 
da sunmakda  önemlidir. Ancak gemi i letmecili i bi- 
lindi i üzere pek çok maliyetlerden  olu maktad�r. Bu 
nedenle  gemi i letmelerinin gemilerini ald�ktan son- 
ra bu gemileri i letmek için pek çok maliyeti finanse 
etmesi gerekmektedir. Dikkat edilecek olursa burada 
maliyetlerin belirlenmesinden bahsedilmektedir. te 
bu noktada  maliyet muhasebesi devreye  girmekte- 
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dir. Ula t�rma i letmelerinde  maliyet muhasebesinin 
amac� seferin kaça veya hatt�n  kaça mal oldu unu, 
ba ka bir de i le, ton / mil veya yolcu / mil’in kaça mal 
oldu unu  belirlemektir. Yani birim maliyeti belirle- 
mek ve böylece fiyat� (navlunu) belirlemektir. Maliyet 
muhasebesinin gemi i letmelerindeki di er görevi ise 
olu an  maliyetlerin gerek türler, gerekse  olu tuklar� 
yerlere göre s�n�flay�p denetlenmelerine yard�mc� ol- 
makt�r. letmenin türü ne olursa olsun ya amas� için 
kâr etmesi gerekir. Ancak gemi i letmelerindeki gelir 
art� lar�n�n sadece fiyat (navlun) art� lar�ndan kaynak- 
land� � ve gemi i letmelerindeki  maliyet art� lar�n�n, 
fiyat art� lar�ndan  daha  yüksek oldu u  bir gerçektir. 
Bu durumda gemi i letmelerinin  kârlar�n� maksimu- 
ma ç�karabilmeleri için maliyetleri minimize etmeye 
yard�mc� olacak maliyet analizlerinin yap�lmas� gerek- 
mektedir (Orhon, s:138). Gemi i letmelerinin yukar�da 
bahsetti imiz ta �ma maliyetlerini kar �layabilmeleri 
için, verdikleri hizmetin bedelini çok iyi hesaplamalar� 
gerekmektedir. Bu bedeli, yani fiyat� hesaplamak  çok 
iyi bir maliyet muhasebesi sistemi kurmay� gerektirir. 
Fakat gemi i letmelerinde  maliyet muhasebesi siste- 
mi üretim i letmelerindeki gibi geli ti i söylenemez. 
Bunun nedenleri  a a �da  s�ralanm� t�r (Altu , 1974, 
s:31). 
1. Bu i letmelerin maliyetlerini uygun bir ekilde da �- 
t�m�n�n sa lanmas� a �r� ölçüde güçtür. 
2. Navlun fiyatlar�, maliyet gideri olarak yukar�da be- 
lirtti imiz gibi kolayca hesaplanamaz. Çünkü, bu  fi- 
yatlar dünya gemi i letmecili i piyasas�ndaki ini  ve 
ç�k� lara göre olu ur. Yani navlun fiyatlar� ile maliyetler 
do ru orant�l� de ildir. Normalde gemi i letmelerinin 
maliyetlerinin  artmas�  kar �s�nda  navlunun   artma- 
s� gerekir. Oysa, ta �nacak  yüke a �r� bir ta �ma  arz� 
varsa arzu edilen navlun olu maz. Pek çok kez gemi 
i letmelerinin maliyetlerindeki art� lar nedeniyle 
navlunda  yapacaklar� fiyat art� lar�, bir ülkenin ihraç 
ürünlerini yabanc� piyasalarda dezavantajl� duruma 
dü ürebilir. Ülkenin ihracat potansiyelini kullanmas�- 
n� engeller. Bu nedenle  navlunun  tespitinde özellik- 
le tarifeli (tramp) sefer yapan gemilerin ba l� oldu u 

gemi  i letmelerinde   uluslararas�  anla ma,  birlik ve 
tröstlerin  hâkimiyeti  söz  konusudur.  Her ne  kadar 
navlun yukar�da belirtildi i gibi i letme maliyetleri ile 
do ru orant�l� olmasa bile, bu navlun fiyatlar�n�n i let- 
me maliyetlerinin alt�nda kalaca � anlam�na gelmez. 
Bu nedenlerle gemi i letmelerinde  maliyet muhase-
besi sistemini kurmak ve uygulamak  zordur. Ancak 
gemi i letmelerinin  gerçeklere  dayanan  sa lam ka-
rarlar almalar� için, yapacaklar� kapasite planlamas�, 
teknik verimliliklerini kontrol  etmek  ve maliyetleri 
kontrol alt�nda tutarak  azaltmak ve böylece kârlar�n� 
art�rmak için maliyet muhasebesi sistemini belirli 
yöntemlere  göre oturtmak zorundad�rlar. 
Bu nedenle  gemi i letmelerindeki olu an maliyetleri 
muhasebe genel tebli indeki s�ra ve ba l�klar alt�nda 
incelemekte fayda vard�r. 
 
 
3. Deniz Ula t�rma letmelerinde Maliyet Türleri  : 
Bahsedildi i üzere maliyetlerin olu tuklar� yerler aç�- 
s�ndan  kontrol  edilmesi  bütçelenmesi,  planlanmas� 
için maliyetlerin, maliyet  türleri  ve bu  maliyetlerin 
olu tu u yerlere göre s�n�fland�r�lmas� gerekir. 
A a �da, bahsedilen  maliyet türleri muhasebe genel 
tebli ine  göre s�ra ile incelenmektedir (Altu , 1974, 
s: 35-66; Deniz letmelerinde Tekdüzen Hesap Siste- 
mi s: 69-77/145-146; D. B.  Deniz Nakliyat� Firmas�-
n�n Finansman Müdürü  ve Bak�m-Onar�m K�s�m efi 
ile Yap�lan Görü meler; Süleyman Yükçü, 1993, s:508-
511). 
 
 
3.1. lk Madde ve Malzeme Giderleri: 
Hizmetlerin üretilmesini,  i letme  faaliyetlerinin de- 
vaml�l� �n� sa lamak amac�yla tüketilen  her türlü di- 
rekt ilk madde ve malzeme, endirekt malzeme ve üre- 
timiyle ilgili d� ar�ya yapt�r�lan i leri kapsar. 
Bu giderler unlardan olu ur: 
• Kömürler 
• Akaryak�tlar 
• Di er yak�tlar 
• Su 
• Ya lar 
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• Boyalar 
• Ah abiye malzemesi 
• Madeni malzeme 
• Toprak sanayi malzemesi 
• Bitkisel ve hayvansal elyaf 
• Muayene, tahlil ve tedavi malzemesi 
• K�rtasiye 
• Bas�l� kâ �t, k�ymetli evrak 
• Küçük aletler, tak�m ve teçhizat 
• Yedek parçalar 
• Di er çe itli malzemelerden olu ur. 
Yukar�da say�lan geminin ya , yak�t ve su masraflar�na 
toplu olarak “bunker giderleri” de denilmektedir. 
Seferle ilgili olarak ilk madde  ve malzeme  giderle- 
rinden, bunker giderleri, makine sarfiyat jurnalinden 
ö renilerek  kullan�lan miktarlar  ilgili servis taraf�n- 
dan direkt olarak sefer maliyetine yüklemek üzere ilk 
madde ve malzeme gideri olarak kay�t edilir. 
lk  madde  ve malzeme  giderlerinde, bunker  gideri 

d� �nda kalan boyalar, ya lar, k�rtasiye, bas�l� belge, 
yedek malzeme ve öteki malzemelerden sefer s�ras�n- 
da tüketilenler, miktar� ile birlikte bir liste hâlinde ilgili 
servise, direkt olarak sefer maliyetine yüklenmesi için 
verilir. 

3.2. çi Ücret ve Giderleri: 
letme faaliyetlerini yürütmek, hizmet üretimini ger- 

çekle tirmek amac�yla çal� t�r�lan i çiler için tahakkuk 
ettirilen her türlü tutar� kapsar. 
Burada, gemi i letmelerinin  örgüt  yap�lar�na de in- 
mek gerekir. Çünkü i çi ve memur ücretlerinin ay�r�m� 
buna  yak�ndan ba l�d�r. Gemi i letmelerinin  büyük- 
lü üne  göre çe itli örgüt  türlerinden  söz edilebilir. 
Gemi haricinde çal� an ki iler yani gemi i letmesinin 
merkez binas�nda çal� an ki ilere verilen ücretler me- 
mur ücret ve giderlerine girer (Dowell ve G�bbs,1954, 
s:204-217). 
Ayr�ca bir de gemide çal� anlar vard�r. Bunlar�n duru- 
mu çok farkl�d�r. Sefer s�ras�nda i letmenin temsilcisi 
ve yapt� � sözle melerle i letmeyi ba layan  yönetici 
burada  kaptan,  geminin  makinelerinin  veriminden 
ve bak�m�ndan  sorumlu  olan ba  çarkç� ise yöneti- 
ci yard�mc�s� konumundad�r (Orhon, s:43). Buradan 
da anla �laca � üzere gemi elemanlar�n�n  yani gemi 
adamlar�ndan bir k�sm� seferde  iken yönetici konu- 
muna geliyor. 
Buna göre, gemideki örgüt emas�ndan memurlar� ve 
i çileri ay�rmak gerekir. 

 
 

ekil :2 
Gemide Organizasyon Yap�s� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak : Feryal ORHON, Ula t�rma letmelerinde Maliyet Muhasebesi, stanbul: EKO-B L (Ekonomi ve Bilimsel Yay�nlar Ltd. ti.), Yay�n No: 7, s: 44. 
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Yukar�da bir geminin örgüt emas� görülmektedir. Bu 
emada kal�n çizginin üstünde kalanlar memur, alt�n- 

da kalanlar ise i çi s�n�f�na girerler. 
Tüm bu bilgiler � � �nda gemi i letmelerindeki i çi üc- 
ret 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 gi- 
derleri içinde anlat�lacakt�r. 

3.2.2.Gemi Adamlar�na Ödenen Ek Ücretler: 
Gemi Adamlar�n�n bir k�sm�na ya da tamam�na  yap�- 
lan ek ücret ödemeleridir. Bu ödemeler unlard�r: 

3.2.2.1. Tehlike Primleri: 
Bu ücretler ayn� zamanda  memur  ücret ve giderleri 
içine de girdi inden bu giderler memur ücret ve gi- 
derleri içinde anlat�lacakt�r. 

3.2.2.2.Fazla Çal� ma Ücretleri: 
Bu ücretler ayn� zamanda  memur  ücret ve giderleri 
içinede girdi inden  bu giderler memur  ücret ve gi- 
derleri içinde anlat�lacakt�r. 

3.2.2.3.Gemi Adamlar�na Ödenen Onar�m Ücretleri: 
Makine personeline  esas görevleri d� �nda (esas gö- 
revleri ana ve yard�mc� makinelerin i lemesini sa la- 
mak) ana ve yard�mc� makineler, kazan ve yard�mc� 
tesisatta  yapacaklar� ufak onar�mlar  kar �l� � verilen 
ek ücretlerdir. Ödenecek  bu  ek ücretlerin  tespit  ve 
ödeme ekli ferdî hizmet akdi ya da toplu i  sözle me- 
siyle tespit edilir. 
Makine personelince   yap�lan  onar�mlar  için tespit 
olunan toplam ücret, “Memur Ücret ve Giderleri” 
içinde anlat�lacak tehlike primlerindeki da �t�m 
esas�na göre makine personeline da �t�l�r. 

3.2.2.4.Ambar Açma-Kapama Ücretleri: 
Gemi adamlar�, özellikle de güvertede görevli müret- 
tabat�n  normal i leri d� �nda ambar açma ve kapama 
gibi liman i çilerinin yapmas� gerekli i leri yapmalar� 
durumunda ayr�ca bir ücret al�rlar. 

Bu ücretler bir gider olarak do rudan do ruya  ilgili 
seferin maliyetini etkiledi i için direkt olarak ilgili se- 
ferin maliyetine yüklenir. 
 
3.2.2.5.Çi den a e Giderleri:
Bu ücretler ayn� zamanda  memur  ücret ve giderleri 
içine de girdi inden bu giderler memur ücret ve gi- 
derleri içinde anlat�lacakt�r. 
 
3.2.2.6.D�  ve ç Hatlar laç ve Tedavi Masraflar�: 
Bu ücretler ayn� zamanda  memur  ücret ve giderleri 
içine de girdi inden, bu giderler memur ücret ve gi- 
derleri içinde anlat�lacakt�r. 
 
3.2.3.Sosyal Giderler: 
Bu ücretler ayn� zamanda  memur  ücret ve giderleri 
içine de girdi inden bu giderler memur ücret ve gi- 
derleri içinde anlat�lacakt�r. 
 
3.2.4.Yükleme ve Bo altma Giderleri: 
Bu giderler do rudan do ruya ilgili seferin maliyetle- 
rini etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. Bu giderler tek tek k�saca aç�klanarak a a �- 
da gösterilmi tir: 
 
3.2.4.1.Yük iftingi: 
Yükün, gemide yer de i tirmesi gerekti inde, yer de- 
i tirme nedeniyle  yap�lan masraflara ve ücret öde- 

melerine “ Yük iftingi” denir (Dowell ve G�bbs, 
1954, s:171). 
 
3.2.4.2.Fazla Çal� ma Ücreti: 
Geminin bir an önce yükleme ya da bo altmas�n� 
sa lamak için normal çal� ma saatlerinin d� �nda 
yap�lan fazla çal� ma saatleri için gemi adamlar�na 
ödenen ücrete “Fazla Çal� ma Ücreti” denilmektedir. 
 
3.3.Memur Ücret ve Giderleri: 
Yukar�da i çi ücret ve giderlerini anlat�rken gemi i let- 
melerindeki memurlara de inmi tik. te bu memur- 
lara i letme faaliyetlerini yürütmek, hizmet üretimini 
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gerçekle tirmek  amac�yla tahakkuk etirilen her türlü 
tutar� kapsar. Bu ücret ve giderler unlardan olu ur: 

 
3.3.1.Gemi Adamlar� Ücretleri: 
Gemi adamlar� dedi imiz zaman akl�m�za gemide ça- 
l� an zabitan ve mürettabat�n tümü gelir. 
Gemi adamalar�na  ödenecek ücretler ya ferdî hizmet 
akitleri ya da toplu  i  sözle meleriyle 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 se- 
ferin maliyetine yüklenir. 

 
3.3.2.Gemi Adamlar�na Ödenen Ek Ücretler: 
Gemi adamlar�n�n bir k�sm�na ya da tamam�na yap�- 
lan ek ücret ödemeleridir. unlardan olu ur: 

 
3.3.2.1.Kasa Tazminat�: 
Gemi seferdeyken  birtak�m  masraflar�n  ödenmesi 
gerekir.  Bu ödemeleri  gemi i letmesi ad�na  kaptan, 

ayr�ca gemide bir kaptan, bir ba  makinist, bir kadro- 
lu birinci zabit ve on adet mürettebat çal� makta ise 
(mürettebat�n e it ücret ald� � varsay�l�yor) bu 
gemideki gemi adamlar�n�n ücretleri a a �da 
verilmi tir. 
 
 

ÜCRET (TL) 
- KAPTAN  35.000.000 
- BA  MAK N ST  25.000.000 
- B R NC  ZAB T  30.000.000 
- MÜRETTEBAT  150.000.000   
- TOPLAM ÜCRET 240.000.000 
 
Bu verilere göre u hesaplar yap�larak tehlike primleri 
gemi adamlar�na payla t�r�l�r. 
 
Toplam Prim Tutar� = Ta �nan Ton x Prim 

180.000.000 =  6.000   x 30.000 
 

 
Da �t�m Faktörü = --------------------------- = 0.75 

görevlendirilecek  gemi zabitlerinden  biri veya gemi 
katibi yapar. Ancak, bazen kasa aç�klar� ç�kabilir. te 

 

Ücret  Da �t�m 
Faktörü 

 
Gemi Adam� Tehlike 

Prim Pay� 

bu aç�klar� kapamak için “kasa tazminat�” verilir. 
Bu tazminatlar bir gider olarak do rudan do ruya il- 
gili seferin maliyetini etkiledi i için direkt olarak ilgili 
seferin maliyetine yüklenir. 

 
3.3.2.2.Tehlike Primleri: 

- Kaptan 35.000.000 x 0,75 =  26.250.000 
 

-Ba  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 ; 
 

Tehlikeli maddeler  ta �yan gemilerde gemi adamlar�- 
na ferdî hizmet akdi veya toplu i  sözle mesi hüküm- 
lerince bir tehlike primi ödenir. Bu primler sözle me- 
de belirlenen ekillerde ödenir. 
Örne in, bu primler ta �n�lan yük tonu ba �na ödene- 
bilir ve prim, belirlenmi  belli limanlar aras�nda liman- 
lar�n uzakl�klar�na göre de i ebilir. Toplam tehlike pri- 
minin gemi adamlar�na payla �m� a a �daki örnekte 
gösterilmi tir. 
Örnek : 
Hopa - Yar�mca aras�nda tehlikeli madde  ta �yan ge- 
milere ton ba �na 30.000 TL ödendi ini  varsayal�m. 
Bir gemi i letmesine ait gemi 6.000 ton asit ta �yorsa 

Ücretler  +  Primler  =  Toplam Kazanç 
 

- Kaptan 35.000.000 26.250.000 61.250.000 
 

 
- Ba  Maki- 

     nist 25.000.000 18.750.000 43.750.000 
 

- 1. Zabit  30.000.000 22.500.000 52.500.000 
 

- Mürettebat  150.000.000 112.500.000 262.500.000 
 
 
Bu primler bir gider olarak do rudan do ruya  ilgili 
seferin maliyetini etkiledi i için direkt olarak ilgili se- 
ferin maliyetine yüklenir. 
 
3.3.2.3.Fazla Çal� ma Ücretleri: 
Ferdî hizmet akdi ya da toplu i  sözle mesinde  belir- 
lenmi  artlara göre fazla çal� ma ko ullar� belli edi- 
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lir ve fazla çal� ma zamlar� bu sözle mede  belirtilen 
oranlarda  ödenir. Bu ücretler bir gider olarak do ru- 
dan do ruya ilgili seferin maliyetini etkiledi i için di- 
rekt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir. 

3.3.3.Çi den a e Giderleri: 
Gemide yemek yap�lam�yorsa gemi adamlar�na, fer- 
dî hizmet akdi veya toplu i  sözle mesi gere i, sefer 
günü için nakden  bir ücret ödenir. Bu ücrete  
“çi den ia e” gideri denir. Bu giderler do rudan 
sefer maliyetini etkiledi i için direkt olarak sefer 
maliyetine yüklenir. 

3.3.4.D�  ve ç Hatlar  laç ve Tedavi Masraflar�: 
Gemi adamlar�na,  ister d�  hat  isterse  iç hat  olsun, 
hasta olmalar� sonucu ilaç ve tedavi masraflar� gemi 
i letmesi taraf�ndan ödenir. 
laç ve tedavi masraflar�n� iç ve d�  hat diye ay�rmam�z- 
daki neden; iç hatlardaki masraflar Türk Liras� olarak, 
d�  hatlarda ise döviz olarak ödenmesidir. 
Bu masraflar bir gider olarak do rudan do ruya ilgili 
seferin maliyetini etkiledi i için direkt olarak ilgili se- 
ferin maliyetine yüklenir. 

3.3.5.Sosyal Giderler: 
Gemi i letmelerinde  gemi adamlar�na yasalar gere i 
ödenmesi zorunlu olan sosyal sigorta primleri i veren 
pay� giderleridir (Sturmey, 1962, s:304). 
Bunlar da  yukar�da  say�lan giderler  gibi do rudan 
do ruya  ilgili seferin maliyetini etkiledi i için direkt 
olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir. 

3.3.6.Yedek Gemi Adamlar�na Ödenen Ücretler: 
Gemilerin seferlerini arzu edilen biçimde tamamlaya- 
bilmeleri için deniz ula t�rma i letmesinin merkezin- 
de ya da uygun limanlarda yedek gemi adam� bulun- 
durma zorunlulu u vard�r. 
Bu yedek gemi adamlar�na ödenen ücretler, sefer ma- 
liyetlerine toplam gemi adamlar� say�s� ile orant�l� ola- 
rak yüklenmektedir. 

3.4.D� ar�dan Sa lanan Fayda ve Hizmetler: 
letme faaliyetlerini yürütmek, üretilen hizmetin pa- 

zarlanmas�  gibi i leri gerçekle tirmek  için d� ar�dan 
sa lanan  fayda ve hizmetler (elektrik, su, gaz, bak�m 
ve onar�m, haberle me, nakliye ile di er fayda ve hiz- 
metler) için katlan�lan giderleri kapsar (Cheng, 1969, 
s:100-102). 
3.4.1.Dezenfekte Giderleri: 
Geminin  belli dönemlerde fare ve di er  zararl�lara 
kar � ilaçlan�p dezenfekte  edilmesi sonucu do an gi- 
derlerdir. 
Bu giderlerde do rudan do ruya ilgili seferin maliye- 
tini etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 
 
3.4.2.Yükleme ve Bo altma Giderleri: 
Bu giderler do rudan do ruya ilgili seferin maliyetini 
etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir ve bunlar�n nelerden olu tu u tek  tek k�saca 
aç�klanarak a a �da gösterilmi tir.  
 
3.4.2.1.Puanter Ücreti: 
Gemiye yüklenen ya da gemiden bo alt�lan yükü tes- 
pit eden kimselere verilen ücretlerdir. 
 
3.4.2.2.Aktarma Ücreti: 
Gemiye yüklenen mal, geminin u rak limanlar�ndan 
ba ka bir yere nakledilecekse, bu yükler en uygun bir 
limanda bo alt�l�r ve ba ka bir gemiyle ya da ba ka bir 
ta �t arac�yla gidece i  yere gönderilir. Bu gönderme 
i lemi için ödenen ücrete “ aktarma ücreti” denir. 
 
3.4.2.3.Gemi iftingi: 
Geminin bizzat kendisinin ayn� liman içerisinde yer 
de i tirmesi  nedeniyle  de baz� masraflar olu ur. Bu 
masraflara Gemi ifting’i denir. 
 
3.4.2.4.Bekleme Ücreti: 
Bekleme ücreti genelde u 3 nedenden olu ur. Bunlar  : 
1. Geminin limana geç gelmesi, 
2. Geminin zaman�nda gelip, yükün beklenmesi, 
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3. Kötü hava artlar� nedeniyle yükleme ya da bo alt- 
ma yap�lamamas�d�r. Bu nedenlerden dolay� bekleme 
giderleri tahakkuk etmekte ve ödenmektedir. 
Her üç durumda da yükleyicilerin emre haz�r durum- 
da olmalar�na kar �l�k geminin yükleme ya da bo alt- 
maya  haz�r olmamas�  nedeniyle  yükleyicilere bo a 
geçen zaman için ücret ödenmesi gerekmektedir. 

 
3.4.2.5. stif Malzemesi Ücretleri: 
Nitelik ve niceliklerine göre, yükün ambarlara yerle - 
tirilmesi için kullan�lan birtak�m malzemelere  (tahta, 
vb.) ihtiyaç vard�r. Bunlar için yap�lan  giderlere  
“istif malzemesi giderleri” denir. 

 
3.4.2.6.K�lavuz Ücretleri: 
Gerek u ran�lan limanlar�n kanunlar� uyar�nca, gerek- 
se geçilen  liman, bo az, kanal vb. yerlerin özel du- 
rumlar� nedeniyle  al�nan k�lavuz kaptanlara  ödenen 
ücrete “ k�lavuz ücretleri” denir. 

 
3.4.2.7.Romorkör Ücretleri: 
U ran�lan limanlarda  r�ht�ma  yana ma ya da  terk 
edilen limanda  r�ht�mdan  uzakla ma s�ras�nda gemi 
romorkör taraf�ndan  liman içinde ya da d� �nda 
uygun  bir yere kadar çekilir. Bu i lem için ödenen 
ücrete “romorkör ücreti” denir. 

 
3.4.2.8.Palamar Ücreti: 
U ran�lan limanda gemi halat�n�n r�ht�ma ba lanma- 
s� ya da terk edilen limanda  gemi halat�n�n  r�ht�m-
dan ç�kar�lmas� için verilen ücrete “palamar ücreti” 
denir. 

 
3.4.2.9.Servis Botu Ücreti: 
Gemi liman içinde ya da d� �nda olmakla beraber r�h- 
t�mdan  uzakta demirlemi se, gemi adamlar� ve yük 
ile ilgili kimselerin gemiye gidi  geli lerini sa lamak 
amac�yla kiralanan servis botuna verilen ücrete 
“servis botu ücreti” denir. 

 
3.4.2.10.Liman Ücretleri: 
Liman resim ve harçlar�na “liman ücretleri” den-
mektedir. 

3.4.2.11.R�ht�m Ücretleri: 
Geminin limanda kal�  süresi içinde, yana t� � liman 
ve ba land� �  amand�ra  için liman ba kanl�klar�na 
verdikleri ücrete “ r�ht�m ücreti” denilmektedir. 
 
3.4.3.Acental�k Ücret ve Komisyonlar�: 
Bu giderlerde do rudan do ruya ilgili seferin maliye- 
tini etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenmektedir. Bu giderler unlardan olu ur : 
 
3.4.3.1.Acental�k Ücretleri: 
Acental�k ücreti, geminin  limanda kald� � süre içeri- 
sinde gemi ve yük ile ilgili çe itli i lemler yapan acen- 
talara hizmetleri kar �l� � verilen ücretlere denilmek- 
tedir (TTK, madde-131). 
Ücretler, geminin tonaj�na ve yükün nitelik ve niceli- 
ine göre de de i ebilmektedir. 

 
3.4.3.2.Acentalar Haberle me Giderleri: 
Bu giderler, gemi i letmesinin acenteleri ile yapt�klar� 
yaz� ma ve haberle me giderleri;  telgraf, telefon, te- 
lex ücretleri; acenteden i letmeye, i letmeden acen- 
taya gönderilen vesaik için ödenen koli ücretlerinden 
olu ur. 
 
 
3.4.3.3.Acenta Komisyonlar�: 
Bu komisyonlar ikiye ayr�l�r. Bunlar : 
1. Acenta hraç Navlunu Komisyonlar�: Acentan�n, bu-
lundu u yerin liman�ndan  gemiye yükledi i yükün 
navlun geliri üzerinden alm�  oldu u komisyondur. 
2. Acenta thal Navlunu Komisyonlar�: Acentan�n, bu- 
lundu u yerin liman�nda gemiden  bo alt�lan yükün 
navlun geliri üzerinden alm�  oldu u komisyondur. 
 
 
3.4.3.4.Forwarder Acenta Komisyonlar�: 
Gemiye yük bulmak, yükü r�ht�ma getirmek  gibi i - 
lemleri yapan arac�lara verilen komisyondur  (Cheng, 
1969, s:106). 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 
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3.4.3.5.Navlun ndirimleri: 
Ad�ndan da anla �laca � üzere yüke navlun birim fi- 
yat�n�n alt�nda bir navlun tahakkuk ettirilirse eksik ta- 
hakkuk ettirilen navlun, navlun indirimi olarak 
tan�mlanabilir. 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 

3.4.3.6.Simsariye (Brokerage): 
Simsariye, gemi  i letmesi  ile yük ta �tan  aras�ndaki 
navlun  sözle mesinin  düzenlenebilmesi için her  iki 
taraf� kar �la t�ran, sözle menin imzalanmas�n� sa la- 
yan simsara (arac�ya) verilecek ücret, navlunun belirli 
bir yüzdesi olarak tan�mlanabilmektedir (Dowell ve 
Gibbs, 1954, s:178). 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 

3.4.3.7.Is�tma,  Ayd�nlatma, çme Suyu ve Temizlik 
Giderleri: 
Sefer s�ras�nda yap�lan bu türden  giderler de do ru- 
dan sefer maliyetine yüklenmektedir. 

3.4.3.8.Ta �tma Giderleri: 
U ranan limanlarda  ba ka ta �t araçlar� ile yap�lan 
ta �tmalar için ödenen giderlerdir. 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 

3.4.3.9.Gemilerin Bak�m - Onar�m Giderleri: 
Gemilerin bak�m-onar�m  giderleri; gemilerin y�l içe- 
risinde yurt içi ve yurt d� � tersanelerde yapt�r�lan ba- 
k�m-onar�m ile ilgili giderlerdir (Cheng, 1969, s100). 
Bu giderlerin hangi gemilere, ne zaman, kaça yap�la- 
ca � önceden tahmin edilebilir. Bu konudaki belirle-
melerde yan�lma pay� oldukça dü üktür. 

3.4.3.10.Gemilerin Büyük Tamir Gideri: 
Büyük tamir giderleri, tamire al�nan geminin de erini 
art�r�c� nitelikteki tamirler için ödenen giderlerdir. Ge- 
miler 2 veya 4 y�lda böyle bir tamire girerler. 
Büyük tamir giderleri, yap�lan tamirden  yararlanma 
süresi dikkate al�narak bu süre içerisinde amortisma- 
na tabi tutulmaktad�r. 
 
3.4.3.11.Kumanya Giderleri: 
Gemide yenilen yemekler için yap�lan masraflara “ku- 
manya giderleri” denir. 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 
 
3.5.Çe itli Giderler: 
Yukar�da belirtilen giderler d� �nda, i letme faaliyet- 
lerini sürdürmek  için yap�lmas� gerekli olan giderleri 
kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderle- 
ri, i tirak pay� ve aidat giderleri gibi giderler bu grupta 
yer al�r. 

u giderlerden olu ur: 

 
3.5.1.Temsil Giderleri: 
Kaptan�n gemiyi temsilen gemi içerisinde ya da u - 
ranan limandaki yük ilgilileri veya öteki konuklar için 
yapm�  oldu u a �rlama vb. giderlerdir. 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 
 
3.5.2. lan ve Reklam Giderleri: 
Geminin bulundu u limandan ne zaman nereye gide- 
ce i, yük vermek için ilgililerin kimlere nas�l ba vurma- 
lar� gerekti ini duyurmak üzere, her türlü bas�n - yay�n 
araçlar� ile yap�lan duyurular için ödenen ilan, reklam 
giderlerine “ ilan ve reklam giderleri” denilmektedir. 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni 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 al�nmas� veya verilmesi 
gerekli belgeler için ödenen noterlik giderlerine de- 
nilmektedir. 
Bu giderler do rudan do ruya  ilgili seferin maliyeti- 
ni etkiledi i için direkt olarak ilgili seferin maliyetine 
yüklenir. 

 
 

3.5.4.Survey Giderleri: 
Aç�k deniz gemileri dünyaca tan�nm�  uluslararas� ku- 
rumlar�n denetimi alt�nda, belirli kurallara uygun ola- 
rak yap�l�rlar ve yine bu kurumlar taraf�ndan gemi ya- 
p�ld�ktan sonra da belirli aral�klarla zorunlu denetime 
tabi tutulurlar. Bu denetime “Survey” denilmektedir. 
Survey gideri ise, denetim yapanlara ödenen ücretleri 
kapsamaktad�r. 

 
 

3.5.5.Dispeç Ücretleri: 
Yükleme ya da  bo altman�n   sözle mede   belirtilen 
süreden  önce  ya da  süre  içerisinde  bitirilmesi do- 
lay�s�yla, gemi  i letmesinin  yük ilgilisine ödeyece i 
paraya Dispeç denir. Dispeç paras�, e er yükleme ya 
da bo altma i lemleri, ta �ma (navlun) sözle mesinde 
belirtilen  süre  içerisinde  bitirilmi se yük ilgililerine 
ödenen bir tazminat, mükafatt�r (Salman, 1980, s:49). 
Gemi, sözle mede  belitilen süre içerisinde yüklene- 
mez ya da bo alt�lamaz ise gecikilen zaman için yük 
ilgilisinin her geçen gün için tazminat ödemesi gere- 
kir. Bu tazminata  Demurrage denilmektedir. Yani de- 
murrage, dispeç’in tersidir (TTK, madde-1030). 
Bu ücretler bir gider olarak do rudan do ruya  ilgili 
seferin maliyetini etkiledi i için direkt olarak ilgili se- 
fer maliyetine yüklenir. 

 
 

3.6.Vergi, Resim ve Harçlar: 
Mevzuat gere ince  tahakkuk ettirilen gider niteli in- 
deki vergi, resim ve harçlar� kapsar. Bunlar da birer gi- 
der olarak ilgili seferin maliyetini do rudan etkiledi i 
için direkt olarak ilgili seferin maliyetine yüklenir. 

3.6.1. galiye Resimleri: 
Geminin liman ba kanl� �nca  belli olunan  r�ht�m d�- 
�nda ba ka bir yere yana mas� söz konusu oldu un- 

da ödenen resimlere “i galiye resimleri” denmektedir. 
 
3.6.2.Damga vergisi ve harç giderleri: 
Gemi ya da yük ile ilgili olarak al�nmas� ya da verilme- 
si gerekli belgeler için ödenen ücretlere “damga 
vergisi” ve “harç giderleri” denmektedir. 
 
3.7.Amortismanlar ve Tükenme Paylar�: 
Maddi ve maddi olmayan duran varl�klar ile, özel tü- 
kenmeye tabi varl�klar için ayr�lan “amortisman gi-
derleri” ile “tükenme paylar�”n� kapsar. 
 
3.7.1.Gemilerin Amortisman Giderleri: 
Gemi i letmelerinde belirlenmi  amortisman  oranlar� 
(yüzdeleri) ile amortismana tabi duran varl�klar�n de- 

eri çarp�l�p “y�ll�k toplam  amortisman  gideri” 
hesaplan�r. 
Ancak amortisman  giderinin sefer maliyetlerine yük- 
lenmesi,  seferi biten  geminin  y�ll�k toplam  amortis- 
man giderinin 1/365 ile sefer gün say�s� çarp�m� yolu 
ile olmaktad�r. 
 
3.7.2.Gemilerin Envanter Amortismanlar�: 
Gemilerin envanterleri  ile geminin  içinde bulunan, 
ancak gemi de erinin  d� �nda b�rak�lan demirba lar 
için kullan�lmaktad�r. 
Gemilerin envanter amortismanlar� ise, bu demirba - 
lar için ayr�lan amortismanlard�r. Gemiler envanteri 
olarak söylenilen demirba lar�n  ba l�calar� unlard�r: 
Branda ve ambar mu ambalar�, Yükleme ve bo altma 
donan�m�, temizleme donan�m�, tabak-çanak ve cam 
e ya, elektrik teçhizat� ve malzemesi, mobilya-mefru- 
at tak�mlar�, kuzine tak�mlar�, can kurtarma ve yang�n 

söndürme teçhizat�, yatak-yorgan tak�m�, navigasyon 
aletleri, halatlar vb. 
Gemilerin envanter  amortismanlar� yukar�da bahset- 
ti imiz gemilerin amortisman  gideri gibi sefer mali- 
yetine yüklenir. 
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3.7.3.Gemilerin Sigorta Giderleri: 
Gemilerin sigorta giderlerinden olu maktad�r. 

3.8.Finansman Giderleri: 
letmelerin  gerek  yat�r�m gerekse  sermaye  ihtiyac� 

için yapt� � borçlar�n veya kredilerin faiz, komisyon ve 
kur farklar�ndan olu ur. 

4.Sonuç : 
Dünyam�zda k�t kaynaklar�n tüm yeryüzüne e it da- 
�lmamas�, denizlerin tüm dünya yüzeyinin 2/3’ünü 

kaplamas� ve ta �ma maliyetlerinin ucuz olmas� ne- 
denleriyle dünya  ticaretinin %90’� deniz yoluyla ya- 
p�lmaktad�r. 
Ülkemizin de üç taraf�n�n denizlerle çevrili olmas�, 
deniz yolu ta �mac�l� �nda dünya  ticaretinde üstün 
olmas�n� gerektirmektedir. 
Çal� man�n giri  bölümünde neden  deniz ula t�rma 
i letmeleri  önemlidir  sorusuna  cevap  verilmeye ça- 
l� �lm� t�r. Özellikle, ekonomik anlamda geli me is- 
te inde  olan ülkemizin ekonomi  ve ticaret alan�nda 
yapaca �  kalk�nmaya en önemli basamaklardan biri 
denizcilik sektöründe  deniz yolu  ta �mac�l� �d�r.  Bu 
nedenle, deniz yolu ta �mac�l� �n�n di er ta �ma 
türlerine göre üstünlü ü aç�klanm� t�r. 
Ancak, maliyet muhasebesinin sanayi i letmelerinde 
oldu u  gibi, deniz ula t�rma i letmelerinde  geli ti i 
söylenemez. Bunun baz� nedenleri vard�r: 
1. Deniz ula t�rma i letmelerinde  maliyetlerinin 
uygun bir ekilde da �t�m�n sa lanmas�n�n a �r� ölçü- 
de güç olmas�d�r. 
2. Navlun fiyatlar�, maliyet gideri olarak kolayca 
hesaplanamaz. Çünkü, bu fiyatlar dünya  deniz ula - 
t�rma i letmecili i piyasas�ndaki ini  ve ç�k� lara göre 
olu ur. Yani navlun fiyatlar� ile maliyetler do ru oran- 
t�l� de ildir. 
Bu nedenlere ek olarak deniz ula t�rma i letmelerin- 
de maliyet türlerinin çok fazla ve çe itli olmas� da ma- 
liyet muhasebesinin geli mesini engelleyen  di er bir 
unsurdur. Hatta, deniz ula t�rma i letmesinin sahip ol- 
du u gemi türü, geminin ya �, ta �ma hatt�, mevsim- 
sel deniz hareketleri, denizin tuzluluk oran�, gemi ta- 

ban�n�n yosun ve midye tutmas�, geminin yük a �rl� �, 
yak�t kalitesi, limanlara göre de i en liman masraflar� 
gibi faktörler maliyetlerin de i ik tutarlarda  belirlen- 
mesine yol açar. Bu nedenle  de maliyetlerin tahmin 
edilmesini zorla t�r�r. 
Ancak, gemi i letmelerinin  gerçeklere  dayanan  sa - 
lam kararlar almalar� için, yapacaklar� kapasite plan- 
lamas�, teknik verimliliklerini kontrol  etmek  ve ma- 
liyetleri kontrol alt�nda tutarak  azaltmak ve böylece 
karlar�n� art�rmak için maliyet muhasebesi sistemini 
belirli yöntemlere  göre  oturtmak  zorundad�rlar. Bu 
nedenle  çal� man�n ikinci ba l� �nda bu konular bah- 
sedilerek konun önemi belirtilmi tir. 
Üçüncü ba l�k alt�nda da maliyet sisteminin kurulma- 
s� ve böylece maliyet muhasebesinin hedefine hatta, 
seferin veya hatt�n tutarsal olarak ne kadar (ba ka bir 
de i le, ton/mil  veya yolcu/mil’in ne  kadar) tutara 
mal oldu unu hesaplayabilmek  için ilk ad�m olarak 
maliyet türlerini belirleyip, incelemeye çal� �lm� t�r. 
Bu çal� ma, maliyet  türlerinin  belirlenmesiyle, daha 
sonra  yap�lacak olan deniz  ula t�rma  i letmelerinde 
maliyet sisteminin kurulmas� için gider yerlerinin tes- 
pit edilmesi ve da �t�m kriterleri belirlenmesi ara t�r- 
malar�na zemin haz�rlamas� yönüyle önemlidir. Kald� ki 
da �t�m kriterleri konusu oldukça tart� mal� ve zordur. 
Özellikle, ülkemizde yetersiz ihracat�n olmas� gerçe i, 
dünya  ticaretinin  %90’n�n�n deniz yoluyla gerçekle - 
tirildi i bir dünyada,  deniz  ula t�rma  i letmelerinin 
ta �ma  hizmeti  ihracat�  yoluyla büyük  gelirler elde 
edece ini  göstermektedir. Ülkemizin co rafik konu- 
mu ve üç taraf�n�n denizlerle çevrili olmas� ülke-
mizin denizcilikte  ileri olmas�n�  gerektirmektedir.  
Ancak, bu maliyetlerin kontrol edilmesi yoluyla 
gerçekle ecektir. Maliyet aya � deniz ta �mac�l� � 
sektöründe en iyi ekilde yap�labilirse, devletin te vik 
ve yard�mlar�n�n da ne kadar olmas� gerekti i tar-
t� maya aç�labilir. Navlun piyasas� deniz ula t�rma i -
letmelerinin gelirlerini belirledi i için kar� belirleme 
ve iyile tirme çal� malar� sadece maliyet kontrolü ile 
gerçekle tirilmektedir. Bu tespit bile tek ba �na mali-
yet muhasebesinin deniz ula t�rma i letmeleri aç�s�n-
dan ne kadar önemli oldu unu ortaya koymaktad�r. 
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BA IMSIZ DENET MDE KAL TE 

Yücel AKDEM R/ TÜRMOB Genel Sekreteri 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhase- 
be ve Denetim Standartlar� Kurumuna ili kin 660 sa- 
y�l� KHK, mesle imiz aç�s�ndan gerek muhasebe uygu- 
lamalar� ve muhasebe standartlar�  gerekse  denetim 
ve denetim  standartlar�  alan�nda  devrim niteli inde 
düzenlemeler getirmektedir. Bu yeni düzenleme- 
lerle meslek olarak muhasebe ve denetim  alan�nda 
yeni bir sürece giriyoruz. Bu nedenle  bu y�l 4-5 May�s 
2012’de Samsun’da gerçekle tirdi imiz “7. Türkiye 
Muhasebe  Forumu”nun  gündemini “YEN  MUHASE-
BE VE DENET M SÜREC NDE TÜRMOB’UN ROLÜ” 
olarak belirledik. 
Yeni TTK, Türkiye ekonomisine  yeni bir sayfa açmak- 
ta; daha  effaf, daha  dürüst, kurumsal yönetim  ilke- 
lerine dayanan  ve uluslararas� standartlarda kurallar� 
olan bir ticaret ortam�n� öngörmektedir. Yeni Kanun’ 
un ticari hayata getirece i  düzenlemeler ile effafl�k, 
hesap verilebilirlik ve güvenilirlik temelinde kurumsal 
yönetimin tüm i letmelere uygulanmas� gerekti inin 
alt� çizilmektedir. Bu çerçevede  Uluslararas� Finansal 
Raporlama Standartlar�’na (UFRS) uygun finansal tab- 
lo haz�rlanmas�, Uluslararas� Denetim  Standartlar�’na 
uygun  ba �ms�z  denetim,  kurumsal  yönetimin  ge- 
reklili i  olan iç kontrol ve iç denetim  gibi konularda 
birçok uluslararas�  standard�  benimsetmekte ve bu 
noktada de i imi zorunlu hâle getirmektedir. 
Uluslararas� düzeyde mesle imizin kabuk de i tirdi i 
bir dönemi  birlikte ya �yoruz. Meslekte denetim  ön 
plana ç�kmaktad�r. Denetçi olman�n temel art�, gerek 
yeni TTK’ nin 400. maddesi,  gerekse  660 say�l� KHK’ 
nin 2. maddesi uyar�nca, SMMM ya da YMM ruhsat�na 
sahip olmakt�r. Denetçilik mesle imizin bir uzmanl�k 
alan�d�r. Denetçi olmak için bu uzmanl� a ili kin ilave 
e itim yeterli olarak görülmelidir. Bu nedenle, SMMM 

ya da YMM belgesine  sahip bir meslek mensubunun 
denetim  belgesi için ayr� bir s�nava girmesine gerek 
bulunmad� �n�  dü ünmekteyiz.   Ayr�ca Yeni  Kamu 
Gözetimi Kurulundan  beklentimiz  ruhsatlar  aras�n- 
da  fark yarat�p, bir kesime  ayr�cal�k tan�mamas�d�r. 
Denetçilik uzmanl� � aç�s�ndan SMMM ve YMM unva- 
n�n�n bir fark� yoktur. Zira TTK’ nin 400. maddesinin 
gerekçesinde ba �ms�z denetim  aç�s�ndan mesleki 
unvanlar  aras�nda  bir fark olmad� �  aç�k bir ekilde 
ifade edilmektedir. Di er taraftan  uluslararas� stan- 
dartlara göre ba �ms�z denetim  ekip i idir. SMMM ve 
YMM’ler birlikte ba �ms�z denetim  i iyle s�n�rl� ortak- 
l�klar kurabilmelidir. 
Global düzeyde  denetçinin kimler olaca �na yönelik 
2 temel düzenleme vard�r. Bunlardan ilki IFAC 8 nu- 
maral� Uluslararas� E itim Standard� di eri ise Avrupa 
Birli inin 8. direktifidir. Her iki düzenlemede mesleki 
e itimi ve deneyimi ön plana ç�karmakta, denetçi ol- 
mak için CPA s�navlar� haricinde ilave bir s�nava gerek 
görülmemektedir. 
Buna göre, uluslararas� düzeyde  denetçi  olman�n  
üç temel art� vard�r: 
Mesleki ehliyet ve ruhsat 
Denetim alan�nda deneyim 
Sürekli e itime tabi olmak 
CPA olmu  bir muhasebe meslek mensubu bu unvan� 
ald� �nda ayn� zamanda ba �ms�z denetçi olmu tur. 
Yukarda aç�klad� �m uluslararas� uygulamalar ve TTK 
mad 400 kapsam�nda  u aç�kt�r ki; TÜRMOB bünye- 
sindeki SMMM ve YMM unvanl� tüm meslek mensup- 
lar�m�z staj, mesle e  giri , mesleki yeterlilik s�navlar� 
ve sonras�nda  sürekli mesleki e itimler kapsam�nda, 
müfredat�m�z�n  bir gere i  olarak ba �ms�z denetim 
alan�nda  e itilmekte  ve s�navlardan  geçmektedirler. 

Yücel AKDEM�R/
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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SMMM ve YMM’ler mesleki alanda 
s�nav vermi , denetim  dahil s�nav- 
lar� a arak ruhsat  alm� lard�r. Ayr� 
bir denetim  s�nav�na gerek bulun- 
mamaktad�r. 
Ba �ms�z denetimde denetçileri 
ilave bir s�nava tabi tutmakla dene- 
tim kalitesinin art�r�lamad� � SPK 
Ba �ms�z Denetleme  Lisanslama 
s�navlar� sonuçlar�yla ortaya ç�k- 
m� t�r. Nitekim SPK resmi nternet 
sitesinden al�nan bilgilere göre, 
Kas�m 2010 SPK Ba �ms�z Denetim 
S�nav Sonuçlar�’na göre s�nav�n 
ba ar� oran� %6.73’tür. Yine SPK res-
mî nternet sitesindeki bilgilere gö-
re; SPK taraf�ndan 2008-2010  dö-
neminde toplam 47 ba �ms�z de-
netleme kurulu unda kalite kont-
rol çal� mas� yap�lm� , bu inceleme 
sonuçlar�na göre; 7 kurulu  liste-
den ç�kar�lm� , 16  kurulu   idari  
para cezas� alm� , 20 kurulu  ise 
uyar� alm� t�r. SPK’n�n belirledi i 
denetim kalitesi dü ük düzeydedir.  
Bu sonuçlar;  ba ar�  oran�  %6.73 
gibi çok dü ük olan bu denli zor 
s�navlar� geçerek denetçi olmu  
ki ilerin kalite düzeylerinin arzu 
edilen seviyede olmad� �n� göster-
mektedir. 

 
 
 

Yeni TTK, Türkiye 
ekonomisine yeni bir 
sayfa açmakta; daha 

effaf, daha dürüst, 
kurumsal yönetim 
ilkelerine dayanan 

ve uluslararas� 
standartlarda 

kurallar� olan bir 
ticaret ortam�n� 

öngörmektedir. Yeni 
Kanun’ un ticari 
hayata getirece i 
düzenlemeler ile 

effafl�k, hesap 
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güvenilirlik temelinde 
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uygulanmas� 

gerekti inin alt� 
çizilmektedir. 

Sonuç olarak unu rahatl�kla ifade 
edebiliriz ki zor s�nav ya da s�nav- 
lar yaparak denetimde kaliteyi sa - 
lamak mümkün de ildir, kalite an- 
cak iyi bir e itimle kazand�r�labilir. 
Yukar�da belirtti imiz  uluslararas� 
standart ve uygulamalar� de erlen-
dirdi imizde ülkemiz aç�s�ndan ba-

�ms�z denetim ve kalitesine ili - 
kin u sonuçlara ula mam�z müm- 
kündür: 
Denetim,  mesle imizin  alt bir uz- 
manl�k alan�d�r. 
Denetim uzmanl� � e itimle sa la- 
n�r. 
Her bir alt mesleki uzmanl�k için 
ayr� bir s�nava gerek bulunmamak- 
tad�r. 
Deneyim art� için mesle e  giri te 
bir denetçi yan�nda staj yeterli gö- 
rülmelidir. 
Denetim örnek uygulamalar� (vak’a  
çal� malar�)  tecrübe   için  yeter 
art olmal�d�r. 

TÜRMOB e itim seferberli i kabul 
görmeli ve denetçi  olman�n temel 
ve tek ko ulu olmal�d�r. 
Ba �ms�z denetimde kalite zor s�- 
navlar  yap�larak de il, kaliteli bir 
e itim modeli ile yakalanabilir. 
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APARTMAN VE (KONUT) S TE YÖNET MLER N N 
GÜNCEL VERG SEL SORUNLARI 

eref TEKTA  
Vergi Dairesi Müdürü 

Önceleri müstakil evlerde oturuyorduk. Sonra apart- 
manlar yap�lmaya ba land�. Siteler ve son dönemde 
rezidanslar. Böylece kap�c�m�z, kalorifercimiz, bahç�- 
van�m�z, güvenlik görevlimiz, ortak yerlerimiz, sosyal 
tesislerimiz, yönetim plan�m�z, yöneticimiz oldu. 
634 say�l� Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat 
mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünü (ana 
gayrimenkul) sekiz ba �ms�z bölümden olu uyorsa  
yönetici atanmas� zorunludur. 
“Madde 34 - Kat malikleri, ana gayrimenkulün yöneti- 
mini kendi aralar�ndan veya d� ar�dan seçecekleri bir 
kimseye veya üç ki ilik bir kurula verebilirler. Bu kimseye 
“Yönetici”, kurula da “Yönetim Kurulu” denir. 
Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba �ms�z bö- 
lümü varsa, yönetici atanmas� mecburidir. 
Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir ki inin mülki- 
yetinde ise, malik kanunen yönetici durumundad�r. 
Yönetici, kat maliklerinin, hem say� hem arsa pay� bak�- 
m�ndan ço unlu u taraf�ndan atan�r.(…)” 
Yine ayn� Kanun’un 4’ncü maddesinde “ortak yerler” 
say�lm� t�r. Son f�kra ile de “Yukar�da say�lanlar�n d�- 
�nda kal�p da yine ortakla a kullanma, korunma veya 

faydalanma için zaruri olan di er yerler ve eyler de (or- 
tak yer) konusuna girer.”  hükmü getirilmi tir. 

Ortak ya am�n getirdi i bu yeniliklerle, birçok kanun, 
tüzük, yönetmelik apartman ve site sakinlerini ilgilen- 
dirir hâle gelmi tir. Günümüzde  apartman ve site yö- 
netimleri malik ve kirac�lar d� �nda, bu i i meslek edi- 
nen gerçek ki i ve irketler ile kooperatifler taraf�ndan 
da yürütülmektedir. 
Bu yaz�m�zda apartman ve konut  sitelerinde  ortaya 
ç�kan güncel  durumlar, vergisel boyutlar� ile ele al�- 
nacakt�r. 

I- APARTMAN/S TE  YÖNET M  TARAFINDAN  TOP- 
LANAN A DAT VE BENZERLER N N BANKAYA YATI- 
RILMASI HAL NDE ELDE ED LEN FA Z 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin  8. bendin- 
den hareketle, apartman veya sitedeki konutlara veri- 
len hizmetler ile ortak giderlerin kar �lanmas� amac�y- 
la malik veya kirac�lardan gider kar �l� �, aidat, avans 
gibi isimler alt�nda toplanan paralar�n yat�r�lmas� su- 
retiyle apartman/site yönetimi taraf�ndan  bankalar- 
da aç�lm�  bulunan  mevduat  hesaplar�na  yürütülen 
faizler ile bu paralar�n repoda  de erlendirilmesi  ne- 
ticesinde  elde edilen repo kazanc�ndan  gelir vergisi 
tevkifat� yap�lmamas� gerekmektedir. 
Ancak, söz konusu hesaplar�n  apartman/site yöneti- 
cisi veya bir ba ka gerçek ki i ad�na aç�lm�  olmas� ha- 
linde bu hesaplara yürütülecek faiz ve sa lanan repo 
kazanc�ndan yukar�da sözü edilen Kanun hükümleri- 
ne dayan�larak gelir vergisi tevkifat� yap�lacakt�r. 
 
 
II-ORTAK YERLER N K RAYA VER LMES  
A-Tüzel Ki ili i Olmayan Toplu Konut Site Yöneti- 
minin Tüm Kat Maliklerinin Ortak Olduklar� Kap�c� 
Dairelerini Mesken Olarak Kiraya Vermesi 
1-Mesken olarak Kiraya Verilmesi Hâlinde: 
Kap�c� daireleri,   kat  maliklerinin ortak  olarak özel 
mülkiyetlerindedir. Bu nitelikteki bir veya birkaç da- 
irenin site yönetimi taraf�ndan  mesken olarak kiraya 
verilmesi durumunda; kat maliklerinin hisselerine dü- 
en kira gelirinin, elde edildi i y�l için istisna miktar�n� 

(2012 takvim y�l� için belirlenen 3.000 TL) a mas� hâ- 
linde, kat malikleri taraf�ndan  gayrimenkul sermaye 
irad� olarak y�ll�k beyanname ile beyan edilmesi ge- 
rekmektedir. 
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GVK.’nin  94.  maddesinde sa- 
y�lanlara  mesken  olarak kiraya 
verilmesi hâlinde: 
Kap�c� dairelerinin,  Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 94. maddesinde sa- 
y�lanlara kiraya verilmesi hâlinde, 
özel mülkiyet sahibi gerçek ki ilere 
isabet eden gayrisafi tutar� üzerin- 
den, ayn� Kanun’un 94/5-a mad-
desine göre gelir vergisi tevkifat� 
gerekmektedir. 
GVK’nin  94.  maddesine göre 
tevkifat  yapma mecburiyetinde 
olmayanlara mesken  d� �nda ki- 
raya verilmesi hâlinde, GVK’nin 
86/1-d maddesi: 
“- A a �da  belirtilen  gelirler  için 
y�ll�k beyanname verilmez, di er 
gelirler için beyanname verilmesi 
hâlinde  bu  gelirler beyannameye 
dâhil edilmez. 
1. Tam mükellefiyette; 
(…) 
d) Bir  takvim  y�l� içinde elde edi- 
len ve toplam� 600 milyon lira- 
y�(**) (280  Seri No’lu Gelir Ver- 
gisi  Genel  Tebli i  ile  2012  y�l� 
için 1.290 TL’yi) a mayan, tevkifa-
ta ve  istisna uygulamas�na  konu  
olmayan menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratlar�.” hükmündedir. 
Yukar�daki hüküm gere i; örne in, 
basit usulde  vergiye tabi olanlara 
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yeniliklerle, birçok 
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lerce o y�lda elde edilmi  gayrimen- 
kul sermaye  irad�d�r.  Söz konusu 
iratlar�  sa layanlarca   (kirac�larca) 
Gelir Vergisi  Kanunu’nun  94.mad- 
desinin 5/a bendi uyar�nca tevkifat 
yap�lmas� ve muhtasar beyanname 
ile beyan edilmesi gerekmektedir. 
C-Ortak Mülkiyet Olan Site Alan�na 
Kira Kar �l� �  Baz stasyonu  Kurul- 
mas�: 
Ortak mülkiyet olan site alan�n�n 
TL  veya  yabanc�  para  cinsinden 
baz istasyonu kurulmak üzere 
kiraya verilmesi sonucunda elde 
edilen  gelir, niteli i bak�m�ndan 
gayrimenkul  sermaye  irad�d�r. 
Dolay�s�yla ortak  mülkiyet  olan 
site alan�n�n kiraya verilmesi so- 
nucunda  elde  edilen  kira geliri 
o y�lda elde edilmi  gayrimenkul 
sermaye  irad�d�r. Bu iratlar kat 
maliklerinin paylar�na dü en mik- 
tar�n,  sözü  edilen  iratlar� sa la- 
yanlarca Gelir Vergisi Kanunu’nun 
94.maddesinin  5/a bendi  uyar�n- 
ca tevkifat yap�lmas� ve muhtasar 
beyanname ile beyan edilmesi 
gerekmektedir. 
 
III-S TE YÖNET M N N EMLAKÇI- 
LIK,  CAFE   LETMEC L   YAP- 

kiraya verilmesi hâlinde  kat maliklerinin hisselerine 
dü en  ve tevkifat suretiyle  vergilendirilmemi   olan 
kira gelirleri 2012 y�l� için 1.290 TL’yi a mamas� 
hâlinde beyan edilmeyecektir. 

B-Apartman Yönetiminin Ortak Mülkiyet Olan 
Apartmana Ait  Bahçe ve Dükkân�  Yeri Olarak 
Kiraya Vermesi: 
Ortak mülkiyete ait bahçe ve dükkân�n i  yeri olarak 
kiraya verilmesi hâlinde elde edilen kira geliri, malik- 

MASI; OTOPARK LETMES : 
A-Site Yönetiminin Emlakç�l�k Yapmas�: 
Site yönetiminin  bedel  kar �l� � emlak  i letmecili i 
yapmas� ve bu durumun  ihbar veya yoklama netice- 
sinde  tespiti  hâlinde  bu  faaliyetten  elde  edilen  ka- 
zanç, ticari faaliyet olarak de erlendirilecektir. 
 
 
B-Site Yönetiminin Cafe letmecili i Yapmas�: 
Site yönetim  kurulunun, site sakinlerine hizmet ver- 
mek amac�yla aç�lan sosyal tesislerde (yüzme havuzu, 
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tenis kortu ve çocuk park�) burada 
geçirilen süre içinde su, kahve, çay, 
me rubat,   hamburger  vs.   sat� � 
(cafe i letmecili i) yapmas� hâlinde 
bu  faaliyetin  ticari faaliyet  olarak 
de erlendirilmesi gerekmektedir. 
Site yönetim  kurulunun  Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin 
(D) bendinde say�lan kurumlar ara- 
s�nda  yer  almad� �ndan  kurumlar 
vergisine  tabi  olmay�p  yürütülen 
faaliyetin adi ortakl�k eklinde de- 

erlendirilerek site  maliklerinin 
adi ortakl� �n�n orta � olarak kabul 
edilmesi  ve  vergilemenin   de  adi 
ortakl� a  ili kin genel  hükümlere 
göre yap�lmas� gerekmektedir. 
C-Site Yönetiminin Otopark let- 
mesi: 

Site yönetim kurulunca site  sakin-
lerine hizmet  vermek amac�yla aç�-
lan ve ücret  mukabili hizmet  veri-
len kazanç sa lama potansiyeline 
sahip otopark i letmesi ticari faa-
liyet olarak kabul edilmektedir. 

 
 
 

Apartman/ Site 
yöneticili i 

GVK’nin 94/1. 
maddesine göre 

“sair kurum” olarak 
tan�mland� � için, 

istisna kapsam�nda 
olmayan ve ücretli 

olarak çal� t�r�lanlara 
yap�lan ödemelerden 

vergi tevkifat� 
yapacakt�r. 

line sahip olmas� gerekmektedir. 
Buna göre,  sitenin  ortak  ihtiyaç- 
lar�n�  kar �lamak  üzere  binalar�n 
ba �ms�z bölümünde yap�lan ha- 
vuzun giderlerini kar �lamak ama- 
c�yla site  yönetim   kurulu  karar� 
ile hizmetten yararlanan malik ve 
kirac�lar ile misafirlerinden  aidat 
veya ba ka  adla  bir bedel  tahsil 
edilmesi  (giderin  payla t�r�lmas�) 
ticari  faaliyet  olarak  nitelendiri- 
lemez.   Dolay�s�yla  tahsil   edilen 
bedellerinde ticari kazanç oldu u 
ileri sürülemez. 
Ancak havuzdan; malik ve kirac�lar 
ile misafirleri d� �nda 3. ah�slar�n 
ücret mukabili faydaland�r�lmas� 
hâlinde;  faaliyet ve organizasyon 
kazanç sa lama  potansiyeline  sa- 
hip olaca �ndan  böyle bir durum- 
da icra edilen faaliyetler ticari faa- 
liyet niteli inde olacakt�r. 
IV-APARTMAN/S TE YÖNET M  

TARAFINDAN  YAPILAN  ÜCRET 
ÖDEMELER : 

Otopark i letmecili i adi ortakl�k hâlinde yürütülen ti- 
cari faaliyet olarak de erlendirilecek; site maliklerinin 
adi ortakl� �n�n orta � olarak kabul edilmesi suretiyle 
vergileme, adi ortakl� a ili kin genel hükümlere  göre 
yap�lacakt�r. 
D-Yüzme Havuzunu Kullananlardan Ücret Al�nmas�: 
Baz� tatil sitelerinin ortak ba �ms�z bölümünde site 
sakinlerine hizmet vermek üzere, yüzme havuzu bu- 
lunmaktad�r. Havuza giren site sakinlerinden ve bun- 
lar�n misafirlerinden gider kar �l� � olmak üzere mak- 
buz düzenlenerek bir bedel al�nmaktad�r. 
Bir faaliyetin ticari faaliyet say�labilmesi için, kazanç 
sa lama niyet ve kast� gerekmemekle birlikte faaliyeti 
icra eden  organizasyonunun bütün  unsurlar�yla bir- 
likte de erlendirildi inde; kazanç sa lama potansiye- 

Ki ilerin baz� amaçlarla birle erek meydana  getirdik- 
leri ve kendilerinden  ayr� ba �ms�z bir ahsiyeti olan 
te ekküller genel olarak “sair kurum” olarak tan�mlan- 
maktad�r. Dolay�s�yla 634 say�l� Kat Mülkiyeti Kanunu 
hükümlerine göre kurulan apartman veya site   yöne- 
ticili inin vergi tevkifat� yapma zorunlulu u bulunan 
ki i ve kurumlar�n belirtildi i 94. madde içeri inde yer 
alan “sair kurum” olarak de erlendirilmesi  gerekmek- 
tedir. 
A-Site Yöneticisine ve Denetçilere Yap�lan Ücret Öde- 
meleri: 
Yönetici ve denetçilerin  kat malikleri d� �ndan  seçil- 
mesi hâlinde, kendisine yönetim plan�nda ya da söz- 
le mede  saptanan ücret  ödemesinin,  gerçek  ücret 
olarak kabul edilecektir. Yap�lan ücret ödemelerinden 
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104. madde- 
lerine göre “gelir vergisi tevkifat�” yap�lmas� gerek-
mektedir. 
Ancak, yönetici ve denetçilerin  kat malikleri aras�n- 
dan seçilmesi hâlinde, bunlara  sa lanan  menfaatler, 
634 say�l� Kat Mülkiyeti 35.-38. maddelerinde belirti- 
len görev ve sorumluluklar�n külfeti ve bu görevin ye- 
rine getirilmesinde yap�lmas� gerekli olan masraflar�n 
kar �l� � niteli inde olmas� nedeniyle, bunlar�n vergi- 
lendirilmemesi gerekir. 
Gelir daresi Ba kanl� �n�n 24.06.2010 tarihli mukte- 
zas�nda, 
“(…) kat malikleri aras�ndan seçilen yönetici ve deneti- 
cilere yönetim giderlerine kat�lmama oran�nda yap�lan 
ödemelerin gerçek ücret olarak kabul edilmemesi nede- 
niyle gelir vergisi tevkifat�na tabi tutulmamas�  gerek- 
mekte  olup bu ki ilere yönetim  giderlerinin üzerinde 
bir ödeme yap�lmas� durumunda ise fazla k�sm�n ücret 
olarak vergilendirilmesi gerekti inden bu tutar üzerin- 
den gelir vergisi tevkifat� yap�laca � tabiidir.”  eklinde 
görü  verilmi tir. 
B-Apartman/Site  Yöneticili i  Taraf�ndan   Kap�c� 
ve/veya Kaloriferci Çal� t�r�lmas�: 
Apartman/site  yöneticili i taraf�ndan  kap�c�l�k ve ka- 
lorifercilik hizmetinde   bir i çi çal� t�r�lmas� hâlinde 
stopaj gelir vergisi yönünden mükellefiyet kayd� aç- 
t�r�lacak m�d�r? Apartman yönetimi sair kurum olarak 
de erlendirilecek  midir? Apartman yönetimi, çal� t�r- 
d� � kap�c� ve/veya kaloriferciye yapt� � ödemelerden 
gelir vergisi tevkifat� yapacak m�d�r? 
Gelir Vergisi Kanunu’nun a a �daki 23/6 nc� maddesi 
ile kap�c� ve kalorifercilerin ücretleri gelir vergisinden 
istisna edilmi tir. 
“6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tara- 
f�ndan evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret 
mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçili i, süt ni- 
nelik, dad�l�k, bahç�vanl�k, kap�c�l�k gibi özel hizmet- 
lerde çal� t�r�lanlard�r.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler 
istisna kapsam�na dâhil de ildir)” 
Bu nedenle  sadece  kap�c� ve/veya kaloriferci çal� t�- 
ran apartman yönetimleri mükellefiyet tesis ettirme- 

yecek, bunlara yapt� � ödemelerden gelir vergisi tev- 
kifat� yapmayacaklard�r. 
Apartman/Site yöneticili i GVK’nin 94/1. maddesine 
göre “sair kurum” olarak tan�mland� � için, istisna 
kapsam�nda  olmayan ve ücretli olarak çal� t�r�lanlara 
yap�lan ödemelerden vergi tevkifat� yapacakt�r. 
C- Temizlik Görevlisi, Bahç�van, Tesisatç� Ve Elekt- 
rikçilere Yap�lan Ödemeler 
Temizlik görevlisi,  tesisatç� ve elektrikçilere yap�lan 
ödemelere ili kin idari görü   zaman  içerisinde  de- 

i mi tir. 09.09.2004 tarihli a a �daki muktezada söz 
konusu hizmetleri ifa edenler   GVK’nin 23/6. mad- 
desinde  “hizmetçi” kapsam�nda   de erlendirilmi tir. 
Muhasebeci ve spor yetkilisi ise kapsam d� �nda de- 

erlendirilmi tir. 
“Sitenin güvenli ini sa lamakla görevli k�l�nan “güven- 
lik görevlilerinin” ve bir yeri bekleyip korumakla görevli 
kimse olarak tan�mlanan “bekçilik” görevini yapan ki i- 
lerin kap�c�l�k görevini yürüten kimselerle ayn� nitelikte 
görevli oldu una karar verilmi  olup site yönetimine 
ba l� olarak çal� t�r�lan güvenlik elemanlar�n�n (bekçi, 
kap�c� gibi) Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6.maddesinde 
belirtilen “hizmetçi” kapsam�nda de erlendirilmesi ge- 
rekmekte olup bu ki iler ile temizlik görevlisi, bahç�van, 
tesisatç� ve elektrikçilere yap�lan ödemelerin Gelir Vergi- 
si Kanunu’nun 61.maddesiyle tan�m� yap�lan ücret öde- 
meleri d� �nda tutularak Gelir Vergisi’nden istisna 
edilmesi gerekmektedir. Ancak, muhasebeci ve spor 
yetkilisi unvanl� personelin 23/6. maddede belirtilen 
“hizmetçi” kapsam�nda de erlendirilmesi mümkün 
olmad� �ndan bu ki ilere yap�lan ödemelerin ücret 
olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.”(2) 
14.11.2011  tarihli  muktezada ise  bahç�van  ve  ka- 
loriferciye yap�lan ödemeler  istisna kapsam�nda;  
elektrikçi, temizlikçi, a ç�, güvenlik ve büro i lerinde 
çal� t�r�lanlara yap�lan ödemeler  ise kapsam  d� �nda 
de erlendirilmi tir. 
“Bu itibarla, 20 bloklu 960 daireli sitenin ba �ms�z bö- 
lümlerinden sadece 11 tanesinin i  yeri mahiyetinde bu- 
lunmas� söz konusu siteyi ticaret mahalline dönü tür- 
meyece inden, gerçek veya tüzel ki iye hizmet akdi ile 
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ba l� olmaks�z�n, ticaret mahalli olmayan sitede çal� t�- 
r�lan bahç�van ve kaloriferciye yap�lan ücret ödemeleri- 
nin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 1. f�kra- 
s�n�n 6 numaral� bendi  kapsam�nda gelir vergisinden 
müstesna tutulmas�; elektrikçi, temizlikçi, a ç�, güvenlik 
ve büro i lerinde çal� t�r�lanlar�n ise hizmetçi kapsam�n- 
da de erlendirilmesi mümkün bulunmad� �ndan, bu ki- 
ilere yap�lan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’ 

nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre vergi tevkifat� 
yap�lmas� gerekmektedir.” (3,4) 
D-Apartman Yöneticili i  Taraf�ndan  Kömür  K�r�- 
c� ve Ta �y�c�lar�na, Hamallara, Kül Nakliyesi için 
Traktör Sahiplerine Yap�lan Ödemeler 

Apartman/Site yöneticili inin; Gelir Vergisi Kanunu’  
nun  9.  maddesi  kapsam�nda  olan kömür k�r�c� ve 
ta �y�c�lar�na, hamallara, kül atan ve ta �yanlara gider   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pusulas�  kar �l� � yapaca �  ödemelerden ayn� Kanunun 94. 
maddesinin 13 numaral� bendi uyar�nca vergi tevkifat� 
yapmas� gerekmektedir. 
Gelir Vergisi Kanunun 9/3. maddesinde; odun ve kö- 
mür k�r�c�s�, hamallar gibi küçük sanat erbab� belirtil- 
mi tir. 
Ayn� maddenin 5. f�kras�na göre; ziraat i lerinde kul- 
land�klar�, traktör  gibi vas�talarla nakliyecili i mutat 
hâle getirmeksizin ara s�ra ücret kar �l� �nda e ya ve 
insan ta �yan çiftçiler gelir vergisinden muaft�r. 
 
 
Dipnotlar: 
(1)   Gelir   daresi   Ba kanl� �n�n   247.06.2010   tarih   ve   B.07.1.G B.4.06.17.02- 
DMG-1255-458 say�l� muktezas� 
(2) stanbul Defterdarl� �n�n 09.09.2004  tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-23/6 say�l� 
muktezas� 
(3) stanbul Vergi Dairesi Ba kanl� �n�n 14.11.2011 tarih ve B.07.1.G B.4.34.16.01-GVK 
23-1999 say�l� muktezas� 
(4)  stanbul  Vergi  Dairesi  Ba kanl� �n�n  29.09.2011  tarih  ve  B.07.1.G 
B.4.34.19.02-019.01-1676 say�l� muktezas� 
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VERG  KAYITLARININ RE’SEN TERK  (1) 
 
 
 
 

Mustafa KÖSEO LU / Gelir Uzman� 
 
 

Bilindi i üzere mükelleflerin i e ba lama  ve terk bil- 
dirimlerinin ne ekilde yap�lmas� gerekti i hususuna 
213 say�l� Vergi Usul Kanunu’ nda yer verilmi tir. 
Ancak belirlenen  ekillerde veya hiç 
yap�lmayan i i terk bildirimleri nede- 
niyle özellikle irketler  ba ta  olmak 

cek yöntemler 2004/13 Say�l� ç Genelge ve devam�n- 
da ç�kar�lan mevzuatlar ile düzenlenmi tir. Bu genel- 
ge esas olarak vergi dairelerinin yapacaklar� i lemleri 

belirlemekte  olup  burada  ge- 
çen hususlar�n bir an evvel ilgili 
dairece   yap�lmas�  çok  büyük 

üzere   bu   durumda  bulunan    tüm 
mükelleflerin, mükellefiyet kay�tlar� 
gereksiz yere aç�k kalmakta ve hat�r� 
say�l�r büyüklükte cezalara maruz ka- 
l�nmaktad�r. 
Tüzel ki ilerde ise bu durum daha 
vahim bir hâl almaktad�r. Ticaret Sicil’ 
den kapat�lamayan, dolay�s�yla da ver- 
gi dairesi mükellefiyet kay�tlar� siline- 
meyen irketler ise konu ile muhatap 
olan herkesin sorunu  olmaya devam 
etmektedir. 
Vergi idaresi ise buna  ili kin yapt� � 
çe itli düzenlemelerle yap�lan gerek- 
siz ve  külfetli i lere  k�smen  çözüm 
bulmay� ba arm� t�r. 
Bu makalede, bahsedilen   sorunlar�n 
en ba tan  ve olabildi ince  sorunsuz 
çözülmesinde  yard�m� olaca � dü ü- 
nülen baz� pratik bilgiler verilmeye 
çal� �lacakt�r. 
Ayr�ca konunun ihtilafl� bir  durum 
almas� hâlinde  ise a a �da  aç�klanan 
basit i lemlerin mükellefler ya da 
temsilcilerce  yap�lmas� gerçek  duru- 
mun  ortaya  ç�kar�lmas� bak�m�ndan 
oldukça etkili olacakt�r. 
Re’sen  terk  uygulamalar�nda   izlene- 

En basit 
anlat�m�yla res’en terk 
kurallara uygun terk 

ba vurusu yap�lmam�  
veya hiç terk 

ba vurusu yap�lmam�  
olmas� durumunda 

dahi mükellefin 
gayri faal oldu unun 

veya gerçek bir 
faaliyeti olmad� �n�n 

(sahteci) yine ayn� 
genelgede belirlenen 
usuller çerçevesinde 

vergi dairesince 
tespit edilmeye 
çal� �lmas�d�r. 

önem arz etmektedir. 
Ancak i  yükü nedeniyle terk ta- 
rihinin belirlenmesinde bu  ka- 
dar önemli role sahip yoklama, 
yaz� ma  gibi i lemlerde  gecik- 
meler ya and� � da ortadad�r. En 
basit anlat�m�yla res’en terk 
kurallara uygun terk ba vurusu 
yap�lmam�   veya hiç terk  ba - 
vurusu  yap�lmam�   olmas� du- 
rumunda  dahi mükellefin gayri 
faal oldu unun veya gerçek bir 
faaliyeti  olmad� �n�n   (sahteci) 
yine ayn� genelgede belirlenen 
usuller  çerçevesinde  vergi  dai- 
resince  tespit  edilmeye  çal�- 
�lmas�d�r. (KDV beyannamesi 

verilmemesi,  vergi  inceleme 
raporu ile tespit edilmesi, di er 
ekillerde) 

Terk  ettirilmesi  gerekti inin 
anla �lmas�  hâlinde  ise  aksine 
bir durum  ortaya  ç�kana kadar 
(faaliyette bulundu unun tes- 
pit  edilmesi  gibi) vergi dairesi 
kay�tlar�  kapat�lmakta,   beyan- 

Mustafa KÖSEO�LU/
Gelir Uzman�
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name verme ile di er yükümlülüklerin yerine getiril- 
mesi ilgili ki iden (gerçek veya tüzel ki ilikten) 
istenmemektedir. (Tasfiye ve iflas ile özellikli durum-
lar hariç) 
Ancak buradaki en temel sorun vergi idaresince tes- 
pit edilen terk tarihi ile gerçek durumdaki olan ya da 
mükellefin talep etmi  oldu u terk tarihinin kimi za- 
man uyu mamas�d�r. 
Bu nedenle  olu an bir zaman farkl�l� � ise mükellefe 
negatif anlamda parasal olarak yans�maktad�r. 
Mükelleflerin ve/veya muhasebecilerinin a a �da ya- 
z�lan ekilde baz� tedbirli i  ve i lemler yapmalar�, 
lgili dairelerine  çe itli bilgi ve belgeleri  zaman�nda 
sunmalar� ve terk talebinde  bulunmalar�, k�sacas� 
vergi dairelerinin gerçek duruma  do ru  bir an evvel 
yönlendirilmesi herkesin yarar�na olacakt�r. (Sahteci 
mükellefler için bu durum kendi kendilerini ihbar 
etmek anlam�na gelece inden anlat�lar�n onlar için 
geçerli olamayaca � tabiidir.) 
Yap�lmas� tavsiye edilenler özetle a a �daki gibidir: 
- Mükellefin bütün  faaliyet araçlar�n�n (araç, makine 

gibi) elden  ç�kar�larak i letmenin, herhangi  bir faali- 
yet yapamayacak, yani tabiri caizse bombo   duruma 
getirilmesi, bu durumun  vergi dairesine an�nda bildi- 
rilmesi, gerekli tespitin  yap�lmas�n�n  talep  edilmesi 
ve yapt�r�lmas�, isletmenin  gerçek  anlamda  faaliyet 
yapamayacak oldu unun anlat�lmas�, 
- letmenin katma de er  vergisi beyannamesini üst 
üste vermedi i ikinci dönemin hemen ard�ndan ba l� 
bulunulan  vergi dairesine  i in terk edildi inin, her- 
hangi bir faaliyette bulunulmad� �n�n beyan edilmesi 
ve çok fazla zaman kaybedilmeden ilk yoklaman�n tu- 
tulmas�n�n sa lan�lmas�, 
-  adresi ya da adreslerinden ayr�ld� �na ili kin mülk 
sahipleri nezdinde  yoklama tutulmas�n�n  talep  edil- 
mesi ve yoklama tutturulmas�, 
- Vergi dairesine  ba vurularak  tüm  belgelerin  iptal 
ettirilmesi (fatura vb), ödeme  kaydedici cihaz�n son 
durumunun tespitinin talep edilmesi, 
- Re’sen terk i lemlerinin tamamlanmas�ndan sonra 
kendilerine mükellefiyet kayd�n�n kapand� �na ve 
re’sen terk  ettirildi ine  dair yaz� verilmesinin  talep 
edilmesi. 



�zmir SMMMO

6666 dayan��madayan��ma

PART-T ME ÇALI ANLARIN SOSYAL GÜVENL K HAKLARI 

Berna GÖKCEN AYAN 
Bornova Naci ahin Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü 

I- G R  
 sözle meleri,  uygulamada   genellikle  görüldü ü 

gibi, i yerinde sürdürülen haftal�k (45 saat) ve günlük 
(7,5 saat) çal� ma sürelerine uygun olarak tam süreli 
yap�labilece i gibi, i yerinde uygulanan  çal� ma sü- 
relerinin alt�nda k�smi çal� ma süresini içeren ekilde 
de yap�labilir. 4857 say�l� Kanun’un 13. maddesinde 
“ çinin normal haftal�k çal� ma süresinin, tam süreli i  
sözle mesiyle çal� an emsal i çiye göre önemli ölçü- 
de daha az belirlenmesi durumunda yap�lan 
sözle me, k�smi süreli i  sözle mesi” olarak  
tan�mlanm� t�r. K�smi süreli çal� ma, i yerinde tam 
süreli i  sözle mesi ile yap�lan emsal çal� man�n üçte 
ikisi oran�na kadar yap�lan çal� mad�r. (http:// 
www.ceis.org.tr, 2012). 
Bu ekilde çal� anlar�n tam süreli çal� anlar gibi sosyal 
güvenlik haklar�ndan faydalanabilmeleri için özellikle 
5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l�k Sigorta- 
s� Kanunu’nda önemli düzenlemeler yap�lm�  ve bu 
ki ilere çe itli haklar sa lanm� t�r. Özellikle k�smi 
süreli çal� anlar�n k�smi çal� t�klar� süreler d� �nda 
kalan günlerini iste e ba l� ödemesi veya borçlana-
bilme haklar�n�n getirilmesi part-time  çal� anlar için 
önemlidir. Ancak eksik kalan prim ödemesini kendi 
tamamlama zorunlulu u bulunan  dü ük ücretlerle 
çal� an sigortal�lar�n, sa lanan haklardan nas�l 
faydalanabilece i  de soru i aretidir. 
Çal� mam�zda part-time  çal� anlar�n sosyal güvenlik 
haklar� ve bu haklardan  faydalanabilme  artlar� de- 

erlendirilecektir. 

II-PART-T ME ÇALI ANLARIN GENEL SA LIK 
S GORTALILI I 
5510 say�l� Kanunun geçici 12. maddesi; “4857 say�- 
l�  Kanunu’nun 13. ve 14. maddelerine göre  k�smi 

süreli i  sözle mesiyle çal� anlar ile bu Kanun’a 
göre ev hizmetlerinde  ay içerisinde 30 günden az 
çal� an sigortal�lar�n eksik günlerine  ait genel  sa l�k 
sigortas�  primlerini  30  güne  tamamlama yüküm-
lülü ü 01.01.2012 tarihinde ba lar.”  hükmüne amirdir. 
Bu nedenle  01.01.2012 tarihinden  itibaren,  4857 sa- 
y�l�  Kanunu’nun 13. ve 14. maddelerine göre k�smi 
süreli veya ça r� üzerine çal� anlar ile ev hizmetlerin-
de ay içerisinde 30 günden az çal� anlar�n, Kanun’un 
88. maddesi gere i eksik günlerine ait genel sa l�k 
sigortas� primlerini 30 güne tamamlamalar� zorun-
ludur. Söz konusu ki iler ile ilgili olarak yap�lacak 
re’sen tescil i lemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
2012/2 say�l� Genelge’sinde  aç�klanm� t�r. Genelge 
hükmüne göre; “Kanunun  88. maddesinin  dördün-
cü f�kras� kapsam�nda; çal� anlar�n genel sa l�k 
sigortas� tescil i lemi, 01.01.2012 tarihinden  önce bu 
kapsamda  çal� �p bu tarihten sonra da çal� maya 
devam edecek sigortal�lar için ayl�k prim ve hizmet 
belgesinde eksik gün nedeni, “06- K�smi istihdam” 
veya “17- Ev hizmetlerinde  30 günden eksik çal� ma” 
seçene i i aretleyen i verenlere bir defaya mahsus  
olmak üzere sistem üzerinden sorularak yap�lacakt�r. 

verenlerin bu ekilde bildirim yapmamalar� ya da 
eksik bildirim yapmalar� hâlinde, sistem üzerinden 
her ay ayl�k prim ve hizmet belgesinin verilme 
süresinden  sonra (ay�n 1’i ila 30’u aras�nda ücret 
alanlar için takip eden ay�n 23’ü, ay�n 15’i ile 14’ü 
aras�nda ücret alanlar için takip eden ay�n 7’si) bu 
kapsamda  çal� an sigortal�lar�n genel sa l�k sigortas� 
tescil i lemi, Kurum taraf�ndan re’sen yap�lacakt�r. 
01.01.2012 tarihinden  itibaren i e ba layan sigortal�- 
lar için ise sigortal� i e giri  bildirgesinin “4857 say�- 
l� Kanun’un 13. ve 14. maddelerine göre k�smi süreli 
veya  ça r� üzerine ya da  ev  hizmetlerinde 30 günden
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az çal� �yor mu ?”, “Evet/Hay�r”,  “Çal� �lan  gün  say�s�” 
alan�n�n  i aretlenmesi  suretiyle  eksik gün  bildirimi 
yap�lan sigortal�lar re’sen tescil edileceklerdir. 
Ayl�k prim  hizmet  belgesinde “06- K�smi  istihdam” 
veya “17- Ev hizmetlerinde  30 günden eksik çal� ma” 
seçene i i aretlenecek, di er bir ifade ile sigortal� hiz- 
met dökümlerinin  eksik gün nedeni  k�sm�nda 06 ve 
17 kodu  olan sigortal�lar, çal� mad�klar� sürelere  ait 
genel sa l�k sigortas� primlerinin tamamlanmas� için 
60/g kapsam�nda re’sen tescil edileceklerdir 
01.01.2012 tarihinden  itibaren ge- 
nel sa l�k sigortas� primi ödemek 
bir zorunluluk hâle gelmi tir. K�smi 
süreli çal� an uzun  vadeli sigorta 
kollar� primini ödemese bile eksik 

samdaki sigortal�lar için ayr�cal�kl� bir düzenleme ola- 
rak de erlendirilebilir. 
Part-time çal� an ve çal� t�klar� ay içinde 30 günü ta- 
mamlamak  için iste e  ba l� sigortal� olmak isteyen- 
lerin, iste e  ba l� sigortal� giri  bildirgesi ile talepte 
bulunmas� gerekmektedir. Söz konusu ki ilerin talebi 
hâlinde, iste e ba l� i e giri  bildirgesinde yer alan; 
“………ay  içinde 30 günden az çal� mam nedeniyle 
kalan süreleri iste e  ba l� sigortaya  prim ödeyerek 
tamamlamak istiyorum”   

“30 günden az çal� mam nedeniy- 
le ................ gün iste e ba l� sigorta 
primi ödemek istiyorum”  bölümle- 
rini doldurmas� gerekmektedir. 

Ayn� ay içerisinde iste e  ba l� si- 

çal� t�klar� günlerinin  genel  sa l�k 
sigortas� primini ödemek zorunda- 
d�r. Söz konusu prim tutar� ise pri- 
min asgari ücret üzerinden  öden- 
di i varsay�m�yla bile 19 günü 
eksik kalan sigortal� için ayda en az 
22,42 en fazla 135,00 TL ödemesi 
zorunlu hâle gelecektir. 

III- PART-T ME  ÇALI ANLARIN 
STE E BA LI S GORTALILI I 

Kanunun  50. maddesi  ile ay için- 
de 30 günden az çal� an veya tam 
gün   çal� mayanlar,   iste e   ba l� 
sigortaya  müracaat   etmeleri  ha- 
linde kalan sürelerini iste e  ba l� 
sigortaya  prim ödeyerek  30 güne 
tamamlayabilmektedirler. 
5510 say�l� Kanunda iste e ba l� si- 
gortal�lar 4/b (Ba -Kur) kapsam�n- 
da say�l�rken, part-time çal� anlar�n 
30 günden az çal� t�klar� sürelerde 
geri kalan günlerini iste e ba l� 
ödemesi hâlinde bu süreler 4/a 
(SSK) kapsam�nda hizmet olarak 
say�lacakt�r. Bu düzenleme bu kap 
 

Part-time çal� an 
 

ve çal� t�klar� ay 
içinde 30 günü 
tamamlamak 

için iste e ba l� 
sigortal� olmak 

isteyenlerin, 
iste e ba l� 

sigortal� giri  
bildirgesi ile 

talepte bulunmas� 
gerekmektedir. 

gortal�  olmak  için talepte  bulun- 
malar� hâlinde, zorunlu sigortal� 
çal� malar�na ait prim ödeme  gün 
say�lar� ay�n ba �ndan   ba lanarak 
mal edilece inden ve iste e  ba - 
l� sigortaya  prim  ödedi i  süreler 
otuz günü  geçmemek üzere ekle- 
nece inden, ki ilerin iste e  ba l� 
sigortal�l� � zorunlu sigortal�l�kla- 
r�na ait son günü takip eden  gün- 
den ba lat�lacakt�r. 
 
IV- PART-T ME ÇALI ANLARA 
BORÇLANMA HAKKI 
6111 say�l� Yasa ile k�smi süreli çal�- 
anlar�n k�smi süreli çal� t�klar� sü- 

relerin primlerini borçlanabilme- 
leri imkân� getirilmi tir (5510 say�l� 
Kanun, m.41/i). 01.03.2011 tarihin- 
den itibaren part-time çal� anlar, 
geriye dönük olarak 5510 say�l� 
Kanun’un  41.  maddesinin   birin-
ci f�kras�n�n “i” bendine  göre  %32 
prim oran� üzerinden hizmet borç- 
lanmas� yaparak hem ya l�l�k hem 
de genel sa l�k sigortas� primlerini 
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ödeyebilmektedirler. Ancak part- 
time çal� ma yap�labilecek süre- 
ler 01.03.2011 tarihinden sonraki 
sürelerdir. Geriye dönük ve bu ta- 
rihten  önceki  part-time  çal� ma 
d� �nda kalan k�smi süreleri borç- 
lanabilmek söz konusu de ildir. 
Part-time çal� an ve i sizlik öde- 
ne inden  yararlanmayacak ki- 
ilerin ileriye dönük  olarak i siz- 

lik primi dâhil %35 k�smi iste e 
ba l� sigortal�l�k tescili yapt�rmak 
yerine, geriye dönük olarak %32 
k�smi süreli  borçlanma   yapma- 
lar�, prim ödeme  yükü aç�s�ndan 
daha avantajl� olarak de erlendi- 
rilebilir. 

V- PART-T ME ÇALI ANLARIN 
EMEKL L  

Türkiye’de 5510 say�l� Sosyal Si- 
gortalar ve Genel Sa l�k Sigortas� 
Kanunu’nda yap�lan düzenleme- 
ler ile k�smi zamanl� ya da mev- 
simlik çal� an  i çi, prim  ödeme 
gün say�s�n� di er i çiler gibi ko- 
lay doldurma  imkân� sa land� � 
söylenemez. 

Özellikle  uzun   vadeli  sigorta 

 
 
 

Tam süreli çal� an 
sigortal�n�n 

malullük ayl� �ndan 
yararlanabilmesi 
için en az 60 ay 

(1800 gün) uzun 
vadeli sigorta 
kollar� primi 

ödemesi gerekirken, 
söz konusu süre 

k�smi süreli çal� an 
sigortal�da 163,6 
aya ç�kmaktad�r 

(5510 say�l� 
Kanun/m.26). 

l�l�k ayl� � alma riski ile kar � kar �ya 
kalmaktad�rlar. (Karadeniz, 2011:88). 
Tam süreli çal� an sigortal�n�n malul- 
lük ayl� �ndan  yararlanabilmesi  için 
en az 60 ay (1800 gün) uzun vadeli 
sigorta  kollar� primi ödemesi  gere- 
kirken söz konusu  süre k�smi süreli 
çal� an sigortal�da 163,6 aya ç�kmak- 
tad�r (5510 say�l� Kanun/m.26). 
Uzun vadeli sigorta  kollar�n�n kap- 
sad� � bir di er risk olan ya l�l�k hâ- 
linde ise tam ayl�k almak için tam sü- 
reli çal� an sigortal�n�n 240 ay, k�smi 
süreli çal� an  sigortal�n�n  ise 654,5 
ay çal� mas� gerekmektedir. Bu da 
yakla �k 54,5 y�la tekabül etmektedir 
(Karadeniz, 2011:98). 
SONUÇ 
Özellikle günümüzde teknolojinin 
önem   kazanmas�,  üretim   ekilleri- 
nin ve s�n�rlar�n�n de i imi istihdam 
yap�lar�nda da önemli de i imlere 
neden  olmaktad�r. Kad�nlar�n çal� - 
ma hayat�nda  daha  fazla yer almas� 
da tam süreli istihdam yap�lar� yeri- 
ne k�smi süreli istihdam  yap�lar�n�n 
olu mas�na  neden  olmu tur. Kad�n- 
lar�n toplumdaki  farkl� rolleri ve so- 
rumluluklar�n�n da olmas� bu yap�la- 

kollar� olan malullük,  ya l�l�k ve ölüm sigorta  kolla- 
r�ndan sa lanan  edimler için uzun süre sisteme prim 
ödemek  gerekmektedir. Dolay�s�yla sistemden  sade- 
ce gerekli prim ödeme  gün  say�s�n� dolduranlar  ya- 
rarlanmakta, esnek çal� anlar ise dü ük prim ödeme 
gün say�lar� nedeniyle  sosyal sigorta programlar�n�n 
sa lad� � edimlerden yararlanamamaktad�rlar (Murat, 
1996:134). 
Bununla birlikte esnek çal� ma biçimlerinde çal� anlar, 
prim ödeme  gün say�lar�n� doldursalar  bile, bu defa 
da  çal� �rken dü ük  ücret  üzerinden  sosyal sigorta 
primleri ödendi i  için emekliliklerinde de dü ük ya - 

r�n h�zla yayg�nla mas�na sebep olmu tur. 
Art�k ülkeler ve i letmeler bu tür istihdam yap�lar�na 
uygun çal� maktad�r. Part-time çal� ma süreleri i ve- 
renlerin sorumluluklar�n� azaltmas� nedeniyle daha 
tercih edilir hâle gelmi tir. Part-time çal� anlar ile tam 
süreli çal� anlar�n i  ve sosyal güvenlik haklar�nda or- 
taya ç�kan farkl�l� � azaltmak için hukuksal alanda ça- 
l� malar da önem kazanm� t�r. 
5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l�k Sigortas� 
Kanunu’nda part-time çal� anlara ili kin düzenleme- 
lere yer verilmi , 30 günden az çal� anlar�n talepleri 
hâlinde sadece genel sa l�k sigortas� primi ya da iste- 
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e ba l� primi ödeme  imkân� sunul- 
mu , böylece sa l�k hizmetlerinden 
faydalanabilme hakk� verilmi tir. 
ste e ba l� olarak 30 günden az ça- 

l� �lan süreleri  iste e  ba l�  ödeme 
imkân� olmayan sigortal�lara da ile- 
ride bu günleri borçlanarak  ödeme 
imkân� sa lanm� t�r. 
Ancak k�smi süreli çal� anlar�n, eksik 
kalan günlerini iste e ba l� sigortal� 
olarak ödemeleri  ya da borçlanabil- 
meleri olana �, i verenlerin sigor- 
tal�lar� daha  az prim ödemek  ya da 
vergi ödemekten kaç�nmak amac�y- 
la k�smi süreli çal� t�rmaya zorlama- 
lar�na neden  olabilecektir (Ba terzi, 
2006:153-154). Di er yandan  dü- 
zenlemenin, i verenleri, tam süreli 
çal� anlar� k�smi süreli bildirilmesini 
te vik edece i  ve kay�t d� � çal� ma- 
y� artt�raca � göz ard� edilmemelidir. 
Denetim elemanlar�n�n yetersizli i 
dikkate al�nd� �nda  tam  süreli çal�- 
anlar�n da k�smi süreli olarak bildi- 

rilmesi ile kay�t d� � çal� man�n te vik 
edilme olas�l� � artmaktad�r. 
Ayr�ca dü ük  ücretlerle  çal� anlar�n 
eksik günlerinin primlerini kendileri- 
nin ödeme güçlerinin olup olmad� � 

 
 
 

K�smi süreli 
çal� anlar�n, 
eksik kalan 
günlerini 

iste e ba l� 
sigortal� olarak 
ödemeleri ya da 

borçlanabilmeleri 
olana �, i verenlerin 

sigortal�lar� daha 
az prim ödemek ya 
da vergi ödemekten 
kaç�nmak amac�yla 

k�smi süreli 
çal� t�rmaya 

zorlamalar�na 
neden olabilecektir 

li olamayan,  emekli  olmak  için 
daha uzun süre çal� an ve dü ük 
ücretlerle  çal� t�klar� için dü ük 
emekli maa � almak durumunda 
b�rak�lan sigortal�lar�n say�lar�n�n 
artmas� kaç�n�lmazd�r. 
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B R MATEMAT K SOHBET  

Beno Kuryel 

Bir Kültür Olarak Matematik 
Özellikle son üç yüz y�ldan beri süregelen  anlay� la 
matematik, hesaplama  etkinli iyle neredeyse özde - 
le tirilmi tir. Akademik çevreler genel  olarak mate- 
matiksel kavramla t�rma  süreçlerinin  yaln�zca prob- 
lem çözümüyle ba lant�l� olmas�nda  �srarc�d�rlar. Bir 
ortodoksi biçiminde ortaya ç�kan bu yakla �m, mate- 
mati in yararsal özelli ini öne sürerek kültürden  ba- 
�ms�zl� �na i aret eder. Ancak bu ortodoksi, teknoloji 

ve ekonomiye dayanarak performansta olas� en yük- 
sek de ere  varma hedefini tasarlamakla, matemati- 
in kültürle derinden  ba lant�l�  oldu unu savunan 

tezi onaylamak durumunda kalmaktad�r. Bu ba lan- 
t�y�, dü üncenin genel evrimini belirleyen toplumsal, 
siyasal ve ekonomik etmenlerden yal�t�larak çözümle- 
mek zaten olanaks�zd�r. 

öyle bir Pisagor’a  kadar uzan�rsak  matemati in o 
günün ko ullar�nda belirli bir dünya görü ünün ne ka- 
dar canl� bir bile eni oldu unu görmek mümkündür. 
Geçerken Descartes’a u rarsak ak�lc� paradigmayla 
matemati in ne kadar ba lant�l� oldu unu izleyebili- 
riz. Bilginin günlük ya am� örgütleme gücünün ortaya 
ç�k� �yla yeni toplumsal dinamiklerin gerek ak�lc� yak- 
la �ma gerekse matemati in etkin yap�s�na ne kadar 
gereksinme  duydu unu gözlemek heyecan vericidir. 
Bu arada Leibniz’ i de ziyaret edersek dü üncelerinin 
karma �k bir felsefi sistemle s�k� ba lar�n� görmek ve 
incelemek e lenceli bir ara t�rmad�r. Çünkü matema- 
ti e sa lam felsefi temeller arayan Leibniz’ in görü le- 
rini, matematik kitaplar�ndaki k�sa biyografik notlar�n 
as�k yüzlü ifadelerinde bulmak olanaks�zd�r. 
Bilimkurgu yap�tlarda  da  matematiksel  metaforlara 
s�kça rastlamaktay�z.  Örne in,  ya am�n  örgüsü  bir 
matrise  benzetilirken  ayn�  zamanda  de i mez  bir 

düzen simgelenmektedir. Matris metaforunda iyi-kö- 
tü, güçlü-güçsüz  gibi ikilemlerin dura an  varl� �nda 
matemati in deste ine ba vurulmaktad�r. Matris bir 
düzendir. Düzensizli in üstesinden gelecek olan dü- 
zenli bir güç. Bu yakla �ma göre, de i meyen yaln�zca 
düzen  de il,  ayn� zamanda  matemati in  kendisidir 
de. Matematik, ya ama damgas�n� vurmu , güçlünün 
vazgeçilmez  ve ayr�cal�kl� silah� olmu tur.  Uzaydan 
gelecek  ba ka  canl�larla –elbette insans� canl�larla– 
ortak  tek dilimiz matematik  olacakt�r. Böylesi bir 
“inanç“ çok yayg�nd�r. Özellikle akademik çevrelerde 
böylesi bir tasavvura rastlamak çok olas�d�r ve de il- 
ginç bir kültürel tercihtir. 
Bir ba ka örnek de fraktal geometridir.  Bu noktada 
ilginç bir soru sorabiliriz: “Acaba,  do ada  rastlanan 
fraktal desenler, matematiksel  yakla �mlarla m� ben- 
zetilmektedir yoksa zaten do ada  olan matemati in 
fraktal geometri  arac�l� �yla fark�na m� var�lmaktad�r? 
“ Bu soru bir kan�ya ya da çe itli kan�lara i aret eder. 
Diyebiliriz ki, bilginin yarat�ld� � kültürel etkinliklerde 
yap�lanm�  etkile imlerin konusudur. Bugünün kültü- 
ründe çok yayg�n bir kan�y� ifade etmektedir: “Mate- 
matik do ada  vard�r.” Böylece, do adaki  matemati i 
ke fetmi  oluyoruz. Do an�n  mükemmel  olarak ka- 
bul edilen  i leyi i, matematik  sayesinde  olmaktad�r 
bu yakla �ma göre. Dikkat edilirse, herhangi  bir frak- 
tal yap�n�n resmini görenler  bu fraktalin matematik 
arac�l� �yla elde edilen bir desen  oldu unu ö rendi- 
i anda  matemati in do ada  var oldu u  kanaatine 

sahip olur. Ancak, matematik  olarak nas�l elde edil- 
di ini hiç merak etmez, bu soru akl�na bile gelmez. 
Bu durumda, matemati e olan “inanç” ön plana ç�kar. 
Matemati in  iktidar�na biat etmek a �r� bir kolayl�kla 
gerçekle mektedir. Elbette, ideolojik bir duru tur bu. 
Ba ka bir deyi le, kültürel bir de er  ta �r. aret edi- 

Prof.Dr. Beno Kuryel
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len inanç, matemati in kesinli ine olan güveni içerir. 
Buna kar �l�k,  sorunun  ilk bölümünde ifade  edilen 
benzetimde fraktal yap�, insan�n yaratt� � bir geomet- 
rik ekildir. Karma �k say�lardan olu an bir denklemin 
yinelenen hesaplamalar�na dayan�r. Yinelenme do a- 
n�n birçok yerinde vard�r. Denizin sürekli olarak k�y�la- 
ra vurmas� yinelenen  bir olayd�r. Do adaki de i im- 
de benzer olaylar�n tekrar�na dayanan  say�s�z olguya 
rastlan�r.  Bu bir benzetimdir.  Do ada  matemati in 
yer ald� �n� göstermez. Tersine, matematikle do an�n 
benzetilebilece ine ve anla �laca �na i aret eder. 
Matemati in   kültür  içinde  ya a- 
d� �na ho  bir örnek de, okullarda 
ve okullardan  evlere ya am�n her 

Matematikte Estetik 
Henri Pioncaré’nin öyle bir deyi i vard�r: 
“Matematikçi, ar� matemati i yararl� oldu u için 
ara t�rmaz; onu ara t�r�r çünkü ondan haz al�r ve 
ondan haz al�r, çünkü o güzeldir.” der. Pioncaré’nin 
sözleri biraz abart�l� da olsa matematikte estetik 
bir bile enden  söz etmemiz için oldukça çok neden 
vard�r. Bir matematikçi ve mühendis olarak    
Pioncaré, matemati i fiziksel bilimlere uygulayarak 
bire bir ya am�  ve do ay� anlama u ra �nda onun  
kültürel boyutlar�n� görebilmi tir. Ne yaz�k ki, 
matemati i yaln�zca bir araç olarak gören ve bugü-  
                nün e itim paradigmas�na ege-

men olan pragmatik bak�  aç�lar� bu  çok yönlü  kültürel etkinli i  hiçe
boyutunda “denkleme”,  maalesef 
“formül” denmesidir. Bu durumda, 
ezbere  dayal� okulla mada  felsefe 
boyutunun yoksunlu u hemen  ve 
aç�kça göze  çarpar. Denklem, bir 
ili kidir veya ili kiler a �d�r. Ya am� 
olu turan  birçok etmen  aras�nda- 
ki ba lant�  veya ba lant�lar�  ifade 
eder. Bu ba lant�lardaki  ”denk” 
sözcü ü bir e itli i ifade eder. te 
matematik   bu   noktada   devreye 
girer.   Do adaki  olgu  ve  olayla- 
r� anlamak ve çözümlemek  için 
betimlemeler yapar. Yazar, çizer, 
anlat�r. Matematik  dili kullan�lm�  
olur. Denklem art�k bir formül de- 

il, bir ifadedir, bir anlat�md�r, yani 
bir dil parças�d�r. Eklemek gerekir 
ki, bugün  dünyada  kabul görmü  
çok say�da matematik kitab�nda da 
matematiksel  ba �nt�lar, “formül” 
ad�yla  an�lmaktad�r.  Burada  hay- 
ret edilecek bir ey yoktur. Çünkü, 
matemati e hâkim olan bak�  aç�s� 
matemati i, formüller ve yöntem- 
ler  y� �n�na  indirgemi tir.  Bu da, 
basitçe bir kültürdür. 

 

Acaba, do ada 
 

rastlanan fraktal 
desenler, 

matematiksel 
yakla �mlarla m� 
benzetilmektedir, 

yoksa zaten 
do ada olan 
matemati in 

fraktal geometri 
arac�l� �yla 
fark�na m� 

var�lmaktad�r? 

sayagelmi  ve saymaktad�r. Mate-
matikçilerin ço u ne matemati in 
felsefesi ne de pedagojisi ile 
ilgilidirler. Bilginin edinilmesi, kav-
ram olarak geli tirilmesi ve kulan�-
labilmesinde estetik yönlerin etkili 
bir yeri vard�r. Buna kar �n estetik  
olgunun  hiç de fark�nda olmadan  
okullar bitirilmekte, felsefi boyutla-
r�ndan yal�t�lm�  matematik  as�k 
yüzü ile tan�narak kalmaktad�r. 
Matematik,  insana has  bir etkinlik 
olarak  kültür  yuma �nda ve onun 
tarihsel devinim süreçlerinde  çe itli 
renkler kazanm� t�r. Buna kar �n, 
yaln�zca yararl�l�k yönüyle ele 
al�narak felsefeden kopar�ld� � gibi, 
kültürel etmenlerinden de yal�t�l-
m�  durumda kalmaktad�r. 

Matemati in  estetik çekicili i, bir- 
çok yazar ve  dü ünür  taraf�ndan 
gerek edilgin bir tasar�m olarak 
gerekse gerçek bir ara t�rma u ra- 
�nda dile getirilmi tir. Kepler gibi 

klasik ve ortaça  dü ünürleri, “alt�n 
oran”   olgusunu  s�n�rs�z bir co ku 
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ile ifade  etmi lerdir.  Her eyde 
oldu u gibi bir i i ba arman�n  ya 
da en az�ndan  o i e koyulman�n 
ilk ko ullar�ndan  birisi o i i sev- 
mektir.  Bir eyi sevmek  ona  ilgi 
duymak, bir be eni  duygusunu 
içermektir. Matematik gibi soyut 
tasar�mlar�n içinde mant�k, sezgi 
ve biçimi yakalamak, ayn� zaman- 
da bir esin kayna �n� beraberin- 
de ya amay� getirir. G. H. Hardy’ 
nin belirtti i  gibi, “Matematikçi- 
nin desenleri, bir ressam�n ya da 
bir airin desenleri gibi güzel ol- 
mal�d�r.” Matemati i ya ayanlar; 
yani onu bir yöntembilime 
indirgemeyen,  salt akademik bir 
ekmek  kap�s� olarak görmeyen, 
s�radan  bir meslek ili kisi içinde 
olmayan ki iler, kendi ruhsal ya- 
p�lar�na ve içinde büyüdükleri 
kültürel ko ullara ba l� olarak da- 
ima  matemati in güzelli inden 
söz etme  gereksinmesi  duymu - 
lard�r. 
Matematikte, bir problem  çözü- 
lür ya da bir kan�t yap�l�rken ya- 
anan süreç, ard� �k gerilimler ve 

gev emelerle   doludur.  Sezgisel 
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sürprizlerle  dolu  olmas�d�r.  Görseli 
ve  duyusal�,  zihnin  bili seli içinde 
bar�nd�ran  bu  yap�lar,  matemati e 
tepkinin, kayg�n�n ve ayn� zamanda 
da iste in ve hazz�n psikolojik ve fel- 
sefi  (bilgikuramsal)  yönlerini  ifade 
etmektedir.  Bir di er  estetik  nitelik 
matemati in  özgürlü ü   ve  k�s�tla- 
malar� ayn� anda ya atabilmesidir. 
Bana  göre,   bu   estetik   sonsuzluk, 
matemati in  “biricikli inde”   yatar. 
Geçen  hafta  yapt� �m  “Matematik 
Müzesi” önerisi matemati in estetik 
bile enini bütünüyle  kapsar. Estetik, 
matemati in i levselli inde  de  yer 
al�r. O bak�mdan tarihsel geli iminin 
örnekleriyle doludur. Böylece mate- 
matik, müzeye kald�r�lmayacak. Can- 
l�l� �n�, uygulan�rl� �n� ve soyutlama 
lezzetlerini  dinamik,  devingen   bir 
müzede  toplumla payla acak. Ve de 
bir süreklilik kazanacak...  Görü leri- 
nizi bekliyorum... 
 
 
Bilgisayar ve Matematik 
Bilgisayarlar art�k o kadar yayg�n ki, 
onlar�  tan�mayan   herhalde   yoktur. 
Genel olarak tan�nma ekli, daha çok 
her eye muktedir bir makine yönün- 

bir at�l�m, mant�ksal  bir engelle  kar �la abilir. Örne- 
in geometrik  bir gösterimde,  sezgisel yolla çizilen 

bir do ru  parças�, problemin  kurulu u ile çeli ebilir 
ve gerilim yarat�r. Ard�ndan çizilen bir ba ka do ru 
parças�, problemin  çözümünü  hemen  ayd�nlatabilir 
ve haz dolu bir gev eme  ya an�r.  Bir ba ka durum, 
hedeflenene varabilme duygusudur. Beklentiler ger- 
çekle mi tir.  Gözlem  ve  deneyimlerle   elde  edilen 
baz� sonuçlara, matematik  kan�tlar köprüsünden de 
geçilerek  var�labilmi tir.  O anda  insan�n  yüzündeki 
gülümseme, estetik  bile enin  d� a vurmu   biçimle- 
rinden birini örnekler. Bir ba ka durum, matemati in 

de. Faturalar� bilgisayarlar verir, hesab� onlar yapar. Bir 
dü meye bast�k m� i  biter. Olay o kadar basit de il 
elbette. Bilgisayar öncelikle elektronik bir ayg�tt�r. Ek- 
ran�, klavyesi, belle i ve di er aksam�yla, donan�m�y- 
la birlikte bir makine özelli ini de ta �r. Ancak, hesap 
yaparken, resim ve grafik çizerken bir makine olma- 
n�n d� �nda bir özellik de ta �r. Sanki bir canl�l�k vard�r 
i leyi inde. Belirli bir plan ve izlenen bir yol boyunca 
tan�ml� bir i i gerçekle tirir  bilgisayarlar.  Bu tan�m- 
l� i , programlar  arac�l� �yla ya ama geçer. Bilgisayar 
programlar�, hedeflenen i leri yapmak üzere kullan�- 
lan dillerdir. Bilgisayarlarla klavye ve ekran yard�m�yla 
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ileti im kurar�z. Bir taraftan  ellerimiz di er  taraftan 
gözlerimizle zihinsel bir faaliyetin içinde oluruz. Bu- 
günkü geli meleri de göz önüne  al�rsak söz konusu 
ileti imde kendimizi sanki bir göstergeler tiyatrosun- 
da  hissedebiliriz. Bilgisayar ekran�ndaki  çok say�da 
simge, çe itli renk ve yönlendirici ekillerle bize yol 
gösterir. Hepsinin bir anlam� vard�r. Göstergeler  bir 
dile i aret eder. Yapaca �m�z i , renkli bir simge/ ekil 
veya resimle belirlenir. Bunlar ne yap�laca �na i aret 
eder. Örne in, bir küçük yaz�c� resim bizi yaz�c�ya yön- 
lendirirken, beyaz bir kâ �t simgesi yeni bir dosyan�n 
aç�lmas�n� belirtir. Bu dille anlamlar üreterek istedi i- 
miz i i yapma olana �n� yaratm�  oluruz. 
Beceri dolu bir makine olarak görünen  bilgisayar as- 
l�nda insan�n becerisinin sergilendi i bir sahne gibidir. 
nsanlar, bilgisayarlar�n daha ilk ad�mlar�nda, böylesi 
bir icad�n yolunda ilerlerken matemati e dayand�lar. 
Matematiksel i lemlerin nas�l daha kolay ve h�zl� yap�- 
labilece ini sordular kendilerine. Bu sorular, biny�llar 
boyunca dile getirilmi tir. Çok basit boncuklu, çentikli 
el yap�m� araçlardan abaküse, mekânik olarak çal� an 
çevirmeli hesap  makinelerine, sürgülü hesap  cetve- 
linden bilgisayarlar�n ilk � �lt�lar�na giden  zengin  bir 
tarih  vard�r ard�m�zda.  Girift hesaplar�n  daha  kolay 
yap�lmas� için, logaritma gibi matematik araçlar�n� da 
göz önüne al�rsak, matematik dü üncenin üretkenli i 
konusunda bir fikir edinebiliriz. Tarih boyunca  süre- 
gelen ve süre gidecek romantik bir ark�... 
Bugünün benze ik bilgisayarlar�n�n çal� ma ilkesinde 
ikili say� sistemi yatar. Görüldü ü  gibi devrede  yine 
matematik  var. Matemati in zengin ve de çok engin 
dünyas�ndan bir icat daha. Yaln�zca birlerden ve s�f�r- 
lardan olu an bir say� dizgesi. Kendine özgü bir man- 
t�ksal çat� alt�nda istenen i lemlerin yap�labilmesi için 
kullan�lan bir ileti im arac�. Ba ka bir deyi le, yeni bir 
dil. Bu kez göstergeler birler ve s�f�rlardan olu an nes- 
neler. Bu nesneler, milyarlarca kez yinelenen danslar 
e li inde  i lemlere  biçim verirler. Örne in,  bilgisa- 
yar ekran�nda  bir dikdörtgenler prizmas�na tepeden 
ve yandan  bakmak için bir dü meye basarken  veya 
t�klarken akl�m�z�n almad� � k�sa sürede  sonuca  ula- 

�r�z. Bu çok k�sa süre içinde milyonlarca kez i lem ya- 
p�lm� t�r. Matris-vektör çarp�m� denen  matematiksel 
i lem say�s�z kez yinelenerek prizman�n koordinatlar� 
de i tirilir. Böylece, tepeden görülen prizma çok ama 
çok k�sa sürede yandan görünüverir. 
Bilgisayar çok yararl� bir araç. Araç oldu u  kadar bil- 
giye eri menin,  uygulaman�n  ve ö renmenin yak�n 
bir yard�mc�s�. Ancak, bu noktada biraz dikkatli olmak 
gerek. Bilgisayar�n gücü  kar �s�nda insan�n dü tü ü 
bir yan�lg� var. O da u: “Bilgisayar� insan�n yerine koy- 
mak.” Zihinsel üretkenli imizi  bilgisayar yard�m� ile 
daha etkin ve verimli hâle getirmek çok ho  bir çizgi. 
Ancak, zihnimizi bilgisayara indirgemek çok verimsiz 
ve anss�z bir çizgi. Zihin, bilgisayara teslim edilince 
basit bir robot oluveririz. Matematik ve bilgisayar, ha- 
rika bir ikili... Dü ünmeme rehavetine dü ülmedikçe... 
 
 
Matematikçe Konu mak 
Yaz�lar�mda ço u kez matematik  ve dil ili kisine vur- 
gu yapmaktay�m. Bugün de matematikçe konu mak- 
tan  söz edece im.  Matematiksel  edimler  genellikle 
dü ünceye ait olarak kabul edilerek oraya indirgenir. 
Salt zihinsel bir etkinlik biçiminde alg�lan�r. Biny�llar- 
d�r süren bir anlay� t�r bu. Zihinsel faaliyetler bütünü 
gibi ele al�n�r. Sessiz bir birey, önünde kâ �t, elinde ka- 
lem ve karalam�  oldu u kargac�k burgac�k simgeler. 
Sessiz bir dünya. Dü üncelere  dalm�  bir zihnin son- 
suzluklara yapt� � bir yolculu a  benzetilir  belki de. 
Payla �lmas� zor bir ortam. Zihin kendine  yönelik ve 
etraf� ile göreli bir ilgisizlik içinde. Çizgi sanat�na yan- 
s�yan matematikçi dalg�nd�r. Saçlar� da �lm�  ve saka- 
l�n� kesmeye vakit bulamam�   bir adam. Evet, adam 
dedim. Çünkü çizgilerde bile matematikçi kad�n yok- 
tur. Sanki erkek i idir matematik. Böylesi bir ataerkil 
anlay�  vard�r dünyada.  Hatta sayg�n matematik  der- 
gilerinden bir tanesinde, “tarihte kad�n matematikçi- 
ler” diye bir bölüm yay�mlam� t�. Peki, “tarihte erkek 
matematikçiler” diye  bir yaz� dizisi haz�rlayabilirler 
mi? Elbette hay�r. Ak�llar�na bile gelmez. Çünkü ma- 
tematikçi zaten “erkek”tir. Bu yan�lsama bile bize gös- 
termektedir  ki,  matematik  bir kültürdür.  Kültür  ise 
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bir ileti im a �na tekabül  eder. Bu 
a da hüküm süren matematik sus- 
kundur ve içe kapal�d�r. 

iir ve Konu ma 
Peki, matemati i konu turmaya 
çal� an  çabalar  yok mudur?  Tabii 
ki, vard�r. Bu yaz� da bunlardan  bir 
tanesidir.  iiri ele alal�m biraz da. 
Metaforlar e li inde dokunan bir 
sanat  etkinli i. Soyutlama  sanat�- 
n�n enfes bir örne i. Çok güzel ve 
anlaml�. iir yazan  birey, bir ma- 
tematikçi  gibi kendine  dönen  bir 
dünyada  yolculu a  ç�km�yor mu? 
Dalg�n ve yorgun  ama duygular�n 
estirdi i heyecan� ta �m�yor mu? 

iirin, matematikle  ili kilendirilme- 
si bu  yönlerin  çak� mas�na  daya- 
n�r. Fakat iir okunur. Dile getirilir. 
Konu ulur  ve  payla �l�r.   iir, ileti- 
im kurar, susmaz. Suskun bir iir 

olabilir mi? iir konu may�  te vik 
ederken, matematik susmaya yö- 
nelik bir ya am tasarlam� t�r  tarih 
boyunca. Suskun oldu u ölçüde 
matematik  içe dönmü  ve kendi 
içinde bir dil yaratm� t�r. Kendi içe- 
ne yönelen dil toplumun geneline 
yabanc�la m� t�r. çe dönen yap�da, 
“matematik kafal�” insanlar  mate- 
matik  yapm� lar,  geri  kalanlar  iz- 
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Kavram ve Konu ma 
Matematik pedagojisinin  en eksik 
taraflar�ndan bir tanesi i te bu “ko- 
nu mama” durumudur. Konu mak, 
bilme sürecinin önemli bir boyutu- 
dur. Bir çemberin  alan�n� bulurken 
akl�m�za hemen bir “formül!!!” gelir 
ve onu  uygulayarak “sessizce” so- 
nucu buluruz. Matematik; “Bu nas�l 
çözülür?” sorusuna  indirgenmi tir. 
Matematik soyutlama sanat�n�n 
harika bir ortam� iken, susar. Susan 
çocuklar, yaln�zca uygulamay� ö - 
renir. Önemli ölçüde matemati i 
ezberlerler. Konu urken kavram- 
lara ba vurdu umuz için bilme 
olgusunu  da hem kendimize hem 
de payla t� �m�z bireylere açm�  
oluruz. Bir kuram� kan�tlarken, ma- 
tematiksel  bir ili kiyi türetirken  ve 
bir ba �nt�n�n  kayna �n� anlamaya 
çal� �rken dü üncelerimizi dile ge- 
tirmemiz çok de erlidir. Matemati- 
i konu turmak veya matematikçe 

konu mak, matematiksel  bilgileri 
irdelemek  demektir. Kavramlar 
aras�nda dola arak bir alg�lama 
gücü  olu turabilmek   anlam�nda- 
d�r. Derslerde ö retmen ve ö ren- 
ciler matematikçe konu abilirlerse 
kavramsal ve kuramsal altyap�n�n 
uygulamaya  yönelen  dünyas�nda 

lemi  veya “ö retilmi lerdir.” Matematik kayg�s�, tüm 
dünyada  hissedilen, tart� �lan, önlemler al�nmaya ça- 
l� �lan, farkl� yakla �mlarla incelenen  bir kâbus de il 
midir? Kültürel boyutlar�ndan uzak tutulan  matema- 
tik, bir de i lem yapmaya ve problem çözmeye yöne- 
lik bir yöntemler  y� �n�na indirgenince  elbette susar. 
Yaparak, “yarar de eri” üzerinden “sessizce” uygulan�r 
yaln�zca. 

kendilerini yöneten “formüllerden” kurtulmu  olurlar. 
Dilerim, matematik  pedagojisindeki bu ciddi sorunu 
tart� acak ortamlar olu ur... 
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BA IMSIZ DENET M ve Ç KONTROL 

Ögr.Grv. Hatice ÖZTEK N / SMMM 
Celal Bayar Üniversitesi 

1. ç Kontrol Sistemi 
Genel Aç�klama 
Dünyada ya anan  küresel etkili muhasebe ve dene- 
tim skandallar�n� takiben, iç kontrolün önemi daha da 
belirginle mi tir. Birçok ulusal ve uluslararas� standart 
ve düzenlemelerde, iç kontrol sisteminin  kurulmas�, 
etkinli inin sa lanmas�  ve de erlendirilmesi  yönün- 
de düzenlemeler olu turulmu tur. 

letmeler geli en  ekonomik  ili kilerin etkisi ile fizi- 
ki olarak büyüdükçe  faaliyetlerin ve meydana  gelen 
de er  hareketlerinin  say�s� ve karma �kl� � artt�kça 
i letme  yönetiminin  i letme  faaliyetlerini do rudan 
do ruya kontrol etme olana � ortadan kalkmaktad�r. 
ç kontroller, finansal raporlaman�n  güvenilirli i gibi 

belirlenmi  amaçlara ula �lmas�n� tehdit eden i letme 
ve hile risklerini hedef almak üzere, kurumsal yöneti- 
imden sorumlu olanlar ve yönetim taraf�ndan tasar- 

lanmakta, uygulanmakta  ve sürdürülmektedir. 
Bir kontrol  her  zaman  olas� bir riske kar �l�k olarak 
(azaltmak üzere) üzere tasarlan�r. Bir riske yönelik ol- 
mayan kontrol tamamen gereksizdir. 
ç kontrol sistemi, “ bir irketin varl�klar�n� korumak, 

muhasebeye ve di er faaliyetlere ili kin bilgi ve ra- 
porlar�n do ruluk ve güvenilirli ini sa lamak, i - 
letmenin  faaliyetlerinde  etkinli i artt�rmak, i letme 
yönetimince belirlenen politikalara,i letme faaliyet- 
lerinin uygunlu unu saptamak  için kullan�lan  tüm 
ölçü ve yöntemleri, hesap  plan�n�n ve raporlama sis- 
teminin kurulmas�n�, görev, yetki ve sorumluluklar�n 
belirlenmesini  ve denetime tabi  tutulan  i letmenin 
organizasyon  plan�n� kapsayan bir sistem” olarak ta- 
n�mlanabilir. 

1.2. ç Kontrolün Hedefleri 
Denetçi,  denetimi  planlamak  ve etkin  bir denetim 
yakla �m� geli tirmek  için muhasebe ve  iç kontrol 
sistemlerini yeterince  anlamal�d�r. Denetçi, denetim 
riskini belirlerken ve denetim  riskini kabul edilebilir 
en alt düzeye indirecek denetim  prosedürlerini  olu - 
tururken mesleki kanaatini kullanmal�d�r. 
ç kontrol, belirli bir risk unsurunu  azaltmak veya bir 

kontrol amac�na ula mak için, yönetimin verdi i kar- 
�l�kt�r. letmelerin amaçlar� ile bu amaçlara ula �lma- 

s�n� sa lamak  üzere  uygulad� �  iç kontroller  aras�n- 
da do rudan bir ili ki vard�r. Amaçlar belirlendikten 
sonra bu amaçlara ula �lmas�n� engelleyebilecek olas� 
olaylar�n (risklerin) belirlenmesi ve de erlendirilmesi 
mümkündür. Bu bilgilere dayanarak, yönetim iç kont- 
rolün tasarlanmas� da dahil olmak üzere uygun ad�m- 
lar� atabilecektir. 
ç kontrol amaçlar� geni  olarak dört bölüme ayr�labilir: 

• letmenin misyonunu destekleyen  stratejik, yüksek 
düzeyli hedefler, 
• Finansal raporlaman�n  güvenilirli i, 
• Faaliyetlerin etkilili i ve verimlili i, 
• Yasa ve düzenlemelere uygunluk. 
Denetim  çal� malar�nda  dikkate al�nan ve yararlan�- 
lan iç kontroller, temelde  finansal raporlamaya ili kin 
olan iç kontrollerdir. 
Üretim, kalite kontrol ve çal� anlar�n sa l�k ve güven- 
lik gerekliliklerine uyumu  gibi faaliyetsel kontroller, 
a a �daki durumlar  haricinde normalde  denetim  ile 
ilgili de ildirler: 
• Analitik inceleme  prosedürlerinde kullan�lmas� ge- 
rekli bilgiler, 
• Finansal tablolarda yer alan aç�klamalarda kullan�lan 
bilgiler. 

Ö�r. Grv. Hatice ÖZTEK�N/
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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Etkin bir iç kontrol  sistemi, belirli büyüklü e  sahip 
kurulu lar için büyük önem  arz eder. Büyüme bera- 
berinde  faaliyetlerin etkin biçimde  kontrol edilmesi 
gere ini  de  gündeme getirecektir. Çünkü büyüme, 
faaliyetlerin standartlara,  yasa ve yönetmeliklere  uy- 
gunlu u  ile ilgili baz� faaliyetler ortaya ç�karabilir ve 
ayni zamanda çe itli birimler aras�nda etkin bir koor- 
dinasyonu  da gerektirebilir. Yetki ve sorumluluklar�n 
tam olarak belirlenmedi i ve birimler aras� koordinas- 
yon eksikli i bulunan  i letmelerin ba ar�lar� olumsuz 
yönde etkilenecektir. 
Etkin çal� an iç kontrol sistemi, i - 
letme  yönetimi  ve  sahipleri  için 
oldu u  kadar, ba �ms�z denetçiler 

t� � muhtelif risklerin rutin olarak belirlenerek de er- 
lendirilmesi yap�lmal�d�r. Önemli risklere gönderme 
yap�lmas� ve bu risklerin azalt�lmas� amac�yla kontrol 
faaliyetlerin ve di er mekânizmalar proaktif bir ekil- 
de tasarlanmal�d�r. 
Bu unsurlar esas olarak a a �daki ekilde gösterildi i 
gibi i letmenin finansal raporlamaya yönelik hedefle- 
ri ile ilgilidir. 
 

 
1.3.1. Kontrol Ortam� 

IFAC bünyesinde ki Uluslararas� 
Denetim  ve Güvence  Standartlar� 
Kurulu  (IAASB)   taraf�ndan   yap�- 
lan tan�ma göre kontrol ortam�, iç 
kontrol sistemi ile ilgili üst yöneti- 

için de önem  ta �maktad�r. Çünkü 
ba �ms�z  denetim  çal� mas�n�n 
planlanmas�nda dikkate  al�nan 
faktörlerin ba �nda, mü teri firma- 
n�n  iç kontrol  sistemi  yer almak- 
tad�r. Etkin bir iç kontrol  sistemi, 
ba �ms�z  denetim  çal� mas�n�n 
kalitesini olumlu yönde  etkiledi i 
gibi, denetime harcanan   sürenin 
k�salmas�na, dolay�s�yla maliyetle- 
rin azalmas�na da neden  olur. 

 

 
1.3. ç Kontrolün Unsurlar� 
ç kontrol sistemi be  alt unsurdan 

olu maktad�r: 
• Kontrol ortam�, 
• Risk de erlendirme, 
• Bilgi sistemi, 
• Kontrol faaliyetleri, 
• Gözetim. 
Bu unsurlar; irketin içinde sa lam 
bir iç kontrol kurulmas� için yöneti- 
ci liderlik, de er payla �m� ve kont- 
rol sorumlulu unu vurgulayan bir 
kültür içinde  çal� �rlar. Organizas- 
yonun tüm fonksiyonlar� içerisinde 
ve her kademede irketin kar �la - 

Denetçi, denetimi 
planlamak ve etkin 

bir denetim yakla �m� 
geli tirmek için 
muhasebe ve iç 

kontrol sistemlerini 
yeterince anlamal�d�r. 

Denetçi, denetim 
riskini belirlerken ve 
denetim riskini kabul 
edilebilir en alt düzeye 

indirecek denetim 
prosedürlerini 
olu tururken 

mesleki kanaatini 
kullanmal�d�r. 

min ve di er yöneticilerin yakla- 
�mlar�,  duyarl�l�klar� ve  davran� - 

lar� ile iç kontrol sisteminin  irket 
içindeki önemlilik derecesidir.  
Kontrol ortam�  etkin iç kontrolün 
temelini olu turmaktad�r. letme- 
de disiplin ve etkili bir yap�lanma 
sa lamaktad�r.  letme  organizas- 
yonunun  yakla �m�n� belirlemekte, 
insanlardaki kontrol bilincini veya 
fark�ndal� �n� etkilemektedir.  
Kontrol  ortam�  kurumsal  yöneti- 
im ve yönetim  i levlerine de in- 

mektedir.   Kontrol  ortam�   ayr�ca 
yöneti imden sorumlu  olanlar  ile 
yönetimin  i letmenin  iç kontrolü- 
ne ve bunun  i letmedeki önemine 
yakla �m�, fark�ndal� � ve aksiyon-
lar�n� da ele almaktad�r. 
Kontrol ortam�  kontrollerinin  ya- 
p�s� genellikle  yayg�n  ve  genel- 
dir. Bunlar, önemli bir yanl� l� � 
do rudan engellemez  veya bulup 
düzeltmezler. Bunun yerine di er 
tüm kontrollerin üzerine kurulabi- 
lece i önemli bir temel olu turur- 
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Organizasyon  
Yap�s� 

 
letmenin amaçlar�na ula - 

mak için yürüttü ü faaliyetle- 
rin, planland� �, yürütüldü ü, 
kontrol edildi i ve yeniden 
gözden geçirildi i çerçevedir. 

 
 
 
 
Yetki ve  
Sorumluluklar�n 
Da �t�m� 

letmenin yürüttü ü faali- 
yetler için yetki ve sorumlu- 
luklar�n nas�l da �t�ld� � ve 
raporlama   ili kileri ile  yetki 
verme hiyerar ilerinin nas�l 
olu turuldu u bu  kapsamda 
yer al�r. 

 
 

nsan Kaynaklar� 
Politika ve  
Uygulamalar� 

 
e al�m, oryantasyon, e itim, 

de erlendirme, dan� manl�k, 
yükseltme, ücretlendirme ve 
iyile tirme faaliyetleri. 

De inilecek  Kilit 
Ö eler 

 
Aç�klama 

 
Dürüstlük ve  
Di er Etik De er- 
lerin leti imi ve 
Yapt�r�m� 

 

Dürüstlük ve etik de erler 
di er kontrollerin tasar�m�, 
yönetimi ve gözetiminin et-
kinli ini artt�racak  temel  un-
surlard�r. 

 
 
 

Yetkinli e    
Ba l�l�k 

 
Yönetimin belirli i ler için yet- 
kinlik düzeylerini göz önünde 
bulundurup bulundurmad� � 
etkin kontrollerde kilit rol oy- 
namaktad�r. 

 
 
 
 
 

Kurumsal Yöneti- 
imden Sorumlu 

Olanlar�n Kat�l�- 
m� 

Kurumsal   yöneti imden so-
rumlu  olanlar�n  içerdikleri 
özellikler: 
• Yönetimden ba �ms�zl�klar�, 
• Deneyimleri ve itibarlar�, 
• in içerisinde ne kadar bu- 
lunduklar� ve ald�klar� bilgile- 
rin ayr�nt�lar� ile faaliyetlerin 
incelenme dereceleri, 
•  ç ve ba �ms�z  denetçilerle 
ili kileri. 

 
 
 

Yönetimin Felse- 
fesi ve Faaliyet 
Biçimi 

 
Yönetimin i letme risklerini 
alma  ve  yönetme   yakla �m� 
ve yönetimin  finansal rapor- 
lama, bilgi i leme süreci, mu- 
hasebe  i levleri ve çal� anlara 
olan tav�r ve eylemleri. 

lar. Örne in, e er  yönetimin  kontrollere  kar � genel 
olarak negatif bir tutumu var ise bu kontroller ne ka- 
dar iyi tasarlanm�  olurlarsa olsunlar di er kontrolle- 
rin (sat� lar vb.) etkinli ini azaltacakt�r. 
Bir i letmenin  kontrol  ortam�n�n  içeri inin  denetçi 
taraf�ndan de erlendirmesi a amas�nda, a a �daki 
tabloda aç�klanan noktalara dikkat etmek gereklidir. 

Yukar�da  özetlenen kontroller  i letmenin  geneline 
yayg�nd�r ve ço unlukla geleneksel  kontrol faaliyet- 
lerine  k�yasla de erlendirilmeleri   daha  sübjektiftir. 
Dolay�s�yla ba �ms�z denetçiler  bu de erlendirmele- 
rinde mesleki yarg�lar�n� kullanmaktad�rlar. 
Kontrol ortam�n�n güçlü olmas�, baz� durumlarda  za- 
y�f i lem ve süreçlere dayanan kontrollerin telafi edil- 
mesine hatta yerine geçmesine imkân sa lamaktad�r. 
Ancak, kontrol ortam� zay�fl�klar�, iç kontrolün  di er 
unsurlar�ndaki   olumlu   yap�lanmalar�   zay�flatabilir 
veya bunlar�n etkisini yok edebilir. Örne in, e er bir 
i letmede  dürüstlük ve etik davran�  mevcut de ilse, 
denetçinin finansal tablolardaki yanl� l�klar� bulmada 
hangi denetim prosedürlerinin etkin olabilece ini se- 
çerken dikkatlice dü ünmesi  gerekir. Baz� olaylarda, 
iç kontrolün zay�fl�k derecesi, denetçiye  tek alternatif 
olarak i ten çekilmeyi b�rakabilir. 
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Küçük letmelerde Kontrol Ortam� 
Küçük i letmelerde bulunan kontrol ortam�, daha bü- 
yük i letmelere göre daha farkl� olmakla beraber, en 
az onlar�nki kadar önemlidir. Bu durum, özellikle i let- 
menin görevler ayr�l� � gibi geleneksel  kontrol faali- 
yetlerini uygulayabilecek kadar çal� an� ya da kayna � 
olmad� �nda geçerlidir. 
Küçük i letmelerde, yetkin bir sahip-yöneticinin faali- 
yetlere aktif kat�l�m� kontrol ortam�n� güçlendirirken 
görevler ayr�l� � gibi di er kontrol faaliyetlerine duyu- 
lan ihtiyac� azaltabilir. Sonuç olarak, güçlü bir kontrol 
ortam�, dolayl� olarak belirli türdeki yanl� l�klar� önle- 
mek veya bulup düzeltmekte yard�mc� olabilir. Örne- 
in, sahip-yönetici  i lemleri tamamlanmadan önce 

gözden  geçiriyor ve onayl�yor ise, bu belirli hatalar�n 
ya da hilenin önlenmesi  veya bulunup  düzeltilmesi 
için yard�mc� olabilir. 
Küçük i letmelerde  kontrol ortam� kontrollerini des- 
tekleyecek belgeleme daha az olacakt�r. Örne in, bü- 
yük i letmeler genellikle çal� anlar�na kabul edilebilir 
davran� lar� belirleyen ve bu kurallar çi nendi inde 
kar �la �lacak sonuçlar�  belirten  davran�   kurallar�n� 
yaz�l� olarak sa layabilirler. Küçük i letmeler ise ben- 
zer de erleri ve kabul edilebilir davran� lar� sözlü ile- 
ti imlerle ve yönetimin örnek olu turmas� ile çal� an- 
lar�na aktar�rlar. 
Belirli bir kontrol için destekleyici belgelemenin ol- 
mamas� durumunda, denetçi denetim dosyas� için bir 
not haz�rlayabilir. Örne in, dürüstlük ve etik de erle- 
rin ileti imi ve dayat�lmas�n�n mevcut olup olmad� � 
ele al�n�rken denetçi, 
• letmenin de erlerini, kabul edilebilir davran� lar�n� 
ve yapt�r�m faaliyetlerini, yönetim  ile tart� malar  so- 
nucu belirleyebilir. Denetçi daha sonra ilgili kontrolü 
incelerken bunlar�n yeterli olup olmad�klar�n� de er- 
lendirir. 
• Bir ya da iki çal� ana i letmenin de erlerinin, kabul 
edilebilir davran� lar�n�n ve yapt�r�m faaliyetlerinin 
neler  oldu unu dü ündüklerini  sorabilir. Bu görü - 
meler yönetimin de erlerinin ve kabul edilebilir dav- 
ran� lar�n�n çal� anlara iletilip yapt�r�ma tabi olup ol- 

mad� �n� anlamaya yarar. 
Küçük i letmelerin  kontrol ortam�nda  dikkate al�na- 
cak kilit noktalar�n baz�lar� a a �daki tabloda  yer al- 
maktad�r: 
 

Kontrol
Unsurlar� 

Anahtar
Soru 

Olas� Kontroller

D ü r ü s t -
lük ve Etik 
De erlerin 
leti imi ve 

Yapt�r�m� 

Pe r so ne l in 
dürüst, yasal 
veya etik ol- 
mayan   dav- 
r a n � l a r d a 
bulunmas�n� 
te vik edebi- 
lecek   eyle- 
rin engellen- 
mesi  veya 
azal t � lmas� 
için var olan 
y ö n e t i m 
davran� lar� 
nelerdir? 

 
• Yönetim sürekli ola- 
rak, sözle ve davra- 
n� lar� ile yüksek etik 
standartlara ba l�l�- 
�n� göstermektedir. 

• Yönetim personelin 
dürüst veya etik ol- 
mayan  davran� lara 
kalk� mas�n� te vik 
edecek   eyleri or- 
tadan   kald�rmakta 
veya azaltmaktad�r. 
• Etik  ve ahlakl� dav- 
ran� lar için beklenen 
standartlar�  belirle- 
yen davran�  kurallar� 
mevcuttur. 
• Çal� anlar hangi 
davran� lar�n   kabul 
edilebilir,  hangileri- 
nin kabul edilemez 
oldu unu aç�kça an- 
lam� lard�r ve uygun 
olmayan bir davra- 
n� la kar �la t�klar�n- 
da ne yapacaklar�n� 
bilmektedirler. 

 
1.3.2. Risk De erlendirme 
Büyüklüklerine, yap�lar�na, do alar�na  ve bulunduk- 
lar� sektörlere ba l� olmaks�z�n tüm irketler, organi- 
zasyonlar�n hemen  hemen  tüm seviyelerinde riskler- 
le kar �la �rlar. 
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Riskler, irketin ya am�n� sürdürme  yetene ini,  ba a- 
r�l� bir ekilde rekabet  etmesini,  güçlü bir mali yap� 
olu turmas�n�, pozitif bir imaj olu turmas�n�, hizmet- 
lerinin ve ürünlerinin toplam kalitesini etkiler. Hedef- 
lerin konulmas� risk de erlendirmenin ön ko ulunu 
olu turur. letme riskleri tan�mlamadan önce hedef- 
lerin mevcut  olmas� ve tan�mlanan  risklerin yönetil- 
mesi için gereken tedbirlerin al�nmas� gerekmektedir. 
Hedef belirlemek, iç kontrolün bir unsuru olmamas�- 
na kar �l�k, iç kontrol tesis edilmesinde  ön ko ul olu - 
turur. 
Risk de erlendirme süreci, yönetime  hangi  i letme 
ve/veya hile riskinin yönetilmesi gerekti i ve duruma 
göre  hangi  kar �l�klar�n verilmesi gerekti ini  belirle- 
mek için, uygun  bilgileri sa lar. Yönetim, belirli risk- 
leri ele almak için plan, program  veya kar � eylemler 
olu turabilir ya da maliyet veya di er gerekçeler  ile 
bir riski kabul etmeye karar verebilir. 
E er i letmenin  risk de erlendirme süreci ko ullara 
uygun ve yeterli ise denetçinin önemli yanl� l�k risk- 
lerini belirlemesinde  yard�mc� olacakt�r.  Bir risk de- 

erlendirme  süreci normalde  a a �daki konular� ele 
almaktad�r: 
• Faaliyet ortam�ndaki de i iklikler, 
• Yeni k�demli personel, 
• Yeni veya yenile tirilmi  bilgi sistemleri, 
• H�zl� büyüme, 
• Yeni teknolojiler, 
• Yeni i  modelleri, ürünler veya faaliyetler, 
• Kurumsal yap�land�rmalar  (elden ç�karma ve edin- 
meler dâhil), 
• Geni letilmi  yabanc� operasyonlar, 
• Yeni muhasebe bildirimleri. 
Biçimsel bir risk de erlendirme sürecinin  bulunma 
olas�l� � dü ük olan küçük i letmelerde, denetçi yöne- 
tim ile i letme risklerinin nas�l tan�mland� �n� ve nas�l 
ele al�nd�klar�n� tart� mal�d�r. 
Yönetimin yapt�klar� aç�s�ndan, denetçi a a �da s�rala- 
nan unsurlar� dikkate almal�d�r: 
• Finansal raporlamaya ili kin i letme risklerinin nas�l 
tan�mland� �, 

• Risklerin  önemlili inin nas�l tahmin edildi i, 
• Gerçekle me olas�l�klar�n�n nas�l de erlendirildi i, 
• Bunlar� yönetmek üzere uygulanacak kar � eylemle- 
re nas�l karar verildi i. 
E er denetçi yönetimin tan�mlayamam�   oldu u 
önemli  yanl� l�k riski belirlerse, a a �daki  noktalara 
dikkat etmelidir: 
• Yönetimin süreçleri neden  ba ar�s�zd�r? 
• Süreçler ko ullara uygun mudur? 
E er i letmenin risk de erlendirme sürecinde önemli 
bir zay�fl�k mevcutsa (veya bir süreç yok ise) bu yöne- 
timle ve varsa kurumsal yöneti imden sorumlu olan- 
lar ile görü ülmelidir. 
1.3.3. Bilgi Sistemi 
Yönetim  a a �daki konular için güvenilir bilgi talep 
etme durumundad�r: 
• letmeyi yönetmek  (planlama, bütçeleme, perfor- 
mans gözetimi, kaynaklar�n da �t�m�, fiyatlama ve 
raporlama  amaçlar� için finansal tablolar� haz�rlama 
gibi), 
• Amaçlara ula mak, 
• Risk unsurlar�n� belirlemek, de erlendirmek ve bun- 
lara kar �l�k vermek. 
Bu bilgilerin belirlenmesi, kaydedilmesi ve zaman�n- 
da karar amaçl� olarak gereksinim duyan  personele 
iletilmesi gerekmektedir. 
Bir bilgi sistemi, 
• Altyap�dan (fiziksel ve donan�msal unsurlar), 
• Yaz�l�mlardan, 
• nsanlardan, 
• Prosedürlerden, 
• Verilerden 
olu maktad�r. 
1.3.4. Kontrol Faaliyetleri 
Kontrol faaliyetleri, i letme yönetiminin talimatlar�n�n 
uygulanmas�n�  sa layan usul ve esaslard�r. Örne in, 
mallar�n kredi riski yüksek olan bir mü teriye gönde- 
rilmedi inden  veya yaln�zca yetkilendirilmi  sat�n al- 
malar�n yap�ld� �ndan emin olmak gibi. Bu kontroller, 
yeterince kullan�ld�klar� ortamlarda, i letmenin amaç- 
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lar�na ula mas�n� engelleyebilecek 
risklere kar �l�k vermektedirler. 
Bilgi teknolojileri veya elle gerçek- 
le tirilen  ilgili kontrol  faaliyetleri, 
i letme süreçleri ve varl�klar�n ko- 
runmas�  gibi ola an  faaliyetlerde 
ortaya ç�kabilecek riskleri azaltmak 
üzere tasarlan�rlar. 

in  konusuna   göre   olu turulan 
süreçler, belirli bir ç�kt� sa lamak 
üzere tasarlanan  yap�sal faaliyetler 
bütünüdür. 
Ço u bilgi sistemi, bilgi teknoloji- 
lerinden (BT) yo un bir ekilde fay- 
dalan�r. Bunlar finansal raporlama 
ve iç kontrol amaçlar�na ula maya 
destek olan bilgileri belirler, toplar, 
i ler ve da �t�rlar. 
1.3.5. Gözetim 
ç kontrol  sisteminin  performans 

kalitesinin de erlendirilmesi  süre- 
ci, gözetim  olarak adland�r�labilir. 
Performans kalitesinin sa lanmas�, 
sürekli gözetim  faaliyetleri ve ba- 
�ms�z de erlendirme faaliyetleri 

ile gerçekle tirilir. Sürekli gözetim, 
faaliyetlerin seyri içerisinde ger- 
çekle ir.  Bu faaliyetler, yönetimin 
ve  denetimin   düzenli  faaliyetleri 
ile birlikte  personelin   görevlerini 
yaparken gerçekle tirdi i di er et- 
kinlikleri de içerir. Ba �ms�z de er- 
lendirmelerin  ( denetim)  kapsam� 

 
 
 

Risk de erlendirme 
süreci, yönetime 
hangi i letme ve/ 
veya hile riskinin 

yönetilmesi gerekti i 
ve duruma göre hangi 
kar �l�klar�n verilmesi 
gerekti ini belirlemek 
için, uygun bilgileri 

sa lar. Yönetim, belirli 
riskleri ele almak 

için plan, program 
veya kar � eylemler 
olu turabilir ya da 
maliyet veya di er 

gerekçeler ile bir riski 
kabul etmeye karar 

verebilir. 

• Belirlenmi  kontrol amaçlar�n� ye- 
rine getirmede etkin olup olmad�- 

�, 
•  Çal� anlar taraf�ndan  uygun  bir 
ekilde uygulan�p  uygulanmad� � 

ve anla �l�p anla �lmad� �, 
• Günlük olarak kullan�l�p kullan�l- 
mad� � ve kendisine uyumlu olup 
olmad� �, 
• Ko ullardaki de i iklikleri yans�t- 
mak üzere  de i ikli e veya geli - 
tirmeye ihtiyaç duyup duymad� � 
hakk�nda yönetime geri bildirim 
sa lamaktad�r. 
Küçük   i letmelerde   süregelen 
gözetim faaliyetleri genelde bi- 
çimsel de ildir ve genellikle i - 
letmenin normal yinelenen faa- 
liyetleri içerisine dahil edilirler. 
Yönetimin operasyonlara yaki- 
nen dâhil oldu u durumlarda, 
beklentilerden sapmalar� ve fi- 
nansal verilerdeki hatalar� ge- 
nellikle fark edebilir ve düzeltici 
i lemlerde bulunabilir. 
Yönetimin gözetim faaliyetinde, 
i letme d� �ndan gelecek bilgi- 
leri  de kullanmaktad�r. Bunlara 
örnek olarak a a �dakiler göste- 
rilebilir: 

ve s�kl� �, temel  olarak risklerin de erlendirilmesine 
ve sürekli gözetim  prosedürlerinin  etkinli ine ba l�- 
d�r. 
Kontrollerin gözetimi, zaman içerisinde iç kontrolün 
performans�n�n  etkinli ini de erlendirmeyi amaç- 
lamaktad�r. Gözetimin amac�, kontrollerin do ru  bir 
ekilde i ledi inden emin olmak ve e er gerekiyorsa 

düzeltici önlemleri almakt�r. 
Gözetim, i letmede  riskleri azaltmak üzere tasarlan- 
m�  olan iç kontrol sisteminin, 

• Mü terilerden gelen ikâyetler, 
• Lisans verenler, finansal kurulu lar ve düzenleyi- 
ci otoritelerden gelen yorumlar, 
• Denetçiler ve dan� manlar ile iç kontrole ili kin 
görü meler. 
 
 
KAYNAKÇA 
Prof. Dr. Nejat Bozkurt;  TÜRMOB Ba �ms�z Denetim 
E itimi Ders Notlar� 
Doç. Dr. Tamer Aksoy; Basel ve ç Kontrol 
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denetçi 31 Ocak 2013 tarihinde seçilmi� ise eski TTK’ 
na göre seçilmi� olan murak�p veya murak�plar�n 
görevi bu tarih itibariyle sona erecektir.

5- Genel kurul taraf�ndan seçilen ve �irketi denetleyen 
murak�plar yeni TTK ile kald�r�ld� m�?
Eski TTK’na göre, anonim �irket i�lemleri, genel kurul 
taraf�ndan �irket orta�� olan veya olmayanlar aras�nda 
seçilen en az bir, en çok be� ki�iden olu�an murak�p 
veya murak�plarca denetleniyordu.
Yeni Türk Ticaret Kanunu da, bu denetim sisteminin 
dolay�s�yla da bu denetimi yerine getirmek üzere genel 
kurulca �irketin orta�� olan veya olmayanlar�n murak�p 
olarak seçilmesine ili�kin düzenlemeleri yürürlükten 
kald�r�lm�� ve anonim �irketleri ba��ms�z denetim 
kapsam�na zorunlu olarak  al�nm��t�r. Bu zorunluluk 
limited �irketlere de uygulanacakt�r.    
6- Hangi anonim �irketler  ba��ms�z  denetimlerini 
yapt�rmak üzere bir ba��ms�z denetim kurulu�unu 
seçmek zorundad�rlar?
Halka aç�k A.�.ler, bankalar, sigorta, reasürans ve 
emeklilik �irketleri, faktoring, � nansman, � nansal 
kiralama, varl�k yönetim �irketleri, emekli fonlar�, 
ihraçç�lar ve Sermaye Piyasas� kurumlar� ile faaliyet 
alanlar�, i�lem hacimleri, istihdam etikleri çal��an say�s� 
ve benzeri ölçülere göre önemli ölçüde kamuoyunu 
ilgilendirdi�i için Kamu gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartlar� Kurulunca kamu yarar�n� 
ilgilendiren kurulu� olarak de�erlendirilen Anonim 
�irketlerinin  ba��ms�z denetimi, ba��ms�z denetim 
kurulu�unca yerine getirilecektir.
Yukar�da say�lan anonim �irketler  d���nda kalan  
anonim �irketler ise ba��ms�z denetimlerini yapt�rmak 

1- Ba��ms�z denetim nedir?
Anonim �irket ve limited �irketlerinin � nansal 
tablolar�n�n ve di�er � nansal bilgilerinin gerçek 
durumunu yans�t�p yans�tmad���n�n, tespit edilebilmesi 
için �irkete ait defter, kay�t ve belgelerinin 
incelenmesidir. ÖRNEK: �irket bilançosunda, kasada 
100.000 TL, bankada  500.000 TL ve �irketin de 
1.000.000 TL kar etti�i bilgileri yer al�yorsa, bu 
bilgilerin do�rulu�u ve gerçe�i yans�t�p yans�tmad���, 
ba��ms�z denetim kapsam�nda incelenecektir.

2- Kimler ba��ms�z denetçi olabileceklerdir?  
Kamu Gözetimi  Muhasebe ve Denetim Standartlar� 
Kurulunca, ba��ms�z denetim yapmak üzere 
yetkilendirilen Yeminli Mali Mü�avir veya Serbest 
Muhasebeci Mali Mü�avirler ba��ms�z denetçi 
olarak görevlendirileceklerdir. Yetkilendirilen ki�iler, 
kurumun internet sitesinden ilan edileceklerdir.

3- Ba��ms�z denetim kurulu�u nedir?
Kamu Gözetimi  Muhasebe ve Denetim Standartlar� 
Kurulunca, ba��ms�z denetim yapmak üzere 
yetkilendirilen sermaye �irketleri, ba��ms�z denetim 
kurulu�udur. Bu kurulu�lar da Kurumun internet 
sitesinden ilan edileceklerdir.
4- Eski TTK’ na göre seçilen murak�plar�n görevleri 
hangi tarihte sona erecektir?
Murak�plar�n görevleri, yeni Türk Ticaret Kanunu 
uyar�nca ba��ms�z denetçinin veya ba��ms�z denetim 
kurulu�unun �irket genel kurulunca seçilmesi ile birlikte 
sona erecektir. Ba��ms�z denetçinin de en geç 1 Mart 
2013 tarihine kadar seçilmesi  zorunludur. ÖRNEK; 
Yeni TTK’na göre �irketi denetleyecek ba��ms�z 

6102 SAYILI YEN� TÜRK T�CARET KANUNU’ NA GÖRE ANON�M 

��RKET VE L�M�TED ��RKETLERDE BA�IMSIZ DENET�ME BAKI�

Osman BULUT
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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a) Defter tutma düzeninin ve � nansal tablolar�n�n 
kanun ile esas sözle�menin � nansal raporlamaya ili�kin 
hükümlerine uygun olup olmad���n�,
b) Yönetim kurulunun ba��ms�z denetçi taraf�ndan 
denetim kapsam�nda istenen aç�klamalar� yap�p 
yapmad���n� ve belgelerin verip vermedi�ini,
c) Defterlerinin öngörülen hesap plan�na uygun tutulup 
tutulmad���n�,
d) Finansal Tablolar�n; Türkiye muhasebe standartlar� 
çerçevesinde, �irketin mal varl���, � nansal ve karl�l�k 
durumunun resmini gerçe�e uygun olarak ve dürüst bir 
�ekilde yans�t�p yans�tmad���n�, aç�kça ifade edecektir.
Haz�rlanan rapor imzaland�ktan sonra yönetim 
kuruluna sunulacakt�r.
  
11- Yönetim Kurulu y�ll�k faaliyet raporunun 
denetimi  sonucunda  düzenlenecek rapor hangi 
hususlara ili�kin aç�klamalar� içerecektir?
Raporda; yönetim kurulu y�ll�k faaliyet raporu içinde 
yer alan � nansal bilgilerin, denetlenen � nansal 
tablolar ile tutarl� olup olmad���na ve gerçe�i yans�t�p 
yans�tmad���na ili�kin aç�klamalara yer verilecektir. 
Yeni TTK ya göre a�a��daki unsurlar� içermesi 
gerekmektedir.
a) �irketin, o y�la ait faaliyetlerinin ak��� ile � nansal 
durumu, do�ru, eksiksiz, dolambaçs�z, gerçe�e uygun 
ve dürüst bir �ekilde yans�t�lacakt�r.
b) �irketin � nansal durumu, � nansal tablolara göre 
de�erlendirilecektir.
c) �irketin geli�mesine ve muhtemel risklere kar�� 
aç�kça i�aret edilecektir.
d) faaliyet y�l�n�n sona ermesinden sonra �irkette 
meydana gelen ve önem ta��yan olaylar meydana 
gelmi� ise bunlar belirtilecektir.
e) �irketin AR-Ge çal��malar�n�n neler oldu�u 
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 

üzere Kurum taraf�ndan yetkilendirilmi� bir ba��ms�z 
denetim kurulu�una seçebilecekleri gibi, yine kurumca 
ba��ms�z denetim yapmak üzere yetkilendirmi� olan 
bir veya birden fazla YMM ya da SMMM de ba��ms�z 
denetçi olarak seçilebilecektir.           

7- Seçilen ba��ms�z denetçi, hangi �artlar�n 
varl���ndan görevinden ayr�labileceklerdir?
Anonim �irket ve limited �irket genel kurulunca, 
ba��ms�z denetim yapmak üzere seçilen denetçi, ancak 
hakl� bir sebebin varl��� halinde ( Ücretin ödenmemesi, 
gerekli bilgi ve belgelerin verilmemesi gibi) veya 
hakk�nda görevden al�nma davas� aç�lmas� halinde 
görevinden ayr�labilir.

8- Anonim �irket ve limited �irketin ba��ms�z denetimi 
kim veya kimler taraf�ndan yerine      getirilebilir?
Anonim �irket ve limited �irketin ba��ms�z denetimi, 
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bir veya birden fazla 
ba��ms�z denetçi yada ba��ms�z denetim kurulu�u 
taraf�ndan yerine getirilecektir. Ba��ms�z denetçiler 
veya ba��ms�z denetim kurulu�lar� �irket genel 
kurulunca seçilecektir.

9- Ba��ms�z denetçi veya ba��ms�z denetim kurulu�u 
taraf�ndan neler denetlenecektir?
Anonim �irket ve limited �irketlerin;
a) Finansal tablolar�( Bilanço, gelir tablosu, nakit ak�� 
tablosu, öz kaynak de�i�im tablosu ve dipnotlar)                            
b) Yönetim kurulu y�ll�k faaliyet raporu,
c) Riskin erken saptanmas� ve yönetim sisteminin  
i�leyi�i denetlenecektir. 

10- Ba��ms�z denetçi ve ba��ms�z denetim 
kurulu�unca � nansal tablolar�n denetimi sonucunda 
düzenlenecek rapor hangi hususlara ili�kin 
aç�klamalar içerir?
Finansal tablolar�n denetimi sonucunda düzenlenecek 
rapor;
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ba��ms�z denetçi atanmas�na ili�kin karar� kesindir.

14 -  Yeni TTK göre, ba��ms�z denetimi s�ras�nda 
ba��ms�z denetçinin yetkileri nelerdir?
Yeni TTK’ na göre, ba��ms�z denetçi, �irketin 
defterlerini, yaz��malar�n�, belgelerinin, varl�klar�n�n, 
borçlar�n�n, kasas�n�n, k�ymetli evrak�n�n ve 
envanterinin incelenmesi için al�nan belgelerinin 
kendisine ibraz�n�, özenli bir denetim için gerekli 
olan tüm bilgilerin kendisine verilmesini ve i�lemlere 
dayanak olu�turan belgelerin taraf�na sunulmas�n� 
istemeye yetkilidir.

15 -  A. �. ve limited �irketler taraf�ndan ba��ms�z 
denetim yap�lmas�n�n sonuçlar� nelerdir?
Ba��ms�z denetçi taraf�ndan denetlenmemi� olan 
� nansal tablolar ile yönetim kurulu y�ll�k faaliyet 
raporu düzenlenmemi� say�lacakt�r. Yani bat�ld�r.

16 -  Riskin erken saptanmas� ve yönetimin 
sisteminin, denetimi sonucunda düzenlenecek rapor 
hangi hu�ulara ili�kin aç�klamalar� içerecektir? 
Yeni TTK’ na göre pay sahipleri borsada i�lem 
gören �irketlerde yönetim kurulu, �irketin varl���n� 
geli�tirmesi ve devam�n� tehlikeye dü�üren sebeplerin 
erken te�hisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 
uygulanmas� ve riskin yönetilmesi amac�yla, uzman bir 
komite kurmak, sistemi çal��t�rmak ve geli�tirmekle 
yükümlüdür. Di�er �irketlerde bu komite denetçinin 
gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yaz�l� olarak 
bildirmesi halinde derhal kurulacakt�r. Kurulan 
komite ile raporu, kurulmas�n� izleyen ay�n sonunda 
verilecektir.
Komite, yönetim kuruluna her 2 ayda bir verece�i 
raporda durum de�erlendirilecektir ve varsa tehlikelere 
i�aret ederek, çareleri gösterecektir. Bu rapor ba��ms�z 
denetçiye de gönderilecektir. Ba��ms�z denetçi 
raporunda, yönetim kurulu taraf�ndan �irketi tehdit 
eden yada edebilecek nitelikteki riskleri zaman�nda 

imkanlar,sigorta ve benzeri teminatlar bu raporda 
belirtilecektir.
ÖRNEK; Yönetim kurulu y�ll�k faaliyet raporunda, 
�irket zarar� 500.000 TL, Sat��lar 2.000.000.TL, 
yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ler 100.000 TL 
olarak gösterilmi�se, ba��ms�z denetçi bu tutarlar�n�n 
� nansal tablolara uygun olup olmad���n� raporda 
belirtecektir. 

12-  Yeni TTK ya göre ba��ms�z denetçi hangi sürede 
seçilmek zorundad�r?
Yeni TTK’ na göre, ba��ms�z denetçinin her faaliyet 
dönemi için ve her faaliyet döneminin 4. Ay�na kadar 
seçilmesi �artt�r. Seçimlerden sonra yönetim kurulu 
, gecikmeksizin denetleme görevini hangi ba��ms�z 
denetçiye verdi�ini Ticaret Siciline tescil ettirecek ve 
Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve internet sitesinde 
ilan edecektir.
ÖRNEK; X  Anonim �irketi kamu yarar�n� ilgilendiren 
bir kurulu� ise (Halka aç�k, banka, sigorta �irketi gibi)  
ve faaliyet dönemi 31.12.2013 tarihinde sona eriyorsa, 
bir ba��ms�z denetim kurulu�una en geç 01 Nisan 
2014 tarihine kadar yapaca�� genel kurul toplant�s�nda 
seçecektir.
Kamu yarar�n� ilgilendiren bir kurulu� de�il ise bir 
ba��ms�z denetim kurulu�u ya da 1 ve 1 den fazla 
YMM veya SMMM yi yine 01 Nisan 2014 tarihine 
kadar yapaca�� genel kurul toplant�s�nda seçecektir.

13 – Ba��ms�z denetçi , anonim �irket ve limited 
�irket genel kurulunca faaliyet döneminin 4.        
ay�na kadar seçilmemi� ise ba��ms�z denetçi kim 
taraf�ndan atanacakt�r? 
Yeni TTK’ na göre, ba��ms�z denetçi 4. aya kadar 
seçilmemi� ise bu durumda, ba��ms�z denetçi, yönetim 
kurulunun veya her bir yönetim kurulu üyesinin 
yada herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, 
�irket merkezinin bulundu�u yerdeki Asliye Ticaret 
Mahkemesi taraf�ndan atanacakt�r. Mahkemenin 
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G) (a) ve (f) bentlerinde yer alan �artlar� ta��d��� için, 
denetçi olmayan bir denetçinin nezdinde çal���yor ise,
H) Son 5 y�l içinde denetçili�e ili�kin mesleki 
faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamam�n�n %30 
undan fazlas�n� denetleyecek �irket veya onun %20 
den fazla pay ile i�tirak etmi� bulunan �irketlere verilen 
denetleme ve dan��manl�k faaliyetinden elde etmi� 
ise ve bunu da cari y�lda elde etmesi bekleniyorsa, 
�irket genel kurulunca, ba��ms�z denetçi olarak 
seçilmeyeceklerdir. 
Bir ba��ms�z denetim kurulu�unun bir �irketi 
denetlemesi için görevlendirdi�i denetçi 7 y�l arka 
arkaya rapor vermi� ise, o denetçi en az 2 y�l için 
de�i�tirilmelidir.     

18 -  Yeni TTK göre, ba��ms�z denetim s�ras�nda 
yönetim kurulu üyelerinin yükümlülükleri  
nelerdir?
�irket yönetim kurulu;
a) Finansal tablolar� ve yönetim kurulu y�ll�k faaliyet 
raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin 
ba��ms�z denetçiye verecektir.
b) Yönetim kurulu, �irketin defterlerinin, yaz��malar�-
n�n, belgelerinin, varl�klar�n�n, borçlar�n�n, kasas�n�n, 
k�ymetli evrak�n�n incelenerek denetlenebilmesi için 
ba��ms�z denetçiye gerekli imkanlar� sa�layacakt�r.

19-  Ba��ms�z denetçiler denetim sonucunda kaç tür 
görü� yaz�s� düzenleyeceklerdir?
Ba��ms�z denetçiler;
• �irketin � nansal tablolar�n�n do�ru oldu�unu, mal 
varl��� ile � nansal duruma ve karl�l��a ili�kin resmin 
gerçe�e uygun bulundu�unun ve tablolar�n bunu dürüst 
bir �ekilde yans�tt��� sonuca ula�t�klar�nda OLUMLU 
GÖRÜ�
• Finansal tablolar�n�n �irket yetkili kurullar�nca 
düzeltilebilecek ayk�r�l�klar içerdi�i ve ayk�r�l�klar�n�n 
tablolarda aç�klanm�� sonuca etkilerinin kapsaml� ve 
büyük olmad��� durumlarda 

belirlemeye uygun bir sistem kurup kurulmad���n�, 
kurulmu� ise bu sistemin yap�s�n� ve uygulamalar�n� 
aç�klayacakt�r.    
     
17-  Ba��ms�z denetçiler ve ba��ms�z denetim 
kurulu�lar� hangi hallerin varl���nda  A.�. ve Limited 
�irket genel kurulunca ba��ms�z denetim yapmak için 
seçilmeyeceklerdir?
Ba��ms�z denetçi ve ba��ms�z denetim kurulu�u ile 
bunun ortaklar�ndan biri ve bunun ortaklar�n�n yan�nda 
çal��an veya an�lan ki�ilerin mesle�i birlikte yapt�klar� 
ki�i veya ki�ilerin;
A) Denetlenecek �irkette pay sahibiyse,
B) Denetlenecek �irketin yöneticisi veya çal��an� ise 
veya denetçi olarak atanmas�ndan önceki 3 y�l içinde 
bu s�fat� ta��m�� ise,
C) Denetlenecek �irketle ba�lant�s� bulunan bir tüzel 
ki�inin, bir ticaret �irketinin yada bir ticari i�letmenin 
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, e�i veya 3. derece dahil, 3. dereceye 
kadar kan veya kay�n h��m� ise,
D) Denetlenecek �irket ile ba�lant� halinde bulunan 
veya böyle bir �ekilde %20 den fazla paya sahip olan 
bir i�letmede çal���yorsa veya denetçisi oldu�u �irketle 
%20 den fazla sahip bir gerçek ki�inin yan�nda herhangi 
bir �ekilde hizmet veriyor ise,
E) Denetlenecek �irketin defterlerinin tutulmas�nda 
veya � nansal tablolar�n�n ç�kar�lmas�nda denetleme 
d���nda faaliyette ve katk�da bulunmam�� ise,
F) Denetlenecek �irketin defterlerinin tutulmas�nda 
veya � nansal tablolar�n ç�kar�lmas�nda denetlenme 
d���nda faaliyete veya katk�da bulundu�u için (e) 
bendine göre denetçi olmayacak gerçek ve tüzel ki�inin 
veya onun ortaklar�ndan birinin kanuni temsilci veya 
temsilcilerinin çal��an�, yönetim kurulu üyesi, orta��, 
sahibi yada gerçek ki�i olarak bizzat kendisi ise,
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yönetim kurulu ve ba��ms�z denetçinin istemi üzerine, 
�irketin merkezinin bulundu�u yerdeki Asliye Ticaret 
Mahkemesi dosya üzerinden i�lem yaparak görü� 
ayr�l���n� giderecektir. Mahkemenin verdi�i karar 
kesindir. Dava giderleri �irket taraf�ndan ödenecektir. 

22- Ba��ms�z denetçinin sorumluluklar� nelerdir?
Ba��ms�z denetçiler, kanuni görevlerini yerine 
getirmede kusurlu hareket ederlerse, hem �irkete ve 
hem de pay sahiplerine ve �irket ortaklar�na kar�� 
verdikleri zarar dolay�s�yla sorumlu olacaklard�r. 
Ba��ms�z denetçiler ve ba��ms�z denetim kurulu�lar�, 
denetim yapmas�na yard�mc� olan temsilcileri, denetimi 
dürüst ve tarafs�z bir �ekilde yapmak ve s�r saklamakla 
yükümlüdürler.
Faaliyetleri s�ras�nda ö�rendikleri, denetleme ile ilgili 
i� ve i�letme s�rlar�n� izinsiz olarak kullanamazlar. 
Kasten veya ihmal ile yükümlülüklerini ihlal edenler, 
�irkete zarar verdikleri takdirde ba�l� �irketlere kar�� 
sorumludurlar. 
Bu yükümlülükleri yerine getirilmesinde ihmali 
bulunan ki�iler hakk�nda, verdikleri zarar sebebi ile, 
her bir denetim için  100.000 TL, pay senetleri borsada 
i�lem gören anonim  �irketlerde ise 300.000 TL’ na 
kadar tazminata hükmedilebilecektir. S�r saklama 
hükümlülü�ünü ihlal eden veya gerçe�e ayk�r� rapor 
düzenleyen ba��ms�z denetçiler ayr�ca Türk Ceza 
Kanunu uyar�nca cezaland�r�lacaklar.

Kaynakça:
T.C.GÜMRÜK VE T�CARET BAKANLI�I �Ç 
T�CARET GENEL MÜDÜRLÜ�Ü    
120 Soruda YEN� TÜRK T�CARET KANUNU

SINIRLANDIRILMI� OLUMLU GÖRÜ�
• �irketin � nansal tablolar�n�n do�ru olmamas�, mal 
varl��� ile � nansal durumu ve karl�l��a ili�kin resmin 
gerçe�e uygun bulunmad��� durumda ise  OLUMSUZ 
GÖRÜ� verilecektir. 
�irket defterlerinde, denetlemenin uygun bir �ekilde 
yap�lmas�na ve sonuçlara var�lmas�na olanak vermeyen 
ölçüde belirsizliklerin bulunmas� veya �irket taraf�ndan 
düzenlenecek hususlarda önemli k�s�tlamalar�n 
yap�lmas� halinde ba��ms�z denetçi görü� vermekten 
kaç�nabilecektir. 

20- Ba��ms�z denetimi taraf�ndan, s�n�rl� olumlu veya 
olumsuz görü� verilmesi yada görü� verilmesinden 
kaç�nmas� durumunda hangi i�lemler yap�lacakt�r?
Olumsuz görü� yaz�lan veya görü� verilmesinden 
kaç�n�lan durumlarda genel kurul, söz konusu � nansal 
tablolara dayanarak özellikle aç�klanan kar veya 
zarar ile do�rudan veya dolayl� olarak ilgili bir karar 
alamayacakt�r. Bu hallerde yönetim kurulu, görü� 
yaz�s�n�n kendilerine teslim tarihinden itibaren 4 i� 
günü içinde genel  kurulu toplant�ya ça��rarak 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 sözle�me ve 
standartlara uygun � nansal tablolar haz�rlat�p, bunlar� 
denetim raporu ile birlikte genel kurula sunacakt�r. 
S�n�rl� olumlu görü� verilmesi hallerinde, genel 
kurul gerekli önlemleri ve düzenlemeleri de karara 
ba�layacakt�r.   
  
21 -  �irket ile Ba��ms�z denetçi aras�nda ortaya 
ç�kan görü� ayr�l�klar� nas�l giderilecektir?
�irket ile Ba��ms�z denetçi aras�nda �irketin y�l sonu 
hesaplar�na, � nansal tablolar� ve yönetim kurulu 
faaliyet raporuna ili�kin, Kanunun, idari tasarrufun 
veya esas sözle�me hükümlerinin yorumlanmas� veya 
uygulanmas� konusunda görü� ayr�l�klar� ç�karsa, 
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SÖZ “ TTK”NIN 

Ayd�n  ÖZDEM R 

Bir y�l� a k�n süredir hakk�mda çok yaz�ld�, konu uldu, 
toplant�lar yap�ld�; övüldüm, ele tirildim; kimileri beni 
ba  tac� yapt�, kimileri yerden  yere vurdu.  Özellikle   
k�l� �nda dola an  vurguncu, talanc�   ki iler ile onlar�n 
tetikçileri bana çok amans�zca sald�rd�lar. Bu kadar 
güne e kar dayanmazd�; uzun süre sustum, bekledim. 
San�r�m art�k konu ma  s�ras� bana  geldi, i m d i  
d e  beni  biraz dinler misiniz? 
Ad�m Yeni Türk Ticaret Kanunu. Bir Sevgililer Günün- 
de, 14/02/2011  tarihinde  do dum.  01/07/2012  tari- 
hinde de selefim, 55 ya �ndaki 6762 say�l� Türk Ticaret 
Kanunu’nun yerini ald�m. Süre yakla t�kça içim içime 
s� m�yordu. Ama ba �ma gelenleri art�k hepiniz bili- 
yorsunuz. 
Fark�nda m�s�n�z bilmiyorum. Yak�n tarihte, toplumun 
pek  çok kesimini ilgilendiren, Medeni  Kanun, Ceza 
Kanunu gibi yasalar da, t�pk� TTK gibi, ya land�klar� 
için, yerlerini gençlere  b�rakt�lar. Ama bunlar benim 
kadar kamuoyunu me gul etmedi san�r�m. Üzerinden 
süre geçti, unutmu  olabilirsin (Haf�za-� be er 
nisyan ile malul ya…), diyor kimileri. Olabilir. Peki, 
“benimle ya �t olan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 
Tebligat Kanunu, Borçlar Kanunu hakk�nda da, benim 
hakk�mda konu uldu u kadar konu ulmad�” iddiama 
ne dersiniz? Acaba, ben mi kendimi çok önem-
siyorum? Yoksa sadece geli en ve de i en  ihtiyaçlar� 
kar �lamakla kalmay�p toplumu  bir, hatta  birkaç 
seviye yukar�ya ta �ma amac�m m� bu sonucu 
yarat�yor? 
Kabul  ediyorum.  ddial�y�m, yenilikçiyim, ça da �m, 

evrenselim. Selefimin çözüm getirmek  bir yana dile 
bile getirmedi i  irketler toplulu u, tek ki ilik irket- 
ler, irketlerin bölünmesi,  kâr pay� avans�  ödemesi 
gibi kavramlar getirmeye çal� t�m. 
Dünyan�n  20 büyük  ekonomisi  içinde  yer alan  ül- 
kemin  muhasebe kay�tlar�n�n buna  yak� �r biçimde 
uluslararas� standartlara uygun olmas�n�, ça da  
ülkelerde  oldu u  gibi, sermaye  irketlerinin ulusla- 
raras� standartlara uygun biçimde denetlenmesini 
arzulam� t�m. Bugün gelinen noktay�, çok önemli bu 
iki konunun  Bakanlar Kurulunun ve Kamu Gözetim 
Kurumunun iki duda � aras�nda olmas� içinize siniyor 
mu?  Ülkemin bugün  ula t� � seviye itibar�yla kendi- 
ni “tüccar” olarak vas�fland�ran birinin i letme defteri 
tutmas�n� kabullenemiyorum. Karde lerim say�labile- 
cek, Tüketicin Korunmas�, Rekabetin Korunmas�, Ban- 
kac�l�k, Sermaye Piyasas� yasalar� gibi yasalarla uyum 
içinde olmak istiyorum. 
Kurumsal yönetim  anlay� �n� Türk ticari hayat�n�n 
temel  yap�ta � hâline  getirmek  arzusunday�m.  let- 
meler hem mali hem de idari anlamda  olabildi ince 
effaf olmal� iddias�nday�m. Onun için sermaye irket- 

lerine nternet  sitesi kurma zorunlulu u getiriyorum. 
Çar�kl� Erkan-� Harp bahaneleri  ile sadece öteleyebil- 
diler. ddia ediyorum: Eninde sonunda  effafl�k galip 
gelecek! 
Kay�t d� �l�kla en geni  anlamda mücadele etme hede- 
fi var. 
KOB ’leri ödeme  süresi konusunda büyük  i letme- 
lere kar � korumaya  çal� �yorum. Türk i letmelerinin 

Aydın Özdemir 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
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uluslararas� piyasalarda sürdürülebilir rekabet  gücü- 
ne sahip  aktörler olabilmelerini istiyorum. Sermaye 
irketlerinde  uzun  süreli pay  sahipleri  demokrasisi 

yaratmak amac�nday�m. Az�nl�k pay sahiplerinin hak- 
lar�n� daha fazla koruma dü üncesindeyim. 
Fark�nday�m, özellikle sermaye irketlerine yeni baz� 
yükler getiriyorum. Bunu bildi im için onlara kolayca 
ticari i letmeye dönebilme  imkân� da sa lad�m. Tasfi- 
ye i lemlerini basitle tiriyorum. 

Zorlam�yorum  ama  halka aç�k ol- 
mayan  irketlerde  de profesyonel 
yönetimi özendiriyorum.  

d� �ndaki zararlardan  sorumlu  tutulamayaca �n� ön- 
görüyorum. 

irketleri, sadece  esas mukavelelerinde  yer alan faa- 
liyet konular� ile s�n�rlayan ultra vires yasa �n� kald�r- 
d�m. Art�k ticaret  irketleri Medeni Kanun çerçeve- 
sinde  tüm  haklardan  yararlanabilecek, tüm  borçlar� 
üstlenebilecek. 

irketlerin  mal  varl�klar�n�n, hâkim  ortaklardan   ve 
kötü niyetli beceriksiz yöneticilerden  korunabilmesi 

için,  borçlanma   yasa �  getirdim. 
Pek çok i letme için denetim isti-
yorum.  

Ortak  say�s�  ve  yönetim   kurulu 
üyesi  say�s� konusundaki   k�s�tlar� 
kald�r�yorum.  Anonim  irketlerde 
yönetim kurulu toplant�lar�nda ya- 
anan nisap sorununu  çözdüm. 

Ayni sermaye   taahhüdünde,  za- 
man zaman kar� �kl� a, siciller aras� 
bilgi tezad�na, hukuki sorunlara yol 
açan  önemli  bir eksikli i ortadan 
kald�rd�m. Art�k, gayrimenkul, ta �t 
arac�, patent vesaire  gibi ay�nlar� 
sermaye olarak tescil eden Ticaret 
Sicil Müdürü, kendili inden ilgili si- 
cillere, mükellefiyet de i imi yaz�s� 
yazacak. yi olmam�  m�? 
Modern toplumlar�n tart� �lmaz 
do rular�ndan olan “Sermaye ir- 
ketinin sahibi olunmaz, orta � olu- 
nur” ilkesini, yaln�z ve güzel ülke- 
min insanlar�na zorla da olsa kabul 
ettirece im. 

irket yöneticilerinin  sorumluluk- 
lar� konusunda ça da   bir yakla- 
�m�m var. Hiç kimsenin  kontrolü 

ddial�y�m, 
yenilikçiyim, 

ça da �m, 
evrenselim. 

Selefimin çözüm 
getirmek bir 
yana dile bile 
getirmedi i 

irketler 
toplulu u, tek 

ki ilik irketler, 
irketlerin 

bölünmesi, 
kar pay� avans� 
ödemesi gibi 

kavramlar 
getirmeye 
çal� t�m. 

Nakit sermaye taahhütlerinin 
yerine getirilmesinde banka bloka-
j� art�m var. Borçlanma yasa �, 
benim  olmazsa  olmaz�m  ama 
sanki burada da istisnai hükümlere 
yer vermeliydim.  stisnalar kaideyi 
bozmaz de il mi? Mesela irket or- 
taklar�na sa lad� �m  olana � biraz 
daha  geli tirmem  ve ayn� olana � 
yönetim kurulu üyelerine ve onla- 
r�n yak�nlar�na da sa lamam  daha 
uygun olacakt�. Bunlar� kolayca dü- 
zeltmek mümkünken irket kasala-
r�n�n, eskiden oldu u gibi, patron-
lar�n cebi gibi kullan�lmas�na 
uygun düzenlemeler  yapmak, in-
saf ve izan ile ba da t� m�? 

Selefimde  hiç yer almayan,  arta 
ba l� sermaye  art�r�m� müessesesi 
getirdim.  Çok önemli  bir  yenilik, 
hiç söz eden yok? 

Tek art� “ya �yor olmak” olan mu- 
rak�pl�k müessesini  kald�rd�m. 

irketlerin  gerçekten   ba �ms�z, 
ça da  biçimde, i inin ehli olan ki- 
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ilerce denetlenmesini istedim. 
Bu çok önemli konunun Bakanlar 
Kurulu yetkisinde  kalmas�  sizce 
ne kadar sürebilir? 
Anonim irketlerin genel kurulla- 
r�nda  hükümet  komiseri bulun- 
durma zorunlulu unu, özellikli 
irketler ve özel gündemler içe- 

ren genel kurullar hariç kald�r- 
d�m. 
Genel Kurul toplant�lar�n�n, Yö- 
netim  Kurulu toplant�lar�n�n 
elektronik ortamda yap�lmas�na 
olanak sa lad�m. 
Limited irketlerde  pek  çok kü- 
çük orta �n  ba �n� derde  sokan, 
onlar� ciddi kamu borçlar� ile kar- 
� kar �ya b�rakan “Özden Organ” 

ilkesini terk ettim. Genel kurulca 
seçilmeyen  ki i art�k kendili in- 
den irket müdürü olmayacak. 
Limited irket hisselerinin  devri 
konusunda da  kolayl�klar sa l�- 
yorum. 

Bazen kendi  kendimle hesapla-
�yorum; eksi im, yanl� �m var 

m�,daha da iyi olabilir miyim 
diye… 

 

 
 
 

irketleri, sadece 
esas 

mukavelelerinde 
yer alan faaliyet 

konular� ile 
s�n�rlayan ultra 
vires yasa �n� 

kald�rd�m. Art�k 
ticaret irketleri 
Medeni Kanun 
çerçevesinde 

tüm haklardan 
yararlanabilecek, 

tüm borçlar� 
üstlenebilecek. 

demi tim. Anonim irketlerin, limited 
irketlere k�yas yoluyla uygulanacak  

maddelerine bu hükmü de yaz�ld�. 
lem tamamd�r. Kesin atlam� �m 

ama sorun yok, çok basit çözüldü. 
Galiba nternet  sitesinde  yer alacak 
bilgilerin içeri i konusunda ve yay�n- 
lanma sürelerinde de mübala a var- 
d�. Tamam, ama ka  yapal�m derken 
göz ç�kar�ld�. nternet sitelerinin bir 
bölümünün bilgi toplumu   hizmet- 
lerine atfedilmesi imdilik ertelendi. 
ddial�y�m, eninde  sonunda  bu nok- 

taya gelinecek. 
Önemli olan ana fikirden ayr�lma- 
mak. 

Sözlerimin ba �nda da söyledim. 
Hakk�mda çok konu uldu, kimi 
övdü, yere gö e koyamad�. Kimi 
hakl�  ve  yap�c�  ele tiriler  getirdi. 
Bir k�s�m  k�z�p öhret   ve  reyting 
alma u runa;  haks�z, yanl�, abart�l� 
tenkitler yapt�. Ama bir de, i  ada- 
m� k�l� �nda dola an,  kay�t d� �l�k- 
tan geçinen,   kendinden ba ka hiç  
kimseye hesap  vermek i s t e m e -
y e n ;  küçük ortaklar�n�n haklar�n� 
her  f�rsatta  gasp  eden; soyguncu, ta-

Ticari defterlerin say�s� ve bunlar�n tasdik keyfiyeti ko- 
nusunda  galiba biraz abartm� �m. Yap�lan düzenleme 
ile mesele hâlloldu. 
Ticari  i letmede kullan�lan evrakta yer almas�n� 
istedi im bilgiler gerçekten  biraz fazla olmu , bu 
kadar� da fazla. Akl�n yolu bir.  Vaz�� kanun lüzumunu 
isaf etti. (Kanun koyucu gere ini yapt�.) nan�n 
memnun oldum. Limited irketlerde kar pay� avans� 
da �t�m� müessesesini unutmu um. Hemen   hâllolur  

 lanc� tipler var ki, bunlar benim can�ma kastettiler. 
Bana göre, bana sahip ç�kmas� gerekenler  sahip ç�k- 
mad�, kolonlar�m�n kesilmesine mani olmad�. Sonuçta, 
ülkemin bu f�rsat� yitirmesine neden  olundu. 

Hepsi bir yana, bir gece yar�s� kolpas� ile baz� bürok- 
ratlara, kerameti kendilerinden menkul, ulu büyük üs- 
tadlara imtiyaz sa lamak, bu mesle in kar�ncalar�na 
kaz�k atmaya kalkmak… te bu hiç ho  olmad�. 
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YEN  TÜRK T CARET KANUNU’NDA YEN  CEZALAR 

Sezgin MALAY / SMMM 

6102 say�l� yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012
tarihi itibariyle yürürlü e girmeden  önce baz� mad- 
deleri 6335 say�l� Kanun’la de i tirildi. Söz konusu 
de i iklik 26 Haziran 2012 tarihinde  Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kabul edilip 30 Haziran 2012 tarih 

ve 28339 say�l� Resmi Gazete’de yay�mland�.
Bu yaz�da, ceza  gerektiren  fiillerin, de i tirilmeden
önceki, sonraki ekilleri ile hiç de i ikli e u ramayan
cezalar ve art�r�ma gidilen cezalar alt� ayr� tablo halin-
de a a �ya ç�kart�lm� t�r. 

TABLO  I 

3 AYDAN 2 YILA KADAR  HAP S  VEYA ADL  PARA  CEZASI GEREKT REN F LLER N YAPTIRIMININ  DAR  
PARA CEZASINA DÖNÜ TÜRÜLMES  

CEZA GEREKT REN F L ESK  EKL  YEN  EKL  
1-Tescil ve kay�t için gerçe e ayk�r� beyanda 
bulunmak (38/1) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL idari para 
cezas� 

 
2-Tacirin, Ticari i letmesine ili kin i lemleri, ticaret 
unvan�yla yapmamas� ve i letmesiyle ilgili senetlerle 
di er belgeleri bu unvan alt�nda imzalamamas� (39/1)

 
3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

 
 
2.000 TL idari para 
cezas� 

3-Tescil edilen ticaret unvan�n�n, ticari i letmenin 
görülebilecek bir yerine okunakl� bir ekilde 
yaz�lmamas� (39/2) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

 
2.000 TL idari para 
cezas� 

 
4-Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayana �n� 
olu turan belgelerde ticaret unvan�n�n, i letmenin 
merkezinin, ticaret sicil numaras�n�n ve irket nternet
sitesi olu turma yükümlülü üne tabi ise nternet 
sitesi adresinin gösterilmemesi (39/2) 

 
 
3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

 
 
 
2.000 TL idari para 
cezas� 

5-Belgelerde gösterilecek bilgilerin nternet sitesinde 
yay�nlanmamas� (39/2) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL idari para 
cezas� 

 

6-Tacirin, ticari i letmenin aç�ld� � günden itibaren 15
gün içinde ticari i letmesini ve seçti i ticaret unvan�n�
tescil ve ilan ettirmemesi (40/1) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

 
2.000 TL idari para 
cezas� 

 

Sezgin MALAY
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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7-Tacirin, kullanaca � ticaret unvan�n� ve bunun alt�na 
ataca � imzay� notere  onaylatt�rd�ktan  sonra sicil mü- 
dürlü üne vermemesi (40/2) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

 
8-Merkezi Türkiye’de bulunan ticari i letmelerin ube- 
lerinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmemesi (40/3) 

 
9-Merkezleri Türkiye d� �nda bulunan  ticari i letmele- 
rin Türkiye’deki ubelerinin tescil ettirilmemesi, bu u- 
beler için yerle im yeri Türkiye’de bulunan  tam yetkili 
bir ticari mümessil atanmamas� (40/4) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 
 
3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 
 
2.000 TL  idari para 
cezas� 

 

10-Gerçek ki i tacirin ticaret unvan�ndaki ad�n�n ve so- 
yad�n�n k�salt�larak yaz�lmas� (41) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

 

11-Kollektif irketin ticaret  unvan�nda,  bütün  ortak- 
lar�n veya ortaklardan  en az birinin ad� ve soyad�yla 
irketin ve türünü gösterecek  bir ibareye yer verilme- 

mesi (42/1) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

 

12-Adi veya sermayesi  paylara  bölünmü   komandit 
irketlerin ticaret  unvanlar�nda,  komandite  ortaklar- 

dan en az birinin ad�n�n ve soyad�n�n, irketin ve tü- 
rünün gösterilmemesi,  bu irketlerin ticaret unvanla- 
r�nda komanditer  ortaklar�n adlar� ve soyadlar�na yer 
verilmesi (42/2) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

 

13-Anonim, limited  ve kooperatif  irketlerin, ticaret 3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 2.000 TL  idari para 
unvanlar�nda    i letme konusunun  gösterilmemesi, adli para cezas� cezas� 
ticaret  unvanlar�nda,  “anonim irket”, “limited irket” 
ve “kooperatif ”  kelimelerinin  bulunmamas�,   bu  ir- 
ketlerin ticaret unvan�nda, gerçek bir ki inin ad� veya 
soyad� yer ald� � takdirde, irket türünü gösteren iba- 
relerin, ba  harflerle veya ba ka bir ekilde k�saltma 
yap�larak yaz�lmas� (43) 

 

14- Ticari i letmeye sahip olan dernek, vak�f ve di er 
tüzel ki ilerin ticaret unvanlar�nda adlar�n�n bulunma- 
mas�, donatma i tirakinin ticaret unvan�nda, ortak do- 
natanlardan en az birinin ad� ve soyad�n�n veya deniz 
ticaretinde  kullan�lan geminin  ad�n�n  yer almamas�, 
ticaret unvan�ndaki  soyadlar�n ve geminin  ad�n�n k�- 
salt�lmas�, ticaret unvan�nda donatma i tirakinin belir- 
tilmemesi (44) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 



�zmir SMMMO

91dayan��ma

15-Bir ticaret  unvan�na  Türkiye’nin  herhangi  bir sicil 
dairesinde daha önce tescil edilmi  bulunan  di er bir 
unvandan ay�rt edilmesi için gerekli oldu u takdirde, 
ek yap�lmamas� (45) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

16- Her ubenin,  kendi merkezinin  ticaret  unvan�n�, 
ube oldu unu belirterek kullanmamas� (48) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

17- Merkezi yabanc�  ülkede  bulunan  bir i letmenin 
Türkiye’deki ubesinin ticaret unvan�nda, merkezin ve 
ubenin bulundu u yerlerin ve ube oldu unun gös- 

terilmemesi (48) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

18- letme ad�n�n tescil ve ilan ettirilmemesi (53) 3 aydan 2 y�la kadar hapis veya 
adli para cezas� 

2.000 TL  idari para 
cezas� 

TABLO  II 

ADL  PARA CEZASI GEREKT REN F LLER N YAPTIRIMLARININ  DAR  PARA CEZASINA  DÖNÜ TÜRÜLMES  

CEZA GEREKT REN F L ESK  EKL  YEN  EKL  
1- Ticari i lemleriyle mal varl� � durumunu kanuna 

göre aç�kça görülebilir bir ekilde ortaya koymamak 
(562/1-a,64/1) 

200  günden  az  olmamak 
üzere adli para cezas� 

 

4.000 TL idari para cezas� 

2- Defterlerin üçüncü ki i uzmanlara, makul bir süre 
içinde yapacaklar� incelemede i letmenin faaliyetle- 
ri ve finansal durumu  hakk�nda fikir verebilecek e- 
kilde tutulmamas�(562/1-a,64/1) 

 

 
200  günden  az  olmamak 
üzere adli para cezas�  4.000 TL idari para cezas� 

3- letme faaliyetlerinin olu umunun ve geli mesi- 
nin defterlerden izlenememesi (562/1-a,64/1) 

200  günden  az  olmamak 
üzere adli para cezas�  4.000 TL idari para cezas� 

4-Tacirin, i letmesiyle ilgili olarak gönderilmi  bulu- 
nan her türlü belgenin, kopyas�n�, yaz�l�, görsel veya 
elektronik ortamda saklamamas� (562/1-b, 64/2) 

 
200  günden  az  olmamak 
üzere adli para cezas� 

 

 
4.000 TL idari para cezas� 

5- Ticari defterlerin  aç�l�  veya kapan�  onaylar�n�n 
yapt�r�lmamas� (64/3) 

200  günden  az  olmamak 
üzere adli para cezas�  4.000 TL idari para cezas� 

6- Defterlerin Türkçe tutulmamas�  (65) 200  günden  az  olmamak 
üzere adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas� 
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7- K�saltmalar�n  kullan�lmas� hâlinde  bunlar�n an-
lamlar�n�n aç�kça belirtilmemesi (65) 

200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas�

8- Bir yaz�m�n veya kayd�n, önceki içeri i belirlene-
meyecek ekilde çizilmesi ve de i tirilmesi (65/3) 

200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas�

9- Defterlerin ve di er kay�tlar�n elektronik ortamda
tutulmas�  durumunda, bu bilgilerin her zaman ko- 
layl�kla okunmas�n�n temin edilmemi  olmas� (65/4)

200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas�

10- Kay�t s�ras�nda m� yoksa daha sonra m� yap�ld� �
anla �lmayan de i tirmelerin yap�lmas� (65/3) 

200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas�

11- Defterlere yaz�mlar�n ve di er gerekli kay�tlar�n
Eksiksiz, do ru, zaman�nda  ve düzenli olarak 
yap�lmamas� (65/2) 

200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas�

12-Hileli envanter ç�kar�lmas� (562/1-e, 66) 200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

“Hileli”  ibaresi ç�kar�lm�
ve  Kanun’da belirtilen 
usule  uygun   envanter 
ç�kar�lmamas� 4.000 TL
idari para cezas� eklinde
belirlenmi tir. 

13- Elektronik ortamda  saklanan  belgelerin ibraz
edilememesi (562/1-f, 86) 

200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas�

14- Defterlerin  muhasebe standartlar�na göre tu-
tulmamas�, finansal tablolar�n bu standartlara göre 
düzenlenmemesi 
(562/2, 88) 

100 günden 300 güne kadar
adli para cezas� 

4.000 TL idari para cezas�
. 

 
TABLO  III 
HAP S  VE/VEYA ADL  PARA CEZASI GEREKT REN F LLER N YAPTIRIMLARININ SADECE ADL  PARA CEZASINA 
DÖNÜ TÜRÜLMES  
CEZA GEREKT REN F L ESK  EKL  YEN  EKL  
1- irketler toplulu una dahil ba l� irketler taraf�n-
dan hâkim irketle yap�lan i lemler hakk�nda rapor
düzenlenmemesi, hâkim irket yönetim  kurulunca
ba l� irketlerle olan ili kilere yönelik raporun  dü-
zenlenmemesi (562/3, 199) 

2 y�la kadar hapis ve adli
para cezas� 

200 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 
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2- nternet sitesi olu turmamak (562/12) 6 aya kadar hapis ve 100 
günden 300 güne kadar adli 
para cezas� 

100  günden 300 güne
kadar adli para cezas� 

3-Kanunda belirtilen içerikleri nternet  sitesinde ya-
y�mlamamak (562/12) 

3 aya kadar hapis ve 100 
güne kadar adli para cezas� 

100 güne kadar adli para
cezas� 

4-Ayni sermayenin   veya devral�nacak i letme ile
ay�nlar�n de erlemesinde  emsaline  oranla  yük-
sek  fiyat  biçmek, i letme  ve  ayn�n niteli ini veya 
durumunu farkl� göstermek  ya da ba ka bir ekilde 
yolsuzluk yapmak (562/10, 551) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis 
cezas� 

Ceza, 90 günden az ol-
mamak üzere adli para 
cezas� eklinde de i tiril-
mi tir 

5- Gümrük ve ticaret  bakanl� � denetim elemanla-
r�nca istenilen bilgi ve belgelerin  verilmemesi veya 
denetimin engellenmesi (562/4) 

3 aydan 2 y�la kadar hapis 
cezas� 

300 günden az olmamak
üzere adli para cezas� 

 

 
 
 
 
 
TABLO IV 
CEZA  YAPTIRIMI KALDIRILAN F LLER 
CEZA GEREKT REN F L ESK  EKL  YEN  EKL  
1- lem denetçisinin kanuna ayk�r� rapor düzenleme-
si (562/5-b, 351) 

300 günden az olmamak 
üzere adli para cezas� 

lem denetçileri kald�-
r�ld� �ndan bu ceza kal-
d�r�lm� t�r. 

2- Sermaye  irketlerinin finansal  tablolar�n� Türkiye
Ticaret  Sicili gazetesinde ve nternet  sitelerinde  
ilan ettirmemeleri (562/6, 524) 

200 günden az olmamak 
üzere adli para cezas� 

lan yükümlülü ü kald�-
r�ld� �ndan  ceza  kald�-
r�lm� t�r. 

 
 
 
 
TABLO V 
CEZASI ARTIRILAN F LLER 

 

CEZA GEREKT REN F L ESK  EKL  
 

YEN  EKL  
Halktan izinsiz para toplamak 
(562/11, 552) 6 aya kadar hapis cezas� 6 aydan 2 y�la kadar ha-

pis cezas� 
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TABLO VI 
 

DE KL K YAPILMAYAN YAPTIRIMLAR 
 

CEZA GEREKT REN F L ESK  EKL  YEN  EKL  
 
 

1-Tacirin ticaret unvan�na, kimli i, i letmesinin 
geni li i, önemi ve finansal durumu hakk�nda, 
üçüncü  ki ilerde yanl�  bir görü ün  olu ma- 
s�na sebep  olacak nitelikte, gerçe e  ve kamu 
düzenine ayk�r� olarak ekler yapmas� (46/1). 

 

 
3 aydan  2 y�la kadar hapis 
veya adli para cezas�  De i ik yap�lmam� - 

t�r. 

 

 
2-Tek ba lar�na  ticaret  yapan  gerçek ki ilerin 
ticaret unvanlar�na  bir irketin var oldu u  iz- 
lenimini  uyand�racak  ekilde  ek  yapmalar� 
(46/2) 

 
3 aydan  2 y�la kadar hapis 
veya adli para cezas� 

 

 
De i ik yap�lmam� - 
t�r. 

 

 
3- “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” keli- 
melerinin bir ticaret unvan�na bakanlar kurulu 
karar� olmaks�z�n ek yap�lmas� (46/3) 

3 aydan  2 y�la kadar hapis 
veya adli para cezas�  De i ik yap�lmam� - 

t�r. 

 
 

4- Ticaret  unvan�n�n, 
 
i letmeden ayr� olarak 3 aydan  2 y�la kadar hapis  

De i ik yap�lmam� - 
 

ba kas�na devredilmesi (49) veya adli para cezas�  

t�r. 
 

5-Kurucular taraf�ndan düzenlenen  beyan�n 300 günden  az  olmamak 
 

do ru  ve eksiksiz düzenlenmemesi  (562/5-a, 
349) 

üzere adli para cezas�  De i ik yap�lmam� - 
t�r. 

 
 

6- Ticari s�rlar�n izinsiz kullan�lmas� veya aç�k- 
lanmas� (562/7, 527) 

1 y�ldan 3 y�la kadar hapis ve 
be bin güne kadar adli para 
cezas� 

 
De i ik yap�lmam� - 
t�r. 

 
7-Sermaye   tamam�yla 

 
taahhüt   olunmam�  

veya kar �l� � kanun  veya esas sözle me  hü- 3 aydan  2 y�la kadar hapis 
 

kümleri  gere ince 
 

ödenmemi ken, taahhüt veya adli para cezas�.  De i ik yap�lmam� - 
 

edilmi  veya ödenmi   gibi göstermek  (562/9, 
550) 

T�r. 

 
 

Kaynak: 
Türk Ticaret Kanunu 
Gümrük ve Ticaret Bakanl� �; 
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Ak�n KUS 

I-G R  
Bilgi ça � ile birlikte Ba �ms�z Denetim  yakla �mlar� 
da bu geli meye ayak uydurmal�yd�. Ba �ms�z Dene- 
timde  klasik denetim   yakla �mlar�n�n terk  edilerek 
risk tabanl�  denetim  yakla �m�n�n benimsenmesi ile 
birlikte oyunun  kurallar� da de i meye  ba lad�. Art�k 
ortaya her eyden üphe eden ve irket bünyesindeki 
her olaya riskli olabilece i gözüyle bakan denetçi tip- 
leri ç�km� t�. Ancak “nereye kadar”�n da cevaplanmas� 
gerekliydi. “Nereye kadar” sorusunun cevab�nda 
Ba �ms�z Denetim  standartlar�  imdada  yeti ti.  
ÖNEML L K… “Ne, ne kadar önemli?” sorusunun  
cevab� Seri X /22 numaral� standartta cevap buldu. 

II-BA IMSIZ DENET MDE ÖNEML L K 
Önemlilik, ilgili standartlarda,“Bilginin aç�klanma-
mas�, yanl�  veya eksik aç�klanmas� nedeniyle 
finansal tablolar� esas alarak karar veren finansal 
tablo kullan�c�lar�n�n ekonomik kararlar�n� etkileyebi-
lecek hususlar� kapsar.” eklinde yer bulmu tur.  
Buna göre ba �ms�z denetçi,  finansal tablolar�n tüm 
önemli yönleriyle, finansal raporlama standartlar� 
çerçevesinde haz�rlan�p haz�rlanmad� � hususunda 
görü  vermelidir. Bu görü  finansal tablo kullan�c�lar� 
aç�s�ndan  çok önemlidir. Burada Ba �ms�z Denetçi-
nin mesleki tecrübesi ve alg�s� çok önemlidir. Çünkü 
önemlilik seviyesine ili kin bir kanaat  olu turulmas� 
mesleki bir de erlendirmeyi gerektirir. 
O zaman  Süpermen  olmayan  Ba �ms�z Denetçinin 
denetimde,  kullan�c�lar�n kararlar�n�  etkilemeyecek 
bir tutar� planlama yaparken kabul edilebilir önemli- 
lik seviyesi olarak belirlemesi gereklidir. 
Ba �ms�z denetçi; önemlili i,  hem finansal tablo- 
lar�n geneli  aç�s�ndan hem de her bir hesap baki- 
yesi, i lem türü ve dipnotlarda  yap�lan aç�klama 
bak�m�ndan dikkate almal�d�r. Aksi takdirde a aç- 

lara bakarken orman�n bütünlü ü  gözden kaça- 
cakt�r. Yasal düzenlemeler ile hesap bakiyeleri, i lem 
türleri ve dip notlarda yap�lan aç�klamalar ve bunlar�n 
birbirleriyle olan ili kileri ba �ms�z denetçi taraf�ndan 
dikkate al�nacakt�r. Bu durum, dikkate al�nan finansal 
tablolar�n içeri ine ba l� olarak farkl� önemlilik sevi- 
yeleri belirlenmesini gerektirmektedir. 
Ba �ms�z denetçi,  ba �ms�z denetim  tekniklerinin 
yap�s�n�, zamanlamas�n�  ve kapsam�n� belirlerken ve 
yanl� l�klar�n etkisini de erlendirirken önemlilik kav- 
ram�n� dikkate almak zorundad�r. 
Planlama a amas�nda  finansal tablolar üzerinde 
önemli yanl� l� a sebep  olabilecek hususlar� belirle- 
mek için kullan�lacak en iyi yoldur. Faaliyet ko ullar� 
ve çevresi ile olan ili kilerini kavramas� suretiyle ba- 
�ms�z denetimin planlanmas� risk de erleme ve olu- 
an riske kar �l�k verme anlam�nda  finansal tablolar- 

daki önemli yanl� l�klar�n say�s�n� en aza indirecektir. 
Ba �ms�z denetimin   planlamas�,  önemli  hususlar�n 
tespit edilmesi ve ba �ms�z denetim süresince önem- 
lili e ili kin bu tespitlerin  geçerlili i konusunda ba- 
�ms�z denetçiye yard�mc� olacakt�r. 

Hesap  bakiyeleri, i lem türleri ve dipnotlarda yap�- 
lan aç�klamalar önemlilik seviyesini de erlendirmesi, 
kullan�lacak ba �ms�z denetim  teknikleri konusunda 
ba �ms�z denetçiye yol göstererek  ba �ms�z denetim 
riskinin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesini sa - 
layacak ba �ms�z  denetim  tekniklerini seçmesi  için 
imkân sa lar. 

Önemlilik ile ba �ms�z denetim  riski seviyesi aras�nda 
ters yönlü bir ili ki vard�r: Önemlilik seviyesi artt�kça  
ba �ms�z  denetim riski azal�r; önemlilik seviyesi 
azald�kça ba �ms�z  denetim  riski artar. 

Ba �ms�z  denetçi,   ba �ms�z  denetim   tekniklerinin 

"BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK" 

Akın Kuş 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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yap�s�n�, zamanlamas�n�  ve kapsam�n� belirlerken bu 
hususu dikkate almal� ve planlamas�n� buna göre e- 
killendirmelidir. 
Bu kapsamda,  belirli bir ba �ms�z  denetim  tekni i- 
nin planlanmas�ndan sonra, ba �ms�z denetçi  kabul 
edilebilir önemlilik seviyesini dü ük olarak belirlerse 
ba �ms�z denetim riski artacak ve makul güvence ver- 
mede s�k�nt�lar ya anacakt�r. Dolay�s� ile ba �ms�z de- 
netçinin birtak�m önlemler almas� yerinde olacakt�r. 
Bu önlemler unlard�r: 
Belirlenmi  önemli yanl� l�k riskini mümkünse  azalt- 
mak  ve  azalt�lm�  kontrol  riskini, kapsam�  geni le- 
tilmi  kontrol testleri  veya ilave testler  uygulayarak 
desteklemek ve Planlanm�  ba �ms�z denetim teknik- 
lerinin yap�s�n�, zamanlamas�n� ve kapsam�n� de i ti- 
rip tespit edememe riskini azaltmak. 
Finansal  raporlama   standartlar�   çerçevesinde   ha- 
z�rland� � yönetim  taraf�ndan  iddia  edilen  Finansal 
Tablolardaki tespit edilen düzeltilmemi  yanl� l�klar�n 
toplam�n�n  önemli olup olmad� � hususunu belirle- 
mek Ba �ms�z Denetçi’ nin en önemli görevidir. 
Finansal tablolarda  i letmenin  ba l� ortakl�klar�ndan 
olan alacaklar� gizlenmi  veya i tiraklerine olan borç- 
lar� çok dü ük gösterilmi  veyahut stoklar uygun ol- 
mayan bir yöntemle  de erlenip oldu undan yüksek 
bir ekilde bilançoda  gösterilmi  olabilir. Bu yap�lan 
yanl�  beyanlar�n büyüklü üne ba l� olarak böyle bir 
i letmeye kredi verme durumundaki bir bilgi kullan�- 
c�s� (banka) i letmenin borç ödeme gücünü do ru bir 
ekilde tespit  edemez.  Dolay�s�yla bu bilgi yanl� l� � 

ÖNEML  olur. 
Düzeltilmemi  yanl� l�klar�n toplam�,  önemlilik s�n�- 
r�n�n üzerinde ise ba �ms�z denetim  riskini azaltmak 
için, ba �ms�z denetim tekniklerinin kapsam� geni le- 
tilmeli veya i letme yönetiminden finansal tablolar�n 
düzeltilmesi istenmelidir. 
Ba �ms�z Denetçi önemlilik seviyesini tespit ederken; 
Bilginin eksikli i veya yanl� l� � durumlar�nda  önem- 
lilik hususunun olup  olmad� �na  karar vermek  için 
bilgi verilmeyen kalemin ya da hatal� verilen kalemin 
büyüklü üne bakmal�d�r. 
Yap�lan bilgi yanl� l� �; 
KGM ’ lerinin yanl�  uygulanmas�ndan, 

Gerçe i yans�tmayan kay�tlar�n yap�lmas�ndan, 
Gerçek i lemlerin kay�t d� � b�rak�lmas�ndan, unutul- 
mas�ndan kaynaklanabilir. Bilgi yanl� l� � hem hatala- 
r� hem de hileleri kapsar. 
Kas�tl� olmadan  yap�lan bilgi yanl� l�klar�na hata, ka- 
s�tl� olarak yap�lan bilgi yanl� l�klar�na ise hile ad� ve- 
rilmektedir. 
K�sacas� ister hata ister hile yoluyla yap�ls�n, bir bilgi 
yanl� l� � bilgi kullan�c�lar�n�n kararlar�n� etkileyebile- 
cekse bu yanl� l�k önemlidir. Bu ekilde aç�klanan mali 
tablolar bilgi kullan�c�lar�n�  yan�lt�c� bir ekilde  be- 
yan edilmi  tablolard�r. 
Önemlilik, mali tablolarda unutulan veya yanl�  
beyan edilen muhasebe bilgisinin mevcut 
ko ullar � � �nda finansal tablolardaki  bilgiye 
güvenerek  karar veren mant�kl� bir ki inin 
karar�n� etkileyebilecek boyutta olmas�d�r. Bu 
nedenle  denetçinin bilgi kullan�c�s�n�n karar�n� 
etkileyebilecek yanl� l�klar�n ölçüsünü TUTAR olarak 
belirlemesi gerekir. 
Hangi büyüklükteki hata ve hilelinin bilgi kullan�c�la- 
r�n�n kararlar�n� etkileyeceklerine karar vermek tama- 
men tecrübeye  dayal� bir mesleki yarg� konusudur. 
Her bir denetim  alan� için önemlilik düzeyi (s�n�r�) be- 
lirlenir. Bu s�n�r�n üzerindeki hata ve hileler  denetçi 
için önemli hata ve hilelerdir. 
Önemlilik düzeyinin belirlenmesi say�sal bir karard�r. 
Hem nitel hem de nicel faktörler göz önüne al�n�r. 
Genellikle izlenen yol, herhangi  bir finansal tablo ka- 
leminin belli bir yüzdesini önemlilik tutar� olarak ka- 
bul etmektir. 
 
III-SONUÇ 
Risk tabanl� denetim  yakla �m�nda en önemli unsur- 
lardan biri olan ÖNEML L K kavram�n�n, koruyucu he- 
kimlik görevi yaparak, ba �ms�z denetim  raporunun 
kullan�c�lar�na gerekli konforu sa layaca � ku kusuz- 
dur. yi tespit edilmi  önemlilik seviyesi ba �ms�z de- 
netimde  uygun olmayan görü leri de en aza indirge- 
yecektir. 
 
Kaynakçalar 
1-SPK X/22 no’ lu tebli , 
2- Yrd. Doç. Dr. Murat K RACI –Muhasebe Denetimi 
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ASIL NÜSHASI KAYBOLAN FATURALAR 
KDV’DEN ND R M KONUSU YAPILAB L R M ? 

Dr. Mustafa ALPASLAN / SMMM 
Eda KAYA / Denetçi 

Fatura, 213 say�l� VUK’ un 229. maddesinde aç�klan- 
d� � üzere, “sat�lan emtia veya yap�lan i  kar �l� �nda 
mü terinin borçland� � mebla � göstermek üzere em- 
tiay� satan veya i i yapan tüccar taraf�ndan mü teriye 
verilen ticari vesika” olarak tan�mlanm� t�r. Yine ayn� 
Kanun’ un 231/3. maddesinde, “Faturalar en az bir as�l 
ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek dü- 
zenlendi i  takdirde  her birine kaç�nc� örnek oldu u 
i aret edilir.” hükmüne  yer verilmi tir. Bu hüküm uya- 
r�nca, faturalar�n bir as�l ve bir örnek olarak düzenlen- 
mesi zorunlulu u bulunmakta olup, faturalar�n asl� ile 
örneklerinin ayn� bilgileri içermesi gerekmektedir. 
Fatura düzenlemek  zorunda  olanlar,  mü terinin  ad� 
ve soyad� ile ba l� oldu u  vergi dairesi ve hesap  nu- 
maras�n�n do rulu undan sorumludur. Fatura düzen- 
leyenin  istemesi  hâlinde  mü teri  kimli ini ve vergi 
dairesi hesap numaras�n� gösterir belgeyi ibraz etmek 
zorundad�r. Ancak, nihai tüketiciye sat�lan mallar veya 
yap�lan i ler için düzenlenecek faturalarda,  mü teri- 
nin belge ibraz� ve fatura düzenleyenin  sorumlulu u 
söz konusu olmayacakt�r. 
Ad�na fatura düzenlenecek ki iler, gerçek usulde ver- 
gi mükellefi iseler alacaklar� faturay� ticari defterleri- 
ne gider/maliyet  olarak kaydedecekleri için yukar�da 
belirtilen bilgileri faturay� düzenleyecek  ki iye ibraz 
etmek  zorundad�rlar. Oysa nihai tüketicinin  alaca � 
fatura gider/maliyet unsuru olarak kayda al�nmayaca- 
�na göre yukar�da belirlenen bilgilerin al�nmas� veya 

verilmesi sorumlulu u yoktur. 
Di er taraftan,   KDVK’ nun 29/1-a maddesinde; mü- 
kelleflerin yapt�klar� vergiye tabi i lemler üzerinden 
hesaplanan KDV’den bu kanunda  aksine hüküm  ol- 
mad�kça faaliyetlerine ili kin olarak kendilerine yap�- 
lan teslim ve hizmetler  dolay�s�yla hesaplanarak 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen 
KDV’nin indirilebilece i, 29/3. maddesinde ise indirim 
hakk�n�n vergiyi do uran  olay�n vuku buldu u  tak- 
vim y�l� a �lmamak ko uluyla, ilgili vesikalar�n kanuni 
defterlere kaydedildi i vergilendirilme döneminde 
kullan�labilece i hüküm alt�na al�nm� t�r.  Ayr�ca ayn� 
kanunun 34/1. maddesinde KDV’nin fatura ve benze- 
ri vesikalarda ayr�ca gösterilmek ve bu vesikalar�n ka- 
nuni defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu 
yap�labilece i belirtilmi tir. 
Yukar�da yap�lan aç�klamalara göre, kaybolan fatura- 
n�n yerine kay�tlara uygun noterden tasdikli bir örne- 
inin kullan�lmas� mümkün  bulunmaktad�r. Muhtelif 

sebeplerle  kaybolan  faturalar�n  yerine geçen  noter 
onayl� örne inin  kanuni defterlere  kaydedilmesi ko- 
uluyla söz konusu faturada bulunan  KDV’de indirim 

konusu yap�labilir.1 

3065 say�l� KDV Kanunu’nun 29/3. maddesinde, 
Kanun’un 30. maddesinde say�lanlar hariç olmak üze- 
re faaliyetlere ili kin olarak yüklenilen KDV’ye ili kin 
indirim hakk�n�n, “vergiyi do uran  olay�n meydana 
geldi i takvim y�l� a �lmamak art�yla ilgili belgelerin 
yasal deftere kaydedildi i vergilendirme döneminde 
kullan�lmas� gerekti i” hükme ba lanm� t�r. 
Buna göre, fatura veya benzeri belgelerde gösterilen 
KDV, düzenlendikleri y�l a �lmamak art�yla bu belge- 
lerin yasal defterlere kaydedildi i ay KDV beyanname- 
sinde indirim konusu yap�labilecektir. lgili y�lsonuna 
kadar yasal defterlere kaydedilmeyen  belgelerde yer 
alan KDV’nin sonraki y�l/y�llarda yasal defterlere  kay- 
dedilerek indirim konusu yap�lmas� mümkün de ildir. 
 
1 Vergi Dünyas�nda 500 Soru – 500 Cevap, Maliye Hesap Uzmanlar� Derne i Yay�n�, 
Mart 2012, stanbul, s.636 

Dr. Mustafa ALPASLAN/
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir

Eda KAYA / Denetçi
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Çal�nan/kaybolan  mallar�n KDV 
Kanunu’nun 30/c maddesi kap- 
sam�nda  zayi olan  mal  olarak 
de erlendirilmesi  gerekti in- 
den, çal�nan/kaybolan mallar 
nedeniyle  yüklenilen KDV’lerin 
indirim konusu yap�lmamas�, 
indirilmi  ise ilgili dönemde he- 
saplanan  KDV’ye ilave edilmek 
suretiyle  düzeltilmesi  gerek- 
mektedir. Ancak, bu ekilde bir 
i lem yap�labilmesi için, malla- 
r�n çal�nd� �n�n polis tutana � 
veya duruma göre mahkeme 
karar� ile ispat ve tevsik edilme- 
si gerekir. Mallar�n çal�nd� �n�n 
ya da kayboldu unun geçerli 
belgelerle ispat ve tevsik edile- 
memesi hâlinde, mallar�n çal�n- 
mad� �, belgesiz sat�ld� � kabul 
edilecektir. Bu durumda ise, 
kayboldu u veya çal�nd� � iddia 
olunan mallar�n emsal sat�  be- 
deli üzerinden  hâs�lat yaz�lmas� 
ve KDV hesaplanmas� söz konu- 
su olacakt�r.2 

Mal ve hizmet sat� lar�na ili kin 
olarak düzenlenen faturalar�n 
as�llar� al�c�lar�na ula madan 
postada,   kargoda  vb.  ekiller- 

 
 
 
 
 

Fatura düzenlemek 
zorunda olanlar, 
mü terinin ad� ve 

soyad� ile ba l� 
oldu u vergi dairesi 

ve hesap numaras�n�n 
do rulu undan 

sorumludur. Fatura 
düzenleyenin istemesi 

hâlinde mü teri 
kimli ini ve vergi 

dairesi hesap 
numaras�n� gösterir 
belgeyi ibraz etmek 

zorundad�r. 

Uygulamada, fatura asl�n�n kaybol- 
du u durumlarda, sat�c� firmalar fatu- 
ran�n kendilerinde kalan nüshas�n�n 
fotokopisi üzerine “Asl� gibidir” yaza- 
rak ka eleyip imzalamakta, al�c�lar ise 
sat�c�lar taraf�ndan  belirtilen  ekilde 
onaylanan  fatura fotokopilerini kay�t- 
lar�na gider  olarak intikal ettirmekte 
ve KDV’lerini de indirim konusu yap- 
maktad�rlar. Ancak, Maliye Bakanl� �, 
fatura as�llar�n�n kaybedildi i du- 
rumlarda, faturan�n sat�c�larda kalan 
nüshas�n�n noter tasdikli fotokopi- 
lerine  (Bu örnek  üzerine, “Zayi olan 
ayn� tarih ve say�y� ta �yan fatura asl� 
yerine kullan�lmak amac�yla tasdik 
edilmi tir.” eklinde noterce  erh dü- 
ülmesi gerekir.) dayan�larak gider 

kayd� ve KDV indirimi yap�labilece i 
görü ündedir.4 

Öte yandan, asl� al�c�s� taraf�ndan kay- 
bedilmi  veya al�c�s�na ula madan 
kaybedilmi  faturalar�n;  düzenleyici 
(sat�c�)  taraf�ndan   kendilerinde   ka- 
lan ve muhasebe kay�tlar�na i lenen 
nüshadan ç�kar�lacak bir suretin “Asl� 
gibidir” tasdiki  yayg�n  olarak  tercih 
edilmektedir. 
Uygulamada  bir ayk�r�l�k oldu u  da 
kabul edilmemektedir.  Her ne kadar 
idare farkl� konularda verdi i baz� gö- 

de kaybolabilmektedir. Bu gibi 
durumlarda kaybolan faturalar�n kay�tlara nas�l intikal 
ettirilece i ve bu faturalardaki KDV’nin indirim konu- 
su yap�l�p yap�lamayaca � konular�nda tereddüte dü- 
ülmektedir.3 

 
 

2 ERDEM Hayreddin, “Çal�nan Mallara KDV Cezas�”, Yakla �m, A ustos 2005, Say�:152, 
s. 174-177 

 
3 SEZER Y�lmaz – TOLU Abdullah, “KDV’de Y�l Sonu lemlerinde Özellik Gösteren Du- 
rumlar”, Yakla �m Dergisi, Aral�k 2010, Say�:216. 

rü lerde sat�c� taraf�ndan “Asl� gibidir” tasdikli suretin 
kabul edilebilece ini belirtmi  ise de; ticari i lemlere 
konu edilen faturalar�n; sat�c� taraf�ndan “Asl� gibidir” 
eklinde onaylanan faturalar� geçerli belge olarak ka- 

bul etmemekte ve “Zayi olan ayn� tarih ve say�y� ta �- 
yan fatura asl� yerine kullan�lmak amac�yla tasdik edil- 
mi tir” erhi oldu u  halde noter tasdiki bulunmas�n� 
 
4 MB.’nin, 22.06.2007 tarih ve 0329/2921-229-821/56008 say�l�; 16.09.2004 tarih ve 
53/5334-156/43491  say�l�;  MB. G B. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Ba kanl� �’n�n, 
17.09.2007 tarih ve 1780 say�l� Özelgeleri. 
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ön ko ul olarak talep etmektedir. 
Faturan�n birden fazla nüsha olarak 
düzenlenmi   olmas� hâlinde  di er 
nüshalar�n fatura asl�n�n yerine kul- 
lan�labilece i  görü leri  de  bulun- 
maktad�r.5 

darenin  görü ü  dikkate al�nd� �n- 
da fatura asl� veya noterden onayl� 
“gerekli erhi ta �yan” suret olmak- 
s�z�n belgelerin  gider veya maliyet 
olarak dikkate al�nmas� ve   Katma 
De er Vergisinin indirim konusu 
yap�lmas� olanakl� de ildir. 
Fatura veya fatura yerine geçen 
belge as�llar�n�n zayi olmas� hâlinde 
elbette ki söz konusu teslimle ilgi- 
li belgenin   muhasebe  kay�tlar�na 
i lenmesinden vazgeçilmesi bek- 
lenemez.  letmelerin  sat�n  ald�k- 
lar� mal ve hizmetlerin  muhasebe 
kay�tlar�na al�nmas�ndan  vazgeçil- 
mesini beklemek kay�t d� �n� te vik 
edecek sonuçlar ortaya ç�karabilir.6 

Zayi olan belgelerin kullan�lmas�n�n 

 
 
 

Ancak, Maliye 
Bakanl� �, fatura 

as�llar�n�n 
kaybedildi i 
durumlarda, 

faturan�n sat�c�larda 
kalan nüshas�n�n 

noter tasdikli 
fopilerine dayan�larak 

gider kayd� ve KDV 
indirimi yap�labilece i 

görü ündedir. 

ön ko ulunu idare noter tasdikine 
ba lam� t�r. darenin “Kaybolan 
faturan�n  yerine  kay�tlara uy- 
gun  noterden tasdikli bir örne i- 
nin kullan�lmas� mümkün  bulun- 
maktad�r.” eklinde  görü   verdi i 
önceki bölümlerde  ifade edilmi ti. 
Burada kay�tlara uygunluktan  söz 
edilmektedir.  Bir ba ka  anlat�mla 
sat�c�da bulunan nüshan�n yasal 
defterlere    i lenmi    olmas�ndan, 
bir ad�m daha ötesi fatura nüshas� 
üzerinde yer alan tutarlar�n aynen 
yasal defterlere  kay�tlanmas�ndan 
söz edilmektedir. 
Ayr�ca, asl�  kaybolan   faturalar�n 
“Asl� gibidir” tasdikinin sat�c�/fa- 
turay� düzenleyen i letme tara- 
f�ndan yap�lmas� ve devam�nda 
“Kay�tlara uygundur” erhinin  ise 
meslek mensubunca da yerine ge- 
tirilmesi mümkündür. 

5 ARICA, M.Nadir, “Fatura Nizami”, Maliye ve Sigorta Yorumlar� Dergisi, Say�:460, An- 
kara, 15 Mart 2006 
6AKTA  M.Ali – AKTA  Alk�m,  “Asl� Kaybolan Faturalar�n Gider - Maliyet Unsuru Ola- 
rak Dikkate Al�nmas� Ve Kdv ndirimi”, 2010, www.alomaliye.com 
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önce, tebli� edilmi� olmas� halinde normal vade 
tarihlerinde, ödeme zamanlar� k�smen veya tamamen 
geçtikten sonra tebli� edilmi� olmas� halinde tebli�in 
al�nd��� tarihten itibaren bir ay içinde ödemek.

MÜKELLEFLER�N HAKLARI
Vergi �daresince ikmalen, re’sen veya idarece bir tarhiyat 
yap�lmas� sonucunda vergi/ceza ihbarnamesinin 
al�nmas� halinde a�a��daki yollara ba�vurulur; 

1- Cezada indirim talep edilmesi ve cezada indirim
�kmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi, vergi 
fark� ve vergi cezalar�n�, ihbarnamenin tebli�inden 
itibaren 30 gün içinde ba�l� bulunulan vergi dairesine 
ba�vurarak vadesinde veya teminat göstererek vadenin 
bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenece�inin 
bildirilmesi halinde;
• Vergi Ziya� cezalar�n�n birinci defada 1/2’si, sonra 
kesilenlerde 1/3’ü,
• Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalar�n�n 1/3’ü 
indirilir.

2- Uzla�ma talebinde bulunmak
Uzla�ma, mükellef ad�na yap�lan tarhiyat� yarg�ya 
intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile görü�erek 
tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anla�mak 
için ba�vurabilecek idari bir çözüm yoludur. 
Türk vergi sisteminde uzla�ma iki �ekilde 
düzenlenmi�tir;
a-Tarhiyat öncesi uzla�ma,
b-Tarhiyat sonras� uzla�ma.
Yasa gere�i bu uzla�ma �ekillerinden sadece birinden 

�kmalen, re’sen ve idarece tarh; Vergi Usul Kanunu’nun 
29, 30 ve mükerrer 30’uncu maddelerinde hüküm alt�na 
al�nm��t�r.
�kmalen, re’sen ve idarece yap�lan tüm tarhiyatlar için 
vergi dairesince ihbarname düzenlenir. Düzenlenen bu 
ihbarnameler mükelle	 erin bilinen adreslerine posta 
yolu ile tebli� edilmek üzere gönderilir.
Vergi �daresince yap�lan bir tarhiyat, süresinde beyan 
edilmeyen bir vergi ya da mükelle� yet ile ilgili yerine 
getirilmesi gereken bir hususun yerine getirilmemesi 
nedenine dayanmaktad�r.
Mükelle	 erce a�a��da say�lan hususlar�n yerine 
getirilmemesi halinde; süresi geçmi� bir vergi için 
ceza, zam ve faiz ödemek zorunda kalman�n yan�nda, 
ayr�ca her iki muhatap aç�s�ndan da zaman kayb� söz 
konusu olacakt�r.
Mükelle	 erce yerine getirilmesi gereken ödevler:
1. Beyannameleri kanuni süreleri içinde ve matraha 
ili�kin bilgileri içerecek �ekilde vermek,
2. Tutulmas� zorunlu defterleri tutmak/tutturmak,
3. Tasdiki zorunlu defterleri yasal süreler içinde tasdik 
ettirmek,
4. Defter kay�tlar�n� ve bunlarla ilgili belgeleri usulüne 
uygun olarak düzenlemek ve saklamak,
5. Sahte veya yan�lt�c� belgeler kullanmamak, 
kulland�rmamak ve düzenlememek,
6. Tahakkuk eden vergileri tahakkuk � �inde gösterilen 
son ödeme tarihine kadar ödemek,
7. Uzla�ma talep edilmesi ve uzla�man�n sa�lanm�� 
olmas� durumunda, uzla�ma konusu yap�lan vergi 
ve cezalar�, buna ili�kin olarak düzenlenen uzla�ma 
tutana��n�n vergi ve cezalar�n� ödeme zamanlar�ndan 

�KMALEN, RE’SEN VE �DARECE TARH SONRASI MÜKELLEFLER�N 

ÖDEVLER� ve HAKLARI

Engin MALAY/
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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• Tarhiyat sonras� uzla�ma: Verginin tarh edilmesi 
ve cezan�n kesilmesinden sonra ba�vurulabilecek bir 
yoldur. 
Tarhiyat sonras� uzla�man�n kapsam�na; vergi daireleri 
taraf�ndan mükellef ad�na ikmalen, re’sen veya idarece 
tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili oldu�u 
bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ili�kin olarak 
kesilecek vergi ziya� cezalar� girmektedir.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar� ile kaçakç�l�k 
suç ve cezalar�ndan dolay� vergi ziya�na sebebiyet 
verilmesi durumunda tarh edilen vergi ve kesilen 
ceza uzla�ma kapsam� d���ndad�r.
Uzla�ma talebini vergi/ceza ihbarnamesinin al�nd��� 
tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili uzla�ma 
komisyonuna yap�lmal�d�r.
Bu �ekilde uzla�man�n yap�lmas� halinde tutanakla 
tespit edilen hususlara kar�� dava aç�lmaz ve hiçbir 
merciye �ikayette bulunulamaz.
Yap�lan tarhiyata kar�� uzla�ma veya cezalarda 
indirim talebinde bulunma haklar�ndan sadece 
birinden yararlan�labilinir.

3- Dava aç�lmas� 
Tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara kar�� vergi/
ceza ihbarnamesini al�nd��� tarihten itibaren 30 gün 
içinde vergi mahkemesinde dava aç�labilir.

Kullanabilecek haklarda bahsedilen 30 günlük 
süre hak dü�ürücü süredir. Bu süreyi herhangi 
bir hakk�n kullan�lmadan geçirilmesi durumunda 
vergi/ceza ihbarnamesinde belirtilen miktar�n 
tamam�n�n ödenmesi gerekir.

Kaynak:
Vergi Usul Kanunu
Gelir �daresi Ba�kanl��� Mükellef Hizmetleri Daire 
Ba�kanl���
Yay�n No: 22 Gözden Geçirilmi� 2. Bask�

faydalan�l�r.
Bugün itibariyle uzla�ma, Maliye Bakanl���nca 
yürürlü�e konulan Uzla�ma Yönetmeli�i ve Tarhiyat 
Öncesi Uzla�ma Yönetmeli�i’nde yer alan hükümlere 
göre gerçekle�mektedir.
Uzla�maya;
-Mükelle� n kendisi, 
-Noterden al�nm�� vekaletnameye dayanarak mükelle�  
temsil eden ki�i, 
-Tüzel ki�iler, küçükler ve k�s�tl�larda ise bunlar�n 
kanuni temsilcileri,
ba�vurabilirler.

a-Tarhiyat öncesi uzla�ma: 
Bu uzla�ma �ekli, vergi incelenmesine ba�lanm�� 
mükelle	 erin adlar�na tarhiyat yap�lmadan önce 
kullanabilece�i bir hakt�r. 
Tarhiyat öncesi uzla�man�n kapsam�na; vergi 
incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah 
farklar� üzerine sal�nacak vergi, resim ve harçlar ile 
bunlara ili�kin olarak kesilecek vergi ziya� cezas�, 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar� girmektedir.
Kaçakç�l�k suç ve cezalar�ndan dolay� vergi ziya�na 
sebebiyet verilmesi durumunda tarh edilecek vergi 
ve ceza uzla�ma kapsam� d���ndad�r.
Uzla�ma talebi vergi/ceza ihbarnamesinin al�nd��� 
tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili uzla�ma 
komisyonuna yap�lmal�d�r. �nceleme elemanlar�nca 
yap�lacak “uzla�maya davet” hallerinde ise, davet 
yaz�s�n�n tebli�inden itibaren en geç 15 gün içerisinde 
uzla�ma talebinde bulunulmas� gerekir.
Bu �ekilde uzla�ma yap�lmas� halinde tutanakla tespit 
edilen bu husus hakk�nda dava aç�lamaz ve hiçbir 
merciye �ikayette bulunulamaz.
Tarhiyat öncesi uzla�ma sa�lanamaz veya uzla�ma 
görü�melerinde uzla�maya var�lamaz ise verginin 
tarh�ndan ve cezan�n kesilmesinden sonra uzla�ma 
talep edilemez.
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KAT KAR ILI I VER LEN ARSALARIN VE ELDE ED LEN GAYR MENKULLER N DE ER 
ARTI  KAZANCI VE KDV YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES  

Ali hsan ESMERO LU / 
Serbest Muhasebeci Mali Mü avir 

G R : 

Dünyada ve ülkemizde h�zl� kentle me  ile birlikte in- 
aat  sektöründe önemli  geli meler  ya anmaktad�r. 

H�zl� kentle meye   paralel  olarak  arsa  fiyatlar�ndaki 
art�   in aat  firmalar�n� (müteahhit)   finansal  aç�dan 
zorlamakta  buna  paralel olarak da arsa sahiplerinin 
arsalar�n� de erlendirmelerinde güçlüklere neden  ol- 
maktad�r. 
n aat sektöründeki bu geli meler, arsa sahibi ile in a- 
at firmalar�n�n ortak hareket etmelerini sa layacak bir 
yöntem geli tirmelerine neden  olmu  ve “arsa kar �l�- 
� kat sözle mesi” ile in aat maliyetinde önemli bir yer 

tutan arsa bedeli çözüme kavu turulmu tur. 
Arsa kar �l� � kat sözle mesi (kat kar �l� � in aat söz- 
le mesi) çerçevesinde  in aat� yapacak olan müteah- 
hit, arsa sahibine arsa bedelini nakit ödemek  yerine 
arsa kar �l� � verdi i ba �ms�z bölümler ile ayni olarak 
ödemektedir. Arsa sahibi de arsas�n�n bir bölümü kar- 
�l� �nda kendisine kalan arsa pay� oran�nda in a edil- 

mi  ba �ms�z bölümlere sahip olmaktad�r. 
Ancak, kat kar �l� � in aat sözle melerinin  hem  arsa 
sahibi aç�s�ndan  hem  de  in aat  firmas� (müteahhit) 
aç�s�ndan  vergi yasalar� kar �s�ndaki durumu  sürekli 
ihtilaf konusu olmu , vergi idaresi taraf�ndan da konu 
bir türlü çözüme kavu turulmam� t�r. 
Yasal Düzenlemeler: 
Gelir Vergisi uygulamas�nda gerçek ki ilere ait gayri- 
menkullerin belli bir süre elde tutulduktan sonra sa- 
t�lmas� hâlinde elde edilen kazanc�n vergi d� � b�rak�l- 
mas� öteden beri uygulanan bir yöntemdir. 
Gelir Vergisi  Kanunu’nun  mükerrer  80. maddesinin 
6 numaral� bendinde yer aalan düzenleme ile gayri- 
menkullerin hangi artlarda vergilendirilece i hüküm 
alt�na al�nm� t�r. Madde metni a a �daki gibidir: 
“ ktisap ekli ne olursa olsun (ivazs�z olarak iktisap edi- 
lenler hariç) 70. maddenin birinci f�kras�n�n  (1), (2), (4) ve 

(7) numaral� bentlerinde yaz�l� mal (gerçek usulde vergi- 
ye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kulland�klar� gayrimen- 
kuller dahil) ve haklar�n, iktisap tarihinden ba layarak 
(5615 say�l� kanunun 5. maddesiyle de i en  ibare 
Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 
04.04.2007)  be  y�l içinde elden ç�kar�lmas�ndan do- 

an kazançlar (Kooperatiflerin ortaklar�na bu s�fatlar� 
dolay�s�yla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tari- 
hinde ortak taraf�ndan sat�n al�nm�  say�l�r.) 
Bu maddede  geçen “elden ç�karma” deyimi, yukar�da 
yaz�l� mal ve haklar�n sat�lmas�, bir ivaz kar �l� �nda de- 
vir ve temliki, trampa edilmesi, takas�, kamula t�r�lmas�, 
devletle tirilmesi, ticaret irketlerine sermaye olarak ko- 
nulmas�n� ifade eder.” 
Yasal metinden de anla �laca � üzere, gerçek ki ilere 
ait gayrimenkullerin iktisap tarihinden ba lamak üze- 
re be  y�l içinde (01.01.2007 tarihinden önce sat�n al�- 
nanlar dört y�l içinde) elden ç�kar�lmas� hâlinde elde 
edilen  kazançlar vergiye tabi  olacakt�r. Bu süreden 
sonra elden ç�kar�lmas�ndan do an kazançlar ise ver- 
gilendirilmeyecek de er art�  kazanc� olacakt�r. 
Arsa Sahibinin Durumu  ve Konunun  De erlendiril- 
mesi: 
Kat Kar �l� � n aat Sözle mesi ile arsas�n� müteahhi- 
de devreden arsa sahibinin bu devir kar �l� �nda sa- 
hip olaca � ba �ms�z  bölümleri  satmas�  hâlinde  bir 
kazanç  elde  edece i  aç�kt�r. Ancak, elde  edilen  bu 
kazanc�n de er art�  kazanc� olarak vergiye tabi olup 
olmayaca � hususu tart� ma konusu olmaktad�r. 
Konu a a �daki örnekle anlat�lmaya çal� �lm� t�r: 
 
Ahmet Bey, 2000 y�l�nda sat�n alm�  oldu u arsas� için 
2006 y�l�nda müteahhit Hasan Bey’le kat kar �l� � in- 
aat sözle mesi yapm� t�r. n aata ayn� y�l ba lanm�  

olup, 2007 y�l�nda in aat tamamlanarak Ahmet Bey’e 
arsas� kar �l� �nda elde  edece i  ba �ms�z  bölümler 
teslim edilmi tir. Ahmet Bey, arsas� kar �l� �nda elde 
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etti i ba �ms�z bölümleri de 2007 y�l�n�n içinde sat- 
m�  bulunmaktad�r. 
Yukar�da verilen örnekte görüldü ü üzere arsa sahibi 
Ahmet Bey’in satt� � ba �ms�z bölümlerin iktisap tari- 
hi olarak kar �m�za iki farkl� tarih ç�kmaktad�r. Birincisi 
arsan�n iktisap tarihi olarak 2000 y�l�n�n esas al�nmas�, 
ikinci tarih olarak da ba �ms�z  bölümlerin  müteah- 
hit taraf�ndan  arsa sahibine teslim edildi i tarih olan 
2007 y�l�n�n esas al�nmas�d�r. 
Vergi idaresi bugüne kadar vermi  oldu u  mukteza- 
larda arsa kar �l� � elde  edilen  ba �ms�z bölümlerin 
iktisap tarihi olarak in aat�n tamamlanarak ba �ms�z 
bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin ikti- 
sap tarihi olarak kabul edilmesi gerekti ini belirtmi  
bulunmaktad�r. Nitekim inceleme  elemanlar�n�n  ko- 
nuya yakla �m� da bu yöndedir. 
Ancak, vergi yarg�s�n�n konuya yakla �m� vergi idare- 
sinin tam aksine gerçekle mektedir. Öteden  beri ve- 
rilen kararlarda kat kar �l� � verilen arsalar nedeniyle 
elde edilen gayrimenkullerin elden ç�kar�lmas�nda 
iktisap tarihi olarak arsan�n iktisap tarihinin esas al�n- 
mas� gerekti i yönündedir. 
Dan� tay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.06.2004 
tarih ve E:2004/51 ve K:2004/80 say�l� karar� ile “Bir ki- 
inin kat edinme kar �l� �nda arsas�n� müteahhide 

vermesi ve in a edilen binada kat sahibi olmas� ser- 
vetin de erlendirilmesi, servetin biçim de i tirmesi 
oldu undan, dairelerin, arsan�n iktisap tarihinden 
dört y�l geçtikten sonra sat� �ndan  elde edilen ka- 
zanç de er art�  kazanc� de ildir.” eklinde bir karar 
vererek konuyu yarg� açs�ndan tam olarak aç�kl� a ka- 
vu turmu  bulunmaktad�r. 
Karar�n  özetinden de  anla �laca � üzere,  kat kar �l�- 
� verilen arsa nedeniyle  elde edilen gayrimenkuller 

yeni bir servet edinimi de il, sadece mevcut servetin 
biçim de i tirmesi olarak kabul edilmi  bulunmakta- 
d�r. 
Konunun Katma De er Vergisi Yönünden K�saca 
De erlendirilmesi: 
Arsa sahipleri ve in aat firmalar� aç�s�ndan  di er 
önemli  bir husus  da arsa kar �l� � teslim  edilen 
ba �ms�z bölümlerin Katma De er Vergisi’ne tabi 
olup olmayaca �d�r. Vergi idaresi konuya arsa tes- 
limi ile kar �l� �nda verilen  ba �ms�z  bölümlerin 

iki ayr� teslim  (trampa) oldu u  ve Katma De er 
Vergisi’ne tabi  tutulaca �  eklinde  de erlendir- 
mektedir. 
Ancak, durumun  ticari hayattaki  boyutlar�  oldukça 
farkl� seyretmektedir. Arsa sahibi müteahhit ile ya- 
p�lan kat kar �l� � in aat sözle mesinde  genel olarak 
herhangi  bir bedel  yer almamaktad�r. Arsa sahibi ile 
müteahhit aras�nda para al�  veri i olmad� �ndan 
KDV’nin ödenmesi  konusunda taraflar aras�nda  sü- 
rekli bir ihtilaf durumu yarat�lmaktad�r. 
Vergi yarg�s�n�n konu ile ilgili kararlar�n�n büyük bir 
bölümü  arsa sahibine  kat kar �l� � verilen ba �ms�z 
bölümlerin  Katma De er Vergisi’ne tabi olmayaca � 
yönündedir. Konu ile ilgili verilen baz� yarg� kararlar�- 
n�n özeti a a �da verilmi tir. 
Dan� tay  11. Dairesi’nin 15.2.1996 tarih  ve 
E.1995/3744, K.1996/709 say�l� karar�nda;”Arsas�n� kat 
kar �l� � müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu i le- 
mi kendi yönünden ticari bir muamele de il arsan�n de- 
erlendirilmesi amac�na yönelik oldu undan, KDV’sine 

tabi bulunmamaktad�r. Ayr�ca, arsan�n kar �l� � olarak 
müteahhit taraf�ndan in a edilen dairelerin bir k�sm�n�n 
arsa sahibine verilmesi i lemi de trampa olmad� �ndan 
KD.’si ne tabi tutulmayacakt�r.” 
Dan� tay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 25.12.1998 
tarih ve E.1997/415, K.1998/444 say�l� karar�nda özet- 
le “Arsa kar �l� �nda in a edilen i yeri teslimleri katma 
de er vergisine tabi de ildir.” 
Sonuç: 
n aat sektörünün ülkemiz ekonomisine  canl�l�k ka- 
zand�rd� � tart� �lmaz bir gerçek olup, sektörün canl�- 
l� �n� korunmas�na yönelik düzenlemelerin yap�lmas� 
kaç�n�lmazd�r. Yarg�n�n verdi i kararlar�n da dikkate 
al�narak Vergi daresinin konuya aç�kl�k getirecek dü- 
zenlemeyi bir an önce yapmas�nda  yarar görülmek- 
tedir. 
Yap�lacak düzenleme ile in aat firmalar� için önemli 
bir maliyet ve finansman unsuru olan arsa bedelinin 
i letme  kaynaklar�ndan  kar �lanmas�  önlenecek  ve 
arsa sahipleri için de zaten var olan vergi avantaj�n�n 
sürdürülmesi sa lanacakt�r. 
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KOB ’LER Ç N F NANSAL RAPORLAMA STANDARDI 
BÖLÜM – 23 HÂSILAT 

Ali SARAÇ / 
Serbest Muhasebeci Mali Mü avir 

G R  
Bu yaz�m�zda KOB ’ler için TFRS Bölüm-23’te Hâs�lat 
ba l� � alt�nda yap�lan düzenlemelerin genel ilkeleri, 
muhasebe uygulamalar� ve vergisel yans�malar� de- 

erlendirilmeye çal� �lacakt�r. 
Bilindi i üzere KOB ’ler için TFRS, ad�ndan  da anla �- 
laca � üzere  bir raporlama  standard�d�r. Dolay�s�yla 
standart  dönem  içerisinde  yap�lacak muhasebe i - 
lemlerinden  daha  ziyade raporlama  tarihi itibariyle 
i letmenin  finansal  durumunun, faaliyet  sonuçlar�- 
n�n ve nakit ak� lar�n�n standart  çerçevesinde  kulla- 
n�c�lara sunulmas�yla  ilgilenmektedir. Di er yandan 
standard�n   bölümlerine   genel  olarak  bak�ld� �nda 
her bölümde, o bölümün düzenledi i olay ve i lemler 
için ilk ölçüm, muhasebele tirme ve sonraki ölçüm 
kavramlar�n�n yer ald� � görülecektir. Bu anlamda ba- 
k�ld� �nda standard�n  ayn� zamanda  içerdi i konula- 
r�n muhasebele tirme yöntem  ve standartlar�n�  da 
düzenlemi  oldu u görülecektir. 
Hâs�lat bölümünün tüm ayr�nt�lar� ile bu kapsamdaki 
bir yaz�da de erlendirilmesi  mümkün  de ildir. Dola- 
y�s�yla bu yaz�m�zda hâs�lata ili kin ölçme ve muha- 
sebele tirmeye dair genel ilkeler anlat�lmaya çal� �- 
lacakt�r. 

KAPSAM 
Standard�n  23  nolu  Hâs�lat bölümü;  “Bu bölüm 
a a �daki  i lem  ve  olaylardan  kaynaklanan 
hâs�lat�n muhasebele tirilmesinde uygulan�r” de- 
mek suretiyle çerçeveyi belirlemi  ve 
(a) Mal (sat�  amac�yla i letme taraf�ndan  üretilen ya 
da yeniden satmak üzere sat�n al�nan) sat� lar�. 
(b) Hizmet sunumlar�. 
(c) letmenin yüklenici oldu u in aat sözle meleri. 

(d) letme varl�klar�n�n ba kalar� taraf�ndan  kullan�l- 
mas�ndan sa lanan faiz, isim hakk� ve temettüler 
eklinde s�ralamak suretiyle has�lat kavram�n�n stan- 

dart aç�s�ndan kapsam�n� belirlemi tir. 
Standard�n ba ka bölümlerinin kapsam�na girmesi 
nedeniyle  kapsam  d� � b�rak�lan i lem ve olaylar ise 
a a �daki ekilde belirlenmi tir. 
(a) Finansal kiralama sözle meleri (bak�n�z: Bölüm 20 
Kiralama lemleri). 
(b) Özkaynak yöntemi  kullan�larak muhasebele tiri- 
len yat�r�mlardan sa lanan  temettüler ve di er gelir- 
ler (bak�n�z: Bölüm 14 tiraklerdeki Yat�r�mlar ve Bö- 
lüm 15  Ortakl�klar�ndaki Paylar). 
(c) Finansal varl�klar�n ve finansal borçlar�n gerçe- 

e uygun de erlerindeki  de i iklikler veya bunlar�n 
elden  ç�kar�lmas� (bak�n�z: Bölüm 11 Temel Finansal 
Araçlar ve Bölüm 12 Di er Finansal Araçlar). 
(d) Yat�r�m amaçl� gayrimenkullerin gerçe e uygun 
de erindeki  de i iklikler (bak�n�z: Bölüm 16 Yat�r�m 
Amaçl� Gayrimenkuller). 
(e) Tar�msal faaliyetlere ili kin canl� varl�klar�n ilk mu- 
hasebele tirilmesi ve gerçe e uygun de erlerindeki 
de i iklikler (bak�n�z: Bölüm 34 Özellikli Faaliyetler). 
(f ) Tar�msal ürünlerin ilk muhasebele tirilmesi (bak�- 
n�z: Bölüm 34). 
 
 
MUHASEBELE T RMEYE L K N GENEL LKELER 
KOB ’ler için TFRS kapsam�nda  hâs�lat  genel  olarak 
“özkaynakta art� la sonuçlanan  ve i letmenin dö- 
nem  içindeki  ola an   faaliyetlerinden sa lanan 
brüt ekonomik  fayda tutar�d�r” eklinde tan�mlan- 
m� t�r. 

letmeler aç�s�ndan hâs�lat tutar�n�n raporlanmas� 
genel olarak iki kritere ba lanm� t�r. Bunlar; 
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lgili  hâs�lat  kalemine  ili kin gelecekteki  ekonomik 
faydalar�n i letmeye girmesinin muhtemel olmas�, 
Hâs�lat tutar�n�n güvenilir bir ekilde ölçülebilmesi. 
Bu iki kriter temel kriterler olup, bölümün  kapsam�na 
giren has�lat s�n�flar� (mal sat� �, hizmet sunumu  vb) 
aç�s�ndan ayr�ca temel kriterler belirlenmi tir.  
Mal sat� �nda:  Mallar�n sahipli inden  kaynaklanan 
risk ve getirilerin al�c�ya devredilmesi, 
Sat�lan mallar üzerinde etkin bir kontrol veya sahip- 
li in genel  olarak  gerektirdi i  ekilde  bir yönetim 
etkinli ini sürdürememesi,  leme 
ili kin maliyetlerin güvenilir biçim- 
de ölçülebilmesi. 
Hizmet sunumunda: 
Raporlama dönemi  sonu itibariyle 

Yukar�da hâs�lat  s�n�flar� ile ilgili belirtilen  kriterler 
hâs�lat için genel  olarak belirlenen  iki genel  kriterle 
birlikte de erlendirilecek  ve tüm  kriterler bir arada 
mevcut  oldu unda hâs�lat  muhasebele tirilecektir. 
Hâs�lat için belirlenen genel ilkeler topluca de erlen- 
dirildi inde ilkelerin amac� a a �daki ekilde özetle- 
nebilir, 
Hâs�lat tutar�n�n güvenilir olarak belirlenmesi, 
Hâs�lat tutar�n�n i letme taraf�ndan elde edilme (tah- 
sil) olas�l� �n�n ölçülmesi, 

Hâs�lata ili kin maliyetlerin güveni- 
lir biçimde belirlenmesi ve 
Hâs�lat�n  (ayn�  zamanda   hâs�lata 
ili kin maliyetin) hangi  dönemde 
raporlanaca �n�n belirlenmesi. 

i lemin   tamamlanma   düzeyinin 
güvenilir biçimde ölçülebilmesi, 

leme ili kin katlan�lan maliyetle- 
rin ve i lemin tamamlanmas� için 
gereken  maliyetlerin güvenilir bi- 
çimde ölçülebilmesi. 
n aat sözle melerinde: 

Bir in aat   sözle mesinin   sonucu 
güvenilir biçimde tahmin edilebil- 
di inde  raporlama  dönemi  sonu 
itibariyle i lemin tamamlanma dü- 
zeyinin (tamamlanma yüzdesi) gü- 
venilir biçimde ölçülebilmesi, 

leme ili kin katlan�lan maliyetle- 
rin ve i lemin tamamlanmas� için 
gereken  maliyetlerin güvenilir bi- 
çimde ölçülebilmesi. 
Faiz, isim hakk� ve temettüler: 
Faiz: Etkin faiz yöntemi uygulana- 
rak, 
sim haklar�: lgili sözle menin 

özü dikkate al�narak tahakkuk esa- 
s�na göre 
Temettüler: Hissedarlar�n öde- 
meyi alma haklar�n�n do du u 
anda muhasebele tirilirler. 

KOB ’ler için 
TFRS kapsam�nda 

hâs�lat 
genel olarak 
“özkaynakta 

art� la 
sonuçlanan ve 

i letmenin dönem 
içindeki ola an 
faaliyetlerinden 
sa lanan brüt 

ekonomik 
fayda tutar�d�r” 

eklinde 
tan�mlanm� t�r. 

 
Hâs�lat�n muhasebele tirilmesine 
ili kin belirlenen kriterlere bak�ld�- 
�nda hâs�lat�n muhasebele tiril- 

mesinde mevcut uygulamalar�m�z 
d� �nda  yeni kavramlar gündemi- 
mize girmi tir. Sat� , hizmet  veya 
in aat sözle mesinin içerdi i ko- 
nular, olaylar ve ko ullar hâs�lat�n 
gerçekte  var olup olmad� �n�, var- 
sa hangi  dönemde ve ne tutarda 
muhasebele tirilip raporlanaca � 
gibi konular� etkileyecektir. Örne- 
in bir mal sat�  sözle mesinde 

mal�n al�c�n�n deposuna teslim ko- 
ulu bulunuyorsa  bu  sat� a ili kin 

faturan�n  düzenlenmesi ve bede- 
linin pe in  olarak  tahsil  edilmesi 
tek ba �na hâs�lat�n muhasebe- 
le tirilmesi için yeterli olmayacak, 
ayn� zamanda bu mal�n al�c�n�n 
i yerine teslim  edilme  ko ulunun 
gerçekle mesi   ve  ayr�ca  bu  ma- 
l�n maliyetinin güvenilir ekilde 
ölçülmesi  de  gerekecektir.  Böyle 
bir durumun  faaliyet dönemi  içe- 
risinde  olup   bitmesi   çok  önem 
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ta �mamakla birlikte raporlama 
tarihinden  birkaç gün önce ger- 
çekle en   ancak   teslim   ko ulu 
var  olup  henüz  teslim  edilme- 
mi  benzer  sat� lar için mevcut 
vergi uygulamalar� aç�s�ndan ise 
önemli  farkl�l�klar do uracakt�r. 
Yine Türk toplumunun gelenek- 
sel aile ba lar� ve ya am kültürle- 
ri göz önüne al�nd� �nda bedelsiz 
olarak bir akrabaya  verilen mal 
standart kapsam�nda i letmenin 
zarar� olacakken, bilindi i üzere 
vergi kanunlar�m�z çerçevesinde 
emsal bedeliyle  de erlenip ilgili 
tutarlar hâs�lat ve maliyet olarak 
muhasebele tirilecektir. 
Hâs�lat�n muhasebele tirilme- 
sine  yönelik  temel  kriterlerden 
bir  tanesi   de   hâs�lat  tutar�n�n 
elde edilmesinin olas� olmas�d�r. 
Bu ilke de bizim aç�m�zdan yeni 
bir olgudur. Burada kastedilen 
mal veya hizmet  sat� � an�ndaki 
mevcut  bilgiler ve ko ullar çer- 
çevesinde hâs�lat�n elde edilme 
olas�l� �d�r. Sat�  i lemi s�ras�nda 
mevcut olmay�p sonradan ortaya 
ç�kan nedenlerle  hâs�lat�n elde 
edilmesinin tehlikeye girmesi ya 
da mümkün  olamama  olas�l� �n� 
bu   kapsamda    de erlendirme- 

 
 

Ayr�ca hâs�lat 
tutar�n�n 

belirlenmesinde, 
ödemelerin 

ertelendi i ve 
anla man�n asl�nda 

bir finansman 
i lemi içerdi i 
durumlarda 

hâs�lat�n gerçe e 
uygun bedeli 
gelecekte elde 
edilecek tüm 

tutarlar�n emsal faiz 
oran� kullan�larak 

bulunacak bugünkü 
de eridir. 

HÂSILATIN ÖLÇÜLMES  
Hâs�lat, al�nan  veya al�nacak bede- 
lin gerçe e  uygun de eri ölçülür. 
Hâs�lat�n ölçülmesinde  a a �da  be- 
lirtilen unsurlar dikkate (indirilecek) 
al�nacakt�r. 
Ticari iskontolar, ödeme  indirimleri, 
miktar indirimleri, 
Üçüncü ki iler ad�na al�nan bedeller, 
(kdv, ötv gibi vergiler vb.) 
Ayr�ca hâs�lat  tutar�n�n  belirlenme- 
sinde, ödemelerin  ertelendi i  ve an- 
la man�n asl�nda bir finansman i lemi 
içerdi i durumlarda  hâs�lat�n gerçe- 
e uygun bedeli gelecekte elde edi- 

lecek tüm tutarlar�n emsal faiz oran� 
kullan�larak bulunacak bugünkü de- 
eridir. 

Di er taraftan  bir acente  ili kisinde 
hâs�lat tutar�  kendi ad�na  al�nan ko- 
misyon bedeli olarak belirlenecektir. 
Hâs�lat�n   ölçülmesinde    bizler   aç�- 
s�ndan  yeni olan husus,  vadeli sat�  
gerçekle ti inde hâs�lat tutar�n�n  ne 
ekilde   ölçülece idir.   Yukar�da   da 

belirtildi i üzere standart hâs�lat�, ge- 
lecekte  elde  edilecek tüm  tutarlar�n 
emsal faiz oran� kullan�lmak suretiyle 

mek gerekir. Böyle bir durumda 11 Finansal Araçlar 
Bölümüne göre i lemler yap�lacakt�r. 
Do ald�r ki hiçbir ekonomik i letme mal veya hizmet 
sat� � s�ras�nda bedelin  gelecekte  tahsilât�n�n  müm- 
kün olmamas�  olas�l� �n� bildi i halde  bu sat� � ger- 
çekle tirmez. Ancak i letme yöneticisi al�c�yla ilgili var 
olan bir k�s�m bilgileri bilerek veya riske girmek yoluy- 
la göz ard� ederek  i lemi gerçekle tirmi   olabilir. Bu 
ilke bu ve buna benzer durumlarda kar �m�za ç�kacak 
ve uygun durumlarda hâs�lat�n yaz�lamamas� sonucu- 
nu do urabilecektir. 

bulunacak bugünkü de eri olarak tan�mlamaktad�r. 
Sat� �n toplam  tutar�  ile bulunacak  bugünkü  de eri 
(hâs�lat tutar�) aras�ndaki fark ise (Bölüm 11 uyar�nca) 
faiz geliri olarak muhasebele tirilecektir. 
Standart emsal faiz oran� olarak hangi oran�n kullan�- 
laca �n� kural olarak belirtmemekle  birlikte yol göste- 
rici olarak, i letmenin  veya benzer  i letmelerin bezer 
i lemleri için uygulad�klar� faiz oran�n�n  veya sat�lan 
mal veya hizmetin  gerçekte  pe in nakit sat�  fiyat�na 
indirgeyen faiz oran�n�n al�nabilece ini belirtmektedir. 
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ÖRNEK 1: 
X i letmesinin 01 Kas�m 2012 tarihinde maliyet bede- 
li 50.000 TL olan bir mal� 31 Ocak 2013 vadeli olmak 
üzere 120.000 TL’ye satt� � durumda 01 Kas�m 2012 
tarihinde  muhasebele tirece i hâs�lat tutar�  ne ola- 
cakt�r? 
Sat� a  ili kin has�lat  tutar�n�n   muhasebele tirilme- 
sinde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken  husus 
sat�  i leminin muhasebele tirmeye ili kin kriterlere 
uygunlu unun de erlendirilmesi  olacakt�r. Mal sat�- 
�na ili kin olarak yukar�da ilgili bölümde  aç�klanan 

be  adet kritere uygunlu u anla �ld�ktan sonra bir sa- 
t� tan ve muhasebele tirilecek bir hâs�lat tutar�ndan 
bahsedebiliriz. 
Muhasebele tirilecek  hâs�lat tutar�n�n  belirlenebilme- 
si için ya sat�lan mal�n nakit pe in sat�  fiyat�n�n, ya da 
emsal faiz oran�n�n bilinmesi gerekmektedir. 
Sat� lar�nda standart olarak bir pe in sat�  fiyat� belirle- 
mi  olan i letmeler aç�s�ndan pe in sat�  fiyat� ile vadeli 
sat�  tutar� aras�ndaki fark� bulmak ve hâs�lat tutar� ile 
vade fark� (faiz) tutar�n� muhasebele tirmek daha kolay 
olacakt�r. Ancak günümüz  ticaretinde  bu her zaman 
böyle olmamakta, i letmeler çok farkl� pazarlama tek- 
nikleri yoluyla mal�n gerçek nakit sat�  bedelini farkl� 
argümanlar   yoluyla  gizlemektedirler.   Bu  durumda 
emsal faiz oran�n�n kullan�lmas� hâs�lat tutar�n�n tespiti 
bak�m�ndan daha do ru bir sonuç elde edilmesini sa - 
layacakt�r. Hesaplamada  kullan�lacak emsal faiz oran� 
olarak i letmenin  kredi kullan�m� var ise bu  krediler 
için uygulanan  faiz oran� baz al�nabilece i gibi böyle 
bir durum yok ise piyasada benzer i lemler için uygu- 
lanan bir faiz oran� belirlenmelidir. 
Piyasada benzer i lemler için uygulanan emsal faiz ora- 
n�n�n y�ll�k %10 oldu u varsay�m�yla i letme aç�s�ndan 
muhasebele tirilecek hâs�lat tutar� ile vade fark� tutar- 
lar�n� a a �daki ekilde hesaplamak  mümkündür. (Va- 
deye kadar geçen süre 91 gün, y�l 365 gün al�nm� t�r) 
Hâs�lat = 120.000 / (1+0,10)^(91/365) 
Hâs�lat = 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� tutar�n�n  muhasebele tirilmesi  olacakt�r. 
01 Kas�m 2012 itibariyle hesaplanan vade fark� (faiz) 
tutar� X i letmesi aç�s�ndan henüz kesinle memi  do- 
lay�s�yla al�nabilecek bir tutar de ildir. Bu nedenle  ilk 
muhasebele tirme a amas�nda  bu tutar bir tahakkuk 
hesab�na  kaydedilecektir.  Buna göre  X  i letmesinin 
01 Kas�m 2012 tarihinde yapmas� gereken muhasebe 
kayd� a a �daki ekilde olacakt�r. 
------------------ 01 Kas�m 2012 ---------------- 
Al�c�lar 141.600 

Sat� lar 117.182,14 
Ert. Vade Fark� Geliri* 2.817,86 
Hesp. KDV 21.600,00 

------------------- 01 Kas�m 2012--------------- 
Sat.Tic.Mal Maliyeti 50.000 

Stoklar 50.000 
------------------- /  --------------- 
*Do rudan  bir gelir tablosu  hesab�  olmay�p al�c�lar 
hesab�n�n bilanço üzerinde net tutar üzerinden ra- 
porlanmas�n�  sa layacak düzenleyici nitelikli bir he- 
sap olacakt�r. 

letmenin raporlama tarihinin 31.12.2012 oldu u 
dikkate al�nd� �nda bu defa raporlama tarihi itibariyle 
hak edilmi  (i lemi ) vade fark� (faiz) tutar�n�n  belir- 
lenerek gelir hesaplar�na  aktar�lmas� gerekmektedir. 
Hesaplama a a �daki ekilde yap�labilir. 
2011  y�l�na isabet  eden  faiz 
=(117.182,14X(1+0,10)^(60/365))-117.182,14 

= 1.850,40 TL 
Bu hesaplama  toplam  120.000 TL sat�  tutar�n�n  31 
Aral�k 2012 tarihinde  bugünkü  de erinin  hesaplan- 
mas� yoluyla da a a �daki ekilde yap�labilir. 
Sat�  tutar�n�n 31.12.2012 de eri = 120.000 / 

(1+0,10)^(31/365) 
= 119.032,54 

2011 y�l�na isabet eden faiz = 119.052,54 – 117.182,14 
= 1.850,40 TL 

Görülece i üzere hesaplamada KDV göz ard� edilmi - 
tir. Vergiler yasal düzenlemeler sonucu  ortaya ç�kan 
borçlard�r ve her durumda vergi tutar�nda bir de i ik- 
lik olmayacak ve ayn� tutar tahsil edilecek veya vergi 
idaresine ödenecektir. 
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Yap�lan  hesaplama  sonucu  bulunan  tutar  01 Kas�m 
2012 tarihinden  31 Aral�k 2012 tarihine kadar geçen 
60 günlük  süre  için hak edilmi  (i lemi ) faiz tutar� 
olup bu tarih itibariyle gelir hesaplar�na al�nmal�d�r. 
------------------- 31 Aral�k 2012 ------------------ 
Ert. Vade fark� Geliri* 1.850,40 

Vade fark� Gelirleri **        1.850,40 
------------------- /  ------------------- 
**Gelir tablosu hesab� 
Ertelenmi  vade fark� geliri hesab�n�n  31.12.2012 ba- 
kiyesi olan (2.817,86 – 1.850,40 =) 967,40 TL ise 2013 
y�l�na isabet eden faiz olarak 31 Ocak 2013 tarihinde 
tahsilât�n gerçekle mesiyle birlikte gelir tablosu hesa- 
b�na al�nmak suretiyle kapat�lm�  olacakt�r. 

ÖRNEK 2: 
Y Limited irketi in aat taahhüt i i yapmaktad�r. Ya- 
p�lm�  olan bir in aat sözle mesi ile bir fabrika bina 
in aat�n�  1.000.000 TL  bedelle  yapmay�  taahhüt et- 
mi tir. 700.000 TL ba lang�ç tahmini maliyetli in aata 
ba lama tarihi 01 Ekim 2012 olup 31 Aral�k 2012 tarihi 
itibariyle in aat  henüz  tamamlanmam� t�r. 31 Aral�k 
2012 raporlama tarihinde i letme taraf�ndan raporla- 
nacak hâs�lat tutar� nas�l hesaplanacakt�r? 
Standart  kapsam�nda  31.12.2012 tarihi itibariyle ra- 
porlanacak hâs�lat tutar�n�n belirlenebilmesi için a a- 
�daki bilgilere ihtiyaç duyulacakt�r. 
n aat�n 31 Aral�k 2012 tarihi itibariyle tamamlanma 
düzeyi, 
31 Aral�k 2012 tarihine kadar olu an maliyet tutar�, 
31.12.2012 itibariyle in aat�n toplam maliyetinin tah- 
mini tutar� (güvenilir olarak ölçülmü ) 
Yukar�da belirtilen bilgiler i letme içi bilgilerden elde 
edilebilece i  gibi  örne in,  in aat�n  31  Aral�k 2012 
tarihi itibariyle tamamlanma düzeyinin güvenilir bir 
ekilde belirlenebilmesi amac�yla i letme d� � bilgiler- 

den  de  ayr�ca yararlan�lmas� mümkün  olabilecektir. 
Buna göre i letme taraf�ndan gerçekle tirilen in aata 
ili kin veriler a a �daki gibi tespit  edilmi tir. Yap�lan 
i lemler için henüz  bir fatura düzenlenmemi  ve bir 
tahsilât gerçekle tirilmemi tir. Sözle me hükümlerine 

göre  ödeme  in aat�n  tamamlanarak teslim edilme- 
siyle gerçekle tirilecektir. letmede in aat�n tamam- 
lanmas� ve sözle me  bedelinin  al�nabilmesiyle ilgili 
olumsuz bir bilgi mevcut de ildir. 
Yap� denetim  firmas�ndan  al�nan  bilgiler do rultu- 
sunda in aat�n fiziki tamamlanma düzeyinin % 31 ol- 
du u anla �lm� t�r. 

letmenin muhasebe kay�tlar�ndan al�nan bilgiler 
sonucu 31.12.2012 tarihi itibariyle in aat için yap�lan 
harcamalar�n  toplam  tutar�n�n  – bu in aat için stok- 
lanm�  50.000 TL tutar�ndaki demir dâhil olmak üzere 
250.000 TL oldu u görülmü tür. 

letme mühendisleri  ve mimarlar�ndan  al�nan bilgi- 
ler do rultusunda 31 Aral�k 2012 itibariyle in aat�n 
tamamlanmas� için (stoklanm�  demir hariç) 550.000 
TL harcaman�n daha yap�lmas� öngörülmektedir. 
Yukar�daki veriler � � �nda i letme taraf�ndan raporla- 
ma tarihi itibariyle hâs�lat tutar�n�n  belirlenmesinde 
yap� denetim  firmas�nca belirlenen  fiziki tamamlan- 
ma  düzeyine  ili kin bilginin do ru  ve güvenilir bir 
ölçüm  yap�lmas�n� sa layacak  bilgi oldu una  karar 
verilmi tir. 
Bu veriler � � �nda Y  i letmesi  taraf�ndan  31 Aral�k 
2012 raporlama  tarihinde  hâs�lat ve bu  hâs�lata  ait 
maliyet  olarak raporlanacak  tutarlar  a a �daki  gibi 
hesaplanabilecektir. 
Toplam Hâs�lat = 1.000.000 TL 
n aat�n fiziki tamamlanma düzeyi = % 31 

Yap�lan toplam harcama   = 250.000 TL 
Stok demir  =  50.000 TL 
Yap�lan fiziki harcama *    = 200.000 TL 
 
*Stoklanm�  demir tutar� maliyet unsuru olarak de il 
stok olarak raporlanacakt�r. 
Raporlanacak hâs�lat  = 1.000.000 X % 31 = 310.000 TL 
Raporlanacak Maliyet =   200.000 TL 
--------------------- 31.12.2012 ------------------ 
Raporlanmam�  Alacaklar (Gelir Tahk)  310.000 

Hâs�lat 310.000 
-------------------- 31.12.2012 ------------------- 
Hizmet Maliyetleri 200.000 
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Stoklar 200.000 
(Di er ilgili hesaplar) 

------------------- /  -------------------- 
Raporlanan 2012 y�l� kazanc� = 110.000 TL 

letme taraf�ndan  raporlanacak  hâs�lat tutar�n�n be- 
lirlenmesinde in aata harcanan  maliyetler üzerinden 
elde edilecek sonucun  en güvenilir ve do ru  bilgiyi 
gösterece ine dair bir karar al�nm�  olsa idi bu defa 
31.12.2012 tarihi itibariyle raporlanacak hâs�lat ve 
maliyet tutarlar� a a �daki ekilde hesaplanacakt�r. 
31.12.2012 tarihi itibariyle toplam harcama = 250.000 TL 
n aat�n tamamlanmas� için yap�lacak tahmini harca- 
ma = 550.000 TL 
Toplam tahmini maliyet = 800.000 TL 
n aat�n 31.12.2012 fiili maliyeti = 200.000 TL 

(50.000 TL demir stok olarak gösterilecektir) 
Fiili maliyet üzerinden  in aat�n tamamlanma düzeyi 
= (200.000 / 800.000=) % 25 
Raporlanacak  hâs�lat  tutar�  (1.000.000 X  % 25) = 
250.000 TL 
Raporlanacak maliyet tutar� = 200.000 TL 
Yap�lacak muhasebe kay�tlar� yukar�daki ekilde olacak 
ancak hâs�lat tutar� 250.000 TL olarak kaydedilecektir. 
Bu durumda i letmenin 2012 y�l� kazanc� = 50.000 TL 
olacakt�r. 
Görülece i üzere i letme taraf�ndan raporlanacak 
hâs�lat tutar�n�n hangi yöntemle  belirlenece i  husu- 
su i letmenin dönem  kazanc�n� etkilemektedir. Dola- 
y�s�yla i letmeler kendileri aç�s�ndan en do ru ve gü- 
venilir yöntemi kullanmak durumundad�rlar. 

 
 

STANDARDIN   VERG  UYGULAMALARI LE KAR I- 
LA TIRILMASI VE SONUÇ 
Yukar�da ilgili bölümlerde  aç�kland� � gibi standard�n 
amac� raporlanacak hâs�lat�n en do ru ve güvenilir bir 
ekilde ölçülmesidir. Yine en do ru ekilde ait oldu u 

dönemde maliyetleri ile birlikte raporlanmas�n�n sa - 
lanmas� ve bu tutarlar  içerisinde hâs�lat ve maliyet- 
lerle ilintili ancak do rudan ilgili olmayan unsurlar�n 
(vade fark�, faiz vb) ayr� t�r�larak ait olduklar� s�n�flar 

içerisinde gösterilmesinin sa lanmas�d�r. 
Di er taraftan yerel vergi uygulamalar�n�n her zaman 
böyle bir amac� olmayabilmektedir. Vergi Kanunlar� 
farkl� ekonomik  ve siyasi gerekçelerle  olu turulurlar 
ve baz� hususlar� göz ard� edebilirler. Bizim vergi ka- 
nunlar�m�z aç�s�ndan da durum  bundan farkl� de il- 
dir. Örne in vergi kanunlar�m�z vade fark�n� hâs�lat�n 
bir unsuru  saymakta  ve olu up  olu mad� �na  bak- 
maks�z�n sat� �n gerçekle ti i  veya faturan�n  düzen- 
lendi i  anda  vade  fark� dâhil toplam  tutar�  hâs�lat 
olarak kabul etmektedir. Di er taraftan  vergi kanun- 
lar�m�z y�llara sâri in aat  onarma  i lerinde kazanc�n 
olu umunu bir te vik unsuru ve nihai kazanc�n do ru 
tespiti amac�yla i in tamamlanmas�na (kabul) ba lar- 
ken standart  aç�s�ndan durum  böyle de ildir.  Vergi 
uygulamam�z   dönemselli i   kabul  etmekle   birlikte 
belge düzenlenmesi durumunda belgenin düzenlen- 
di i dönemi  hâs�lat�n da dönemi  olarak almakta, ( s- 
tisnai ihracat i lemleri hariç) ancak standart aç�s�ndan 
bir hâs�lattan söz edebilmek için faturan�n olup olma- 
mas�n�n bir önemi bulunmamaktad�r. Bir di er önem- 
li farkl�l�k mal ve hizmetlerin takas�nda kar �m�za ç�k- 
maktad�r. Standarda  göre benzer özellik ve de ere 
sahip  mallar�n takas�  veya  vadeli  takasa  (swap) 
konu edilmesi has�lat olarak de erlendirilmezken 
vergi kanunlar�m�zda takas i lemi kar �l�kl� olarak tes- 
lim hükmündedir ve VUK’un 267. maddesi  hükmüne  
göre emsal bedeliyle has�lat kaydedilir. 
Buna benzer  örnekleri ço altmak  mümkündür. Ola- 
y�n özelli ine ba l� olarak daha  birçok farkl� ayr�m- 
lar�n kar �m�za ç�kmas� olas�d�r. Bu farkl�l�klar sadece 
hâs�lat  kalemi için de il  standart  kapsam�nda  mu- 
hasebele tirilerek  raporlanacak  her kalem aç�s�ndan 
böyle olacakt�r. Benzer farkl�l�klar farkl� ekil ve ölçü- 
lerde standartlar�n uyguland� � tüm ülkeler aç�s�ndan 
vard�r ve var olacakt�r. 
KOB ’ler için TFRS’ nin 29 numaral� Gelir Vergileri bölü- 
mü yukar�da aç�klanan bu zamansal ve tutarsal farkla- 
r�n raporlama dönemleri itibariyle etkilerinin finansal 
tablolarda  gösterilmesinin  ve giderilmesinin sa lan- 
mas� amac�yla olu turulmu tur. 
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 ARKADA LARINIZA VE ÇALI ANLARINIZA 
SORUMLULUK ALAB LMELER  Ç N NASIL YARDIM EDEB L RS N Z? 

Cengiz Pak/ Yönetim ve Stratejik Planlama Dan� man� 

Bugünkü konumuz “sorumluluk  almayan  çal� anlar” 
ve onlardan ikâyetçi olan “yöneticiler”. 
Nerede ise bütün  patronlar  ve yöneticiler “bir i i de 
bensiz yapamayacak m�s�n�z?” demi tir veya u anda 
diyordur. 
Bu i in iki yönü var: 

in bütününü dü ünerek yapmayan ki iler ile 
in bütününü yapt�rmak istemeyen (bilerek veya bil- 

meyerek) yöneticiler”. 
Hangisi olursan�z olun bu yaz�dan kendinize baz� so- 
nuçlar ç�kartabilece inizi dü ünüyorum. 
yi  çal� an bir ekibiniz var. Ancak aralar�ndan  birisi 

problem  yarat�yor, üzerine  ald� � i i zaman�nda  bi- 
tirmiyor, soruldu unda ekibin di er  üyelerini i aret 
ediyor... 
Dolay�s� ile kimse onunla birlikte çal� mak istemiyor... 
Bu tür birisi ile çal� mak zorunda olmak gerçekten  de 
sinir bozucudur. Zorunda de ilseniz mesele yok. An- 
cak bu çözmeniz gereken  bir sorun ise yap�labilecek 
bir eyler oldu unu söyleyebilirim. 
nsanlar�n sorumluluk almamas�n�n sebebi nedir? 
nsanlar  tembellikten  ba layan  ba aramama korku- 
suna uzanan  bir gerekçe listesine sahiptir. Sebep ne 
olursa olsun sorumluluk almayan ki iler i lerini yapa- 
maz, içinde bulundu u tak�m� zor durumda b�rak�r 
ve kariyerlerinde ilerleyemezler. Dolay�s� ile bu konu 
insan�n i  ve özel hayat�nda önemlidir. 
Göstergeleri neler... 
- ine ilgisiz olmas�, 
- Hatalar için ba kalar�n� suçlama, 
- Söz verdi i tarihlere uymamas�, 
- Zor i lerden uzak kalmaya çal� mas�, 
- Düzenli olarak m�z�ldanmas�, yönetici ve ekip arka- 
da lar� hakk�nda söylenmesi, 
- Kendi ba �na hareket  etmek yerine kendisine “yap” 
denilmesini beklemesi, “söylemediniz ki” bahanesini 
önceden haz�rlamas�, 

- Ekip arkada lar�na güvenmemesi. 
zlenecek strateji: 

Ekip üyelerinden  birisi sorumluluk almaktan kaç�nd�- 
�nda bunun  zamanla geçece ini dü ünmemelisiniz. 

Onu ekipten ay�rmak ise son seçene iniz olmal�, özel- 
likle i  yapabilme kabiliyeti var ise. 
Bunlar�n yerine çal� anlar�n�z� i lerini en iyi ekilde ya- 
pabilmeleri için donatmal�  ve sorumluluk alabilecek- 
leri ortam� yaratmal�s�n�z. 

imdi gelelim bunu nas�l yapabilece inize... 
Konu un. 
Yapman�z gereken önce bu ki i ile konu makt�r. Belki se- 
bebi hemen anlayacak ve durumu çözmü  olacaks�n�z. 
Bu konu mada kendisine davran� �n�n de i mesi ge- 
rekti i mesaj�n� (geri besleme)  mutlaka  aktarmal�s�- 
n�z. Geri besleme mesaj�n�z� aktar�rken kolay anla �lan 
örnek ve ifadeler kullanmal�s�n�z. E er kar �n�zda bu- 
lunan ki i ne söylendi ini anlamaz ise “kurban edildi- 

ini” dü ünecektir. 
imdi bu a amada  ö rendiklerinizi bir sonraki ad�m- 

lar�n�z için kullanabilirsiniz. 
Yeterli kayna �n ayr�ld� �na emin olun. 
Problemli olarak belirlenen  ki inin i ini yapabiliyor 
olmas� için yeterli kayna a  sahip olup olmad� �, en 
ba ta kontrol edilmesi gereken noktad�r. E itim, araç- 
lar, tecrübeli ki ilere eri im, sorular�na cevap alabilme 
imkân� gibi ayr�nt�lar oldu unu anlamal�s�n�z. 
E er bir ki i yeterli kayna a  ula am�yor ise i ini ya- 
pamayacakt�r. Sak�n bunu  zaman�nda  dile getirebi- 
lece ini ve ko ullar�n ne olmas� gerekti ini size söy- 
leyebilece ini varsaymay�n. Bu bo lu u b�rak�r iseniz 
bahaneyi kendiniz yaratm�  olursunuz. 
Görev tan�m�n�, sorumluluklar�n� ve amaçlar� anlat�n. 
nsanlar görev tan�mlar�n� ve kendilerinden  ne bek- 
lendi ini bilmelidir. Görev tan�m�nda ki inin yapaca � 
i in ve sorumluluklar�n�n ne oldu unun aç�k olup ol- 
mad� �na bak�lmal�d�r. 

Cengiz PAK
Yönetim ve Stratejik Planlama Dan��man�



�zmir SMMMO

111dayan��ma

 
 
 

Bazen de insanlar kendi yapt�klar� i  ile irketin hede- 
fini ili kilendiremezler. Dolay�s� ile yapt�klar�n�n de- 

ersiz oldu unu dü ünürler. Sorunun bu olup olma- 
d� �n� bu a amada ke fetmelisiniz. 
Konunun herkes aç�s�ndan net olabilmesi için” ki iler 
– sorumluklar” tablosu haz�rlaman�z ve bunu payla - 
man�z çok yararl� olacakt�r. 
Yeniden ba lamas�n� sa lay�n. 

 hayat�nda  bo lu a  dü ülebilir, imdi ben  ne  ya- 
paca �m noktas�nda  karars�z kal�nabilir. Yap�lmas� 
gereken  o ki inin ko ullar�n� revize ederek  yeniden 
ba layabilmesine  olanak tan�mak- 
t�r. E er ki i kendi de erleri ile ir- 
ketinin hedeflerini uzla t�rabilir ve 

Böyle bir durumu anlamak zor de ildir. Örne in “bizde 
olmaz”, “ben nas�l yapar�m” gibi ifadeler veya “her eye 
kar � ç�kma” ve “negatif” tutum bu durumun  birer gös- 
tergesidir. Sanki olaylar kendi kendilerine oluyor ve biz 
ak� � etkileyemeyiz görü üne  kar � savunma  yapabil- 
mek için insanlara k�sa dönemde ba arabilecekleri i - 
ler vermek, pozitif dü ünmelerini sa lamak için e itim 
veya bire bir destek gerekir. Negatif tutumlar�n� sürdü- 
ren ki ileri geçici veya kal�c� ortamdan uzakla t�rmak, 
tart� malara almamak da birer çözümdür. 
Projelerinizi küçük parçalara bölüp sorumlulu u buna 

göre  da �tman�z  ve insanlar�n ba- 
ar� duygusunu ya amalar�n�  sa - 

laman�z büyük oranda bu problemi 
yapt� � i  ile hem  kariyer hem  de 
irket hedefini  ili kilendirebilir ise 

sorun çözülecektir. 
Herkesi kendi yeteneklerine uygun 
biçimde görevlendirin. 
Bunun için ise biraz beklemeniz 

gerekebilir. Hatal� bir karar ver- 
di inizi dü ünüyor  iseniz geriye 
dönebilme cesaretini göstermeli- 
siniz. Ortam ko ullar�n� belirlemek 
için ise Herzberg’in motivasyon ve 
hijyen faktörleri hakk�nda olan ça- 
l� mas�ndan faydalanabilirsiniz. 

 arkada lar�n�za kontrolü ele ala- 
bilmeleri için yard�mc� olun 
Bazen insanlar  kendi  hayatlar�n�n 
kontrolünü kaybettiklerini ve bir 
ak�nt�n�n  içinde  savrulduklar�n� 
hisseder. Art�k onlar  için ne  yap- 
t�klar� ve nas�l yapt�klar� önemini 
yitirir, “nas�l olsa bir eye yarama- 
yacak” fikri yerle ir. 
Dü ünürseniz bu fikir herhangi  bir 
ast - üst ili kisinin bozulmas� veya 
ki inin kendi  hedefine  “bu ko ul- 
larda” ula amayaca �na inanmaya 
ba lamas� ile h�zla ortaya ç�kabilir. 
Sonucunda yapmakta oldu u i in 
kalitesi bozulur, nas�l olsa fark et- 
memektedir! 

Bazen 
insanlar kendi 
hayatlar�n�n 
kontrolünü 

kaybettiklerini 
ve bir ak�nt�n�n 

içinde 
savrulduklar�n� 
hisseder. Art�k 
onlar için ne 
yapt�klar� ve 

nas�l yapt�klar� 
önemini 

yitirir, “nas�l 
olsa bir eye 

yaramayacak” 
fikri yerle ir. 

çözecektir. Di er yandan sorum- 
luluk almaktan kaç�n�p sonra da 
suçlama  yolunu  seçenleri  ya dur- 
durmal� ve sorunun çözümü için ça- 
l� malar�n� sa lamal� ya da oradan 
uzakla t�rmal�s�n�z. 
Siz her  detay�  yönetmeye  çal� an 
birisi olabilir misiniz? 
Peki,  siz  nas�l  bir  yöneticisiniz? 
E er i leri delege etmeyip her ad�- 
m�na  kar� mak isteyen,  insanlar�n 
verecekleri her karar�n size dan� �l- 
mas�n� isteyen, her detay  için “ni- 
çin bunu böyle yapt�n” diye soran, 
verdi iniz  i i ilk hatada  geri  al�p 
ba kas�na veren birisi iseniz sizinle 
çal� anlar sorumluluk almak için is- 
tekli olmayacaklard�r. 
Sizin ö renmeniz  gereken  ise i le- 
rinizi nas�l delege edece iniz. 
Bol bol takdir edin. 

ini iyi yapm�   olan�, sorumluluk 
almaktan korkmayan ve yerine 
getireni zaman geçirmeden takdir 
edin. Bunun için ay�n sonunu  veya 
y�l�n sonunu  beklemeyin,  o anda 
yap�n. 

imdi kendinizin  ne  yapt� �n�  bir 
dü ünün, bunlar� yap�yor musu- 
nuz? 
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YEN  BORÇLAR KANUNU HAKKINDA ÖZET B LG LER 

Erkan KIPIK / SMMM 

01 Temmuz 2012 tarihinde yeni Türk Ticaret Kanunu 
ile birlikte hayat�m�za  etki edecek  bir di er  kanun 
olan ve 649 maddeden olu an 6098 say�l� yeni Borçlar 
Kanunu da yürürlü e  girmi tir. Yeni Borçlar Kanunu 
ile birlikte i  hayat�m�zda ve özel hayat�m�zda dikkat 
çekici yenilik ve düzenlemelere gidilmi tir. Özellikle 
genel i lem ko ullar�nda, kira ve kefalet sözle mele- 
rinde  çok  önemli  de i iklikler/yenilikler getirilmi - 
tir. 11 Ocak 2011 tarihinde TBMM’ de kabul edilerek 
04.02.2011 tarihli 27836 say�l� Resmi Gazete’de ya-
y�mlanan Türk Borçlar Kanunu’ nda yap�lan de i ik-
lik ve düzenlemeler a a �da özet olarak s�ralanm� t�r: 
Reform  niteli inde  olup  dili daha  da yal�n ve sade 
hâle getirilmi tir. 
Yap�lan düzenlemeler, Avrupa’da yer alan hukuk ku- 
rallar� dikkate al�narak haz�rlanm� t�r. 
Yeni kavramlar kullan�lm� t�r. Bunlardan  biri de “�s- 
marlanmayan  eyin gönderilmesi” kavram�d�r. Ismar- 
lanmam�  bir eyin gönderilmesi  öneri say�lmayacak; 
alan ki i, onu  geri göndermek veya saklamakla yü- 
kümlü olmayacakt�r. 
Eski Kanun’a göre öneriye davet olarak de erlendiri- 
len “ tarife, fiyat listesi gönderme” yeni kanunda  öneri 
olarak belirtilmi tir. 
Sözle melerde güvenli elektronik imza kullan�labi- 
lecektir. Güvenli elektronik imza, el yaz�s�yla at�lm�  
imzada yer alan hukuki sonuçlar�n�n ayn�s�n� do ura- 
cakt�r. 
Yeni Borçlar Kanunu’nda tüketicinin aleyhine tek ta- 
rafl� yaz�lm�  sözle meler geçersiz say�lacak, özellikle 
bankalar  ve  sigorta  irketleri taraf�ndan  vatanda a 
imzalat�lan milyonlarca sözle me geçersiz hâle gele- 
cektir. Çünkü Kanun gere i sözle melerde  hükümler 
tek tarafl� ve tüketicinin aleyhineyse o sözle me ge- 
çersiz say�lacakt�r. Genel i lem ko ullar�nda yer alan 
bir hüküm, aç�k ve anla �l�r de ilse veya birden  çok 

anlama geliyorsa düzenleyenin  aleyhine yorumlana- 
cakt�r.  Ki i bilmedi i ko ullardan sorumlu  tutulama- 
yacakt�r. 
“Kitle Sözle mesi”, “Kat�lmal� Sözle me”, “Tip Söz- 
le me” denilen  sözle meler  için belirlenen  “Genel 

lem Ko ullar�” ile bireyin korunmas� sa lanacakt�r. 
Genel i lem artlar�n�n belirleyicileri, tek yanl�, diledi- 
i gibi sözle meyi de i tirme  ya da yeni düzenleme 

yapma yetkisine sahip olamayacakt�r. 
Borçluyu koruma amaçl�, sözle melerde uygulanacak 
faize s�n�r getirilmi tir. Faiz oran� sözle mede  karar- 
la t�r�lmam� sa borcun  do du u tarihteki  mevzuat 
hükümlerine  göre belirlenecektir. Sözle mede be- 
lirlenmi  ise mevzuatta  belirlenen  oran�n % 50’den 
fazlas�n�, temerrüt faizinde ise; faiz oran� belli ise mev- 
zuata göre belirlenen  oran�n % 100’ünden  fazlas�n� 
a amayacakt�r. 
Yeni Kanun ile birlikte ticari hayat�m�za “ÖN ÖDEME- 
L  TAKS TLE SATI  SÖZLE MES ” adl� yeni bir sözle - 
me türü getirilmi tir. Sözle menin yaz�l� ekil art� var- 
d�r. Bedelin tamam�n�n ödenmesi ile devir söz konusu 
olur. Devir tarihine kadar al�c�n�n cayma hakk� vard�r. 
Yeni Kanun ile birlikte kira sözle melerinin baz� mad- 
delerinde kirac�ya, baz� maddelerinde ise kiraya vere- 
ne birtak�m hak ve yükümlülükler getirilmi tir. öyle 
ki, 
Kiralanan eyin kusurlu olmas� hâlinde; kiraya veren, 
teslim tarihine kadar kusurun giderilmesini sa laya- 
cak, 
Kirac�ya; kiralad� � eye özen gösterme d� �nda, kom- 
ulara sayg�l� davranma,  kimseyi rahats�z etmeme 

ve k o m u l a r � y l a  iyi geçinme yükümlülü ü 
getirilerek (Balkonda mangal yakma, yüksek sesle 
müzik dinleme, gürültü vb.) aksi durumlar sözle meyi 
fesih sebebi say�lacak,  öncelikle kirac�ya 30 gün 
mühlet içerisinde durumun düzeltilmesi  konusun- 
 
 

Erkan K�P�K/
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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da yaz�l� ihtar verilecek; kirac�n�n davran� lar� 
tahammül edilemeyecek düzeyde ise yaz�l� 
bildirimle sözle me derhal feshedebilecek,   
Kiralananda,  kiraya verenin  izni olmadan  de i iklik 
yap�lamayacak, 
Kirac�  sözle meyi  süresinden   önce  feshedebilecek 
ancak makul bir süre için kira borcu devam edecek, 
Kiraya veren, çat� onar�m� ve d�  cephe boyas� gibi gi- 
derleri kar �layacak, 
Konut ve çat�l� i yerlerinde kirac�n�n, sadece  kira be- 
delini de il, elektrik ve su bedelini de ödememesi du- 
rumunda  kiraya veren  taraf�ndan 
tahliye davas� açabilecek, 

veren, psikolojik  ve  cinsel  tacizi önlemekle  yü- 
kümlü olacakt�r. 
Y�ll�k ücretli izinler, kural olarak aral�ks�z biçimde veri- 
lecek, ancak taraflar�n anla mas� durumunda izin sü- 
resi ikiye bölünebilecektir. 

çi, hizmet  ili kisi sona  erse  bile, i verenin  hakl� 
yararlar�n�n korunmas� için gerekli oldu u ölçüde s�r 
saklamakla yükümlüdür. 
Kefalet sözle mesinde, kefil, sorumlu oldu u azami 
miktar ile  kefalet  tarihini,  sözle mede mutlaka 
kendi el yaz�s�yla belirtecektir. 

Kefil   olmada   e in  yaz�l�  r�zas� 
aranacak, tutar�n azalmas�, kefilin 

Konut ve çat�l� i  yerlerinde  mülk 
sahibine  verilen  depozito mikta- 
r�, 3 ayl�k kira bedelini a amaya- 
cak, 
Kira bedelleri, bir önceki y�lda ger- 
çekle en Üretici Fiyat Endeksi ora- 
n�n� geçmeyecek  ekilde artt�r�la- 
bilecek, 
Kanuna  göre,  kiraya veren,  ken- 
disinin, e inin, alt soyunun, üst 
soyunun  gereksinimi  sebebiyle 
kira sözle mesinin feshi ve tahliye 
talebinde  bulunmak için dava aça- 
bilecek. 
Evde Hizmet Sözle mesi, Pazar- 
lamac�l�k Sözle mesi gibi yeni 
sözle meler düzenlenmi tir. 
Bir sonucun  gerçekle mesi  kar �l�- 
�nda ödül verece ini ilan yoluyla 

duyuran kimse, sözünü yerine ge- 
tirmekle yükümlü olacakt�r. 
Hâkim, sadece  ölümde  de il, a �r 
bedensel zararlarda  da, zarar gö- 
renin yak�nlar�na tazminat öden- 
mesine karar verebilecektir. Yar- 
g�tay içtihatlar�n�n  bulundu u bu 
konunun Kanun’da belirtilmesiyle, 
aralar�nda resmi nikâh olmayan- 
lar�n, yani ni anl� ve sevgililerin 
de tazminat istemleri,  yasal da- 
yana a kavu mu  olacakt�r. 

Yeni Borçlar 
Kanunu’nda 

tüketicinin aleyhine 
tek tarafl� yaz�lm�  

sözle meler geçersiz 
say�lacak, özellikle 
bankalar ve sigorta 
irketleri taraf�ndan 

vatanda a imzalat�lan 
milyonlarca 

sözle me geçersiz 
hâle gelecektir. 
Çünkü Kanun 

gere i sözle melerde 
hükümler tek tarafl� 

ve tüketicinin 
aleyhineyse o sözle me 

geçersiz say�lacakt�r. 

lehine olacak konular�n olmas� du- 
rumunda e  r�zas� aranmayacakt�r. 
Otel,  pansiyon  gibi yer i letenler, 
konaklayanlar�n  e yas�n�n  yok ol- 
mas�  veya  zarara  u ramas�ndan, 
otopark  ve benzeri  yer i letenler, 
kendilerine b�rak�lan veya çal� an- 
lar�nca  kabul  edilen  motorlu  ta- 
�tlar�n zarara u ramas�ndan veya 

çal�nmas�ndan sorumlu olacakt�r. 
Yukar�da özet eklinde verilen bil- 
gileri dikkatle incelemek ve ileride 
aleyhimize olu abilecek durumlar� 
önceden   engellemek    aç�s�ndan 
yeni Borçlar Kanunu’ nu  okumak 
ve yorumlamak  çok büyük  önem 
ta �maktad�r.  1 Temmuz  2012’ de 
yürürlü e  girmesi sebebiyle  çal� - 
ma  hayat�m�zda  ve  gündelik  ha- 
yat�m�zda çok önemli de i iklikler, 
düzenlemeler yer alm� t�r. Son dö- 
nemde kanunlar�m�zda yap�lan ye- 
nilikler ve reformlar� dikkatle takip 
etmek, haz�rl�klar� h�zland�rmak ve 
bilgileri  güncellemek    yarar�m�za 
olacakt�r. 
 
KAYNAKÇA: 
Dr. DO RUSÖZ  A.Bumin,  “ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR 
KANUNU” Konulu çal� mas�, 
www.resmigazete.gov.tr, 04.02.2011 tarihli 27836 say�- 
l� Resmi Gazete “6098 say�l� Türk Borçlar Kanunu” 
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YURT DI INDAN SA LANAN H ZMETLER N VERG SEL BOYUTU 

Harun Re it TOKCAN / SMMM 

I. G R  
1Yurt içinde faaliyet gösteren gerçek  veya tüzel  ki i 
mükelleflerin, yurt  d� �ndan  mal  ithal  ettikleri  gibi 
hizmet  ithal etmeleri  de mümkündür. Mükelleflerin 
ticari faaliyetlerine ba l� olarak yurt d� �ndan ald�klar� 
hizmetleri yurt içindeki ticari faaliyetleri ile birle tire- 
rek, bu  hizmetlerden yurt içinde (Türkiye’de) yarar- 
lanmalar� s�ras�nda belgelendirdikleri yurt d� � hizmet 
faturalar�n� gider kaydetmelerinin vergisel boyutu, bu 
yaz�m�z�n konusunu olu turmaktad�r. 
Bu durum  mükelleflerin  sorumlu  s�fat�yla KDV  ve 

Stopaj yönünden vergilendirilmesi i lemidir. lgili 
hizmetlerin  nas�l vergilendirilece i konusuna  aç�kl�k 
getirmek için, öncellikle yasa hükümleri çerçevesinde 
hizmet, hizmet ithalat�, hizmetin Türkiye’de de erlen- 
dirilmesi ve yararlan�lmas� konular�na  aç�kl�k getiril- 
mesi gerekmektedir. 
a) Hizmet 
Bir eyi yapmak, i lemek, meydana getirmek, imal et- 
mek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, haz�rla- 
mak, de erlendirmek, kiralamak, bir eyi yapmamay� 
taahhüt etmek gibi i lemlerdir. 
b) Hizmet thali 
Hizmet, teslim ve teslim say�lan hâller ile mal ithalat� 
d� �nda  kalan, yukar�da say�lan i lerin yurt d� �nda- 
ki ki i veya kurulu lara yapt�r�larak faydas�ndan  yurt 
içinde (Türkiye’de) yararlan�lmas� i lemidir. 
Örne in, yurt d� �ndan  borç  para  al�nmas�, yabanc� 
firmalara nakliye yapt�r�lmas�, Türkiye’deki  bir proje 
ile ilgili olarak yurt d� �ndan mühendislik veya montaj 
hizmeti al�nmas�, yurt d� �ndan know-how, marka kul- 

1 Talha Apak,YMM,20.11.2005 tarihli; alomaliye.com. 
yaz�s�ndan büyük ölçüde al�nt� yap�lm� t�r. 

lan�m hakk� yahut sigorta, e itim, sa l�k, dan� manl�k, 
haberle me, yaz�l�m hizmeti al�nmas�, yurt d� �nda fa- 
son i , tamir, bak�m yapt�r�lmas�, mal veya personel ki- 
ralanmas� gibi hizmetlerden Türkiye’de yararlan�lmas� 
hâlinde, hizmet ithal edilmi  say�lmaktad�r. 
c) Hizmetin Türkiye’de De erlendirilmesi 
Hizmet Türkiye d� �nda yap�lm� , ancak hizmetin be- 
deli Türkiye’de ödenmi se de erlendirme Türkiye’de 
yap�lm�  say�larak ifa edilen  hizmet  Türkiye’de ver- 
gilendirilmelidir. Ayr�ca, hizmet  Türkiye  d� �nda  ifa 
edilmi  ve hizmetin  bedeli Türkiye d� �nda ödenmi  
olmas�na ra men hizmetin bedeli Türkiye’de öde- 
yenin hesab�na  intikal ettirilmi  yani Türkiye’de öde- 
yenin  hesaplar�na  gider  kaydedilmi se  yine hizmet 
Türkiye’de de erlendirilmi   say�larak vergiye tabi tu- 
tulmal�d�r. 
Yabanc� bir gerçek ki i veya kurumun Türkiye’de i  yeri 
veya daimi temsilcisi yoksa ticari kazanc�n Türkiye’de 
elde edildi inden bahsedilemez. Ayr�ca, vergi mevzu- 
at�m�zda dar mükellefiyet esas�na göre vergilendirme 
ticari ve zirai kazanç ile menkul sermaye irad� d� �nda- 
ki di er kazanç ve iratlarda, de erlendirme Türkiye’de 
yap�lm�  ise söz konusu kazanç ve irat Türkiye’de elde 
edildi i kabul edilerek vergiye tabi tutulacakt�r. Ayn� 
hüküm, dar mükellef kurumlar için de geçerlidir. 
d) Hizmetten Türkiye D� �nda Faydalan�lmas� 
Yurt d� �nda, yabanc� firma taraf�ndan verilen hizmet- 
ten faydalanma Türkiye’de de il yurt d� �nda gerçek- 
le mi  olmaktad�r. “ Hizmet hangi  ülkede  veriliyorsa 
yararlanma  da orada  gerçekle ir.” diyebiliriz. 
Pazarlama ve tan�t�m nedeniyle yurt d� �nda sat�n 
al�nan hizmetten yurt d� �nda yararlan�lm� t�r, yani 
hizmet orada tüketilmi tir. Özetle, hizmet nerede  ifa 
ediliyorsa faydalanma da orada gerçekle ir. 

Harun Re�it TOKCAN/
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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II. KONUYA  L K N MEVZUAT VE UYGULAMASI 
1. Katma De er Vergisi Yönünden 
De erlendirilmesi 
KDV’nin konusu vergi kapsam�na al�nm�  olan mal tes- 
limleri ve hizmet ifalar�d�r. KDV Kanunu’nun 1. madde- 
sinde de ifade edildi i üzere, bu i lemleri yapanlar�n 
yabanc� uyruklu olup olmamalar�, ikametgâhlar�n�n, 
i yerlerinin, kanuni merkezlerinin veya i  merkezleri- 
nin Türkiye’de olup olmamas� i lemin mahiyetini de- 
i tirmez ve KDV’nin do u unu etkilemez. 

 
Katma  de er  vergisi, gelir ve ku- 

likte yurt d� �ndaki hizmet bu i yeri veya daimi tem- 
silci taraf�ndan verilmemi  ise ne Gelir veya Kurumlar  
Vergisi ne de Katma De er Vergisi yönünden 
vergilendirme yap�labilir. 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 
kapsam�nda olmas� gerekir. Komisyonculuk faaliye-
tinin ticari kazanç oldu u aç�kt�r. Ticari kazançta 
de erlendirme unsuru vergilendirme için geçerli 
de ildir. Katma De er Vergisi Kanunu’nun 1. madde- 

sindeki “hizmet  ithali’’ kavra-
m�ndan anla �lmas� gereken de Gelir

rumlar vergisi mükellefiyeti üzeri- 
ne oturtulan  bir mükellefiyet türü- 
dür. Dar mükellefiyet esas�nda KDV 
yönünden yap�lacak bir vergilen- 
dirmede Gelir Vergisi Kanunu’ nun 
dar mükellefiyetle ilgili 7. maddesi 
hükmü  referans olarak al�nacakt�r. 
Türkiye’de i yeri ve kanuni temsil- 
cisi bulunmayan dar mükelleflere 
yap�lan ödemelerden gelir veya 
kurumlar vergisi tevkifat� yap�lma- 
d� � için, katma  de er  vergisi için 
de tevkifat yap�lmayacakt�r. Bunun 
nedeni udur: KDV teorisinde 
“hizmetin ifa edildi i yer” esas 
olarak, hizmeti arz edenin i  
yerinin veya i  merkezinin veya 
ikametgâh�n�n bulundu u yerdir. 
Hizmetten  faydalan�lan yer de 
hizmetin ifa edildi i, yani i in 
yap�ld� � yerdir. 
Gelir Vergisi Kanunu’na göre dar 
mükelleflerin ticari kazanç elde 
edebilmesi, münhas�ran Türkiye’de 
i yeri  olmas�  veya  daimi  temsil- 
ci bulundurmas�na ba l�d�r. Yurt 
d� �ndaki tan�t�m  veya pazarlama 
hizmeti nedeniyle yabanc� firma- 
n�n Türkiye’de i  yeri veya daimi 
temsilcisi yoksa veya olmakla bir- 

Yurt d� �ndaki 
tan�t�m veya 

pazarlama hizmeti 
nedeniyle yabanc� 

firman�n Türkiye’de 
i  yeri veya daimi 

temsilcisi yoksa veya 
olmakla birlikte 
yurt d� �ndaki 

hizmet bu i yeri 
veya daimi temsilci 

taraf�ndan verilmemi  
ise ne gelir veya 

kurumlar vergisi 
ne de katma de er 
vergisi yönünden 

vergilendirme 
yap�labilir. 

Vergisi'ne tabi  hizmet  i lemleridir.  
Ticari kazanç kapsam�ndaki hizmet 
ithalleri katma  de er  vergisinin 
konusuna girmemektedir. 
Katma De er   Vergisi Kanunu’ 
nun  1. maddesine göre  i lemler 
Türkiye’de yap�ld�klar�  takdirde 
vergiye  tabi  tutulabilecektir.  Ayn� 
Kanunun   6/b   maddesine  göre, 
Türkiye’de   yap�lan,   de erlendiri- 
len   veya  faydalan�lan   hizmetler 
Türkiye’de ifa edilmi  say�lacakt�r. 
KDV   Kanunu’nun   9.  maddesine 
göre,   mükellefin   Türkiye   içinde 
ikametgâh�n�n,   i yerinin,  kanuni 
merkezi  ve  i  merkezinin  bulun- 
mamas�  hâllerinde  ve gerekli gö- 
rülen di er hâllerde Maliye Bakan- 
l� � vergi alaca �n�n emniyet alt�na 
al�nmas� amac�yla, vergiye tabi i - 
lemlere  taraf  olanlar�  veya  di er 
ilgili bir ahs� verginin ödenmesin- 
den sorumlu tutabilecektir. 
Ba ka bir anlat�mla,  yabanc�  ki i, 
kurulu  ve firmalarca yap�lan hiz- 
metler, Türkiye’de yap�lm�  (ithal 
edilmi ) say�lmakta ise vergile- 
menin  9. maddesi  uyar�nca,  yani 
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KDV sorumlusu eliyle yap�lmas� gerekmektedir. hraç 
mamullerimizin pazarlanmas� amac�yla verilen ko- 
misyonlar ile yine yurt d� �nda yap�lan ilan ve reklam 
hizmetlerinin  bedelleri  için KDV  sorumlulu u  aran- 
mayaca �na dair 30.05.1989 tarihli ve 266 nolu, Hesap 
Uzmanlar� Kurulu Dan� ma Komisyonu karar� da 
mevcuttur. 
15 Seri nolu KDV Genel Tebli i’ndeki, 
“Yurt d� �ndaki  firmalara yapt�r�lan hizmetlerden  bu 
kapsama girenlerin vergiye tabi olaca � aç�kt�r. Bu gibi 
hizmet  ifalar�nda mükellef esas olarak yurt d� �ndaki 
firma olmakla birlikte, firman�n Türkiye’de ikametgâh�, 
i yeri, kanuni merkezi ve i  merkezi bulunmamas� halin- 
de vergi, sözü edilen Kanun’un 9. maddesi gere ince hiz- 
metten  faydalanan yurt içindeki muhatap  taraf�ndan 
ba l� bulunulan vergi dairesine sorumlu s�fat�yla beyan 
edilip ödenecektir.” 
biçimindeki aç�klama ile bu yetki kullan�larak KDV 
sorumlulu u getirilmi tir. 
Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince 
yurt  d� �ndan  bir hizmet  ithal  edildi inde, hizmeti 
ithal eden  taraf�ndan  hizmet  bedeli  üzerinden  KDV 
hesaplanmas� ve bu KDV’nin 2 nolu KDV beyanna- 
mesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ancak 
bunun  için ithal edilen  hizmetin  KDV’nin konusuna 
girmesi ve vergiden istisna edilmemi  olmas� gerekir. 
Hizmeti ithal eden gelir veya kurumlar vergisi mükel- 
lefleri sorumlu s�fat�yla beyan etmi  olduklar� KDV’yi 1 
nolu KDV beyannamelerinde indirime konu edebilir- 
ler. Ancak ödenmi  olan KDV’nin KDV Kanunu’nun 30. 
maddesinde say�lan indirilmeyecek KDV aras�nda yer 
almamas� gerekir. 
Örne in; X A. . Türkiye’de in a ettirece i  fabrikan�n 
projesini yurt d� �ndaki bir firmaya çizdirmi tir. Buna 
göre X A. . bu hizmetten Türkiye’de yararland� �ndan 
bu i lem KDV’nin konusuna girmektedir. Projeyi çizen 
firman�n Türkiye içinde ikametgâh�n�n,  i yerinin, ka- 
nuni merkezi ve i  merkezinin bulunmamas� varsay�- 
m� alt�nda bu i leme ili kin KDV’nin X A. . taraf�ndan 
2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir. 
Beyan edilen bu vergi 1 nolu  KDV beyannamesinde 

indirim konusu yap�l�r. 
Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi önleyen özel 
bir hüküm bulunmamak kayd�yla; 
Yurt d� �ndan teknik hizmet, montaj hizmeti veya da- 
n� manl�k hizmeti al�nmas�, 
Yurt d� �ndan gayri maddi hak al�nmas� veya kiralan- 
mas� (know-how, marka vs.), 
Yurt d� �ndan kiralanm�  menkulün (örne in bir i  ma- 
kinesinin) Türkiye’ye getirilip kullan�lmas�, 
Yurt d� �ndan yaz�l�m hizmeti al�nmas�, 
Yurt d� �ndan tamir-bak�m hizmeti al�nmas�, 
Bir yurt d� � firmas�n�n personeli  olan ki inin, geçici 
süreyle Türkiye’de görev yapmas� 
gibi hizmetler KDV sorumlulu u gerektirmektedir. 
Maliye Bakanl� �n�n Konu Hakk�ndaki Görü ü: 
30.05.1989 tarihinde onanan 266 nolu Hesap Uzman- 
lar� Kurulu Dan� ma Komisyonu karar�na göre, yurt d�- 
�nda ifa edilen ve faydalan�lan pazarlama ve reklam 

hizmetleri Türkiye’de katma de er  vergisine tabi tu- 
tulamaz. Gelir Vergisi Kanunu’ nun 7. maddesinde ise, 
ticari kazançlarla ilgili olarak de erlendirme hükmü 
bulunmamaktad�r De erlendirme  sadece  ücret, sair 
kazanç ve serbest  meslek faaliyeti kapsam�na  giren 
hizmet ifalar� için geçerli olabilir. 
Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanl� �nca verilmi  
özelge öyle diyor: 
“Fransa’da buldu u mü teriye, ad� geçen (Türk) firma- 
n�n mal ihraç etmesini sa layan Frans�z firmas�n�n ver- 
di i mü teri bulma hizmetinin Fransa’da verildi i, irke- 
tin hizmetten Fransa’da yararland� � ve verilen hizmetin 
mal ihracat�na yönelik oldu u hususlar� göz önünde tu- 
tuldu unda, Frans�z firmas�n�n ald� � komisyon KDV’ye 
tabi bulunmamaktad�r.” 
3065  say�l� Katma  De er  Vergisi  Kanunu’nun  1/1. 
maddesine göre Türkiye’de yap�lan ticari, s�nai, zirai 
faaliyet  ve  serbest  meslek  faaliyeti çerçevesindeki 
mal teslimi ve hizmet ifalar� Katma De er Vergisi’ne 
tabi bulunmaktad�r. 
Maliye Bakanl� �n�n konu ile ilgili vermi  bulundu u 
20.09.1999 tarihli özelgesinin özeti a a �daki gibidir: 
1. Türkiye’den ihraç edilecek mallar için yurt d� �ndaki 
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gerçek ve tüzel ki iler taraf�ndan verilen mümessillik ko- 
misyonu, pazarlama, masraf aktar�m�, reklam hizmeti 
bedeli ile arac�l�k komisyonu gibi hizmet bedellerinin, 
yurt d� �nda ifa edilmesi ihracatç� firman�n bu hizmet- 
lerden yurt d� �nda faydalanmas� ve hizmetin yurt d�- 
�nda tüketilen ihraç mal�na yönelik olmas� nedeniyle 

Katma De er Vergisi’nin konusuna girmemektedir. 
2. Reklamasyon giderlerinin ihracat�n yap�ld� � ülkedeki 
mü terinin verece i fatura veya ilgili ülke mevzuat�na 
göre fatura yerine geçen belgelerle tevsiki as�ld�r. Ancak, 
bu tür bir belgenin al�namad� � durumda ihracatç� fir- 
man�n yeni bir belge düzenleyerek önceki faturay� iptal 
etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden k�sm�n iade 
edildi ini gösterir bir belgeyi de ispat vesikas� olarak 
kullanmas� mümkündür. 
Türkiye’den ihraç edilecek mallar için yurt d� �ndaki 
gerçek ve tüzel ki iler taraf�ndan  verilen mümessillik 
komisyonu, pazarlama,  masraf aktar�m�, reklam hiz- 
meti  bedeli  ile arac�l�k komisyonu  gibi hizmetlerin 
yurt d� �nda ifa edilmesi, ihracatç�n�n  bu hizmetler- 
den  yurt d� �nda faydalanmas�  ve hizmetin  yurt d�- 
�nda tüketilen ihraç mal�na yönelik olmas� nedeniyle 

Katma De er Vergisi’nin konusuna girmemektedir. Bu 
nedenle ad� geçen firman�n bu hizmetler kar �l� �nda 
yurt d� �ndaki firmalara ödedi i  bedeller  üzerinden 
Katma De er Vergisi hesaplanarak  sorumlu  s�fat�yla 
beyan edilmesi söz konusu de ildir. 

 
2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu (Stopaj) Yö- 
nünden De erlendirilmesi 
Yurt d� �nda yerle ik ki i ve kurumlar, Türkiye’de mu- 
kim gerçek ve tüzel ki ilere hizmet sunmak suretiyle 
elde etti i gelirler nedeniyle ve vergi anla malar�nda 
aksine hüküm olmamas� art�yla Türkiye’de gelir veya 
kurumlar vergisine tabi tutulmaktad�r. Burada vergi- 
leme, yurt d� �nda mukim gerçek ve tüzel ki iler için 
genellikle de stopaj yoluyla yap�lmaktad�r. 
193 Say�l� Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kap- 
mas�nda yap�lacak stopaj�n artlar�: 
Hizmeti sunan yurt d� �nda mukim bir gerçek ki i ol- 
mal�d�r. 

Yap�lan hizmet  niteli i  itibariyle  Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 94. maddesi kapmas�nda tevkifat yap�la- 
cak hizmetler aras�nda say�lmal�d�r. 
Kendisine hizmet sunulan ki i veya kurum Gelir Vergi- 
si Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan tevkifat yap- 
mak zorunda olanlar aras�nda say�lmal�d�r. 
lgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme  anla mas� 
olmamal�d�r veya vergi anla mas�nda stopaj� engelle- 
yici bir hüküm bulunmamal�d�r. 
5520 say�l� Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi 
kapmas�nda yap�lacak stopaj�n artlar�: 
Hizmeti sunan  yurt d� �nda mukim bir kurum olma- 
l�d�r. 
Yap�lan hizmetin  niteli i itibariyle Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 30. maddesi  kapsam�nda  tevkifata tabi 
olmas� gerekir. 
lgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme  anla mas� 
olmamal�d�r veya vergi anla mas�nda stopaj� engelle- 
yici bir hüküm bulunmamal�d�r. 
 
GVK’nin 94. maddesi  ile KVK’nin 30. maddesi  kap- 
sam�nda yap�lacak stopajlarda  en önemli fark udur. 
GVK’nin 94. maddesi  kapsam�nda  yap�lacak stopaj� 
sadece  ilgili maddede say�lan gerçek veya tüzel ki i- 
ler yaparlar. KVK’nin 30. maddesi  kapsam�nda  stopaj 
yapacak gerçek ki i veya kurumlar ise say�lmam� t�r. 
Burada stopaj� yapacak olan, kazanç ve iratlar� sa la- 
yanlard�r. 
Buna göre, yurt d� �nda mukim ki i veya kurulu lara 
yap�lan: 
Her nevi komisyon ödemeleri, 
Yurt d� �nda yap�lan ilan veya reklam bedeli ödeme- 
leri, 
Yurt d� �nda gerçekle en ta �ma bedeli ödemeleri, 
Sigorta primi ödemeleri, 
Yurt d� �nda yapt�r�lan fason i  bedeli ödemeleri, 
Gözetim ücreti ödemeleri, 
Yurt d� � seyahatlerde ortaya ç�kan ödemeler (otel, lo- 
kanta, ula �m, haberle me vs.), 
Fuar kat�l�m ücreti ödemeleri, 
Uydu kiras� ödemeleri, 



�zmir SMMMO

118118 dayan��madayan��ma

ile sair benzeri  ödemeler, “ticari” nitelikli olduklar�n- 
dan stopaj kapsam�na girmemektedirler. 
Buna kar �l�k yurt d� �ndan sa lanan, 
- Elemanlar�n ücretleri (Yabanc� bir kurulu un 
eleman�n�n Türkiye’deki bir firman�n personeli veya 
yöneticisi olarak çal� mas� nedeniyle söz konusu 
yabanc� kurulu a yap�lan ödeme “ücret” niteli inde-
dir ve KVK’nin 30. maddesi uyar�nca stopaja tabidir.), 
- Mühendislik, montaj, dan� manl�k, e itim hizmeti, 
özel  yaz�l�m yapt�r�lmas�, tercüme  yapt�r�lmas�  gibi 
serbest meslek hizmeti niteli indeki hizmet bedelleri, 
Kiralama hizmeti  kar �l� �nda yap�lan ödemeler  (Fi- 
nansal kira veya normal kira), 
- Borç verme, mevduat  ve benzeri  fonlamalar 
kar �l� �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 
kapsam�nda bulunan ödemelerde, vergi anla mas�nda  
stopaj� önleyen bir hüküm  olmad� � sürece, gerekli 
oranlar üzerinden  stopaj yap�lmas� icap etmektedir. 
 
3. Vergi Usul Kanunu Yönünden De erlendirilmesi 
Yurt d� �na mal veya hizmet ihraç eden i letmelerin yurt 
d� �nda yapt�klar� reklam ve pazarlama giderleri, Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin  1 numaral� bendinde 
yer alan genel  giderlerdendir. Yurt d� �ndan  sa lanan  
hizmetlerin belgelendirilmesi ve ilgili giderlerinin ticari 
kazanc�n tespitinde dikkate al�nmas� konusunda bir 
tereddüt yoktur. Yurt d� � harcamalar�n  belgelendirilmesi  
ile ilgili olarak öteden beri istenen  tevsik edici belgelerin 
al�nm�  oldu u ülkede bulunan yurt d� � temsilcilikleri-
mizce Türkçeye tercüme ve tasdik edilmesi art�n�n 
kald�r�lmas� ile birlikte, belgelendirme ile ilgili de bir 
özelli in kalmad� � dü ünülebilir. 

4. Yurt D� �ndan Sa lanan Hizmetlerin Kar �l� �n�n 
Belgelendirilmesi 

22.01.1997 tarih, 22885 say�l� Resmi Gazete’de 
yay�mlanan 253 S�ra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebli inde yap�lan düzenlemeye göre; yurt d� �nda 
mukim ki i veya kurulu lara yapt�r�lan i  veya hizmetler 
kar �l� �nda al�nan belgelerin, yurt d� �ndaki 
temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerce Türkçe’ye  

tercüme ve tasdik edilme zorunlulu u kald�r�lm� t�r. Yurt 
d� �ndaki ki i veya firmalardan belge alan mükelleflerin, bu  
belgeleri defter kay�tlar�nda gider olarak göstermeleri  
s�ras�nda belgelerde yaz�l� bilgileri, belgenin düzenlendi i  
günde  Merkez Bankas�nca belirlenen  döviz al�  kuru  
üzerinden Türk Liras�na çevirerek kay�tlar�nda göstermeleri 
gerekir. Ancak inceleme  s�ras�nda inceleme eleman�nca  
lüzum görülmesi hâlinde, mükellefler bu belgelerini 
tercüme  ettirmek zorundad�rlar. Öte yandan, yurt d� �nda 
yap�lan ve belgelendirilemeyen bir k�s�m giderlerin de 
götürü olarak dikkate al�nmas� mümkündür. 
Yurt d� � ihracat  komisyonu  ödemelerinin   katma  de er 
vergisine tabi olmad� �na ili kin Maliye Bakanl� � görü ün- 
de de pazarlama ve reklam hizmetleri kar �l� �nda yap�lan 
ödemelerin  suni olarak art�r�labilece i ve bu suretle vergi 
kayb�na neden  olunabilece i  endi esinin  ta �nd� � belirti- 
lerek söz konusu ödemelerin  gider kaydedilebilmesi  için 
yurt d� �ndaki firmadan al�nacak bir belge ile (fatura) bel- 
gelendirilmesi, ayr�ca bu belgenin  al�nm�  oldu u  ülkede 
bulunan yurt d� � temsilciliklerimizde Türkçeye tercüme ve 
tasdik ettirilmesi gereklidir. 
Ancak, Maliye Bakanl� �nca yay�mlanan 253 seri nolu VUK 
Genel Tebli i ile bu uygulamaya son verilmi  olup ilgili teb- 
li in son bölümünde a a �daki ifade yer almaktad�r. 
“Buna göre, yurt d� �ndaki ki i veya firmalardan belge alan 
mükellefler, bu belgeleri defter kay�tlar�nda gider olarak gös- 
termeleri s�ras�nda belgelerde yaz�l� bedelleri belgenin düzen- 
lendi i günde Merkez Bankas�nca belirlenen döviz al�  kuru 
üzerinden Türk Liras�na çevirerek kay�tlar�nda gösterecekler- 
dir. Ancak inceleme s�ras�nda inceleme eleman�nca lüzum gö- 
rülmesi hâlinde mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek 
zorundad�rlar” 
Burada öne ç�kan en önemli husus; hizmet kar �l� � al�nma- 
s� gereken  belge gelmeden (temin edilmeden)  bir miktar 
avans�n ödenmesi veya tamam�n�n ödenmesi gider ya- 
z�lmas� için yeterli olmay�p gider yaz�lmas� için belgenin 
temini  artt�r. Ancak, belge  temin  edildi i hâlde  hizmet 
bedelinin  henüz  ödenmeden sadece  belgeye  dayanarak 
gider yaz�l�p yaz�lmayaca � konusu tart� mal�d�r. 
 
 
III. SONUÇ 
Yurt d� �nda mukim ki i ve kurulu lardan hizmet al�nmas�, 
gümrükleme  i lemine tabi olmay�p, hizmeti alan Türkiye 
mukimine, KDV ve Stopaj sorumlulu u  getirmektedir. An-
cak, bu i lemler için ithal edilen hizmetin KDV’nin konusu-
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na girmesi ve vergiden  istisna edilmemi   olmas� gerekir. 
Ayr�ca Gelir ve Kurumlar Vergisi stopaj� yap�labilmesi 
için de yap�lan hizmetin GVK’nin 94. maddesi veya KVK’nin 
30. maddesi uyar�nca tevkifata tabi bir i lem olmas� ve ayn� 
zamanda kar � ülke ile çifte vergilendirmeyi  önleme  
anla mas� olmamas� veya anla mada  stopaj� önleyici bir 
hüküm bulunmamas� gerekir. 
Yurt d� �ndan  sa lanan  hizmetler  kar �l� �, yurt d� �ndaki 
ki i veya firmalardan belge  alan mükellefler, bu belgele- 
ri defter  kay�tlar�nda gider  olarak göstermeleri  s�ras�nda 
belgelerde yaz�l� bedelleri  belgenin  düzenlendi i  günde 
Merkez Bankas�nca belirlenen  döviz al�  kuru üzerinden 
Türk Liras�na çevirerek kay�tlar�nda göstereceklerdir. Ancak 
inceleme s�ras�nda inceleme eleman�nca  lüzum görülmesi 
hâlinde mükellefler bu belgelerini yurt d� � temsilciliklerin- 
ce tercüme ettirmek zorundad�rlar. Hizmetin türü ile fayda- 
s�n�n yurt içi ve yurt d� � de erlendirme sonucuna göre de 
vergilendirilmesi gerekmektedir. 
Yüksek tutardaki  faturalar için yurt d� � temsilciliklerimizin 
onay� mutlaka aranmal�d�r. Aksi hâlde, geli en teknolojinin 
de etkisiyle, kötü niyetli mükellefler, kendi haz�rlad�klar� ya 
da bast�rd�klar� faturalar�, yurt d� �ndan alm�  gibi düzenle- 
yerek, kay�tlar�na gider olarak yazabilirler. Bundan da trilyon- 
luk vergi kayb� do ar. Uygulamada inceleme elemanlar�n�n 
vergi incelemesi s�ras�nda yurt d� �na gidemedi i ve yurt d�- 
�nda kar �t inceleme yapamad� � da göz önüne al�nd� �nda 

olay�n önemi kendili inden ortaya ç�kmaktad�r. 
Hizmet faturas�n�n geç intikal etmesi hâlinde ise, KDV’nin 

faturan�n  düzenleme tarihinin  ait oldu u  vergilendirme 
döneminde beyan  edilece i  hususu  dikkate al�narak so- 
rumlu  s�fat�yla KDV  beyan�n�n  VUK’un  371. maddesine 
göre, pi manl�kla yap�lmas� ve ödenmesi, bu ekilde 
ödenen KDV’nin ise ödemenin yap�ld� � y�l a �lmamak 
suretiyle indirim konusu yap�lmas� gerekmektedir. 
Hizmetle ilgili fatura ve benzeri belgenin, hizmetten fayda- 
lanan�n eline muhtelif nedenlerle gecikmeli olarak geçme- 
si de s�kl�kla rastlanan bir durumdur. Bu ekilde, gecikmeli 
olarak KDV sorumlusuna ula m�  belgeler bak�m�ndan 
beyan  zaman� konusunda da tart� ma  ya anmaktad�r. Bu 
durumda belgenin  vergi sorumlusunun eline geçti i tarih 
(tebellü ) itibariyle beyan edilmesi gerekmektedir. 
Bize göre de; 
Hizmetten yurt içinden yararlan�lm�  ise KDV’ ye tabi tutu- 

larak vergilendirilmesi, hizmetten yurt d� �ndan yararlan�l- 
m�  ise KDV’ye tabi tutulmadan giderle tirilmesi gerekir. 
Hizmetin konusu ücret, serbest meslek, sair kazanç ve irat 
ise stopaja tabi tutularak vergilendirilmesi, hizmetin konu- 
su ticari kazanç ise stopaja  tabi tutulmadan giderle tiril- 
mesi gerekir. Yurt d� �na ödenecek hizmet bedeli net olup, 
KDV veya stopaj�n hesab�nda hizmet bedelinin brüt tutar� 
dikkate al�nmal�d�r. 
Yurt d� �ndan temin edilen hizmetler kar �l� � al�nan yüksek 
tutardaki  faturalar için yurt d� � temsilciliklerimizin onay� 
mutlaka  aranmal�,  yurt d� �ndan  gelen  faturalar�n  temin 
edilen hizmet ve bu hizmetin de mükellefin ticari faaliyeti 
ile ilgili ve uyumlu olmas�na dikkat edilmelidir. 
Yurt d� �ndan  sa lanan  hizmetler  kar �l� �, temin  edilen 
belgelerin bedellerinin ne ekilde ödenece ine dair mev- 
zuat�m�zda aç�k bir ifade veya düzenleme bulunmamakla 
beraber, yurt d� �ndan  sa lanan  hizmetler kar �l� � temin 
edilen  belgelerin  (fatura) bedellerinin  kambiyo mevzuat� 
d� �nda  tutulmu   olmas�ndan  dolay�, ödemelerin  banka 
arac�l� � ile yap�ld�ktan sonra gider yaz�lmas�nda fayda gör- 
mekteyiz. thal edilen mal bedelinin  ödenmesi  veya pro- 
sedürü  kambiyo mevzuat�na  tabi oldu u  ve ilgili banka- 
lar�n kambiyo birimlerince de takip edildi i bilinmektedir. 
Ancak, hizmet bedelinin takibi kambiyo mevzuat� d� �nda 
olmas� veya bankalar�n kambiyo birimlerince takibi söz ko- 
nusu olmad� �ndan konu tamamen mükellefin takibat ve 
i lemlerine b�rak�lm�  bulunmaktad�r. 
Hizmetle ilgili fatura ve benzeri belgenin,  hizmetten fay- 
dalanan�n eline muhtelif nedenlerle  gecikmeli olarak geç- 
mesi hâlinde, gecikmeli olarak KDV sorumlusuna ula m�  
belgeler bak�m�ndan beyan zaman�, belgenin vergi sorum- 
lusunun eline geçti i tarih itibariyle olmal�d�r. 
Globalle en ekonomi, uluslararas� rekabet, iç ve d�  pazar- 
larda ya anan  ekonomik s�k�nt�lar vb. geli meler kar �s�n- 
da, d�  ticaret mevzuat� ve vergi düzenlemeleri  ili kisinin 
çok iyi kurularak, düzenlemelerin de buna  göre yap�lma- 
s�nda fayda bulunmaktad�r. Ayr�ca, yurt d� �ndan sa lanan 
hizmetler için temin edilen belgelerin ne ekilde vergilen- 
dirilece ine (hizmetin türü, hizmetten nerede  ve nas�l ya- 
rarlan�ld� �) yönelik uygulamada  hatal� i lemler veya farkl� 
uygulamalar�n önüne geçmek için, idare taraf�ndan günün 
ko ullar�na göre  sa l�kl� bir düzenlemeye (tebli ) ihtiyaç 
duyulmaktad�r. 
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KMALEN, RE’SEN VE DARECE TARH 

ükran TÜRKAN / SMMM 

Vergi sistemimiz, esas itibariyle “beyan” esas�na 
dayanmaktad�r. Vergi daresi, mükelleflerin gönüllü 
uyumlar�na ve vergi bilinçlerine, aksi bir durum ortaya 
ç�kana kadar, güven duymaktad�r. 
“Beyan” kelimesini ise Türk Dil Kurumu, “bildirim” 
olarak tan�mlamaktad�r. 
Buna göre beyan, esasta, mükelleflerin elde etti i 
gelirlerini bizzat kendilerinin idareye bildirmesine 
dayal� bir sistem olarak aç�klanabilmektedir. 
Ülkemizde de  bahsedilen  ekilde vergi matrahlar� 

mükellef taraf�ndan saptan�p bildirilmektedir. 
Mükellef taraf�ndan  bildirilen vergi matrah�n�n,  ka- 
nunlara  uygunlu u   ve  do rulu u vergi  dairesi  ta- 
raf�ndan  kontrol  edilmekte  olup  vergi dairelerince 
yap�lan kontroller neticesinde  mükellefin eksik veya 
hatal� beyanda bulundu unun ya da hiç beyanda bu- 
lunmad� �n�n  tespiti durumunda ise vergi, vergi ida- 
resince tarh edilmektedir. 
Verginin tarh�, vergi alaca �n�n kanunlar�nda gösteri- 
len matrah  ve nispetler  üzerinden  vergi dairesi tara- 
f�ndan hesaplanarak  bu alaca �n miktar olarak tespit 
edilmesidir. Verginin tahakkuku ise, tarh ve tebli  edi- 
len verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir. 
Bu makalede, mükellef taraf�ndan yap�lan beyanlar�n 
kanunda  öngörülen ekilde yap�lmamas� veya eksik 
yap�lmas� durumunda ödenecek verginin vergi idare- 
since belirlenmesinin  çe itleri ve artlar� anlat�lmak- 
tad�r. 

A- KMALEN VERG  TARHI 
kmalen vergi tarh�, her ne ekilde olursa olsun bir 
vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik ola- 
rak meydana  ç�kan ve defter, kay�t ve belgelere  veya 
kanuni ölçülere dayan�larak miktar� tespit olunan bir 

matrah veya matrah fark� üzerinden al�nacak verginin 
tarh edilmesidir. 
Özel kanunlar�nda ikmalen tarhiyata ili kin olarak yer 
alan hükümler sakl�d�r. 
(VUK,  29. maddesi)  
kmalen tarhiyat yap�labilmesi için a a �da say�lan iki 
ana ko ulun birlikte bulunmas� gerekmektedir: 
- Daha önce  ayn� vergi için bir beyanname verilmi  
olmas� veya ba ka ekillerde bir tarhiyat yap�lm�  ol- 
mas�, 
- Bu tarhiyata ili kin matrah veya matrah fark�n�n def- 
ter, kay�t ve belgelere  veya kanuni ölçülere göre tes- 
pit edilmi  olmas�. 
 
 
B-RE’SEN VERG  TARHI 

Re’sen vergi tarh�, vergi matrah�n�n  tamamen veya 
k�smen defter, kay�t ve belgelere veya kanuni ölçüle- 
re dayan�larak tespitine  imkân bulunmayan hallerde 
takdir komisyonlar� taraf�ndan takdir edilen veya ver- 
gi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmi  
vergi inceleme  raporlar�nda  belirtilen  matrah  veya 
matrah k�sm� üzerinden  vergi tarh olunmas�d�r. nce- 
leme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah 
veya matrah fark� re’sen takdir olunmu  say�lmaktad�r. 
Vergi  beyannamelerinin  matrah  k�s�mlar�na s�f�r(0) 
yaz�lmas� da  bir beyan  olmakla birlikte hiç matrah 
yazmamak bildirmemek anlam�na gelmektedir. Bu da 
ileride mükelleflerin gerçek durumlar�n� özellikle ihti- 
laf a amas�nda, izah�n� güçle tirmektedir. 

A a �daki hallerden  herhangi  birinin bulunmas�  du- 
rumunda,  vergi matrah�n�n  tamamen veya k�smen 
defter, kay�t ve belgelere  veya kanuni ölçülere daya- 
n�larak tespitinin mümkün olmad� � kabul edilir: 

�ükran TÜRKAN
Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir
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Re’sen tarhiyat artlar� 
Vergi beyannamesinin kanuni sü- 
resi geçti i hâlde verilmemesi, 
Vergi beyannamesi kanuni veya ek 
süreler  içinde  verilmekle beraber 
beyannamede  vergi  matrah�na 
ili kin bilgilerin gösterilmemi   ol- 
mas�, 
Vergi Usul Kanunu’na göre tutul- 
mas� zorunlu olan defterlerin hep- 
sinin veya bir k�sm�n�n tutulmam�  
olmas�, tasdik ettirilmemi   olmas� 
veya vergi incelemesi yapmaya 
yetkili olanlara herhangi bir sebep- 
le ibraz edilmemi  olmas�, 
Defter  kay�tlar� ve  bunlarla  ilgili 
belgelerin,  vergi matrah�n�n  do - 
ru ve kesin olarak tespitine  imkân 
vermeyecek  derecede  noksan, 
usulsüz ve kar� �k olmas� dolay�s�y- 
la kan�t olmaya elveri li olmamas�, 
Tutulmas� zorunlu olan defterlerin 
veya verilen beyannamelerin ger- 
çek durumu yans�tmad� �na  dair 
delil bulunmas�, 
Serbest muhasebeci, serbest mu- 
hasebeci mali mü avir veya ye- 
minli mali mü avirlerce imzalanma 
mecburiyeti  getirilen  beyanname 
ve  eklerinin  imzalatt�r�lmamas� 
veya tasdik kapsam�na  al�nan ko- 

 

 
 
 

kmalen vergi tarh�, 
her ne ekilde olursa 
olsun bir vergi tarh 
edildikten sonra bu 
vergiye müteallik 
olarak meydana 

ç�kan ve defter, kay�t 
ve belgelere veya 
kanuni ölçülere 

dayan�larak miktar� 
tespit olunan bir 

matrah veya matrah 
fark� üzerinden 

al�nacak verginin tarh 
edilmesidir. 

gileri verir ve  kanuni  defterlerini 
ibraz ederse defter ve vesikalar ih- 
ticaca salih (delil sahibi) bulunmak 
art�yla, mükellefe takdir olunacak 

matrah,  defter  ve vesikalar� kay�t- 
lar�na göre tespit olunacak miktar- 
dan fazla olamaz. 
Vergi beyannamesini kanuni süre- 
si geçtikten  sonra vermi  olanlara 
bu  beyannamede  gösterdikleri 
matrah üzerinden  re’sen gerekli 
tarhiyat yap�l�r ve bu beyanname- 
ler re’sen takdir için takdir komis- 
yonuna  sevk edilmez. Ancak vergi 
incelemesine  ba lan�lmas�ndan 
veya takdir komisyonuna sevk edil- 
mesinden sonra kendili inden  ve- 
rilen beyannameler için bu hüküm 
uygulanmaz. 
Yukar�daki bentlerin  hükümlerine 
göre re’sen vergi tarh�n� gerektiren 
bir sebep  yan�nda  ikmalen  vergi 
tarh�n� da lüzumlu k�lan bir durum 
mevcut ise re’sen takdir sonucu 
beklenmeksizin  gerekli ikmal tar- 
hiyat� yap�l�r. Re’sen takdir s�ras�n- 
da ikmal tarhiyat�na  mesnet  olan 
matrah fark� nazara al�nm� sa vergi 
tarh� s�ras�nda evvelce tarh edilmi  
olan vergi indirilir. 
Matrah  veya   matrah   fark�n�n 

nularda yeminli mali mü avir tasdik raporunun zama- 
n�nda ibraz edilmemesi. 
Yukar�da  say�lan artlar�n mevcut  olmas� durumun- 
da vergi, vergi idaresince re’sen tarh edilir. (VUK, 30. 
maddesi) 
Yukar�daki 2. bentte yaz�l� hâlin vukuunda  mükellefe 
Takdir Komisyonu taraf�ndan 15 günden az olmamak 
üzere bir mühlet verilerek vergi matrah�na  ili kin bil- 
gileri vermeye  ve kanuni  defterlerini  ibraz etmeye 
davet olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bil- 

re’sen takdir edilebilmesi için mutlak surette  yu- 
kar�da say�lan takdir sebeplerinden birinin bulun- 
mas� gerekir. 
 
 
C-VERG N N DARECE TARHI 
Verginin idarece  tarh�, 29. ve 30. maddeler  d� �nda 
kalan hâllerde, mükelleflerin verginin tarh� için vergi 
kanunlar� ile muayyen  zamanlarda  müracaat  etme- 
meleri veya ayn� kanunlarla kendilerine tahmil edilen 
mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zama- 
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n�nda  tarh edilemeyen  verginin kanunen  belli mat- 
rahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir. 
Bu takdirde vergi, 131. madde mucibince tanzim edi- 
len yoklama fi ine müsteniden tarh olunur. 
Bu ekilde tarh olunan vergilerle cezalar�na ili kin ih- 
barnameler  bir taraftan,  mükellefin bilinen adresine 
posta ile yollan�r; di er taraftan  mükellefin ad�n�, so- 
yad�n�, hesap  numaras�n�,  i ini, adresini, tarh  edilen 
verginin ve kesilen cezan�n miktar ve cinsini gösterir 
bir ilan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahal- 
line as�l�r. 
lan�n as�lmas� keyfiyeti ve tarihi tutanakla tespit olu- 
nur. 
Verginin tahakkuku ve cezan�n kesinle mesi için geç- 
mesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; 
mükellefin bilinen adresinde tebligat yap�ld� � haller- 
de tebli  tarihinden,  aksi halde tutanakla  tespit olu- 

nan ilan tarihinden  ba lar. (VUK, mükerrer 30. mad- 
desi) 
kmalen, re’sen ve idarece yap�lan tüm tarhiyatlar 

için vergi  dairesince  ihbarname  düzenlenir.  Dü- 
zenlenen bu ihbarnameler  tebli   edilmek  üzere 
mükelleflerin bilinen adreslerine  posta  yolu ile gön- 
derilmektedir. 
Mükelleflerin bu tebli  tarihinden  sonraki 30 günlük 
sürede kullanmalar� gereken itiraz/indirim/uzla ma 
gibi haklar� oldu unu unutmamalar� kendileri aç�s�n- 
dan çok büyük önem arz etmektedir. 
Kaynak: 
VUK 
GEL R DARES  BA KANLI I 
Mükellef Hizmetleri Daire Ba kanl� � 
Yay�n No: 42 
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Dayanışma dergisi hakemli bir dergidir.

Dergi iki ayda bir yayımlanır.

YAYIN KOŞULLARI

1- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlan mak 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 / ha kemlere gönderilecek, 

hakemden / hakemlerden gelecek rapor doğrultusun da yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da 

geri çevrilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildi rilecektir. 

5- Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

6- Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarla rına 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 ya zılmalı ve çözümünde herhangi bir sorun yaşanmaması için daha önce kulla nılmamış 

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.

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
DAYANIŞMA DERGİSİ

YAYIN KOŞULLARI VE YAZMA KURALLARI

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
DAYANIŞMA DERGİSİ

YAYIN KOŞULLARI VE YAZMA KURALLARI
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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 baş lıkları 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 al tında 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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�ZM�R SERBEST MUHASEBEC� MAL� MÜ�AV�RLER ODASI
DAYANI�MA DERG�S�

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

�ZM�R SERBEST MUHASEBEC� MAL� MÜ�AV�RLER ODASI
DAYANI�MA DERG�S�

Makale Sunum Formu
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