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SOSYAL GÜVENL‹K 
S‹STEM‹NE NEfiTER 
VURULUYOR

Mehmet KORKUSUZ

Yafll›l›k, hastal›k, kaza ve ekonomik kriz 
gibi sebeplerle iflini kaybetme ve kendi-
sinin ve ailesinin geçimini sa¤layacak 
gelirden mahrum kalma korkusu, tüm 
Dünyada, insanlar›n temel ortak korkula-
r›ndan biri olmufl; bu korku ve endifleler 
sosyal güvenlik ihtiyac›n› ortaya ç›kar-
m›flt›r. ‹htiyac›n ortaya ç›kmas›ndan bu 
yana da, insanlar›n sosyal güvenlikleri, 
bir karfl›l›¤a dayanan ve dayanmayan 
sistemlerle sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. 
Karfl›l›¤a dayal› sistemlerde, kifliler 
gelecekte sa¤lamay› talep ettikleri gelirle 
orant›l› olarak, bugünden sisteme prim 
ödemekte, koflullar› yasalarla belirlenen 
emeklilik hakk›n› kazand›klar›nda da, 
bu primleri getirileri ile birlikte ve yine 
yasalar›n öngördü¤ü kurallara uygun 
olarak, emekli ayl›¤› olarak almaktad›rlar. 
Do¤ald›r ki, almaya hak kazan›lan emekli 
ayl›¤›, çal›flma hayat› boyunca ödenen 
primlerin tutar› ile prim ödeme süresine 
ba¤l› olmaktad›r. Yani, daha çok prim 
ve daha uzun süre prim ödenmesi kiflileri 
daha yüksek emekli ayl›¤›na hak kazan-
d›rmaktad›r. Bu tür sistemlerde, kiflilerin 
çal›flma yerlerinin, çal›flma türlerinin, 
ünvanlar›n›n, emekli ayl›¤›n›n tutar›n›n 
belirlenmesinde hiçbir etkisi bulunma-
maktad›r. Bir di¤er sistem olan “herhangi 
bir karfl›l›¤a dayanmayan sosyal güvenlik 
sistemi” nin esas› ise, kiflilerin ve bu 
amaçla kurduklar› gönüllü kurulufllar›n, 

yard›ma muhtaç kiflilere herhangi bir 
karfl›l›k beklemeden sunduklar› yard›mlar 
oluflturmaktad›r. 

Öte yandan, 18 nci yüzy›lda sosyal devlet 
kavram›n›n ortaya ç›kmas›ndan ve tüm 
Dünyada yay›lmas›ndan sonra, kiflilerin 
sosyal güvenliklerinin sa¤lanmas›, 
Devletlerin temel görevlerinden biri 
haline gelmifltir. Ancak, bu görevi, baz› 
ülkeler, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili 
düzenlemeler yaparak ve sistemin iflle-
yiflini denetleyerek yerine getirirken, 
bizim de dahil oldu¤umuz baz› ülkeler, 
vatandafllar›n›n sosyal güvenliklerini 
kendi ifllettikleri sistem ve kurumlarla 
sa¤lamaya çal›flm›fllard›r. Öte yandan, 
sosyal güvenlik temel bir insan ihtiyac› 
olmas›na ra¤men, baz› ükelerde sosyal 
güvenlik destekleri o kadar büyük 
boyutlara ulaflm›flt›r ki, bunun sonunda, 
kifliler çal›flmamay› çal›flmaya tercih 
etmifller; devletler büyük mali sorunlarla 
karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. fiüphesiz ki 
bu mali sorunlar›n ortaya ç›kmas›nda, 
sosyal güvenikle ilgili zaman zaman 
abart›l› desteklerin yan›s›ra ülkelerin 
ekonomilerinde ve demografik yap›-
lar›nda ortaya ç›kan geliflmeler de büyük 
rol oynam›flt›r. Örne¤in, bir taraftan nüfus 
art›fl›ndaki yavafllama di¤er taraftan 
sa¤l›k alan›ndaki geliflmelerin bir sonucu 
olarak ortalama ömür süresinin uzamas› 
ve nüfusun yafllanmas›, bunun sonucunda 
da çal›flabilir nüfusun azalmas›, yaflanan 
ekonomik krizler, bugün geldi¤imiz 
noktada, pek çok geliflmifl ülkede, sosyal 
yard›mlar›n aflamal› olarak tamamen 
kald›r›lmas› veya azalt›lmas› yoluna 
gidilmesine sebep olmufltur. Bu ba¤-
lamda, 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan 
itibaren pek çok Avrupa ülkesinde baz› 
sosyal güvenlik yard›mlar›nda de¤iflik-
likler yap›ld›¤›n› görüyoruz. 

Bizim sosyal güvenlik sistemimiz de, 
bugün, milli ekonomideki geliflmeler, 
nüfus yap›s›ndaki de¤iflmeler, iflsizlik, 

toplanan fonlar›n iyi de¤erlendirile-
memesi, sisteme d›flar›dan müdahaleler, 
sa¤l›k ve emeklilik sigortalar›n›n birarada 
olmas›, ayr›cal›kl› emeklilik uygulamalar› 
gibi sebeplerle a¤›r mali sorunlarla karfl› 
karfl›ya bulunuyor. Bu sorunlar›n çözümü 
amac›yla geçmiflte baz› düzenlemeler 
yap›lm›fl ise de, bunlar›n sorunun çözü-
münde yetersiz kald›¤› aç›kça görülüyor. 
Örne¤in bu düzenlemelerden sonuncusu 
olan ve 1999 y›l›nda kabul edilen 4447 
say›l› Kanunla, sistemin sorunlar›n›n 
temelinde yatan önemli bir faktör olan 
emeklilik yafl› konusunda radikal de¤iflik-
likler yap›larak emeklilik yafl› ve 
malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›nda 
ayl›k ba¤lanmas›ndaki esaslar yeniden 
belirlendi.

Sistemin içinde bulundu¤u sorunlar›n 
a¤›rl›¤›n› daha iyi vurgulamak bak›m›n-
dan halen faaliyetlerini sürdüren üç kamu 
sosyal güvenlik kurumunun mali durum-
lar› ile ilgili baz› büyüklükleri vermekte 
yarar görüyoruz. Örne¤in, 2004 y›l›nda 
bu üç kurumun gelirleri toplam›n›n 34.1 
katrilyon lira, giderleri toplam›n›n ise 
49,9 katrilyon lira olmas› bekleniyor. Bu 
tutarlar, 2005 y›l›nda, s›ras›yla, 39,4 
katrilyon lira ve 57,5 katrilyon lira olacak. 
2004 ve 2005 y›llar›nda genel bütçeden 
bu üç sosyal güvenlik kurumuna akta-
r›lmas› öngörülen kaynaklar toplam›, 
s›ras›yla, 19 ve 22 katrilyon lira. 1995-
2003 y›llar›n› kapsayan sürede ortaya 
ç›kan uygulama sonuçlar›ndan biri de, 
an›lan kurumlar›n içinde bulunduklar› 
sorunlar›n bir di¤er göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Belirtilen (9) y›ll›k süre 
içinde üç kamu sosyal güvenlik kuru-
muna ba¤l› aktif sigortal› say›s› % 27 
oran›nda artarken, ayn› süre içinde bu 
üç kurumdan emekli ayl›¤› alanlar›n 
say›s›ndaki art›fl % 64’ü buluyor. Öte 
yandan, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl›¤›nca yap›lan bir çal›flmada, 
sosyal güvenlik kurumlar›n›n, son (10) 
y›lda, bütçeden finanse edilen aç›klar›
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toplam›n›n Hazine Müsteflarl›¤›’n›n iç 
borçlanma faiz oran› dikkate al›narak 
hesaplanan toplam tutar›n›n 345 katril-
yon lira oldu¤u tespit edilmifl bulunuyor. 
Bu tespit, sorunun hem büyüklü¤ünü ve 
hem de çözümün aciliyetini gözler önüne 
seriyor.

Her y›l bütçelerden kaynak aktar›lmas›, 
flüphesiz ki, sorunun çözümü olarak 
kabul edilebilecek bir durum de¤il. 
Sorun, çözülmek bir yana, giderek daha 
kronik bir hal al›yor. Ekonomik gerek-
çelerle yeterli istihdam olanaklar› yarat›-
lamamas› ve istihdam üzerindeki yüklerin 
a¤›rl›¤› sebebiyle, bu kurumlar›n kaynak 
ihtiyaçlar›n› prim gelirleri ile kapatmalar›, 
ne bugün ne de yak›n gelecekte mümkün 
görünmüyor. Art›k, istihdam üzerindeki 
yüklerin a¤›rl›¤›, t›pk› vergilemede 
oldu¤u gibi istihdam alan›nda da önemli 
ölçüde bir kay›td›fl›l›k yaratmaya 
bafllam›fl bulunuyor. Bu kay›td›fl›l›k 
sebebiyle mi primlerin yüksek oldu¤u 
yoksa primlerin yüksekli¤i sebebiyle mi 
kay›td›fl›l›¤›n ortaya ç›kt›¤› da art›k 
önemini kaybetmifl durumda. Bu ve ben-
zeri sorunlar nedeniyle, sosyal güvenlik 
sistemimiz, art›k, geçici ve palyatif 
tedbirlerle de¤il ancak köklü ve radikal 
düzenlemelerle iyilefltirilebilecek 
durumda. 

Hükümet de, göreve bafllad›¤› tarihlerde 
kamuoyuna aç›klad›¤› Acil Eylem Plan› 
çerçevesinde haz›rlad›¤› dört ayr› kanun 
tasar›s› tasla¤›n› yine kamuoyunun 
gündemine sunmufl bulunuyor. Bu 
taslaklardan ilki ile mevcut üç sosyal 
güvenlik kurumu la¤vediliyor ve yerine 
Emeklilik Sigortalar› Kurumu’nun 
kurulmas› planlan›yor. ‹kinci taslak ile 
ülkede yaflayan herkesin dahil olaca¤› 
bir genel sa¤l›k sigortas› sisteminin 
kurulmas›; üçüncü taslak ile de prime 
dayal› sigorta sistemine dahil olmayanlar 
için verilecek sosyal hizmetlerin organi-

zasyonu öngörülüyor. Son taslakla da, 
tüm sosyal güvenlik kurumlar›n›n bir üst 
organizasyonu olarak Sosyal Güvenlik 
Kurulu Baflkanl›¤› kurulmas› planlan›yor. 
Bu düzenlemelerle, yaflanan sorunlar›n 
önemli gerekçelerinden biri olan sa¤l›k 
ve emeklilik sigortalar› birbirinden 
ayr›lmas›, emeklilik yafl›n›n kademeli 
olarak yükseltilmesi, emeklilikte sa¤la-
nacak gelirin, ancak ve yaln›z kiflinin 
çal›flma hayat› boyunca ödedi¤i primlerin 
tutar›na ve ödeme süresine ba¤l› olmas› 
öngörülüyor. Ancak, belirtelim ki, konu-
nun uzmanlar›, tüm bu radikal tedbirlere 
ra¤men, kamu sosyal güvenlik sisteminin 
ancak 25-30 y›ll›k bir süre sonunda 
rahatlayabilece¤ini tahmin ediyor. 

Biz de, bu yaz›m›zda, düzenlemelerin 
yap›lmaya bafllanaca¤› flu s›ralarda, 
konuyla ilgili olarak önemli gördü¤ümüz 
birkaç hususu belirtmek istiyoruz.  

Belirtmek istedi¤imiz ilk husus, sosyal 
güvenlik uygulamalar›n›n “kifliler için, 
kiflilere ra¤men” anlay›fl›ndan kurtar›l-
mas› gere¤i. fiüphesiz ki, sosyal güvenlik 
kiflilerin en onemli ihtiyaçlar›ndan biridir. 
Sosyal devlet anlay›fl› da bu ihtiyac›n 
karfl›lanmas› görevini devlete vermek-
tedir. Ancak, bizce bu durum, kiflilerin 
her durumda sisteme ayn› koflullarla dahil 
edilmelerini gerektirmemektedir. Biz, 
kiflilerin kendi sosyal güvenliklerinin 
sa¤lanmas› konusunda söz ve tercih hak-
lar›n›n olmas› gerekti¤ine inan›yoruz. 
Bu ba¤lamda, kifli, kendisine sunulan 
olanaklar› dikkate alarak, kamu ya da 
özel sosyal güvenlik kurumlar› aras›nda 
bir tercih yapabilmelidir. Sosyal güven-
li¤ini sa¤lama konusundaki araç tercihini 
özel sigorta flirketlerinden yana kullanan 
kifliler, kamu sosyal güvenlik sistemine 
dahil olma konusunda zorlanmamal›d›r. 
Çünkü, burada önemli olan, ülkede sosyal 
güvenlik flemsiyesi alt›nda bulunmayan 
kimsenin kalmamas›d›r. Bugün gerek 

emeklilik ve gerekse sa¤l›k sigortala-
r›nda, kat›l›m›n zorunlu oldu¤u sosyal 
sigorta kurumlar›n›n yan›s›ra, Devletin 
düzenleyici ve denetleyicili¤i alt›nda 
faaliyet gösteren özel emeklilik ve sigorta 
flirketleri bulunuyor. Sadece bir y›ld›r 
faaliyette bulunan bireysel emeklilik 
flirketlerinin sigortal› say›lar› toplam› 
tüm olumsuz koflullara ra¤men 200.000’i, 
özel sa¤l›k sigortas› flirketlerinin kat›l›mc› 
say›lar› 700.000’i aflm›fl durumdad›r. Bu 
kiflilerin, istekleri d›fl›nda bir de kamu 
sosyal güvenlik sistemine dahil edilme-
lerini, hem kiflisel özgürlükler bak›-
m›ndan ve hem de kaynaklar›n verimli 
kullan›lmas› bak›m›ndan do¤ru bul-
muyoruz. Çok aç›kt›r ki, özel sigorta 
flirketine sa¤l›k sigortas› yapt›rm›fl bir 
kimsenin zorunlu olarak kamu sa¤l›k 
sigortas› sistemine dahil edilmesi demek, 
onun kamu sa¤l›k sigortas› sistemin-
deki di¤er sigortal›lar› finanse etmesi 
anlam›n› tafl›r. En az›ndan bu durumda 
olanlar için, ödenecek prim tutarlar› düflü-
rülmeli ve genel sa¤l›k sigortas›, sadece, 
özel sa¤l›k sigortas› limitlerini aflan 
tutarlar için yararlan›lan bir müessese 
olmal›d›r. Sa¤l›k sigortas› uygulama-
s›ndakine benzer bir problem, emeklilik 
sigortalar›nda da söz konusudur. Kifliler 
zorunlu olarak kamu sosyal güvenlik 
kurumlar›na prim öderken, di¤er taraftan 
da gönüllü olarak dahil olduklar› bireysel 
emeklilik sistemine de katk› pay› öde-
mektedirler. Bizce, yap›lacak düzenle-
melerle, mevcut kamu sosyal güvenlik 
kurumlar› belirlenecek standartlar 
çerçevesinde ve tek çat› alt›nda, hak ve 
yükümlülüklerin dengelendi¤i, sadece 
emekli ayl›¤› ödeyen kurumlar olarak 
çal›flmaya bafllad›ktan sonra, buralara 
ödenecek prim oranlar› minumum 
düzeye indirilerek, bu kurumlar asgari 
ölçüde sosyal yard›m sa¤layan kurumlar 
haline dönüfltürülmeli, emeklili¤inde 
daha fazla gelire ihtiyaç duyanlar›n da 
aradaki fark› bireysel emeklilik siste-
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minden sa¤lamalar›n›n önü aç›lmal›d›r. 
Bunun, büyük umutlarla sisteme dahil 
edilen bireysel emeklilik uygulamas›n-
dan beklenen amaçlar›n gerçeklefl-
tirilmesine yard›mc› olaca¤› gibi Devletin 
bu alandaki yükünü de büyük ölçüde 
hafifletece¤i düflüncesindeyiz. 

Konuyla ilgili ikinci husus, mevcut kamu 
sosyal güvenlik kurumlar›na yap›lan 
müdahalelerdir. Yukar›da da belirtti¤imiz 
gibi, mevcut kamu sosyal güvenlik 
kurumlar›n›n içine düfltükleri mali zorluk-
lar›n temelinde bu kurumlara d›flar›dan 
yap›lan müdahaleler bulunmaktad›r. 
Daha aç›k bir ifade ile, kurumlar›n baz› 
ifltirakçileri için yapt›klar› ayr›cal›kl› 
emeklilik uygulamalar›, sistemin aktü-
eryal dengelerini bozmufltur. Oysa karfl›-
l›¤a dayal› yard›mlar sa¤layan bu tür 
kurumlar›n uzun vadeli olarak kurulan 
aktüeryal dengelerle ayakta kalabilmeleri 
mümkündür. Örne¤in, tamamen karfl›l›¤a 
dayal› emeklilik geliri sa¤layan iki sosyal 
güvenlik kurumundan biri olan Sosyal 
Sigortalar Kurumu’na tüm çal›flma hayat› 
boyunca en yüksek kazanç tutar›ndan 
prim ödeyen - ki bu primin tutar›, bugün, 
iflveren katk›s› ile birlikte 967 milyon 
lirad›r- bir çal›flan›n alaca¤› emekli ay-
l›¤›, bugün itibar›yla 723 milyon lira 
iken; bu kurumlardan bir di¤eri olan 
Emekli Sand›¤›na ba¤l› bir kamu çal›fla-
n›n çal›flma hayat›n›n sadece k›sa bir 
döneminde ödedi¤i, Devlet katk›s› ile 
birlikte 518 milyon lira prim karfl›l›¤› 
alaca¤› emekli ayl›¤›, yine bugün itiba-
r›yla 2,3 milyar lira olmaktad›r. Örnek-
ledi¤imiz ayr›cal›kl› emeklilik imkanlar›, 
bir taraftan sistemi olmas› gereken 
noktadan uzaklaflt›r›rken, di¤er taraftan 
da kurumlar›n mali güçlükler içine 
düflmelerine de sebep olmaktad›r. Bu 
nedenle, yap›lacak düzenlemeler, her 
fleyden önce bu ayr›cal›klar› sona erdir-
melidir. Hangi ünvanla ve nerelerde 
çal›flm›fl olursa olsunlar, bu kurumlar›n 
ifltirakçilerine ödenecek emekli ayl›kla-

r›n›n hesaplanmas›nda sadece prim 
ödeme süreleri ve ödedikleri prim tutar-
lar› dikkate al›nmal›; ba¤l› olduklar› 
sosyal güvenlik kurumuna bak›lmaks›z›n 
sisteme dahil olan herkesin nimet-külfet 
dengesi eflit olmal›d›r. Yap›lacak düzenle-
melerin, bundan böyle siyasi iktidarlar›n 
sosyal güvenlik kurumlar›na müdaha-
lelerini engelleyen düzenlemeler olmas› 
çok önemlidir. Bir karfl›l›¤a dayal› olarak 
yard›mlar sa¤layan sosyal güvenlik 
kurumlar›na ödenecek primler, ödeme 
süreleri ve bu kurumlardan sa¤lanacak 
yard›mlar ile bu yard›mlar›n art›fl oran-
lar›n›n tespiti gibi konularda, siyasi 
iktidarlar›n hiçbir flekilde söz hakk› 
olmamal›d›r. Belirtti¤imiz bu unsurlar, 
tüm Dünyada oldu¤u gibi tamamen 
bilimsel verilerle tespit edilmelidir. 

Konuyla ilgili olarak belirtmek istedi-
¤imiz bir di¤er husus, sa¤l›k ve emeklilik 
sigortalar›n›n birarada bulunmas› ile 
ilgilidir. An›lan her iki kurumda da düflük 
gelirli, dolay›s›yla sisteme düflük tutarda 
prim ödeyen bir çal›flan, bu prim karfl›-
l›¤›nda, aile büyükleri, efli ve çok say›da 
çocu¤u ile birlikte kurumlar›n sa¤l›k 
hizmetlerinden yararlan›rken ve sistem 
üzerinde büyük bir yük olufltururken 
(SSK’nun 2003 y›l›ndaki sa¤l›k harca-
malar› toplam›, ilaç bedelleri de dahil 
olmak üzere 7,5 katrilyon lirad›r. Bu 
kadar büyük miktarda kaynak harcan-
mas›na ra¤men, an›lan kurumca sunulan 
sa¤l›k hizmetlerinden hiç kimsenin 
memnun olmay›fl› da üzerinde durulmas› 
gereken ayr› bir noktad›r); çal›flma hayat› 
boyunca SSK’nun sa¤l›k kurumlar›na 
hiç u¤ramam›fl ve primlerini de kazanç 
üst s›n›r›ndan ödemifl bir baflka çal›flan 
da ilk gruptakileri finanse eder hale 
gelmifltir. Oysa, sistem, yukar›da da bir-
kaç kez belirtti¤imiz gibi, karfl›l›¤a daya-
nan bir sistemdir ve sistemden bir fayda 
sa¤lamak ancak karfl›l›¤›n› vererek müm-
kün olabilmelidir. Bu nedenle, genel 
sa¤l›k sigortas› uygulamas›nda primlerini 

kendileri ödeyecekler için prim tutarlar›, 
onlar›n, yard›mdan faydalanacak aile 
fertlerinin say›s› da dikkate al›narak 
belirlenmelidir. Aksi durumda, sistem, 
k›sa bir süre içinde bugünkü sistemin 
içinde bulundu¤u mali zorluklarla karfl› 
karfl›ya kalacakt›r. 

Belirtmek istedi¤imiz son husus ise, genel 
sa¤l›k sigortas› kapsam›nda yap›lacak 
ve finansman› Devlet taraf›ndan karfl›la-
nacak sa¤l›k yard›mlar›n›n, son y›llarda 
hayli geliflme gösteren, gönüllü kurulufl-
larca sunulan di¤er sosyal güvenlik 
yard›mlar› ile birlikte, insanlarda çal›flma 
arzusunu ve nüfus planlamas› düflünce-
sini olumsuz etkilemesi tehlikesidir. Bu 
tüm Dünyada görülen bir durumdur. 
Çal›flarak elde edebilece¤i bir olana¤a 
çal›flmadan kavuflabilen bir insan, bir 
süre sonra çal›flmas›n›n gereksizli¤ini 
düflünür hale gelebilmektedir. Bu 
nedenle, özellikle genel sa¤l›k sigortas› 
uygulamas›nda, çal›flma gücüne sahip 
oldu¤u halde çal›flm›yor olmas› nedeniyle 
primlerinin Devletçe karfl›lanmas› uygu-
lamas›nda mutlaka bir süre s›n›r› tespit 
edilmelidir. Bu uygulamadan ancak ve 
yaln›z çal›flamayacak kadar yafll› ve sakat 
kimseler süresiz yararlanabilmelidir. Bu 
ba¤lamda, nüfus planlamas› çal›flmala-
r›na da her zamankinden daha fazla önem 
verilmelidir.



‹fiYER‹N‹N VEYA 
‹fiYER‹N‹N B‹R 
BÖLÜMÜMÜN 
BAfiKA B‹R‹NE 
DEVR‹ HAL‹NDE 
KIDEM TAZM‹NATI 
KARfiILIKLARININ 
KURUMLAR 
VERG‹S‹ 
KARfiISINDAK‹ 
DURUMU

Sedat TAfiDEM‹R

Son y›llarda, ekonomik sebeplerden veya 
mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar 
nedeniyle bir çok iflletme iflyerini veya 
iflyerinin bir k›sm›n› baflka bir iflletmeye 
devretmektedir. ‹flyeri devirlerinde, 
devredilen iflletmelerde çal›flmakta olan 
iflçilerin birikmifl k›dem tazminatlar›n›n 
kurumlar vergisi aç›s›ndan ne flekilde 
iflleme tabi tutulaca¤› konusu önem arz 
etmektedir. 

Bilindi¤i üzere 4857 say›l› ‹fl Kanunu 
10.6.2003 tarih ve 25134 say›l› Resmi 
Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e 
girmifltir. Kanunun, iflyerinin veya bir 
bölümünün devri bafll›kl› 6. maddesinde; 
iflyeri veya iflyerinin bir bölümü hukuki 
bir iflleme dayal› olarak baflka birine 
devredildi¤inde, devir tarihinde iflyerinde 
veya bir bölümünde mevcut olan ifl 

sözleflmeleri bütün hak ve borçlar› ile 
birlikte devralana geçmekte oldu¤u, 
devralan iflveren, iflçinin hizmet süresinin 
esas al›nd›¤› haklarda, iflçinin devreden 
iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarihe göre 
ifllem yapmakla yükümlü oldu¤u, bu 
hükümlere göre devir halinde, devirden 
önce do¤mufl olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan devreden 
ve devralan iflveren birlikte sorumlu 
oldu¤u ancak bu yükümlülüklerden 
devreden iflverenin sorumlulu¤u devir 
tarihinden itibaren iki y›l ile s›n›rl› olaca¤› 
hükmedilmifltir.

Ayr›ca, an›lan maddede devreden veya 
devralan iflveren ifl sözleflmesini s›rf 
iflyerinin veya iflyerinin bir bölümünün 
devrinden dolay› feshedemeyece¤i ve 
devrin iflçi yönünden fesih için hakl› sebep 
oluflturmayaca¤› belirtilmektedir.

An›lan kanun maddesine göre, taraflarca 
aksine bir hukuki sözleflme olmad›¤› 
sürece iflyeri veya bir bölümünün bir 
baflka iflverene devri halinde esasen ifl 
akdinin feshi gerekmemektedir. Bu 
maddeye göre, iflyerinin devri k›dem 
tazminat› ödemeyi gerektiren bir sebep 
olarak de¤erlendirilmemektedir. 

Yukar›daki kanun metninde yer alan 
iflyerinin veya bir bölümünün devri 
lafz›ndan genel hukuk kurallar› çerçe-
vesinde devir, intikal, birleflme veya 
iflveren de¤iflikli¤ini anlamak gerek-
mektedir. Hukuki bir iflleme dayal› olarak 
yap›lan iflyeri devrinde ifl akdi devam 
etmektedir. Bununla birlikte, iflçinin devir 
tarihine kadar olan k›dem haklar›n›n bu 
devir nedeniyle kaybolmamas› için kanun 
koyucu devir eden ve devir alan› birlikte 
sorumlu tutmufltur. Bu sorumluluk devir 
eden yönünden devir tarihinden itibaren 
iki y›l ile s›n›rl›d›r. 

Di¤er taraftan, konu vergi mevzuat› 
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde afla¤›daki 
sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r. Gelir Vergisi 
Kanununun 40/3. maddesi kapsam›nda 
de¤erlendirilen k›dem tazminatlar›n›n ne 
zaman kurum kazanc›n›n tespitinde gider 

yaz›laca¤› hususu önem arz etmektedir. 
Gelir Vergisi Kanunun 40/3. maddesinde 
yer alan iflle ilgili olmak flart›yla, muka-
velenameye veya ilama veya kanun 
emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve 
tazminatlar kurum kazanc›n›n tespitinde 
gider olarak kay›tlara al›nabilmektedir. 
An›lan maddeyle ilgili genel uygulama 
ve yarg› kararlar›na göre k›dem tazmi-
nat›n›n gider yaz›labilmesi için öncelikle 
‹fl Kanununa göre kesinleflmifl olmas› 
gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak 18.11.1997 tarih ve 
E:1997/466, 1997/1286 say›l› Vergi 
Mahkemesi karar› Dan›fltay taraf›ndan 
onanm›flt›r(31.5.1999 Tarih, Esas 
No:1998/422 ve Karar No:1999/2346). 
‹lgili Vergi Mahkemesi.........hizmet 
sözleflmesi ne zaman ve hangi nedenle 
sona erece¤i ve k›dem tazminat› almaya 
hak kazan›p, kazanamayaca¤› belli 
olmayan iflçiler için bugünden itibaren 
hesaplanan k›dem tazminat›n›n iflveren 
yönünden borç niteli¤i tafl›d›¤›n› kabule 
imkan bulunmad›¤› ve bu durumda 
karfl›l›k ayr›labilece¤inin kabulünün 
mümkün olmad›¤›, ........k›dem tazminat› 
karfl›l›klar›n›n gider olarak kurumlar 
vergisi matrah›ndan indirilmesine imkan 
bulunmad›¤› fleklinde karar vermifltir.

Yukar›da örnek olarak sunulan ve Dan›fl-
tay taraf›ndan onanm›fl Vergi Mahkemesi 
karar›nda, k›dem tazminat› yükümlü-
lü¤ünün iflveren aç›s›ndan bir borç 
niteli¤ine kavuflmadan bir baflka deyiflle 
fiilen gerçekleflmeden gider olarak kurum 
kazanc›ndan indirilmesine imkan 
bulunmad›¤› belirtilmifltir.

Bunun yan›nda, konuyla ilgili olarak 
Maliye Bakanl›¤›’nca verilmifl bir 
muktezada (5.1.1993 tarih ve 02/113-
1487/00354); Devir nedeniyle bir 
kurumdan bir baflka kuruma devredilen 
iflçiler için, devreden kurumca ayr›lm›fl 
olan k›dem tazminat› karfl›l›klar›n›n 
devralan flirkete devrini, iflçiye ödenmifl 
k›dem tazminat› olarak kabul edileme-
yece¤i ve bu karfl›l›klar›n devralan flirketin 
kurum kazanc›n›n tespitinde gider
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yaz›lmas›n›n mümkün bulunmad›¤› 
belirtilmektedir. Bunun yan›nda bir baflka 
muktezada (22.4.1993 tarih ve 02/113-
1515/25865) da; Bir mükellefe ait ifllet-
mede çal›flan personelin, bir baflka mükel-
lefe ait iflletmeye geçmesi nedeniyle, 
personelin eski çal›flt›¤› iflverence, yeni 
çal›flmakta oldu¤u iflverene devredilen 
k›dem tazminat› karfl›l›klar›n›n, iflçiye 
ödenmifl bir k›dem tazminat› olarak kabul 
edilemeyece¤i, aktar›lan k›dem tazminat› 
karfl›l›klar›n›n devreden iflverence kurum 
kazanc›n›n tespitinde gider olarak yaz›l-
mas›n›n mümkün olmad›¤› belirtilmifltir.

Di¤er taraftan, iflyeri devir iflleminin 
dolayl› veya dolays›z bir flekilde ortakl›k 
iliflkisi bulunan kurumlar aras›nda 
yap›lmas› halinde Kurumlar Vergisi 
Kanunun 15 ve 17. maddeleri kapsam›nda 
örtülü kazanca ait hükümlerinin de dikkate 
al›nmas› gerekmektedir. Devir esnas›nda 
taraflar aras›nda var›lan devir anlaflmas›na 
istinaden devralan iflverene devredilecek 
karfl›l›k tutar›n›n tespiti tart›flmaya 
aç›lmaktad›r. Çünkü devir tarihi itibariyle 
bulunan karfl›l›k tutar› tüm personelin 
k›dem tazminat›n› hak edece¤i varsay›m› 
ile hesaplanm›flt›r. Ancak, bu bir 
tahmindir. Bu karfl›l›k tutar›n›n ne 
kadar›n›n gelecekte gerçekleflece¤i devir 
tarihi itibariyle bilinememekte ve 
devredilecek karfl›l›k tutar›n›n nas›l tespit 
edilece¤i konusunda da bir belirleme 
yapmak imkan› bulunmamaktad›r. Söz 
konusu karfl›l›klar k›smen veya tamamen 
gerçekleflmeyebilir. Bu durumda, taraflar 
aras›ndaki anlaflman›n objektif k›staslar 
çerçevesinde ele al›nd›¤› konusu her 
zaman tart›fl›labilir ve devredilen karfl›l›k 
tutarlar›n›n Kurumlar Vergisi Kanunun 
15. ve 17. inci maddeleri çerçevesinde 
elefltiri konusu edilmesi her zaman 
mümkündür.

Yukar›da belirtilen mevzuat ile örnek 
olarak verilen yarg› kararlar› ve mukte-
zalara göre k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 
kesinleflmeden gider olarak kay›tlara 
al›namamaktad›r. Bu itibarla, iflyerinin 
veya bir k›sm›n›n baflka bir iflverene devri 
halinde devreden iflveren taraf›ndan yeni 

iflverene devredilen k›dem tazminat› 
karfl›l›klar›n›n ‹fl Kanunu aç›s›ndan iflçiye 
ödenmifl bir k›dem tazminat› olarak 
de¤erlendirilemeyece¤i sonucundan 
dolay›, devre konu olan k›dem tazminat› 
karfl›l›klar›n›n devreden iflverence kurum 
kazanc›n›n tespitinde gider olarak dikkate 
al›nmamas› gerekti¤i kanaatini tafl›-
maktay›z. 

Yukar›da aç›klanan nedenlerden dolay› 
iflyerinin veya iflyerinin bir k›sm›n›n devri 
s›ras›nda tereddütlere imkan verilmemesi 
için;
a.	Bu devire ait bir anlaflma yap›lmas›,
b.	Anlaflma ekinde devredilen personelin 
listesi ve devir tarihinde bu personel için 
do¤an k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün 
belirtilmesi,
c.	Anlaflmada, devir tarihinden sonra ‹fl 
kanunu çerçevesinde personele yap›lan 
k›dem tazminat› ödemelerinin hangi 
kritere göre da¤›t›laca¤›n›n, örne¤in 
personelin her iki flirketteki çal›flma 
sürelerinin dikkate al›nmas› suretiyle bir 
da¤›t›m›n yap›lmas›,

hususlar›n›n belirtilmesi halinde personele 
ödenecek k›dem tazminat› tutarlar›n›n 
ödendi¤i dönemde kurum kazanc›n›n 
tespitinde gider olarak dikkate al›nabi-
lece¤i kanaatindeyiz.
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‹fiLETMELERDE 
DÖNEM SONU 
‹fiLEMLER‹: 
TAHS‹L‹  fiÜPHEL‹ 
HALE GELM‹fi 
ALACAKLAR ‹Ç‹N 
KARfiILIK 
AYRILMASI

Ekin KAYIRAN

I. G‹R‹fi

Vergi hukukumuzda, ticari ve zirai 
kazançlar›n vergilendirilmesinde tahak-
kuk esas›n›n geçerli olmas› benim-
senmifltir. Tahakkuk esas›nda, özetle, 
an›lan faaliyetler kapsam›nda elde edilen 
ve mahiyet ve tutar olarak kesinleflen 
gelir, tahsil edilip edilmedi¤ine bak›l-
maks›z›n vergilendirilmektedir. Di¤er bir 
ifade ile, ticari ve zirai faaliyetler kapsa-
m›nda sat›lan mal ve hizmetlerin bedeli, 
tahsil edilmese bile sat›fl›n gerçeklefltiril-
di¤i tarihte gelir olarak yasal defterlere 
kaydedilmektedir. 

Ancak, bu durum bazen, vergi hukukunun 
temel hedeflerinden biri olan “gerçek 
matrahlar›n vergilendirilmesi” hedefine 
uygun olmayan sonuçlar›n ortaya ç›kma-
s›na sebep olabilmektedir. Bilindi¤i gibi, 
ülkemiz ekonomik koflullar›n›n bir gere¤i 
olarak, piyasada gerçeklefltirilen mal ve 
hizmet sat›fllar›n›n önemli say›labilecek 
bir k›sm› vadeli olarak yap›lmaktad›r. 
Yani, mal veya hizmetin bedeli, mal›n 
tesliminden veya hizmetin yap›lmas›ndan 
daha sonraki tarihlerde ödenebilmektedir. 
Bu durumun bir sonucu olarak da, yuka-
r›da belirtti¤imiz faaliyetleri gerçeklefltiren 
kifli ve kurumlar, müflterilerinden henüz 
tahsil etmedikleri tutarlar›n vergisini 
ödemek durumunda kalmaktad›rlar. 
Ancak, henüz tahsil edilmemifl olmas›na 
ra¤men, “tahakkuk esas›n›n” bir gere¤i 
olarak vergi matrah›n›n belirlenmesi ile 

ilgili hesaplara al›nan tutarlar›n tahsilinde, 
zaman zaman, çeflitli sebeplerle güç-
lüklerle karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r. Daha 
aç›k bir ifade ile, vergi matrah›na dahil 
edilecek tutarlar›n bir k›sm›n›n tahsili 
flüpheli hale gelebilmektedir. ‹flte böyle 
durumlarda, gerçek vergi matrah›na 
ulafl›lmas›na yönelik olarak, kanunkoyucu, 
mükelleflere, belirli koflullarla karfl›l›k 
ay›rabilme olana¤› sa¤lamakta ve bu yolla 
söz konusu flüpheli alaca¤›n vergi matrah› 
d›fl›nda tutulmas› mümkün olabilmektedir. 

Bu yaz›m›zda, iflletmelerin çeflitli neden-
lerden dolay› tahsili flüpheli hale gelen 
alacaklar›yla ilgili olarak, vergi kanunlar› 
ve di¤er ilgili kanunlarda yer alan 
düzenlemeler ve flüpheli alacaklarla ilgili 
mevzuat hükümlerinde aç›k ve net flekilde 
belirtilmeyen, fakat uygulamada mükel-
lefleri tereddüde düflürmesi muhtemel 
olan baz› özel durumlar ele al›nmaktad›r.

II. VERG‹ HUKUKUMUZDA 
fiÜPHEL‹ ALACAK 
KAVRAMI 

Tahsili flüpheli hale gelmifl alacaklar ile 
ilgili düzenlemelere, Vergi Usul Kanunun 
323 üncü maddesinde yer verilmifltir. 
An›lan madde hükmü uyar›nca; ticari ve 
zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi ile ilgili olmak flart›yla; 

•	Dava veya icra safhas›nda bulunan 
alacaklar,
•	Yap›lan protestoya veya yaz› ile bir 
defadan fazla istenilmesine ra¤men borçlu 
taraf›ndan ödenmemifl bulunan dava ve 
icra takibine de¤meyecek derecede küçük 
alacaklar 

flüpheli alacak say›lmakta ve bu tür ala-
caklar için, de¤erleme gününün tasarruf 
de¤erine göre pasifte karfl›l›k ayr›la-
bilmektedir. Bu karfl›l›¤›n hangi alacaklara 
ait oldu¤unun karfl›l›k hesab›nda göste-
rilmesi gerekmektedir. K›smen teminatl› 
alacaklarda ise bu karfl›l›k, teminatla 
karfl›lanmayan k›s›m için ayr›labilecektir. 

III. fiÜPHEL‹ ALACAKLAR 
‹Ç‹N KARfiILIK AYIRMANIN 
KOfiULLARI

Bilanço esas›na göre defter tutan ticari 

ve zirai kazanç sahipleri taraf›ndan, tahsili 
flüpheli hale gelmifl alacaklar› için karfl›l›k 
ayr›labilmesinin koflullar› afla¤›daki 
bafll›klar alt›nda özetlenmektedir. 

A. Alacak Ticari ve  Zirai Kazanc›n 
Elde Edilmesi ve ‹dame Ettirilmesi 
‹le ‹lgili Olmal›d›r
Bir alaca¤›n flüpheli hale geldi¤ini kabul 
ederek karfl›l›k ay›rabilmek ve dolay›s›yla 
zarar kayd› yapabilmek için gereken temel 
koflul, alaca¤›n ticari veya zirai kazanc›n 
elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili 
olarak gerçek bir mal teslimi veya hizmet 
ifas› karfl›l›¤›nda do¤mas› ve has›lat 
hesaplar›na intikal ettirilmifl olmas›d›r. 

Bu ba¤lamda, ticari iflletmeden üçüncü 
kiflilere tamamen özel nedenlerle verilen 
krediler dolay›s›yla do¤an alacaklar için 
flüpheli alacak karfl›l›¤› ay›rmak mümkün 
de¤ildir.

B. Alacak Dava ve ‹cra Safhas›nda 
Olmal›d›r
Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü 
maddesi hükmü uyar›nca flüpheli alacak 
karfl›l›¤› ay›rabilmek için alaca¤›n dava 
veya icra safhas›nda olmas› gerek-
mektedir. Süresinde tahsil edilememesi 
dolay›s›yla mahkemeye veya icraya 
baflvurmak yoluyla alaca¤›n tahsiline 
geçilmifl bulunulmas›, o alaca¤›n flüpheli 
alacak niteli¤ine sahip olmas› için 
yeterlidir. Söz konusu alaca¤›n borçlu 
taraf›ndan mahkemeye intikal ettirilmesi 
sonucu de¤ifltirmemektedir. 

Mahkemeye dava dilekçesinin, icraya da 
icra takip dilekçesinin verilmifl olmas›, 
alaca¤›n dava ve icra safhas›na intikal 
etti¤ini göstermektedir. Ancak, dilekçeler 
sadece bir flekil flart›n›n gere¤i olup bu 
flekil flart›n›n yerine getirilmesinden sonra 
dava ve icran›n bizzat iflletme taraf›ndan 
ciddi bir flekilde takibi gerekmektedir. 
Di¤er bir deyiflle, dava için sadece flekli 
bir müracaat yap›lm›fl olmas›, alaca¤›n 
flüpheli say›lmas› için yeterli olma-
maktad›r. Dava veya takibin, müracaattan 
sonra “ciddi” flekilde izlenmedi¤i 
anlafl›l›rsa ayr›lan karfl›l›klar›n zarar kayd› 
kabul edilmez. Nitekim Dan›fltay vermifl 
oldu¤u bir karar›nda; “.....davac› 
taraf›ndan borçlusu aleyhine yap›lan 
an›lan icra takibinin ciddi olmad›¤› 
ve VUK’un 323 üncü maddesinde
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tan›nan bir hakk›n kötüye kulla-
n›ld›¤›......” gerekçesiyle yükümlüye tarh 
edilen vergi ve cezalar› onaylam›flt›r. 
Di¤er taraftan, icra takibine geçilmemifl 
alacaklar için, baflka firmalar taraf›ndan 
icra takibine geçildi¤i gerekçesi ile flüpheli 
alacak karfl›l›¤› ayr›lamaz. 

Dava ve icra safhas› tan›m›, borçlunun 
iflas› halinde alaca¤›n iflas masas›na 
kaydettirilmesini de içermektedir. Keza, 
‹cra ve ‹flas Kanununa göre iflas takibi, 
‘külli icra’ takibi demek olup, borçlu 
flirket aleyhine aç›lan iflas davas›na ait 
dava dosyas›na, alacakla ilgili belgelerin 
ve davaya müdahil olmak istenildi¤ini 
belirtir dilekçenin eklenmesini müteakip, 
söz konusu alaca¤›n kay›tlarda flüpheli 
alacaklar hesab›na devri ve alaca¤a 
istinaden karfl›l›k ayr›lmas› mümkün 
bulunmaktad›r.

C. Dava ve ‹cra Takibine De¤meyecek 
Derecede Küçük Alacaklar

Kanunkoyucu, tutar itibar›yla dava ve 
icra takibine de¤meyecek kadar küçük 
olan alacaklar için farkl› bir hüküm 
koymufltur. Buna göre, ticari ve zirai 
kazanc›n elde edilmesi ve idame ettiril-
mesiyle ilgili dava ve icra takibine 
de¤meyecek derecede küçük alacaklar›n 
protesto edilmesi veya yaz› ile bir defadan 
fazla istenmesine ra¤men tahsil edile-
memifl olmas› durumunda, söz konusu 
alacaklar flüpheli alacak olarak nite-
lendirilmekte ve bunlar için karfl›l›k 
ayr›labilmektedir. 

Dava ve icra takibine de¤meyecek alacak-
lar›n tutar itibariyle tan›m›n›n yap›lmam›fl 
olmas› nedeniyle, söz konusu alacaklar›n 
s›n›r›n›n çizilmesinde uygulamada 
belirsizlikler ortaya ç›kabilmektedir.  Bu 
konu ile ilgili olarak, dava ve icra ile ilgili 
olarak takipçilere verilecek ücret ve di¤er 
dava veya icra masraflar›n›n tutar› ölçü 
al›nabilir. Ayr›ca, “küçüklük” itibariyle 
de¤erlendirmenin, hem tek tek alacaklar 
itibariyle, hem de iflletmenin durumu ve 
bu tür alacaklar›n toplam› itibariyle 
yap›lmas› gerekmektedir.

Dava ve icra takibine de¤meyecek küçük 
alacaklar›n flüpheli alacak say›l›p karfl›l›k 
ayr›lmas›n›n di¤er koflulu ise bunlar›n 
protesto ve yaz› ile bir defadan fazla 

istenmifl olmas›d›r. Bilindi¤i üzere, senetli 
alacaklarda vade senet üzerinde yaz›l›d›r. 
Senet, vadesinde ödenmedi¤inde protesto 
edilir ve yaz› ile istenmesi söz konusu 
olmaz. Küçük alacak olmas› kayd›yla, 
protesto edilmesi, senetli alaca¤›n flüpheli 
say›larak karfl›l›k ayr›lmas› için yeterlidir. 
Senede ba¤l› olmayan alacaklar ise, ticari 
defterlerde flah›s hesaplar›nda takip edilir. 
Bu tür alacaklarda kesin bir vade olma-
makla birlikte genel teamül aç›s›ndan 
normal say›labilecek bir vadede 
ödenmeleri beklenir. Bu süre içinde 
ödeme yap›lmad›¤›nda, alacakl› borcun 
ödenmesini, belli bir vade tayin ederek 
borçludan ister. Bunun protesto yoluyla 
yap›lmas› halinde, tayin edilen vadede 
borcun ödenmemesi, küçük alacaklarda 
karfl›l›k ay›rmak için yeterlidir. Yaz› ile 
isteme  halinde ise, tayin edilen vadede 
ödenmeyen alacak için ikinci defa yaz› 
ç›kart›l›r ve buna ra¤men ödeme yap›lmaz 
ise, küçük alaca¤›n flüpheli hale geldi¤i 
kabul edilir.

Di¤er taraftan, yaz› ile birden fazla iste-
nilmesine kanunda bir flekil flart› 
getirilmemifltir. Bununla birlikte, yaz› ile 
borcun bir defadan fazla istenildi¤inin 
ancak posta makbuzlar›yla veya protesto 
örnekleri veya al›nd›lar› ile kan›tlana-
bilmesi ve baflka bir flekilde bu iddian›n 
do¤rulanma olana¤›n›n bulunmamas› 
sebebiyle yaz›lar›n iadeli taahhütlü olarak 
posta kanal› ile gönderilmesi gerekti¤inin 
kabulü gerekmektedir. 

D. Alacak Teminatl› Olmamal›d›r
fiüpheli  alacak karfl›l›¤› ay›rabilmek için 
alaca¤›n teminats›z olmas› gerekmektedir. 
Teminata ba¤lanm›fl alacaklarda, alaca¤›n 
flüpheli oldu¤unu ileri sürmek mümkün 
olmad›¤› için karfl›l›k ayr›lamaz. 

Alaca¤›n bir k›sm› teminatl› ise, teminats›z 
k›s›m için karfl›l›k ayr›lmas› mümkündür. 
Ancak, uygulamada kimi zaman alaca¤›n 
ne kadar›n›n teminatl›, ne kadar›n›n temi-
nats›z oldu¤unun tespitinde güçlüklerle 
karfl›lafl›lmaktad›r. Dan›fltay taraf›ndan 
da benimsenen bir görüfle göre, alaca¤›n 
teminats›z k›sm›n›n ne kadar oldu¤unun 
kesin olarak bilinmemesi halinde, alaca¤›n 
tamam› teminatl› olarak kabul edilmelidir. 
Nitekim, Dan›fltay 4. Dairesi 29.12.1972 
tarihli bir karar›nda, de¤erleme gününde 
de¤erleme konusu alacaklardan ne 

kadar›n›n teminatl›, ne kadar›n›n temi-
nats›z oldu¤unun kesin olarak bilinme-
mesi hallerinde karfl›l›k ayr›lmas›n›n 
mümkün olmad›¤› yönünde görüfl 
bildirmifltir. 

Kefalete ba¤l› alacaklar da flüpheli alacak 
uygulamas› aç›s›ndan teminatl› alacak 
olarak de¤erlendirilmektedir. De¤erleme 
günü itibariyle vadesi dolan ve as›l 
borçlusundan tahsil edilemeyen alacaklara 
istinaden teminat olarak gösterilen kefilin 
ödeme yapamamas› veya teminat  olarak 
al›nan çek ve senetlerin de karfl›l›ks›z 
ç›kmas› durumunda, her iki borçlu 
nezdinde dava veya icra takibinin baflla-
t›lmas› kofluluyla söz konusu alacaklar 
teminats›z olarak nitelendirilecek ve 
karfl›l›k yolu ile gider yaz›labilecektir.

E. Mükellef Bilanço Esas›na Göre 
Defter Tutuyor Olmal›d›r
Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü 
maddesindeki “... de¤erleme gününün 
tasarruf de¤erine göre pasifte karfl›l›k 
ayr›labilir” hükmünden hareketle, bir 
alaca¤›n flüpheli say›larak zarar hesab›na 
nakli, ancak karfl›l›k ayr›lmas› ile 
mümkündür. Di¤er bir deyiflle, flüpheli 
alacaklar do¤rudan do¤ruya gider 
yaz›lamazlar. Karfl›l›k ayr›lmas› ise sadece 
bilanço esas›na göre defter tutulmas› 
halinde söz konusu olacakt›r. Dolay›s›yla, 
sadece bilanço esas›na göre defter tutan 
ticari ve zirai kazanç sahipleri flüpheli 
alacak karfl›l›¤› ay›rabilecek olup, iflletme 
hesab› esas›na göre defter tutan tüccar ve 
çiftçilerin flüpheli hale gelen alacaklar› 
için karfl›l›k ay›rmalar› fiilen mümkün 
olmayacakt›r. 

F. Karfl›l›k Ayr›lacak Alacak Tahakkuk 
Etmifl Olmal›d›r

fiüpheli hale gelen alacaklardan söz etmek 
için öncelikle alaca¤›n tahakkuk etmifl 
olmas› gerekmektedir. fiarta ba¤l› alacak-
lar, varl›¤› tart›flma konusu olan alacaklar, 
beklenti halindeki alacaklar madde 
metnindeki di¤er koflullar› tafl›salar bile 
flüpheli alacak olarak de¤erlendiril-
meyeceklerdir. 

G. Alacak De¤erleme Günü ‹tibariyle 
fiüpheli Hale Gelmifl Olmal›d›r

Bir alaca¤a istinaden karfl›l›k ayr›labilmesi
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için dönem sonunda, yani de¤erleme 
gününde, söz konusu alaca¤›n flüpheli 
hale gelmifl olmas› gerekmektedir. 
Dolay›s›yla, dönem içerisinde flüpheli 
hale gelmekle birlikte, vade uzat›m›, 
taksitlendirme vb. nedenlerle belirli ödeme 
plan›na ba¤lanan alacaklar için karfl›l›k 
ayr›lamaz. 

IV. fiÜPHEL‹ ALACAK 
KARfiILI⁄I AYIRMADA 
ÖZELL‹K ARZEDEN 
DURUMLAR

1. fiüpheli Alacak Karfl›l›¤›n›n 
Ayr›laca¤› Dönem
fiüpheli alacaklar uygulamas›nda en çok 
tart›fl›lan konular›n bafl›nda flüpheli hale 
gelen alacaklarla ilgili karfl›l›¤›n hangi 
dönemde ayr›laca¤› gelmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü 
maddesi uyar›nca, alaca¤›n flüpheli hale 
gelmesi ve bunlara istinaden karfl›l›k 
ayr›labilmesi için borçlu hakk›nda dava 
aç›lmas› ya da icra yoluyla alaca¤›n tahsili 
yoluna gidilmesi; alaca¤›n dava ve icra 
takibine de¤meyecek kadar küçük olmas› 
durumunda ise borçlunun protesto 
edilmesi veya borcun yaz› ile bir defadan 
fazla istenilmesi gerekmektedir. Söz 
konusu kanuni yollara baflvurulmadan 
karfl›l›k ayr›lmas› mümkün de¤ildir. Bu 
durumda, vadesinde ödenmeyen alacaklar 
kanuni yollara hangi dönemde baflvurul-
muflsa alacak o dönemde flüpheli hale 
gelece¤inden, karfl›l›k da söz konusu 
dönemde ayr›lacakt›r. Alaca¤›n vadesi ile 
kanuni yollara baflvurulmas› farkl› 
dönemlere rastlarsa, karfl›l›k vadenin 
doldu¤u y›lda de¤il, gerekli kanuni flart›n 
sa¤land›¤› y›lda ayr›lacakt›r. Bir baflka 
ifadeyle, alaca¤›n vadesi geldi¤i halde 
tahsil edilememifl olmas› karfl›l›k ay›rmak 
için yeterli de¤ildir. 

Di¤er taraftan, flüpheli alacak karfl›l›¤› 
ayr›lmas› ihtiyaridir. Mükelleflerin flüpheli 
hale gelmifl bulunan alacaklar› için karfl›l›k 
ay›rmamalar› mümkündür. Bu nedenle 
zaman›nda ayr›lmayan bir karfl›l›¤›n daha 
sonraki dönemlerde ayr›lmas› söz konusu 
olamaz. Dan›fltay’›n konuyla ilgili vermifl 
oldu¤u kararlar da genellikle flüpheli 
alacak karfl›l›¤›n›n, alaca¤›n flüpheli hale 
geldi¤i y›l ayr›lmas› yönündedir.Buna 
göre, karfl›l›k ayr›lacak dönemin mükel-

leflerin ihtiyar›na b›rak›lmas› halinde 
mükellefler en çok kar sa¤lad›klar› y›lda 
karfl›l›k ay›rmay› tercih edebilirler ki böyle 
bir durum kanunun amac›na ters düfler. 

Ancak, son y›llarda verilen baz› kararlarda 
alaca¤›n flüpheli hale geldi¤i y›lda 
ayr›lmayan karfl›l›klar›n sonraki y›llarda 
ayr›labilece¤ine iliflkin görüfller de mev-
cuttur. fiüpheli alacak karfl›l›klar›n›n, 
alaca¤›n flüpheli hale geldi¤i y›l› izleyen 
y›llarda ayr›labilece¤ini belirten kararlar›n 
gerekçesi, Vergi Usul Kanunu’nun 323 
üncü maddesinde alaca¤›n flüpheli hale 
geldi¤i tarihte karfl›l›k ayr›lmas›n› zorunlu 
k›lan bir hükme yer verilmifl olmamas›d›r. 
An›lan kararlarda, dönemin de¤iflmesi ile 
birlikte alaca¤›n flüpheli olma niteli¤ini 
kaybetti¤inin kabul edilemeyece¤i 
belirtilmifl olup, alaca¤›n flüpheli hale 
geldi¤i dönemin geçirilmesi halinde, yeni 
de¤erleme günlerinde de tasarruf de¤erini 
muhafaza edecek alacak için karfl›l›k 
ay›rma imkan›n›n ortadan kalkaca¤›n›n 
kabulünün, Kanunda öngörülmeyen bir 
nedenle kanunla tan›nan hakk›n bertaraf 
edilmesi anlam›na gelece¤ine hükme-
dilmifltir. Bu nedenle, kay›tlarda alacak 
olarak görülen ve dava safhas›nda olan 
mebla¤›n, flüpheli hale geldi¤i dönemde 
karfl›l›k ayr›lmam›fl olmas› nedeniyle, 
Vergi Mahkemesince flüpheli alacak 
olarak kabul edilmemesinde isabet 
bulunmam›flt›r.  

2. Verilen Avanslar
Herhangi bir mal›n tesliminden veya 
hizmetin ifas›ndan önce sat›fl bedeline 
mahsuben yap›lan ödemeler olarak 
tan›mlayabilece¤imiz avanslar için flüpheli 
alacak karfl›l›¤› ayr›l›p ayr›lmayaca¤› 
hususu da tart›flmal›d›r. Konuyla ilgili 
tart›flmalar›n kayna¤›n› ise, karfl›l›k 
hesaplar›nda izlenecek alaca¤›n önceden 
has›lat hesaplar›na intikal ettirilip 
ettirilmedi¤i oluflturmaktad›r. 

Bir görüfle göre, avanslar gelecekte 
yap›lacak olan mal teslimi ve hizmet 
ifalar› karfl›l›¤›nda peflin olarak al›nan 
veya verilen de¤erleri ifade etti¤inden 
gerçek bir borç veya gerçek bir alacak 
karakteri tafl›mamaktad›rlar. Çünkü, 
gerçek bir borç veya alacak karfl›l›kl› 
edimlerin yerine getirilmesi sonucu 
yap›lan ifllemlerin muhasebe kay›tlar›nda 
has›lat veya maliyet yaz›lmas›yla do¤ar. 

Kanun koyucu, ticari ve zirai kazanc›n 
elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili 
olmay›, alaca¤›n daha önce has›lat olarak 
kay›tlara intikal ettirilmesi olarak de¤er-
lendirmektedir. Dolay›s›yla, mal ve hizmet 
teminine yönelik olarak verilen avanslar, 
ticari faaliyetle iliflkili bulunmakla birlikte, 
daha önce has›lat hesaplar›na intikal 
ettirilmemeleri nedeniyle karfl›l›k ayr›lmak 
suretiyle zarar yaz›lamayacakt›r. 

Di¤er görüfl ise, bir alaca¤a karfl›l›k 
ayr›labilmesi için, daha önce has›lat 
yaz›lmas›n›n flart olmad›¤›, alaca¤›n ticari 
ve zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi ile ilgili olmas›n›n yeterli 
oldu¤u yönündedir. Maliye Bakanl›¤›nca 
verilen bir özelgede de verilen avanslar 
için flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›labilece¤i 
ifade edilmifltir. Buna göre, ileride teslim 
al›nmak üzere taahhüt edilen mal 
mukabilinde siparifl avans› niteli¤indeki 
ödemeler ticari faaliyetin devam› için 
yap›lan ödemeler olup ticari bir alacak 
niteli¤i kazanan bu tür ödemeler için 
Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü 
maddesinde belirtilen di¤er flartlar›n da 
yerine getirilmesi halinde karfl›l›k ayr›l-
mas› mümkündür.

3. Kamu ‹dare ve Müesseselerinden 
Olan Alacaklar
Kamu idare ve müesseselerinden olan 
alacaklar için karfl›l›k ayr›l›p ayr›lama-
yaca¤›, Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü 
maddesinde aksine bir hüküm bulunma-
mas›na ra¤men vergi idaresi ve mükel-
lefler aras›nda tart›flma konusu olmufltur.

Kamu idare ve müesseselerinden olan 
alacaklara, karfl›l›k ayr›lamayaca¤›n› 
savunanlar›n temel hareket noktas›, 
devletin bu borcu nas›l olsa bir gün öde-
yece¤i, bu nedenle de bütün alacaklar›n 
teminatl› alacaklar say›labilece¤i nokta-
s›ndad›r. Nitekim, Maliye Bakanl›¤› 
vermifl oldu¤u bir özelgede, kamu idare 
ve müesseselerinden alaca¤›n tahsil 
edilememesinin mümkün olmad›¤› 
düflüncesiyle, kamudan olan alacaklara 
karfl›l›k ayr›lmayaca¤›n› belirtmifltir.

Kanunda öngörülen koflullar›n sa¤lanmas› 
(alaca¤›n icraya intikal ettirilmesi, 
mahkemeye dava aç›lmas› gibi) halinde 
kamu idare ve müesseselerinden olan 
alacaklara karfl›l›k ayr›labilece¤ini
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savunanlar›n temel argüman›, Vergi Usul 
Kanunu’nun 323 üncü maddesinde kamu 
kurum ve kurulufllar›ndan olan alacaklar 
için karfl›l›k ayr›lmayaca¤› yönünde bir 
hüküm bulunmamas›d›r. Di¤er taraftan, 
kamu kurum ve kurulufllar›ndan olan 
alacaklar›n tümüyle teminat kapsam›nda 
oldu¤unu kabul etmek, ekonomik ger-
çekleri reddetmek anlam›na gelmektedir. 
Ayr›ca, alacakl› taraf›n, kamu kurulu-
flundan olan alacaklar› ile, üçüncü kifliler-
den olan alacaklar› aras›nda vergisel 
yönden herhangi bir fark bulunma-
maktad›r. Devletle, kurum aras›ndaki 
alacak iliflkisi tamamen özel hukuk kural-
lar›na tabidir. Vergi Usul Kanunu’nun 
323 üncü maddesinde, kifliler de¤il 
alacaklar›n nitelikleri say›lm›flt›r. Bu 
nedenle bu nitelikleri tafl›yan alacaklar 
kimden olursa olsun ilgili prosedüre 
tabidir. Nitekim bu görüfl Hesap 
Uzmanlar› Dan›flma Komisyonu’nca da 
kabul görmüfl ve Komisyon taraf›ndan 
“Kamu idarelerine karfl› yap›lan 
inflaat taahhüt ifllerinden do¤an 
istihkaklara ait alacaklar için flüpheli 
alacak karfl›l›¤› ayr›labilece¤i; ancak 
ayr›lan karfl›l›¤›n taahhüt hesaplar› 
ile iliflkilendirilmeyip ayr›ld›¤› y›l›n 
genel ticari kar-zarar hesab›na mal 
edilmesi gerekti¤i” yönünde karar 
verilmifltir. 

4. Hat›r Senetleri ve Çekleri
Gerçek bir al›fl verifle dayanmayan ve 
amac› iflletmelerin finansman ihtiyac›n› 
karfl›lamak olan hat›r senedi ve çekleri, 
iflletmenin faaliyeti sonucu do¤ma-
maktad›r. Her ne kadar iflletmenin muha-
sebe kay›tlar›nda görünseler de, bunlar 
iflletmenin ticari ve zirai kazanc›n›n elde 
edilmesi için yap›lan bir mal sat›fl› veya 
hizmet ifas› sonucu do¤mam›fllard›r. Bu 
sebepten dolay› da bu tür alacaklar için 
flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lamaz. Nitekim 
bu konuda Hesap Uzmanlar› Kurulu 
Dan›flma Komisyonu karar› da “Hat›r 
bonolar› için karfl›l›k ayr›lamayaca¤›” 
yönündedir.

5. Konkordato Halinde fiüpheli Alacak 
Karfl›l›¤› Uygulamas›
Konkordato, elinde olmayan nedenlerden 
dolay› ödeme güçlü¤üne düflen iyi niyetli 
borçlular› korumak için, ‹cra ‹flas Kanu-
nu’nun 285 ve 309 uncu maddeleriyle 
getirilmifl olan bir müessesedir. Bu mües-
sesenin amac› iyi niyetli borçlunun iflas›n› 

önlemek, borçlunun durumunu düzeltmek 
ve borçlar›n› ödeyebilmesi için süre 
tan›makt›r.

Konkordato borçlunun, alacakl›lar›n›n en 
az üçte ikisinin ve Ticaret Mahkemesi’nin 
tasdik etmesiyle hüküm ifade eden bir 
anlaflma türüdür. Yap›lan bu anlaflma ile, 
alacakl›lar›n›n en az üçte ikisi (imtiyazl› 
alacaklar hariç), borçluya karfl› alacakla-
r›n›n bir bölümünden fedakarl›k ederek, 
kalan alacaklar› için de belirli bir vade 
tan›makta ve bu anlaflma konkordatoyu 
kabul etmeyen di¤er alacakl›lar› da 
ba¤lamaktad›r. Borçlu bu vadede taahhüt 
etti¤i borcunu ödeyerek borcun tama-
m›ndan kurtulmaktad›r.

Aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, 
konkordato sözleflmesi alaca¤›n flüpheli 
hale geldi¤i anlam›na gelmemekte; tam 
tersine alaca¤›n belirli vadelerde 
ödenece¤ini mahkeme karar› ile garantiye 
almaktad›r. Bu nedenle, konkordato 
sözleflmesine tabi tutulan alacaklar flüpheli 
alacak say›lmamakta, dolay›s›yla bu 
alacaklar için karfl›l›k ayr›lamamaktad›r.

6. ‹flas Halinde fiüpheli Alacak 
Karfl›l›¤› Uygulamas›
‹flas halinde, borçlunun haczi mümkün 
olan tüm mallar›, alacaklar›n›n tamam› 
için iflas›n konusunu oluflturmaktad›r. 
‹flas›n aç›lmas›, ‹cra ‹flas Kanunu’nun 
193 üncü maddesine göre iflas, haciz, 
rehin, paraya çevrilme ve teminat göste-
rilmesine iliflkin takipleri durdurmaktad›r. 
‹flas karar›n›n kesinleflmesi ile ise takipler 
düflmektedir. Alacakl›lar›n bu durumda 
borçluyu dava etmeleri veya icra yoluyla 
takibe gitmeleri yasal olarak mümkün 
bulunmad›¤›ndan, yapabilecekleri iflas 
masas›na kaydolmakt›r.

Vergi Usul Kanunu’nun yukar›daki bö-
lümlerde aç›klad›¤›m›z 323 üncü madde-
sinde bir ayr›m yap›lmaks›z›n dava ve 
icra safhas›nda bulunan alacaklar için 
karfl›l›k ayr›labilece¤i hüküm alt›na 
al›nm›flt›r. Mükelleflerin alacakl›s› 
olduklar› müflterilerin iflas› halinde, ala-
caklar›n› iflas masas›na kaydettirmeleri 
kofluluyla, bu alacaklar› için karfl›l›k ay›r-
malar› mümkün bulunmaktad›r. Ancak, 
bu durumda da karfl›l›¤›n, alaca¤›n iflas 
masas›na kayd›n›n yap›ld›¤› dönemde 
ayr›lmas› gerekmektedir.

7. Kurumlar›n Devri ve Veraset 
Yoluyla ‹ntikallerde fiüpheli Alacak 
Karfl›l›¤› Uygulamas›
Kurumlar›n devrinde, devir al›nan kurum 
bünyesinde teflekkül etmifl alaca¤›n, flartlar 
mevcut oldu¤unda, devralan kurumda 
de¤ersiz veya flüpheli alacak olarak zarar 
kayd› kabul edilmektedir.

Veraset suretiyle intikallerde de, ölen 
flah›s zaman›nda teflekkül eden alacak, 
varisler taraf›ndan, flartlar›n mevcu-
diyetinde de¤ersiz veya flüpheli alacak 
olarak zarara intikal ettirilebilmektedir.

8. Sonradan Tahsil Edilen fiüpheli 
Alacaklar ‹çin Ayr›lan Karfl›l›klar›n 
Durumu
Sonradan tahsil edilen flüpheli alacaklar 
için ayr›lan karfl›l›klar›n, tahsil edildikleri 
dönemde gelir yaz›larak matraha ilave 
edilmesi gerekmektedir.

9. Haciz ‹fllemi Uygulanan Alacaklar
Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi 
üzerine mallar›na haciz konulmas›, 
alaca¤›n teminata ba¤land›¤› anlam›na 
gelmekte olup haciz ifllemi uygulanan 
alacaklar için karfl›l›k ayr›lamamaktad›r. 
Bu konuda Dan›fltay’›n verdi¤i kararlar 
da “Haciz yoluyla teminat alt›na al›nm›fl 
alacaklar için karfl›l›k ayr›lamayaca¤›” 
yönündedir. Di¤er taraftan, haczedilen 
mal›n paraya çevrilmesi sonucu, haczin 
karfl›lamad›¤›, kalan bir alacak olmas› 
halinde karfl›l›k ayr›laca¤› do¤ald›r.

10. Adi Ortakl›klardan Olan Alacaklar
Bilindi¤i üzere, adi ortakl›¤›n borçlar›ndan 
ortaklar flahsen ve müteselsilen sorumlu-
durlar. Dolay›s›yla, adi ortakl›ktan ala-
caklar› olanlar›n karfl›l›k ay›rabilmeleri 
için, ortaklardan her biri için ayr› ayr› 
takibat yap›lmas› ve alaca¤›n tahsil edile-
memifl olmas› gerekmektedir.

11. Kollektif fiirketlerden Olan 
Alacaklar
fiah›s flirketleri olan kollektif flirketlerin 
ortaklar›, Türk Ticaret Kanunu’nun 178 
inci maddesi uyar›nca, flirketin borç-
lar›ndan ve taahhütlerinden dolay›, ka-
muya ve üçüncü flah›slara, müteselsilen 
ve bütün flahsi mal varl›klar›yla sorum-
ludurlar. Yine Ticaret Kanunu’nun 179 
uncu maddesinde kollektif  flirketten takip 
edilen ancak al›namayan alacaklar için,
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flirket sona erse bile, ortaklar ad›na dava 
aç›labilece¤i ve ihtiyati haciz uygulamas› 
yap›labilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. 
Bu ba¤lamda, kollektif flirketlerden olan 
alacaklar için flüpheli alacak karfl›l›¤› 
ayr›labilmesi, kollektif flirket ve ortaklar› 
hakk›nda takibata geçilmesi ve bu 
takibatlar›n sonuçsuz kalmas› kofluluna 
ba¤l› bulunmaktad›r. 
 
12. Holding ve Ba¤l› Kurulufllar 
Aras›ndaki Alacaklar
Holdingler ve kendisine ba¤l› kurulufllar› 
ve ifltirakleri aras›nda, faaliyetleri gere¤i, 
borç-alacak iliflkisi do¤abilmektedir. 
Holdinglerin ana kurulufl, ifltirak ve ba¤l› 
ortakl›klar›ndan ticari iliflkiler (mal ve 
hizmet sat›fllar›) nedeniyle oluflan alacak-
lar›n›n grup d›fl› flirketlerden olan ticari 
alacaklar›ndan fark› bulunmamak-
tad›r. Bu bak›mdan, öngörülen flartlar› 
tafl›malar› kofluluyla, holdinglerin ba¤l› 
kurulufllar› ve ifltiraklerinden do¤an 
alacaklar› da flüpheli hale geldikleri 
dönemde karfl›l›k ayr›lmak suretiyle zarar 
yaz›labilirler. Di¤er taraftan, holdinglerin  
 ana kurulufl, ifltirak ve ba¤l› esas faaliyet 
konusu d›fl›ndaki ifllemlerden (ödünç 
verme, kefalet ve benzeri) do¤an ala-
caklar›, bu nitelikteki alacaklar›n has›lat 
hesaplan ile iliflkilerinin bulunmamas› 
nedeniyle karfl›l›k uygulamas›na konu 
edilememektedir.

13. Dövizli Alacaklar ile Yurt 
D›fl›ndakiKifli ve Kurumlardan Olan 
Alacaklar
Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü 
maddesinde bir alaca¤›n flüpheli alacak 
olarak nitelendirilmesi için gereken flartlar 
belirlenirken, bu alaca¤›n Türk Liras› 
veya yabanc› para cinsinden olmas› 
hususunda herhangi bir ayr›ma yer veril-
memifltir. Dolay›s›yla, döviz cinsinden 
olan alacaklar da gerekli koflullar› 
tafl›malar› halinde karfl›l›k uygulamas›na 
konu edilebilecektir.  

Di¤er taraftan, flüpheli hale gelen alacaklar 
için karfl›l›k ayr›lmas›n› düzenleyen 
hükümler, borçlunun yurt içinde veya 
yurt d›fl›nda olmas› aç›s›ndan bir farkl›l›k 
göstermemektedir.  Borçlusu yurt d›fl›nda 
olan alacaklarda flüpheli alacak karfl›l›¤› 
ayr›labilmesi için; genel olarak alacakla 
ilgili olarak borçlunun mukimi oldu¤u 
ülkede dava aç›lm›fl veya icra takibine 

bafllanm›fl olmas› gerekmektedir. Di¤er 
bir ifadeyle, yurt d›fl›ndaki kifli ve 
kurumlardan olan alacaklar için, ilgili 
ülkede dava veya icra takibi yap›lmadan 
Türkiye’de icraya baflvurarak karfl›l›k 
ayr›lmas› mümkün de¤ildir. Bununla 
birlikte, yurt d›fl›ndan olan alacaklar›n 
flüpheli hale geldi¤inin ispatlanabilmesi 
amac›yla yurt d›fl›ndan yurda getirilmesi 
gereken alacaklara iliflkin hükümleri 
düzenleyen Türk Paras› K›ymetini 
Koruma Hakk›ndaki 32 Say›l› Karara 
iliflkin 91-32/5 Say›l› Tebli¤in 22 inci 
maddesinde ihtilaf nedeniyle dava aç›lm›fl 
olmas› mücbir sebep olarak kabul edilmifl 
ancak bu hususun ispat› için;

•	Yurt d›fl›ndan temin edilecek belgelerin 
d›fl temsilciliklerimizce onaylanmas› veya,
•	Lahey Devletler Özel Hukuku Kon-
ferans› çerçevesinde haz›rlanan Yabanc› 
Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin 
Kald›r›lmas› Sözleflmesi hükümlerine 
göre onaylanm›fl olmas› flart› getirilmifltir.

Yabanc› para cinsinden olan ve flüpheli 
hale gelen alacaklar için karfl›l›k ayr›lma-
s›na karar verilmesi halinde, bu alacaklar 
nedeniyle de¤erleme gününde hesapla-
nan kur farklar› için de karfl›l›k ayr›la-
bilecektir. Bu durumda, de¤erleme 
gününde yabanc› para üzerinden olan 
alacaklar için kur fark› geliri hesap-
lanacak; ancak ayn› zamanda ayn› tutarda 
karfl›l›k ayr›lmak suretiyle bu tutar zarara 
intikal ettirilecektir. 

14. Katma De¤er Vergisinden 
Kaynaklanan Alacaklara Karfl›l›k 
Ayr›l›p Ayr›lmayaca¤›
Tahsil edilemeyen KDV üzerinden kar-
fl›l›k ayr›l›p ayr›lamayaca¤› hususunda 
literatürde farkl› yaklafl›mlar bulunmak-
tad›r. Bu konudaki tart›flmalar›n özünü, 
herhangi bir alacak üzerinden karfl›l›k 
ayr›labilmesi için söz konusu alaca¤›n 
ticari veya zirai kazanc›n elde edilmesi 
ve idame ettirilmesi ile ilgili olmas›n›n 
yeterli olup olmad›¤› hususu olufltur-
maktad›r.

fiüpheli duruma düflen alacaklar›n 
KDV’ye iliflkin k›sm›na, KDV’nin daha 
önceden tahsil edilerek has›lata kayde-
dilmedi¤i ve ticari kazanc›n idame 
ettirilmesi ile do¤rudan ilgili bulunmad›¤› 
gerekçesiyle, flüpheli alacak yoluyla 

karfl›l›k ayr›lmayaca¤› yönündeki görüfller 
bulunmaktad›r.
 
Di¤er taraftan, bir di¤er görüfl ise, alaca¤›n 
mal ve hizmetin bedeli ve KDV fleklinde 
ayr›flt›r›lmas›n›n önemli olmad›¤›n›, 
yap›lan ifllemin ticari veya zirai kazanc›n 
elde edilmesi ve/veya idame ettirilmesine 
yönelik olarak yap›lmas›n›n karfl›l›k 
ay›rmak aç›s›ndan yeterli oldu¤unu 
savunmaktad›r. Buna göre, bu ifllemden 
do¤an alacak KDV’ye de isabet etse, yasa 
maddesinde bir s›n›rland›rma söz konusu 
olmad›¤› için flüpheli alacak karfl›l›¤› 
ayr›labilecektir. Keza tahsil edilmese bile 
KDV tutar› alacakl› taraf›ndan Devlete 
ödenmektedir. Bu flekilde do¤an alaca¤›n 
karfl›l›k suretiyle gider kayd›na izin 
verilmemesi, vergi yükünün sadece 
iflletme sahibinin üzerinde kalmas› ve 
sermayesinden karfl›lanmas› sonucunu 
do¤uracakt›r.



Dünyadan Vergi 
Haberleri                                     

Do¤a M‹RZA

Yunanistan

Avrupa Adalet Divan› Ouzo 
Üzerindeki Vergi Oran›n› ‹ndirdi

5 Ekim tarihinde Avrupa Adalet Divan›, 
Komisyon ve Yunanistan’›n karfl› karfl›ya 
geldi¤i davada (Dava C-475/01) 
Yunanistan’›n Ouzo üzerinden ald›¤› 
verginin, Avrupa Birli¤inden ithal edilen 
içkiler dahil, di¤er alkollü içkilere 
uygulanan vergilerden en fazla %50 daha 
düflük olabilece¤ine karar vermifltir.

Avrupa Adalet Divan›, Yunanistan’›n, 
anasonla tatland›r›lm›fl üzüm kabu¤undan 
yap›lan içkisi ouzo üzerinden, di¤er 
alkollü içkilere uygulanan vergilerden 
“azami %50” daha az vergi almaya  
devam edebilece¤ini belirtti. Avrupa 
Adalet Divan›, Yunanistan’›n yerel 
içkisini, uluslararas› bloktan gelen cin, 
votka ve rom gibi yabanc› içkilerden daha 
az oranda vergilendirmesini AB yasas›na 
ayk›r› bir uygulama oldu¤unu ileri sürdü. 

‹lgili mahkeme karar›, renksiz, anason 
aromal›,  litre bafl›na 50 gramdan daha az 
fleker içeren ve sadece ouzo’ya 
uygulanabilecek kadar dar olan bir tan›ma 

uyan içecekler üzerindeki vergileri 
indirmesi için Yunanistan’a yetki veren 
AB Alkol ve Alkolü ‹çkiler üzerinden 
Al›nan Tüketim Vergisi 92/83/EEC say›l› 
Konsey Direktifinin 23(2) say›l› 
maddesine dayand›r›lm›flt›r.

‹ngiltere
Cep Telefonu fiirketleri KDV 
Anlaflmazl›¤›nda Avrupa Adalet 
Divan›n›n Karar›n› Bekliyorlar

‹ngiliz Hükümetine üçüncü kuflak 
telekomünikasyon ya da “third 
generation” (3G) lisanslar› için 20 milyar 
Sterlinden fazla ödeme yapan cep telefonu 
flirketleri, lisans ücretleri üzerinden al›nan 
KDV’yle ilgili olarak ‹ngiliz Hükümetiyle 
düfltükleri anlaflmazl›¤›n Avrupa Adalet 
Divan›nda  görüflülmesi için baflvurdular.

Konuyu Adalet Divan›na tafl›yan ve 
içlerinde Vodafone, Orange ve mm02 
gibi flirketlerin de bulundu¤u cep telefonu 
flirketleri, lisans ücretlerinin bir parças› 
olarak KDV ödediklerini ve 3.35 milyar 
civar›nda bir vergi iadesine hak 
kazand›klar›n› iddia etmektedirler. ‹ngiliz 
Hükümeti ise, 3G lisanslar›n›n bir kamu 
mercisi olan Devlet Bakanl›¤› taraf›ndan 
verildi¤ini, bu yüzden lisanslar›n 
KDV’den muaf  oldu¤unu i ler i  
sürmektedir. Bu dava Avrupa Birli¤inde 
önemli bir emsal teflkil edecektir, çünkü 
cep telefonu flirketleri üye devletlerden 
3G lisanslar› alabilmek için 100 milyar 
Euronun üzerinde bir harcama yapm›fl 
durumdalar.

Avrupa Adalet Divan›na Avusturya’dan 
yans›yan benzer bir davada, Telekom 
Avusturya’n›n bir birimi olan Mobilekom 
ve Deutsche Telekom, Hutchison 
Whampoa ve Telfonica Moviles 
flirketlerinin Avusturya birimleri 
Avusturya Hükümetinden 140 milyon 
Euro civar›nda bir vergi iadesi talep 
etmektedirler.

Belçika

Mahkeme, Anlaflma Kapsam›nda 
Stopaj Vergisi ‹ndirimine ‹zin 
Verdi

Ghent Birinci Asliye Mahkemesi, vergi 
mercilerince getirilen belli formaliteler 
yerine getirilmese de uygulamada olan 
Belçika-Lüksemburg iki tarafl› vergi 
anlaflmas›nda kararlaflt›r›lan temettü stopaj 
vergisinde indirimi gitti. 

1 9 9 8 ’ d e  b i r  B e l ç i k a l ›  fl i r k e t  
Lüksemburg’lu ana hissedar›na faiz 
ödemifl ancak ödenen faiz üzerinden faiz 
stopaj› kesmeyi ihmal etmifltir. Belçika 
vergi mercileri faiz ödemelerini, Gelir 
Vergisi Kanununun 18(4) say›l› 
maddesine dayanarak ödenen bir  temettü 
olarak yorumlad›, ki bu maddede Belçika 
mukimi bir flirkete hissedarlar› taraf›ndan 
verilen kredilerde 1’e 1 borç-öz sermaye 
oran› öngörülmektedir.

Bu yorumlama nedeniyle, iki farkl› oran 
uyguland›: normal faiz üzerinden %15 
(1’e 1 oran› kapsam›nda) ve temettü olarak 
yorumlanan faiz üzerinden (hissedardan 
al›nan kredinin limiti aflan bölümü) %25.

Belçika’da, çift tarafl› vergi anlaflmalar› 
uygulan›rken yerel mevzuat hükümlerinin 
(sözgelimi Gelir Vergisi Kanunu Madde 
 18(4)) uygulan›p uygulanmayaca¤› 
tart›flmal› bir konu olmas›na ra¤men 
Belçika’daki ba¤l› kurulufl bu yoruma 
itiraz getirmemifltir.

Kabul edilmelidir ki; anlaflman›n 10(3) 
say›l› maddesi “temettülerin” “da¤›t›m› 
yapan flirketin mukimi oldu¤u Devletin 
kanunlar›na göre flirketteki di¤er 
haklar›ndan kaynaklanan ve hisse geliri 
olarak de¤erlendirilen gelirlerini” de 
içermektedir. Ancak konu, bir kredinin 
“flirketteki di¤er haklar” kapsam›na girip 
girmedi¤idir.

Vergi mükellefiyse yaln›zca, al›c›n›n 
temettü da¤›tan flirkette en az %25 
oran›nda bir do¤rudan yat›r›m› olmas› ya
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da en az yaklafl›k 22.72 milyon sterlin 
de¤erinde bir hissesi olmas› durumunda 
temettü vergisinin %10’u aflamayaca¤› 
yönündeki 10(2) say›l› anlaflma hükmünün 
uygulanmas›n› talep etmifltir. Di¤er bütün 
durumlarda temettü stopaj vergisi oran› 
%15’i geçememektedir.

Belçikal› yan kurulufl, bu %10’luk oran›n 
kendisine uygulanmas› gerekti¤ini ileri 
sürerek, yeniden yorumlanm›fl faiz 
ödemelerine de bu oran›n uygulanmas›n› 
istemifltir. Vergi mercileri, idari aç›klama 
no. 10/231-236 uyar›nca temettüleri elde 
eden taraf›n Form 276Div’i doldurmufl 
olmas› gerekti¤ini ve ard›ndan bu formun 
vergi uygulamalar› kapsam›nda mukimi 
olunan ülkenin (Lüksemburg) vergi 
mercilerince onaylanm›fl ve Belçikal› yan 
kurulufla gönderilmifl olmas› gerekti¤ini 
ileri sürerek bu iste¤i kabul etmemifltir. 
Belçikal› yan kurulufl ayr›ca bu uygulama 
gere¤ince, bu formu ald›ktan sonra 
Belçika vergi mercilerine sunulmak üzere 
stopaj vergisi beyannamesine eklemeliydi.

Mahkeme ise vergi mükellefini hakl› 
bulmufltur. Çünkü vergi mercilerince 
de¤inilen formaliteler yaln›zca idari 
yoruma dayanmaktayd› ve mahkeme vergi 
otoritelerinin, verginin yaln›zca kanun 
hükmünde maddeler (Belçika Anayasas› 
170 ve 172) kapsam›nda al›nabilece¤i 
yolundaki kural› çi¤nedi¤i karar›na 
varm›flt›r. Mahkeme yeniden yorumlanan 
faiz ödemelerinin %10’luk oranda 
vergilenmeye uygun oldu¤una karar 
vermifltir.

Bu karar adil gibi görünmektedir, flu kadar 
ki, vergi anlaflmas› indirilmifl vergi 
oranlar›ndan yararlanmak için gerekli 
resmi gereklilikleri kesin olarak 
belirlememifltir. Vergiyi ödemekle 
sorumlu taraf yaln›zca vergi mercilerince 
belirlenen formalitelere uymakla zorunlu 
de¤ildir. Ancak, suiistimali önlemek 
amac›yla, vergi mükellefi %10’luk stopaj 
vergisinden yararlanabilmek için gerekli 
nitel flartlar› yerine getirdi¤ine dair kan›t 
sunabilmelidir.

Mahkeme karar› (9 Haziran 2004 tarihli) 
uygulamada bu kan›t›n yaln›zca idari 
aç›klamalarda belirlenen formalitelerden 
ibaret olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.

Vergi Aff› Üçüncü Çeyrek Rakamlar› 
Beklenenin Alt›nda Kald›

Belçika Maliye Bakan› Didier Reynders, 
19 Ekim’de yapt›¤› konuflmada Ocak’ta 
uygulanmaya bafllanan vergi aff›n›n 
sonuçlar›n›n düfl k›r›kl›¤› yaratt›¤›n› 
belirtti.  Reynders y›l›n üçüncü çeyre¤inde 
60-70 milyon Euro civar›nda bir vergi 
has›lat› beklentisi içindeydi, ancak vergi 
aff›n›n bu dönemdeki getirisi yaln›zca 
46.9 milyon Euro olarak gerçekleflti. Vergi 
aff›, y›l›n ilk alt› ay›nda da 17.5 milyon 
Euro vergi ödemesi getirdi. Beyan 
edilmeyen ve vergi aff›yla resmileflen 
gelir tutar› yaklafl›k 17.5 milyon Euro 
civar›ndad›r.

Toplamda, vergi aff›ndan yararlanmay› 
seçen vergi mükelleflerinin %87’si %9 
oran›nda vergi ödemeyi, tasarruflar›n› 
yeniden yat›r›ma tabi tutup %6 oran›ndan 
yararlanmaya tercih ettiler. Mükelleflerin 
yaln›zca %10’u %6’l›k orandan 
yararlanmay› seçmifl ve yaklafl›k %3’ü 
arada bir yerde kalm›flt›r.
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English Translation

THE SOCIAL SECURITY 
SYSTEM IS BEING 
IMPROVED

Fear of losing one’s job and failure to earn a 
living for oneself and one’s family due to 
reasons such as old age, illness, accidents and 
economic crises has been one of the primary 
and common fears of man throughout the world; 
and from these fears and uncertainties the need 
for social security has arisen. Ever since, this 
need for social security is tried to be met through 
systems that are based on appropriations or 
met otherwise. In systems that are based on 
appropriations, people pay premiums in advance 
to the system, proportionate to the income that 
they demand to be paid in the future, and when 
they become entitled to their right of pension 
under conditions stipulated by law, they are 
paid back these premiums as retirement pension, 
again under rules stipulated by law. In such 
systems the place of work, type of work and 
position occupied have no significance in 
determining the retirement pension. The basis 
of the social security system “that is not based 
on appropriations”, is the relief funds 
incorporated by volunteering people or 
organizations that grant relief to those in need 
without the need for any return payment.

On the other hand, following the emergence 
of the social state concept in the 18th century 
and its outspread throughout the World, 
providing social security to citizens has become 
one of the fundamental duties of the State. 
However, some countries have provided this 
assistance by introducing regulations in the 
social security system and supervising operation 
of this system, while other countries, including 
ours, have ensured that social security is 
provided by the systems and institutions that 
the state operates itself. On the other hand, 
although social security is a fundamental human 
requirement, social security support has reached 
such dimensions in some countries that some 
people have chosen not to work, causing their 
States to suffer great financial difficulties. 
Without doubt, in emergence of these financial 
problems, the economic and demographic 
developments experienced by countries have 
played a significant part, apart from exaggerated 
social security support. For instance, the 
deceleration of growth of population and even 
decreases in population, as well as the economic 
crises experienced have led to progressive 
elimination or cuts in social relief in many 
developed countries at present. 

Likewise, our social security system is currently 
faced with severe financial problems due to 
developments in national economy, 

unemployment, failure of efficient use of 
collected funds, external system interventions, 
joint operation of health and retirement 
insurances, as well as privileged retirement 
option. Although regulations have been 
formerly passed for solution of these problems, 
it has been observed that these regulations were 
insufficient in eliminating the problems.

For temporary solution of these severe financial 
problems faced by these institutions, each year 
more and more resources are allocated to social 
security institutions from the budgets. Within 
this context, it will be required to allocate a 
total fund of TL 22 quadrillion from the general 
2005 budget to three public social security 
institutions. The total deficits of the social 
security institutions that have been financed 
from the budget in the last decade, including 
the internal borrowing interest rate of the 
Treasury Undersecretariat, has been calculated 
as TL 345 Quadrillion by the Ministry of Labor 
and Social Security. This result reveals the 
magnitude of the problem and the urgency for 
a solution. Due to failure to generate an adequate 
level of employment and the heavy weight of 
the economic burdens on employment, it does 
not seem possible for these institutions to cover 
their deficits through their premium income in 
near or far future. The heavy burden on labor 
has caused a significant amount of unrecorded 
transaction in the field of employment, as has 
been in taxation. Due this unrecorded activity, 
the question whether this has been the 
consequence of or the reason for high premiums 
or has lost its significance.

Due to this and similar problems, our security 
system has reached a stage where it can only 
be mended through fundamental and radical 
measures, rather than temporary and 

Palliative amendments. Therefore, another 
footing of the ongoing economic program is 
the regulations to be introduced in relation with 
the social security system. And the government 
has submitted four draft bills that it has 
announced within the framework of the Urgent 
Action Plan in the first days it has assumed the 
duties of the government, to the attention of 
the public again. Through the first of these 
drafts, the three existing social security 
institutions are abolished to be replaced with 
a Retirement Insurances Institution. Through 
the second draft bill, a general health insurance 
scheme that will be covering all people living 
in the country will be introduced; and through 
the third draft bill it has been planned to 
incorporate a Social Security Board Mana-
gement as a supervising organization to all the 
social security institutions. Through this article 
we would like to emphasize a couple of issues 
on the subject at the stage these adjustments 
shall be introduced.

The first issue that we would like to emphasize 
is that the social security applications should 
be freed of the “for the people, in spite of the 

people” approach. Undoubtedly, social security 
is one of the most significant requirements of 
people. And the social state understanding has 
assigned the duty to meet this requirement to 
the State. However, this principle does not 
necessitate inclusion of all people in the system 
under the same conditions, at any circumstance. 
We believe that people should have a say and 
right to choose when it comes to meeting their 
own social security requirements. Within this 
context, people should not be forced to be a 
part of the public social security system, if they 
have opted to be included in private insurance 
company packages to acquire social security. 
Because in our opinion, the important issue is 
that everybody is protected under a social 
security umbrella in the country. 

The second issue concerning the subject is the 
external intervention to the current social 
security institutions. As we have mentioned 
above, at the bottom of the financial difficulties 
of current public social security institutions, 
lie the external interventions to these 
institutions. In other words, some privileged 
retirement applications that the institutions 
have realized for some of their participants has 
upset the actuarial balances of the system. 
However, these kinds of institutions that base 
their relief on the basis of appropriations can 
only strive through actuarial balances that are 
established in the long term. The legal 
regulations to be introduced should be 
regulations that would inhibit the intervention 
of political parties that came to power from 
now on. The political parties that came to power 
should have no say on the premiums to be paid 
to social security institutions that provide 
pension in return for appropriations, as well as 
the payment periods, pension to be provided 
by these institutions and as determination of 
increase rates of these pensions pays. 

Another issue that we would like to emphasize 
on the issue is related with the Code of 
Obligations-existence of health and retirement 
insurance under a single scheme. In both 
institutions in question, a worker who is with 
low income, therefore pays low amounts of 
premiums to the system benefits from the health 
services of the system together with family 
elders, his/her spouse and numerous children 
and creates a great burden on the system (the 
total health expense of the Social Security 
Institution in 2003 has reached TL 7.5 
quadrillion, together with the medicine 
expenses. And the fact that no one is happy 
about the services of the said institution, in 
spite of such an extravaganza of resources is 
another point that should be analyzed);  whereas 
a person who has never visited the SSK health 
institutions and has paid premiums at the upper 
level of income has become the financer of 
those in the first group.

The final issue that we would like to emphasize 
is the fact that the health subsidies to be granted 
by the State within the scope of the general
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health insurance, doubled with the social 
security relief offered by volunteering 
institutions may impose the risk of curbing the 
inclination of people to work and employ birth 
control. This is a worldwide syndrome. Any 
unemployed person who receives the 
opportunity to live in the same circumstances 
that he can achieve by working, may start to 
think that working is unnecessary. Therefore, 
especially in general health insurance treatment, 
a time limit should be determined for the State 
subsidy on payment of the premiums of those 
who are unemployed, but are in fact able to 
work. This treatment should be subject to no 
time limits for those who are too old and 
disabled to work. Within this context, work on 
birth control should be given priority more than 
ever.

THE STATUS OF THE 
PROVISIONS FOR 
SEVERANCE PAY 
VIS-À-VIS CORPORATION 
TAX APPLICATIONS IN THE 
CASE OF THE TRANSFER 
OF A BUSINESS PLACE OR 
A PART OF THE BUSINESS 
PLACE TO ANOTHER PARTY

Recently, it is noted that a great number of 
enterprises transfer all of a part of their places 
of business to another enterprise, due to 
economic reasons, or due to the obligations 
imposed by the legislation.  During the transfer 
of places of business, the treatment of the 
accumulated severance pay indemnities relating 
to the workers employed in the places of 
business subject to the transfer operation, 
emerges as a significant issue. 

In Article 6 of the Turkish Labor Code No. 
4857, it is stipulated that in the case of transfer 
of all or a part of a place of business to another 
person, the employment contracts of the 
workers employed in the concerned place of 
business, or the concerned part of the place of 
business that has been transferred, shall also 
be transferred to the party who is taking over 
the concerned place of business, together with 
all its rights and obligations; that in the case 
of rights where the period of service of the 
worker is taken as basis, the new employer 
shall  be obliged to arrange the procedures 
relating to employment by taking as basis the 
beginning date of employment of the workers 
by their previous employers; that in transfer of 
places of business according to these provisions, 
the previous and the current employers will be 
jointly responsible for the liabilities that have 
incurred prior to the transfer, and that should 
be paid on the date of transfer; however, that 
the period of liability of the previous employer 
shall be limited to two years as of the date of 
transfer. According to this article, the transfer 

of the place of business has not been identified 
as a reason that  entails the payment of 
severance pay indemnity to the workers. 

When this subject matter is assessed from the 
standpoint of the tax legislation, the period on 
which the severance pay indemnities will be 
recorded as expense in the determination of 
the corporate profits, emerges as a significant 
subject matter. In Article 40/3 of the Income 
Tax Code, it is stipulated that the losses, 
damages, and indemnities paid based upon 
written agreements, judicial decrees, or by 
order of law, can be recorded as expense in the 
calculation of the corporate profits, provided 
they are relevant to the business. According to 
the general application and the judicial decrees 
relating to the subject matter, during the expense 
recording of the severance pay, the deduction 
of severance pay from the corporate profit is 
disallowable, unless the severance pay 
indemnity takes the nature of a liability on 
behalf of the employer, in other words, unless 
the severance pay is physically accrued.  
Meanwhile, in cases when the transfer of the 
place of business is realized among the 
corporations among which a direct or indirect 
partnership relation exists, the provisions 
concerning disguised profit regulated in articles 
15 and 17 of the Corporation Tax Code, should 
be taken into consideration. 

Due to the reasons explained above; in order 
to avoid uncertainties during the transfer of all 
or a part of the places of business; in our 
opinion, the severance pay totals that are paid 
to the workers may be treated as deductible 
expense during the determination of the 
corporate profit of the period on which they 
have been paid; provided that:

a.	A transfer agreement is concluded;
b.	A list containing the names of the employees 
who have been transferred and showing the 
severance pay liability incurred for each 
personnel on the date of the transfer is provided 
in the attachment to the Agreement;
c.	The criteria to be taken as basis in the 
payment of the severance pay indemnities to 
the employees subsequent to the date of transfer 
pursuant to the provisions of the Turkish Labor 
Code is specified on the Agreement.  

PERIOD END 
TRANSACTIONS IN 
ENTERPRISES: CONDITIONS 
FOR SETTING ASIDE OF 
PROVISIONS FOR THE 
RECEIVABLES THAT HAVE 
BECOME DOUBTFUL 

According to  the Turkish tax system, the 
commercial and agricultural gains are taxed on 
accrual basis. In the accrual basis, income that 

is derived within the scope of  commercial and 
agricultural gains and that have accrued in 
terms of  type and amount, are taxed 
disregarding whether or not they have been 
collected. 

However, this application may sometimes result 
in the occurrence of results that conflict with 
the purpose of the “taxation of the actual tax 
bases”. As a requirement imposed by the 
economic realities of Turkey,  a substantial 
part of the sale of goods and services realized 
in Turkey are conducted on credit sales basis. 
Consequently, the merchants are required to 
pay taxes over the totals that they have not yet 
collected from their customers in return for the 
goods and services that they have sold.  
However, as the  requirement set forth by the 
“accrual basis”, although they are not collected 
yet, the amounts in question are carried to the 
relevant accounts for the purpose of 
determination of the tax basis; and sometimes 
the merchants face difficulties in their collection. 
 In such cases, for the purpose of reaching the 
actual tax base totals, the Law Maker allows 
the taxpayers to set aside provisions for such 
receivables, and  through this way, the taxpayers 
are allowed to exclude their doubtful receivables 
from the scope of the tax base. 

The concept of doubtful trade 
receivables in the turkish legal 
system

In the Turkish Tax legislation, the provisions 
concerning doubtful receivables have been 
regulated in Article 323 of the Tax Procedures 
Code.  According to the concerned article, 
provided that they are  relevant to the acquisition 
and continuation of commercial and agricultural 
earnings, receivables that have reached the 
stage of legal or administrative action, and 
receivables that have not been paid by the 
debtor even though protest has been made or 
their collection has been demanded more than 
once in writing, but which are too small to be 
worth legal or administrative action, are 
considered as doubtful receivables Accordingly, 
a provision may be set aside on the liabilities 
side for the disposable value on the day of 
appraisal for the doubtful receivables indicated 
above, and an  indication shall be made in the 
provision account as to the receivables for 
which these provisions are being made. In 
secured receivables, this provision shall be 
restricted to the amount remaining over and 
above the security.

Hence, in order for a receivable to be considered 
as doubtful, and to be recorded as expense 
through the setting aside of a provision,  the 
following conditions must be fulfilled:

A.	The receivable must be relevant to the 
acquisition and continuation of commercial
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and agricultural earnings;
B.	The receivable must have reached the stage 
of legal or administrative action;
C.	The receivable must be too small to be 
worth legal or administrative action;
D.	The receivable must be unsecured;
E.	The taxpayer must maintain his books on 
balance sheet basis;
F.	The receivable against which a provision 
will be set aside must have accrued;
G.	The receivable must have become doubtful 
as of the date of appraisal.

Issues to be taken into 
consideration in the setting aside 
of provision for doubtful 
receivable

According to Article 323 of the Tax Procedures 
Code, in order for a receivable to be considered 
as a doubtful receivable, and in order to be 
allowed to set aside a provision over the 
concerned receivable,  a legal or administrative 
action must have been initiated against  the 
debtor; and if the receivable is  too small to be 
worth legal or administrative action, a  protest 
must be made, or their collection must be 
demanded more than once in writing. Since 
the receivable in question will become doubtful 
during the period in which the concerned legal 
procedures have been initiated, the provision 
will be set aside in the same period. In the 
decisions passed by the Council of State 
regarding the subject matter, it is generally 
stated that the provision for the doubtful 
receivable shall be set aside at the year in which 
the receivable has become doubtful.  However, 
in some of the decisions, it is also opined that 
the provisions that were not set aside during 
the year in which the receivable has become 
doubtful,  can be set aside in the subsequent  
years. 

According to an argument, although the 
advances that have been paid in connection 
with the purchase of goods or services are 
related to the commercial activity, since they 
are not carried to the income accounts 
previously, they will not be allowed to be 
recognized as loss through the setting aside of 
a provision. According to another argument, 
in order to set aside a provision for a receivable, 
there is no obligation concerning the recording 
of the concerned receivable as income during 
the previous period, and provided that the 
receivable in question is relevant to the 
acquisition and continuation of the commercial 
earnings, it will be possible to set aside a 
provision for the concerned receivable. 

The basic argument of  those who assert that 
provisions shall not be set aside over the 
receivables due from the public administrations 
and establishments is that, the state will anyhow 
pay its receivable in the future and therefore, 

that the receivables due from the state  should 
be considered as secured receivables. However, 
since Article 323 of the Tax Procedures Code 
do not contain any provision stipulating that a 
provision shall not be set aside over the 
receivables that become due from the public 
administrations and establishments,  it is also 
argued that a provision may be set aside for 
the receivables due from the public sector.  

Provision for doubtful receivables cannot be 
set aside for the accommodation bills and 
checks that are not based on an accrual purchase 
and sale transaction, and that are issued mainly 
for purposes of  meeting the financing needs 
of enterprises; since they are not issued in 
connection with  the sale of any goods or the 
rendering of any services realized for the 
purpose of acquisition or continuation of 
commercial or agricultural earnings.  

Composition with creditors does not mean that 
the receivable has become doubtful; just on the 
contrary,  through composition, a security is 
granted through decree that the receivables of 
the creditors will be paid  based on a payment 
schedule. Therefore, the receivables that are 
subject to composition with creditors, are not 
considered as doubtful receivables and 
accordingly,  provisions are not set aside over 
receivables of this type. 

In the event of the declaration of bankruptcy 
by customers who have purchased goods and 
services from the merchants on credit basis, 
provided that such receivables are registered 
at the bankrupt’s estate, provision may be set 
aside over the receivables in question. However, 
 in such cases, the provision must be set aside 
during the period in which the concerned 
receivable is registered in the bankrupt’s estate. 

During the transfer of corporations, provided 
that the required conditions are met,  the 
receivables that are formed in the transferred 
corporations, are allowed to be recorded as loss 
by  the acquiring company as receivables 
without value or as doubtful receivables.  In 
the case of  transfers through inheritance,  the 
receivables that were formed prior to the death 
of the deceased person, are allowed to be 
recorded as loss by  the inheritors as receivables 
without value or as doubtful receivables, 
provided that the required conditions are met.  

The doubtful receivables that were set aside 
for the receivables that were subsequently 
collected,  should be recorded as income and 
should be added to the tax base during the 
period on which they have been collected. 

The attachment of the properties owned by the 
debtor due to his default in the payment of his 
debts within the specified term, means that the 
receivable has become secured. Accordingly, 
provisions for doubtful receivables are  not set 
aside for receivables that have become subject 
to attachment. 

In order to set aside a provision over the 
receivables due from ordinary partnerships, a 
prosecution must have been initiated for each 
partner separately, and the receivable must 
have remained uncollected. 

Setting aside of a provision for the doubtful 
receivables due from the unlimited companies, 
is based on the condition that a legal prosecution 
has been initiated against the unlimited 
company and its partners, and that the concerned 
legal prosecutions must have remained without 
a tangible result.  

Provided that they fulfill the required conditions, 
the receivables of the holding companies due
from their subsidiaries and affiliates, can be 
recorded as loss through the setting aside of a 
provision during the period on which they have 
become doubtful.

In order to set aside a provision for receivables 
of whose debtors are abroad, generally, a legal 
or administrative action must have been initiated 
in the country where the debtor is resident.  
However, for the verification of the fact that 
the receivable due from abroad has become 
doubtful,  to documents to be procured from 
abroad must be certified by the Turkish consular 
representatives abroad, or must be apostiled in 
accordance with the provisions of the 
Convention on Abolishing the Requirement of 
Legalization for Foreign Official Documents 
Approval Obligation, prepared on the basis of 
the Hague Conference on International Private 
Law. 

According to one argument, the setting aside 
of  doubtful provision over the portion of the 
receivables relating to Value Added Taxes that 
have become doubtful, shall not be allowable, 
on grounds that such receivables are not  directly 
relevant to the acquisition and continuation of 
commercial earnings. According to another 
argument,  the separation of the receivable on 
the basis of the cost of goods and the VAT is 
not required, and that provided that the 
transaction is relevant to the acquisition and/or 
continuation of agricultural or commercial 
earnings, a provision for doubtful receivable 
may be set aside over the concerned receivable 
total.

E N G L I S H  T R A N S L A T I O N
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Hukuk Dünyas›ndan...&

BA⁄IMSIZ ‹DAR‹ 
OTOR‹TELER 
KAPSAMINDA 
REKABET KURUMU

Av. Berç GERMEYAN
Av. Eda DEN‹Z

I- G‹R‹fi
Türk ‹dare teflkilat›n›n yeni aktörleri olan 
Ba¤›ms›z Kurullar/Kurumlar; K›ta Avru-
pa’s›nda tart›fl›lmaya bafllayan ve Avrupa 
Birli¤i sürecinde önem tafl›yan idari teflki-
latlanma modeli kapsam›nda Türkiye’de 
de gündeme gelmifl ve idari reform çal›fl-
malar›n›n ürünü olarak ortaya ç›km›flt›r.

Birbirlerine bir çok noktada benzeyen, 
idari teflkilatlanma gelene¤imizden farkl› 
oldu¤u ve köklü yenilikler içerdi¤i 
söylenen, kimi zaman “ba¤›ms›z idari 
otoriteler” bafll›¤› alt›nda da toplanan 
ancak yasal düzenlemelerde, genellikle, 
“Kurum” ve onun karar organ› olarak 
“Kurul” oluflturmak fleklinde ortaya ç›kan 
teflkilatlanma modeli, son y›llarda devlet 
ve hukuk sisteminde a¤›rl›kl› yer iflgal 
etmeye bafllam›flt›r. Bu durumun uluslar 
aras› gereklerden kaynakland›¤› 
22.01.2002 tarihli ve 4734 say›l› Kamu 
‹hale Kanunu ile kurulan Kamu ‹hale 
Kurumunu düzenleyen 53 üncü maddenin 
gerekçesinde “Uluslar aras› ihale mev-
zuat›na uyum sa¤lamak üzere, kamu tüzel 
kiflili¤ini haiz, idari ve mali özerkli¤e 
sahip bir kurum kurulmas› gere¤i ortaya 
ç›km›flt›r. Bu nedenle uluslar aras› 
örneklere paralel olarak. Bütün ihale 
mevzuat›n› haz›rlamak ve uygulamay› 
yönlendirmek ...” için kurumun kuruldu¤u 
belirtilmek suretiyle yer almaktad›r.

Ba¤›ms›z idari kurumlar›n tümünün ayn› 
niteliklere sahip olduklar›n› söylemek 
uygun de¤ildir. Zira bu kurumlar iki ana 
bafll›k alt›nda toplanmaktad›r. Bir grup 
kamusal yaflam› yak›ndan ilgilendiren ve 
kamusal yaflam›n duyarl› sektörleri deni-
len alanlarda düzenleme ve denetim ifllevi 
yerine getirmektedir ki, bunlar›n tipik 
örnekleri RTÜK, SPK, BDDK, Rekabet 
Kurumu ve Kamu ‹hale Kurumudur. 
Ba¤›ms›z idari kurumlar›n ikinci grubuna 
girenler ise önceleri kamusal tekel biçi-
minde yürütülen kamu hizmetlerinin 
rekabete aç›l›p, özel giriflimin de bu 
alanlara girifli sa¤land›ktan sonra kamusal 
iflleticilerle özel iflleticilerin birlikte 
faaliyette bulunduklar› bu alanlar› düzen-
leme ifllevini yerine getirmek üzere 
oluflturulmufl ba¤›ms›z idari kurumlard›r 
ki, bunlar›n tipik örnekleri Telekomü-
nikasyon Kurumu, fieker Kurumu, Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkollü ‹çkiler 
Piyasas› Düzenleme Kurumu’dur.

Tekelci kamu hizmeti alanlar›n›n özel 
giriflime aç›lmas›na paralel olarak bu tür 
düzenleyici ba¤›ms›z idari kurumlar 
nitelik ve nicelik itibariyle artmaktad›r. 
Esasen Avrupa Birli¤i’nin kabul etti¤i ve 
üye ülkelerde uygulanmas›n› istedi¤i de, 
ayn› alanda kamusal ve özel iflleticiler 
birlikte faaliyette bulunuyorsa, düzenleme 
ifllevinin do¤rudan kamusal makamlar 
taraf›ndan de¤il, ba¤›ms›z düzenleyici 
idari kurumlar taraf›ndan yerine 
getirilmesidir.

Bu kurumlar›n özgün nitelikleri yap›sal 
ve ifllevsel olmak üzere iki aç›dan incele-
nebilmektedir. 

Yap›sal olarak;
•	ba¤›ms›z olmakla birlikte
•	idari kurum s›fat›n› ve kamu tüzel 		

kiflili¤i vasf›n› haiz bulunmaktad›r. 
‹fllevsel olarak;
•	Düzenleyici bir iflleve sahiptir,
•	Denetleyici bir iflleve sahiptir,
•	Yapt›r›m uygulama yetkisine sahiptir,
•	Hepsi olmamakla birlikte büyük ço¤un-

lu¤unun belli uyuflmazl›klar› çözme 
yetkisine sahiptir.

Rekabet Kurumu, 4054 say›l› Rekabetin 
Korunmas› Hakk›ndaki Kanun ile kurulan 
ve 1997 y›l›ndan itibaren etkin bir flekilde 
faaliyetlerini sürdüren Ba¤›ms›z ‹dari 
Otoriteler aras›nda görülmektedir.

Ba¤›ms›z ‹dari Otoritelerin (BIO) genel 
olarak ifllevi, toplum yaflam›n›n duyarl› 
alanlardaki kamusal ve özel etkinlikleri 
düzenlemek, izlemek, denetlemek, ayk›r› 
davran›fl ve durumlar› önlemek ve yapt›-
r›ma çarpt›rmak suretiyle kimi temel hak 
ve özgürlükleri ve ekonomik düzeni 
korumak ve güvence alt›nda bulun-
durmakt›r.

Ba¤›ms›z ‹dari Otorite kavram› ince-
lendi¤inde, kavramda geçen üç kelimenin 
BIO’lar›n üç temel özelli¤i yans›tt›¤› 
görülmektedir. Ba¤›ms›z sözcü¤ü, organik 
ve ifllevsel anlamda yürütme organ› 
karfl›s›nda kurumun ba¤›ms›zl›¤›n›; idari 
sözcü¤ü, yar› kamu tüzel kiflilikleri olsun 
olmas›n idari organ niteli¤inde olduklar›n›; 
otorite sözcü¤ü de, bunlar›n dan›flma 
organ› de¤il, düzenleyici ve birel idari 
icrai kararlar al›p uygulayan kurulufllar 
olduklar›n› göstermektedir. 

Ba¤›ms›z idari otoritelerin bu özellikleri, 
kurumsal özerklikleri, kurumun karar 
organ› olan Kurullar›n ba¤›ms›zl›klar› ve 
tarafs›zl›klar› aç›lar›ndan de¤erlendiri-
lebilecektir. Bu nedenle, Rekabet Kurumu 
ve Kurulu da incelenirken bu hususlar 
dikkate al›nacakt›r.

I. Özerk Kurum Olarak Ba¤›ms›z 
‹dari Otoriteler
Baz› istisnalar d›fl›nda (örne¤in Fransa), 
genelde ba¤›ms›z idari otoriteler ayr› 
kamu tüzel kiflileri olarak örgütlen-
mifllerdir. Zira, kamu tüzel kiflili¤i idari 
özerkli¤i sa¤lama yan›nda, özellikle Türk 
hukukunda yönetmelik gibi düzenleyici 
ifllemleri yapabilmenin de ön koflulu 
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Zira Rekabetin
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Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 20’inci 
maddesine göre Rekabet Kurumu; “kamu 
tüzelkiflili¤ini haiz, idari ve mali özerkli¤e 
sahip” ve “görevlerini yaparken ba¤›ms›z” 
olup, “hiçbir organ, makam, merci ve 
kifli kurumun nihai kararlar›n› etkilemek 
amac›yla emir ve talimat veremez.” 

Ba¤›ms›z idari otoritelerin faaliyetleri 
konusunda, yarg›sal denetim d›fl›nda, 
hiyerarfli ve vesayet türü bir idari denetime 
tabi olmad›klar› kabul edilmektedir. 
Ancak bu tarz bir idari denetim bulunma-
makla birlikte “iliflkili bakanl›k” kavram› 
gündeme gelmektedir. Ba¤l› ya da ilgili 
kurulufl tan›mlar›n›n yan›nda yeni bir 
kavram olan “iliflkili kurulufl” kavram› 
tan›mlanmaktad›r. Zira bu kapsamda 
olmak üzere iliflkili bakanl›k; “düzenleyici 
ve denetleyici kurumlar›n hükümet ile 
iliflkilerini yürütmek ve Kanun 
çerçevesinde belirlenen yetkileri kullanmak 
üzere kurumun kurulufl kanununda 
öngörülen bakanl›k” olarak tan›mlan-
maktad›r. Kavram ‹dare Hukuku aç›s›ndan 
mu¤lak olsa da, doktrinde bu kavram›n 
ba¤›ms›z idari otoritelerin de bir flekilde 
merkezi idare ile iliflkilendirilmesi, ancak 
ilgili veya ba¤l› kurulufl da olmamas› 
gere¤inden kaynaklanan pratik formül 
olarak bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Bu durumda Rekabetin Korunmas› 
Hakk›ndaki Kanun kapsam›nda düzen-
lenen iliflkili bakanl›k kavram›n›n da bu 
kapsamda de¤erlendirilmesinde sak›nca 
bulunmamaktad›r.

Ba¤›ms›z ‹dari Otoritelerin Bütçeleri
Otoritelerin bütçeleri genel bütçe içeri-
sinde say›lmay›p, özel bütçe olarak kabul 
edilmektedir. Örne¤in Rekabet Kurumu-
nun bütçesini de kendi yasas›nda bulunan 
gelirler oluflturmakta ve genel bütçeden 
pay al›nmamaktad›r. Kurumlar›n bütçeleri 
ve gelirleri aç›s›ndan ortaya ç›kan en 
önemli sorun, gelir kaynaklar›ndan birini 
kurumlar›n verecekleri idari para ceza-
lar›n›n oluflturmas›d›r. Bu durum kurum-
larda keyfi davran›fllara yol açabilece¤i 

yönünde hakl› da say›labilecek görüfller 
bulunmaktad›r. Hatta Fransa’da baz› 
otoritelerin özel gelir kaynaklar› da 
bulunmamaktad›r. 

Ba¤›ms›z ‹dari Otoritelerin Denetimi
Düzenleyici kurumlar›n, mali ifllemlerinin 
denetimi veya hesaplar›n›n denetimi ile 
karar ve ifllemlerinin denetiminin bir-
birinden ayr›lmas› gerekir. Düzenleyici 
kurumlar›n karar ve ifllemlerinin hukuka 
uygunlu¤unun denetimi idari yarg› 
yerlerince yap›lmaktad›r. Düzenleyici 
kurumlar için yetkili idari yarg› mercii, 
ilk derece mahkemesi olarak Dan›fltay 
fleklinde tespit edilmifltir.  

Bu kapsamda de¤erlendirildi¤inde, gerek 
Rekabet Kurumu/Kurulu gerekse di¤er 
düzenleyici kurullar›n kararlar›n›n yarg›sal 
denetimi yönünde bir çekince bulunma-
mas› gerekti¤i kanaatindeyiz. 

Di¤er taraftan, Düzenleyici kurumlar›n 
mali ifllemlerinin veya hesaplar›n›n dene-
timinde iç ve d›fl denetim öngörülmüfl; iç 
denetim Kurula b›rak›l›rken, d›fl deneti-
minin Say›fltay taraf›ndan denetlenmesi 
hususu düzenlenmifltir. 

Yeni bir denetim sistemi getirmeye çal›flan 
4743 say›l› “Mali Sektöre Olan Borçlar›n 
Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz› Kanun-
larda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda 
Kanun”, Cumhurbaflkan› taraf›ndan bir 
kez daha geri gönderilirken, geri 
gönderme gerekçesinde de yine mali 
denetimin Say›fltay taraf›ndan yap›lma-
s›n›n uygun olaca¤› belirtilmifltir. fiöyle 
ki, gerekçeye göre;

“...Geliri bütçeden, bütçe içi ya da 
d›fl› kamu kaynaklar›ndan oluflan, tüzel 
kiflili¤e sahip ve bir kamu hizmeti 
yapmak üzere kurulan kamu kurulufllar› 
TBMM’nin denetimine tabi olacaklard›r. 
Özel yasalarla kurulan ve gelirlerinin 
kamu geliri oldu¤undan kuflku 
duyulmayan kurul, üst kurul ya da 
kurumlar›n bu ölçütlerin tümünü tafl›d›¤› 

aç›kt›r....... Dolay›s›yla, denetimin TBMM 
ad›na denetim yapan ve ba¤›ms›z bir 
yüksek denetleme organ› olan Say›fltay’a 
verilmesi kurullar›n “özerk” yap›s›na 
daha uygun düflecektir.”

Rekabet Kurumunun kurulufl kanununda 
da, mali denetim organ› olarak Say›fltay 
düzenlenmifltir. Ancak bu denetimin ne 
flekilde yap›laca¤› yönünde herhangi bir 
düzenleme bulunmamaktad›r. Cumhur-
baflkan›’n›n gerekçesinde de belirtildi¤i 
üzere, kamu kaynaklar›n›n kullanan bu 
tür yap›lar›n mali denetimin Say›fltay 
taraf›ndan yap›lmas› uygun olacakt›r.

II. Ba¤›ms›z ve Tarafs›z Bir 
Karar Organ› Olarak Kurullar›n 
Niteli¤i
Ba¤›ms›z idari otoritelerin ba¤›ms›zl›klar› 
aç›s›ndan, karar organ› olan kurullar› 
oluflturan üyelerin statüsü de özel bir 
önem tafl›maktad›r. Zira, bu tür kurulufl-
lar›n ba¤›ms›z çal›flmalar›n›n temel 
güvencesi, karar organlar›n› oluflturan 
üyeleri siyasal etkilerden ve çeflitli özel 
ç›kar gruplar›ndan ba¤›ms›z olmalar›n›n 
sa¤layacak bir statüye sahip olmalar›d›r. 

Ba¤›ms›z ve tarafs›z bir karar organ›n›n 
oluflturulmas› oldukça zordur. Bununla 
ilgili olarak çeflitli ülkelerde farkl› 
uygulamalara gidilmifltir. Seçim ve atama 
yetkisinin siyasi iktidara tan›nd›¤› 
durumlarda, seçim ve ataman›n siyasi 
olmayan organ veya makamlar›n 
gösterecekleri adaylar aras›ndan yap›lmas› 
da bu uygulamalardan biridir. Yine 
kurullara üye seçiminde, düzenleme ve 
denetleme konusu sektörde faaliyette 
bulunanlar›n oluflturdu¤u mesleki 
kurulufllar›n da aday göstermeleri 
usulünün benimsendi¤i görülmektedir. 
Üyelerin ba¤›ms›zl›¤›n› ve tarafs›zl›¤›n› 
sa¤laman›n yöntemlerinden bir de üyelerin 
görev sürelerini uzun tutmak (örne¤in alt› 
y›l gibi), yeniden seçilme olana¤› 
tan›mamak ve görev süreleri dolmadan 
görevden al›nmalar›n› çok s›k› koflullara
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ba¤lay›p, bu koflullar›n varl›¤› saptamay› 
atamaya yetkili organ›n mutlak takdirine 
b›rakmamakt›r. Bunlar üyelerin görevde 
güvencelerini sa¤layan düzenlemelerdir. 

III. Di¤er Ülke Düzenlemeleri 
‹le Karfl›laflt›rmalar
Rekabet Kurumunun etkinli¤ine iliflkin 
olarak verilecek iki Ülke örne¤inde iki 
farkl› tür düzenleme ile karfl›lafl›lacakt›r. 
‹lk olarak, Türk Hukukuna nazaran daha 
kat› kurallara ba¤lanm›fl olan Hollanda 
Hukuk Sistemi içerisindeki Rekabet 
Kurumu; ard›ndan da çok daha esnek bir 
yap›ya sahip olan Güney Kore’deki 
uygulamalar gözler önüne serilecektir.

Hollanda Örne¤i;
Hollanda Rekabet Sözleflmesi, 1 Ocak 
1998 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Süreç 
içerisinde 2001 y›l›nda, bu Yasan›n icrai 
iflleyiflini yerlefltirmek için Hollanda 
Rekabet Kurumu (NMA) infla edilmifltir. 
NMA, Ekonomik ‹fller Bakanl›¤›n›n 
alt›nda kurulmufltur. Bafllang›çta, amaç 
NMA’ya tam bir ba¤›ms›zl›k sa¤lamakt›r 
ve bunun için Bakanl›k birel olaylarda 
yönerge ç›karma yetkisini kaybetmeyi 
göze almaktad›r.

2001 y›l›nda Ekonomik ‹fller Bakanl›¤›, 
Genel Müdürlü¤ü yönerge ç›karma 
konusunda yetkilendirmifltir. 2001 y›l›na 
kadar geçen üç y›ll›k süreçte Rekabet 
Kurumunun ba¤›ms›z bir otorite niteli¤ine 
bürünemedi¤i görülmüfltür. 

Mart 2001 y›l›nda, hükümet parlamentoya 
Rekabet Kurumuna “Ba¤›ms›z ‹dari 
Otorite” statüsünün verilmesi için bir 
kanun tasar›s› sunmufltur. Bu kanun 
tasar›s› henüz kabul edilmifl de¤ildir. 
Kanun tasar›s›n yürürlü¤e girmesi ile 
birlikte, Genel Müdürlük daha fazla 
Bakanl›¤›n memuru olamayacak ve 
Bakanl›¤a karfl› da sorumlu bulunma-
yacakt›r. Bakanl›k, gelecekte sadece siyasi 
sorunlar ile ilgilenir olacakt›r. Bu siyasi 
sorunlar için Bakanl›k genel yönergeler 
ç›karabilecektir. Ayr›ca, Bakanl›k, Reka-

bet Kurumunun Hollanda Devletini 
uluslararas› alanda temsile uygun olma-
s›na kadar uluslararas› organizasyonlarda 
temsil yetkisine sahip bulunma yan›nda; 
genel olarak bütçe mekanizmas› sayesinde 
sistemin iflleyiflinden sorumlu olmaya 
devam edecektir.

Güney Kore örne¤i; 
Hollanda örne¤inin aksine, Kore’deki 
uygulamalarda daha esnek bir yap›n›n 
bulundu¤u görülecektir. Kore’de Rekabet 
Kurumunun ba¤›ms›zl›¤›, en uygun 
amac›n belirlenmesinde çok önemli bir 
faktör olarak göze çarpmaktad›r. Uygu-
lamada, Rekabet Kurumu her türlü siyasi 
idari otoritenin etkisinden ba¤›ms›z 
olmaktad›r. Rekabet Kurumunun çok 
önemli bir parças› olan ba¤›ms›zl›k sadece 
Hükümet içindeki di¤er otoritelerden 
ba¤›ms›zl›k de¤il; ayn› zamanda baflkan 
ve baflkan yard›mc›lar›n› da kapsayan 
kurum üyelerinin statüsünün korunmas›n› 
da sa¤lamakt›r.Rekabet Kurumunun 
ifllemlerinde ba¤›ms›z olmas›na ek olarak, 
hukuki ba¤›ms›zl›¤a da sahip oldu¤u 
görülmektedir. fiöyle ki; e¤er Kurum gün-
lük ifllemlerinde, di¤er siyasi ya da idari 
kurumlardan biri taraf›ndan etki alt›na 
al›nmaya çal›fl›l›rsa, hukuki ba¤›ms›zl›¤› 
buna engel olacakt›r.

IV. Sonuç
Buraya kadar aktar›lan hususlardan da 
anlafl›ld›¤› flekilde, Ba¤›ms›z ‹dari Oto-
ritelerin özerk olup, ba¤›ms›z ve tarafs›z 
bir karar organ›na sahip olmalar› asli 
unsurlar›ndan say›lmaktad›r. Özerklik 
kapsam›nda, otoritelerin kamu tüzel 
kiflili¤ini haiz olmalar›, yarg›sal denetim 
d›fl›nda hiyerarfli ve vesayet türü bir idari 
denetime tabi olmamalar›, özel bir bütçeye 
sahip olmalar› unsurlar› s›ralanabilecektir. 
Bu unsurlar, özerklik kavram›n›n kabulü 
için üçü bir arada bulunmas› gereken 
olmazsa olmaz koflullardan olmay›p, yine 
de özelikle belirlenirken göz önünde 
bulundurulabilecek kavramlardand›r. 

Ba¤›ms›z ‹dari Otoritelerin ve dolay›s›yla 

Rekabet Kurumunun denetimi hususu-
na gelince; otoritelerin karar ve ifllem-
lerinin mali ve yarg›sal denetimi düzen-
lenmektedir. Her iki hususta yukar›da 
aç›klanan flekilde yap›lan düzenlemelerin 
yerinde oldu¤u kanaatindeyiz. Zira 
yarg›sal denetimde ilk derece mahkemesi 
olarak Dan›fltay’a gidilecek; mali denetim 
ise iç ve d›fl denetim olarak ayr›larak d›fl 
denetim bir kamu kuruluflundan 
bahsedildi¤i için hakl› olarak Say›fltay 
taraf›ndan gerçeklefltirilecektir.
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Resmi
Gazete’den...                                     			

Derya YALIM

18.10.2004, Ücret Garanti Fonu 
Yönetmeli¤i, Resmi Gazete’ de 
yay›mland›. 
Yönetmelik, 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 33 

üncü maddesinde belirtilen, ‹flverenin 

konkordato ilan etmesi, iflveren için aciz 

vesikas› al›nmas› veya iflas› nedenleri ile 

iflverenin ödeme güçlü¤üne düfltü¤ü hallerde 

geçerli olmak üzere, iflçilerin ifl iliflkisinden 

kaynaklanan son üç ayl›k ücret alacaklar›n› 

karfl›lamak amac› ile ‹flsizlik Sigortas› Fonu 

kapsam›nda ayr› bir Ücret Garanti Fonu’nun 

oluflum ve uygulanmas›na iliflkin usul ve 

esaslar› düzenlemek amac›yla yay›m-

lanm›flt›r. Buna göre fon, Türkiye ‹fl Kurumu 

Yönetim Kurulu kararlar› çerçevesinde, 

‹flsizlik Sigortas› Fonu kapsam›nda 

iflletilecek ve yönetilecektir. Ücret Garanti 

Fonu gelirleri, iflverenlerce iflsizlik sigortas› 

primi olarak yap›lan ödemelerin iflveren 

pay›n›n y›ll›k toplam›n›n yüzde biri ile bu 

primlerin de¤erlendirilmesinden elde edilen 

kazançlardan oluflacakt›r. 18.10.2004 

tarihinden itibaren, ifl sözleflmesinin devam 

edip etmedi¤ine bak›lmaks›z›n; iflverenin 

ödeme güçlü¤üne düfltü¤ü hallerde, ifl 

sözleflmesinden kaynaklanan ayl›k 

ücretlerini alamamas› nedeniyle, ücret 

alaca¤› bulunan iflçi taraf›ndan; son üç ayl›k 

ücretlerinin ödenmedi¤ini gösteren iflçi 

alacak vergisi veya son üç ayl›k ücret 

alaca¤›n› gösteren sair belge (yönetmelik 

ekinde yer almaktad›r) ile birlikte, ‹cra ve 

‹flas Kanununun 143 üncü maddesi uyar›nca 

‹cra Dairesinden al›nan aciz vesikas› veya 

105 inci maddenin birinci f›kras› uyar›nca 

al›nacak aciz vesikas› hükmündeki belge 

ya da iflas›n aç›lmas›na dair mahkeme

karar›n›n tasdikli suretinin veya ‹cra ve ‹flas 

Kanununun 166 nc› maddesi uyar›nca ilan 

edildi¤ini gösteren belge ya da ‹cra tetkik 

merciince verilen konkordato mühleti 

karar›n›n tasdikli sureti veya ‹cra ve ‹flas 

Kanununun 288 inci maddesi uyar›nca ilan 

edildi¤ini gösteren belgeyi ibraz ederek 

Türkiye ‹fl Kurumunun il ve ilçelerde kurulu 

birimlerine bafl vurulmas› gerekir. Kurum 

birimleri, baflvuru tarihinden itibaren en 

geç otuz gün içinde iflçiye, son üç ayl›k 

ücret alaca¤›n› ödeyerek durumu ivedilikle, 

ilgili icra-iflas müdürlüklerine veya 

konkordato komiseri ile iflverene bildirirler. 

Bununla birlikte, yönetmelik kapsam›ndaki 

iflverenlerin iflsizlik sigortas› primi öde-

memifl olmalar›, iflçilerin söz konusu 

yönetmelikteki haklardan yararlanmalar›na 

engel teflkil etmeyecektir. Bununla birlikte, 

10.06.2003 tarihinden itibaren yönetmelik 

kapsam›nda ücret alaca¤›n› alamam›fl olan 

iflçiler de, Türkiye ‹fl Kurumunun il ve 

ilçelerde kurulu birimlerine baflvurmalar› 

halinde, yönetmelik hükümlerinden yarar-

lanabileceklerdir.

21.10.2004, Özel Tüketim Vergisi 
Tutarlar›n›n Belirlenmesine ‹liflkin 
Bakanlar Kurulu Karar› 
(2004/8021), Resmi Gazete’de 
yay›mland›. 
Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 nci 

maddesiyle Bakanlar Kurulu’na verilen 

yetki kullan›larak, Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu’na ekli (I) say›l› listenin A ve B 

cetvellerinde yer alan baz› mallara iliflkin 

özel tüketim vergisi tutarlar› yeniden 

belirlenmifltir. Bu ba¤lamda, oktan› (RON) 

95 veya daha fazla fakat 98’den az olan 

kurflunsuz süper benzinin her bir litresinden 

1.067.500-lira, oktan› (RON) 98 veya daha 

fazla olan kurflunsuz süper benzinin her bir 

litresinden 1.174.000-lira, kurflunlu süper 

benzinin her bir litresinden 1.085.500-lira 

özel tüketim vergisi tahsil edilecektir.

31.10.2004, 2005 Y›l› Program›, 
Resmi Gazete’de yay›mland›. 
Devlet Planlama Teflkilat› taraf›ndan, VIII. 

Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› (2001-2005) 

kapsam›nda,  ekonomik büyümeyi 

sürdürürken enflasyonu daha da afla¤› 

çekmek, mali ve parasal disipline devam 

ederek faiz d›fl› fazla hedefine ulafl›lmas›n› 

sa¤lamak ve bu süreçte kamu borçlar›n›n 

sürdürülebilirli¤ini koruyarak borç stokunu

azaltmak temel amaçlar›yla haz›rlanan 

“2005 y›l› Program›”nda, 2005 y›l›nda, 

Gayri Safi Milli Has›lan›n % 5 oran›nda 

büyümesi suretiyle 480,9 katrilyon lira 

olmas› hedeflenirken, y›ll›k TEFE ve TÜFE 

art›fl›n›n % 8 olaca¤› öngörülmüfltür. 

Programda ayr›ca ihracat›n 71 milyar dolar 

ve ithalat›n ise 104 milyar dolar olaca¤› 

öngörülmektedir. Di¤er taraftan, 2005 

y›l›nda bütçe harcamalar› toplam› 167,9 

katrilyon lira, bütçe gelirleri toplam› ise 

138,8 katrilyon lira olarak öngörülmektedir. 

Gelirler ile harcamalar aras›ndaki fark olan 

29,1 katrilyon lira ise borçlanma yoluyla 

finanse edilecektir. Bütçe giderlerinin 39,3 

katrilyon liras› personel giderleri, 22 

katrilyon liras› sosyal güvenlik kurumlar›na 

yap›lacak aktarmalar, 56,6 katrilyon liras› 

faiz ödemeleri ve 10,1 katrilyon liras› da 

yat›r›m harçamalar› için ayr›lm›flt›r. Di¤er 

taraftan, 2005 y›l› bütçesinde öngörülen 

gelirlerin 118,9 katrilyon liral›k k›sm› vergi 

gelirlerinden, kalan 19,9 katrilyon liras› ise 

vergi d›fl› gelirler, sermaye gelirleri ile al›nan 

ba¤›fl ve yard›mlardan oluflmaktad›r.

02.11.2004, 4760 Say›l› Özel 
Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli 
(II) Say›l› Listede Yer Alan Baz› 
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim 
Vergisi Oranlar›yla ‹lgili Bakanlar 
Kurulu Karar› (2004/8032), Resmi 
Gazete’de yay›mland›. 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) 

say›l› listede yer alan binek otomobillere 

(87.03) iliflkin Özel Tüketim Vergisi oranlar›, 

Bakanlar Kurulu’nca, Özel Tüketim Vergisi 

Kanunun 12 nci maddesiyle kendisine 

verilen yetki kullan›larak, 04.11.2004 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 

yeniden belirlenmifltir. Buna göre, Özel 

Tüketim Vergisi oranlar›, belirtilen tarihten 

itibaren, silindir hacmi 1600 cm3’ü 

geçmeyen otomobiller için % 37 (mevcut 

oran % 30); silindir hacmi 1600-2000 cm3 

aras›nda olanlar için % 60 (mevcut oran 

% 52) ve silindir hacmi 2000 cm3’den daha 

fazla olanlar için de % 84 (mevcut oran 

% 75) olarak uygulanacakt›r.
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S ‹ R K Ü L E R - ‹ N D E K S *

* Yukar›daki tablo, 27.09.2004-11.11.2004. tarihleri aras›nda yay›mlanan Sirkülerleri içermekte olup, taraf›n›zca daha kolay takibi amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Vergi Bar›fl› Kanunu’ndan yararland›r›lan vergi borçlar›n›n süresinde ödenmemifl taksitleri için son ödeme günü, 30.Eylül.2004

‹flsizlik sigortas›nda indirimli prim oran› uygulamas› kal›c› hale getirildi

Malul ve sakatlar›n kullan›m› için ithal edilen araçlara uygulanmakta olan gümrük vergisi muafiyeti, bu araçlar›n motor hacminin 
belirlenen s›n›rlar› aflmamas› kofluluna ba¤land›

Maliye Bakanl›¤›’n›n, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamas›n›n usul ve esaslar›na iliflkin Genel 
Tebli¤i Resmi Gazete’de yay›mland›

2004 y›l› üçüncü üç ayl›k geçici vergilendirme dönemine iliflkin yeniden de¤erleme oran›, Maliye Bakanl›¤›'nca % 7,3 olarak 
tespit ve ilan edildi

01.01.2004-30.09.2004 tarihleri aras›nda yay›mlanan Sirkülerlerimiz 

‹flletmelerin aktifinde kay›tl› olan ve ‹MKB’de ifllem gören Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar›n›n, 30.09.2004 tarihi itibar›yla 
de¤erlemesinde esas al›nacak borsa rayiçleri aç›kland›

Yeni Türk Liras› ile ilgili çal›flmalar son aflamaya geldi

Mevduat faizi, repo kazanc›, Hazine Bonosu Devlet Tahvili faizi ve di¤er baz› gelirlerin beyan› ve vergilendirilmesi rejiminde daha 
önce geçici madde hükümleri ile yap›lan düzenlemelerle ilgili bir HATIRLATMA!

2005 y›l› bafl›ndan itibaren Yeni Türk Liras› kullan›m›n›n, özel kesim muhasebe sistemine yans›malar›na iliflkin Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebli¤i, Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mland›

2004 y›l›na iliflkin y›ll›k ve munzam aidatlar›n ikinci taksitlerinin, Ekim 2004 ay› sonuna kadar, kay›tl› bulunulan oda ve borsalara 
ödenmesi gerekiyor

Adli yarg›da önemli bir ad›m: Bölge Adliye Mahkemeleri kuruluyor

Bankalar, özel finans kurumlar› ve di¤er kurumlar›n, menkul sermaye iratlar› üzerinden yapt›klar› vergi tevkifat›n› ayr› bir muhtasar 
beyanname ile beyan etmeleri gerekiyor

Anonim ve limited flirketlerin kurulufllar›nda ve sermaye art›r›mlar›nda, Rekabet Kurumu’na, konulan veya art›r›lan sermayenin 
onbinde 4’ü tutar›nda ödeme yap›lacak

Ödeme kaydedici cihazlardan al›nan ayl›k raporlar›n Katma De¤er Vergisi beyannamesine eklenmesi uygulamas›na, beyannamelerini 
internet üzerinden gönderecek mükellefler bak›m›ndan  son verildi

Hesap ve ifllemleri yeminli mali müflavir taraf›ndan tasdik edilen mükellefler, muhtasar ve katma de¤er vergisi beyannamelerini 
elektronik ortamda do¤rudan kendileri gönderebilecekler

Maliye Bakanl›¤›, finansman gider k›s›tlamas› oran›n› % 7,6 olarak belirledi

Sermayesi belirlenen asgari s›n›rlar›n alt›nda bulunan anonim ve limited flirketlerin, sermaye art›r›m› için 2004 y›l› sonuna kadar 
müracaat etmeleri gerekiyor   

Tam Mükellef Gerçek Kiflilerin Eurobond Sat›fl›ndan Elde Ettikleri Al›m Sat›m Kazançlar›n›n Hesaplama Yöntemi Maliye Bakanl›¤› 
Taraf›ndan Aç›kl›¤a Kavuflturuldu

Binek otomobillere iliflkin Özel Tüketim Vergisi oranlar› art›r›ld›

2005 y›l› bütçesinin TBMM’nde görüflülmesine bafllan›yor

Geçici vergi beyannamesinin verilmesi ve verginin ödenmesi süreleri uzat›ld›

Seminer Duyurusu-YTL
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Concerning Tax	 December 2004
PRACTICAL INFORMATION 

The upper limit for drawing up of retail sales slips or payment 
recording device voucher (as of 01.01.2004)	 440.000.000.-
Income Tax Withholding Applied on the progress payments 
paid to those performing multi-year construction and repair work	 %5
Income Tax levied on rental fees paid for places of business	 %22
Income tax withholding levied on leasing transactions within the 
framework of the Financial Leasing Act 	 %1
Income tax withholding levied on independent professional payments	 %22
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a maximum maturity of 3 months)	 %18
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a maximum maturity of 1 year)	 %12
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts (with a minimum maturity of 1 year)	 %7
Income tax withholding levied on interests paid over foreign 
exchange deposit accounts (with a maximum maturity of 1 year)	 %24
Income tax withholding levied on interests paid over foreign 
exchange deposit accounts (with a minimum maturity of 1 year)	 %18
Income tax withholding levied on interest income from government 
bonds and treasury bills (in TL or issued over foreign exchange)	 % 0
Income tax withholding levied on repo gains	 %22
The upper limit to be sought for the furniture, fittings and 
fixtures to be directly expense-recorded (as of 01.01.2004)	 440.000.000.-
The amount exempted from income tax in rental fees 
paid for housing (2004)	 1.800.000.000.-
Default interest	 %64
Disability allowance (year 2004, for 1st degree disabled)	 440.000.000.-
Disability allowance (year 2004, for 2nd degree disabled)	 220.000.000.-
Disability allowance (year 2004, for 3rd degree disabled)	 110.000.000.-

THE RATES OF REVALUATION APPLICABLE FOR THE LAST (3) YEARS
For the year 2003	 %28,5
For the Year 2002  	 %59
For the Year 2001  	 %53,2
Note: Taxpayers who apply special fiscal years, shall take as basis the rate corresponding to the calendar 
year on which the special fiscal year has begun. 

DISCOUNT AND INTEREST RATES APPLICABLE ON THE REDISCOUNT AND 
ADVANCE TRANSACTIONS 

Applicable Against Notes With Maturity of not more than (3) Months 
(Published in the Official Gazette dated 15.06.2004)
Rate of Discount Applicable on Rediscount Transactions (Annual)	 38%
Rate of Discount Applicable on Advance Transactions	 42%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 42% rate will be taken as basis during the
rediscount of the notes payable and notes receivable through imputed discount method. 

DOMESTIC DAILY ALLOWANCES EXEMPTED FROM INCOME TAX

Gross Salary Total to be Paid as of 	 Daily Allowance Exempted
01.07.2004	 from Income Tax	
821.845.000 and higher	 23.000.000
814.895.200- 821.844.999	 20.000.000
736.903.000- 814.895.199	 18.000.000
628.795.000- 736.902.999	 16.000.000
490.378.150- 628.794.999	 14.000.000
490.378.149 and lower   	 13.000.000

THE RATES OF DEFERMENT INTEREST AND DELAY SURCHARGES TO BE 
CALCULATED PURSUANT TO LAW 6183
Rates of Delay Interest (Period)	 Rate (%)
21.12.2000-30.03.2001	 3
31.03.2001-01.02.2002	 6
02.02.2002-11.11.2003 	 5
As of 12.11.2003                                                                    	 3
Rates of Delay Surcharge (Period)	 Rate (%)
02.12.2000-28.03.2001	 5
29.03.2001-30.01.2002	 10
31.01.2002-11.11.2003 	 7
As of 12.11.2003                                                                                   	  4

RATES OF INVESTMENT ALLOWANCE (FOR 2004)
Place of Investment	 Rate of Investment Allowance (%)
Investments in Normal Regions	 40
Investments in Sectors of Special Significance 	 100
Investments to be Realized in Regions of Priority in Development	 100
Investments to be Realized in Organized Industrial Zones 	 100
Investments Exceeding US$ 250 million	 200
* The rates shown in the above table are for the investment expenditures to be realized within the 
framework of the incentive certificates for which application has been submitted prior to 24.04.2003. 
The rate of discount of 40% will be applicable for all investment expenditures to be realized without the 
support of investment expenditures, disregarding the place and type of investment.

TEMPORARY TAX RATES (FOR 2004)
For Income Lax Liables 	 %20
For Corporation tax Liables      	 %33

CHILDREN ALLOWANCE TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX 
(As of 01.07.2004)

Children Allowance exempted from Income tax for 
each child (Not more than two children)   	 9.652.500.-

MEAL ALLOWANCE EXEMPTED FROM INCOME TAX/DAILY        

As of 01.01.2004 (Excluding VAT) 	 7.000.000.-

STAMP DUTY RATES TO BE LEVIED OVER DOCUMENTS RELATING TO CERTAIN 
TRANSACTIONS (2004)

On Wages   	 0.6%
On Advance  Receipts 	 0.75%
On Rent Contracts 	 0.15%
(over the rental fee to be determined according to the contract period)  	
Tender Awards   	 0.45%
Balance Sheets 	 12.300.000.-
Profit/Loss Statements 	 5.900.000.-
Annual Income Tax Returns 	 15.000.000.-
Annual Corporation tax Returns 	 20.000.000.-
Income Withholding Tax Returns 	 10.000.000.-

INCOME TAX TARIFF APPLICABLE ON  INCOME 
(for the year 2004) 

Income Brackets	 Tax Rate (%)

Up to TL 6 billion	 20
For TL 14 billion: for  the first TL 6 billion, TL 1,200 billion, for above: 	 25
For TL 28 billion: for the first TL14 billion, TL 3,200 million, for above: 	 30
For TL 70 billion: for the first TL 28 billion, TL 7,400 million,for above: 	 35
For TL 140 billion: for the first TL  70 billion, TL 22,100 million, for above: 	 40
For more than TL 140 billion: for the first TL 140 billion,TL 50,100 million 
for above: 	 45
*  During the taxation of the wage income, the tax rates referred to above shall be applied through 
reduction by 5 points. 

PENALTIES OF NON-COMPLIANCE ENVISAGED FOR CERTAIN ACTS (year 2004)

Acts of Non-Compliance	 Penalty Total
Failure to Issue and to Receive invoices, expense receipts,	 10%(of the amount required 

independent professional vouchers and producer’s receipts	 to be specified in the invoice)	

Failure to Issue and to Receive invoices, expense receipts	 107.000.000.- 

independent professional vouchers, producers’ receipts 
(for non-tax liables) 	 21.400.000.-
Failure to keep available or to display tax plates 	 107.000.000.-
Failure to comply with  the obligations concerning tax 
account number (for each transaction of non-compliance)	 128.000.000.-
Failure to comply with the obligation of notification concerning 
tax account numbers 	 500.000.000.-
Failure to provide the  information requested by the authorities
(1st Class Merchants) 	 1.070.000.000.-
Failure to comply with the uniform chart of accounts and 
the procedures and principles concerning financial statements 	 2.500.000.000.-

MINIMUM WAGE TOTALS  (01.07.2004)

Gross Total		 444.150.000.-
SSK Premium 		 62.181.000.-
Unemployment Insurance Premium		 4.441.500.-
Income Tax Base 		 377.527.500.-
Income Tax		 56.629.125.-
Stamp Duty 		 2.664.900.-
Withholdings Total 		 125.916.525.-
Net Total 		 318.233.475.-

UPPER AND LOWER LIMITS TAKEN AS BASIS IN THE CALCULATION OF THE 
INSURANCE PREMIUM (As of 01.07.2004)

Upper Limit  (As of 01.07.2004)	 2.886.975.000.-
Lower Limit  (As of 01.07.2004)	 444.150.000.-

UNEMPLOYMENT INSURANCE PREMIUM TOTALS  
(between 01.01.2004 - 31.12.2004)

From the Worker	 1%
From the Employer	 2%
Government Contribution	 1%

SEVERANCE INDEMNITY TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX  
As of 01.07.2003	 1.389.950.000.-
As of 01.07.2004	 1.574.740.000.-

22
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Vergi Hakk›nda	 Aral›k 2004
Perakende Sat›fl Fifli veya Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli Düzenleme 
Üst S›n›r› (01.01.2004’den itibaren)		 440.000.000.-
Y›llara sari inflaat ve onarma ifllerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri 
üzerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj› 		 %  5
‹flyeri kira ödemelerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›	 % 22
Finansal Kiralama Kanunu kapsam›ndaki kiralama ifllemlerinden
yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›		 % 1
Serbest Meslek kazançlar› üzerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›	 % 22
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (3 aya kadar vadeli)		 %18
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›la kadar vadeli)		 % 12
Mevduat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›ldan uzun vadeli)	 % 7
Döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›la kadar vadeli)		 % 24
Döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (1 y›l ve daha uzun vadeli)	 % 18
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirleri üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (TL veya yabanc› para cinsinden ihraç edilmifl) 	 % 0
Repo kazançlar› üzerinden yap›lan Gelir Vergisi stopaj›	 % 22
Do¤rudan gider yaz›labilecek demirbafllar için aranacak üst s›n›r  
(01.01.2004’den itibaren) 		 440.000.000.-
Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2004)	1.800.000.000.-
Temerrüt Faizi 		 % 64
Sakatl›k indirimi (2004 y›l›, 1.derece sakatlar)	 440.000.000.-
Sakatl›k indirimi (2004 y›l›, 2.derece sakatlar)	 220.000.000.-
Sakatl›k indirimi (2004 y›l›, 3.derece sakatlar)	 110.000.000.-

01.01.2004 tarihinden itibaren (KDV hariç)	 7.000.000.-

PRAT‹K B‹LG‹LER

SON (3) YILIN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
2003 Y›l› için		 % 28,5
2002 Y›l› için		 % 59
2001 Y›l› için		 % 53,2
Not: Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, de¤erleme ifllemlerinde, özel hesap döneminin 
bafllad›¤› takvim y›l›na ait oran› esas alacaklard›r.

REESKONT VE AVANS ‹fiLEMLER‹NDE UYGULANACAK 
ISKONTO VE FA‹Z ORANLARI

Vadelerine En Çok (3) Ay Kalan Senetler Karfl›l›¤›nda Yap›lacak;
(15.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.)
Reeskont ‹fllemlerinde Uygulanacak ‹skonto Oran› (Y›ll›k)	 % 38
Avans ‹fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oran› (Y›ll›k)	 % 42
Not: 238 Seri No’lu VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle 
reeskontu iflleminde, 15.06.2004 tarihinden itibaren %42 oran› esas al›nacakt›r.

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YURT ‹Ç‹ GÜNDEL‹K TUTARLARI
(01.07.2004 tarihinden itibaren)

Brüt 		 Gelir Vergisinden ‹stisna
Ayl›k Tutar›		 Gündelik Tutar› (TL)
821.845.000 ve fazlas›		 23.000.000
814.895.200- 821.844.999		 20.000.000
736.903.000- 814.895.199		 18.000.000
628.795.000- 736.902.999		 16.000.000
490.378.150- 628.794.999		 14.000.000
490.378.149 ve daha afla¤›s›   		 13.000.000

6183 SAYILI YASAYA GÖRE HESAPLANACAK 
TEC‹L FA‹Z‹ VE GEC‹KME ZAMMI ORANLARI

Tecil Faizi Oranlar› (Dönem)		 Oran (%)
21.12.2000-30.03.2001		 3
31.03.2001-01.02.2002		 6
02.02.2002-11.11.2003		 5
12.11.2003 ‘den itibaren                                                                             	 3
Gecikme Zamm› Oranlar› (Dönem)		 Oran (%)
02.12.2000-28.03.2001		 5
29.03.2001-30.01.2002		 10
31.01.2002-11.11.2003		 7
12.11.2003’den itibaren		 4

YATIRIM ‹ND‹R‹M‹ ORANLARI (2004 YILI)
Yat›r›m Yeri		 Yat›r›m ‹ndirim Oran› (%)
Normal yörelerde yap›lacak yat›r›mlar		 40
Özel önem tafl›yan sektör yat›r›mlar›		 100
Kalk›nmada öncelikli yörelerde yap›lacak yat›r›mlar	 100
Organize sanayi bölgelerinde yap›lacak yat›r›mlar	 100
250 Milyon USD’n› aflan yat›r›mlar		 200
* Yukar›daki tabloda gösterilen oranlar, 24.04.2003 tarihinden önce müracaat edilmifl teflvik belgeleri 
kapsam›nda yap›lacak yat›r›m harcamalar› içindir. 24.04.2003 tarihinden sonra, teflvik belgesiz olarak 
yap›lacak tüm yat›r›m harcamalar› için, yat›r›m yerine, tutar›na ve türüne bak›lmaks›z›n %40 indirim 
oran› uygulanacakt›r.

GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI (2004 YILI)
Gelir Vergisi Mükelleflerinde 		 % 20
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde 		 % 33

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA ED‹LM‹fi ÇOCUK YARDIMI TUTARI
(01.07.2004 tarihinden itibaren)

Her bir çocuk için gelir vergisinden istisna çocuk yard›m›	 9.652.500.-
(‹ki çocu¤u aflmamak koflulu ile)

BAZI F‹‹LLER ‹Ç‹N ÖNGÖRÜLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(2004)

Usulsüzlük Fiilleri		 Ceza Tutar›
Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, 	 faturada belirtilmesi gereken 

müstahsil makbuzu verilmemesi ve al›nmamas›	  bedelin %10’u 		
(asgari 107.000.000.-)

Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu
verilmemesi ve al›nmamas› (vergi mükellefi olmayanlar için)	 21.400.000.-
Vergi levhas› bulundurulmamas› veya as›lmamas›	 107.000.000.-
Vergi kimlik numaras› ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas›
(her bir ifllem için)		 128.000.000.-
Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 500.000.000.-
Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. s›n›f tüccarlar)	 1.070.000.000.-
Tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin usul ve
esaslara uyulmamas›		 2.500.000.000.-

ASGAR‹ ÜCRET (01.07.2004 tarihinden itibaren)

Ödemeler/Kesintiler	                                                  16 yafl›n›				
doldurmufl çal›flanlar

Brüt Tutar		 444.150.000.-
SSK Primi		 62.181.000.-
‹flsizlik Sigortas› Primi		 4.441.500.-
Gelir Vergisi Matrah› 		 377.527.500.-
Gelir Vergisi		 56.629.125.-
Damga Vergisi		 2.664.900.-	
Kesintiler Toplam›		 125.916.525.-
Net Tutar		 318.233.475.-

S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS TAVAN VE TABAN KAZANÇ TUTARLARI 
(01.07.2004 tarihinden itibaren)

Tavan (01.07.2004 tarihinden itibaren)		 2.886.975.000.-
Taban (01.07.2004 tarihinden itibaren)		 444.150.000.-

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI PR‹M‹ ORANLARI (01.01.2004 -31.12.2004 tarihleri aras›nda)
‹flçiden		 % 1
‹flverenden		 % 2
Devlet Katk›s›		 % 1

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA KIDEM TAZM‹NATI TUTARLARI
01.07.2003 tarihinden itibaren		 1.389.950.000.-
01.07.2004 tarihinden itibaren		 1.574.740.000.-

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YEMEK YARDIMI TUTARI/GÜNLÜK (2004)

BAZI ‹fiLEMLERLE ‹LG‹L‹ KA⁄ITLAR ÜZER‹NDEN ALINACAK DAMGA VERG‹S‹ 
ORANLARI/TUTARLARI (2004)

Ücretlerde		 Binde 6
Avans Makbuzlar›nda		 Binde 7.5
Kira Mukavelenamelerinde		 Binde 1.5
(mukavele süresine göre belirlenecek kira üzerinden)	
‹hale kararlar›		 Binde 4.5
Bilançolar		 12.300.000.-
Kar-zarar cetvelleri		 5.900.000.-
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri		 15.000.000.-
Kurumlar vergisi beyannameleri		 20.000.000.-
Muhtasar beyannameler		 10.000.000.-

GEL‹RLERE UYGULANACAK GEL‹R VERG‹S‹ TAR‹FES‹
(2004 y›l›)

Gelir Dilimi		 Vergi Oran›(%)
6 milyar liraya kadar		 20
14 milyar liran›n 6 milyar liras› için 
1,200 milyar, kalan k›sm› için		 25
28 milyar liran›n 14 milyar liras› için 
3,200 milyar, kalan k›sm› için		 30
70 milyar liran›n 28 milyar liras› için 
7,400 milyar, kalan k›sm› için		 35
140 milyar liran›n 70 milyar liras› için 
22,100 milyar, kalan k›sm› için		 40
140 milyar liradan fazlas›n›n 140 milyar liras› için 
50,100 milyar kalan k›sm› için		 45
Not: Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukar›daki tarifede yer alan vergi oranlar› 5 puan indirilmek 
suretiyle uygulanacakt›r.


