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SOSYAL 
S‹GORTALAR VE 
GENEL SA⁄LIK 
S‹GORTASI KANUN 
TASARISI 
TBMM’NE 
SUNULDU: 
EMEKL‹L‹K 
S‹STEM‹ YEN‹ 
BAfiTAN 
DÜZENLEN‹YOR

Mehmet KORKUSUZ

Adeta bir kangren haline dönüflmüfl 
olan sosyal güvenlik sistemimizle 
ilgili sorunlar›n çözümü için yak›n 
gelecekte önemli bir ad›m daha 
at›l›yor. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl›¤›’n›n “sosyal güvenlik 
reformu” ad› da verilen bu çal›flmas› 
kapsam›nda bulunan dört kanun 
tasar›s› tasla¤›ndan ikisi, “Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› 
Kanun Tasar›s›”  ad› alt›nda 
birlefltirilerek, Bakanlar Kurulundaki 
imzalar›n tamamlanmas›n›n ard›n-
dan tek bir kanun tasar›s› olarak 
TBMM’ne sunuldu. Meclise sunulan 

ve yak›n gelecekte görüflülmesi 
beklenen bu tasar› ile bir taraftan 
emeklilik sistemi yeniden düzen-
lenirken di¤er taraftan da ülkede 
yaflayan herkesin sa¤l›k sigortas› 
kapsam›na al›nmas› öngörülüyor. 

Biz bu yaz›m›zda, kanun olarak kabul 
edilmesinin ard›ndan 2006 y›l› 
bafl›ndan itibaren uygulamas›na bafl-
lanmak üzere haz›rlanan bu tasar›n›n 
yeni emeklilik sistemi ile ilgili 
hükümlerinden toplumun büyük bir 
ço¤unlu¤unun merak etti¤ini düflün-
dü¤ümüz birkaç noktas›na de¤inecek 
ve tasar›ya iliflkin iki önerimizi aç›k-
lamaya çal›flaca¤›z. 

Öncelikle, tasar›y›, sosyal güvenlik 
sistemimizle ilgili olarak son dönem-
lerde at›lan üçüncü önemli ad›m olarak 
gördü¤ümüzü belirtmeliyiz.

Hat›rlanaca¤› üzere, sistemle ilgili ilk 
ad›m 1999 y›l›nda emeklilikte yafl 
s›n›r› getirilmesine iliflkin düzenleme 
ile at›lm›fl ve emekli ayl›¤›na hak 
kazanabilmek için erkek sigortal›lara 
(60), kad›n sigortal›lara ise (58) yafl 
s›n›r› getirilmiflti. Bu düzenleme, 
sistemin sorunlar›na hemen bir çözüm 
getirmese de, sistemi belirli bir süre 
içinde aflamal› olarak rahatlatmaya 
yönelik bir düzenleme idi. Bundan 
hemen iki y›l sonra, ikinci önemli 
ad›m olarak, yine sistemin üzerindeki 
yükün bir k›sm›n›n bireysel emeklilik 
flirketlerince paylafl›lmas› suretiyle 
sistemi rahatlatacak bir baflka radikal 
düzenlemeye imza at›ld›. Mevcut, 
zorunlu kamu sosyal güvenlik kurum-
lar›n›n yan› s›ra, gönüllülük esas›na 
dayanan bir emeklilik uygulamas›, 
bireysel emeklilik uygulamas›, mevcut 
sisteme dahil edildi. Bireysel emeklilik 

sisteminde ilk emeklilik sözleflme-
lerinin düzenlenmesine bafllan›lan 
2003 y›l› Kas›m ay›ndan bu yana 
geçen süre içinde, kat›l›mc› say›s› 
400.000’i, yat›r›mlara yönlendirilen 
fon büyüklü¤ü de 400 milyon YTL’yi 
aflm›fl bulunuyor. Üçüncü önemli ad›m 
olarak ta, geçti¤imiz günlerde meclise 
sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa¤l›k Sigortas› Kanun Tasar›s›n› 
görüyoruz. Bu üçüncü ve son ad›mla 
öngörülen düzenlemelerin neler 
oldu¤una geçmeden önce hemen 
belirtelim ki, yarataca¤› sonuçlar 
bak›m›ndan, bu üçüncü ad›m, ilk iki 
ad›mdan çok daha önemli, çok daha 
radikal bir ad›md›r.  

Tasar› ile ilgili olarak belirtilmesi 
gereken bir di¤er önemli nokta, bugün 
üç farkl› sosyal güvenlik kurumunun 
çat›s› alt›nda bulunan sigortal›lar›n 
tek çat› alt›nda toplan›yor olmalar›d›r. 
Bilindi¤i gibi, bugün, özel sektör 
çal›flanlar› Sosyal Sigortalar Kuru-
mu’na, kamu çal›flanlar› Emekli 
Sand›¤›na ve kendi ad ve hesab›na 
çal›flanlar Ba¤-Kur’a ve tar›msal faa-
liyetlerle u¤raflanlar da Tar›mda Kendi 
Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ba¤l› olarak 
faaliyet göstermektedir. Tasar›n›n 
dördüncü maddesi hükmü ile, ücretli 
olarak çal›flanlar, esnaf ve sanatkarlar 
(vergiden muaf olanlar dahil), ticaret 
erbab›, anonim flirketlerin kurucu ve 
yönetim kurulu üyesi ortaklar›, tar›m-
sal faaliyetlerle u¤raflanlar ve kamu 
çal›flanlar›n›n tek bir sosyal güvenlik 
kurumunun çat›s› alt›nda toplanmalar› 
öngörülmektedir. Belirtti¤imiz bu 
kiflilerin tümü, tasar›n›n yasalaflma-
s›ndan sonra, tek çat› alt›nda ve ayn› 
kurallara göre prim ödeyip emeklilik 
hakk› kazanacaklard›r.
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Tasar› ile ilgili önemli sayd›¤›m›z 
üçüncü önemli nokta, ülkemizdeki 
prime dayal› sosyal sigorta sistemini, 
bu tür sistemlerin ruhuna uygun bir 
yap›ya kavuflturuyor olmas›d›r. Daha 
aç›k bir ifade ile, tüm Dünyada, prime 
dayal› sistemler, sigortal›lar›na, öde-
dikleri primin tutar› ve prim ödeme 
süresi ile do¤ru orant›l› biçimde 
belirlenen emekli ayl›klar› sa¤lamak-
tad›r. Kiflilerin bu tür sistemlerden 
sa¤lad›klar› emekli ayl›klar›n›n tutar›, 
çal›flma hayatlar›nda sahip olduklar› 
ünvanlara, çal›flma yerlerine, konum-
lar›na göre de¤il, ancak ve yaln›z 
sisteme ödedikleri prim tutarlar›na ve 
prim ödeme sürelerine ba¤l› ol-
maktad›r. Ancak, prime dayal› sosyal 
sigorta sistemleri tüm Dünyada bu 
esasa dayal› olarak faaliyet gös-
terirken, ülkemizde bundan tamamen 
farkl› olarak, hem, sistemde faaliyet 
gösteren kurumlar aras›nda ve hem 
de ayn› kurumun ifltirakçileri aras›nda 
farkl› emeklilik uygulamalar› 
yap›lm›fl, bu da çeflitli haks›zl›klara 
sebep olmufltur. Sistem, tüm bunlar›n 
sonucunda bir karfl›l›¤a dayanan 
sistem olmaktan ç›kar›lm›fl, çal›flan-
lar›n bir k›sm›n›n di¤erlerini finanse 
etti¤i, bunun yeterli olmad›¤› durumda 
da, bütçe kaynaklar›n›n seferber 
edildi¤i bir sistem haline getirilmifltir. 
Mevcut durum, prime dayal› emek-
lilik sisteminin ruhuna tamamen 
ayk›r›d›r. Tasar› ile iflte bu ayk›r›l›k 
giderilmekte, kiflilerin çal›flma yerleri, 
konumlar› ve ünvanlar› ne olursa ol-
sun, sistemden sa¤layacaklar› emekli 
ayl›¤›, sisteme ödedikleri primin 
tutar›na ve prim ödeme sürelerine 
ba¤l› hale getirilmektedir.   

Tasar› ile öngörülen bir baflka önemli 
düzenleme, emekli ayl›¤›na hak 

kazanabilmek için aranan koflullardan 
biri olan prim ödenmifl gün say›s›n›n 
7000’den 9000’e ç›kar›l›yor olmas›d›r. 
Tasar›n›n kanun olarak Resmi Ga-
zete’de yay›mland›¤› tarihten itibaren 
(yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren) 
ilk defa sigortal› olacaklar, emekli 
ayl›¤›na hak kazanabilmek için, 
belirlenen yafl› tamamlam›fl olman›n 
yan› s›ra 9000 gün de prim ödemifl 
olmalar› gerekecektir.

08.09.1999 tarihinden bu tasar›n›n 
kanun olarak kabul edilip Resmi Ga-
zete’de yay›mlanaca¤› tarihe kadar 
geçen sürede ilk defa sigortal› bir ifle 
bafllayam›fl/bafllayacak olanlarda 
emekli ayl›¤›na hak kazanma koflulu 
60 (kad›n ise 58) yafl›n› tamamlam›fl 
ve asgari 7000 gün prim ödemek 
olarak uygulanacakt›r. 

Tasar›n›n kanun olarak kabul edilmesi 
halinde mevcut sigortal›lar›n emekli 
ayl›klar›, eski ve yeni sistemde geçir-
dikleri sürelere ba¤l› olarak, her iki 
sistemde hak edilen ayl›¤›n a¤›rl›kl› 
ortalamas›n›n al›nmas› fleklinde he-
saplanacakt›r. Böylece, mevcut aktif 
sigortal›lar için yeni sisteme geçifl 
zaman içinde kademeli olarak ger-
çekleflecek, norm birli¤i zaman içinde 
sa¤lanacakt›r.

Tasar› ile ilgili olarak belirtece¤imiz 
son önemli nokta, ödenecek primin 
matrah› ile ilgilidir. Günümüzde, özel 
sektör çal›flanlar›, ücretlerinin tamam› 
üzerinden sisteme prim öderlerken; 
kamu çal›flanlar›, ücretlerinin önemli 
bir bölümünün yasalarla vergi ve prim 
d›fl› tutulmufl olmas› sebebiyle, ücret-
lerinin sadece küçük bir bölümü 
üzerinden prim ödemektedirler. Bu 
da sonuçta, ayn› net ücrete sahip iki 

çal›flandan, özel sektör çal›flan› üze-
rindeki vergi ve prim yükünü di¤erinin 
neredeyse 3-4 kat› seviyelere ç›kma-
s›na sebep olmaktad›r. Tasar› ile bu 
farkl›l›k giderilmekte ve prime tabi 
kazanç, çal›flma yerlerine ba¤l› olmak-
s›z›n tüm sigortal›lar için yeniden 
tan›mlanmaktad›r.   

Tasar› ile ilgili önerilerimize gelince: 
Mevcut tasar›da, emeklilik sigortas› 
prim oranlar›, sigortal› için %9, iflve-
ren için % 11 olarak öngörülmüfltür. 
‹lk kez, bu tasar›n›n yasalaflmas› 
halinde devlet katk›s› olarak her 
sigortal› için % 5 oran›nda bir prim 
ödenmesi söz konusu olacakt›r. 
Sigortal› ve iflvereni için tasar›da 
öngörülen prim oranlar›, halen uygu-
lanmakta olan oranlard›r. Bilindi¤i 
gibi, halen çal›flan›n ödedi¤i toplam 
primin %9’u ve iflverenin ödedi¤i 
toplam primin % 11’i malullük, 
yafll›l›k ve ölüm sigortas› primi olarak 
tahsil edilmektedir. Sonuç olarak, 
sigortal› ve iflveren üzerindeki prim 
yükü bak›m›ndan bir de¤ifliklik 
öngörülmemektedir. Sistemin iflle-
tilmesi ile ilgili de bir de¤ifliklik de 
söz konusu de¤ildir. Daha aç›k ifade-
si ile, Devlet, yeni sistemde de, hem 
düzenleyici, hem iflletici ve hem de 
denetleyici bir rol üstlenmektedir. 
Bizce, bu durum, bugün yaflanan 
sorunlar›n temelinde yatan birkaç 
gerekçeden biridir. Devletin bu flekilde 
sistemin her alan›nda rol üstlenmesi 
belki baz›lar› taraf›ndan sosyal devlet 
anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak görü-
lebilir. Ancak, biz, bu anlay›fl›n, ayn› 
zamanda sistemin bilimin gerektir-
di¤i flekilde iflletilmesinin de önünde 
büyük bir engel olabildi¤ini düflü-
nüyoruz. Sosyal devlet olman›n, ülke 
insanlar›n›n sosyal güvenliklerinin
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ancak ve yaln›z, Devletin düzenleyici, 
iflletici ve denetleyici olarak rol ald›¤› 
sistemler taraf›ndan karfl›lanmas›n› 
gerektirdi¤i gibi bir anlay›fl› do¤ru 
bulmuyoruz. Dünyada geliflmifl ülke-
lerin sosyal güvenlik sistemlerinin de 
bunu do¤rulamad›¤›n› biliyoruz. 
Öngörülen türde bir sistemin, yani, 
Devletin sistemin hem düzenleyicisi 
hem iflleticisi ve hem de denetleyicisi 
oldu¤u bir sistemin, belki, asgari 
düzeyde emekli ayl›¤› sa¤layan bir 
mekanizma olarak varl›¤›n›n çok daha 
do¤ru olaca¤›na inan›yoruz. Aç›kças›, 
sigortal› ve iflveren için öngörülen 
prim oranlar›n›n daha afla¤› çekilerek 
sistemin sigortal›lara asgari düzeyde 
bir emekli ayl›¤› sa¤layan bir sistem 
haline dönüfltürülmesini ve daha 
yüksek emekli ayl›¤› almay› arzu 
edenlerin de bu taleplerini sistemin 
di¤er önemli bir kurumu olan bireysel 
emeklilik flirketlerinden karfl›lama-
lar›n› öneriyoruz. Bizce, bu, insanlar›n 
kendi sosyal güvenlikleri ile ilgili 
konularda söz sahibi olmalar›n› sa¤-
layacak, Devletin sosyal güvenlikle 
ilgili yükünü ve sorumlulu¤unu 
hafifletecek, ücret pazarl›klar›n›n net 
tutarlar üzerinden yap›ld›¤› ülkemiz-
de, istihdam maliyetlerinin düflü-
rülmesine olanak sa¤layacak ve belki 
de en önemlisi yukar›da çok önemli 
bir düzenleme olarak tan›mlad›¤›m›z 
bireysel emeklilik sistemi bu flekilde 
daha kolay geliflecek ve kendisinden 
beklenen, ülke kalk›nmas› için yat›-
r›mlara uzun vadeli kaynak sa¤lama 
ifllevini daha iyi yerine getirebilecektir. 

Konuyla ilgili bir baflka önerimiz de, 
sigortal›lar›n bireysel emeklilik 
sisteminde faaliyet gösteren emeklilik 
flirketlerine ödedikleri kat›l›m pay-
lar›n›n belirli s›n›rlamalar dahilinde 

yeni sisteme ödenecek primlerden 
mahsup edilebilmesidir. Örne¤in, 
sigortal›lar›n kendileri için ödedikleri 
bireysel emeklilik katk› paylar›n›n, 
zorunlu kamu sosyal sigorta sistemine 
ödeyecekleri primin yar›s›na kadar 
olan k›sm›n›n mahsubuna izin veri-
lebilir ve kifliye daha sonra sistemden 
ödenecek emekli ayl›¤› da bu mah-
suplar dikkate al›narak hesaplana-
bilir. Çünkü, aslolan, ülke insanlar›-
n›n sosyal güvenliklerinin ihtiyaçlara 
uygun biçimde sa¤lanmas›d›r. Bunu 
sa¤layan›n Devletin yönetimindeki 
sigorta kurumlar› veya emeklilik 
flirketleri olmas›n›n bir önemi bulun-
mamaktad›r. Mevcut tasar›n›n böy-
lesine radikal de¤ifliklikler için önemli 
bir f›rsat oldu¤unu düflünüyoruz.
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ÇEfi‹TL‹ 
KANUNLARIN 
UYGULAMALARINDA 
D‹KKATE ALINAN 
ZAMANAfiIMI 
SÜRELER‹

Atefl KONCA

I. Girifl

Zamanafl›m› kavram› genel olarak 
öngörülen bir süre dilimi içerisinde 
gerçeklefltirilmesi beklenen bir olay›n 
gecikme dolay›s›yla gerçekleflememesi-
ni ifade etmektedir. Zamanafl›m› kavra-
m› hukukta kanunlar›n konular› ve özel-
liklerine ba¤l› olarak farkl› flekillerde 
düzenlemifltir. 

Vergi hukukunda zamanafl›m› kavram›na 
Vergi Usul Kanunu’nda tarh, düzeltme 
ve ceza kesme zamanafl›m› süreleri olarak 
yer verilmifltir. Di¤er taraftan tahsil za-
manafl›m› ise Amme Alacaklar› Tahsil 
Usulü Hakk›nda Kanun’da düzen-
lenmifltir. 

Bu yaz›m›zda zamanafl›m› kavram›n›n 
çeflitli kanunlar kapsam›ndaki genel 
uygulamalar›na yer verilmektedir. 

II. Vergi Usul Kanunu 
kapsam›na giren ifllemlerde 
zamanafl›m›

Vergi hukukunda mükellefin ödeme 
yapmas› ile vergi borcu sona ermektedir. 
Di¤er taraftan zamanafl›m› kavram› da 

ödeme gibi mükellefin vergi borcunu sona 
erdiren önemli bir neden olarak karfl›m›za 
ç›kmaktad›r. Bu aç›dan de¤erlen-
dirildi¤inde yasa ile belirlenen durum ve 
süreler sakl› kalmak üzere vergi idaresi 
gerek verginin tahakkuk ettirilmesinde 
gerek tahsil edilmesinde s›n›rs›z süreye 
sahip de¤ildir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 113. maddesinde 
zamanafl›m› süre geçmesi suretiyle vergi 
alaca¤›n›n kalkmas› ifllemi olarak tan›m-
lanm›fl olup zamanafl›m›n›n olmas› için 
mükellefin herhangi bir müracaat› 
olmas›n› gerektirmedi¤i ifade edilmifltir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde 
ise vergilerin zamanafl›m›na u¤ramas›na 
iliflkin düzenleme yap›lm›flt›r. Buna göre 
vergi alaca¤›n›n do¤du¤u takvim y›l›n› 
takip eden y›ldan itibaren bafllamak üzere 
befl y›l içinde tarh ve mükellefe tebli¤ 
edilmeyen vergiler zamanafl›m›na u¤ra-
maktad›r.

Vergi Usul Kanunu’nda yer verilen 
zamanafl›m› süreleri di¤er kanunlarda 
aksine düzenlemeler yer almad›¤› sürece 
tüm vergi kanunlar› için geçerlidir. 
Özellikli uygulamalara örnek vermek 
gerekirse, Veraset ve ‹ntikal Vergisi’nde 
vergi idaresinin bilgisi d›fl›nda kalan 
mallar›n intikalinde zamanafl›m› süresi 
için herhangi bir s›n›rlama yap›lmam›flt›r.

Vergi Usul Kanunu’nun 126. maddesinde 
ise vergi hatalar›n›n befl y›ll›k zamanafl›m› 
süresinin dolduktan sonra düzeltile-
meyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Ancak;
- Düzeltme zamanafl›m› süresi - zaman-
afl›m› süresinin son y›l›nda tarh ve tebli¤ 
olunan vergiler hatan›n yap›ld›¤› tarihten 
bafllayarak bir y›ldan az olamamaktad›r.
- ‹lan yolu ile tebli¤ edilerek tahakkuk 
eden vergiler - düzeltme zamanafl›m› 
süresi ödeme emrinin mükellefe tebli¤ 
edildi¤i tarihten bafllayarak bir y›ldan 
afla¤› olamamaktad›r. (‹lan ile tebli¤ edi-
len vergilerin vergi mahkemesinde dava 
konusu yap›lmad›¤› durumlar için geçer-
lidir.
- ‹hbarname ve ödeme emri ilan yolu ile 

tebli¤ edilen vergiler - Amme Alacaklar› 
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanuna göre haciz 
iflleminin yap›ld›¤› tarihten itibaren bir 
y›ldan afla¤› olamamaktad›r.

Zamanafl›m› kavram›nda bir di¤er önemli 
konu ise Vergi Usul Kanunun 138. mad-
desinde düzenlendi¤i üzere tarh zaman-
afl›m› süresinin bitmesinden sonra vergi 
incelemesi yap›lamayaca¤› hükmüdür. 

Zamanafl›m› kavram› ile ilgili di¤er önemli 
düzenlemelere ise afla¤›da yer verilmifltir.
- Mücbir sebep hali - Bu nedenle oluflan 
gecikmeler zamanafl›m› sürelerine dahil 
edilmemektedir. (Vergi Usul Kanunu’nun 
15. maddesi)
- Zamanafl›m› süresinin durmas› - Vergi 
hukukunda zamanafl›m› süresini durduran 
tek hal takdir komisyonuna baflvu-
rulmas›d›r. Takdir komisyonu karar›n›n 
vergi dairesine tevdiinin ertesi günü 
itibariyle süre ifllemeye devam etmektedir. 
(Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesi)

III. Amme Alacaklar› Tahsil 
Usulü Hakk›nda Kanun 
kapsam›na giren ifllemlerde 
zamanafl›m›

Vergi, resim, harç ve bunlar›n zamlar› ile 
cezalar› Amme Alacaklar› Tahsil Usulü 
Hakk›nda Kanuna göre tahsil edilen 
alacaklar›n büyük bir k›sm›n› olufl-
turmaktad›r. Vergi, resim ve harc›n tarh 
ve tahakkuku ile ilgili düzenlemeler Vergi 
Usul Kanunu’nda yap›lm›fl, tahsil ve 
bununla ilgili süreçler ise Amme Ala-
caklar› Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun ile 
belirlenmifltir. Vergi Kanunlar› d›fl›nda 
Gümrük Kanunu’na göre al›nan vergiler, 
Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre al›nan 
prim ve di¤er alacaklarda da Amme 
Alacaklar› Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun 
hükümlerinden hareket edilmektedir.

Amme Alacaklar› Tahsil Usulü Hakk›nda 
Kanun kapsam›nda kamu alacaklar›n›n 
tahsili ifllemi yap›lmaktad›r. Kamu 
alacaklar›nda tahsil zamanafl›m› süresi 
befl y›ld›r. (Amme Alacaklar› Tahsil Usulü 
Hakk›nda Kanun’un 102. maddesi)
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Befl y›ll›k süre, Kanun’un 102. mad-
desinde belirtilen tahsil zamanafl›m› 
uygulamas›nda, amme alaca¤›n›n 
vadesine iliflkin takvim y›l›n› takip eden 
takvim y›l›n›n bafl›ndan itibaren dikkate 
al›nmaktad›r.

Bu aflamada kamu alaca¤›n›n zamanafl›m› 
süresinin bafllang›ç tarihinin tespit edil-
mesi önem kazanmaktad›r. Çünkü öde-
menin son günü olarak tan›mlanan vade, 
özel kanunlarda belirlenen zamanlar 
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak özel 
kanunlar ile ödeme zaman›n›n vadesi 
düzenlenmemifl ise Maliye Bakanl›¤› 
taraf›ndan yap›lacak tebli¤den itibaren 
bir ay içerisinde ödemenin yap›lmas› 
gerekti¤inden, bu sürenin dikkate al›nmas› 
gerekmektedir.

IV. Borçlar Kanunu Kapsam›na 
giren ifllemlerde zamanafl›m›

Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde 
Kanun’da aksi hüküm yer almad›¤› sürece 
her bir davan›n (dava kavram› alacak 
hakk› olarak de¤erlendirilmelidir) 10 y›ll›k 
zamanafl›m›na tabi oldu¤u hükme 
ba¤lanm›flt›r.

Borçlar Kanunu’nun 126. maddede ise 
befl y›ll›k zamanafl›m›na tabi olan davalar 
ayr›ca say›lm›flt›r. Bunlardan baz›lar› adi 
ve has›lat kira bedelleri, bir anaparan›n 
faizleri, erzak bedelleri, nafaka bedelleri, 
otel ve lokanta masraflar›na iliflkin alacak 
haklar› olarak örneklendirilebilir.

Ancak haks›z bir fiil sonucu olan tazminat 
davalar›na iliflkin olarak Borçlar 
Kanunu’nun 41 ve di¤er maddelerinde 
düzenlemeler yap›lm›flt›r. Buna göre 
zamanafl›m› süresi, zarar gören taraf›n 
zarar› ö¤renme tarihinden itibaren bir 
sene ve fiilin gerçekleflti¤i tarihten itibaren 
on senelik bir dönem sonras›nda geçerli 
olabilmektedir. (Borçlar Kanunu’nun 60. 
maddesi)

Borçlar Kanunu’nda yer alan zamanafl›m› 
ile ilgili di¤er düzenlemelere ise afla¤›da 
yer verilmifltir.

Buna göre;
- Zamanafl›m› süresinin bafllamas› için 
alaca¤›n muaccel (istenebilir) olmas› 
gerekmektedir. (Borçlar Kanunu’nun 128. 
maddesi)
- Zamanafl›m› süresi hesab›nda ilk gün 
dikkate al›nmamakta, son günün tamam-
lanmas› ile de süre son bulur. (Borçlar 
Kanunu’nun 130. maddesi)
- Borçlunun borcu kabul eden aç›kla-
malar›; alacakl›n›n dava yolunu seçmesi, 
icra ifllemine bafllamas› ya da iflas 
masas›na baflvurularak hakk›n› talep 
etmesi ile zamanafl›m› kesilmektedir. 
(Borçlar Kanunu’nun 133. maddesi)
- Zamanafl›m› süresinin durmas› mümkün 
olup borçlu alacak üzerine intifa hakk›n› 
haiz olmas› örne¤inin de yer ald›¤› ve 
zamanafl›m› süresini durduran alt› farkl› 
sebep Borçlar Kanunu’nun 132. mad-
desinde belirlenmifltir.

V. Türk Ticaret Kanunu 
kapsam›na giren ifllemlerde 
zamanafl›m›

Türk Ticaret Kanunu’nda tüccarlar 
aras›ndaki ticari sat›fllarda, cari hesap 
uyuflmazl›klar›nda, anonim flirketlere ait 
tazminat davalar›nda, k›ymetli evrakta ve 
benzerlerinde farkl› flekillerde zamanafl›m› 
sürelerine yer verilmifltir. 

Di¤er taraftan Türk Ticaret Kanunu 
uyar›nca ticari hükümlere yer verilen 
kanunlarda belirlenmifl olan zamanafl›m› 
süreleri sözleflme hükümleri ile 
de¤ifltirilememektedir. 

VI. Bankalar Kanunu kapsam›na giren 
ifllemlerde zamanafl›m›

4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 10. 
maddesi uyar›nca, bankalar nezdinde 
bulunan tüm mevduat, emanet ve ala-
caklar›n mudiin her hangi bir yaz›l› tali-
mat›, en son talep veya ifllem yap›lma-
s›ndan sonra on y›l içinde aranmamas› 
durumunda zamanafl›m›na tabi olmakta 
bu tutarlar Fona gelir olarak kayde-
dilmelidir.

Bankalar Kanunu uyar›nca verilen idari 
para cezas› uygulama hakk›, idari para 
cezas› uygulanmas›n› gerektiren ayk›r› 
durumun oldu¤u tarihten itibaren befl 
y›ll›k zamanafl›m› süresine tabidir.

V E R G ‹ D E  G Ü N D E M
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DÖNEM ‹Ç‹NDE 
TEVK‹F SURET‹YLE 
ÖDENEN 
VERG‹LER‹N YILLIK 
BEYANNAME 
ÜZER‹NDEN 
HESAPLANAN 
GEL‹R VEYA 
KURUMLAR 
VERG‹S‹NDEN 
MAHSUBU VE 
MAHSUP 
ED‹LEMEYEN 
TUTARLARIN 
‹ADES‹

Erhan SARISU

I.  G‹R‹fi

Tahsilat sonuçlar› giderek daha yo¤un 
biçimde tersini gösterse de (örn. 2004 
y›l›nda, toplam gelir vergisi tahsilat›n›n 
% 90’› aflan bir k›sm› tevkifat suretiyle 
gerçeklefltirilmifltir), vergilendirme siste-
mimiz genel olarak beyan esas›na 
dayanmaktad›r. Yani, vergi kanunlar›nda 
vergiye tabi oldu¤u hükme ba¤lanan 
kazanç ve iratlar, yine vergi kanunlar›nda 
gösterilen zamanlarda, mükellefler ve 
vergi sorumlular› taraf›ndan beyanname 
ile beyan edilmekte ve bu beyannameler 

üzerinden tarh edilen vergiler de kanun-
larla belirlenen süreler içinde öden-
mektedir. Bu ba¤lamda, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 85 inci maddesinde, 
mükelleflerin ayn› Kanunun 2 nci 
maddesinde yaz›l› kaynaklardan bir 
takvim y›l› içinde elde ettikleri kazanç ve 
iratlar› için, aksine bir hüküm olmad›kça 
y›ll›k beyanname vermek zorunda 
olduklar› hüküm alt›na al›nm›flt›r.  

Bununla birlikte vergilendirme sistemi-
mizde, vergilerin tahsilinin güvenli¤ini 
sa¤layabilmek amac›yla, baz› kazanç ve 
iratlar üzerinden, daha sonra ödenecek 
as›l vergiden mahsup edilmek üzere, 
tevkifat veya stopaj gibi adlarla vergi 
kesintisi yap›lmas› benimsenmifl bu 
amaçla Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 
94-100 üncü maddelerine ve Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun (KVK) da 24 üncü 
maddesine hükümler konulmufltur. Bu 
maddelerde tevkifata tabi oldu¤u belirtilen 
kazanç ve iratlar›n ilgililerine ödenmesi 
s›ras›nda, ödemeyi yapanlarca, yine bu 
maddelerde belirtilen oranlarda vergi 
kesintisi yap›lmakta, bu flekilde kesilen 
vergiler de, kesintinin yap›ld›¤› ay› izleyen 
ayda, vergi idaresine muhtasar beyanname 
ile beyan edilip ödenmektedir. 

Tevkifat uygulamas›nda, tevkifat› yapan, 
istihkak sahibi ve idare olmak üzere üç 
taraf bulunmakta, idarenin aktif bir rolü 
bulunmamaktad›r. Uygulama kapsa-
m›ndaki tüm ifllemler, tevkifat yapan ile 
istihkak sahibi aras›nda cereyan 
etmektedir. Tevkifat esas›nda, istihkak 
sahibine ödeme yapan gerçek ve tüzel 
kifliler vergi tevkifat›n› yapt›ktan sonra 
kalan tutar› istihkak sahibine ödemekte 
ve yukar›da da belirtti¤imiz gibi, tevkifata 
tabi gelirler ile bunlar üzerinden yapt›klar› 
tevkifat tutar›n›, kanunda belirtilen süreler 
içinde muhtasar beyanname ile idareye 
beyan etmektedirler. 

Kendilerine ödeme yap›lanlar ad›na 
ödeme yapanlarca kesilen vergiler, bu 
gelirlerin beyana tabi olmas› durumunda, 
y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan 
vergiden mahsup edilebilmekte; gelirin 

beyan edilmedi¤i durumlarda ise tevkif 
suretiyle ödenmifl olan vergi, nihai vergi 
olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 

Tevkif suretiyle ödenen vergilerin, k›smen 
veya tamamen, beyanname üzerinden 
hesaplanan vergiden mahsup edilemedi¤i 
durumlarda ise dönem içinde tevkif 
suretiyle ödenmifl olan vergi, mükellefin 
di¤er vergi borçlar›na mahsup edilmekte 
veya böyle bir borcun bulunmad›¤› 
hallerde, kendisine red ve iade edil-
mektedir.

Bu yaz›m›zda; mükelleflerin, hesap 
dönemi içinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunu hükümlerine göre kesinti yoluyla 
ödedikleri vergilerin y›ll›k beyanname 
üzerinden mahsubu ve mahsuptan artan 
tutarlar›n baflka vergi borçlar›na mahsubu 
veya nakden iadesinin usul ve esaslar› 
aç›klanmaktad›r. 

II. TEVK‹F SURET‹YLE 
ÖDENM‹fi VERG‹LER‹N 
BEYANNAME ÜZER‹NDEN 
HESAPLANAN GEL‹R VE 
KURUMLAR VERG‹S‹NE  
MAHSUBU

Mükelleflerin, y›ll›k beyanname ile beyan 
ettikleri kazanç ve iratlar› üzerinden 
hesaplanan gelir veya kurumlar vergi-
sinden, y›l içinde tevkif yoluyla kesilen 
vergileri mahsup edebilmektedirler. 
Mahsup iflleminin yap›labilmesi için, 
stopaj yoluyla kesilen verginin beyan-
nameye dahil edilen gelir veya kazanca 
iliflkin olmas› gerekmektedir.

Stopaj yoluyla kesilen vergilerin, y›ll›k 
gelir veya kurumlar vergisinden mahsu-
bunda mükelleflerin kendilerinden yap›lan 
vergi stopaj› ile ilgili olarak kesintiyi 
yapan vergi sorumlular›n›n ad›-soyad› 
veya unvan›n›, ba¤l› oldu¤u vergi dairesini 
ve vergi kimlik numaralar›n›, kesintiye 
esas al›nan brüt tutarlar›, kesilen vergileri 
ve kesinti yap›lan dönemleri gösteren bir 
tabloyu beyannamelerine eklemeleri 
gerekmektedir.



M A Y I S  2 0 0 58

V E R G ‹ D E  G Ü N D E M

III.  BEYANNAME ÜZER‹NDE 
MAHSUP ED‹LEMEYEN 
TUTARLARIN D‹⁄ER VERG‹ 
BORÇLARINA MAHSUP 
VEYA ‹ADES‹

III.1  TEVK‹F SURET‹YLE ÖDENM‹fi 
VERG‹N‹N MAHSUP YOLUYLA 
‹ADES‹N‹N ESASLARI 

A.  Beyannamelerin Süresi ‹çinde 
Verilmesi Durumunda Mahsup Yolu ‹le 
‹ade
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
hesap dönemi içinde tevkif suretiyle 
ödedikleri vergilerin y›ll›k beyanname 
üzerinde mahsup edilemeyen k›sm›, 
herhangi bir s›n›rlamaya tabi olmaks›z›n 
ve inceleme raporu ve teminat aran-
maks›z›n, mükelleflerin di¤er vergi 
borçlar›na mahsup edilebilmektedir. 
Böyle bir durumda, mahsup talebinin 
dilekçe ile yap›lmas› ve y›l içinde yap›lan 
stopajlara iliflkin tablonun dilekçeye 
aklanmas› gerekmektedir. Söz konusu 
tablonun daha önce y›ll›k beyanname 
ekinde yer alm›fl olmas› halinde, mahsup 
dilekçesi yeterli olmaktad›r. Mahsup 
dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmifl 
olmas› kayd›yla, mükelleflerin vergi 
borçlar›na iliflkin mahsup talepleri y›ll›k 
beyannamenin verildi¤i tarih esas al›narak 
yerine getirilmektedir. 

B.  Beyannamelerin Süresi ‹çinde 
Verilmemesi ya da ‹kmalen veya Re’sen 
Yap›lan Tarhiyat Durumlar›nda Mahsup 
Yoluyla ‹ade
‹kmalen veya re’sen yap›lan tarhiyatlar 
üzerine tahakkuk ettirilen vergilerde, 
mükellefin daha önce tevkif suretiyle 
ödemifl oldu¤u vergilerin bulunmas› 
halinde, bu  vergilerin mahsup iflleminin, 
vergi dairesi taraf›ndan, tarhiyat s›ras›nda 
yap›lmas› gerekmektedir. Varsa, bu 
mahsuptan sonra kalan k›sm›n, talep 
edilmesi halinde di¤er vergi borçlar›na 
mahsubu da mümkün olabilmektedir. 
Mahsup talepleri dilekçe ve eklerinin 
eksiksiz olarak vergi dairesi kay›tlar›na 
girdi¤i tarihten itibaren hüküm ifade 
etmekte ve bu tarihten itibaren mükel-

leflerin mahsubunu talep ettikleri vergi 
borçlar› için gecikme zamm› uygulan-
mamaktad›r.

C.  Adi Ortakl›klarda ve Kollektif 
fiirketlerde Mahsup Yoluyla ‹ade
Adi ortakl›k veya kollektif flirketlerin 
ortaklar›, müteselsilen sorumlu olduklar› 
vergi borçlar›na da mahsuben iade 
talebinde bulunabilmektedirler. Bu talep-
lerin yerine getirilebilmesi için, iade 
alacakl›s› mükellefin muaccel hale gelmifl 
vergi borcunun bulunmamas› ve mahsup 
dilekçesinde adi ortakl›k veya kollektif 
flirketin hangi dönem borçlar› için mahsup 
talep edildi¤inin belirtilmesi gerek-
mektedir. Mahsup talebine iliflkin dilekçe 
ve eklerinin vergi dairesi kay›tlar›na 
girdi¤i tarih esas al›nmaktad›r.

D.  Mükelleflerin Muaccel Hale Gelmifl 
Borçlar›n›n Bulunmamas› Halinde 
Mahsuben ‹ade
Mükellefin muaccel hale gelmifl vergi 
borcunun bulunmamas› halinde, iade 
alaca¤›n›n sonraki dönemlerde muaccel 
hale gelecek vergi borçlar›na mahsubu 
yap›labilmektedir. Bu mahsup iflleminin 
yap›labilmesi için mükelleflerin ileriki 
dönemlerde bir vergi borcunun do¤mas› 
ve tahakkuk etmesi gerekmektedir.

E.  Mahsuben ‹adelerde Zamanafl›m› 
Süreleri
Maliye Bakanl›¤›’n›n konuyla ilgili olarak 
yay›mlad›¤› 252 seri numaral› Gelir 
Vergisi Genel Tebli¤ine göre mahsup 
taleplerinin yerine getirilmesinde, Vergi 
Usul Kanunu’nun 114 ve 126. madde-
lerinde yer alan befl y›ll›k zamanafl›m› 
süresi göz önünde bulundurulmaktad›r.

III.2   TEVK‹F SURET‹YLE 
ÖDENM‹fi VERG‹N‹N NAKDEN 
‹ADES‹N‹N ESASLARI 
Mükelleflerin hesap dönemi içinde tevkif 
suretiyle ödedikleri ancak beyanname 
üzerinde mahsup edemedikleri vergilerin 
belirlenen s›n›r› (2004 y›l›nda 10 Milyar 
lira. 2005 y›l› için henüz belirlenmedi) 
aflmamas› halinde, tutar inceleme raporu 
beklenmeksizin ve teminat aranmaks›z›n 

nakden iade edilebilecektir. 
‹ade edilecek tutar›n belirlenen s›n›r› 
aflmas› halinde, o s›n›ra kadar olan k›sm› 
dilekçe ekinde ve afla¤›daki belge-lerin 
ibraz edilmesi kofluluyla teminat 
aranmaks›z›n ve inceleme raporu beklen-
meksizin iade edilecek, s›n›r› aflan k›s›m 
ise, Vergi Usul Kanunu’na göre vergi 
inceleme yetkisi bulunanlarca yap›lacak 
inceleme sonucunda düzenlenecek vergi 
inceleme raporuna göre iade edilecektir. 
‹nceleme raporu ve teminat aranmaks›z›n 
iade edilecek tutara iliflkin iade talebinde 
ibraz edilmesi gereken belgeler
•	Ücret ve gayrimenkul sermaye irad›na 
iliflkin olmas› halinde; ücretlere iliflkin 
olarak iflveren taraf›ndan verilen ve 
kesintinin yap›ld›¤›n› gösteren yaz›, 
gayrimenkul sermaye irad›na iliflkin olarak 
kira kontrat›,
•	Menkul sermaye irad›na iliflkin olarak; 
kesintiyi yapan bankalar, özel finans 
kurumlar›, arac› kurumlar ve di¤er ku-
rumlar taraf›ndan düzenlenen ve vergi 
kesintisinin yap›ld›¤›n› gösteren belge,
•	Serbest meslek kazanc›na iliflkin olarak; 
vergilerin sorumlu ad›na tahakkuk etti¤ini 
gösteren ilgili saymanl›k yaz›s›,
•	Ticari kazançlar ve zirai kazançlara 
iliflkin olarak; tevkif yoluyla kesilen ver-
gilerin vergi sorumlusu taraf›ndan ilgili 
vergi dairesine ödenmifl oldu¤una iliflkin 
belge.

A.  Belirlenen S›n›r› Aflan Nakden ‹ade 
Talebinde Teminat Gösterilmesi
Mükelleflerin iade taleplerinde teminat 
göstermeleri durumunda, iadeleri ince-
leme sonucu beklenmeksizin yerine 
getirilmektedir. Bilindi¤i üzere teminat 
olarak 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n 
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’un 10. 
maddesinin l (Para), 2 (Bankalar tara-
f›ndan verilen teminat mektuplar›), 3 
(Hazine tahvil ve bonolar›) numaral› 
bentlerinde say›lanlardan bir veya bir kaç› 
gösterilebilir. Banka teminat mektup-
lar›n›n (süresiz-flarts›z) paraya çevrilme-
leri konusunda hiçbir s›n›rlay›c› flart 
tafl›mamas› ve 4389 say›l› Bankalar Ka-
nunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 
bankalar veya özel finans kurumlar›
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taraf›ndan düzenlenmifl olmas› gerekir.

B.  YMM ‹le Tam Tasdik Sözleflmesi 
Düzenlemifl Mükelleflerde Nakden ‹ade 
Yeminli Mali Müflavir ile süresinde tam 
tasdik sözleflmesi düzenlemifl mükel-
leflerce nakden iadesi talep edilen tutar›n 
belirlenen s›n›r› (2004 y›l›nda 100 Milyar 
lira. 2005 y›l› için henüz belirlenmedi) 
aflmamas› halinde, tutar, yeminli mali 
müflavirce düzenlenecek tam tasdik 
raporuna dayan›larak iade edilmektedir. 
‹adesi gereken tutar›n belirlenen s›n›r› 
aflmas› halinde ise bu s›n›r› kadar olan 
k›s›m yine tasdik raporuna istinaden iade 
edilmekte, kalan k›s›m için inceleme 
raporu beklenmekte veya teminat isten-
mektedir. 
Di¤er taraftan, genel ve katma bütçeli 
idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, 
köylere ve sermayelerinin en az % 51 
veya daha fazlas› bu kurumlara ait ifllet-
melere yap›lacak iadeler, 252 seri numa-
ral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde 
belirtilen belgelerin ibraz› üzerine, tutara 
bak›lmaks›z›n, inceleme raporu ve teminat 
aran›lmadan yerine getirilmektedir.

IV.  GEÇ‹C‹ VERG‹N‹N 
MAHSUBU VE ‹ADES‹

GVK’n›n “Geçici Vergi” bafll›kl› Mü-
kerrer 120. maddesinde; üçer ayl›k 
dönemler halinde tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilen geçici verginin, y›ll›k 
beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilece¤i, mahsup 
edilemeyen tutar›n mükellefin di¤er vergi 
borçlar›na mahsup edilece¤i, bu mah-
suplara ra¤men kalan geçici vergi tutar›n›n 
da o y›l›n sonuna kadar yaz›l› olarak talep 
edilmesi halinde mükellefe red ve iade 
edilece¤i belirtilmifltir. Bu esaslar kurum-
lar vergisi mükellefleri aç›s›ndan da 
geçerli bulunmaktad›r.
Y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan 
gelir veya kurumlar vergisinden ilgili 
hesap dönemine iliflkin geçici vergi 
dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup 
edilir. Mahsup iflleminin yap›labilmesi 
için, tahakkuk ettirilmifl geçici verginin 
ödenmifl olmas› gerekmektedir. Geçici 

vergi dönemleri itibariyle tahakkuk 
ettirilmifl, ancak ödenmemifl bulunan 
geçici verginin y›ll›k beyanname üze-
rinden hesaplanan gelir veya kurumlar 
vergisinden mahsup edilmesi mümkün 
de¤ildir. Tahakkuk ettirilmifl ancak 
ödenmemifl olmas› dolay›s›yla y›ll›k 
beyanname üzerinden hesaplanan ver-
giden mahsup imkan› bulunmayan geçici 
vergi tutarlar› terkin edilmektedir. Terkin 
edilen geçici vergi tutar› için vade tari-
hinden terkin edilmesi gereken tarih olan 
y›ll›k beyannamenin verilmesi gereken 
kanuni sürenin bafllang›ç tarihine kadar 
gecikme zamm› uygulanmaktad›r.
Ödenen geçici vergi tutar›n›n, geçici 
verginin ilgili oldu¤u döneme iliflkin 
olarak verilen beyanname üzerinden 
hesaplanan gelir veya kurumlar vergisin-
den fazla olmas› halinde, mahsup edile-
meyen tutar mükellefin di¤er vergi 
borçlar›na mahsup edilebilmektedir. Gelir 
Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. mad-
desi hükmü uyar›nca, mahsup iflleminin 
yap›labilmesi için yaz›l› baflvuru flart› 
aranmamakta, mahsup ifllemi 6183 say›l› 
Kanun’un 47. maddesi hükmü de dikkate 
al›narak ilgili vergi dairesince re’sen 
yap›lmaktad›r. Mahsubu yap›lacak vergi 
borçlar› için vade tarihinden, y›ll›k 
beyannamenin verildi¤i tarihe kadar 
gecikme zamm› uygulanmaktad›r. 
Mahsup sonucu iadesi gereken miktar›n 
bulunmas› ve bu tutar›n beyannamenin 
ilgili tablosuna yaz›lm›fl olmas› mükel-
lefçe yaz›l› olarak yap›lm›fl iade talebi 
olarak kabul edilmektedir. Y›ll›k beyan-
namenin ilgili sat›r›nda gösterilmeyen 
geçici verginin mahsuben veya nakden 
iade edilebilmesi için o y›l›n sonuna kadar 
yaz›l› olarak baflvurulmas› gerekmektedir.
Geçici verginin gerek mahsuben gerekse 
nakden iadesinde herhangi bir tutar 
s›n›rlamas› olmay›p, geçici verginin 
ödenmifl olmas› yeterlidir. Geçici vergiye 
iliflkin iade taleplerinde teminat ve 
inceleme raporu aranmamaktad›r.
‹lgili dönemler halinde hesaplanan geçici 
vergiden varsa o hesap dönemi ile ilgili 
olarak daha önce ödenmifl geçici vergi ve 
geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak 
stopaj yoluyla al›nm›fl vergiler mahsup 

edilmekte, mahsuptan sonra kalan tutar 
o dönem için ödenmesi gereken geçici 
vergi olmaktad›r.

V. TEVK‹F SURET‹YLE 
ÖDENM‹fi VERG‹LER‹N 
‹ADES‹NE ‹L‹fiK‹N D‹⁄ER 
HUSUSLAR

V.1  ‹ade Talibinin Gerçe¤e Ayk›r› 
Belgelere Dayanmas›
Tevkif yoluyla kesilen vergilere iliflkin 
mahsuben/nakden iade talepleri ile ilgili 
olarak yukar›da belirtilen ve ibraz› istenen 
belgelerin gerçe¤i yans›tmamas› halinde, 
Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri 
çerçevesinde ifllem yap›lmakta, ayr›ca 
durum mükellefin ba¤l› bulundu¤u meslek 
odas›na da bildirilmektedir.

V.2 Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin 
Vergi Sorumlusunca Tahakkuk 
Ettirilmemesi veya Ödenmemesi
Nakden iade talebinin yerine getirilmesi 
için tevkif yoluyla kesilen vergilerin, ilgili 
vergi dairesine ödenmifl veya tahakkuk 
ettirilmifl oldu¤una iliflkin belgenin 
istenildi¤i durumlarda, vergi sorum-
lusunun ödeme yapmamas› veya hiç 
beyanda bulunmamas› nedeniyle söz 
konusu belge ibraz edilemiyorsa, bu 
durum ba¤l› olunan vergi dairesine 
mükellef taraf›ndan bildirilir. 
Vergi kesintisi yapanlarca kesilen 
vergilerin tahakkuk ettirilmifl olmas›na 
ra¤men tecil, taksitlendirme veya borçlar›n 
yeniden yap›land›r›lmas› nedenleriyle 
ödenmemesi durumunda, mükelleflerce 
ilgili kurum veya kurulufllarca istih-
kaklar›ndan kesinti yap›ld›¤›na iliflkin 
belgeye tecil veya taksitlendirme yap›l-
d›¤›na iliflkin ilgili kurumdan al›nacak 
yaz›n›n eklenmesi yeterlidir.

V.3   Ad›na Vergi Kesintisi Yap›lan ile 
Gelir Sahibinin Farkl› Gerçek veya Tüzel 
Kifli Olmas›
Baz› durumlarda, ad›na vergi kesintisi 
yap›lan gerçek veya tüzel kifli ile 
üzerinden kesinti yap›lan gelirin sahibi 
olan gerçek veya tüzel kifli farkl› olabil-
mektedir.
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Bu durumda, gelirin sahibi olmad›¤› halde 
ad›na vergi kesintisi yap›lm›fl olan 
mükellef, ilgili dönemde kendisi ad›na 
yap›lan vergi tevkifatlar›n›n ne kadarl›k 
k›sm›n›n kendi gelirleri ne kadarl›k 
k›sm›n›n di¤er gerçek ve tüzel kiflilere ait 
gelirler ile ilgili oldu¤unu bildiren bir 
dilekçeyi ekinde di¤er gerçek veya tüzel 
kiflilere ait olan gelirler ve bunlar 
üzerinden yap›lm›fl kesinti tutarlar›n› 
gösteren bir tabloyu ve kesilen vergilerin 
vergi sorumlusu taraf›ndan ilgili vergi 
dairesine yat›r›lm›fl oldu¤una iliflkin 
belgelerin onayl› bir örne¤ini ba¤l› 
bulunduklar› vergi dairesine vereceklerdir.
Bankalarca, özel finans kurumlar›nca veya 
arac› kurumlarca yap›lan ödemelerden 
kesilen vergilerle ilgili olarak, kesintiyi 
yapan kurum taraf›ndan düzenlenmifl ve 
vergi kesintisinin yap›ld›¤›n› gösteren bir 
belgenin eklenmifl olmas› yeterlidir.

V.4   Mahsupta Öncelik 
Yaz›m›zda da belirtildi¤i gibi, y›l 
içerisinde kesinti suretiyle ödenen vergiler 
ile geçici verginin, kurumlar vergisi 
beyannamesinden mahsubundan sonra 
kalan k›sm›n iadesi farkl› esaslara tabi 
oldu¤undan dolay›, beyanname üzerinde 
yap›lan mahsupta hangisinin öncelik 
tafl›d›¤› önem tafl›maktad›r.

Di¤er bir ifade ile mahsup edilmesi 
gereken hem kesinti suretiyle ödenen 
vergi hem de geçici vergi bulunmas› 
halinde, mahsupta öncelik arz etmektedir.

Bu konuda yerleflmifl uygulamaya göre, 
öncelikle kesinti suretiyle ödenen vergiler 
mahsup edilecek daha sonra ise geçici 
verginin mahsubu yap›lacakt›r. Kurumlar 
vergisi beyannamesinin format› da buna 
uygun olarak düzenlenmifltir.

V.5  ‹ade Uygulamas›nda Yemin Mali 
Müflavirlerin Sorumlulu¤u
Mükellefe iadesi gereken tutar›n, yeminli 
mali müflavir tasdik raporuna göre iade 
edilen tutardan daha az oldu¤unun veya 
iade edilmesi gereken bir tutar bulun-
mad›¤›n›n belirlenmesi halinde, ortaya 

ç›kan vergi ziya›, gecikme faizi ve buna 
ba¤l› cezalardan mükellefle birlikte 
yeminli mali müflavir de müfltereken ve 
müteselsilen sorumlu olacakt›r.

YMM ile süresinde tam tasdik sözleflmesi 
düzenlemifl bulunan mükellefler için 
YMM’ce düzenlenen tam tasdik raporu-
nun ayr› bir bölümünde mükellefin iadeye 
hak kazand›¤› tutar›n, 252 seri numaral› 
Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde yer alan 
kan›tlay›c› belgeleri ve yasal dayanaklar› 
belirtilmek suretiyle aç›klanmas› 
gerekmektedir. Stopaj suretiyle al›nan 
vergilere iliflkin olarak an›lan Genel 
Tebli¤de de belirtilen kan›tlay›c› 
belgelerin rapora eklenmesi zorunludur.

V.6   Sonuç
Gelir Vergisi Kanunu’nun 121 ve Ku-
rumlar Vergisi Kanunu’nun 44 üncü 
maddelerinde, beyannamede gösterilen 
gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre 
kesilmifl bulunan vergilerin, beyanname 
üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar 
vergisinden mahsup edilece¤i, mahsubu 
yap›lan tutar›n gelir veya kurumlar 
vergisinden fazla olmas› halinde aradaki 
fark›n vergi dairesince mükellefe bil-
dirilece¤i ve mükellefin tebli¤ tarihinden 
itibaren bir y›l içinde müracaat› üzerine 
kendisine red veya iade olunaca¤› 
belirtilmifltir. Söz konusu maddelerde 
iadesi gereken vergiler ile ilgili olarak; 
iadeyi mahsuben veya nakden yapt›rma, 
inceleme raporuna, yeminli mali müfla-
virlik raporuna veya teminata ba¤lama 
ve iade için aran›lacak belgeleri belirleme 
konusunda Maliye Bakanl›¤› yetkili 
k›l›nm›flt›r. Bu yetki, kazanç türlerine, 
iade flekillerine, geliri elde edenin veya 
ödemeyi yapan›n hukuki statüsüne göre 
ayr› ayr› kullan›labilece¤i gibi belli had-
ler çerçevesinde de kullan›labilecektir. 
Mahsuben iade ifllemi, aranan tüm 
belgelerin tamamlanmas› kofluluyla, y›ll›k 
gelir veya kurumlar vergisi beyanna-
mesinin verildi¤i tarih itibariyle yap›la-
cakt›r. ‹kmalen veya re’sen yap›lan 
tarhiyatlarda ise mahsup ifllemi, mahsup 

talebine iliflkin dilekçe ve eklerin eksiksiz 
olarak vergi dairesi kay›tlar›na girdi¤i 
tarih itibariyle yap›lacakt›r. Aranan 
belgelerin tamamlanmas› aflamas›nda 
yap›lan tahsilatlar yönünden düzeltme 
yap›lmayacakt›r.
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VERG‹ ALACA⁄ININ 
‹DARECE CEBREN 
TAHS‹L‹ ‹LE ‹LG‹L‹ 
D‹⁄ER KORUNMA 
HÜKÜMLER‹: 
RÜÇHAN HAKKININ 
KULLANILMASI, 
‹PTAL DAVASI 
AÇILMASI VB.

Burak ‹NAM

I. Girifl

Vergiye tabi gelirin, mükelleflerce, 
süresinde ve tam olarak beyan› kadar bu 
beyanlar üzerinden tahakkuk ettirilen 
vergilerin zaman›nda ödenmesi de büyük 
önem tafl›maktad›r. Gerçekten de 
tahakkuk ettirilmifl bir verginin 
zaman›nda ödenmesi hem kamu 
yönetimleri bak›m›ndan ve hem de 
vergisini zaman›nda ödeyen di¤er 
mükellefler bak›m›ndan önemli sonuçlar 
do¤urur. Kamu yönetimlerinin kamu 
hizmetlerini arzu edildi¤i flekilde yerine 
getirebilmeleri, bunlar›n finans-man›nda 
kullan›lan kaynaklar›n zama-n›nda 
teminine ba¤l›d›r. Öte yandan, tahakkuk 
ettirilmifl bir verginin zaman›nda 
ödenmemesi, kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesini aksataca¤› gibi, vergisini 
zaman›nda ödeyen ve ödemeyen 
mükellefler aras›nda, ödeyenler aleyhine 
bir haks›z rekabet yarat›r. ‹flte tüm bu 
olumsuzluklar›n önlenebilmesi için 
Kanunkoyucu, bir taraftan, verginin 
zaman›nda ödenmesini, gecikme zamm› 
uygulamas› ve yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› 
uygulamas›  gibi  uygulamalarla  

sa¤lamaya çal›fl›rken, di¤er taraftan da, 
vergi alaca¤›n› cebren tahsil edilebilmesi 
için vergi idaresini çeflitli yetkilerle 
donatm›flt›r. 

Biz de bu yaz›m›zda, genel ifadesiyle 
amme alaca¤›n›n özel olarak ta vergi 
alaca¤›n›n cebren tahsilinde, 6183 say›l› 
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü 
Hakk›nda Kanun hükümleri ile idareye 
verilen baz› araçlar› aç›klamaya 
çal›flaca¤›z. 

II. Amme Alacaklar›n›n 
Tahsilinde Rüçhan Hakk›n›n 
Kullan›lmas›

Amme alacaklar›nda rüçhan hakk› 6183 
say›l› Kanunun 21 inci maddesinde 
düzenlenmifltir. Uygulaman›n esas›n›, 
vergi idaresi hacze daha sonra ifltirak 
etmifl olsa da, amme alaca¤›n›n di¤er 
alacaklarla ayn› ölçüde önemli kabul 
edilmesi ve hacizden elde edilen has›lat›n 
amme alaca¤› ve di¤er alacaklar aras›nda, 
bunlar›n toplam içindeki paylar› dikkate 
al›narak paylaflt›r›lmas› oluflturmaktad›r. 

(A) flahs›, (B)’den olan alaca¤› için 
(B)’nin mallar›na haciz koymufl, fakat 
haczedilen mallar paraya çevrilmeden 
önce, hacizden haberdar olan vergi idaresi 
de vergi alaca¤› için hacze ifltirak etmifl 
ise, mal›n paraya çevrilmesinden elde 
edilecek has›lat bunlar aras›nda 
paylaflt›r›lacakt›r. Di¤er alacakl›n›n, haczi 
bafllatm›fl olmaktan dolay› bir üstünlü¤ü 
bulunmayacakt›r. Örne¤in, (A)’n›n 
(B)’den alaca¤› 12.000 YTL, vergi 
idaresinin vergi alaca¤› 24.000 YTL ve 
borçlunun haczedilen mallar›n›n sat›fl 
bedeli 9.000 YTL ise, bu tutardan, (A)’n›n 
alaca¤› pay, 3.000 YTL, vergi idaresinin 
alaca¤› pay 6.000 YTL olacakt›r. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
vergi idaresinin daha önce aç›lm›fl bir 
hacze ifltirak etmifl oldu¤u durumlarda 
paylafl›m›n söz konusu olabilece¤idir. 
Haczin vergi idaresince aç›ld›¤› durum-
larda, di¤er alacakl›lar›n sat›lan mallar›n 
bedelinden, vergi alaca¤›n›n tamam›n›n 

tahsil edilmesinden önce bir pay almalar› 
mümkün de¤ildir. Yukar›daki örnekte, 
haczi önce alacakl› amme idaresi koymufl 
sonra (A) flahs› hacze ifltirak etmifl 
olsayd›, 9.000 YTL’lik sat›fl bedelinin 
tamam› alacakl› amme idaresine 
verilecekti. Söz konusu durum Dan›fltay 
3. Daire 19.11.1996 tarih ve E.1996/586, 
K.1996/4585 say›l› karar› ile de pekifl-
tirilmifltir. ‹lgili kararda “..… amme 
alaca¤› için haczedilen bir mal paraya 
çevrilmeden o mal üzerine üçüncü flah›s 
taraf›ndan da haciz konulmuflsa, sat›fl 
bedelinin garameten tahsiline olanak 
yoktur. Önce amme alaca¤›n›n ödenmesi 
gerekir’’ hükmüne yer verilmifltir. 

Yarg›tay’›n konuyla ilgili, 20.09.1966 
tarih ve E:8711, K:8574 say›l› karar›nda 
ise vergi idaresinin haczinden sonra haciz 
koyduran özel kiflilerin amme tahsil 
idaresi ile ayn› hakka sahip olmad›¤› 
ancak amme alaca¤›ndan artan k›sm› 
üzerinden alacaklar›n› tahsil edebile-
cekleri belirtilmifltir. 

Di¤er önemli bir hususta, alacakl› tahsil 
dairesinin hacizli mala ifltirak edip alaca-
¤›n› garame esaslar› içinde alabilmesi 
için haczi, mal›n paraya çevrilmeden 
önce koyma flart›na ba¤l›d›r. Bu aç›dan 
paraya çevrilme tarihinin tespiti önem 
tafl›r. Bu tarih menkul veya gayrimenkul 
sat›fl›n›n yap›ld›¤› tarihtir. Bedel henüz 
tahsil edilmemifl veya tahsil edilipte 
alacakl›lara ödenmemifl olsa bile, sat›fl 
akdinin tekemmülünden sonra alacakl› 
tahsil dairesinin hacze ifltiraki mümkün 
de¤ildir.

Üzerinde durulmas› gereken bir di¤er 
nokta da rehinli alacaklarla ilgilidir. 6183 
say›l› Kanunun 21. maddesinde “Rehinli 
alacaklar›n haklar› mahfuzdur. Ancak, 
gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi 
eflya ve gayrimenkulün ayn›ndan do¤an 
amme alacaklar› o eflya ve gayrimenkul 
bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan 
evvel gelir” hükmü yer almaktad›r. Bu 
hükümden de anlafl›laca¤› üzere, alacakl› 
vergi idaresi üçüncü bir flahs›n alaca¤› 
için rehnedilmifl mal üzerine haciz
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koydu¤unda, mal›n paraya çevrilmesi ile 
sa¤lanacak mebla¤dan önce rehinli 
alacakl›n›n alaca¤› ödenir. Bundan sonra 
kalan k›s›m olursa, alacakl› tahsil 
dairesince tahsil edilir. Yaln›z bu konuda 
gümrük vergileri, bina ve arazi vergileri, 
katma de¤er vergisi ve veraset ve intikal 
vergisi istisna teflkil etmektedir. Bu ver-
giler, alacaklar›n ilgili eflya ve gayri-
menkul bedelinden tahsilinde rehinli 
alacaklardan önce gelmektedir.

6183 say›l› Kanunun 21. maddesinin 3. 
f›kras›nda ise borçlunun iflas›, miras›n 
reddi ve terekenin tasfiyeye tabi tutulmas› 
hallerinde amme alacaklar›n›n ‹cra ve 
‹flas Kanunun 206. maddesindeki s›raya 
göre muameleye tabi olaca¤› belirtil-
mifltir. ‹cra ve ‹flas Kanunun 206. madde-
sindeki düzenlemeye göre her s›ra 
kendisinden sonra gelene nazaran öncelik 
hakk›na sahip olup; (gümrük vergileri, 
bina ve arazi vergileri, di¤er bir ifade ile 
rehinli maldan al›nmas› gereken vergiler 
düflüldükten sonra) alacakl›lar aç›ndan 
dört s›ra belirlenmifl ve özel kanunlarda 
imtiyazl› olan alacaklar üçüncü s›rada, 
imtiyazl› olmayan di¤er tüm alacaklar 
ise dördüncü s›rada yer alm›flt›r. Ayr›ca 
‹cra ve ‹flas Kanunun 207. maddesine 
göre de bir s›radaki alacakl›lar, alacak-
lar›n› tamamen almad›kça sonraki s›rada 
gelenlere ödeme yap›lmayaca¤› hüküm 
alt›na al›nm›flt›r. 

III. Alaca¤›n Tahsili ‹çin Vergi 
‹daresince ‹ptal Davas› Aç›lmas›

6183 say›l› Kanunun 24 ile 30. mad-
delerinde, amme alaca¤›n›n tahsiline 
engel teflkil etme amac› ile borçlu 
taraf›ndan yap›lan belli tasarruflar ve 
muamelelerin hükümsüzlü¤ü ve bu 
tasarruflar aleyhine iptal davas› 
aç›labilece¤i hususunda düzenlemeler 
yap›lm›flt›r. 

Takip hukukunda iptal davalar›, alaca¤›n 
ödenmesine engel olmak amac›yla 
borçlunun alacakl›lar›na karfl›, alaca¤›n 
hükümsüz say›lmas›n› sa¤layan dava 
fleklidir. 

‹ptal davas›na konu olacak tasarruf ve 
muameleler 6183 say›l› Kanunun 27 ile 
30. maddelerinde afla¤›daki flekilde 
belirlenmifltir.

- 27 ve 28. maddelerde borçlu taraf›ndan 
yap›lan ba¤›fllamalar ve ivazs›z tasar-
ruflar›n hükümsüz oldu¤u, 

- 29. madde ile borçlunun amme borcunu 
ödeme güçlü¤ü içinde iken di¤er borçlar› 
için yapt›¤› ödemeler veya bunlar için 
gösterdi¤i teminatlar›n hükümsüz oldu¤u

- 30. madde de ise amme alaca¤›n›n 
tamamen veya k›smen tahsiline imkan 
b›rakmamak amac› ile borçlu taraf›ndan 
yap›lan bir tarafl› muamelelerle borçlu-
nun maksad›n› bilen veya bilmesi gereken 
kimselerle yap›lan muamelelerin 
hükümsüz oldu¤u belirtilmifltir.

6183 say›l› Kanunun yukar›da bahsi 
geçen maddelerinde hükümsüz say›lan 
söz konusu tasarruf ve muamelelerle, 
alacakl› amme idaresinin borçlu 
mamelekinden ç›km›fl k›ymetler üzerin-
den alaca¤›n› tahsil etme imkan› 
sa¤lanm›flt›r.

Kanunun 27. maddesinde ‘Amme ala-
ca¤›n› ödememifl borçlulardan, müdde-
tinde veya hapsen tazyikine ra¤men mal 
beyan›nda bulunmayanlarla, mal› bulun-
mad›¤›n› bildiren veyahut beyan etti¤i 
mallar›n borcuna kifayetsizli¤i anlafl›-
lanlar›n ödeme müddetinin bafllad›¤› 
tarihten geriye do¤ru 2 y›l içinde veya 
ödeme müddetinin bafllamas›ndan sonra 
yapt›klar› ba¤›fllamalar ve ivazs›z tasar-
ruflar hükümsüzdür.’ ibaresi yer 
almaktad›r.

Di¤er bir ifade ile amme alaca¤›n› 
karfl›layacak mal› bulunmayan veya 
bildirdi¤i mal› amme alaca¤›n› karfl›la-
maya yetmeyen borçlunun, ivazs›z 
tasarruflarda bulunmas› normal icaplar 
içinde izahs›z kal›r. Böyle bir durum 
amme borçlusunun mamelekinden ç›kan 
mallar›n amme borcu d›fl›ndaki tasar-
ruflara yöneldi¤i anlam›nda olup, 

tasarrufun hükümsüzlü¤ü istenebilir. 
Tasarrufun hükümsüzlü¤ü 24. madde 
dahilinde aç›lacak iptal davas› ile sonuca 
kavuflacakt›r. Maddeden de anlafl›laca¤› 
üzere ödeme müddetinin bafllad›¤› 
tarihten geriye do¤ru 2 y›l içinde veya 
ödeme müddetinin bafllamas›ndan sonra 
yap›lan tasarruflar iptal davas› kapsa-
m›ndad›r. Bu süreden daha önce yap›lan 
tasarruflar için iptal davas› aç›lamaz.

Ba¤›fllama say›lan tasarruflar ise 27. 
maddenin tatbiki bak›m›ndan 28. madde 
de flu flekilde tan›mlanm›flt›r.

1. Üçüncü dereceye kadar (bu derece 
dahil) kan h›s›mlar›yla, efller ve ikinci 
dereceye kadar (bu derece dahil) s›hri 
h›s›mlar aras›nda yap›lan ivazl› 
tasarruflar, 

2. Kendi verdi¤i mal›n, akdin yap›ld›¤› 
s›radaki de¤erine göre borçlunun ivaz 
olarak pek afla¤› bir fiyat kabul etti¤i 
akitler, 

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir 
flah›s menfaatine kayd› hayat flart›yla irat 
ve intifa hakk› tesis etti¤i akitler.

28. maddenin 1. bendi ile üçüncü 
dereceye kadar kan ba¤› ile ve ikinci 
dereceye kadar evlilik ba¤›yla karfl›l›kl› 
olarak yap›lan tasarruflar›n ba¤›fl 
hükmünde oldu¤u, 2. bendi ile borçlunun 
verdi¤i mallara karfl›n ald›¤› karfl›l›klar 
(anlaflman›n yap›ld›¤› s›radaki) de¤erine 
göre çok düflük ise söz konusu 
tasarruflar›n ba¤›fl hükmünde oldu¤u ve 
son bendinde ise amme borçlusunun 
kendisine veya üçüncü bir flahs›n 
menfaatine kayd› hayat flart› ile tesis 
etmifl oldu¤u irat (bkz. Borçlar Kanunu 
md. 507) ve intifa haklar›na (bkz. Medeni 
Kanun md. 718) ait akitlerin ba¤›fl 
hükmünde oldu¤u belirtilmifltir. 

Ba¤›fllamaya konu olan tasarrufun maddi 
veya nakdi bir varl›k olma zorunlulu¤u 
yoktur. Yarg›tay’›n 12.04.1969 tarih ve 
E.1421, K.4104 say›l› karar›nda ‘… Bir 
gazetenin ad› veya neflir yetkisi üzerinde,
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gazete sahibinin teessüs etmifl haklar› 
mevcut olup bunlar her türlü tecavüz ve 
müdahaleden masundur. Gazetenin 
tutunmufl olup olmamas›na, tiraj›na göre 
iktisadi bir k›ymet ifade eder. Maddi bir 
varl›k göstermemesine ra¤men, sat›fl 
vesaik suretlerde baflkalar›na devir ve 
temliki mümkündür. Haczi mümkün bu 
gibi haklara iliflkin tasarruflar, iptal davas› 
konusu yap›labilir. ‹ptal davas› için, bu 
gibi fleylerin alacak ve haklar›n önceden 
haczedilmesi icap etmez’ ibaresi yer 
almaktad›r.

Söz konusu maddeye iliflkin di¤er bir 
önemli husus ise ba¤›fllama say›lan 
tasarruflarda iyi veya kötü niyetin varl›¤› 
aranmaks›z›n kesin olarak iptale konu 
oldu¤udur. Yarg›tay’›n 25.06.1979 tarih 
ve E.3011, K.13770, ABD.1979/5 say›l› 
karar›na göre 6183 say›l› Kanunun 28. 
maddesinde say›lan tasarruflar mutlak 
surette iptale tabi oldu¤undan alacakl›y› 
›zrar kast› aranmaz ve bu tasarruflar iyi 
veya kötü niyetle yap›l›p yap›lmad›k-
lar›n›n araflt›r›lmas›na da gerek yoktur.

6183 say›l› Kanunun ‘Hükümsüz Say›lan 
Di¤er Tasarruflar’ bafll›kl› 29. madde-
sinde borçlunun amme borcunu ödeme 
güçlü¤ü içinde iken di¤er borçlar› için 
yapt›¤› ödemeler veya bunlar için 
gösterdi¤i teminatlar aç›klanm›fl ve mal› 
bulunmad›¤›n› bildiren borçlulardan 
veyahut beyan etti¤i mallar›n borcuna 
kifayetsizli¤i anlafl›lanlar›n ödeme 
müddetinin bafllad›¤› tarihten geriye 
do¤ru 2 y›l içinde veya ödeme müddetinin 
bafllamas›ndan sonra yapt›klar› tasarruf-
lardan afla¤›da belirtilenlerin hükümsüz 
oldu¤u aç›klanm›flt›r.

1. Borçlunun teminat göstermeyi evvelce 
taahhüt etmifl oldu¤u haller müstesna 
olmak üzere borçlu taraf›ndan mevcut 
bir borcu temin için yap›lan rehinler,

2. Borca karfl›l›k para veya mutat ödeme 
vas›talar›ndan gayr› bir suretle yap›lan 
ödemeler,

3. Vadesi gelmemifl bir borç için yap›lan 
ödemeler.

29. maddenin 1. bendine göre, borçlunun 
mevcut bir borcu temin için sonradan 
verdi¤i rehinler hükümsüzdür. Ancak, 
böyle bir borçlu borcu teminat karfl›l›¤› 
yapm›fl ve bunu da daha önce taahhüt 
etmiflse bu akit, hüküm ifade eder.

2. bent hükmü, borca karfl›l›k para veya 
al›fl›lm›fl ödeme vas›talar›ndan baflka 
flekilde yap›lan ödemeleri hükümsüz 
saymaktad›r. ‹lgili bentteki mutat 
(al›fl›lm›fl) ödeme vas›talar›ndan kas›t, 
çek, bono, poliçe ve benzeri senetler vas›-
tas› ile yap›lan ödemelerdir. Dolay›s›yla 
amme borçlusunun söz konusu ödeme 
vas›talar› d›fl›nda; borcunu ödemesi için 
kulland›¤› tüm yöntemler ve tasarruflar 
hükümsüzdür.

3. bentte, vadesi henüz gelmemifl bir borç 
için yap›lan ödemeler hükümsüz 
say›lmaktad›r.	

Bütün bu hükümsüz ifllemler ve fiiller 
29. maddenin 1. f›kras›ndaki, ödeme 
müd-detinin bafllad›¤› tarihten geriye 
do¤ru 2 y›l içinde veya ödeme müddetinin 
bafllamas›ndan sonra yap›lm›fl tasarruflar› 
ifade etmektedir. Bu süreden daha önce 
yap›lan tasarruflar için iptal davas›n›n 
aç›lmas› söz konusu de¤ildir.

Amme alaca¤›n›n tahsiline imkan b›rak-
mamak maksad›yla yap›lan tasarruflar 
6183 say›l› Kanunun 30. maddesi ile 
hüküm alt›na al›nm›flt›r. Söz konusu 
madde de ‘Borçlunun mal› bulunmad›¤› 
veya borca yetmedi¤i takdirde amme 
alaca¤›n›n tahsiline imkan b›rakmamak 
maksad›yla borçlu taraf›ndan yap›lan bir 
tarafl› muamelelerle borçlunun maksad›n› 
bilen veya bilmesi laz›m gelen kimselerle 
yap›lan bütün muameleler tarihleri ne 
olursa olsun hükümsüzdür.’ ibaresi yer 
almaktad›r.

Maddeye göre mal› bulunmayan veya 
mevcut mal› borcuna yetmeyen amme 
borçlusunun amme alaca¤›n› k›smen veya 
tamamen tahsilini önlemek ve engel-
lemek amac›yla yapt›¤› tek tarafl› 
tasarruflar hükümsüzdür. Tek tarafl› 
tasarruflara poliçede protesto çekmemek, 

haks›zl›¤› sabit bir ödeme emrine itiraz 
etmemek, davada kabul ve feragat etme, 
yeminden çekinme ve sulh gibi hukuki 
muameleler örnek teflkil etmektedir.

Öte yandan, amme borçlusunun, amme 
alaca¤›n›n tahsiline imkan b›rakmayacak 
flekilde kas›tla hareket etti¤ini bilen veya 
bilmesi gereken kimselerle yapt›¤› bütün 
hukuki muameleler tarihleri ne olursa 
olsun hükümsüzdür, bat›ld›r. Bu madde 
ile getirilen korunma hükmünün di¤er 
korunma hükümlerinden farkl› olarak 
suiniyete dayal› bütün ifllemlerin, tarihleri 
ne olursa olsun iptalini gerektirmektedir.

Maddedeki muamelelerin butlan› için 
herhangi bir süre belirlemesi olmamas›na 
karfl›n 6183 say›l› Kanunun 26. mad-
desinde hükümsüz say›lmada zamanafl›m› 
belirlenmifl ve tasarruflar›n vukuu 
tarihinden itibaren 5 y›l geçtikten sonra 
6183 say›l› Kanunun 27, 28, 29 ve 30. 
maddelerine istinaden dava aç›lama-
yaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Özetle, muamelelerin iptalinde borçlunun 
zarar vermek kast›n›n bulunmas› ve 
onunla muamelelerde bulunan kimsenin 
de bu kast› bilmesi butlan için yeterli 
olmaktad›r.

‹ptal davas› aç›lmas›nda gerekli flartlar 
flunlard›r:
1. Amme alaca¤›n›n kesinleflmifl olmas›: 
Amme alaca¤›n›n kesinleflmifl olmas› 
ödenecek aflamaya gelmifl olmas›n› ifade 
etmektedir. 

2. Borçlu nezdinde yap›lan takibat›n 
sonuçsuz kalmas›: Borçlunun yeterli 
mal›n›n bulunmad›¤› hususunda düzen-
lenen haciz vesikas› veya borçlu hakk›n-
daki aciz vesikas› takibat›n sonuçsuz 
kald›¤›n› tevsik için yeterlidir. 

Amme alaca¤›n› ödemek istemeyen yahut 
tahsiline engel olmak isteyen bir kimsenin 
mallar›n› kaç›rmas› veya hileli ve 
muvazaal› yollara baflvurmas› halinde bu 
alaca¤›n tahsilinin tehlikeye girmesi 
normal bir sonuç olur. ‹flte kanun koyucu
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25. madde ile iptal davas›nda kimlerin 
muhatap tutulaca¤› baflka bir deyiflle bu 
davan›n kimler aleyhine aç›labilece¤ini 
göstermektedir.

Maddeye göre iptal davas›, amme borç-
lusunun 6183 say›l› Kanunun 27, 28, 29 
ve 30. maddelerindeki tasarruf ve 
muameleleri yapt›¤› kimselerle, yine ayn› 
maddelerdeki tasarruf ve muameleler 
sebebiyle ödeme yapt›¤› kimseler 
aleyhine hüsnüniyetleri olsun olmas›n 
dava aç›labilecektir. Ayr›ca bu kimselerin 
mirasç›lar› aleyhine suiniyetleri olsun 
olmas›n iptal davas› aç›labilir.

6183 say›l› Kanunun 31. maddesi ile iptal 
davas› sonucunda üçüncü flah›slar›n 
haklar› ve uymaya zorunlu olduklar› 
hususlar düzenlenmifltir. An›lan madde 
hükmüne göre, 27 - 30. maddeler uyar›nca 
hükümsüz say›lan tasarruf ve muameleler 
alacakl› amme idareleri taraf›ndan iptal 
ettirildikleri takdirde bunlardan 
faydalanan üçüncü flah›slar elde ettikleri 
fleyleri aynen iade etmek durumundad›rlar 
veya o fleyleri ellerinden ç›karm›fl olanlar 
bu fleylerin takdir edilecek bedellerini 
ödemek mecburiyetindedirler.

IV. Ortakl›¤›n Feshini ‹steme

6183 say›l› Kanunun 34. madde hükmü, 
flah›s flirketi ortaklar›n›n flahsi amme 
borçlar› için, ortakl›k hakk›nda yap›lacak 
takibat esaslar›n› düzenlemektedir.

Orta¤›n flahsi borcu dolay›s›yla ortakl›¤a 
yönelmek için, borçluya ait mal bulun-
mamas› veya borçlunun mal›n›n borcu 
karfl›lamaya yetmemesi yahut borçlu veya 
ortakl›¤›n bu Kanuna göre teminat 
göstermemifl olmas› gerekir.

Bu flartlar›n hangi aflamada aranaca¤› 
yeteri kadar aç›k de¤ildir. Borçlunun 
mal› olmad›¤› veya mal›n›n borcunu 
karfl›la-mad›¤› normal olarak ödeme 
emrinin ç›kar›lmas›ndan sonra mal beyan› 
yap›lmas› ile belli olacak bir husustur. 
Bu aç›dan, ortakl›¤a yönelmenin genelde, 
ödeme emrinin ç›kar›lmas›ndan sonra 

cebren takibat safhas›nda olaca¤› 
düflünülebilir.

34. maddeye göre, orta¤›n flahsi borcu 
için ortakl›k pay› üzerine haciz veya 
ihtiyati haciz uygulanamaz. Alacakl› 
amme idaresinin ortakl›¤a yönelmesi 
sadece, genel hükümler dairesinde 
ortakl›¤›n feshini isteme imkan› verir.

34. maddede genel hükümlere at›f yap›l-
d›¤›ndan, fesih isteminin Türk Ticaret 
Kanunun 191. maddesindeki esas çerçe-
vesinde tekemmül ettirilmesi gerekir. 
Bunun d›fl›nda orta¤›n, ortakl›ktaki pay›na 
haciz veya ihtiyati haciz uygulanmas› 
amme alacaklar› bak›m›ndan da mümkün 
de¤ildir. Ancak, flirket bilançosuna göre 
orta¤a düflecek kar pay›na veya tasfiye 
pay›na ihtiyati haciz genel hükümlere 
göre uygulanabilir. fiirket orta¤›n›n di¤er 
alacakl›lar› daha önce flirketin feshini 
istemifllerse, alacakl› amme idaresi bu 
isteme ifltirak edebilir. Bu takdirde amme 
alaca¤›nda rüçhan hakk› esas› dahilinde 
ifllem yap›l›r.

34. maddeye iliflkin uygulamada bilin-
mesi gereken di¤er hususlar flöyledir:

- Uygulamada tereddüt yaratan husus-
lardan biri, orta¤›n amme borcu için 
ortakl›ktan istenecek teminat›n, borç 
tutar› kadar m› yoksa orta¤›n flirketteki 
pay› kadar m›, olaca¤›d›r. Vergi ‹da-
resinin uygulamas› ortakl›¤›n, amme 
borcu tutar›nda teminat göstermesini 
gerektirmektedir.

- Alacakl› amme idaresi orta¤›n borcu 
dolay›s›yla ortakl›¤a yönelip yönel-
memek hususunda takdir hakk›na sahiptir. 
Birden fazla ortakl›k bulundu¤unda 
bunlardan diledi¤ine baflvurabilir.

- Orta¤›n borcu dolay›s›yla ortakl›ktan 
teminat istenmesi üzerine ortakl›¤›n, 
vergi mahkemesinde, teminat isteme 
yaz›s›n›n tebellü¤ünden itibaren 30 gün 
içinde dava açmas› mümkündür. Dava, 
özellikle borçlunun mal› bulundu¤u 
gerekçesi  i le flirketten teminat 

istenmemesi veya teminat›n orta¤›n pay› 
ile s›n›rl› olmas› noktalar›ndan aç›labilir.

- Fesih talebi, Türk Ticaret Kanunun 
hükümlerine göre adli yarg›ca karara 
ba¤lan›r. fiirketin, fesih sebebi bulun-
mad›¤› yolundaki itirazlar›n› bu aflamada 
dermeyan etmesi gerekir.

- Amme borçlular›n›n sermayesi hisselere 
bölünmüfl flirketlerdeki paylar› için 34. 
madde hükmü uygulanamaz. Bu hisseler 
6183 say›l› Kanunun 3. maddesindeki 
tan›m uyar›nca menkul mal hükmünde 
olup, menkul mal olarak haciz edilebilir.

Sonuç olarak; yukar›da anlat›lan amme 
alaca¤›n›n korunmas›nda kullan›lan di¤er 
yöntemlerden haberdar olmayan amme 
borçlusunun ve üçüncü kiflilerin ciddi 
yapt›r›mlarla karfl›laflmas› olas›d›r. Ayr›ca 
amme alaca¤›n›n tahsilinde üçüncü 
kiflilerin iyi niyetli olup olmamalar›na 
bak›lmaks›z›n ifllem yap›lmas›, iyi niyetli 
kiflileri ma¤dur durumda b›rakabil-
di¤inden söz konusu hükümlerin 
bilinmesi önem arz etmektedir.

V E R G ‹ D E  G Ü N D E M
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Dünyadan Vergi 
Haberleri

Ahmet KUZUCUO⁄LU

Çin Kurumlar Vergisi 
Oranlar›n› Birlefltiriyor	

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerli ve 
yabanc› sermayeli mükellefler 2005 
y›l›ndan sonra uygulanacak olan ortak 
kurumlar vergisi oran›na göre vergilen-
dirilecekler.

Kademeli olarak yap›lan düzenlemelerin 
Çin’in sahil bölgelerini kapsayacak 
flekilde uygulanmas› ile yabanc› sermayeli 
firmalar yeni uygulamaya daha kolay  
adapte olabilecekler.

Mevcut durumda Çin Halk Cumhu-
riyeti’nde yabanc› sermayeli firmalar %15 
oran›nda, yerli firmalar ise %33 oran›nda 
kurumlar vergisine tabi olup yeni 
yap›lacak olan düzenlemeyle kurumlar 
vergisi oran›n %24 veya %25 olmas› 
beklenmektedir.	

Birlefltirilecek olan kurumlar vergisi 
oran›na bütçe gelirleri aç›s›ndan bak›l-
d›¤›nda vergi gelirlerine etkinin fazla 
olmamas› beklenmektedir. Ancak bu etki 
sadece kurumlar vergisi oran› aç›s›ndan 
de¤il özellikle yeni tüketim odakl› olarak 
getirilecek katma de¤er vergisinin de göz 
önünde bulundurulmas› ile sa¤lana-
bilecektir. 

Maliye Bakan yard›mc›s› Lou Jwei, 
hükümetin kurumlar vergisinde yap›lacak 
de¤iflikliklere ek olarak reformlar›n› 
art›rmay› planlad›klar›n› di¤er taraftan 
yabanc› sermayeli flirketlere sa¤lanan baz› 
vergi teflviklerinin de gözden geçiri-
lece¤ini belirtti.

Romanya Uluslararas› Para 
Fonunun Vergilerin Art›r›lmas› 
Önerisini  Reddetti

Uluslararas› Para Fonu (IMF) Roman-
ya’ya, vergi düzenlemeleri kapsam›nda; 
%19 olan katma de¤er vergisi oran›n› ve 
%16 olan kurumlar vergisi oranlar›n› 
art›rmas› tavsiyesinde bulunmufltu. Ancak 
Romanya Maliye Bakan› Ionut Popescu, 
IMF’nin Katma de¤er vergisi ve kurumlar 
vergisi oranlar›n› art›rma tavsiyeleri yerine 
kendi vergi politikalar›n› uygulamak 
niyetinde olduklar›n› belirtti.
Söz konusu politikalara dayanak olufl-
turacak  yeni uygulama tasla¤›, Maliye 
Bakanl›¤› taraf›ndan parlamentoya 
sunuldu. Tasar›n›n parlementoda k›sa süre 
içerisinde onaylanmas› beklenmektedir.
Parlementoya sunulan düzenleme 
uyar›nca, 1 Nisan tarihinden itibaren 
gerçek kiflilerin faiz gelirleri ve de¤er 
art›fl kazançlar›ndan al›nan vergilerin 
%1’den %10’a, tüzel kiflilerin emlak 
gelirleri üzerinden al›nan vergilerin 
%10’dan %16’a ç›kar›lmas› ve gerçek 
kiflilerin emlak al›m sat›m ifllemlerinin 
vergilendirilmesini planlanmaktad›r.

Ayr›ca alkollü içkiler, tütün ürünleri, 
do¤algaz, elektrik ve termal enerji 
tüketimine iliflkin vergilerin art›r›lmas›n›n 
yan› s›ra  KDV ve vergiden muaf  tutulan 
ürünlerin de vergilendirilecek ürünler ve 
hizmetler kapsam›na al›nmas› öngörül-
mektedir.

Maliye Bakanl›¤› belirli mal ve hizmet 
gruplar›ndaki imtiyazl› olan %9’luk KDV 
oran›n›n korunaca¤›n› ancak belirli 
ürünlerdeki bu özel KDV oran› 
uygulamas›n›n 2006’da sona erece¤ini 
belirtmekteler.	 

Yunanistan Kurum 
Kazanc›ndan Düflülebilecek 
Giderleri Bir Liste ‹le Belirledi  

Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanl›¤› 
kurumlar›n ve gerçek kiflilerin kazanç-
lar›ndan indirelebilecekleri giderlerin 
listesini yay›mlad›. Bu uygulama ile 
birlikte  vergi denetim süreçlerinin daha 
aç›k ve basit olmas›n› beklenmektedir. 
Ayr›ca, bu uygulama ile mükelleflerle 
denetmenler aras›ndaki görüfl ayr›l›klar›n› 
ve kanuna ayk›r› ifllemlerin azalt›lmas› 
hedeflenmektedir. 

Yunanistan’da uygulanan vergi mevzuat›, 
kurumlar ve gerçek kifliler taraf›ndan 
yap›lan harcamalar›n mükelleflerin 
vergilendirilebilir gelirlerini hesaplarken 
do¤rudan kazançtan düflülmesi imkan›n› 
vermemekteydi. Bu aflamada mükellefler 
yap›lan harcamalar› ortak teamüllere göre 
gider olarak dikkate almaktayd›. Ancak 
gider olarak kaydedilen bu tutarlar vergi 
denetmenlerince farkl› farkl› flekillerde 
yorumlanarak vergi matrah›n›n tespitinin 
yanl›fl oldu¤u yönünde rapor düzen-
lemekteydiler. Vergi denetmenlerinin 
kurum kazanc›ndan indirilecek giderleri 
kendi yorumlar› ile belirlemesi, kurum 
kazanc›n›n tespitinde belli bir standard›n 
sa¤lanamamas›na neden olmaktayd›.

Yeni sistemde kurum kazanc›n›n 
tespitinde indirilebilecek giderler ilgili 
harcama çeflitlerine göre grupland›r›l-
makta ve  iflletme türlerine göre özel 
referanslarla ayr›lmaktad›rlar. (Örn; inflaat 
firmalar›, leasing flirketleri, sigorta flirket-
leri). Genel indirilebilir gider çeflitlerine 
örnek olarak (fazla mesai, bonuslar, 
anonim flirketlerin yönetim kurulu 
üyelerine ödedi¤i tazminatlar gibi ilgili 
harcamalar›n ayr›nt›l› listesi de dahil 
olmak üzere) ücret ve maafllar, sigorta 
primleri, sosyal güvenlik aidatlar› (meslek 
emeklilik plan› aidat ödemeleri dahil 
olmak üzere), kiralar, nakliye masraf› ve 
çeflitli operasyon giderleri say›labilir.

Buna ek olarak, listede inflaat flirketleri 
için özel bir belirleme yap›larak ham-
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madde ve di¤er ticari mallara ait giderler 
de listeye dahil edilmifltir. Listede ayr›ca 
çeflitli aktiflerin amortismanlar›n›n (tafl›n-
maz mallar, indirilemeyen KDV, yaz›l›m 
ve flüpheli alacaklar) ne flekilde gider 
olarak indirilebileceklerine iliflkin belir-
lemeler de bulunmaktad›r. Bunun yan› 
s›ra avukat, noter ve doktorlar gibi serbest 
meslek mensuplar›nca yap›lan giderler 
için de ayr›ca özel bir referans yer 
almaktad›r.

Oluflturulan liste; pekçok reklam harcama-
lar›n›n, bina harcamalar›n›n, kurulufl ve 
örgütlenme giderlerinin, kur fak› gider-
lerinin, kredi faizlerinin, ve pekçok di¤er 
gider kalemlerinin kurulufllar›n yap›lar›na 
ve özel durumlar›na göre gider yaz›l-
mas›na olanak vermektedir. 

Özel bir referansla off shore flirketlerden 
temin edilen mal ve hizmetlere iliflkin 
giderlere de listede yer verilmifltir.

Ayr›ca vergi mükellefleri, gider yaz›la-
bilecek kalemler listenin yay›nlanma-
s›ndan sonra iki ay içerisinde operasyonel 
harcamalar› ekleyip ç›karma konusunda 
önerilerini Maliye Bakanl›¤›’na belirtme 
hakk›na sahip olmufllard›r. 

Kurum kazanc›ndan indirilebilecek 
giderlerin yeniden de¤erlendirilen listeleri 
de Maliye Bakanl›¤›’nca her y›l Temmuz 
ay›nda yay›nlanacakt›r.

Norveç Hükümeti, Çek 
Cumhuriyetiyle Yap›lan Yeni 
Vergi Anlaflmas›n› Onaylad›

Norveç Hükümeti Mart ay›nda parle-
mentoya sunulan ve Çek Cumhuriyeti ile 
yap›lan yeni vergi anlaflmas›n› onaylad›. 
‹mzalanan yeni vergi anlaflmas› 1979’da 
imzalanan anlaflman›n yerine yürürlü¤e 
girecek.

Yeni anlaflma OECD modelde öngörülen 
hükümlerden baz› farkl›l›klar› içermek-
tedir. Bunlardan bir tanesi emekli ayl›kla-
r›n›n kaynak ülkede vergilendirilmesi 
hususudur. (Madde 17) 

Norveç’in taraf oldu¤u di¤er anlaflma-
lardan farkl› olarak Çek Cumhuriyeti 
Anlaflmas›nda royalty maddesi royalty-
leri stopaj kategorilerine göre üçe 
ay›rmaktad›r. 

Buna göre oranlar:
• Telif haklar› (filmler, radyo bantlar› 
dahil bilgisayar programlar› hariç olmak 
üzere) %0
• Sanayi, ticari ve bilimsel ekipmanlar 
için %5,
• Patent, marka,vb (bilgisayar programlar› 
dahil) %10’dur.

Ayr›ca yeni anlaflmaya göre iflyeri kavram› 
OECD modelden daha genifl bir tan›m-
lamaya sahiptir. Anlaflman›n temettü 
maddesinde genel kural olarak %15 stopaj 
uygulamas› öngörülmüfltür. Ancak 
temettü elde eden kurum en az %10 paya 
sahipse stopaj %0 olacakt›r. Yeni anlaflma 
1 Ocak 2006’da yürürlü¤e girmesi 
öngörülmüfltür.

‹talyan Mahkemesi, 
Maradona’n›n Vergi Cezas› 
Ödemesine Karar Verdi

‹talyan Mahkemesi 23 fiubat 2005 
tarihinde Arjantinli ünlü futbolcu Diego 
Armando Maradona’n›n vergi cezas›na 
itiraz›n› red ederek 30 milyon Euro ceza 
ödemesini kararlaflt›rd›. Marodana’n›n 
birikmifl vergi ödemeleri 1985 ve 1991 
y›llar›nda Napoli tak›m›nda oynad›¤› 
dönemde elde etti¤i kazançlardan kaynak-
lanmaktad›r. Maradona ilk kez  2001 
y›l›nda mali polis taraf›ndan ‹talya’n›n 
Leonardo Da Vinci havaalan›nda geçmifl 
vergi borçlar› nedeniyle sorgulanm›flt›.

16
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English Translation

THE SOCIAL SECURITY 
AND GENERAL HEALTH 
INSURANCE DRAFT BILL 
HAS BEEN SUBMITTED TO 
THE APPROVAL OF THE 
TURKISH GRAND 
NATIONAL ASSEMBLY: 
THE PENSION SYSTEM IS 
REVISED

In near future another significant step will 
be taken for solution of problems that 
have become gangrenous relating to our 
social security system. Two of the four 
draft bills that are within the scope of the 
“social security reform” as called by the 
Ministry of Labor and Social Security 
have been merged under the single title 
“Social Insurance and general Health 
Insurance Draft Bill” and has been 
submitted to the approval of the Turkish 
National Grand Assembly as a single draft 
bill after being signed by all members of 
the Council of Ministers. Through the 
draft bill that has been submitted to the 
Grand National Assembly and are 
expected to be discussed soon regulates 
the pension system and plans to cover all 
people living in this country to be included 
within the scope of a health insurance.

First of all we would like to state that we 
see the draft bill as the third important 
step taken in the last quarter of our century 
relating to our social security system. As 
might be remembered, the first sep has 
been to stipulate an age limit for pension 
that has been imposed in 1999 and it has 
been stipulated that the insured shall 
become entitled to pension wage at (60) 
years of age for men and (58) years of 
age for women. Two years later the second 
important step has been taken and another 
radical adjustment has been introduced 

to relieve the system by stipulating that 
the a part of the burden on the system 
shall be shared by personal pension 
companies. And we see the Social 
Security and General Health Insurance 
Draft Bill that has been recently submitted 
to the attention of the National Grand 
Assembly as the third important step.

Another important issue that should be 
referred to on the draft bill is the fact that 
the social security system that is based 
on premium payment in our country is 
now collecting the insured people that are 
under three different social security 
institutions currently under a single roof. 
As it is known, currently private sector 
workers work under the Social Security 
Institution, public sector workers work 
under the Pension Fund and those that 
work in their own name and on their own 
behalf work under Bag-Kur. Through 
article 4 of the draft bill it has been 
stipulated that wage-earners, tradesmen 
and artisans (including those that are 
exempted from taxation), merchants, 
founders and members of the Board of 
Directors of joint stock companies, those 
that engage in agricultural work and public 
sector workers shall be covered under a 
single roof. All the people listed shall 
become eligible to pension under a single 
roof and pursuant to same rules after 
passing of the draft bill as law.

The third important point that we have 
listed in relation with the draft bill is the 
fact that the social security system that is 
currently based on premium payment in 
our country shall be restructured befitting 
the essence of these types of systems. In 
other words, throughout the world all 
systems that are based on premium system 
provide pension salary to their participants 
pro rata the amount and period of 
premium payment. The pension salary 
that these people derive from such systems 
are based on the premium amounts paid 
to the system and premium payment 
periods only, rather than the titles, places 
or positions they have occupied 
throughout their working life. While, 
throughout the whole world the social 
security systems that were based on 
premium payment operated on the basis 
of this principle, in our country, different 

pension schemes have been applied in 
the three different pension institutions as 
opposed to this practice and this has 
caused various unfair results. The system 
has ceased to be a system based on a 
contribution and has turned into a system 
where some workers sponsored others 
and when even this did not suffice, the 
budget resources were mobilized. The 
current system is contradictory to the 
spirit of a pension system. Trough the 
draft bill this contradiction is being 
amended and the system is restructured 
as a system where, the pension salary to 
be received from the system is based on 
the amount of premium paid and the 
duration of the payment, regardless of the 
work places, positions and titles.

The last significant point that we would 
like to emphasize is related with the base 
of the base of the premiums to be paid. 
Today private sector workers pay 
premiums to the system over their whole 
wages; while private sector workers pay 
premiums over a very small portion of 
their wages, since a significant portion of 
their wages have been exempted from 
taxation and premiums through laws. And 
this has led to a premium burden of one 
category of worker to pay 3-4 times the 
premiums and taxes paid by another 
category of worker, even though they are 
paid the same net wage. Through the draft 
bill this difference is eliminated and the 
earning subject to premium is redefined 
for all insured workers, regardless of the 
working place.

As to the examples we may give relating 
to the draft bill: in the current draft bill it 
has been stipulated that the pension 
insurance premium rates shall be applied 
as 9% for the insured and 11% for the 
employer. For the first time, a premium 
contribution of 5% shall be paid by the 
State if the draft bill passes as law. The 
premium rates shall remain the same for 
the insured and employer. As it is known, 
currently 9% of the total premiums paid 
by the insured and 11% of the total 
premiums paid by the employer are 
collected a disability, old-age, and death 
insurance premium. Consequently no 
change is planned on the premium burden 
of the insured and the employer.



M A Y I S  2 0 0 518

V E R G ‹ D E  G Ü N D E M

Furthermore, there are no changes with 
regard to the operation of the system. In 
other words, the State assumes the three 
roles of the State such as the regulator, 
operator, and supervisor in the new 
system. This, in our opinion, is the reason 
underlying many problems experienced 
today. We do not find an understanding 
that stipulates that being a social State 
requires establishing systems where the 
State is the sole regulator, operator, and 
supervisor for the social security of 
citizens. Such a system where the State 
is the regulator, operator, and supervisor 
of the system, in our opinion, may be 
better turned into a mechanism that 
regulates pension at minimum level. We 
frankly propose the premium rates 
planned for the insured and employer to 
be lowered and the system is turned into 
a system that provides pension salary at 
minimum levels and those who wish to 
receive higher pension salaries to fulfill 
their wishes through personal pension 
companies that are the other important 
part of the system.

Another proposal regarding the system 
would be allowing deduction of the 
contribution paid by the insured to the 
pension companies that operate in the 
personal pension scheme from the 
premiums to be paid in the new system, 
within the framework of certain 
limitations. For instance, deduction of the 
personal pension contributions paid by 
the insured up to half of the premium to 
be paid to the obligatory public social 
security system may be allowed and the 
pension to be paid to the person from the 
system in question may be calculated by 
taking into consideration these deductions. 
Because the main objective is to meet the 
social security of the citizens in a manner 
befitting their requirements. It is not 
important whether these requirements are 
met by the social security institutions 
under the management of the State or 
pensions companies. In our opinion, the 
current draft bill is an important 
opportunity for such radical changes.

THE CONCEPT OF 
STATUTORY TIME LIMIT 

Exceeding the statutory time limit means 

failure of realization of an event that is 
expected to take place within a 
predetermined timeframe, due to some 
sort of delay. The concept of time limit 
has been regulated through different laws.

Statutory Time Limit within the Scope 
of the Tax Procedures Code

In article 113 of the Tax Procedures Code 
it has been stipulated that the statutory 
time limit involves the extinction of a tax 
debt by means of the passage of a period 
of time. Statutory time limits shall take 
effect without consideration of whether 
or not the taxpayer has made application 
for one.

In article 114 of the Tax Procedures Code 
it has also been stated that taxes which 
are not levied and communicated to the 
taxpayer within five years starting from 
the beginning of the year following the 
calendar year in which the tax debt arose 
shall become subject to the statutory time 
limit.

Another important issue relating to time 
limits is that audits may be conducted at 
any time until the end of the statutory 
levy period, including accounting periods 
whose results are not yet concluded.

Other important legal adjustments relating 
to statutory time limit might be referred 
to as force majeure conditions and 
suspension of the statutory time limit.

Statutory Time Limit within the Scope 
of the Law Concerning Collection of 
Public Receivables

Collection of public receivables is 
regulated through the Law Concerning 
Collection of Public Receivables. The 
statutory time limit in collection of public 
receivables is 5 years. (article 102 of Law 
No. 6183)

The five-year period shall be taken into 
consideration as of the beginning of the 
calendar year following the calendar year 
related with the payment deadline of the 
public receivable, in application of the 
time limit o collection that has been 
regulated in article 102 of the Law.

Statutory Time Limit within the Scope 
of the Code of Obligations

In article 125 of the Code of Obligations 
it has been stated that unless otherwise 
stipulated each lawsuit (the right to the 
receivable) has a statutory time limit of 
10 years

Whereas in article 126 of the Code of 
Obligations lawsuits that are subject to a 
five-year statutory time limit have been 
listed.

Statutory Time Limit within the Scope 
of the Turkish Commercial Code

In the Turkish Commercial Code different 
types of statutory time limits that apply 
on commercial sales between merchants, 
current account discordances, valuable 
documents and the like.

The statutory time limits relating to the 
commercial provisions in the law cannot 
be changed through provisions inserted 
in contracts.

Statutory Time Limit within the Scope 
of the Banking Act

Pursuant to article 10 of the Banking Act 
No. 4389, any deposits, custody accounts 
or claims of any kind with banks that 
have not been claimed for a period of ten 
years or more from the date of the last 
withdrawal or transaction or the date of 
the last written instruction given by the 
depositor shall be subject to a statutory 
time limit. 

Pursuant to the Banking Act the right to 
impose an administrative fine is subject 
to a five-year time limit as of the date the 
event giving rise to an administrative fine 
has occurred.
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OFFSETTING OF TAXES 
PAID WITHIN THE PERIOD 
THROUGH WITHHOLDING 
AND TEMPORARY TAXES 
AGAINST THE INCOME OR 
CORPORATION TAX THAT 
HAVE BEEN CALCULATED 
ON THE TAX RETURN AND 
REFUND OF AMOUNTS 
THAT COULD NOT BE 
OFFSET					   

In our taxation system, to ensure safe 
collection of taxes, tax withholding under 
the rubric tax withholding over certain 
earnings and proceeds, to be offset against 
the principal taxes to be paid later, and 
relevant provisions have been inserted in 
articles 94-100 of the Income Tax Code 
and article 24 of the Corporation Tax 
Code. In these articles it has been 
stipulated that during payment of the 
earnings and proceeds, which have been 
stated to be subject to tax withholding, 
those effecting the payments apply the 
withholdings at the rates stipulated in 
these articles, the taxes that have been 
thus withheld are declared and paid in the 
month the withholding has been effected 
to the tax administration through an 
income withholding tax return. The taxes 
that have been withheld by those in whose 
name the payments have been effected 
on behalf of those effecting the payments 
can be offset against the taxes calculated 
over the annual tax return. In the event 
the taxes paid through withholding cannot 
be partially and totally offset against the 
taxes that have been calculated over the 
tax return, the taxes that have been paid 
through withholding within the period 
are offset against the other taxes payable 
of the taxpayer or if no such taxes exist, 
these taxes may either be rejected or 
refunded in cash. Tax liables can offset 
the taxes that have been withheld in the 
year against the income or corporation 
taxes that have been calculated and 
declared over their earnings and proceeds. 
To offset this amount, the tax that has 
been withheld should be related with the 
related with the earning or proceed that 
has been included in the tax return. The 
portion of taxes that income and 
corporation tax liables have paid through 
withholding within the fiscal period that 

cannot be deducted in the annual tax return 
can bee offset against the other taxes 
payable by the taxpayer without seeking 
an inspection report and guarantee, being 
subject to no limits. n taxes that are 
accrued over taxes collected through 
additional assessment or through 
valorization, if the taxpayer has any taxes 
that have been paid through withholding, 
the offsetting of these taxes should be 
effected during tax imposition by the tax 
office. If any, the portion outstanding 
after this deduction can be offset against 
the other taxes payable of the taxpayer, 
upon demand. The shareholders of simple 
partnerships and open companies can 
demand on account refund to be offset 
against their taxes that they are jointly 
responsible.

If the taxpayer does not have matured 
taxes payable, the refund receivable can 
be offset against taxes that would become 
due in the following periods. For this 
treatment the taxpayer should have a tax 
payable in the following periods and this 
tax should have accrued. If the taxes that 
taxpayers have paid through withholding 
within the period, however cold not offset 
on the tax return does not exceed the 
amount determined, this amount shall be 
refunded in cash without an inspection 
report or a guarantee. If the amount to be 
refunded exceeds the amount determined, 
the amount up to the amount determined 
shall be refunded without seeking a 
guarantee, provided that the following 
documents are submitted in attachment 
to the petition, and the portion exceeding 
the amount determined shall be refunded 
in accordance with the ax inspection report 
to e issued consequent to the inspection 
by those who are authorized to effect tax 
inspection pursuant to the Tax Procedures 
Code.

If the amount demanded to be refunded 
by tax liables in whose name a full 
certification contract has been concluded 
with a Sworn Fiscal Consultant does not 
exceed the amount determined the amount 
is refunded based on the full certification 
report to be issued by the Sworn Fiscal 
Consultant. If the amount to be refunded 
exceeds the amount determined, the 
amount up to the amount determined is 
refunded based on the certification report 

and the outstanding amount would be 
refunded upon another inspection report 
or a guarantee. In duplicate article 120 of 
the Income Tax Code captioned 
“Temporary Tax” it has been stipulated 
that the temporary tax that are accrued 
and collected at quarterly periods shall 
be offset against the income tax calculated 
on the annual tax return, the amounts that 
cannot be offset shall be deducted from 
the other taxes of the taxpayer, and the 
amount still outstanding consequent to 
such deductions shall either be rejected 
or refunded to the taxpayer if they are 
demanded by the taxpayer in written, until 
the end of that year. These principles are 
applicable for corporation tax liables as 
well. There are no quantitative limits 
regarding in cash or on account refund of 
the temporary tax, and the fact that the 
temporary tax has been paid would 
suffice. In refund demands relating to 
temporary tax, inspection reports or 
guarantee.

From the temporary tax that has been 
calculated as per the related periods first 
the taxes that have been paid through 
withholding in relation with the earnings 
subject to temporary taxes and temporary 
taxes that have been previously paid, and 
the amount remaining after deduction 
shall be the temporary tax payable for 
that period. In relation with the taxes that 
should be refunded the Ministry of 
Finance has been authorized to realize 
the refund in cash or on account, to make 
it conditional on a Sworn Fiscal Consul-
tant report or guarantee and determine he 
documents to be sought for refund. This 
authorization can be used separately based 
on the legal status of the party that has 
acquired the income or effecting the 
payment and might be used within the 
framework of certain limits. The on 
account refund shall be effected as of the 
date the annual corporation tax or income 
tax return has been submitted, provided 
that all documents sought are completed. 
In additional tax assessment or taxation 
by way of valorization the deduction shall 
be effected as of the petition for the 
deduction and its attachments have all 
been submitted to the tax office. No 
correction shall be effected over the 
collections effected in the stage the 
documents sought are completed.
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COLLECTION OF THE TAX 
RECEIVABLE BY THE 
ADMINISTRATION BY 
FORCE AND OTHER 
PROTECTIVE PROVISIONS: 
USE OF THE PREEMPTIVE 
RIGHT, FILING AN 
ANNULMENT SUIT AND ASK 
FOR TERMINATION OF THE 
PARTNERSHIP

Payment of the taxes that have accrued 
over the declarations submitted by 
taxpayers inn due time is important as 
much as the timely and accurate 
declaration of such taxes. Timely payment 
of a tax that has been accrued is required 
for both fulfillments of public services 
by public administrators in the desired 
manner and preventing unfair competition 
that may arise between taxpayers who 
have paid their taxes in time and who 
have not paid their taxes in the said due 
time. In this article of ours we will try to 
extend some of the instruments that have 
been given to the administration through 
the other protective provisions in the Law 
No. 6183 Concerning Collection of Public 
Receivables, relating to collection of the 
public receivables in general sense and 
tax receivables in special sense in 
collection by force.

Preemptive right on public receivables 
has been regulated in article 21 of Law 
No. 6183. In spirit the application aims 
at considering the public receivable 
equally as important even if the tax office 
has participated in the sequestration later 
and allocating the proceeds to be acquired 
from sequestration among the public 
receivables and other receivables pro rata 
their shares in the total. The issue that 
must be taken into consideration here is 
that the tax administration can become a 
party to a sequestration that has already 
been opened. When the sequestration has 
been opened by the tax administration, 
other receivables are not allowed to 
receive any share from the gains acquired 
from sale of sequestrated goods before 
the total of the tax receivable has been 
collected in full. Another important point 
is that the creditor administration can 
receive its receivables within the 

framework of the principles of distribution 
is conditional on opening the sequestration 
before sequestrated goods have been 
converted to cash. Even if the value has 
not yet been collected or collected but 
have not yet been paid to creditors, the 
creditor collection administration cannot 
participate in the sequestration after 
maturation of the sales contract 

On the other hand, as can be figured out 
from article 21 of Law No. 6183 
stipulating, “The rights of pledged 
receivables are reserved. However, the 
public receivables such as customs duty, 
tax arising from in-kind property such as 
buildings and land tax and public 
receivables arising thereof shall come 
before the pledged receivables in 
collection of public receivables from these 
land and immovable property.”, when the 
creditor tax administration sequestrates 
a property that has been pledged for the 
receivable of a third party, from the 
amount that shall be turned into cash shall 
be first use to receivable of the creditor. 
Later if there is an outstanding amount, 
this amount shall be used to cover the 
receivables of the creditor administration. 
However, customs taxes, building and 
land taxes, value added tax and inheritance 
and transfer tax are exempt from this 
practice. These taxes come before the 
pledged receivables in collection of 
receivables from the goods and 
immovables in question. Meanwhile in 
article 21/3 of Law No. 6183 it has been 
stipulated that in cases which the debtor 
goes bankrupt, rejects the inheritance or 
the heritage has been liquidated, the public 
receivables shall be subject to the 
procedure in the sequence stipulated in 
article 206 of the Execution and 
Inheritance Law.

In articles 24 and 30 of the of Law No. 
6183 regulations have been effected on 
issues such as the invalidity of certain 
actions and transactions that have been 
carried out by the debtor to prevent 
collection of the public receivable and 
the fact that lawsuits may be filed against 
such actions. The actions and transactions 
that can be sued have been determined in 
articles 27 and 30 of the Law No. 6183, 
and the public administration has been 

allowed to collect the receivables over 
the assets that have been taken outside 
the debtors possession. Within this 
context, the invalidity of the action shall 
be decided upon through the annulment 
suit to be filed. As can be deduced from 
the article in question, the actions carried 
out within the past two years from the 
date the payment period has started and 
actins carried out after the starting date 
of the payment period are within the scope 
of the annulment suit. The actions prior 
to periods mentioned cannot be subjected 
to an annulment suit. The conditions 
required to be fulfilled in an annulment 
suit are as follows:

1. The public receivable should have 
become definite: When a public 
receivable reaches the payment stage it 
is considered to have become definite. 

2. The legal action taken against the 
debtor is inconclusive: The sequestration 
paper or the insolvency papers drawn up 
to prove that the debtor does not have 
sufficient assets is sufficient to prove that 
the legal action is inconclusive.

If any person who does not want to pay 
his public receivables or prevent collection 
thereof applies fraudulent conveyance or 
resort to other fraudulent or sham 
methods, the collection of such receivables 
would obviously be endangered. The 
legislator stipulates in article 5 who can 
be the addressees in an annulment lawsuit, 
in other words against whom these 
lawsuits can be filed. Pursuant to this 
article, the suit of annulment can be filed 
against people with which the public 
debtor has effected the actions and 
transactions that have been referred in 
articles 27, 28, 29 and 30 of the Law No. 
6183, whether these people have acted in 
good faith or not. Furthermore, a suit of 
nullity may be filed against the heirs of 
these people whether they have acted in 
bad faith or not. 

In article 31 of Law No. 6183 the rights 
of third parties and the issues that they 
have to comply with as a consequence of 
suits of annulment have been regulated. 
Pursuant to the provision in question, 
according to the articles 27-30, if actions
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and transactions that have been decided 
to be invalid are annulled by creditor 
public administrators, the third parties 
that have benefited therefrom should 
return them as they are and those who 
have disposed them off should pay the 
values thereof. Finally, article 34 of Law 
No. 6183 regulates the principles for legal 
action on a joint venture for the personal 
public receivables of the shareholders of 
a simple partnership. The overdue 
personal payables shall recourse to the 
assets of the partnership if the debtor has 
no assets or the assets of the debtor do 
not suffice to cover the debts or the debtor 
or the joint venture must not have 
submitted any guarantees under the related 
Law.

Although it is not clear under which 
circumstances these conditions shall be 
sought, it is obvious that the fact that the 
debtor has no assets or the assets of the 
debtor do not suffice to cover the debts 
shall be clarified upon a declaration of 
wealth, after the order of payment has 
been issued. From this aspect it might be 
thought that the recourse to the joint 
venture will take place following release 
of the payment order and the legal action 
by force shall take place.

Pursuant to article 34 sequestration or 
cautionary sequestration cannot be applied 
on the shareholding interest of a 
shareholder due to his personal debts. The 
recourse by the creditor Administration 
to the joint venture shall only allow the 
Administration to ask for the liquidation 
of the joint venture within the framework 
of general provisions. Consequently, it is 
possible that the public debtor who is not 
informed of other methods that are used 
in collection of the public receivable a 
mentioned above and third parties will 
face serious sanctions. Furthermore, in 
collection of public receivable it is 
important to know the provisions in 
question since the procedures shall be 
applied regardless of the fact whether or 
not third parties have acted in good faith 
or not, and even people who have acted 
in good faith can be ill-treated.
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Resmi Gazeteden...

Derya YALIM

11.03.2005, Vergi Usul Kanunu 
Uyar›nca Vergi Mükellefleri 
Taraf›ndan Kullan›lan 
Belgelerin Bas›m ve Da¤›t›m› 
Hakk›nda Yönetmelikte 
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 
Yönetmelik Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
Yönetmelik ile, matbaa iflletmecisinde 
aranan seri ve müteselsil s›ra numaras› 
verebilme ve bunu yetkili makamlara 
belgelendirebilme vasf›na, bilgi formunu 
elektronik ortamda Bakanl›¤a gön-
derebilecek teknik donan›ma sahip olma 
vasf› da eklenmifltir. Bununla birlikte, 
yönetmeli¤in bilgi formu düzenleme ve 
bildirimle ilgili maddesi ise “matbaa 
iflletmecisi bilgi formunu en geç 
düzenlendi¤i günü izleyen günün sonuna 
kadar elektronik ortamda internet 
üzerinden Bakanl›¤a gönderir” fleklinde 
de¤ifltirilmifltir. 

18.03.2005, 5308 Say›l› ‹fl 
Mahkemeleri Kanununda 
De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin 
Kanun Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
Kanunla, para ile de¤erlendirilemeyen 
dava ve ifller hakk›ndaki kararlar hariç, 
miktar veya de¤eri bin liray› geçmeyen 
davalar hakk›ndaki nihaî kararlar›n kesin 
olaca¤› hükmü getirilmifltir. Buna göre, 
temyiz yoluna baflvurma süresi, karar 
yüze karfl› verilmiflse nihaî karar›n 

taraflara bildirilmesi, yokluklar›nda 
verilmifl ise tebli¤i tarihinden itibaren 
sekiz gündür. Bölge adliye mahkemesinin 
para ile de¤erlendirilemeyen dava ve ifller 
hakk›ndaki kararlar› ile miktar veya de¤eri 
befl bin liray› geçen davalar hakk›ndaki 
nihaî kararlara karfl› tebli¤ tarihinden 
bafllayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna 
baflvurulabilir. Kanun yoluna baflvurulan 
kararlar, bölge adliye mahkemesi ve 
Yarg›tay’ca iki ay içinde karara ba¤lan›r. 
Di¤er taraftan, 31.03.2005 tarihli resmi 
gazete’de yay›nlanan 5328 say›l› kanun 
ile 5308 say›l› kanunun yürürlük tarihi 1 
Haziran 2005 olarak belirlenmifltir.

20.03.2005, 43 Seri No.lu Emlak 
Vergisi Genel Tebli¤i Resmi 
Gazete’de yay›mland›.
Hiçbir geliri olmayan mükelleflerin 2004 
y›l›na ait indirimli (s›f›r) bina vergisi 
oran›ndan faydalanmak için gerekli 
belgeleri ilgili belediyeye vermeleri 
gereken süre, 40 Seri No.lu Emlak Vergisi 
Kanunu Genel Tebli¤i ile 2004 y›l› Aral›k 
ay› sonuna kadar uzat›lm›flt›. Ancak, baz› 
mükelleflerin bu süreye ra¤men istenilen 
belgeleri ilgili belediyelere veremedikleri 
anlafl›lm›fl ve bu tebli¤ ile sürenin 2005 
y›l› May›s ay› sonuna kadar uzat›lmas› 
uygun görülmüfltür. Belgeleri, 31.05.2005 
günü mesai bitimine kadar ilgili 
belediyelere veren mükelleflerin Türkiye 
s›n›rlar› içinde sahibi bulunduklar› brüt 
alan› 200 m2’yi geçmeyen tek meskenleri 
için 2004 y›l›na ait indirimli (s›f›r) bina 
ve rg i s i  o ran ›  uygu lamas ›ndan  
yararlanmalar› mümkün bulunmaktad›r. 
Ayn› zamanda söz konusu kiflilerin, 
Emlak Vergisi Kanununun 9/(a) maddesi 
uyar›nca mükellefiyetin bafllad›¤› 2005 
y›l›nda indirimli bina vergisi oran›ndan 
faydalanmalar› da mümkündür. Ayr›ca, 
daha önceki y›llarda meskeni bulunmakla 
beraber 2004 y›l›nda indirimli vergi 
oran›ndan faydalanma koflullar›na sahip 
olanlar da 2005 y›l›na ait indirimli (s›f›r) 
bina vergisi oran›ndan faydalanabilirler.

22.03.2005, Vergi Konseyi 
Yönetmeli¤i Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
Bakanl›¤a vergi politikalar›n›n olufl-
turulmas› ve uygulanmas› ile ilgili olarak 
görüfl bildirmek ve bu konularda araflt›rma 
ve çal›flmalar yapmak üzere kurulan Vergi 
Konseyinin oluflumu, üyelerin seçimi, 
görevlendirilmesi ve görev süreleri ile 
çal›flma usul ve esaslar› bu yönetmelik 
ile belirlenmifltir. 

24.03.2005, Tekdüzen Hesap 
Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda 
Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na 
Dair Tebli¤ Resmi Gazete’de 
yay›mland›. 
Tebli¤ ile, öz kaynaklar grubunda yer 
alan “Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›” 
hesab›n›n aç›klamas›, ifltirakler, ba¤l› 
ortakl›klar ve birlikte kontrol edilen ortak-
l›klardaki dönem kâr› d›fl›ndaki içsel 
kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›mlar› 
dolay›s›yla bedelsiz edinilen hisse senet-
lerine isabet eden tutarlar da bu hesapta 
izlenir fleklinde de¤ifltirilmifltir. Ayr›ca 
780 -Al›nan Kar Paylar›-Türk Paras› ve 
781-Al›nan Kar Paylar›-Yabanc› Para 
hesaplar›n›n aç›klamas› ifltirakler, ba¤l› 
ortakl›klar ve birlikte kontrol edilen 
ortakl›klarca dönem kâr›n›n sermayeye 
ilavesi dolay›s›yla bedelsiz edinilen hisse 
senetlerinin bu hesaba kaydedilerek gelir 
yaz›laca¤› hükmü eklenmifltir. Di¤er 
taraftan, tebli¤ uyar›nca sermaye art›-
r›m›na esas olan kâr›n her türlü muva-
zaadan arî olmas› ve/veya ana ortakl›k, 
ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve birlikte kontrol 
edilen ortakl›klar aras›nda veya bunlarla 
di¤er kurulufl ve ortakl›klar aras›nda 
birden fazla iflleme konu edilmemifl 
gerçek ticari muameleler kaynakl› olmas› 
gerekmektedir. 

26.03.2005, VI. Seri 35 No.lu 
Sermaye Piyasas› Kanununa 
Tabi Olan Halka Aç›k Anonim
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Ortakl›klar›n Temettü ve 
Temettü Avans› Da¤›t›m›nda 
Uyacaklar› Esaslar Hakk›nda 
Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na 
Dair Tebli¤ Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
Tebli¤de, temettü avans› da¤›tmak isteyen 
ortakl›klar›n esas sözleflmelerinde hüküm 
bulunmas› ve genel kurul karar›yla ilgili 
y›lla s›n›rl› olmak üzere yönetim kuruluna 
yetki vermelerinin zorunlu oldu¤u 
belirtilmekte ve söz konusu genel kurul 
toplant›s›nda, da¤›t›lacak temettü 
avans›n›n, ilgili hesap dönemi sonunda 
yeterli kâr oluflmamas› veya zarar 
oluflmas› durumlar›nda, bir önceki y›la 
ait bilânçoda yer alan ola¤anüstü yedek 
akçelerden ya da ola¤anüstü yedek akçe 
tutar›n›n zarar› karfl›lamaya yeterli 
olmamas› durumunda temettü avans› 
karfl›l›¤›nda al›nan teminat›n paraya 
çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan 
mahsup edilece¤i hususunun da karara 
ba¤lanmas› gerekti¤i ifade edilmifltir. 
Tebli¤’de ayr›ca yönetim kuruluna genel 
kurul taraf›ndan temettü avans› da¤›t›m› 
için yetki verildi¤i takdirde, yönetim 
kurulu taraf›ndan, ilgili hesap döneminde 
her 3 ayl›k dönemi izleyen 6 hafta 
içerisinde temettü avans› da¤›tma veya 
da¤›tmama konusunda bir karar 
al›nmas›n›n zorunlu oldu¤u belirtilmifltir.  

26.03.2005, Akaryak›t Haricinde 
Kalan Petrol Ürünlerinin 
‹thalinde Uygulanacak Usul ve 
Esaslara ‹liflkin Tebli¤ Resmi 
Gazete’de yay›mland›. 
Tebli¤ ile, Enerji Piyasas› Düzenleme 
Kurumu, yurt d›fl›ndan temin edilen 
akaryak›t harici petrol ürünlerinin ithalat 
ifllemleri ile ithalat sonras› yükümlü-
lüklerine iliflkin usul ve esaslar› belir-
lemifltir. Buna göre; dökme madde ithal 
etmek isteyen sermaye flirketleri, tebli¤ 
ekinde yer alan baflvuru formunu dol-
duran, Kuruma müracaat edecekler 

uygunluk yaz›s› alacaklard›r. Kurumca 
verilen uygunluk yaz›s›n›n geçerlilik 
süresi 31 Aral›k mesai bitimine kadard›r. 
Bu sürenin bitiminden itibaren 15 gün 
içinde o y›l için verilen uygunluk yaz›-
lar›n›n as›llar› Kuruma iade edilecektir. 
Sanayiciler ile fason üretim anlaflmas› 
yapan kiflilere, yapt›klar› anlaflma ile 
birlikte baflvuru formu ve gerekli belgeleri 
Kuruma ibraz etmeleri halinde uygunluk 
yaz›s› verilecektir. 

29.03.2005, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Baflkanl›¤› Asgari 
‹flçilik Tespit Komisyonunun 
Çal›flma Usul ve Esaslar› 
Hakk›nda Yönetmelik Resmi 
Gazete’de yay›mland›.
Yönetmelik ile asgari iflçilik oranlar›n›n 
tespiti, belirlenen oranlara vaki itirazlar›n 
incelenmesi, Yönetim Kurulunda temsil 
edilen iflçi ve iflveren konfederas-
yonlar›nca görevlendirilecek teknik 
elemanlara Kurumca ek ödeme yap›lmas› 
ile ilgili hususlar düzenlenmektedir. 
Yönetmelikte, asgari iflçilik oranlar›, dosya 
incelemesi, de¤erlendirme ve tespit 
esaslar› aç›klanm›flt›r. Çeflitli ifl kollar›na 
ait asgari iflçilik oranlar› komisyonca 
belirlenecek ve tebli¤ ile yay›nlanacakt›r. 
‹flverenin, asgari iflçilik oran›na, varsa 
yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek, 
Kurumun ilgili ünitesine bir ay içinde 
dilekçe vermek veya bu dilekçeyi posta 
yoluyla göndermek suretiyle ancak bir 
kez itiraz edebilece¤i hükmü yönetmelikte 
yer almaktad›r.

31.03.2005, Dernekler 
Yönetmeli¤i Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
Yönetmelik ile dernek ve kar amac› 
gütmeyen kurulufllar›n ve yönetmelik 
kapsam›ndaki vak›flar›n usul ve esaslar› 
düzenlenmifltir. Vak›flar›n baz› ifllemleri 
ile dernekler ve dernek flube veya tem-
silciliklerin, federasyonlar ve konfe-

derasyonlar›n, merkezleri yurt d›fl›nda 
bulunan dernekler ile dernek ve vak›f 
d›fl›ndaki kâr amac› gütmeyen kurulufllar›n 
Türkiye’deki flube veya temsilcilikleri-
nin kuruluflu, genel kurul toplant›lar›, 
uluslararas› faaliyetleri, yükümlülükleri, 
izne tabi faaliyetleri, lokal açmalar›, sand›k 
kurmalar› ve di¤er hususlar ile ilgili 
ifllemleri yönetmelik ile belirlenmifltir.

31.03.2005, 2005/2 No.lu 4054 
Say›l› Rekabetin Korunmas› 
Hakk›nda Kanunun 16 ve 17nci 
Maddelerinde Düzenlenmifl Olan 
‹dari Para Cezalar›n›n 
01.04.2005 Tarihinden 
31.12.2005 Tarihine Kadar 
Geçerli Olmak Üzere 
Art›r›ld›¤›n›n Duyurulmas›na 
‹liflkin Tebli¤ Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
Tebli¤ ile, 4054 say›l› kanunda para 
cezalar› ve süreli para cezalar›n›n 
belirtildi¤i 16 ve 17. maddelerde belirtilen 
ceza miktarlar› de¤ifltirilmifltir. Söz 
konusu tebli¤de yan›lt›c›, yanl›fl bilgi 
verilme durumunda 2.900 YTL, anlafl-
malar›n süresi dâhilinde bildirilmemesi 
durumunda 1.450 YTL ve muafiyet 
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi 
durumunda 1.740 YTL ceza miktar› 
belirlenmifltir. 

06.04.2005, Petrol Piyasas› 
Lisans Yönetmeli¤inde 
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 
Yönetmelik Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
21.12.2004 tarih ve 25677 say›l› Resmi 
Gazetede yay›mlanan madeni ya¤ ithal 
etmek isteyen kiflilerin Petrol ‹flleri Genel 
Müdürlü¤ünden uygunluk belgesi almas› 
gerekti¤i maddesi; Petrol ‹flleri Genel 
Müdürlü¤ü uygunluk belgesini, Akaryak›t 
Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin 
‹thalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara
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‹liflkin Tebli¤ hükümleri kapsam›nda verir 
fleklinde de¤ifltirilmifltir. 

06.04.2005, Petrol Piyasas›nda 
Ulusal Marker Uygulamas›na 
iliflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda 
Yönetmelikte De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete’de yay›mland›.
17.11.2004 tarih ve 25643 say›l› Resmi 
Gazete ile yürürlü¤e giren, ulusal markerin 
temini, stoklanmas›, talep edilmesi ve 
tesliminin usul ve esaslar›n›n belirlendi¤i 
yönetmeli¤e, akaryak›ta biodizel 
ekleyecek da¤›t›m lisans› sahiplerinin, 
biodizeli iflaretlemek için gereken ulusal 
markeri "Ulusal Marker Talep Formu" 
ile en geç üç ifl günü öncesinden yükle-
niciye bildirmesi gerekti¤i hükmü 
eklenmifltir. Ayn› zamanda beyanname 
ile kuruma bildirilen belgede belirtilen 
miktarlar›n ayn› oldu¤unun tespitinden 
sonra "Ulusal Marker ‹zleme Çizel-
gesi"nin düzenlenmesi ve ithalat›n 
yap›ld›¤› tarihte Kurum ad›na teslim 
edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir.

07.04.2005, Gümrük 
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete’de yay›mland›.
4458 say›l› Gümrük Kanununun yürürlü¤e 
girdi¤i tarihte Gümrük ‹darelerinde ifl 
takibi yapmak amac›yla Gümrük 
Müflavirli¤i ad› alt›nda Gümrük Müflaviri 
ve Gümrük Müflavir Yard›mc›lar› 
taraf›ndan kurulmufl olan flirketlerin bu 
faaliyetlerinin 31.12.2004 tarihine kadar 
eski hükümler çerçevesinde devam 
edece¤i hükmü yönetmelikle 31.12.2005 
olarak de¤ifltirilmifltir.

07.04.2005, 347 S›ra No.lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebli¤i 
Resmi Gazete’de yay›mland›.
Tebli¤de, bast›klar› belgelere iliflkin bilgi 

formunu ka¤›t ortam›nda ve internet 
ortam›nda gönderebilecek olan matbaa 
iflletmecileri aç›klanm›flt›r. Buna göre, 
son genel nüfus say›m›na göre nüfusu 
5000 ve daha az olan yerlerde bulunan 
matbaa iflletmecileri bast›klar› belgelere 
iliflkin örne¤i tebli¤deki baflvuru formunu 
doldurarak kâ¤›t ortam›nda göndere-
bileceklerdir. Bunun d›fl›ndaki matbaa 
iflletmecileri söz konusu bilgi formlar›n› 
internet ortam›nda göndermek ve bunun 
için tebli¤ ekindeki "‹nternet Hizmetleri 
Kullan›m Baflvuru Formu"nu doldurarak 
kurumlar veya gelir vergisi yönünden 
ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine vererek 
kullan›c› kodu, parola ve flifre almak 
zorundad›rlar. Daha önce ‹nternet Vergi 
Dairesi kullan›c› kodu ve flifresi bulunan 
mükelleflerin yeniden flifre almak için 
müracaat etmelerine gerek bulunma-
maktad›r. Matbaa iflletmecileri yönet-
meli¤e uygun olarak düzenledikleri bilgi 
formunu, en geç düzenlendi¤i günü 
izleyen günün sonuna kadar internet 
üzerinden göndereceklerdir. 

07.04.2005, 65 Seri No.lu Katma 
De¤er Vergisi Mükelleflerinin 
Ödeme Kaydedici Cihazlar› 
Kullanmalar› Mecburiyeti 
Hakk›nda Kanunla ‹lgili Genel 
Tebli¤ Resmi Gazete’de 
yay›mland›.
Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mlanan Katma 
De¤er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme 
Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› 
Mecburiyeti Hakk›nda Kanunla ilgili 
Genel Tebli¤ ile, mükelleflerce 
kullan›lmakta olan ödeme kaydedici 
cihazlar›n üretici veya ithalatç› firmalar›n 
yetkili servisleri arac›l›¤›yla en geç 
31.03.2005 tarihine kadar (YTL) ve 
(YKr)’a göre ifllem yapacak tarzda 
düzenlenmesi gerekti¤i aç›klanm›flt›. 
Ancak 65 seri no.lu tebli¤ ile, ödeme 
kaydedici cihazlar›n, büyük bir mükellef 
kesimi taraf›ndan yurt çap›nda yayg›n 

olarak kullan›l›yor olmas› sebebiyle 
düzenleme çal›flmalar›n›n baz› cihazlar 
için, 31.03.2005 tarihine kadar tamam-
lanamad›¤› gerekçesiyle, süre 02.05.2005 
tarihine kadar uzat›lm›fl bulunulmaktad›r. 
Ödeme kaydedici cihazlar›nda söz konusu 
düzenlemeyi, yeni belirlenen 02.05.2005 
tarihine kadar yapt›racak mükelleflere 
ceza kesilmeyece¤i gibi; tebli¤in resmi 
gazetede yay›mland›¤› tarihe kadar geçen 
süre içinde bir ceza kesilmifl olmas› 
halinde de, bu ceza terkin edilecektir. 
Düzenleme ifllemlerini 02.05.2005 tarihine 
kadar yapt›rmayan mükellefler hakk›nda 
ise, her bir tespit için ayr› ayr› olmak 
üzere, 3100 say›l› Kanun hükümlerine 
göre, birinci derece usulsüzlük cezas›n›n 
befl kat› tutar›nda (sermaye flirketleri için 
330 YTL, birinci s›n›f tüccarlar için 210 
YTL) ceza kesilecektir.
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* Yukar›daki tablo, 03.03.2005-07.04.2005 tarihleri aras›nda yay›mlanan Sirkülerleri içermekte olup, taraf›n›zca daha kolay takibi amac›yla haz›rlanm›flt›r.

045	 03.03.2005

046	 03.03.2005

047	 04.03.2005

048	 08.03.2005

049	 10.03.2005

050	 10.03.2005

051	 16.03.2005

052	 16.03.2005

053	 16.03.2005

054	 18.03.2005

055	 21.03.2005

056	 23.03.2005

057	 29.03.2005

058	 30.03.2005

059	 31.03.2005

060	 01.04.2005

061	 04.04.2005

062	 04.04.2005

063	 05.04.2005

064	 07.04.2005

Gecikme zamm›n›n oran› %3’e indirildi

Tecil faizi oran› % 30’a indiriliyor

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin y›ll›k beyannameleri ile birlikte performans derecelendirme bildirimi vermeleri zorunlulu¤u 

kald›r›ld›

Enflasyon düzeltmesi uygulamas›na 2005 y›l›nda da devam edilecek mi?

Gelir Vergisi beyannamesinin verilmesi süresi, Mart 2005 ay› sonuna kadar uzat›ld›

Gelir Vergisi mükelleflerinin y›ll›k beyanname üzerinde indirebilecekleri e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n›n üst s›n›r› yükseltildi

Maliye Bakanl›¤›, belirlenen hadleri aflt›klar› halde y›ll›k gelir vergisi beyannamelerini ka¤›t ortam›nda veren mükelleflere, Mart 

2005 ay› sonuna kadar süre tan›d› 

Akaryak›t pompalar›n›n ödeme kaydedici cihazlara ba¤lanmas› ile ilgili olarak Maliye Bakanl›¤›’ndan onay alan firmalarla 

imzalanmas› gereken sözleflmeler için son tarih, 28.03.2005 

Ödeme kaydedici cihazlar›n Yeni Türk Liras›na uyumlu hale getirilmesi ile ilgili süre 31.Mart.2005 tarihinde sona eriyor 

Maliye Bakanl›¤›, özel maliyet bedeli niteli¤indeki harcamalar ile binalar›n yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararland›r›lmas›n›n 

koflullar›na iliflkin aç›klamalar yapt› 

Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabi kurumlar, 2005 y›l›nda mali tablolar› üzerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacaklar 

Vergi rekortmenlerine ve belirlenen tutar› aflan ihracatç›lara özel pasaport verilecek

Maliye Bakanl›¤›, enflasyon düzeltmesi uygulamas›nda özellik arzeden baz› konularla ilgili aç›klamalar yapt› 

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu, akaryak›t harici petrol ürünlerini ithal edeceklere, yeminli mali müflavirlerle denetim ve tasdik 

sözleflmesi imzalama zorunlulu¤u getirdi

01.01.2005-31.03.2005 tarihleri aras›nda yay›mlanan Sirkülerler

2004 y›l› kurum kazançlar›n›n beyan dönemi bafllad›

‹flletmelerin aktiflerinde kay›tl› olan ve ‹MKB’de ifllem gören tahvil ve bonolar›n, 31.03.2005 tarihi itibar›yla de¤erlemesinde esas 

al›nacak borsa rayiçleri aç›kland›

Enflasyon düzeltmesi uygulamas›na devam edilebilmesi için VUK’da belirlenen koflullar gerçekleflmedi: Bakanlar Kurulu yetkisini 

kullanmad›¤› takdirde, 2005 y›l› ilk geçici vergilendirme döneminde bilançolar üzerinde düzeltme yap›lmayacak

Maliye Bakanl›¤›, ödeme kaydedici cihazlar›n Yeni Türk Liras›na uyumlu hale getirilebilmesi için verdi¤i süreyi 02.05.2005 tarihine 

kadar uzatt›

Maliye Bakanl›¤›, kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili çeflitli aç›klamalar yapt›
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Concerning Tax	 May 2005
PRACTICAL INFORMATION 

The upper limit for drawing up of retail sales slips or payment 
recording device voucher (as of 01.01.2005)	 480 YTL
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 6 months)	 %16
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 01.01.2005)	 480 YTL
The amount exempted from income tax in rental fees 
paid for housing (2004)	 2.000 YTL
Default interest	 %64
Disability allowance (year 2005, for 1st degree disabled)	 480 YTL
Disability allowance (year 2005, for 2nd degree disabled)	 240 YTL
Disability allowance (year 2005, for 3rd degree disabled)	 120 YTL

THE RATES OF REVALUATION APPLICABLE FOR THE LAST (3) YEARS
For the year 2004	 %11,2
For the Year 2003  	 %28,5
For the Year 2002  	 %59
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 (92) days 
(Published in the Official Gazette dated 13.01.2005)
Rate of Discount Applicable on Rediscount Transactions (Annual)	 32%
Rate of Discount Applicable on Advance Transactions	 35%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 35% 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
01.01.2005 (YTL)	 from Income Tax (YTL)	
866,95 and higher	 27,60
859,73- 866,94	 24
778,60- 859,72	 21,60
666,45- 778,59	 19,20
522,69- 666,44	 16,80
522,68 and lower   	 15,60

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
12.11.2003-03.03.2005                                                                   	 3
As of 04.03.2005                                                                    	 2,5
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
12.11.2003-01.03.2005                                                                   	 4
As of 02.03.2005                                                                                   	  3

RATES OF INVESTMENT ALLOWANCE (FOR 2005)
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 2005)
For Income Lax Liables 	 %20
For Corporation tax Liables      	 %30

CHILDREN ALLOWANCE TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX 
(As of 01.01.2005)

Children Allowance exempted from Income tax for 
each child, (0-6 ages)   	 20,05 YTL
Others	 10,03 YTL

MEAL ALLOWANCE EXEMPTED FROM INCOME TAX/DAILY        

As of 01.01.2005 (Excluding VAT) 	 7,50 YTL

STAMP DUTY RATES TO BE LEVIED OVER DOCUMENTS RELATING TO CERTAIN 
TRANSACTIONS (2005)

On Wages   	 0.6%
On Rent Contracts 	 0.15%
(over the rental fee to be determined according to the contract period)  	
Tender Awards   	 0.45%
Balance Sheets 	 14 YTL
Profit/Loss Statements 	 7 YTL
Annual Income Tax Returns 	 18 YTL
Annual Corporation tax Returns 	 24 YTL
Income Withholding Tax Returns 	 12 YTL

INCOME TAX TARIFF APPLICABLE ON  INCOME 
(for the year 2005) 

Income Brackets	 Tax Rate (%)

Up to YTL 6.600,	 20

For YTL 15.000: for  the first YTL 6.600, YTL 1.320, for above: 	 25

For YTL 30.000: for  the first YTL 15.000, YTL 3.420, for above: 	 30

For YTL 78.000: for  the first YTL 30.000, YTL 7.920, for above: 	 35

For more than YTL 78.000: for  the first YTL 78.000, YTL 24.720, for above:	 40
*  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 2005)

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

receipts, independent professional vouchers and 	 to be specified in the invoice)

producer’s receipts	 118 YTL 

Failure to Issue and to Receive invoices, expense receipts	
independent professional vouchers, producers’ receipts 
(for non-tax liables) 	 23,6 YTL
Failure to keep available or to display tax plates 	 118 YTL
Failure to comply with  the obligations concerning tax 
account number (for each transaction of non-compliance)	 140 YTL
Failure to comply with the obligation of notification concerning 
tax account numbers 	 550 YTL
Failure to provide the  information requested by the authorities
(1st Class Merchants) 	 1180 YTL
Failure to comply with the uniform chart of accounts and 
the procedures and principles concerning financial statements 	 2700 YTL

MINIMUM WAGE TOTALS  (01.01.2005)

Gross Total		 488,70
SSK Premium 		 68,42
Unemployment Insurance Premium		 4,89
Income Tax Base 		 415,39
Income Tax		 62,31
Stamp Duty 		 2,93
Withholdings Total 		 138,55
Net Total 		 350,15

UPPER AND LOWER LIMITS TAKEN AS BASIS IN THE CALCULATION OF THE 
INSURANCE PREMIUM (As of 01.07.2005)

Upper Limit  (As of 01.01.2005)	 3.176,70 YTL
Lower Limit  (As of 01.01.2005)	 488,70 YTL

UNEMPLOYMENT INSURANCE PREMIUM TOTALS  
(between 01.01.2005 - 31.12.2005)

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.-
As of 01.07.2005	 1.648,90 YTL

26
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Vergi Hakk›nda	 May›s 2005
Perakende Sat›fl Fifli veya Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli Düzenleme 
Üst S›n›r› (01.01.2005’den itibaren)		 480 YTL
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› (6 aya kadar vadeli)		 % 16
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  
(01.01.2005’den itibaren) 		 480 YTL
Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2005)	 2.000  YTL
Temerrüt Faizi 		 % 64
Sakatl›k indirimi (2005 y›l›, 1.derece sakatlar)	 480 YTL
Sakatl›k indirimi (2005 y›l›, 2.derece sakatlar)	 240 YTL
Sakatl›k indirimi (2005 y›l›, 3.derece sakatlar)	 120 YTL

01.01.2005 tarihinden itibaren (KDV hariç)	 7,50 YTL

PRAT‹K B‹LG‹LER

SON (3) YILIN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
2004 Y›l› için		 % 11,2
2003 Y›l› için		 % 28,5
2002 Y›l› için		 % 59
Not: Özel hesap dönemine tabi olan mükllefler, 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 (92) Gün Kalan Senetler Karfl›l›¤›nda Yap›lacak;
(13.01.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.)
Reeskont ‹fllemlerinde Uygulanacak ‹skonto Oran› (Y›ll›k)	 % 32
Avans ‹fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oran› (Y›ll›k)	 % 35
Not: 238 Seri No’lu VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle 
reeskontu iflleminde, 13.01.2005 tarihinden itibaren % 35 oran› esas al›nacakt›r.

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YURT ‹Ç‹ GÜNDEL‹K TUTARLARI
(01.01.2005 tarihinden itibaren)

Brüt 		 Gelir Vergisinden ‹stisna
Ayl›k Tutar›		 Gündelik Tutar› (YTL)
866,95 ve fazlas›		 27,60
859,73- 866,94		 24
778,60- 859,72		 21,60
666,45- 778,59		 19,20
522,69- 666,44		 16,80
522,68 ve daha afla¤›s›   		 15,60

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
12.11.2003-03.03.2005                                                                            	 3
04.03.2005’den itibaren                                                                             	 2,5
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
12.11.2003-01.03.2005		 4
02.03.2005’den itibaren		 3

YATIRIM ‹ND‹R‹M‹ ORANLARI (2005 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 (2005 YILI)
Gelir Vergisi Mükelleflerinde 		 % 20
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde 		 % 30

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA ED‹LM‹fi ÇOCUK YARDIMI TUTARI
(01.01.2005 tarihinden itibaren)

0-6 yafl grubunda her bir çocuk için		 20,05 YTL
Di¤erleri		 10,03 YTL

BAZI F‹‹LLER ‹Ç‹N ÖNGÖRÜLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(2005)

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

müstahsil makbuzu verilmemesi ve al›nmamas›	  bedelin %10’u 		
(asgari 118 YTL)

Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu
verilmemesi ve al›nmamas› (vergi mükellefi olmayanlar için)	 23,6
Vergi levhas› bulundurulmamas› veya as›lmamas›	 118
Vergi kimlik numaras› ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas›
(her bir ifllem için)		 140
Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 550
Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. s›n›f tüccarlar)	 1180
Tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin usul ve
esaslara uyulmamas›		 2700

ASGAR‹ ÜCRET (01.01.2005 tarihinden itibaren)

Ödemeler/Kesintiler	                                                  16 yafl›n›				
tamamlam›fl iflçiler

Brüt Tutar		 488,70
SSK Primi (%14)		 68,42
‹flsizlik Sigortas› Primi (%1)		 4,89
Gelir Vergisi Matrah› 		 415,39
Gelir Vergisi (%15)		 62,31
Damga Vergisi (Binde 6)		 2,93	
Kesintiler Toplam›		 138,55
Net Ödenecek Tutar		 350,15

S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS TAVAN VE TABAN KAZANÇ TUTARLARI 
(2005)

Tavan (01.01.2005 tarihinden itibaren)		 3.176,70 YTL
Taban (01.01.2005 tarihinden itibaren)		 488,70 YTL

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI PR‹M‹ ORANLARI (01.01.2005 -31.12.2005 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.-
01.01.2005 tarihinden itibaren		 1.648,90 YTL

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YEMEK YARDIMI TUTARI/GÜNLÜK (2005)

BAZI ‹fiLEMLERLE ‹LG‹L‹ KA⁄ITLAR ÜZER‹NDEN ALINACAK DAMGA VERG‹S‹ 
ORANLARI/TUTARLARI (2005)

Ücretlerde		 Binde 6
Kira Mukavelenamelerinde		 Binde 1,5
(mukavele süresine göre belirlenecek kira üzerinden)	
‹hale kararlar›		 Binde 4,5
Bilançolar		 14 YTL
Kar-zarar cetvelleri		 7 YTL
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri		 18 YTL
Kurumlar vergisi beyannameleri		 24 YTL
Muhtasar beyannameler		 12 YTL

GEL‹RLERE UYGULANACAK GEL‹R VERG‹S‹ TAR‹FES‹
(2005 y›l›)

Gelir Dilimi		 Vergi Oran›(%)

6.600 Yeni Türk Liras›na kadar 		 20

15.000 Yeni Türk Liras›n›n 
6.600 liras› için 1.320 lira, fazlas›		 25

30.000 Yeni Türk Liras›n›n 
15.000 liras› için 3.420 lira, fazlas›		 30

78.000 Yeni Türk Liras›n›n 
30.000 liras› için 7.920 lira, fazlas›		 35

78.000 Yeni Türk Liras›ndan 
fazlas›n›n 78.000 liras› için 24.720 lira, fazlas› 	 40
Not: Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukar›daki tarifede yer alan vergi oranlar› 5 puan indirilmek 
suretiyle uygulanacakt›r.


