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ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA  
ETKİN KONTROL
2016’dan itibaren ödeme kaydedici cihazların 
kapsamında genişleme öngörülüyor. Yeni yapıyla 
birlikte bu cihazlar Gelir İdaresi Başkanlığı ile sürekli 
bağlantı kurabilecek.

VERİ ANALİZİNDE BÜYÜK FIRSAT VAR 
Bilgi sistemleri yönetimlerinin yeni şekillenen  
dünyaya hazırlıklı olması gerekiyor. Bunun için de  
veri analizi yapmak ve bunun getirdiği fırsatları iyi 
anlamak gerekiyor.

YATIRIM FONLARI NASIL BSMV 
MÜKELLEFİ OLDU?
Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle 
yatırım fonlarının, banka ve sigorta muameleleri 
vergisi mükellefi olma macerası başladı.

FİNANS
GüNDEMİ
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Y
eni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kavramı, 
Haziran 2013’te hayatımıza girdi. Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle birlikte yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve 
onaylanmasına dair usul ve esaslar tanımlandı. Satışı yapı-
lan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar 
dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren 
birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan 
veya hizmet veren mükellefler), Vergi Usul Kanunu’na göre 
fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet 
ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici 
cihazları kullanmak zorunluluğu getirildi.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasında 
kademeli bir geçiş öngörülmüştü. Bu nedenle 2013 yılından 
beri EFT-POS özelliği olan cihazlar için geçerli olan mevzuat, 
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla tüm ödeme kaydedici cihazları 
kapsayacak biçimde genişledi. Dolayısıyla bu tarihten sonra 
bahsedilen mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 
kullanımı zorunlu hale geldi. 

Bu yapıyla birlikte, tüm ödeme kaydedici cihazlar Gelir 
İdaresi Başkanlığı ile sürekli ve anlık bağlantı kuracak alt-
yapıya sahip olacak. Bu yolla etkin kontrol mekanizması 
kurularak, satış bilgilerinin değiştirilemez ve silinemez 
biçimde saklanması sağlanacak. Yeni yapının temel amaçla-

Aslında ödeme kaydedici cihazlar, 2013 yılında hayatımıza 
girdi. Ancak 2016 yılından itibaren bu cihazların kapsamında 
genişleme öngörülüyor. Yeni yapıyla birlikte, tüm ödeme kaydedici 
cihazlar Gelir İdaresi Başkanlığı ile sürekli bağlantı kurabilecek. 
Bu yolla etkin kontrol mekanizması kurularak, satış bilgilerinin 
değiştirilemez ve silinemez biçimde saklanması amaçlanıyor. En 
önemlisi kurulacak etkin kontrol mekanizmasıyla vergi gelirlerinin 
artırılması da hedefler arasında...

ÖDEME KAYDEDİCİ 
CİHAZLARLA 
ETKİN KONTROL 

FİNANS  
GüNDEMİ

rından birini nakit akışının izlenmesi ve raporlanması olarak 
özetleyebiliriz. Yeni nesil ÖKC kullanımıyla birlikte, nakit 
dahil her türlü ödeme aracıyla yapılan işlemlerin verisi, 
merkezi bir biçimde kayıt altına alınmış olacak. Kurulacak 
etkin kontrol mekanizmasıyla birlikte vergi kaçaklarına 
engel olunması ve vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

YENİ NESİL ÖKC
Peki mevzuat içinde yer alan yeni nesil ÖKC tanımı 

nedir? Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, GİB bilgi sistemi 
ve üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlarla çevrimiçi çalışa-
bilen IP tabanlı ödeme kaydedici cihaz olarak tanımlanıyor. 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak basit/
bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak 
üzere iki gruba ayrılıyor. Ayrıca, akaryakıt pompalarına bağ-
lanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen 
ödeme kaydedici cihazlar da mevzuat kapsamına giriyor. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükel-
leflerce kullanılabilmesi için Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenmiş olan şartları haiz olduğunun onaylanmış olması 
zorunlu. Bakanlıktan onay alan şirketlerle yeni nesil ödeme 
kaydedici cihazların marka ve modelleri www.gib.gov.tr 
internet sitesinde ilan ediliyor.

HANGİ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
ÖKC TSM Merkezi (Trusted Service Manager - Gü-

venli Servis Sağlayıcı), bahsettiğimiz yapının işlevselliğini 
sağlayan önemli unsurlardan biri. ÖKC TSM Merkezi, 
yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamında aşağıda 
belirtilen işlemleri gerçekleştiren ve ÖKC mesajlarının 
GİB bilgi sistemlerine ve üye iş yeri anlaşması yapan 
kuruluşlara belirlenen iletişim protokolleri çerçevesinde 
aktarılmasını sağlama amacıyla ÖKC üreticileri tarafın-
dan veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından kurulmuş 
terminal yönetim merkezidir. 

Ehtiram İsmayilov 
Denetim, Kıdemli Müdür 
Bilgi Sistemleri Risk 
Yönetimi, Kıdemli Müdür 

E: eismayilov@kpmg.com  
T: +90 216 681 91 61
M: +90 533 294 61 13

Sinem Cantürk
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi 
Bölüm Başkanı, Finansal 
Hizmetler Sektör Lideri, 
Şirket Ortağı 

E:  scanturk@kpmg.com    
T:  +90 216 681 90 37
M: +90 533 294 36 08
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ÖKC TSM Merkezi’nde şu işlemler gerçekleştiriliyor: 
• ÖKC’lere yazılım-parametre yükleme, 
• Yazılım güncelleme, 
• ÖKC’ler ve ÖKC’ler ile birlikte veya üzerinde 

gerçekleştirilen kartlı işlemleri yönetme,
• Cihazlar ile ilgili güvenli anahtar yönetimi ger-

çekleştirme, 
• Ön kontrol işlemlerini yapma, 
• Banka uygulaması yazılım ve parametrelerini 

cihaza yükleme, 
• Cihaz yaşam döngüsünü kontrol etme ve yö-

netme.
ÖKC TSM Merkezi’nin GİB bilgi sistemleri ve üye 

iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar arasında nasıl bir 
iletişim görevi gördüğünü aşağıdaki şemadan daha 
iyi görebiliriz:

ÖKC TSM MERKEZİ DENETİMİ
Yukarıdaki ağın etkin yönetimi ve denetimi doğrultu-

sunda, GİB tarafından 13 Mart 2015 tarihinde Yeni Nesil 
Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezi Teknik 
Kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzun amacı, yeni nesil ödeme 
kaydedici cihazlara ait ÖKC TSM merkezlerinin kurulması, 
işletilmesi, yönetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. Kılavuz içinde, ÖKC TSM merkezlerinin 
bilgi sistemleri denetiminin gerçekleştirilmesi ve denetim 
sonuçlarının GİB’e raporlanması kararlaştırılmıştır. Bilgi 
sistemleri denetimi kapsamında, ÖKC  TSM merkezlerinin 
bu kılavuzda belirtilen hükümlere uyum durumunun tespit 
edilmesi amacıyla inceleme gerçekleştirilmesi, süreçler 
üzerinde yer alan kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyum-
luluğu hakkında görüş oluşturulması ve sonuçların rapora 
bağlanması gerekmektedir l

GÜÇLÜ BİR VİZYON ORTAYA KOYUYOR

Bilgi sistemleri denetiminin yılda en az bir kez, 13 Ocak 
2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek 
Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi 
Hakkında Yönetmelik (BSDHY) ile belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş bağımsız 
denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi gerekiyor. 
Gerçekleştirilen denetim sonucunda BSDHY’nin 5’inci, 7’nci 
ve 8’inci maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde, 
BSDHY’nin 34’üncü maddesinde belirtilen şekilde denetim 
mektubu düzenlenir.

Sonuç olarak, yeni nesil ÖKC’lerden istenen donanım ve 
yazılım özellikleriyle gelinecek nokta, ülkemiz ve ÖKC’ler ile 
ilgili mali regülasyona sahip diğer ülkeler açısından birçok 
fırsatı içinde barındıran güçlü bir vizyon ortaya koyuyor. 
Tüm ÖKC’ler büyük bir ağ olarak Maliye Bakanlığı’na 
(GİB Bilgi Sistemleri) ve ÖKC TSM Merkezine bağlı olarak 
yüksek güvenlik standartlarında hizmet verecektir. GİB 
bu ağı etkin yöneterek kontrol ve denetim fonksiyonlarını 
gerçekleştirirken, farklı mükellef, ürün ve sektörlere özel 
uygulamaları hayata geçirebilecektir.  

SIL 
Sunucu

OCSP 
Sunucu

Sertifika
Sunucusu

Yeni Nesil OKC 
Üreticisi  

TSM Merkezi

Kiralık Data Hattı

Et
he

rn
et

Ethernet

GPRS
GPRS

Pinpad Harici Fatura 
Yazıcısı

EFT Pos 
Cihazları

Muhasebe ve CRM 
Sistemleri Entegrasyonu

Ethernet, RS232 veya USB 
üzerinden kablolu bağlantı

Raporlama için veri 
çıkışları

Adisyon, Stok, Sipariş 
sistemleri

Akıllı 
Donanımlar

Barkod, Karekod, 
Biometrik okuyucular

TüBİTAK KamuSMGİB Bilgi 
Sistemleri

EFT POS  ÖKC EFT POS  ÖKC ÖKC ÖKC



52 / KPMG GÜNDEM - TEMMUZ / EYLÜL 2015

F
inansal hizmetler sektöründe benzeri görülmemiş 
bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün iş ve iş 
modellerinin değişmesiyle sonuçlanması öngö-
rülüyor. Finansal hizmetler sektöründeki değişi-

min içinde ise köklü regülasyon değişiklikleri, sektörün 
kendisini yeniden şekillendirmesi, yeni iş modellerinin 
yaratılması, ekonomik kriz sonrası gerçeklere karşı şir-
ketlerin kendilerini korumaya almak istemeleri yer alıyor. 

Dijital yenilikler, sosyal ağların gelişmesi, nesnelerin 
interneti ve müşterilerin veri yaratmadaki rolleri ve veri ya-
ratım hacminin büyümesi finans şirketlerini etkiliyor. Bilgi 
sistemleri yönetimleri şu andaki ve gelecekteki şartlara 
göre şekillenecek ortama cevap vermekte yetersiz kalıyor. 

ÇARE VERİ ANALİZİ 
Finans sektörünün bu zorlukların üstesinden gelmesi 

ise veri analizi aracılığıyla mümkün olacak gibi görünü-
yor. Finans şirketlerinin hızla değişen iş dünyasında hızlı 
şekilde riskleri yönetmesi için sağlam ve becerikli uygu-
lamalara sahip olması gerekiyor. KPMG tarafından müş-
terilerine sunulan analiz çözümleri veri elde edilmesini ve 
işlemesini kolaylaştırarak detaylı raporların yaratılmasına 
imkân tanıyor. 

İş değerinin yaratılması konusunda aşağıdaki soru-
lara cevap verilmesini en öncelikli zorunluluklar olarak 
görüyoruz: 

• Rakipleriniz sizden daha kârlı bir şekilde mi veriyi 
kontrol ediyor?

• Ham veriyi işlenebilir hale getirmek için mantıksal 
analizler kullanıyor musunuz?

Finansal hizmetler sektörü, veri yaratım hacminin büyümesi 
nedeniyle yeni bir dönemin eşiğinde. Bu yeni dönemle 
birlikte iş modellerinde değişimler olacağı öngörülüyor. Burada 
en önemli konu, bilgi sistemleri yönetimlerinin yeni şekillenecek 
dünyaya hazırlıklı olması. Bunun için de veri analizi yapmak 
şart. Veri analizinin getirdiği fırsatları da iyi anlamak gerekiyor. 
Veri analizinde başarının yolu ise doğru soruyu sorup, bunun 
sonucunda doğru sonuçlara ulaşmaktan geçiyor. 

VERİ 
ANALİZİNDE
BÜYÜK  
FIRSAT VAR  

FİNANS  
GüNDEMİ

• Doğru veri ve analiz için oryantasyon gerçekleş-
tiriyor musunuz?

• İşinizin her kolunda veriyi doğru şekilde konum-
landırabiliyor musunuz?

• Riskler ve fırsatları eşit olarak değerlendirme ve 
dengeleme gerçekleştiriyor musunuz?

BüYüK DEĞİŞİM 
KPMG Küresel Finans Hizmetleri Başkanı Jeremy 

Anderson’ın finans sektörünün karşılaştığı zorluklar ve bu 
zorlukları gidermede veri analiz yöntemlerinin, mevzuat 
ve değişen iş modellerini yönetmede nasıl kullanılacağı 
konularında önemli görüşleri bulunuyor.

Finans sektörü ve iş modellerinin şu anda büyük bir 
değişim içinde bulunduğu, regülasyonların finansal şir-
ketler için daha fazla bilgi tutmak demek olduğu, finan-
sal şirketlerin bu bilgilerin kesinliğinin ve doğruluğunun 
artmış olmasını sağlamakla yükümlü olduğu konularında 
görüş bildiriyor. Bunların haricinde, müşterilerin daha fazla 
kendilerine adapte edilen ürün ve hizmetler istemeleri 
şirketlerin karşılaştığı zorluklar arasında bulunuyor. 

Sinem Cantürk
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi 
Bölüm Başkanı, Finansal 
Hizmetler Sektör Lideri, 
Şirket Ortağı 

E:  scanturk@kpmg.com    
T:  +90 216 681 90 37
M: +90 533 294 36 08
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Ayrıca müşteriler bankalarla ve diğer finans şirketleriyle 
sürekli münasebet içinde bulunuyor. Bunun sonucunda 
şirketlerin öncelikle şeffaf ve regülasyonlara uygun biçim-
de veriyi bulundurmaları ve işlemeleri gerekiyor.

MüŞTERİ KAPMA YARIŞI 
Perakende ve telekomünikasyon sektöründe bulunan 

şirketler büyük bir müşteri kapma gayreti içinde. Bu 
açıdan bakıldığında müşteri verisinin ne kadar değerli 
olduğu anlaşılıyor. Tabii ki şirket ortakları bu verinin işe 
yaraması konusunda sürekli bir talep içinde bulunuyor. 
Şirket ortakları için verinin kazanç olarak geri dönmesi, 
daha yüksek kârların elde edilmesi, verinin tutulması ve 
işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek itibar riskleri de 
önem kazanıyor. Bu yüzden şirket sorumluları verinin 
birden çok yolla sağlıklı şekilde daha iyi analiz edilmesi 
için imkanlarını seferber etmeye hazır. 

KPMG olarak şirketlere veri analiziyle bu karmaşıklığın 
giderilmesi ve sağlıklı sonuçların elde edilmesi konusunda 
uzman kadromuz ve KPMG tecrübesiyle yardımcı olmaya 
hazırız l

KPMG VERİ ANALİZİYLE İLGİLİ NELER SUNUYOR? 
İLK ÖNCE TESPİT KPMG bünyesindeki denetim pratiklerinde müşteriye 
göre incelenen süreçlerin yardımıyla, verinin gelişmiş araçlarla incelenmesi 
sonucunda verideki düzensizlikler sıra dışı durumlar ve yeni trendler tespit 
ediliyor. Veri analizi yardımıyla şirketlerin yeni gelir modellerinin tespit edilmesi, 
değerli itibarlarının korunması ve şirketlere duyulan güven duygusunun 
sarsılmaması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

MALİYET AZALTMA Müşteri verisinin ve gelir tahakkuk bilgilerinin 
doğrulanması gibi kilit süreçler konusunda hataları ve maliyeti azaltmaya 
yönelik denetimler gerçekleştiriyoruz. Veri analizi sıkı uyumluluk gerektiren 
regülasyonları da destekliyor. AML, KYC, FATCA ve veri analizini içeren ağır 
uyumluluk gereksinimlerine sahip iş süreçleri veri analizi yoluyla destekleniyor. 

RİSKLERE KARŞI KORuMA KPMG olarak finansal hizmet organizasyonlarını 
gelecekteki risklere karşı koruyoruz. Bunun sonucunda müşterilerimize belirli 
zaman dilimlerinde en kompakt çözümü iş zekası uygulamalarının da aracılığıyla 
sunuyoruz. Böylelikle mevzuat düzenleyicilerden gelen her talebe uygun çözümü 
geliştirebiliyoruz. İnanıyoruz ki veri analizinde başarıya ulaşmak için öncelikle 
doğru soruların sorulması ve bunun sonucunda doğru sonuçlara ulaşılması 
gerekiyor.  
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Y
atırım fonları, inançlı mülkiyet esas-
larına göre oluşturulan mal varlıkları 
olup, Kurumlar Vergisi uygulama-
sında tam mükellef sayılır. Serma-

ye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereği 
yatırım fonları, inançlı mülkiyet esasına göre 
yatırımcılardan katılma belgesi karşılığında 
para toplayarak, bu fonları sermaye piyasası 
araçları ve diğer yatırım enstrümanlarına ya-
tırım yapan bir mal varlığıdır. 

Bu perspektiften bakıldığında menkul kıy-
met yatırım fonunun sahibi olamayacağı gibi 
her bir katılma payı belgesi sahibi yatırımcı 
hissesi oranında fondan kâr payı elde eder. 

MACERA BAŞLADI
Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesin-

de, bankaların her ne şekilde olursa olsun 
yapmış olduğu bütün muameleler dolayısıyla 
kendi lehlerine; her ne nam ile olursa olsun 
nakden veya hesaben aldıkları paraların Ban-
ka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabi 
olduğu hüküm altına alınmıştır. 

YATIRIM 
FONLARI NASIL
BSMV 
MÜKELLEFİ 
OLDU?

Hakan Güzeloğlu
Vergi, Şirket Ortağı 

E:  hguzeloglu@kpmg.com 
T:  +90 216 681 91 69
M: +90 530 387 61 53

Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinin (t) bendinde 
yapılan bir değişiklikle; yatırım fonlarının, banka ve 
sigorta muameleleri vergisi (BSMV) mükellefi olma 
macerası başladı. Yapılan değişiklikle o güne kadar 
mükellefiyeti bulunmayan yatırım fonlarına, beyanname bildirim 
yükümlülüğünün dayanağı oluşturuldu. Son adım ise Gelir 
İdaresi tarafından Bankalar Birliği’ne gönderilen 13/08/2009 
tarih ve 077936 sayılı görüş yazısıyla atıldı. Bu özelgeyle “boş 
beyanname” dönemi başladı. 

Aynı kanunun 29/(t) maddesinde ise emek-
lilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım 
fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortak-
lıklarının, sermaye piyasalarında yaptıkları 
işlemler nedeniyle elde ettikleri paraların, 
BSMV’den istisna edildiği hükmüne yer ve-
rilmiştir. 

İşte bu (t) bendinde yapılan bir değişiklikle 
yatırım fonlarının BSMV mükellefiyeti mace-
rası başlamış oldu. 

‘’5838 sayılı Torba Kanun’’ olarak anılan 
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun” ile söz konusu (t) bendinin 
eski halindeki sadece emeklilik yatırım fon-
larının sermaye piyasalarında yapmış oldu-
ğu işlemler nedeniyle elde ettikleri paraların  
BSMV’den istisna olduğuna ilişkin hüküm, 
menkul kıymet yatırım fonları ve menkul kıy-
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met yatırım ortaklıklarının işlemlerini de kap-
sar şekilde genişletildi. İstisna maddesinin 
genişletilmesiyle o güne kadar mükellefiyeti 
bulunmayan yatırım fonlarına beyanname bil-
dirim yükümlülüğünün dayanağı oluşturuldu. 

SON ADIM 
BSMV mükellefiyeti için son bir adım kal-

mıştı. O da Gelir İdaresi tarafından Bankalar 
Birliği’ne gönderilen 13/08/2009 tarih ve 
077936 sayılı görüş yazısıyla atılmış oldu. 

Söz konusu özelge ile BSMV mükellefi 
kabul edilen menkul kıymet yatırım fonları 
ile ortaklıklarının vergiye tabi işlemleri bulun-
masa da bu durumu vergi beyannamesiyle 
bildirmelerinin gerektiği ifade edildi. Anılan 
mükelleflerin yaptığı işlemlerin vergiden is-
tisna edilmiş işlemlerden oluşmasının beyan-

GÜNDEMDEKİ KONULAR
SICAK BAŞLIKLAR Son dönemde yatırım fonları nezdinde sıkça 
gündeme gelen sıcak konuların başında :

• Yeni Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde yatırım 
fonlarının portföy yönetim şirketlerine devri, 

• Yapılan bu devirlerin fonların bağlı olduğu vergi dairelerindeki tasfiye/ 
terkin işlemlerinin ne şekilde yapılacağı,

• Yatırım fonlarının dolaylı olarak gerçekleştirdikleri Takasbank Para 
Piyasası işlemlerindeki BSMV uygulamaları, 

• Şemsiye fonların alt fonları nezdinde çıkardıkları izahnameye istinaden 
vergi mükellefiyetlerinin oluşturulması gerektiği yer alıyor.

DEğERLENDİRME KRİTERİ Tüm bu konu başlıklarında, menkul 
kıymet yatırım fonlarının BSMV mükellefiyetinin bir adım öteye 
taşınacağına ilişkin yorumlar da yapıldığını görüyoruz. Her ne olursa 
olsun, menkul kıymet yatırım fonlarının kendine has özelliği olan 
inançlı mülkiyet esasına göre kurulmuş olan bir mal varlığı olmasının, 
uygulamalarda başlıca değerlendirme kriteri olarak dikkate alınması 
gerekiyor. 

Aksi takdirde; lafzı ve ruhuyla örtüşmeyen yorumlar çerçevesinde 
farklı değerlendirmeler yapılması sonucunda, menkul kıymet yatırım 
fonlarına kaldıramayacakları vergisel yükleri atfetmenin doğru 
olmayacağını düşünüyoruz. 

name vermelerine engel olmayacağı belirtildi 
ve boş beyanname verilmeye başlandı.  

Her ne kadar 5838 sayılı Torba Kanun’a 
ilişkin gerekçelerde yapılan bu düzenlemenin 
menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarına 
Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında 
sağlanan teşviklere paralel olarak, sermaye 
piyasalarında yapılan işlemlerdeki aracılık 
maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle ülke-
mizdeki kurumsal yatırımcılığın gelişmesinin, 
sermaye piyasalarının geliştirilmesinin ve 
derinleştirilmesinin amaçlandığı belirtilse 
de kanunun uygulamasının maalesef yatırım 
fonlarına ek yükler getirdiği söylenebilir. 

Öte yandan, 5838 sayılı kanunun geçici 
1. maddesiyle de menkul kıymet yatırım 
fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları 
işlemlerle ilgili olarak maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önceki dönemler için BSMV 
tarhiyatı yapılmayacağı, daha önce yapılan 
tarhiyatlardan vazgeçileceği ve tahakkuk 
eden tutarların da terkin edileceği hükme 
bağlansa da; vergi dairelerince takip eden 
dönemlerde fonlara geriye dönük özel usul-
süzlük cezaları da gönderildi. 

BOŞ BEYANNAME YüKü
Geriye dönüp bakınca, Gelir İdaresi Baş-

kanlığı’nın web sitesinde yayımlanan Gider 
Vergileri Kanunu Rehberi’nde yatırım fonları-
nın BSMV mükellefleri arasında sayılmasıyla 
portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 
BSMV hesaplanması şeklindeki ifadelerle 
başlamış olan süreç, bugün itibarıyla  fonla-
rın boşta olsa beyanname vermesi şeklinde 
devam ediyor.  

O zamandan beri bu görüş ve beraberin-
deki uygulamaya katılmadığımızı söylemek 
isteriz. Nitekim; Sermaye Piyasası Kanunu 
düzenlemeleri gereği, yatırım fonları inançlı 
mülkiyet esasına göre yatırımcılardan katılma 
belgesi karşılığında para toplanarak bu fonları 
sermaye piyasası araçları ve diğer yatırım 
enstrümanlarına yatırım yapan bir mal varlığı 
olduğundan, fonların BSMV uygulaması ba-
kımından elde etmiş olduğu her türlü portföy 
işletmeciliği kazancının “banker” sıfatı ile 
lehlerine aldıkları bir tutar olarak kabul edil-
memesi gerektiği düşüncesindeyiz.  

Uygulamada fonların BSMV mükellefiyeti 
kapsamında boş beyanname veriyor olması 
dahi ek işlem maliyeti yaratıyorken, bu fon-
ların beyannamelerine herhangi bir şekilde 
faiz benzeri gelirlerin dahil edilmesinin ve 
bu gelirler üzerinden BSMV ödenmesinin 
telaffuz edilmesinin bile yanlış olduğunu dü-
şünüyoruz. Böyle bir uygulamanın, İstanbul 
Finans Merkezi Projesi düzenlemeleri madde 
gerekçelerindeki sermaye piyasası işlem ma-
liyetlerinin düşürülmesi ilkesine de tamamen 
aykırı düşeceğini ve yatırım fonlarına yönetil-
mesi güç işgücü ve maliyet yaratacağını çok 
açık söyleyebiliriz l
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1. KPMG Türkiye 2015 İnşaat Yöneticileri 
Araştırması
KPMG 2005 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği 
Küresel İnşaat Araştırması ile bu yıl da sektörün 
öncelikli konularını gündeme taşıdı.
Dili: Türkçe

2. KPMG Türkiye 2015 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması: Türkiye Otomotiv Sektöründe 
Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri  
İlki 2013’te gercekleştirilen ve Türkiye’nin en 
kapsamlı ilk yerel otomotiv araştırması olan KPMG 
Türkiye Otomotiv Yoneticileri Araştırması’nın üçün-
cüsü otomotiv sektörü yöneticilerinin önümüzdeki 
5 yıla yönelik beklentilerini ve görüşlerini kapsıyor.   
Dili: Türkçe/İngilizce  

3. Investment in Turkey 2015
KPMG Türkiye vergi profesyonelleri tarafından 
İngilizce olarak her yıl hazırlanan ve Türkiye’de 
iş yapan ya da yatırım yapmayı düşünen yabancı 
yatırımcılar için Türkiye’deki vergi sistemine ışık 
tutan genel bir el kitabı niteliği taşıyan Investment 
in Turkey 2015 yayımlanmıştır.   
Dili: İngilizce

4. Otomotiv Sektörü Yeni Teşvik 
Sistemi  
En son 15/02/2013 tarih ve 28560 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2013/4288 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı eki “Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 
otomotiv sektörü ana ve yan sanayi 
yatırımlarına yeni ve önemli destekler 
öngörülmüştür. Varlık Barışı Kanunu ikinci 
kez gündeme getirilmiş ve TBMM’de kabul 
edildikten sonra 9 Mayıs 2013 tarih ve 
28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu sektördeki yeni 
teşviklerin neler olduğunu özetleyen 
dokümanımız güncellenmiştir.    
Dili: Türkçe/İngilizce

5. “Eğitim Sektörü” Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Ticaretine Devlet Teşvikleri
25/06/2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2012/4 sayılı Döviz 
Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ ile Türkiye’nin döviz 
kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve 

hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet 
gücünün geliştirilmesini amaçlamakta; 
bunun için Türkiye’de yatırımcıların 
gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin 
giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanması 
öngörülmektedir. Bilgilendirme dokümanımız 
burada dikkat edilmesi gereken noktaları 
özetlemektedir.   
Dili: Türkçe/İngilizce

6. Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında 
Madencilik ve Enerji Sektörleri
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 
eki “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar” ile yürürlüğe konulan yeni yatırım 
teşvik sistemi yatırımcılar için birçok yeniliği 
ve fırsatı beraberinde getirmiştir. En son 
15/02/2013 tarihinde 2013/4288 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yatırım teşvik sisteminde 
özellikle “Elektrik Üretimi” yatırımları 
bakımından önemli değişikler yapılmıştır. 
Bilgilendirme dokümanımız burada dikkat 
edilmesi gereken noktaları özetlemektedir.  
Dili: Türkçe/İngilizce
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25/06/2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin 
artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesini amaçlamakta; 
bunun için Türkiye’de yatırımcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanması öngörülmektedir.

Tebliğ kapsamında yer alan ve döviz kazandırıcı hizmetlere 
yönelik olarak desteklenecek sektörler şunlardır:

•	 Eğitim,	

•	 Sağlık	turizmi,	

•	 Bilişim,

•	 Film

Bu	hizmet	sektörlerindeki	yatırımcılara	ve/veya	işbirliği	
kuruluşlarına çeşitli oran ve tutarlarda

•	 Pazara	giriş

•	 Yurt	dışı	tanıtım

•	 Yurt	dışı	birim

•	 Belgelendirme

•	 Ticaret	heyeti

•	 Alım	heyeti

•	 Danışmanlık

vb. destekler verilmektedir.

Eğitim Sektörü 
Döviz Kazandırıcı Hizmet
Ticaretine Devlet Teşvikleri

Mart 2013

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında 
Madencilik Ve Enerji Sektörleri

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe 
konulan yeni yatırım teşvik sistemi yatırımcılar için birçok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirmiştir. En son 
15/02/2013 tarihinde 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik sisteminde özellikle “Elektrik 
Üretimi” yatırımları bakımından önemli değişikler yapılmıştır.

1. MADENCİLİK YATIRIMLARI
1.1. Öncelikli Yatırımlar
2012/3305 sayılı Kararname ile “maden çıkarma yatırımları 
ve/veya maden işleme yatırımları” Öncelikli Yatırım konuları 
arasına alınmıştır. Öncelikli yatırım konuları, bölgesel sistemde 
5. Bölgeye uygulanan desteklerden yararlanma imkânına sahip 
yatırımlardır. 
Öncelikli yatırımlar; 
• KDV İstisnası,
• Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• %40 Yatırıma Katkı Oranı ile %80 Oranında Vergi İndirimi,
• 700 Bin TL’ye kadar Faiz Desteği 
• Yatırım Yeri Tahsisi
desteklerinden yararlanabileceklerdir.
Bu desteklere ek olarak, bu yatımları yapan yatırımcılar 
“yatırıma katkı oranının %50’sini yatırım döneminde” 
kullanabileceklerdir. 
3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler 
ve mıcır yatırımları ile İstanbul’da gerçekleştirilecek istihraç 
ve/veya işleme yatırımları öncelikli yatırımlara sağlanan 
desteklerden faydalanamayacaklardır.

1.2. Bölgesel Destekler ve 6. Bölge’de Yapılacak Yatırımlar
30/05/2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın EK-4 sayılı ve 
“Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım 
Konuları” başlıklı ekinde değişikliğe gidilmiştir.
Yapılan değişiklik ile, 2012/3305 sayılı Karar EK-4’ün l/B/6 sırası 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile önceden teşvik 
edilemeyecek “İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları” arasında 

Destek Unsurları 5.Bölge 6.Bölge

KDV İstisnası + +

Gümrük Vergisi Muafiyeti + + 

Yatırıma Katkı                      OSB Dışı
Oranı (%)                            OSB İçi*  

40 50 

50 55 

Sigorta Pirimi                      OSB Dışı
İşveren His. Desteği           OSB İçi*

7 yıl 10 yıl 

10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi + + 

Faiz Desteği + + 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği - 10 yıl 

Sigorta Primi Desteği - 10 yıl 

 * Öncelikli yatırımlar, sadece 5. ve 6. Bölgede yapıldıkları durumda ek    
    olarak OSB desteklerinden yararlanabilirler.  

Yatırım teşvik sisteminde 5. ve 6. Bölgelere sağlanan destekler 
aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 

yer alan “kömür istihracına yönelik yatırımlar” bu kapsamdan 
çıkarılarak teşvik sistemi kapsamına sokulmuştur.
Maden çıkarma ve işleme yatırımları “Öncelikli Yatırımlar” 
arasında sayıldığı için, daha önceden teşvik edilemeyecek 
yatırımlar arasında sayılan “kömür istihracı yatırımları” da bu 
kapsama girmiş bulunmaktadır.
Yatırım teşvik sisteminde 6. Bölge’de yer alan illere özel bir önem 
verilmiştir. Bu illerde yapılacak tüm yatırımlar -birkaç istisna 
hariç- bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedirler. 
Buna göre, I. Grup madenlere yönelik yatımlar ve mıcır yatırımları 
sadece 6. Bölgede yapılmaları halinde Bölgesel desteklerden 
yararlanabilecekler; aksi durumda bu yatırımlara genel teşvik 
sistemi destekleri uygulanacaktır.

Mayıs 2013
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Otomotiv Sektörü 
Yeni Teşvik Sistemi

Türkiye’nin 2023 hedefleri açısından otomotiv sektörü özel bir öneme sahiptir. Sektörün 2023 yılında 
4 milyon adet/yıl üretim ve 3 milyon adet/yıl ihracat yapması hedeflenmektedir. 2023 yılında yapılması 
planlanan 3 milyon adet/yıl ihracat karşılığında beklenen ihracat geliri ise yaklaşık 75 Milyar $’dır. 

19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
eki “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe konulan yeni yatırım teşvik sistemi 
otomotiv sektörü açısından birçok yeniliği ve fırsatı beraberinde getirmiştir. En son 15/02/2013 tarih 
ve 28560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile otomotiv sektörü ana ve yan 
sanayi yatırımlarına yeni ve önemli destekler öngörülmüştür.

Yeni Teşvik Sisteminin otomotiv sektörüne yönelik fırsatları nelerdir?

1) Asgari Yatırım Tutarları Düşürüldü
2012/3305 sayılı Karar ile otomotiv yatırımlarına düzenlenecek 
teşvik belgeleri için gereken asgari yatırım büyüklükleri 
düşürülmüştür. Bu sayede daha çok yatırımın teşvik sisteminden 
yararlanması amaçlanmaktadır. Buna göre;

•	 Büyük	ölçekli	yatırımlar	kapsamına	girme	bakımından	“ana	
sanayi yatırımları” için gerekli olan yatırım büyüklüğü 250 
Milyon TL’den 200 Milyon TL’ye; “yan sanayi yatırımları” için 
ise 100 Milyon TL’den 50 Milyon TL’ye indirilmiştir.

•	 Bölgesel	teşvik	kapsamına	girme	bakımından	“yan	sanayi	
yatırımları” için gereken asgari yatırım büyüklüğü ise her yatırım 
bölgesi için 1 Milyon TL aşağı düşürülmüştür. 

2) Otomotiv Sektörü Bakımından Önemli Yatırımlar  
 “Öncelikli Yatırım” Kapsamına Alındı
Yeni teşvik sisteminin en önemli yeniliklerinden birisi getirdiği           
“Öncelikli Yatırım” kavramıdır. 2012/3305 sayılı Karar’ın 17. 
Maddesinde “Öncelikli Yatırım Konuları” sayılmaktadır. Bu 
maddede sayılan öncelikli yatırım konuları, nerede yapılırsa 
yapılsınlar, 5. Bölge’de uygulanan bölgesel desteklerden 

yararlanabileceklerdir. Ancak yatırımın 6. Bölgede yapılması 
halinde, bu bölge desteklerinden yararlanılacaktır. Bu destekler 
kapsama giren yatırımlar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu 
kapsamda sektör için önem arz eden “test merkezleri, rüzgâr 
tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar” 2012/3305 sayılı Karar ile 
öncelikli yatırımlar arasına alınmıştır. Buna ek olarak 15/02/2013 
tarihli 2013/4288 sayılı Karar ile otomotiv sektörü için çok önemli 
yeni destekler öngörülmüş ve belli tutarın üzerindeki ana ve yan 
sanayi yatırımları da öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır. Öncelikli 
yatırım kapsamına yeni dâhil edilen otomotiv yatırımları şunlardır: 

•	 Asgari	300	milyon	TL	tutarındaki	“ana sanayi yatırımları”

•	 Asgari	75	milyon	TL	tutarındaki	“motor yatırımları”

•	 Asgari	20	milyon	TL	tutarındaki	“motor aksamları,  aktarma 
organları ve bunların aksamları ile otomotiv elektroniğine 
yönelik yatırımlar” 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu yatırımlar da 2013/4288 sayılı 
Karar ile 5. bölgede uygulanan desteklerden yararlanma imkânına 
kavuştular.
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güncel yayınlarımız


