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   MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 



Mali Yükümlülükler 

 

 

Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler 

İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat 

Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat 

Ticaret ile ilgili mevzuat 

 



Türk Ticaret Kanunu 

 

 

İşletmelere yaptırımlar 

Sermaye yapısının düzenlenmesi 

Finansal raporlama standartları 

Mali denetim 

Şirket ve pay sahipleri ilişkileri 

 



Mali Yükümlülükler 

 

Vergi mükellefiyeti 

Telif geliri 

Düzenli gelir 

İhtiyari gelir 

 

 



Vergi Mükellefiyeti 

Gelir vergisi kanunu 

Madde 65 - (Değişik madde: 19/02/1963 
- 202/31 md.) 

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan 
kazançlar serbest meslek kazancıdır. 

 



Vergi Mükellefiyeti 

Gelir vergisi kanunu 

Madde 67 - Serbest meslek kazancı bir 
hesap dönemi içinde serbest meslek 
faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para 
ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve 
para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu 
faaliyet dolayısıyla yapılan giderler 
indirildikten sonra kalan farktır. 



Vergi Mükellefiyeti 

Arızi (Geçici) Kazançlar 

Gelir vergisi kanunu 

Madde 82 (Değişik madde: 07/01/2003 - 
4783 S.K./7. md.) 

4. Arızi olarak yapılan serbest meslek 
faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat. 



Vergi Mükellefiyeti 

Gelir vergisi kanunu 
Madde 18 - (Değişik madde: 04/12/1985 - 3239/40 md.) 

(Değişik fıkra: 11/08/1999 - 4444/4 md.) Müellif, mütercim, heykeltıraş, 
hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların 
kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve 
incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video 
bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, 
bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya 
kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını 
satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya 
kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi 
karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. 

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün 
uygulanmasına engel teşkil etmez. 



Stopaj Vergisi 

 

 

Başkası adına yatırılan vergi 



Çeviri Sektöründe Çalışma 

 

Kadrolu çalışma 

Serbest çevirmen olarak çalışma 



Serbest Çevirmen olarak çalışma 

 

Arızi (geçici) gelir 

Şahsi mükellefiyet (Kişisel gelir beyanı) 

Kurumsal mükellefiyet (tüzel kişilik) 

 



Arızi gelir 

 

Gider pusulası 

Yılda 1 kez 

Stopaj ve KDV para ödeyen tarafın 
yükümlülüğünde 

Yıllık üst sınır var 



Vergi Mükellefiyeti 

Gider pusulası 
Geçerli mevzuata göre gider pusulası tek seferlik işler için 
kullanılan bir ödeme biçimidir.  

+ Muhasebeci gerekmez 

+ Vergi işlemlerini ödeyen taraf yapar 

 - Gelir elde eden kişi yılda sadece bir defa  
  kullanabilir 

 - 23.000 TL’yi geçemez (2015 yılı için) 



Şahsi mükellefiyet 

 

Şahıs firması 

Adres gösterme zorunluluğu 

Muhasebeci 

Fatura / serbest meslek makbuzu 

Stopaj para ödeyen tarafından  
 (serbest meslek makbuzu halinde) 

KDV şahıs yükümlülüğünde 

Giderleri gelirlerden düşme avantajı 

 



Vergi Mükellefiyeti 

Şahıs firması (serbest meslek icrası) 

+ Tam mükellef 

+ Tüm yasal yükümlülükleri karşılar 

+ Bazı giderler gelirden düşülebilir 

 - Firma kuruluşu ve muhasebeci 

 - Düzenli vergi beyannameleri 

Serbest meslek makbuzu veya Fatura ile 
tahsilat yapılır 



Kurumsal mükellefiyet 

 

LTD/AŞ 

Şirketler mevzuatına uyma zorunluluğu 

Kurumlar vergisi + Şahsi gelir vergisi 



Vergi Mükellefiyeti 

Limitet veya Anonim şirket 

+ Tam mükellef 

+ Tüm yasal yükümlülükleri karşılar 

+ Şirkete ait giderler gelirden düşülebilir 

 - Firma kuruluşu ve muhasebeci 

 - Düzenli vergi beyannameleri 



 

 

 

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER  

      

     SÖZLEŞMELER 

 



Sözleşmeler 

 

Tarafların karşılıklı yükümlülükleri 

Karşılıklılık ilkesi 

Etik değerler 

Cezalar 

 

 



Sözleşme 

 

Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya 
daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve 
birbirine uygun irade beyanlarıyla 
gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, 
kontrat 



Sözleşmenin Amacı 

 

Hukuksal yükümlülükleri yazılı olarak 
belirlemek 

Yaptırımları belirlemek 



Çevirmen Sözleşmesi 

 

NELER BULUNDURMALI 

Tarafların açık ve detaylı bilgileri 

Tanımlar 

Kapsam 

Süre 

Gizlilik 

Rekabet kuralları 



Çevirmen Sözleşmesi 

 

NELER BULUNDURMALI 

Fikri haklar ve telifler 

Çalışma biçimi ve yükümlülükler 

Ücretler ve ödemeler 

Cezai şartlar ve yaptırımlar 

Devir ve temlik 

Fesih şartları 

 



Çevirmen Sözleşmesi 

 

NELER BULUNDURMALI 

Mücbir sebepler 

Tebligat şartları ve bilgileri 

Diğer genel hükümler 

Yetkili mahkeme 



SORULAR 

 

 

? 

   ? 

     ?  

       ? 



Etik 

 

 

TDK sözlüğüne göre ETİK 

Töre bilimi 

Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması 
veya kaçınması gereken davranışlar bütünü 



Etik  

Davranışların tanımlanması 

YASALAR 

İş hukuku 

Rekabet hukuku 

Diğer ilgili mevzuat 

SÖZLEŞMELER 

Çevirmen sözleşmesi 

Çalışan sözleşmesi 

KÜLTÜREL VE AHLAKİ DEĞERLER 

 



Çevirmen – Çeviri İşletmesi 

Çeviri Açısından İlişkiler 

Çeviri işletmesi özel bir dil, üslup, terminoloji 
ve kalite isteyebilir mi? 

Dil ve kaliteye çevirmen karar verebilir mi? 

Dil bilimi açısından kalite uygunluğu 
referansları var mıdır, kim belirler, kim uygular 
veya nasıl uygulanmalıdır?  



Çevirmen – Çeviri İşletmesi 

Çeviri Açısından İlişkiler 

Çeviri işletmesi özel bir dil, üslup, terminoloji 
ve kalite isteyebilir mi? 

Dil ve kaliteye çevirmen karar verebilir mi? 

Dil bilimi açısından kalite uygunluğu 
referansları var mıdır, kim belirler, kim uygular 
veya nasıl uygulanmalıdır?  



Çevirmen – Çeviri İşletmesi 

Çeviri Açısından İlişkiler 

Çevirmen/çeviri işletmesi sözleşmelerinde 
kalite referansları olmalı mıdır? 

İletişim standardı olmalı mıdır, referansı ne 
olmalıdır? (toplumsal değerler mi, kurumsal 
değerler mi?) 



Çevirmen – Çeviri İşletmesi 

Yasalar Açısından İlişkiler 

İşletmelerin Sorumlulukları 

Hukuki yükümlülükler 

Sözleşmeden doğan yükümlülükler 

Çevirmen Sorumlulukları 

Hukuki yükümlülükler 

Mali yükümlülükler 

Sözleşmeden doğan yükümlülükler 

 



Etik – İşletmeler 

Ne Etik değildir? 

Yasal yükümlülükleri yerine getirmemek 

Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemek 

Vaatte bulunmak 

Koşullardan yararlanmak veya yararlanmaya 
çalışmak 

Maddi ve hukuki güç kullanmak veya 
kullanmaya çalışmak 

 



Etik – Çalışanlar 

Ne Etik değildir? 

İkinci bir işte çalışmak 

Bilerek ve isteyerek gerektiği gibi çalışmamak 

Sözleşme şartlarını yerine getirmemek 

Çalışma ortamı şartlarına ve koşullarına 
uymamak 

Çalıştığı kuruma bilerek zarar vermek 

 

 



Etik – Serbest çevirmenler 

Ne Etik değildir? 

İkinci bir işte çalışmak – Aşırı iş kabul etmek 

Yapamayacağı işi kabul etmek 

Tutulamayacak vaatlerde bulunmak 

Kurumsal kimlik sahibi olmadan kurum gibi 
davranmak 

Ücreti belgesiz istemek 

 



Etik – Serbest çevirmenler 

Ne Etik değildir? 
İşi bilerek hatalı ve/veya kalitesiz yapmak 

Yapılmamış işi yapılmış göstermek 

İşle ilgili bile olsa üçüncü taraflarla ilgili her türlü 
bilgiyi paylaşmak 

İzin almadan referans göstermek 

Temel iletişim kurallarına aykırı davranmak 

Yalan söylemek 



Sorular 

 

Teşekkürler…… 

 

 

 


