KAYIP DOSTA
Yahya ARIKAN
I.S.M.M.M.O. Başkanı
Odamızın üyesi, Odalar Birliğinin Saymanı sevgili arkadaşımız Nejat KOYUNCU erken bir
ölümle dünyaya veda etti.
Nejat arkadaşımı Şişli Siyasal' daki öğrencilik yıllarımda tanımıştım. Ülkemizin demokrasi
mücadelesinde önder bir insan olarak o yıllarda önemli mücadeleler vermiştir. Yarattığı
düşüncelerle dürüstlüğüyle örnek bir insandı.
1989 yılında büromda, biraz çökmüş, biraz kilo almış olarak tekrar karşılaştık. Mali
Müşavirler Birliği Beyoğlu Şubesinin müteşebbis yönetiminde iken 1. Olağan Genel Kurulda
şubemizde oluşacak yeni yönetimde görev alınması teklifimi coşkuyla kabul etmiş, meslek
mücadelesine de tıpkı geçmişinde olduğu gibi büyük bir özveri ile başlamıştı.
Birlikte Beyoğlu şubesi lokalini kurmamız, meslek yasasının çıkması ve odaların kurulması'
rüzgar gibi gelip geçinişti.
İstanbul Odası nın müteşebbis heyet çalışmaları ve derken 1. Olağan Genel Kurulu, o
günlerde geçmişte birlikte olduğumuz arkadaşlardan ayrılmış, geriye 3 kişi kalmıştık.
Bunlardan biri de sevgili Nejat'tı. O hiçbir zaman bizleri yan yolda bırakmadı. Coşkuyla,
sevdiğimiz şarkı Telli Telli' yi söyleyerek, hep omuz omuza, kol kola. Kavga da etsek bu
böyleydi, başka türlü gösterilmek istenmesine rağmen...
Aramızda küçük kırgınlıklar olmadı değil. Odalar Birliği Kongresi öncesinde Yönetim
Kurulumuzun "hiçbir adayı desteklememe" yolunda bir ilke karan vardı. Bu gerekçeyle
Nejat'a açık destek vermeyişim çevresindeki dostları(l) tarafından çarpıtılarak aktarıldı.
O kırgınlıkla Odalar ,Birliği seçimine gittik. Gerisi hepinizin bildikleri.
Nejat zaman zaman yalnız kaldı. Bir çocuk gibi sevgisini ve öf kesini anında hissettirirdi.
Onu sevecenliği ile, inançları ile, dostluğu ile hep anımsayacağız.
Seni hep sevdik ve de seveceğiz. Güle güle Sevgili Nejat...

DAYI'NIN ANISINA
Doğayı,
En ince ayrıntısında
Doğadaki yaşamı
Ve doğanın insanlarını
Severdi, hiç ayırmadan
Denizi ve denizler kadar engin
Dostlukları,
ilkeleri ve ilkeler meşalesinde
Kavgayı severdi, taparmışçasına,
Deniz yaşamın anasıydı.
Denizin içindekiler de...
Tuzu biberiydi O' nca
Dostlar sofrasının...
Dostluğunu yaşatacağız

Bir 1 Mayıs sabahında
Ayaklarını suya sokmak
Çanakkale boğazında,
Karaköy vapurunda
Geçici kaptanlık yapmak
İstanbul limanında
Hepsi artık sen gibi,
Tarih sayfalarında...
Kavgalarda,
Veya idam sehpalarında
Ölmek yakışırdı sana.
Bir kahpe kaza kurşununda
Ölümü yakıştırana
Lanetler ederken bugün
Anılarında

MİM 13.11.1991
Sevgili Nejat,
Aramızdayken devam ettirdiğin meslek mücadelesinin takipçisi olacağım...Ruhun Şad olsun.
Necati VOLKAN
Sevgili Nejat,
Dünya literatüründe Leonardo da Vinci'ler, Van Gogh' lar yıllar sonra gerçek sanatçılığın
kamuya kabul ettirebilmişler. Sen ise eksikliğini ve kıymetini aramızdan ayrıldığın gün
herkese kabul ettirdin.
Ünal GENÇAY
Nejat Koyuncu' ya
Çok sevgili arkadaşım, can dostum, meslektaşım, Nejat KOYUNCU' yu hiç beklenmedik bir
zamanda ve hiç beklenmedik bir şekilde yitirdik. Ardından ağladım çocukça, ağlıyorum,
ağlayacağım çocukça, lanetler yadırgıyorum öyle kötü kadere, lanetler yağdırıyorum insan
varlığına düşman her şeye, ayırdı onu bizden, bizleri ondan.
Can dostum KOYUNCU benim ve tüm dostların anılarında, yaşamlarında her zaman
yaşayacaktır ilkeleri ile, cesareti ile, mertliği ile tek bir ağaç gibi özgür ve bir orman gibi
kardeşçesine sevecen ve hiç bir zaman yüzünde eksik olmayan gülücükleri ile.
Masis YONTAN
Sevgili Nejat
Selam baba, seni seviyorum derdin ya! Duygularını yaz hemen fax ta bekliyorum acele derdin
ya. Duygularımı yazmak ölümünde mümkün olacakmış. Ne ters bir raslantı, üzgünüm. Seni
seviyorum yine.

Mim Kemal ERTUĞRUL
Sevgili Dostum
Senin için üç satırlık yazı yazmak ne zor! Ne zor seni bu satırlara sığdırmak. İnanasım
gelmiyor yokluğuna hala aramızda bir his, bir sıcaklık gibisin.
Yokluğunu ancak suskun kürsülerle, dostlarının gözyaşlarında, resmindeki gülücüğünde
hissediyorum.
Artık Beyoğlu sensiz
Mücadelemizde bir bayraktın, öyle de kalacaksın!
Güle güle dostum Nejat Koyuncu, güle güle.
Uğur BÜYÜKBALKAN
Nejat'a
Tüm sevenlerin, dostların adına, ülkemizdeki demokrasi ve mesleki mücadelendeki
kararlılığını, uzlaşmazlığını saygıyla karşıladığımı bildiriyorum.
Uzun bir serüvende iki odalı bir evde başlamıştı dostluğumuz. Okul günlerinde devam etti.
Gittiğin yerlerden döndükten sonra, tekrar otobüs durağındaki yeniden tanışmamıza kadar.
İnsanlarla olan diyaloğunun her parçası her dönemde sevgi yumaklan oluşturdu.
Sen sona ulaşmayı bizden önce başardın, demokrasi ve mesleki mücadelede birlikte olmaya
çalışan bizler son günlerinde yarında bulunamadık.
Bu satırlar sana yazdığım bu kelimelerle veda etmiyorum. Sadece tüm sevenlerin sevgilerini
yolluyorum. Fakat: Bilesin ki Duygularımı dile getirirken gerçekten ağlıyorum
Tüm mücadelelerin noktalanmasına lanetler olsun, Yürüyorduk Enginlere
Ufak Dar karanlık odalarda başlamıştık, Engellenememişti Hiç,
Yürüyüşte yalnız bıraktın tüm sevenlerini Unutulmayacak, dindirilemiyecek hiç
Tüm sevenlerinin gönlü, yine de senden yana
Ali ERGÜN
Kavgayı çok iyi bilmene karşın, Dargınlığın ne anlama geldiğini dahi bilmeyen sevgili Nejat
özellikle kavganı çok özlüyorum. Tüm meslektaşların da her geçen gün seni daha çok
özleyecektir.
Erkin BALABAN
Meslek mücadelesinde hep ön saflarda mücadele ederken tanıdım seni ve anılarımda öyle
kalacaksın, Sevgili Nejat.
Bundan sonra mücadeleler yavan kalacak gibi. Seni çok özleyeceğiz.
Saffet BENZERLER
Seninle her şey güzeldi, dostlukta, kavgada, arkadaşlıkta, sevgide;
Meslek mücadelelerindeki kavgan her zaman yeni nesillere örnek olacaktır. Bizi bu kadar
erken terketmemeliydin, seninle yapacağımız çok şeyler vardı.
Seni hiç unutmayacağız.
Ülkü SÖNMEZ

Dostumuzu, kardeşimizi, mücadele arkadaşımızı yitirdik.
şimdi geride kalanlara düşen görev, O' nun mesleğimiz için verdiği mücadeleyi sürdürmek ve
başarıya ulaştırmaktır.
Kavga dolu, mücadele dolu, onur dolu bir yaşam sürdün Nejat! Rahat uyu...
Mehmet EREN
Baba Nejat,
Sevgili Nejat, ilk tanıştığımız gün, bana "Merhaba Yaşar baba" diye hitap etmiş, sonra
açıklamıştın; "Senin mesleki davamızdaki savaşını takdirle karşılıyorum ve bu duygu
içerisi.n.de böyle hitap ettim" demiştin. Ben de sana fizikin, görünüşün itibariyle "Memnun
oldum Baba Nejat" diye karşılık vermiştim. Seninle dostluğumuz işte böyle başladı.
Sonraki.S.M.M.M. Odasını senin başkanı olduğun derneğin lokalinde vücuda getirirken
gösterdiğin ilgiyi ve yardımı asla unutmayacağım.. İnanıyorum ki bu meslek mensupları da
unutmayacaklar. Sana hayranlığım, bugünkü lisan ile "demagojilerinde başladı. Senin
birikimin, konuşma kabiliyetin ve olaylara kısa sürede intibakın benim için "kürsü şovunda"
örnek olmuş ve böylece başlamıştır.
Evet, Baba Nejat, seninle olan dostluğumuz mesleki mücadele ile başladı, devam etti, ama ne
yazık ki senin apansız aramızdan ayrılışın inan beni yıktı. Öyle ki ben bir babamı
kaybettiğimde ağladım, bir de seni yitirdiğimizi duyduğum an.
Bence sen meslek şehidisin. Çünkü biz seni mesleki davamız için Ankara'ya gönderdik.
İşinden yurdundan ettik. Ve sen biz meslektaşlarına hizmet için diyar gurbette kendi başına
madden yalnız geçen gecelerin birinde bir serseri kurşuna mağlup oldun. İşte beni yıkan husus
bu. Sen ne serseriliklere göğüs gerdin ama bir kurşuna alin yazınla birlikte karşı koyamadın.
Hatırlıyorum da, Odalar Birliği yönetimine aday olmak istediğin günü, fikrimi söylediğimde
"Yakışırsın be baba Nejat" değimi. Sonra oradaki mücadeleni, görüş ayrılığına
düştüğümüzü, son Odalar Birliği genel kurulunda kürsüde gözü yaşlı savunmanı. Şimdi
düşünüyorum da bunların hepsi biz meslektaşların için verilen bir mücadelenin, bir savaşımın
belki de en güzel enstantaneleri imiş.
Son olarak The Marmara otelinin toplantı salonunda seni öpüşüm, kucaklayışım. "Hadi gene
Baba Nejat, bugün nasıl demagoji yapacaksın" niteliğindeki takılışım sana. Seninle son
görüşmemiz olacağını bilemezdim. İşte bu sahneyi yaşadığım müddetçe unutmayacağım.
Bilseydim böyle olacağını seni sıkı sıkı kucaklar, Ankara'ya göndermemeye çalışırdın.
İnan Nejat, sen daima benim ve benim gibi düşünen meslektaşlarının gönlünde taht kurdum.
Asla o tahttan inmeyeceksin. Kaderin seni aramızdan ayırsa bile sen anılarımızda müstesna
bir yerde yaşayacaksın. En azından ben böyle hissediyor, ebedi yolculuğunda Tanrıdan
mağfiret diliyorum. Güle güle baba Nejat. Ruhun şâd olsun.
M. Yaşar ALAGÖZ
Nejat Koyuncu' nun anısına...
Bu bir yürüyüş...
Kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olan meslek örgütleri"ne, 60 yıllık birikimi ile yeni bir
meslek örgütünün katılmasını coşku ile karşılıyorum. MERHABA...
Tüm dünya ülkelerinde; insanların insanca yaşamak uğruna; köylülerin toprak uğruna;
işçilerin-memurların toplu sözleşme, sendika hakkı ve özgürlük uğruna, öğrencilerin
akademik- demokratik sorunları uğruna verdikleri mücadeleler devam ederken;

Meslek örgütleri de, mesleki sorunların çözümleri için, kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin
sınırları içinde birliğin mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlarını
gözeterek gelişmesini sağlamak, meslektaşlar arası ilişkide dürüst ve açık olmalıdır.
Mesleki örgütlenmenin adımlarının atıldığı bu dönemde; çiçek açabilmek için tomurcuk veren
bu kardelen çiçeği, 60 yıllık deneyimin verdiği güç ile avuç içinde yeşertilip büyütülmelidir.
Yılların birikimi, deneyimi, ataleti ile gelen yeni bir adım bu. Bu bir yürüyüş...
Bu yürüyüşe tüm meslektaşların; mesleki ihtisaslarını, meslek onuruna, mesleki çıkarlarına
özen gösterip Odalara omuz vermelidir.
Demokratik-mesleki-merkeziyetçi anlayışı ve kollektif çalışmayı sonuna kadar savunmalı ve
hayata geçirmelidir.
Saygılarımla.
Haluk Ünal

MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN
ÜLKELERDEKİ YERİ
Saffet BENZERLER
İ.S.M.M.M. Odası Yön. Kurulu Üyesi
Gelişmekte olan ülkelerde muhasebe mesleğinin alacağı yere gelmeden önce gelişmekte olan
ülkelerin toplumsal yapılaşma özelliklerini gözden geçirmek gerekmektedir. Bu özellikleri
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
1. İKTİSADİ ÖZELLİKLER
· Nüfusun büyük bir kısmının (% 70) tarım kesiminde bulunması
· Tarım kesiminde "aşın bir işgücü potansiyeli"nin bulunması ve gerekli önlemler alındığı
taktirde bu kesimden, üretimi azaltmadan, öbür kesimlere işgücünün aktarılabilmesi
· Tarım dışı kesimlerde istihdam olanağının kısıtlı olması ve gizli "işsizliğin" varlığı
· Kişi başına düşen sermaye miktarının çok düşük olması
· Halkın büyük bir kısmının hiç tasarruf yapmaması
· Tarımsal üretimin çoğunlukla kalori yönünden düşük hububattan meydana gelmesi
· Harcamaların büyük bir kısmının gıda maddelerine ayrılması
· Dünya tüketimindeki payının çok önemsiz olması
· Kredi ve pazarlama mekanizmasının yetersiz olması
· Tarımsal işletmelerin çok küçük olması ve tarımsal üretim tekniklerinin ilkel olması
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
· Doğum artış oranının yüksek olması
· Ölüm oranının yüksek ve ortalama ömrün kısa olması
· Yetersiz beslenme
· Koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersiz olması
· Kırsal nüfusun fazla olması
3. KÜLTÜREL VE SOSYAL ÖZELLİKLER
· Eğitim düzeyinin düşük olması ve okuma-yazma bilmeyenlerin nüfus içinde önemli bir yer
tutması
· Çocuk işçilerin fazla olması
· Orta sınıfın yok denecek kadar azınlıkta kalması
· Kadınların toplumda ikinci planda kalması
· Toplum davranışlarında geleneklerin egemen olması
4. TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
· Tarımda birim alan başına üretimin çok düşük olması
· Teknik üretimin ve teknik kadronun yetersiz olması
· Haberleşme ve ulaşım araçlarının yetersiz olması
· Kullanılan teknolojinin geri olması
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunlarına ilişkin yukarıda sıralanan özellikleri
belirttikten sonra bu ülkelerin izleyecekleri kalkınma stratejilerinin ne olacağı konusunu ele
alabiliriz. Bu konuda ortaya atılan görüşleri iki ana başlık altında toplama olanağı vardır:
Dengesiz gelişme ve dengeli gelişme.

1. DENGESİZ KALK INMA STRATEJİSİ
Dengesiz kalkınmayı savunan görüşlerin en önemlisi A.O. HIRSCHMAN' ındır. Hirschman'
a göre ekonomide dengesizlikten ötürü ortaya çıkan gerilimler, yeni bir denge kuruluncaya
kadar düzeltici önlemlerin alınmasını gerekli kılar. Buna göre, büyük bir kalkınma stratejisi
dengesizliklerden yararlanmakta ve bunu izleyen düzeltme aşamasının, ileri ve geri üretim
dallarında mey- dana gelecek gelişmelerle, kalkınmaya uygun davranışları etkilemesine önem
verilmektedir. Örneğin herhangi bir üretim alanında arz ve talep arasındaki denge bozulmuş
ve fiyatlar yükselmiş, öte yandan ödemeler dengesi açığı ya da döviz güçlükleri, ithal ikamesi
yoluyla yeterli üretim alanlarının açılmasına neden olur. Tüketim malları alanında ortaya
çıkan dar boğazlar kamuoyunun baskısıyla ek kapasitelerin kurulmasına neden olur.
Dengesiz toplanma bölgeleri, bölgesel denge fikrinin doğmasına yardımcı olur. Nüfus baskısı
iktisadi kalkınmanın hızlandırıl- ması,için ek çabaları gerekli kılar. Görüldüğü gibi bu görüşe
göre , fazla ve eksik kapasitelerin varlığı dinamik bir gelişme sürecinin oluşmasına neden
olmaktadır. Başlangıçta istenerek yaratılan bir dengesizlik, sürükleyici sektörün itiş gücü
dolayısıyla gelişmeyi sağlar. Dengesiz gelişmeyi savunan görüşlerin dayandığı temel ilke
şöyle açıklanabilir: Gelişmekte olan ülkelerin gelişmesi durgun, yumuşak bir biçimde
gerçekleşmez. Gelişme sıçramalar, dalgalanmalar biçiminde ortaya çıkar. Bu sıçramalar ve
dalgalanmalar dinamik bir gelişme ortamı yaratır. Dengesiz gelişme görüşü az gelişmiş
ekonomilerde pazarın önderliğini ve etkinliğini kabul eder. Bu görüşte planlama ve kamu
etkinliği minumuma indirilmiştir.
2. DENGELİ KALKINMA STRATEJİSİ
Dengeli kalkınma görüşünün bir genellemesini yaparsak, ana fikir şöyle belirlenir:
Kalkınmakta olan ülkelerde kıt kaynaklan kullanırken ve bunların ekonomideki dağılımını
gerçekleştirirken sektörler arasında bir uygunluk, bir tamamlama olmalıdır. Bu arada bu amaç
için harcanacak çaba büyük olmak ve ekonominin bütün kesimlerinde ve aynı anda
başlatılmak zorundadır. Başka bir deyişle, yatırımlar miktar, zaman ve sektör açısından yeterli
boyutlarda olmalıdır. Buna göre büyük miktarda yatırım, ekonominin her kesiminde ve aynı
anda başlatılacaktır. Dolayısıyla dışsal tasarruflardan en çok yararı sağlamak, gelir azaltıcı
faktörlerin etkisini azaltmak ve kapasitelerin küçük olmasına yol açan talep yetersizliğini
gidererek dengeli ve hızlı bir kalkınma hareketini gerçekleştirmekle mümkün olabilecektir.
Oysa ekonomi pazar mekanizmasının işleyişine bırakılacak olursa, sağlanacak tasarruflarla
gerçekleştirilen yatırım miktarı, kalkınmayı ekonominin bütün kesimlerinde ve aynı anda
başlatamayacak, nüfus artışı ve diğer gelir azaltıcı etkenler harekete geçebilecek, kısacası
yoksulluk çemberi kırılmayacaktır.
Kısaca bunları belirttikten sonra bütün bu sorunların çözüme kavuşturulduktan sonra bilinçli
hesap, raporlama ve denetleme mekanizması gündeme gelecektir. Bu anlamda gelişmekte
olan ülkelerdeki muhasebe mesleğinin normal ve standartları gelişmiş ülkelerin gerisinde
kalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin kalkınmasında ne derece bir mühendisin ve
ekonomistin önemi varsa muhasebe mesleğini icra eden kişilerin de o derece önemi vardır.
Demokrasiyle idare edilen bu ülkelerde siyasi iktidarlar gerçekten bu mesleğin ülke
ekonomisine katkısını ya göz ardı ediyorlar, ya da bilinçli bir şekilde bu mesleğin
kurumlaşmasını engelliyorlar. Mesleği icra eden kişileri, kör topal yasalarla belirli bir unvana
kavuşturmaları yetmiyor. Ülke gerçeklerini göz önüne alarak meslektaşların durumlarını
gözden geçirip, işletmelerin büyümesinde planlar, programlar, raporlar yaparak ve bu
yetkilerle donatılmış şekilde ele alınması gerekir. Ülkenin kalkınmasında büyük yeri olan
vergilerin toplanması ve devlete kanalize edilmesi isteniliyorsa 3568 sayılı yasa yeniden

gözden geçirilirken bu mesleği icra edenlerin görüşleri alınarak gerekli düzeltmelerin
ondan sonra yapılması gerekir.

MESLEKİ KURULUŞLARIN ULUS'A KARŞI
GÖREVLERİ
Her mesleki kuruluş, konusunda
uzmanlaşmış meslek grubunu temsil etmektedir.
Batı toplumlarında siyasi iktidarlar bu mesleki
kuruluşlarla yasa ve uygulamalarla ilgili olarak
devamlı görüş alışverişinde bulunmak suretiyle
toplumsal gelişmeyi ve sosyal barışı sağlamışlardır.
Bu ülkelerde, mesleki kuruluşlar ulus adına politikalar
üreterek kurumlaşmışlardır.
Sabrı TUMER
S.M.M.M.

Demokratik kitle örgütleri Batı Avrupa toplumlarında sanayileşme ile birlikte ortaya çıkmış
olup, belirli aşamalardan geçerek günümüz dünyasında çoğulcu demokratik sistemin
vazgeçilmez kurumlarından biri olmuştur. Sendikalar gibi mesleki kuruluşlar da birer
demokratik kitle örgütüdür. Mesleki kuruluşların kendi mensuplarına olduğu kadar ulusa
dönük olarak da çok önemli görevleri vardır. Çünkü her mesleki kuruluş uzmanlaşmış
oldukları meslek grubunu temsil etmektedir. Örneğin, Tabipler Odası insan sağlığını,
Veterinerler Odası hayvan sağlığını, Barolar adaleti, Mimarlar Odası çevre güzelliğini, İnşaat
Mühendisleri Odası yapılaşmayı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ekonomiyi,
vergiciliği, bütçeyi, milli gelir dağılımını çok iyi bilen kuruluşlardır. Batı toplumlarında siyasi
iktidarlar uzmanlaşmış mesleki kuruluşlarca ulus adına denetlenmeyi içlerine sindirmişlerdir.
Ve yine bu mesleki kuruluşlarla yasa ve uygulamalarla ilgili olarak devamlı görüş
alışverişinde bulunmak suretiyle toplumsal gelişmeyi ve sosyal barışı sağlamışlardır. Batı
ülkelerindeki mesleki kuruluşlar ulus adına politikalar üreterek kurumlaşmışlardır. Ülkemizde
ise bu seviyeye geldiğimizi söylemek mümkün değildir. 1982 Anayasasıyla eli kolu
bağlanmış mesleki kuruluşlar bir tarafta, bir görüşün temsilciliğini yaparak benim
doğrularından başka doğru tanımam diyen mesleki kuruluş yöneticileri ve üyeleri diğer tarafta
yer almaktadır. Böyle bir yapılanmanın Türk Ulusuna, demokrasiye ve meslek mensuplarına
hiçbir faydası yoktur.
Türkiye Cumhuriyetinde demokratik kitle örgütlerinin özgürce kurulmasını, ülke sorunlarını
hiçbir baskı altında kalmadan çağdaş demokrasi kuralları içerisinde tartışma konusu
yapmasını siyasilerin içlerine sindirmesi gerektiğine inandığım gibi, bir dünya görüşü adına
bu güzelim kuruluşları tekeli altına almaya gayret eden bağnaz kişi ve grupları ulus adına
kınıyorum. Hastane kapılarında yüzlerce hastanın beklediği bir Türkiye'de konuşmayan bir
Tabipler Odası, hak aramanın bir maddi külfet olduğu Türkiye'de konuşmayan bir Baro'nun,
mimari güzelliğin yok olduğu bir Türkiye'de konuşmayan Mimarlar Odası'nın, yüzde 30'lara
varan bütçe açıklarında konuşmayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının
varlığını kabul edecek ve içine sindirecek bir meslek mensubu bulmak herhalde çok azdır.
Sağduyulu bütün parlamenterlere ve demokratik kitle örgütleri yöneticilerine ve üyelerine
sesleniyorum: 1990 Kasım ayında 34 ülkenin imzalamış olduğu Paris Şartı'nın genel esasları
içerisinde Türkiye Cumhuriyetinin demokratikleşme sürecinde Türk Ulusunun menfaatleri
doğrultusunda el ele vererek çağdaş demokrasinin bütün. kurum ve kurallarıyla çalışan bir
Türkiye yaratırız.

DAHA ETKİLİ
DAHA EĞİTİCİ
BİR DERGİYE DOĞRU
"En değerli bilgiler,
topluma sunulan bilgilerdir."
Cafer GÜLER
Yayın Kurulu Başkanı
Değerli okuyucularımız,
Dergimiz yayın hayatımın 1. yılını bitirmek üzeredir. Bugüne kadar genel hatlarıyla
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda yazılan yazıları yayınladık. Bundan
sonra da aynı konular hakim olmak üzere ülke sorunları, güzel olmakla beraber her geçen gün
daha da fazla tahrip edilen, yaşamakta olduğumuz fakat yaşanmaz bir şehir haline getirilen
İstanbul'umuzun sorunları güzellikleri olmak üzere hemen her konuda sizlerin sesini ve
fikirlerinizi duyurabilmek amacındayız.
Bugüne kadar İ.S.M.M.M.O.'nun üyesi olsun veya olmasın, dergimizi okuyan bir çok kişiden
yayınlamak üzere değerli yazılar almış ve yayınlamış bulunmaktayız.
Tek hedefi, sizlerin daha fazla beğenisini kazanacak, sesinizi duyurabileceğiniz, eğitici,
etkileyici, bir dergi ile huzurunuza çıkmak olan Yayın Kurulumuz, bütün bu görevleri sadece
ve sadece meslek aşkı ile yaparken siz okuyucularımızdan katkı beklemektedir.
Katkılarınız mesleki konulardaki sorunlar, düşünceler, mesleğimizin gelişimi ile ilgili
öneriler, mesleğimizin ülke sorunlarının çözümündeki katkı ve etkileri, ülkemizin
sosyoekonomik kültürel sorunları, çözümleri, mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile ilgili sorun ve çözümler, aktüalite, eğitim, sağlık, spor, mizah ve güncel bütün konularda
yazı göndermek şeklinde olacaktır.
Göndereceğiniz bütün yazılarınız büyük bir titizlik ve dikkatle incelenecek ve dergimizde
yayınlanacaktır.
Bütün bunlardan dolayı Odamızın yayın organı olan dergimiz daha etkili, eğitici olacak,
sesimiz daha fazla ve etkili bir şekilde duyulacaktır. Neticede Odamız da aynı doğrultuda
etkili olacaktır. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız çok uzun süredir hak ettiği mümtaz
mevkiine, ülke yararına daha da etkili bir şekilde yerleşebilecektir. Mesleğimiz, yüce ve onur
verici bir meslektir. Ülke ekonomisinde etkilidir. Bunun bilincinde olan gerek
meslektaşlarımız ve gerekse dergimizi okuyan ve okumanın ötesinde değerli yazılan ile
onurlandıran okuyucu kitlesinin dergimize yazıları ile katkıda bulunmaları arzumuzu bir kere
daha tekrarlıyoruz.
Başlarken ifade ettiğimiz gibi en değerli bilgiler topluma sunulan bilgilerdir. İşte bu ilke
doğrultusunda sizlerin değerli bilgilerinizi, birikimlerinizi ve pratik tecrübelerinizi
göndereceğiniz yazılarınız aracılığıyla toplumumuza aktarmayı hedefliyoruz.
Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, işlerinizde başarılar diler, saygılar sunarım:

MUHTASAR BEYANNAME
VERMEYENLERE KAÇAKÇILIK CEZASI
KESİLEMEYECEĞİ
Şükrü KIZILOT
Ücretlerden ve diğer ödemelerden, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca vergi
tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemelerden tevkif ettikleri
vergileri, ertesi ayın 20. günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı
olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburlardır. Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı 10 ve
daha az olarılar, muhtasar beyannamelerini, bağlı oldukları vergi dairesine önceden bildirmek
koşuluyla, her ay yerine şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının 20. günü akşamına kadar
verebilirler (GVK. Md. 98).
Muhtasar beyannamenin süresi içinde verilmemesi, birinci derece iki kat usulsüzlük cezasını
ve re' sen takdiri gerektirir. Takdir komisyonunun takdir edeceği matrah üzerinden, ihbarnâme
esasına göre re' sen tarhiyat yapılır ve salınan vergiye de, ayrıca ceza uygulanır.
Buraya kadar yapılan işlemlerin biçimi ve yöntemi bakımından herhangi bir sorun yoktur.
Mükellef, yapmış olduğu ödemelerden tevkif ettiği vergileri, ilgili kanunda belirtilen süre
içinde vergi dairesine, muhtasar beyanname ile bildirmemiş ve dolayısı ile, bu vergileri de
ödemeyerek vergi ziyana neden olmuştur. Vergi dairesi de, bu durumu tespit ederek, re' sen
vergi tarhı yoluna gitmiştir. Ancak, Vergi Usul Kanunu'nun 341. maddesi uyarınca,
sorumlunun; vergilendirme ile ilgili beyanname verme ödevini zamanında yerine
getirmemesi nedeniyle, vergi zamanında tahakkuk etmediğinden, ortada bir vergi ziyan söz
konusudur. Vergi ziyan halinde de kaçakçılık, ağır kusur ya da kusur cezalarından biri
uygulanmaktadır.
Cezanın uygulanması konusunda, vergi idaresinin görüşü; takdir olunan matrahın tutarının,
kaçakçılık ya da ağır kusur cezaları ile ilgili hadleri aşıp aşmadığına bakılarak, cezanın
türünün belirlenmesi gerektiği yönündedir. Buna göre, takdir olunan matrahın tutarın
1.200.000 lira ve daha fazla olması halinde kaçakçılık; 400.000 lira ilâ 1.200.000 lira arasında
olması halinde de ağır kusur cezası, 400.000 liranın altındaki matrahlar için de kusur cezası
uygulanmaktadır.
Vergi idaresinin bu uygulaması, Vergi Usul Kanunu'nun 344/8 ve mükerrer 347/ 1.
maddelerini, hazine lehine yorumlamasından kaynaklanmaktadır. Oysa, yukarıda sözü edilen
mükerrer 347. maddenin 5 no' lu bendinde "Ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin,
faaliyetlerini vergi dairesine bildirmekle beraber, beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği
halde beyanname vermemeleri" ağır kusur cezası olarak nitelendirilmiştir. Aynı maddenin
4 no' lu bendine göre de "Beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde ücret, gayrimenkul
sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesinin ıttılaı dışında
bırakılması" ağır kusur cezasının kesilmesini gerektiren bir fiil olarak nitelendirilmiştir.
VUK.'nun mükerrer 347. maddesinin 4 ve 5 no' lu bentleri, anılan Kanunun 344. maddesinin
genel anlamda sıraladığı kaçakçılık cezası kesilebilecek durumların, istisnası niteliğinde, birer
özel hükümdürler. Aynı konuda, hem genel hüküm hem de özel hüküm bulunması halinde,
özel hükme göre hareket edileceği, genel hukuk kuralıdır.

Kanun koyucu, vergi dairesine faaliyetini bildiren ancak süresi geçtiği halde beyanname
vermeyen mükellefler ile faaliyetini bildirmeyen mükellefleri, aynı derecede
cezalandırmamak amacıyla; ticari, zirai ve mesleki faaliyetini vergi dairesine bildirmekle
birlikte, beyanname vermeyen mükellefler için takdir olunacak matrah üzerinden salınacak
vergiye ağır kusur; buna karşılık, faaliyetini vergi dairesinin ıttılaı (bilgisi) dışında bırakan
mükellefler adına re' sen tarh olunacak vergilere de kaçakçılık cezası uygulanmasını hükme
bağlamıştır.
Danıştay'ın bu konudaki yaklaşımı, işçi çalıştırdığı halde bunu vergi dairesine bildirmeyen,
ancak gelir vergisi yönünden mükellefiyet kaydını yaptıran kişiye, muhtasar beyanname
vermemesi nedeniyle kaçakçılık cezası kesilemeyeceği, bunun yerine ağır kusur cezası
kesilebileceği şeklindedir.
Danıştay'ın bu konudaki bir kararının(*) özeti aşağıdaki gibidir.
"Olayda; işyerinde işçi çalıştırdığı inceleme ile tespit edilen mükellef adına, bu işçiler için
aylık muhtasar beyanname vermemesi nedeniyle, re 'sen sanılan gelir (stopaj) vergisi ile
kesilen kaçakçılık cezasına karşılık açılan davayı; vergi aslını aynen tasdik ederek, kesilen
kaçakçılık ve cezasına, saptanan matrahın ödevli vekilinin samimi ifadesine dayandırıldığı ve
ortada kasıtlı bir davranış bulunmadığı gerekçesiyle kusura dönüştüren vergi mahkemesi
kararının, cezaya ilişkin kısmının bozulması istenilmektedir.
213 sayılı vergi Usul Kanununun mükerrer 347. maddesinin 4. bendinde, beyanname verme
süresi ve ek süre geçtiği halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve
sair- kazanç ve iratları vergi dairesinin ıttılaı dışında bırakılması halinde, ağır kusur cezası
kesileceği hükme bağlanmış olduğundan, yanında çalışan işçilere ödenen ücretler nedeniyle
muhtasar beyanname vermeyen mükellef adına, bulunan matrah farkı nedeniyle ağır kusur
cezası kesil nesi gerekmektedir. "
Görüldüğü gibi, Danıştay'ın görüşü de, muhtasar beyanname vermeyen mükellefler adına re'
sen salınan vergiye kaçakçılık cezası uygulanamayacağı, ancak ağır kusur cezası
kesilebileceği yünündedir.
Vergi dairesinin, bu konudaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla, bir genel tebliğ ile
olayı Danıştay kararlan ve vergi cezalarının gerekçesindeki açıklamalar doğrultusunda bir
açıklama yapmasında yarar vardır.
(') Danıştay 3. Daire, 1.3.1990 tarih ve E.1989/1770, K. 1990/712

38 NO'LU KDV TEBLİĞİ

Ali UYSAL
S.M.M.M.

Bilindiği gibi, ihracat istisnasına yönelik Katma Değer Vergisi uygulamasına daha açıklık
getirilebilmesi amacıyla düzenlenen 38 no' lu KDV tebliği 16.10.91 günlü Resmi Gazete' de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Tebliğle, mevcut uygulamada ortaya çıkan sorunların bir bölümü üzerinde bazı iyileştirmelere
gidilmiş, bugüne kadar fazla açık olmayan bazı konularda ise Vergi İdaresi'ni daha da etkin
kılacak yeni açıklamalara yer verilmiştir.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen kullanan ayırımına açıklık
getirilmiş, bu tür belgeleri düzenleyen veya kullanan mükelleflerden mal alan mükellefler
hakkında yapılacak işlemlere ise özel bir önem verilmiştir.
Halen uygulanmakta olan müteselsil sorumluluk kavramında herhangi bir değişiklik
yapılmamış, mevcut düzenleme biçimi ile bazı konulara açıklık getirilmiştir. Mahsup ve iade
taleplerinin genel hükümler çerçevesinde yerine getirilebilmesi için ihracata taraf olan her iki
firmanın' da (imalatçı ve ihracatçı) olumsuz bir raporunun olmaması koşulu getirilmiş,
imalatçıya ait olumsuz bir raporun olması halinde ihracatçıya ait iade ve mahsup işleminin
yapılabilmesi, ya kayba uğratılan vergi ve cezaların ödenmesi ya da 4 kat teminat verilmesi
koşuluna bağlanmıştır.
Bu nedenle, mevcut müteselsil sorumluluk kavramı içinde, firmaların kendilerine mal ve
hizmet veren alt firmalar nezdin de, olanaklar elverdiği ölçüde aşağıdaki araştırmaları
yapmalarının, Vergi İdaresi ile firmaların karşılıklı saygı ve güven ortamının sağlanmasına
çok önemli katkıları olacaktır:
l.Mal veya hizmetin sağlandığı döneme ait katma değer vergisi beyanname örneğinin
görülmesi,
2.Katma değer vergisi tahakkuk fişi örneğinin görülmesi,
3.Ödeme tahakkuk etmişse tahsilat makbuzu örneğinin görülmesi,
4.Alt firmanın önemli girdilerine ait fatura fotokopileri,
5.Alt firmanın bağlı olduğu Vergi Dairesi'nden alınacak olumlu yazı,
6.Ma1 veya hizmet sağlayan imalatçı olması halinde bu firmaya ait,
a) Sanayici sicil belgesi
b) Kapasite raporu

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDEN ALACAK VE BORÇ
SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ
İsmail Hakkı GÜNEŞ
İ.S.M.M.M.O. Eğitim Komisyonu Üyesi
İşletmeler ekonomik hayatın gereği olarak alışverişlerini peşin ve vadeli olmak üzere iki
şekilde yürütürler. Vadeli alışverişlerin büyük bir kısmı ise genelde senede bağlı olarak
yürütülür. Vadeli oluşan işlemlerde tutar vade farkını da içerdiğinden bunun
değerlendirilmesi, nete dönüştürülmesi vergi matrahının vadeli alış- veriş yapan firmalarla
alışverişlerini peşin olarak yapan firmaların farklı oluşmasını ortadan kaldırmış olacaktır.
Şöyle ki; alışverişlerini vadeli olarak yürüten firmalarla, alışverişlerini peşin olarak
yürüten firmaların vergi matrahları yalnızca bu şekil nedeniyle farklı oluşacaktır. Çünkü
vadeli alışveriş yapan firmaların tahakkuk kayıtları vade farklarını da içermektedir.
Reeskont ve Prekont işlemi bu vade farklarını vergi matrahından düşürdüğünden ya da ilave
ettiğinden vergilendirme açısından oluşan farkları ortadan kaldırmış olmaktadır.
Reeskont: Alacak senetlerinin kaydı değeri ile değerleme günündeki değeri arasında oluşan
farktır.Aktif düzenleyici hesaptır.
Prekont ise borç senetlerinin kaydı değeri ile değerleme günündeki değeri arasındaki farktır
ve pasif düzenleyici hesaptır.
GÜNEŞ 31.12.91 Tarihli Bilanço

GÜNEŞ 31.12.91 Tarihli Bilanço

Alacak Senetleri

Borç Senetleri

(Reeskont)

(-Prekont)

SENETLERİN DEĞERLENDİR İŞLEMLERİ VE YÖNTEM

Senetler iç iskonto yöntemine göre değerlendirilir.
R = Reeskont
R = Y-X
P = Prekont
X = Senedin değerleme günündeki değeri
P = Y-X
Y = Senet in nominal değeri
T = Faiz oranı
N=Gün

Y=X+

XTN
365x100

Alacak senedinin reeskont işlemi: Örnek: Güneş işletmesinin 31.12.91 tarihli envanterinde
vadesine 120 gün kala 50 milyon lira tutarında alacak senedi mevcutsa ve alacak senedi
üzerinde faiz oranı yüzde 50 olarak belirtilmişse (faiz oranı belirtilmemişse Merkez
Bankasının resmi iskonto oranı esas alınır) bu senedin reeskontu aşağıdaki gibi hesaplanır.
50.000.000 = X +

X . 50 . 120
36.500

X = 42.941.176 TL
R = 50.000.000-42.941.176 - 7.058.824 TL

Borç senedinin prekont işlemi:
Güneş işletmesinin 31.12.91 tarihli envanterinde vadesine 90 gün kalan 30 milyon lira
tutarında borç senedi mevcuttur. (Senet üzerinde faiz oranı belirtilmediğinden Merkez

Bankasının resmi iskonto oranı esas alınacaktır. Bu oranın ise yüzde 55 olduğunu
varsayalım.)
30.000.000 = X + X . 55 . 90

X=26.417.370 TL.

36.500

P = 30.000.000-26.417.370
= 3.582.630 TL

Güneş işletmesinin 31.12.91 muhasebe kayıtlan:
KAR-ZARAR

7.058.824
Alacak Senetleri
Reeskont karşılığı

BORÇ SENETLERİ
PREKONT KARŞILIĞI
KAR-ZARAR

7.058.824 .

3.582.630

3.582.630

1992 hesap dönemi başı itibariyle ise bir kayıtların aşağıdaki şekilde kapatılması
gerekmektedir.
ALACAK SENETLERİ
REESKONT KARŞILIĞI

7.058.824

KAR-ZARAR
KAR-ZARAR

7.058.824
3.582.630

BORÇ SENETLERİ
PREKONT KARŞILIĞI

3.582.630

SONUÇ
Reeskont veya Prekont işlemi senedin nominal değerinin bir kısmının vade farkını da içeriyor
olması nedeniyle yapılır. Böylece gelecek dönemlerle ilgili gelirler veya giderler matraha
eklenir veya düşülür.
Notlar:
* 31 Aralık tarihi itibariyle bilançoda yer alan ve üzerlerinde faiz nispetleri açıklanmamış
alacak ve tahsil senetleri ile borç senetlerinin reeskont işle- mine tabi tutulmasında iç iskonto
yönteminin uygulanmasının gerektiği hak.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1986/5710 K. No: 1989/1486 K. Ta: 27.3.89 ..)
**Alacak senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulduğu bir işletmede; borç senetleı9nin de
değerleme işlemine tabi tutulması gerekir. Zira V U.K.'nun 285. maddesinin son fıkrasında
alacak ve borçların birlikte düşünülmesini gerektiren şu ibare yer almaktadır;
Alacak senetlerini gerçek değerine irca eden mükellefler borç senetlerini de aynı şekilde
işleme tabi tutmak zorundadırlar."

Banka, banker ve sigorta şirketlerinin tercih hakkı olmayıp, bunlar tüm alacak ve borçlarını
mutlak surette gerçek değerine irca etmek zorundadırlar.(V.U.K.Md.281)
***

İMALAT MUHASEBESİ
Yüksel CAN
Serbest Muhasebeci
Konuyu daha iyi açıklayabilmek için, ilk önce vergi kanunlarımızdaki hükümlere kısaca göz
atmakta yarar görüyorum.
İmalat Defteri:
Vergi Usul Kanununun 220. maddesinin 4. fıkrası tasdiki zorunlu defter arasında (İmalat ve
istihsal defterini de saymıştır.
Aynı kanunun 197. maddesinde: "1’inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalât ile
uğraşanlar yukarıda yazılı defterinden gayri bir (imalât defteri tutarlar.
İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı
itibariyle ve tarih sırasıyla, yazılır.
l. Satın alınan ve müşteri tarafından imalât yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai e ham
maddeler, başlıca yardımcı malzeme (doğrudan doğruya imal ile ilgili yakıtlar gibi
2. Yukarıda yazılı maddelerden imalâta sarf olunan veya aynen satılanlar;
3. İmal edilen mamul maddeler;
4. Teslim edilen mamut maddeler;
Teslimden maksat, gider vergileri kanununa göre bu mahiyette olan. muamelelerdir: Yan
mamuller teslim edildiği takdirde bunlar tam mamul hükmüne girer.
İmalât artıştan ve tabi maddeler de imalât defterine geçirilir: Ancak bunlardan imal esnasında
miktarlarının tesbitine imkân ve lüzum olmayanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda
gösterilir" denilmektedir.
Kombine İmalât:
Gene aynı kanunun 198'inci maddesi: "Ham maddeden tam mamul vücuda getirilinceye
kadar geçen müstakil imal safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arz eden maddeler elde
edildiği (iplik-dokuma, yağ-sabun, kereste-mobilya, un-makarna münasebetlerinde olduğu
gibi ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dahilinde yapıldığı takdirde, kombine
imalat yapılmış olur.
Boyama, kasarlama, apre, cilalama, gibi bitim işleri kombine imalat tazammun etmez"
hükmünü koymuştur. Hemen sonraki 199. maddede de "Kombine imalât yapanlar her
müstakil imal işini imalât değerinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler Bu takdirde bir
safhaların mamulü müteakip safhaya teslim gösterilmek suretiyle bu safhaların iptidai
maddesini teşkil eder. Kombine imalâtta istenildiği takdirde her müstakil imal safhası için ayrı
bir imalât değeri kullanılması caizdir." 200'üncü maddede ise: "Birinci ve ikinci sınıf
tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleri
ile uğraşanlar, imalât def teri yerine, bir "Bitim işleri defteri" tutarlar. Bu deftere müşteriler
den alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılır:"
şeklinde açıklanmıştır.
Sınai Müesseselerde Hayıt Serbestliği:
Vergi Usul Kanununun 203. maddesi: "Sınai müesseseler, bu bölümde yazılı değerleri
işlerinin icaplarına ve hususiyetlerine göre diledikleri şekilde tutabilirler, iptidai ve mamul
maddeler için ayrı defter kullanabilirler; bunlar cins ve nevi itibariyle ayrı safhalarda
gösterebilirler.

Bitim işleri defteri tutmayarak burara yazılması gereken malumatı imalât defterine
kaydedebilirler. İstihsal vergisi defteri tutmayarak bunlara ait kayıtları defteri kebirde
açacakları özel bir hesapta veya satışları kaydettikleri hesabın ayrı bir sütununda
gösterebilirler.
İmalat değerine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar; Maliye
Bakanlığından müsaade almak Şartı ile ayrıca imalat defteri tutmazlar." demek suretiyle geniş
bir kayıt serbestliği tanımıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus:
İşletmeye giren hammaddelerin satılıncaya kadar geçen süre içinde safha safha hesabını tam
olarak açık ve net bir şekilde verebilmektir.
İmalat defteri sütunları yetersiz kaldığı zaman Ambar Defteri veya kartları ile girişleri, imalât
kartları veya diğer yardımcı defter, kalamoza veya listelerle çıkışları, cins ve nevileri
itibariyle açıklamakta büyük bir yarar vardır. İnceleme elemanları inceleme sırasında bu
konulara özellikle eğilmekte ve yüklü matrah farkları bu randıman hesaplarının açıkça
belirtilmemesi halinde onlar tarafından hesaplanmasında ortayâ çıkmaktadır.
İmalat ve randıman hesaplarının düzgün olması hesabımızı yetkili mercilere doğru
verebilmekten öte, müessesenin işleyişindeki aksaklıkları, lüzumsuz fireleri, emek ve zaman
kaybını gereksiz harcamaları da gözler önüne sererek müessesenin nereye gitmekte olduğunu
göstermesi bakımından gereklidir de. Hiç farkında olmadığımız ve küçük gibi görünen
harcamaların toplandığında ne kadar büyük bir yekun tuttuğu belki de firmanın kar ettiğini
zannettiği halde zararına çalıştığı meydana çıkabilir.
İmalât Nedir?
Şimdiye kadarki uygulamalarda görülmüştür ki Katma Değer Vergisin toplayabilmek ve bu
konudaki kaçağı önleyebilmek için perakendeci esnafın fiş verip vermediğini kovalamak
yeterli değildir. Önemli olan bunu kaynağında ve mal imal edilirken tesbit ederek
belgelendirilmesini sağlamaktır. Bundan sonra satışlar ister istemez faturalı olacaktır. Maliye
Bakanlığı geç de olsa bu durumu fark ettiğinden önümüzdeki dönemlerde büyük bir ihtimalle
kontroller bu konuda yoğunlaştırılacaktır.
1. Katma Değer Vergisi Kanununun 61. maddesinin 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun
(Banka ve Sigorta muayeneleri vergilerine ilişkin hükümleri hariç) kaldırılmıştır. Diğer bir
deyimle Gider Vergilerinin yerini Katma Değer Vergisi almıştır. Kanunun 2 ve 3.
maddelerinde Teslim ve Teslim sayılan haller belirlenmiş, 56'ncı maddesinde ise "Maliye ve
Gümrük Bakanlığı; imal ve inşa işlerinde, hammadde, yardımcı madde; enerji, işçilik ve
benzeri ölçüleri esas alarak belli iş ve sanat kolları itibariyle asgari randıman oranları tesbit
etmeye, alım, satım ve hizmet işlerin- de asgari birim satış bedellerini belirlemeye yetkilidir.
2. Mükellefin Katma Değer vergisi bu oranlara birim satış bedellerine göre hesaplanacak
KDV'den aşağı olamaz denildi~i halde şimdilik bu madde işletilmemektedir.
Bu durumda (İmalât)'ın tarifini çok gerilere giderek aramamız
gerekecektir. Sanayi Sicil Kanununda Sanayi ürünlerinin tarifinde "Bir maddenin Vasıf, Şekil,
Hassa, ve Terkibini, makina, cihaz, tezgah, el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek
veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerler
sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri sanayi ürünleri" denilmiştir.
Diğer bir deyimle; Bir maddenin,
1. Vasfını (Niteliğini) Pamuk-İplik-Kumaş
2. Şeklini (Biçimini) Toprak-Kiremit-Fayans
3. Hassasını (Özelliğini) Pancar-Şeker
4. Terkibini (Bileşimini) İspirto-Kolonya değiştirmek İmalât kabul edilmektedir.

Defter Başlıca:
1. Giriş (İptidai maddelerin girişi)
2. Çıkış olmak üzere iki bölümdür.

GİRİŞ: Bölümüne imalâtta kullanılacak ilk maddelerin girişi kaydolunur.
l. Sıra No
2. Giriş Tarihi
3. Mübayaa faturasının tarih ve numarası
4. İmalât için mal veren müşterinin, adı, adresi
5. Müesseselerce imal ve istihsal olunan maddelerin imal ve istihsal tarihleri
6. Cins ve nevi itibariyle miktarları, olmak üzere başlıca 6 bölümden ibarettir.
ÇIKIŞ: Bölümü ise:
A. İmale sarf edilmeyip aynen satılan, iade edilen veya vergi- den müstesna maddelerin
imalinde kullanılan maddelerin çıkış tarihi, fatura tarih ve numarası, cins ve nevi itibariyle
miktarlarını gösteren 2 numaralı tablo,
B. İmale sarf olunan iptidai maddelerin cins ve nevi itibariyle miktarlarını gösteren 3 numaralı
tablo,
C. İmal edilen maddelerin cins ve türleri itibariyle miktarlarını gösteren 4 numaralı tablo.
D. Teslim edilen mamul maddelerin cins ve türü itibariyle miktarlarını gösteren 5 numaralı
tablo olmak üzere 4 bölümden ibarettir.

İŞYERİ KAPATMA CEZASI
VE BİR ÖNERİ
Metin BAŞER
S.M.M.M.

213 sayılı V.U.K.'na 1.1.1986 tarihinden itibaren 3239 sayılı kanunun 27. maddesiyle eklenen
Mükerrer Madde 354 şu şekilde düzenlenmiştir:
"Yetkililerce, 353'ürıcü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin bir takvim yılı
içinde üç defa kullanılmadığının veya bulundurulmadığının tesbiti halinde mükelleflerin
işyerleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile bir haftaya kadar kapatılabilir. Bakanlık
bu etkisini mahalline devredebilir.
Kapatma yetkisine ve bu yetkinin mahalline devrine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca belirlenir.
Ancak, işyeri kapatma cezasının. uygulanabilmesi için yukarıdaki fıkrada belirtilen belgelerin
kullanılmadığının veya bulundurulmadığının ikinci defa tesbiti üzerine mükellefin bir yazı ile
uyarılması ve tekerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş olması
şarttır.
Kapatma işyerine asılan, kapatmaya ilişkin levhanın. görünmesinin engellenmesi veya başka
bir levhanın veya duyurunun işyerinin herhangi bir yerine asılması halinde, uygulanmakta
olan kapatma cezası; bu cezanın süresi kadar artırılarak uygulanır.
Mükellefler hakkında işyeri kapatma cezası uygulanmış olması diğer cezaların uygulanmasına
engel teşkil etmez."
Kanun koyucu bu madde ile; belge düzeninin yerleştirilmesi ve bu yolla da vergilemede kayıt
dışı hasılatta oto kontrolün sağlanmasını amaçlamıştır.
Madde metninden de anlaşılacağı üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı bazı hususlarda
yetkili kılınmıştır. Bu yetkilerini 27.5.1988 tarih ve 181 seri numaralı V.U.K. Genel Tebliği
ile bu tarihten itibaren kullanmaya başlamıştır.
Mükelleflerin düzenlemedikleri veya kullanmadıkları belgeler için yine V.U.K.'nun 353.
maddesindeki cezalar ayrıca uygulanmaktadır. Bu durumda; belge düzenlemeyen mükellef
için sırasıyla aşağıdaki cezalar kesilmektedir:
1- Birinci tesbitte, V.U.K.'nun 353. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre özel usulsüzlük
cezası,
2- Belge düzenlemeyen ve bulundurmayan mükellefe, 2. tespitte yine aynı maddeye göre özel
usulsüzlük cezası ile birlikte; V.U.K.'nun 358/1 maddesi uyarınca "Kaçakçılığa teşebbüs"
etmiş sayılacağından C. Savcılığı aracılığıyla hürriyeti kısıtlayıcı ceza davası açılır.
3- Ödevliler, iki defa belge düzenlemediklerinin tesbitinden sonra bir yazı ile "uyarılırlar.
Tekerrüründe, yukarıda bahis olunan usulsüzlük cezaları ile birlikte işyeri kapatılır. Ayrıca,
353. maddenin 4. fıkrasına göre sınıflarına uygun fiilin adetine göre ayrı bir usulsüzlük cezası
ile cezalandırılırlar.
Yukarıda da görüleceği gibi mükellefler işlemiş oldukları bir fiilden dolayı (kaç defa olursa
olsun belge düzenlememek) dört ayrı ceza ile muhatap olmaktadırlar.
27 Mayıs 1988 tarihinden itibaren bugüne kadar uygulanmakta olan işyeri kapatma cezasının
muhatapları genelde küçük esnaf dediğiniz işletme hesabı esasına göre defter tutanlardır
(istisnalar hariç).

Bu mükellef grubu sermayeden ziyade emekleri ile ekonominin içinde bulunanlardır.
Türkiye genelinde, özellikle İstanbul'da 1988-1990 yıllan arasında kapatılan işyerlerinin %
90'ı yukarıda bahis olunan mükellef grubundandır. (Büfe, bakkal, manav, lokanta, kahvehane,
çay ocağı, kamyon ve otobüs)
Çağdaş vergicilikte, ekonomik suçlara, ekonomik ceza uygulanması gerektiği kanaatindeyim.
İşlenen bir ekonomik suç için önce işyerinin kapatılması, arkasından suçu işleyenin hürriyeti
bağlayıcı ceza ile cezalandırılması çağdaşlık değildir.
Avrupa Ekonomik Topluluğunun kapısını aralamak isteyen Türkiye'nin böyle çağdışı bir
uygulama yapması hiç de hoş karşılanmaz.
Yeni kurulan hükümetin özellikle Maliye ve Gümrük bakanının bu konuda yasal
düzenlemeler yaparak, çağa ve mantığa uygun cezalandırma yöntemine gitmeleri gerekir.
İşlenen tek fiilden dolayı cezanın da tek olarak kesilmesi gerektiği kanaatindeyim.

VERGİSEL YÖNDEN
KANUNİ TEMSİLCİLERİN
ÖDEVLERİ VE SORUMLULUKLARI
Süleyman BİLGE
S.M.M.M.

Kanuni temsilci; bilindiği gibi kişilerin mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet
şartı aranmadığı halde, küçük ve kısıtlılar ile tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler, kanuni
temsilcileri tarafından yerine getirilmektedir.
KANUN TEMSİLCİLERİN ÖDEVLERİ
Kanuni temsilcilerin ödevleri mükellef veya vergi sorumlusunun ödevlerinden başka bir şey
değildir.
Buna göre mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya
tüzel kişi, vergi sorumlusu ile verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı
muhatap olan kişi olduğuna ve bunların asli görevleri de terettüp eden veya ödenmesi gereken
vergi borçlarını belirlenen taksit süreleri içinde ödemek olduğuna göre, kanuni temsilcilerin
de asli birinci derecede görevleri, kanuni temsilci sıfatlan itibariyle borçlarını yasal sürelerde
ödemektir.
Belirtilen ödev dışında, kanuni temsilcilerin Vergi Usul Kanununun 2. kitabında 153-257
maddesinde belirtilen "mükellef ödevlerini de yerine getirmeleri zorunludur.
Buna göre:
1- Küçük ve Kısıtlıların Temsili: Medeni Kanunun 8. madde hükmüne göre her şahıs medeni
haklardan istifade eder, kanun dairesinde haklara ve borçlara ehil olmakta herkes eşittir.
Medeni hakları kullanmaya ehil olan kişi, iktisaba ve iltizama da ehildir (M.K. Md. 9)
Ancak mümeyyiz olmayanlarla küçükler ve kısıtlılar, medeni hakları kullanmak selahiyetin
den mahrumdurlar (M.K. Md. 14). Bu itibarla medeni haklarını kısmen veya tamamen
kullarıma ehliyetinden mahrum bulunanlar kanuni temsilcileri tarafından temsil olunur.
Kendilerine, küçükler ve kasıtlılar adına medeni hakları kullanma selahiyeti verilen kanun
temsilciler ise, veli, vasi ve kayyımdır.
2- Tüzel Kişilerin Temsili:
Tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni
temsilcileri tarafından yerine getirilir. Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri ise müdürler ile
yönetim kurullarıdır. Şöyle ki;
· Anonim şirketler, yönetim kurulu tarafından (T.T.K.Md. 317)
· Kooperatif teşekküller, yönetim kurulu tarafından (T.T.K. Md. 489)
· Komandit şirketler, komandite ortak tarafından (T.T.K. Md. 481 )
· Limited şirketler, müdürleri tarafından (T.T.K. Md. 540-541)
· Dernekler ve tesisler, yönetim kurulu tarafından (M.K. Md. 62) 3- Tüzel Kişi Olmayan
Teşekküllerin Temsili:
Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküller, mütevellileri tarafından temsil
olunurlar.
KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

Vergi Usul Kanununun 10. maddesinin 2. fıkrası, 3505 sayılı kanunun 2. maddesiyle 1.1.1989
tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.
"Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükellefin veya vergi
sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen almayan vergi ve buna bağlı alacaklar,
kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır: Bu hüküm Türkiye'de
bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır:"
1.1.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu değişiklikle eski fıkradan "kast ve ihmal"
çıkartılmış, buna karşılık -vergi ve buna "bağılı alacaklar" terimi eklenmek suretiyle söz
konusu maddeye işlerlik kazandırılmıştır.
Buna göre, bundan böyle söz konusu madde hükmünün uygulanması sırasında kanuni
temsilcilerin kast ve ihmalleri aranıl- madan amme alacağının tahsili için kanuni temsilcilerin
varlıklarına müraacat edilip gerektiğinde 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü
Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanabilecektir.
Belirtilen hükmün uygulanabilmesi için öncelikle, vergi ve buna bağlı alacakların (ceza,
gecikme zammı, gecikme faizi) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanun hükümleri dairesinde takip edilmesi ve takip işlemleri sonucunda ' amme alacağının
tamamen veya kısmen mükellef ve vergi sorumlularının varlıklarından tahsil edilmemesi
aşağıda belirtilen hususların tahakkukuna bağlıdır.
1- Teminatın paraya çevrilememesi, yahut takip edilememesi,
2- Mükellef veya vergi sorumlusunun borcuna yetecek miktarda mallarının haczedilerek
paraya çevrilememesi,
3- Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmiş olması,
Yukarıda özet olarak belirtilen şartların varlığı halinde vergi idaresi 6183 sayılı kanun
hükümleri çerçevesinde kanuni temsilcileri, mükellef veya vergi sorumlusunun tabi olduğu
usullere göre takip edip cebren tahsil şekillerini uygulayabilecektir.
· Kanuni temsilcilerin belirtilen yükümlülükten kurtulmak için, mükellef veya vergi
sorumluluklarından, olduğu gibi bunları özel mukavelelerle değiştirmeleri, sıfatlarından
doğan görevleri başkalarına aktarmaları V.U.K. 8. maddesi uyarınca mümkün değildir.
· Temsilciler ve teşekkülü idare edenler bu surette ödedikleri vergiler için mükelleflere rücu
edebilirler.
· Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin
tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.
SONUÇ
3505 sayılı kanunun 2. maddesiyle V.U.K.'nun 10. maddesinin 2. fıkrasında yapılan
değişiklikle, mükellef ve vergi sorumlusundan kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen vergi
ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerine getiremeyen kanuni .temsilcilerinin
varlıklarından tahsil edilmesi keyfiyeti, özellikle sermaye şirketlerinin yeterli işletme
sermayesi ile ticari organizasyonlarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmaları gerekmektedir.
Ayrıca günümüzde bazı kanuni temsilciler, sorumluluk ve ödevlerini bilgisizlikleri nedeniyle
kanuna uygun şekilde yerine getiremeyişlerinden dolayı çok zor duruma düşmektedirler. Bu
nedenle de kanuni temsilci olmayı istemeyip, kaçınmaktadırlar.
Sonuç olarak artık bu kişilerin, 3568 sayılı yasa ile yasal bir statüye kavuşan Serbest
Muhasebeci - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği
mensuplarının bilgisine müraacat etmeleri gereğini önemle vurgulamak istiyorum.

SÖZ SİZİN

EN KUVVETLİ SERMAYE
ZEKA, DİKKAT; İFFETTİR;
TEKNIK VE METODIK ÇALIŞMASINI
BİLMEKTIR*
H. Atilla ÖZBANK
S.M.M.M.

10 Kasım 1938. Büyük Önder ebedi uykusuna yatmıştır. Kısacık ömrü, sayısız muharebelerle,
büyük mücadelelerle geçmiştir. O kadar yoğun bir hayat geçirmiştir ki, kendisi için hiç
yaşayamamıştır. Varını, yoğunu ve her canlının en kıymetli şeyi olan canını, hayatını
milletine adamıştır.
Büyük Önder, gözlerini hayata kapattığı anda, geriye güçlü bir devlet ve millet, o devlete ve
millete, hayatını devam ettirebilmesi için her alanda politikalar, politikalar üretebilmesi için
gerekli ana ilkeler olarak kabul etmek gereken öğütler bırakmış, özdeyişler söylemiştir.
Özdeyişlerin hepsini burada sıralamak mümkün mü? Hayır. Bu yazımda sadece ufak bir
kısmına ve özellikle bizim mesleğimizi olduğu kadar bütün meslekleri de ilgilendiren ve
yazımın başlığını oluşturan özdeyişe değineceğim.
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR
Büyük Önderimiz bu özdeyişi tane zaman söyledi. Ne kadar doğru bir özdeyiş olduğunu,
omuzları üzerinde taşıdıkları kafatasları içinde bir parça çalışan beyni olanlar bile artık
anladılar. En yakın tarihi olay Körfez Savaşıdır. 5 milyonluk Irak ordusu, sadece havadan
savaşan 500 bin kişilik Koalisyon kuvvetlerine bir kurşun dahi atamadan ve büyük bir zayiat
vererek, onurlarını bile korumaya fırsat bulamadan yenilmişlerdir. Taarruz eden
Müttefiklerdir. Savunan Irak'tır. Biz, taarruz eden kuvvetin, müdafi kuvvetten en az üç misli
fazla olması gerektiğini bilirdik. Burada tersi oldu. Taarruz edenler, müdafilerin sadece onda
biriydi ve kazandılar. Uydularıyla istihbarat aldılar. Havadan vurdular. Bu kadar büyük bir
harekatta, çok az zayiat 'verdiler. Verdikleri zayiat, ufak bir tatbikatta verildiği takdirde bile
normal sayılabilirdi. Körfez savaşı sırasında bazen düşündüm. Atatürk'ü biz mi daha iyi
anlamışız, yoksa Amerikalılar mı?
KILIÇ TUTAN EL YORULUR, SABAN TUTAN EL KUVVETLENİR
Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını dahi, bu özdeyişle ilişkilendirmek isteyenler mevcuttur.
Haklıdırlar da. Türkler, İmparatorluğun bütün tarihi boyunca savaşmışlar, azınlıklar ise sadece
ticaret ve ziraat ile ilgili faaliyet göstererek para kazanmışlar, kazandıkları paranın da çok
azını vergi olarak ödemişler. Ödemeleri gereken çoğu vergiyi de kaçırmışlar. Sonuçta, kılıç
tutan Türk eli zayıf düşmüş, saban tutan azınlık milliyetçileri kuvvetlenmiş, koskoca
imparatorluk çöküvermiş. İmparatorluk tarihinin tama- mı nerede ise savaşla geçmiş.
Çöllerde, dağlarda, ama hep Türk Vatanından uzaklarda. Geride bir sürü evladının cansız
vücutlarını bırakarak. Türk eli savaşmaktan saban tutmaya vakit bile bulamamış.
YURTTA SULH, CİHANDA SULH

Yukarıda belirttiğim gerçeği gören Atatürk, bu özdeyişi söylemiş. Kola değil, yüzbinlerce
vatan evladı onun emrinde şehit düşmüş. öyle savaşlar olmuş ki, birçok savaşı yaşamış
subayların bile akan kandan mideleri kalkmış. Savaşın kötü yüzünü, bu savaşları yöneten
Atatürk' den daha iyi kim bilebilir ki? Eğer bu özdeyişi söylememiş olsa idi, Türk dış
politikası bugünkü gibi barışçı olabilir miydi? Acaba ne kadar çok maceraperest çıkıp vatan
evlatlarının hayatlarını kaybedeceği anlamsız savaşlara neden olurdu? Düşünmek bile tüyleri
ürpertiyor. Netice, Cumhuriyet tarihi boyunca, sadece iki muharebe. Kore ve Kıbrıs. Birincisi
insanlık için; diğeri bir insanlık suçunu, Türklere yönelik soykırımı önlemek için. (Batılılar
anlayıp da, işlerine gelmediği için anlamazlıktan gelseler bile.) Onun haricinde sürekli
büyüyen ve güçlenen bir Türk ekonomisi, gün geçtikçe, eksikleri olsa bile güzelleşen, kendi
kendini tamamlayan ve geliştiren bir demokrasi. Son Türk devleti.
EN KUVVETLİ SERMAYE ZEHA, DİKKAT, İFFETTİR;
TEKNİK VE METODİK ÇALIŞMASINI BİLMEKTİR.
Ulu (önderin bu özdeyişi, özel bir bankanın genel müdürlüğünden tutun, bütün şubelerinin
herhangi bir yerinde yazılıdır.
Bu bankanın şubelerine girenlerin gördüğü özdeyiş şöyledir:
"Bankalar için en kuvvetli sermaye, zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını
bilmektir "
Haddim olmayarak, ilgili ve ilgisiz her kesimin ve herkesin affına sığınarak, özdeyişin
baştarafındaki "Bankalar için" kelimelerini kestim. Gördüğüm bütün meslekler için geçerli bir
örgütün ortaya çıktığıdır. Ben burada, saygıdeğer meslektaşlarım için özdeyişi biraz
inceledim. Vardığım netice ise aşağıda:
ZEKA
Zeka günümüzde artık ölçülebilmektedir. İyi bir eğitim, bazen az zeka düzeyine sahip
olanların bile güzel işler yapmasına neden olabilmektedir. Muhasebecilik ve Mali
Müşavirlik yapabilmek için, normal bir zeka düzeyine sahip olmak yeterlidir. Ama, her
meslekte olduğu gibi, üst düzeyde zeki bir muhasebeci veya mali müşavirin, çalıştığı firmaya
ne denli faydalı olabileceğini düşünün. Üstelik iyi eğitim görmüş zeki bir muhasebeci
harikalar bile yaratabilir.
DİKKAT
Dikkat her meslekte olduğu gibi, muhasebecilik ve mali müşavirlik için de şarttır. Dikkatsiz
bir marangoz, elini her an frezeye kaptırabilir. Elsiz kalabilir. Dikkatsiz bir muhasebeci ise
yanlışlıklar yapar. Düzeltemediği yanlışlıklar ise başını çok ağrıtabilir. Bir muhasebecinin,
özellikle dikkatli olması şarttır.
İFFET
İffetsiz, yani namussuz bir muhasebeciyi ve mali müşavir, ünvanı gasp eden biri olarak
görmekteyim. Kesinlikle meslek mensupları ile aynı kefeye koyup değerlendiremem.
Muhasebeci mutlaka namuslu olur. Her meslekten kişiler de, kendi meslektaşları için aynı
şekilde düşünür. Doktoru da, mühendisi de. Aksini düşünmek en azından yanlış olur, ayıp
olur. Namuslu insan dürüst olur. Sadece bizim milletimizde değil, bütün dünya milletlerinde
de namus ve dürüstlük üzerine ödzeyişler vardır. "En büyük hile dürüstlüktür. " "Dürüst olan
tacir sarsılır ama yıkılmaz. " gibi.
TEKNİK VE METODİH ÇALIŞMASINI BİLMEK
Her meslekte başarılı olabilmek için teknik ve metodik çalışmalıdır. Aksi taktirde başarılı
olmak tesadüf olur. Muhasebeci ve mali müşavirler için ise teknik ve metodik çalışmak zaten
bir zorunluluktur. Teknik ve metodik çalışmasını bilmeyen muhasebeci, büyük sıkıntılar
çeker. Bu nedenle, teknik ve metodik çalışma alışkanlığını kazandırmak üzere, özellikle
mesleğe yeni başlamış tecrübesiz meslektaşlarımızdan başlayarak, meslek örgütümüz içinde,
odalar bünyesinde eğitim vermek, seminerler düzenlemek gereklidir. Esas itibariyle, Odamız

bünyesinde de eğitim çalışmaları başlamıştır. Daha da ileri düzeylerde çalışmalar yapılması
zamanla mümkün olacaktır.

EN KUVVETLİ SERMAYE
Yukarıda sayılan bütün özelliklere sahip olan ister muhasebeci, ister mali müşavir, ister
bakkal, ister marangoz, ister doktor, isterse mühendis olsun, sırtı yere gelir mi? Zekiyse,
dikkatliyse, namusluysa, teknik ve metodik çalışmasını bilirse, işinde ilerlememesi mümkün
müdür? Bundan daha güzel, kuvvetli sermaye olabilir mi?
Ulu Önder,
Senden; seni yeterince tanımadığımız ve tanıtamadığımız için özür dileriz. Ama, sen o kadar
büyüksün ki, senin attığın temeller o kadar sağlam ki, Türk Ulusu ve Türk Devleti sonsuza
dek yaşayacaktır. Daha düne kadar bir meslek ünvanına sahip olmayan biz serbest
muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, eskiden olduğu gibi, ama bu kez, bir
meslek ünvanına, meslek örgütüne ve yasaya sahip şekilde ve daha da kuvvetli olarak
izindeyiz.
Müslüman Türk Vatanını, Hıristiyan düşman çizmelerinden kurtardığını, hangi dilden,
dinden, ırktan, renkten olursa olsun, bütün insanların rahatça yaşayabileceği bir devlet
kurduğunu düşünmeden, senin aleyhine propaganda yapanların ve hatta sana dinsiz diyenlerin
varlığı malumunuzdur. Onlar, Kubilay olayının, Kahramanmaraş olaylarının hazırlayıcısı,
uygulayıcısıdırlar. Onların, seninki gibi iftihar edebilecekleri neleri var ki? Onlar seni senden,
önderliğini yaptığın Türk Ulusundan kıskanmaktadırlar. Onlar Yunanistan'daki,
Bulgaristan'daki Türklerin durumunu bile değerlendirmekten uzak zavallılardır. Bazıları, daha
da ileri giderek, Türk Devletinin topraklarını bölmek istemektedir. Sanki senin silah
arkadaşların onların dedeleri değilmiş gibi. Sanki devlet onların da devleti değilmiş gibi.
Sanki, amaçlarına ulaşıp ayrı bir devlet kurduklarında, o devleti yaşatabilirlermiş gibi. Sanki
senin torunların izin vermiş gibi. Onlar aslında seni ve torunlarını iyi tanımaktadırlar. Ama,
tanıdıklarını itiraf edememektedirler. Çünkü, işlerine gelmemektedir.
Senin büyük mirasın, tek başına bile, bu gibilerin hakkından gelebilecek kuvvettedir.
Bizler ise, senin, ilke ve inkılaplarının yılmaz takipçisi ve savunucusuyuz. Eskiye nazaran çok
kuvvetliyiz ve bu kuvveti, senin arzun doğrultusunda, Türk Devleti ise Milleti için
kullanacağız. And içeriz.
Bu yazı, bir 10 kasım günü hazırlanmadı. Bu yazı, Dergimizin Aralık 1991 sayısında
yayımlansın diye hazırlanmadı. aksi olsaydı, seni sadece 10 Kasım günleri hatırladığımızı
sanabilirdin. Biz seni ve senin düşüncelerini her zaman hatırlıyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz.
Seni ve her geçen gün daha kuvvetlenen, doğruluğu daha iyi anlaşılan fikir ve ilkelerini hiç
unutmuyoruz.
(') K. Atatürk

YARGI KARARLARI VE MEVZUATTAN HABERLER

Yaşar KIZILKUM
I.S.M.M.M.O. Mevzuat Komisyonu Başkanı
DANIŞTAY KARARLARI
I
1. Desinatörlerin, çizdiği desenleri kumaş imalatçılarına satmaları karşılığında elde ettikleri
kazançlar, serbest meslek kazancı olduğundan 18. maddedeki istisnadan yararlanmaları
gerekir.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1985/4239 K.No: 1987/3046 K.T.: 23.10. 1987)
2. Aile Reisi sıfatıyla eşinin serbest meslek kazancını beyan eden yükümlünün, kendisine ait
gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanması gerekir.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1988/4687 K. No: 1990/1252 K.T. 9.4.1990)
3. Sakatlık indiriminden faydalanabilmek için bu konuda yayınlanan yönetmelik hükümlerine
göre işlem yapılması gerekir.
[Danıştay 4. Daire, E. No: 1988/732 K.No: 1990/ 1256 K.T.: 9.4.1990)
4. İktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra parsellenerek satılan arsadan elde edilen
gelir ticari kazanç olarak vergilendirilemez.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1984/ 1553 K.No: 1984/3598 K.T.: 12.10.1984)
5. Mukaveleye dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak indirilmesi
mümkündür.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1984/4535 K. No: 1985/3601 K.T.: 1 1.12.1985)
6. TIR kamyonu işleten yükümlünün kaza sonucu ölmesine sebebiyet verdiği kişinin
mirasçılarına ödediği tazminat gider olarak yazılabilir.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1984/I11 K.No: 1984/4286 K.T.: 26.11. 1984)
7. Genel Kurul kararına dayanılarak yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kâr payı
menkul sermaye iradıdır.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1986/422 K.No: 1988/1849 K.T. 5.5.1988)
8. ihracat faaliyetinde bulunan şirketin çeşitli bankalarda açtırdığı döviz tevdiat hesaplarından
elde ettiği faiz geliri istisna kapsamındadır.
[Danıştay 4. Daire, E. No: 1988/4971 K.No: 1990/876 K.T.: 13.3.1990)
9. Ortaklık hissesinin maliyeti ile bu hissenin devri karşılığında para veya ayın olarak iktisap
edilen değer arasındaki fark, değer artış kazancı olarak vergilendirilmelidir.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1985/5231 K.No: 1987/3453 K.T.: 24.11.1987)
10. Yeterli tesbit ve araştırmaya dayanmayan inceleme sonucunda salınan vergiler yasal
dayanaktan yoksundur.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1988/23 K.No: 1990/2302 K.T.: 18.9.1990)
YARGITAY KARARLARI
1. Cumhuriyet Bayramında özel işyerlerinin kapatılmaması suç teşkil etmez.
(Yargıtay 2. Ceza Dairesi, E.No: 1985/6678 K.No: 1985/6909 K.T.: 17.9. 1985)
2. 22.3.1985 tarihinden önce ölen Bağ-Kur sigortalısının hak sahipleri de askerlik borçlanması
talebinde bulunabilirler.
(Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, E. No: 1986/266 K.No: 1986/ 641 K.T.: 13.2.1986)
3. İşe giriş bildirgesi verilmesine rağmen prim bildirge ve bordrolarının verilmemesi ve
primlerin ödenmemesi karşısında yasal işlem yapılıp primlerin tahsili mümkün iken
sigortalının açtığı hizmet tesbiti davasında, Kamunun yasal görevini yapmayarak, hak

düşürücü sürenin geçtiği savında bulunması M.K.'nun 2. maddesinde yazılı doğruluk
kurallarına aykırı kabul edilip hakkın kötüye kullanılması sayılarak bu savın reddi gerekir.
(Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, E. No: 1986/4413 K.No: 1986/ 4777 K.T.: 30.9.1986)
MEVZUATTAN HABERLER
1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Seri: VI
No: 3 tebliği yayınlandı. [Resmi Gazete Tarihi: 19.10.1991 Sayı: 21.026)
2. 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere G.V.K.'nun değişik 17. maddesinde yer alan
göçmen ve mülteci muaflığına ilişkin 600.000 TL' lık tutar, 2.400.000 TL' na yükseltildi.
(Resmi Gazete Tarihi: 31.10.1991 Sayı: 21.037)
3. Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyeti
hakkında Kanunla ilgili 36 seri numaralı genel tebliğ yayınlandı.
"İsteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin bu cihazları kullanma
mecburiyetleri cihazları aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde başlar:
1991 yılında ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti başladığı halde bu
yükümlülüğünü süresinde yerine getiremeyen ve daha sonraki tarihlerde ödeme kaydedici
cihaz kullanma mecburiyeti başlayacak olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz kullanma
mecburiyetinin başlama tarihleri aşağıda açıklandığı şekilde belirlenmiştir:
1. 1991 Yılı Satışları veya Gayrisafi İş Hasılatına Göre 1992 Yılın- da Ödeme Kaydedici
Cihaz Kullanacak Olanlar:
Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, 1991 yılı satışları veya gayrisafi hasılatı;
· 15. 000. 000 lirayı aşan mükellef için 31 Ocak I 992 · I 0. 000. 000 lirayı aşan mükellefler
için 1 Nisan 1992
· 5.000.000 lirayı aşan mükellefler için I Temmuz 1992
· 5.000.000 liranın (5.000.000 dahil) altında kalan mükellefler için ise 1 Ekim 1992 tarihinden
itibaren başlayacaktır.
Ancak, mecburiyetinin başlama tarihinden önce kendi istekleri ile ödeme kaydedici cihaz alan
mükellefler, almış oldukları bu cihazlarını, mecburiyetlerinin başlama tarihini beklemeksizin
(iktisap tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirerek ödeme kaydedici
cihazlara ait levhayı almak suretiyle) alış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde
kullanmasına başlayacaklardır.
2. Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme
Kaydedici Cihaz kullanma Mecburiyeti:
Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti;
a) 1.1.1992 tarihinden ibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren
bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan mükellef lerde, işe başla.ma tarihinden itibaren,
b) l. l.1992 tarihiden itibaren faaliyete geçecek adi ortaklıklarda ve şahıs şirketlerinde,
işyerinin açıldığı tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı en az bir ödeme kaydedici cihaz
kullanmak suretiyle),
c) İşyeri sayısını artıran (Şube şeklinde başka işyerleri de açan) mükelleflerde, bu işyerlerinin
açıldığı tarihten itibaren (her bir işyerinde ayrı ayrı),
d) Götürü usulde vergilendirilmekte iken veya vergiden muaf ken herhangi bir nedenle
(şartları ihlal etme veya kendi isteği ile) gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulan mükellefler
de, gerçek usulde vergilendirilmeye başlandıkları tarihten itibaren,
e) Daha önce 3100 sayılı Kanun. Kapsamına girmeyen (toptancı gibi) veya Kanunun
Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak bu mecburiyetin dışında bırakılan ancak sonradan
Î ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya bağlayan mükellef lerde, bu
işe başladıkları tarihten itibaren,
f ) Müşterilerinin tamamı vergi Usul Kanununun 232'nci maddesinin birinci fıkrasında beş
bent halinde sayılanlardan ibaret olduğu veya her bir satışının bedeli 500.000 lirayı (bu tutar
bugün için geçerli olup arttırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aştığı için bütün

satışlarına fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihaz
kullanım.ayan ancak sonradan vergi Usul Kanununun 232'nci maddesinde sayılanlar
dışındakilere bedeli 500.000 liranın altında kalan bir satış yapan mükelleflerde, bu satışın
yapıldığı tarihten itibaren,
30 gün içerisinde başlayacaktır. Ancak belirtilen bu süre içerisinde yapılan mal satışlarının
veya hizmet ifalarının, vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek perakende satış fişi veya
faturalarla belgelendirileceği tabidir.
Tebliği olunur. "
İstanbul S.M.M.M. Odası'nca İstanbul'daki tüm vergi dairelerine gönderilen 3568 sayılı
yasanın uygulanmasına ilişkin yazı.
Bilindiği gibi 3568 sayılı yasa ile Odalarımız kurulmuş bulunmaktadır. aynı kanunun 3.
maddesinde "kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından, Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir; Yeminli Mali müşavir ünvanlarının veya bu ünvan veya
kavramlara karşılaşacak veya onlara benzer her türlü ünvan, ibare veya remizlerin
kullanılması yasaktır:
Odalar (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları)
yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek
zorundadırlar" hükmü yer almaktadır; öte yandan Gelirler Genel Müdürlüğünün
20.03.1991 tarih 23328 sayılı, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik kanunu 1991 / 1 sıra nolu iç genelgesi ile: 213 sayılı V.U.K.'nun 9. maddesindeki
"... vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması, mükellefiyeti ve vergi
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" hükmü hatırlatılarak vergi dairelerinin, gelir getiren
faaliyette bulunanları faaliyet konusuna bakılmaksızın mükellefiyet tesisini yapmak zorunda
olduğu ancak, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavir olarak serbest meslek faaliyetinde bulunacağını beyan ederek mükellefiyet kaydını
yaptırmak isteyenlerin bu taleplerini kabul ederek mükellefiyet tesis etmekle birlikte ilgili
odaya kayıtlı olduğunu belgeleyemeyen mükelleflerini derhal bir yazı ile ilgili odaya
bildirecekleri tamim edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar müdürlüğünüzden bu konuda
herhangi bir yazı alınmamıştır.
3568 sayılı yasa hükümleri, ilgili iç genelge ve meslek mensubu olmayanların faaliyetlerinin
önlenmesi bakımından konunun ivedilikle takibi ile Odamıza gerekli bilgilerin verilmesini
ödemle arz ve rica ederim.

MUHASEBECİNİN
ARALIK ’91 GÜNLÜĞÜ

Hazırlayan : H. Turgut ARIG
I.S.M.M.M.O. Denetim Kurulu Başkanı

9 Aralık '91 Pazartesi'ye kadar
Ücretlilerin Kasım '91 alış fatura ve fişleri, Vergi İade Bildirimine listelenerek işyerine verilir.
10 Aralık '91 Salı'ya kadar
Boş video ve ses kaseti imal ya da ithalinden geçen ayın vergi kesintisi Ziraat Bankası'na
yatırılır, bildirimi Turizm Bakanlığı'na yollanır.
TV satışı bandrol ücreti Ziraat Bankası'na yatırılır, bildirimi TRT Genel Müdürlüğü'ne
gönderilir.
16 Aralık '91 Pazartesi'ye kadar
Banka ve Sigorta İşlemleri Kasım '91 Beyannamesi, vergi dairesine verilir ve ödenir.
Anlaşmalı basımevlerinde Kasım '91'de basılan ve dağıtılan fatura, PSV ve reçetelerin
bildirimleri, vergi daireleri ve defterdarlıklara verilir.
Eczane, imalatçı kuyumcu, mıhlamacı, anlaşmalı basımevlerinin reçete basımı ile tapu sicil,
valilik, belediye, TEK ve benzeri kuruluşlarda onaylanan emlakle ilgili Kasım '91 aylık bilgi
ve form bildirimleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığını-vergi İstihbarat Şubesi, Maltepe
Ankara.'ya taahhütlü gönderilir.
20 Aralık '91 Cuma'ya kadar
Kişi ve şirketlerin Aralık '91 Geçici Vergisi ödenir.
Anonim şirketlerce Damga Vergisi Beyannamesi vergi dairesine verilir ve pul bedelleri
ödenir.
10'dan fazla işçi çalıştıranlar Kasım '91'de yapılan ödemelerin Muhtasar Beyanname ile
kesintilerinden ücretlilerin Vergi İade Bildirim tutarı düşüldükten sonra kalan farkı vergi
dairesine ödenir.
Kendi adlarına reklam yapanlar ve reklamcıların Kasım '91 ilan-reklam beyannamesi ile
Eğlence, Yangın Sigorta ve Akar- yakıt Tüketim Beyannameleri Belediye' ye verilir ve
ödenir.
25 Aralık '91 Çarşaınba' ya kadar
KDV Kasım '91 Beyannamesi vergi dairesine verilir, vergi kesinti fazlası varsa ödenir.
27 Aralık '91 Cuma
Devlet ve bağlı kamu kuruluşlarında çalışan işçilere yıllık 2. ikramiyenin 2. yan dilimi ile
maden işletmelerinin yeraltı işçilerine 3. ikramiyenin tümü ödenecek.
31 Aralık '91 Salı'ya kadar
Bağ-Kur un Aralık '91 primi bankaya, posta çekine, il müdürlük veznesine ödenir.
Sosyal Sigorta Kasım '91 bildirgesi verilir, prim tutan ödenir.
Geçen ay 9'dan fazla işçi çalıştıranlarca:
a) Konut Edindirme Yardım Fonu bildirimi SSK Md' ne verilir, tutan banka ya da sigortaya
ödenir.
b) Zorunlu Tasarruf Kesintisi aylık bildirimi formları Ziraat Bankasına verilir ve yatırılır.
Tarım gelir vergisinin 3. taksit (ı/3'ü) ödenir.
Ticaret ve Serbest meslek sahiplerinin Kasım '91 Vergi İade Beyanname zarfı vergi dairesine
verilir.

30.9.1990'a kadar verilen Harita Müteahhitlik Karnesi ve İmar Planı Yeterlik Belgesi
yenisiyle değiştirilmeli (4. ve son ay - R.G. 20.9. 1990).
Bağımsız Denetim Kuruluşları, durumlarım yeniden düzenlemeli (10. ve son ay-R.G.
9.3.1991 m. 5.6).
5 milyar ödenmiş sermayeli ve 100 milyon FOB dışsatımı gerçekleştiren şirketler, Dış Ticaret
Sermaye şirketi olabilmek için Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı’na başvurmalı (6. ve son
ay-R.G. 21.6.1991).
Daha önce yabancılara ait yatları kiralayan ve temsilciliğini üstlenen işletmelerin faaliyetleri
son bulur (6. ve son ay-R.G. 29.6.1991).
Halen kurulu tüm ihracatçı birlikleri, bölge birliği olarak çalışmalarını sürdürebilmeleri için
yenileme düzenlemeleri bitirmeli (6. ve son ay-R.G. 1.7.1991).
Daha önce bankalarca verilmiş eski çek karnelerini son kullanma ve geçerlilik ayı. (R.G.
24.11.1990 s. 20)
1992'de kullanılacak yeni ticari defterler notere onaylatılır. Bu yılın defterlerinde yeterli boş
sayfa varsa, Ocak '92'de Yenileme/Devam onayı yaptırılır.
İşletme defteri tutma sınırını( alışta 300, satışta 360 milyonu aşanlar) 1992 için bilanço usulü
defterlerini bu ay notere onaylatırlar.
Yılbaşı nedeniyle yurt dışından postalanan 500 mark değerini geçmeyen armağanlardan
gümrük vergisi alınmaz.
Zorunlu tasarrufa Teşvik fonunda biriken paraların 1991 faiz gelirinin 1/3 ü Ziraat Bankası
şubelerine ödenecek.

