1-2 ŞUBAT'TA TOPLANACAK OLAN
BİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA
GİDERKEN
Yahya ARIKAN
İ.S.M.M.M.O. Başkanı
1991 yılını geride bırakırken, yeni yılda dünyamızda ve ülkemizde barışın devamlılık
göstermesini, mesleğimizin birikmiş dağlar gibi sorunlarının büyük bir kısmının
çözümlenmesini ve de gönlünüzce mutluluk dolu yarınların sizlerin olmasını diliyorum.
Seçimli genel kurul talebiyle ilgili gelişmeleri özetlemek gerekirse;


07.07.1991'de Çorum Odası'nda düzenlenen toplantı



3 Ağustos 1991'de Ankara Odası'nda düzenlenen toplantı



21.09.1991 Lüleburgaz'da düzenlenen toplantı



Bu toplantıda kaleme alınan deklarasyona 27 Oda tarafında imza atılmış, 29 Eylül' de
mali genel kurulda Birlik yönetim kuruluna deklare edilmiştir.



Noter tasdiksiz 210 adet seçimli genel kurul talebi 03.10.1991 tarihinde Odalar
Birliği'ne teslim edildi.



Odalar Birliği, 04.10.1991 tarih ve 1991 / 1712 sayı ile seçim talebini "noter
tasdiksiz" diye reddetmiştir.



23.10.1991 günü noter tasdikli 199 adet imza Odalar Birliği'ne teslim edildi. Bu
imzalar 210 sayısına ulaşmıştır.



1 Kasım 1991'de Ankara'da Odalar toplantısı yapılmıştır.



04.11.1991'de 1991 /2815 sayı ile Nejat Koyuncu ve Kenan Yurdakul imzası ile
delegelere gönderilen yazı.



05.11.1991'de Fasih İnal' ın Dünya gazetesinde "S.M.M. Odalar Birliğinde
Huzursuzluk" adlı yazısı



06.11.1991 günlü Dünya gazetesinde "S.M.M. Odaları Birliği hakkında mahkemeye
başvurma eğilimi" adlı yazı



08.11.1991, İstanbul Odası olarak 04.1 1.1991 tarih ve 1991 / 2815 sayılı yazıya
verilen cevap



11.11.1991 tarih 1991/5068 sayı ile tekrar Nejat Koyuncu ve Kenan Yurdakul imzası
ile delegelere gönderilen yazı



12.11.1991 Dünya gazetesinde Aralan Başar Kafaoğlu' nun Fasih İnal' a cevabı yazısı



13.11.1991 Dünya gazetesinde Fasih İnalcın Aralan Başer Kafaoğlu' na cevaba cevap
yazısı



Bilanço 'nun Aralık sayısında; Birlik' ten Haberler başlığı altında "Genel Kurul"
başlıklı yazısı; Birlik Yönetim Kurulu son toplantısında İ.S.M.M.M.O. Başkanı Yahya
Arıkan ve 208 arkadaşının imzası ile verilen "Seçimli Genel Kurul" önerisini görüştü.
Görüşmeler sonunda Birlik Genel Kurulu'nun 25 Ocak 1992 Cumartesi günü
toplanarak, seçimi yapılıp yapılmamasını tartışması ve seçime karar verildiği takdirde
26 Ocak günü, yeni seçimler yapılması esasına dayalı. bir gündemle, Olağanüstü
Genel Kurul yapılması için Başkan' ın çağrı yapmasını kabul etti. 25-26 Ocak günü
çoğunluk olmadığı takdirde Genel Kurul 1 Şubat ve 2 Şubat'ta aynı gündemle
toplanacaktır.



6 aydan beri süregelen delegelerin demokratik hakkı olan seçim talebini Birlik
yöneticilerimiz akıl almaz taktiklerle engelleyerek bugüne kadar gelinmiştir.



15-16 Eylül 1990'dan bu yana 3 defa yönetimin yürütme kurulu değişmiş, 4 yönetici
istifa etmiş, 1 yöneticimiz öldürülmüş ve de 6 aydan beri seçim isteyen delegeler,
birbirlerine güvenmeyip, yolsuzlukla suçlayan yöneticiler.



Sırf Birliğe finansman sağlansın diye ruhsat değiştirmekten başka meslek adına somut
bir şey yapmayan yöneticiler.



40.000 üyeli bir Birliğin saymanı olan bir arkadaşımız öldürülüyor; bu konuda meslek
camiasına gereken açıklamalar yapılacaktır diye geçiştiren, arkadaşımızın ilk
mahkemesine hiçbir Birlik yöneticisi katılmayarak, hatta en önemlisi şahit olarak
mahkemeye çağrılıp gitmeyen birlik yöneticileri.



Yazılarında büyük iller ve Anadolu odaları diye ayırımcılık yapan Birlik yöneticileri.



Söylenecek çok şeyler var. Bize göre en önemlisi Birlik yöneticileri delegelerin sesine
kulak verip, bu yarayı bir an evvel kurutmalıdırlar.



Ol-02 Şubat'ta yapılacak genel kurulda delegelerimize saygısızlık yapılacağına son
olarak inanmamaktayız. Genel kurulda seçimin yapılıp yapılmamasını oylatmak
demokratik bir tavırdır. Bize göre bu seçim kaçınılmaz olduğuna göre ve de
delegelerimiz seçimi oyladıkları an 4 aylık dönemin faaliyeti ve hesabı verilmeli,
ertesi gün de seçimler yapılacak şekilde organize olmalıdır. Bunun için 15 gün
önceden seçim kuruluna müracaat yapılmalı ve delege listeleri askıya alınmalıdır.

İstanbul Odası olarak dün seçtiklerimize dur diyorsak, hem yaptığımız yanlışı , düzeltmek,
hem de mesleğimizin ülkemizde hakkı olan saygın yerini alabilmesi içindir.
Hukuka saygılı Birlik yöneticilerini seçmek, mesleği saygın bir konuma getirmek her Oda
yöneticisinin esas görevi olmalıdır. Çok az bir zaman kaldı diye hiçbir şey yapılmadan Eylül
ayını beklemek yerine bir kaç sorunumuzu hallederek mesleğimize önemli mevziler
kazandırılacaktır. Bu konuda siz değerli Oda yöneticilerine ve delegelerimize önemli
sorumluluklar düşmekte; adayların tespitinde ve kısa vadeli programın oluşmasında asgari
müştereklerde omuz omuza vermek zorundayız.

SEÇİLECEK ONARIM YÖNETİMİNİN KISA VADELİ
ÇALIŞMA PROGRAMI



Başvuru dosyalarının neticelendirilmesi,



Yetkisiz çalışanlara karşı kalıcı çözümlerin getirilmesi



Yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi



Yasadaki eksikliklerin düzeltilmesi için parlamenter çalışmalar



Sosyal güvenlik sorunumuzun çözümü



Odalarla periyodik toplantılar düzenlenerek bölgesel ve küçüklük-büyüklük
ayrımının düzeltilmesi



Ruhsat işlerinin bitirilmesi



Yayın organının yeniden düzenlenerek devamı



Birliği basın ve TRT yoluyla kamuoyunun gündemine getirmek

Seçilecek olan adaylarda olması gereken özellikler;


Mesleki bilgi ve becerisi belirli düzeye gelmiş olan



Hukukun üstünlüğüne inanan



Bilime inanan



Eğitime inanan



İş düzenini kurmuş olup, görev yapmaya zamanı olan



Hoşgörü sahibi olan



Slogancı zihniyete sahip olmayan

Değerli Oda yöneticilerimiz ve delegelerimiz, gelin bizlere yaraşır yöneticileri birlikte
seçelim ve mesleğimizi yüceltelim.

ODALAR BİRLİĞİMİZİN OLUŞUMU VE
BUGÜNKÜ DURUMU
Mim Kemal ERTUĞRUL
Çanakkale S.M.M.M.O. Y.K. Üyesi
1.1.1990'da yürürlüğe giren 3568 sayılı yasamızın sonuçlarını, gelinen bu aşamada üç bölüm
olarak ele almak gerekiyor.
I. 15-16 Eylül 1990, ilk genel kurul öncesi.
II. Sonrası
III. Ve şimdiki durum.
Şimdi her bir aşamayı ayrı ayrı ele almaya çalışalım.
İLK GENEL KURUL ÖNCESİ
Başlarken, özverili çaba ve çalışmalarından söz etmeden geçemeyeceğimiz geçici kurul' un
saygıdeğer üyeleri, geçici belgeye bağladıkları başvuruları alıp her biri ayrı bölgeye dağılarak
ilk Odaların kuruluşlarını başlattılar; Mart 90. Mart ve Nisan 90 aylarında kurulan odalar
çoğaldıkça, ilk olarak Mayıs 90'da odalar platformu atıldı. Odalar platformunda başlatılan
istişare toplantıları, çeşitli il ve bölgelerde devam etti ve son olarak 31 Ağustos-1 Eylül
tarihlerinde İzmir'de yapıldı. Bu toplantılarda "Nasıl bir Odalar Birliği?" konuları tartışıldı.
Yasamızın antidemokratik 5/4'lük temsil oranlan ile ilgili olarak, yeminli grubundan Arslan
Başer Kafaoğlu' nun başkanlığın da bir liste oluşturulması ilke kararına varıldı. Bu ilke
kararına göre yeminlilerden oluşacak 5 kişilik listeyle Sn. Kafaoğlu yapacaklardı, yaptılar da.
Böylelikle yasamız zoruyla ve peşinen çoğunluğun kontrolünden çıkan yönetim kurulunu,
yeminlilerin içinde seçtireceğimiz Sn. Kafaoğlu ile aşabiliriz düşüncesindeydik. Tam genel
kurul sırasında Sn. Kafaoğlu'nun adayları birer birer çekildiler ve liste oluşturamama tehlikesi
baş gösterdi bir anda.
Öte yandan Sn. Ziya Disanlı önderliğinde demokratik birlik grubu bir başka liste, geçici
kurulun saygıdeğer üyeleri de Ankara odamız paralelinde Prof. Dr. Sn. Orhan Morgil
başkanlığında listeler hazırladılar, ilk genel kurulumuzda.
Bizim de içinde bulunduğumuz Çağdaş Demokratlar grubu, son iki listeye de karşı çıktılar.
a. Birincisi; Sn. Disanlı'nın temsil ettiği Demokratik Birlik grubu. Bir kere dernekler ve
birliği, yasanın çıkarılmasından odaların oluşumuna kadar olan süreç içerisinde amaçları
doğrultusunda özverili çalışmalarda bulunmuş, başarılı olmuş ve adını altın harflerle meslek
tarihinin ilk sahifelerine yazdırmıştır. Yine derneklerin saygıdeğer yöneticileri odaların
oluşum süreci içerisinde oda yönetimlerindeki saygın yerini almışlardır ve mesleğin
geleceğinde bu yönüyle söz ve karar sahibidirler. Bu nedenle; dernekler amaçlarına
ulaşmışlardır, gerek pratik ve gerekse yasal olarak Odalar Birliği platformunda odalar
olmalıdır demiştik.
Kaldı ki, derneklerimizin faal olduğu hiçbir ilimiz odasında dernek kökenliler dışlanmamıştır.
Tersine Oda yönetimlerinde üstün bir sayısal çoğunlukla görev almışlardır.
b. İkincisi; Sn. geçici kurul üyelerini de içeren Birleşik Demokratlar grubu listesine de şu
nedenle karşı çıkmıştık. Liste başı Sn. Morgil mesleğin yasalaşmasından, geçici belgelerin
hazırlanması ve odaların kurulmasına kadar olan süreç içerisinde insanüstü bir gayretle
çalışmış ve başarılı olmuş bir ekibin başıdır. Bu yönüyle geçici kurulun saygıdeğer üyelerine
Sn. Morgil şahsında teşekkür etmeden geçemeyiz. Ancak; Sn. Morgil Odalar Birliği
yönetimine aday olurken yürütmekte olduğu kamu görevini bırakmayı düşünmemiş, iki yerde
görevli olmasının getireceği motif çatışmasının meslek ve meslektaşlar aleyhine sonuç
vereceği düşünülerek bu isim tarafımızdan tasvip görmemişti. Nitekim hem salonda seyirci,

hem sahnede oyuncu olunamayacağı hususu espri konusu olabilecek bir başka gerçektir
sanırız.
16 Eylül 90'da yapılan seçimler ilçe seçim kuruluna yapılan seri itirazlar sonucu kesinleşti.
Yeminliler dışında Çağdaş Demokrat grubu 3, Demokratik Birlik grubu 1 üyeyle yönetim
kuruluna seçildiler. Daha işin başında Çağdaş Demokrat listeden seçilen Sn. Hamza İnkaya
safları sıklaştırmak yerine, saf değiştirerek "aslına rica etti".
İLK GENEL HURUL SONRASI DURUM
Yönetim kuruluna üye veren Çağdaş Demokratlar grubu ve Demokratik Birlik grubunun
sayısal yetersizliğini fırsat bilen akademisyen Sn. Prof. Dr. Kamil Büyükmirza, Çağdaş
Demokratlarını listelerine dahil olurken peşinen kabul ettiği Arslan Başer Kafaoğlu
başkanlığını hiçe sayıp joker kullanarak Birlik Genel Başkanlığına seçildi. Demokrasi ve
demokratlık, sayısal üstünlükle ifade edilebildiği kadar, bir yaşam biçimi olup sözlerin ve
mutabakatların da önemi inkâr edilemez demokrasilerde. ilk yönetim kurulu oluşumu
hukuksal görünümüne rağmen, meşru değildi; tabanın iradesini yansıtmamıştı. Çağdaş
Demokrat grup delegeleri Arslan Başer Kafaoğlu liderliğindeki listeye oy kullanmışlardı.
Derken, merhum arkadaşımız Nejat Koyuncu' nun yolsuzluk suçlamaları paralelinde 27
Aralık 90 darbesi yapılmıştır. Sayman merhum Nejat Koyuncu yolsuzlukla suçlanmış, bu
iddiaların bulunduğu tutanakta ne hikmetse Sn. Kafaoglu ve genel sekreter Sn. Yılmaz Uçak'
ın da imzaları yer almaktaydı. Ve bu husus, halen anlaşılabilmiş değildir. Buradan hareketle
yönetim kurulu yeni bir görev bölümü yapmış, bunun sonucunda Sn. Büyükmirza yine genel
başkandı, ne hikmeti varsa?
Günler ayları kovalamış ve Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs günü yeni bir darbe daha
yapılmıştır Birlik yönetim kurulunda. Bu kez, ne hikmetse Sn. Büyükmirza yine başkan, Sn.
Kafaoğlu yine başkan vekili ve rahmetli Nejat Koyuncu yine sayman ve Sn. Yılmaz Uçak
yine genel sekreterdir, ilk oluşumdaki gibi... Bu arada; 9 Şubat 91 günü Ankara Odamızın
açılışında Oda başkanları toplantısı da yapılmış, o günlerde işini gücünü bırakıp gelen değerli
Oda yöneticileri gelişmeler ışığında endişelerini belirtmişler ve yanıt istemişlerdi. Bu
satırların yazarı dahil yönetim kurulunu açıkça istifaya davet etmişler ve seçimli bir genel
kurulun yararlı olacağını belirtmişlerdi. Ancak; o günlerde soruların toplu cevaplandırılarak
bülten halinde Odalara gönderileceğine dair yönetim kurulunca söz verilmiş olmasına rağmen,
bu yanıtlar elan verilmemiş bulunmaktadır.
ŞİMDİKİ DURUM
13 Haziran 91 tarihinde Ankara'da yapılan genel merkezin açılışı sırasında kendiliğinden
oluşan kulislerde, yönetimdeki sıkıntıdan söz edilmiş ve alternatif çözüm önerileri şifahen
sayın Birlik yöneticilerine iletilmiştir. Örneğin mesleğin meslekten gelen insanlarla bir yere
getirilebileceği, bu başta olmak üzere Sn. M. Feridun Öktem başkanlığında bir oluşumun
yararları dile getirilmiştir. Bu satırların yazarına Sn. Kafaoğlu'nca verilen yanıt "O
rotaryendir, gruba ve demokrasiye ihanet mi ediyorsun?" olmuştur.
Seçtiğimiz bu insanlarla meslek adına bir şey yapılamayacağı konusu kesinlik
kazandığından, Ankara odası önderliğinde seçimli genel kurul yapılması doğrultusunda bir
imza kampanyası başlatılmıştır. Ancak; evvelce Şubat 91'de yapılması yönetim kurulunca
duyurulan olağanüstü yönetmelikler genel kurulun gecikmesi (daha doğrusu darbeler
nedeniyle ertelenmesi) nedeniyle çağdaş' demokrat grup, seçimli mali genel kurul
düşüncesine prensipte karşı çıkmış, bunun yerine Kasım'da bir seçimli genel kurulun mesleğe
daha yararlı olacağını savunmuştur.
Bu gelişmeler doğrultusunda Ankara Odası, 2 Eylül 91'de 329 imzalı seçim istemli genel
kurul çağrısını Birlik yönetim kuruluna iletmiştir. Yasamıza uygun olarak verilen bu başvuru

28-29 Eylül 91 de yapılan genel kurulda, görüşülüp oylanması gerekirken gündeme bile
alınmamıştır.
Ve son genel kurul öncesinde yönetim kurulundan 4 kişilik toplu istifalar yedek kulübesinden
ikame yoluyla doldurulmuştur. Son genel kurulun sonucunda, yasaya aykırı yönetmelikler ve
meslek adına, meslek onuru adına defter bile ibraz edilemeyen bir genel kurul.
Yine son genel kurul sırasında başlatılan seçimli bir genel kurul çağrısının, imzaların
noter tasdikli olmadığı gerekçesiyle reddi, imzalar noterden verilince de (3 Ekim 91),
yasanın amir hükmüne rağmen toplantıya çağrılamayan bir genel kurul.
Demokrasilerde ve demokratik kurumlarda yönetimler görev yapabildikleri ve
saygınlıklarını korudukları sürece başarılı olurlar. Birlik yönetim kurulu daha baştan
saygınlık kazanamamıştır, çünkü meslek kamuoyu önünde bir kurul üyesini hırsızlıkla
suçlamışlardır; kendi kariyerlerini korumak açısından her türlü tezgah ve ayak oyunu
kafakol ilişkisine açık olmuşlardır.
Yine; seçimle işbaşına gelen yönetimlerde yedek üyelik mefhumu force major haller için
düşünülmüştür. 9 kişilik bir yönetim kurulunun 5'ini yedekten gelen kurul üyeleri
oluşturmaktadır.
Bu son oluşum, daha işin başında olduğu gibi hukuksaldır, ama ne derece meşrudur? Yine;
Odalar arasında ayırım yapıp kimi odalara yardım adı altında Birliğimizin kaynakları peşkeş
çekilirken bir meşrutiyetten söz edebilir miyiz?
Keza 12.11.91 günü öldürülen merhum Yönetim Kurulu üyesi Nejat Koyuncu nun
mahkemesine avukat göndermeyen, kendileri katılmayan, daha da acısı Y.K. üyesi tanık Sn.
Yılmaz Uçak' ın katılmadığı bir yönetimin sorumluluklarının bilincinde olduğu söylenebilir
mi?
SONUÇ
20 Ekim 91 seçim sonuçları, bir toplumsal uzlaşmanın gerek ve kaçınılmazlığını ortaya
koymuş, bu sorumluluktan hareketle sol ve sağın iki büyük partisi bir program üzerinde
uzlaşmaya vararak bir onarım hükümeti oluşturmuş bulunmaktadır.
Odalar Birliğimiz gibi altyapı kurumları, hükümetler gibi üst yapı kurumlarından ayırt
edilemez. Yani, ülke kamuoyu sandıkta uzlaşma iradesini ortaya koyarken meslek kamuoyu
bu oluşumun dışında düşünülemez.
İzaha çalışılan gelişmeler doğrultusunda mesleğin ertelenmiş yığınla sorunu ve bizlerden
yakın ilgi ve çözüm önerisi bekleyen ülke sorunları ancak bir program üzerinde uzlaşma
sağlanmış özverili insanlardan oluşacak bir Odalar Birliği yönetimiyle çözülecektir.
Yine; listemize alıp liste başı etmekle mesleğin başına dert ettiğimiz Sn. Kafaoğlu’ ndan
mesleğin geleceğini kurtarmak gerekiyor.
Birlik yönetim kurulunun meslek ve ülke adına bugüne kadar yapacağı en hayırlı iş imza
ve merasime hacet kalmaksızın yapacağı seçimli kurul çağrısıdır.

DEĞERLENDİRME
Demokratik kitle örgütlerimize sahip çıkalım.
Mücadelelerine omuz verelim. Talep ve
sorunlarımıza sahip çıkalım, çözümü için
doğru bir örgütlenme, doğru anlayış
çerçevesinde birleşelim.
Ali ERGUN
S.M.
Yazıma başlarken arkadaşım Nejat Koyuncu' nun vefatı nedeniyle onu tanıyan tüm dost ve
arkadaşlarına, yakınlarına, mücadele arkadaşlarına, ailesine O' nu kaybetmenin üzüntüsü
içerisinde başsağlığı diliyorum.
Sevgili meslektaşlarım;
Dergimizin şu ana kadar çıkan sayılarında mesleki mücadelemizle, mesleki sorunlarımızla
ilgili çok yazı yazıldı. Yazılanların tümü verilen mücadelenin, mesleğimizin boyutlarını
geliştirmeye gayret eden yazılardı.
Tüm bu yazılarda; mesleki kitle örgütlerinin siyasi boyutta gruplarca gasbına yönelik eleştiri
boyutunda ele alınmamışı. Heleki "bir dünya görüşü adına bu güzelim kuruluşları tekeli
altına almaya gayret eden bağnaz kişi ve grupları ulus adına kınıyorum" cümlesiyle sözde bir
tehlikeye dikkat çeken meslektaşım kadar bir üst boyutta ele alınmamıştı. Kendilerine bu
uyarı için teşekkür etmek isterdim. Eğer anlayışı bu boyutta ise.
Fakat getirdiği anlayış ve seslenişi yaratmak istediği mozaik güçlü parlamenterlerin ellerinden
geçmektedir. O güçlü parlamenterler meslek yasamızın hazırlanmasında bizlere ne derece
kalın bir gözlükle baktıklarını inkar edermiş gibi. Vesayeti üzerimize kara bulut gibi çökerten
de bu anlayıştan kaynaklandı. Mesleğimizin içerisinde bulunduğu sorunların çözümü
konusunda net fikirler üretileceğine yazıda demokratik kitle örgütlerinin mücadelesine ve
yönetimlerine tanımazlık maskesiyle inkara yönelinmektedir.
Meslektaşımın anlayışı, mesleki mücadelemizi ülkemizin demokrasi mücadelesinden
soyutlayarak ele almasının bir ifadesi olarak kendini göstermektedir.
Bizler meslek mensubu olarak mesleki mücadelemize bu anlayışla bakarsak, fert olarak omuz
vermezsek, demokratik kitle örgütlerinin düzen içerisinde zorluklarla verdikleri
mücadelelerini reddedersek başka ellerden medet umarız. Sadece ve sadece verilenle
yetinmek zorunda kalırız.
Demokratik kitle örgütlerinin önü 1982 Anayasası ile tıkanmamıştır. Geçmişte var olan
baskılar farklı boyutlar kazanmıştır. İnsanların hak aramaları 1982 Anayasası ile sınırlanamaz.
Demokratik, mesleki taleplerimizin, insan hak ve özgürlüklerimiz savunulması, politikalar
üretilmesi tarihlerle sınırlanamaz. Hele ki görünen bütün hak ve özgürlüklerimiz sanki 1982
Anayasası ile rafa kaldırılmışcasına gelen anlayış sonuçta "neden hiç konuşmuyorsunuz" diye
çatarak kitle örgütlerinin yöneticilerine ve kitle örgütlerinin mücadelesini tanımamakla
sonuçlanıyor.
İşte bu anlayış kendisini ve insanları, demokratik kitle örgütlerinin mücadelesini redde
yöneltmektedir.
Esas tehlike meslektaşımın hedef gösterdiği verilen mücadele içerisinde yönetimlerin
gasbedilmesinde değildir. Esas önemlisi bu örgütlerin mücadelelerinin ne olduğunu

unutturmaya gayret eden düşüncelerin kitle örgütlerinde galebe çalması, demokratik ve
mesleki mücadelenin gerici anlayışla çeşitli makam ve menfaatler uğruna peşkeş çekilmesidir.
İşte bu anlayış; demokratik kitle örgütlerini ve yönetimlerin anlayışı olmamalıdır. Geçmişte
olduğu gibi bugün de bu anlayışlar çerçevesinde demokratik kitle örgütlerinin verdikleri
mücadeleyi saptırmaya çalışanlar mevcuttur.
Demokratik kitle örgütlerinin konuşması üyelerinin birlik ve beraberliğinden,
dayanışmalarından, sorunlarını doğru saptayıp buna karşı birlikte mücadele vermelerinden
geçer. Demokratik kitle örgütlerimize sahip çıkalım. Mücadelelerine omuz verelim. Talep ve
sorunlarımıza sahip çıkalım, çözümü için doğru bir örgütlenme, doğru anlayış çerçevesinde
birleşelim. Vesayete karşı mücadele edelim. Gerici çağdışı anlayışlarla, mesleğimizin bir
takım ellere peşkeş çekilmesine karşı çıkalım. Demokratik katılımcı meslek örgütü yaratmak
için mücadele verelim.

KAYIP DOSTUN ANISINA
Savaş YAPMAN
Kazanmaktı amaç,
Kazanmak, ideali.
Ölüm korkusu, kurşun,
İdam sehpaları...
Varsın beklesin evdeki bebeler.
Gözyaşları dinmesin,
Parmakların ardında anaların.
Özgürlük var ufukta el sallayan.
Beklemez ki...
Savaş YAPMAN.
Yıl 1969. Gaziantep lisesinde başlayan devrimci mücadele arzusunu, İstanbul Şişli Siyasal' da
amaca dönüştüren Nejat KOYUNCU... "Dayı Nejat, Nejat Baba". (çevresindeki insanların
problemlerini kendisine dert edinen insancıl, sevecen, hümanist Nejat'a insanların layık
gördüğü anıltılar. "Dayı Nejat, Nejat Baba".
Gençliğinin en güzel yıllarını akademik devrimci mücadeleye adayan, üniversitelerde
gençlikle, grevlerde işçilerle, 1 Mayıs'larda emekçilerle omuz omuza yürüyen, insanların hak
ve özgürlük taleplerini kendisine yaşam biçimi yapan Dayı Nejat. Sen hep fikir savaşı verdin.
Sonuçta da fikir suçlusu ilan edildin. TCK' ların sana kestiği cezayı da onurluca çektin. Ama o
parmaklıkların ardındayken bile sevdiklerine o masum tebessümlerini gönderdin.
Nejat Koyuncu! Sen onurunla yaşadın. İnsanlığın onuru için cezaevlerine girdin. TCK' ları
seni hırsız, cani, katil, ırz düşmanı olduğun için yargılamadı. Parmaklıklara o apak alnınla
girdin. Apak bir alınla da çıktın. O alına leke düşmedi. Ancak bir mafya fedaisi, bir katil, bir
pavyon kabadayısı, bir tahsilatçı o güzelim alnına kurşunla bir leke yaptı. O yiğit bedenini
toprakla kucaklaştırdı.
Tüm demokratlar! Özellikle Türkiye'deki Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler.. Nejat Koyuncu' yu katlettiler. Ancak ona kıyanlara bu da yetmedi. Şimdi
sizlere sesleniyorum. Onun kişiliğini, geçmişini, mücadelelerini ve sizlerden aldığı kariyerini
de katletmek istiyorlar. Ona bir takım sıfatlar yakıştırarak az bir ceza ile kurtulup, tekrar
topluma karışmayı planlıyorlar. Bu da yeni kurbanlar demektir. İzin verecek misiniz? Göz
yumacak mısınız? Hele sizler... Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler. Şu an çatısı altında
toplandığınız Oda ve birliklerinizin temelinde Nejat Koyuncu' nun alın teri var. Üstüne
bastığınız, Nejat'a yatak olmuş halılarınızın üstünde hala onun bedeninin sıcaklığı var.
Hepiniz borçlusunuz ona karşı. Bu borcu da ancak o yiğit bedeni katletmekle kalmayıp,
kişiliğini de hedefleyen insanlara karşı Nejat Koyuncu' nun onuruna sahip çıkarak
yapabilirsiniz.
Bu ara İstanbul Odası'na ve onun değerli yöneticilerine' sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Nejat'a bir borç olarak değil, bir görev olarak sahip çıktılar. Belki onlara "Nejat Koyuncu' nun
ölümünü reklam malzemesi yapıyorlar" diye suçlamalar geldi. Önemli değil, çünkü bu
suçlamayı yapanların amacı kendi ayıplarını örtmek, Nejat'ın öldürülmesindeki paylarını
saklamak içindi bu çıkışlar. Bu cinayetin üstü hemen örtülmeliydi ki...
Tüm Türkiye'deki Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin şube
oda ve birlik yöneticileri! Şu an oturduğunuz koltuklardaki çivilerin markası Nejat Koyuncu'
dur. O na sahip çıkın. Onun kişiliğinin de katledilmesine meydan vermeyin. Onun katili veya
katilleri (ki bu gerçek elbet ortaya çıkacak) gerekli cezayı çekmelidir.

Aşağıdaki yazılar Nejat Koyuncunun sesidir. Ankara Birlik yöneticilerinden Yılmaz Uçak!
Neden iki mahkememe de gelmedin? O gece birlikte değil miydik? O namı diğer kabadayı
Kara İbo (İbrahim Kara)' nun dostu olan dansöz benim mi arkadaşımdı? Ben o dansözün
dostu tarafından öldürülmedim mi?
Ya sen Seçkin Çetin! İstanbul'dan sadece Bilanço için mi gelmiştin? O gece sen de aynı
masada değil miydin? Neden ilk mahkememe gelmedin? İkinci mahkememde de bir sır küpü
oldun?
Korkuyor musunuz yoksa! Korkmayın, çünkü ben ölmedim.
Ya Bilanço Dergisine ne demeli? Sadece 36. sayfada ölümüm üzerine sayısı Yusuf
Mahmutoğlu’ nun göreve geldiğini yazacak kadar mı emeğim geçti sizlere? Öldüğüm gün bile
fikirlerimi almıyor muydunuz? Bilanço yayın hayatında yepyeni bir bebek. Bu bebeği birlikte
dünyaya getirmedik mi? Bari bunu yaşatın. Borçlusunuz...
Sayın hocam, Arslan Başer Kafaoglu! Genel koordinatörlük görevim şu an size verilmiş,
hayırlı olsun. Ancak Oda ve Birlik kuruluşunda beraber mücadele vermedik mi? Sizin
bastonunuz sizin sesiniz, sizin yumruğunuz olmadım mı? Acaba cenazemde döktüğünüz iki
damla gözyaşı gerçek değil miydi ki dut yemiş bülbül gibi sus pus oluverdiniz?
Tüm Demokratlar, tüm Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
23 Ocak 1992 günü Nejat Koyuncu' nun üçüncü mahkemesi yapılacak. Gelin o gün Ankara 8.
Ağır Ceza Mahkemesinde buluşalım. Hep birlikte Nejat Koyuncuya sahip çıkalım.

SÖZ SİZİN
AÇIK MEKTUP
Kemal KARGÜL
Ünvansız, Eski Mali Müşavir

İlgililere;
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirler yasası aşağıda belirlenen başlıklar ile çelişki içindedir. Yasa, gerek genel
hükümleri ve gerekse geçici hükümleri ile özel sektör mensuplarını, kamu çalışanları ve
emeklileri karşısında tamamen dışlamakta; adeta yok saymaktadır. Özel sektör çalışanlarına
geçici hükümlerle getirilen, akılda hayalde olmayan tuzaklar ve barajlarla ünvanları tabir
yerinde ise ellerinden alınmakta ve bir zümrenin, yerlerine ikamesini getirmektedir. Biz özel
sektör mali müşavirleri olarak, bu onursuzluğu hak etmediğimizin hukuksal savunmasının
hazırlığı içindeyiz. Gerçek şu ki kurulu bütün Odalar da şu ya da bu nedenle hukuksuzluğun
belirli boyutlarını dile getirmekte ve yazılarıyla bunları kamuoyuna sergilemektedirler. Her
türlü meslek odalarında kurulacak komisyonlar, 3568 sayılı yasanın ne türlü haksızlıklarla
dolu olduğunu bulabilirler.
Bu haksızlıkları temel başlıklar altında irdelersek;
l.Anayasa' nın 10. maddesine ve diğer ilgili maddelerine taban tabana zıttır. Anayasadan
kaynaklanmayan, hukukun temel görüşlerinden esinlenmeyen hükümlerle doludur. 12.
madde, 13. madde. 17, 14, 48, 49. maddeler.

2.Üniversiteler kanununa da tamamen aykırıdır. Gerek üniversiteler kanunu ve gerekse
kurulmuş fakülte ve yüksek okul kanunlarıyla mezunlarına verilmiş haklar, bu yasa ile
bertaraf edilmekte, onlara daha sonra çıkmış bir yasa ile, Anayasaya aykırı olduğu açık, bir
sınıf, zümre ya da benzer ne sıfat verirseniz veriniz kişilere ayrıcalıklar vererek özellikle
kayırılan yeni bir sınıf yaratılmak istenmiştir. Üniversite ve fakülteler kanunu ile, 3568 sayılı
yasa karşılaştırıldığında çelişkiler ortaya çıkacaktır.
3.Anayasa güvencesinde olan, çalışanların ve Üniversiteler Kanunu ile müktesep hak elde
edenlerin, geriye dönük kazanılmış haklan gasp edilmek istenmiştir. Bu kişiler, çalıştıkları
şirketlerde ve yaşadıkları toplumlarda gözden düşmüşler ve maddi ve manevi zarara
uğramışlardır. Onurlu bir mesleği sürdürenler bu kez, hiç ummadıkları bir şekilde Yasanın
geçici hükümlerine uyamadıkları için, bir süre sonra korsan muhasebeci ya da korsan mali
müşavir durumuna kasten düşürülmüş olacaklardır. Bunun günahı ve vebali de Yasa tasarısını
hazırlayan Maliye ve Gümrük Bakanlığı, sonra da bu tasarıyı yasalaştıran Anavatan
hükümetinin Plan-Bütçe Komisyonu üzerinde kalacaktır.
Kazanılmış hakları, 3568 sayılı yasanın geçici hükümleri ile ortadan kaldırmayı, hukuken
hazmedilmez olarak niteliyorum. Öyle geçici maddeler konulmuş ki, ayrı bir kitapçıkta,
örneklerle yaşama, usullere, özel yasalarına, akıl ve mantığa ters düştüğünü ve çeliştiğini
belirtmeye ve gözler önüne sermeye çalışıyorum. Bu çelişkinin asıl can damarı,
Mezuniyetten sonra, özel sektörde çalışmayı yeğlemiş olanlarla Kamuda çalışmaya başlamış
olanları, bir takım varsayımlarla adeta karşı karşıya getirmektedir. Bu gizli rekabet ne kamu
yararına ve ne de toplum yararınadır. Bu yasa bir meslek barışı getireceğine, bir meslek
çekişmesi getirmiştir. Nitekim bunun bir örneğini Sayın Birlik Başkanı Prof. Dr. Kamil
Büyükmirza' ya biri açık olmak üzere iki mektupta belgelemiştim.
4. Hükümetin pazar ekonomisi ya da başka bir ifade ile serbest rekabet ilkelerine de
aykırıdır. 1980 yılından beri hükümetler, yukarıda belirlenen temel görüşü savunmuşlar;

ayrıca bu görüşün programlarını da halka benimsetmeye çalışmışlardır. 1991 genel
seçimlerinde de bütün partiler, bu açıklık politikalarını resmen ilan etmişlerdir. Toplumu iki
kampa ayırmayı her sözleri ve yazılarıyla reddetmişlerdir. Bu kadar açık taahhütler ortada
iken, 3568 sayılı Mali Müşavirler yasasında kamu çalışanlarına ayrıcalıklar vermek, onları,
özel sektör çalışanlarının üzerine hakim bir sınıf gibi çıkarmak, çalışma barışını ve
hukukun temel ilkelerini bozacaktır. Partiler her sözcükte hukukun üstünlüğü ilkelerini dile
getirmekte ve hukuka aykırılığı iddia edilen yasaların düzeltileceğini açıkça taahhüt
etmişlerdir. İşte biz burada diyoruz ki. genişletilmiş bir Komisyonda bu yasanın genel ve özel
hükümleri ve özellikle geçici hükümleri"nin yukarıda belirtilen temel hususlar göz önüne
alınarak, hukuka aykırı, bir kesimi kayıran diğer kesimi yok farz eden hükümleri ayıklansın
ve adil, dengeli bir yasa haline getirilsin.
5.Mesleğe yeni başlayana getirilen kısıtlamalar, hiçbir meslekte uygulanmayan farklılıklar
eklenerek getirilmiştir:
a) Hukuk mezununa iki yıllık staj sonucunda hiçbir sınav uygulanmadan Avukatlık ruhsatı
verilir.
b) Pratisyen doktor isterse bu ünvanıyla, istemezse uzmanlık giriş sınavına (TUS) girerek,
uzmanlık stajına başlar ve bittiğinde çalıştığı kurumun heyeti tarafından basit bir sınava tabi
tutulur ve uzmanlık unvanını alır.
c) Mühendislik, eczacılık, veteriner, kimya, elektrik, elektronik vb. mesleklerde doğrudan
büro açma, mezun olduğu fakültenin ilgili yasasına dayanılarak yapılır. Ve raporundaki
imzası ile sorumludur.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
yasasında ise, mezun olduğu fakülte yasasından aldığı yetki ile muhasebeciliğe başlayamaz.
Neden? Çünkü yasa engeller koymuştur. Burada (2) no lu fıkrada incelediğimiz Üniversiteler
Kanununa aykırılık vardır. Mezun olduğu fakültenin hukuku hiçe sayılmıştır. Daha sonra
çıkmasına karşın, önce çıkan yasaya aykırı davranarak, hukuk sistematiği de çiğnenmiştir.
Üniversitenin lisans düzeyinde bu işi yapar dediği mezuna, bu yasa "hayır biz bu işi
yapacağına inanmıyoruz staj yapacak" diyor. Sonra staj yaptığı kurumun onayını da
tanımayarak "bunu 3568 sayılı yasada belirlenen sınav heyeti belirli dönemlerde yapar"
diyor.
Bunu yapmakla da yetinmiyor. Mezunun daha önce sınavını verdiği, çoğunu unuttuğu ve
meslekle maddi bağıntısı olmayan konulardan da sınavı geçme zorunluluğu koyuyor. Yasa bu
teklif ve emrettiği hükümlerle Üniversite kavramını, hukukunu, verdiği diplomayı hiçe
saymıyor da acaba ne yapıyor?
Bu açık çelişkiyi ortaya çıkararak diploma verdiği kimseleri savunmayan Üniversite
yetkilileri de vebal altındadır. Aldıkları ayrıcalıklar ile susuyorlarsa, hukukun üstünlüğü
ilkesini kürsülerden öğretmesinler. Öğrencilerinin gözünde itibar yitiriyorlar.
Yasanın özel hükümler ile geçici hükümler ile getirdikleri, hukuk öğretisine, hukuk
mantığına zarar vermektedir. Kamuoyunun tartışmasına bile fırsat vermeden, tek yanlı
yasalaştırılması; yasa' nın belki kanunilik ilkesine uygun olabilir. Ama yasanın hukuka
uygunluğunu asla göstermez.
Vatandaşlık hukuku, bu tip yasaların Anayasa Mahkemesine götürülmesine izin
vermemektedir. Bu yetkiyi almış olan kurumların konuyu oraya götürmesi onlara gene
vatandaşlar eliyle verilmiş bir haktır. Bu hakkı içinde yaşadığı toplum yararına yapmalıdır. O
zaman bu ülkede hukukun üstünlüğü işliyor denir.
Bu yönden, çocuğunun, torununun, dost ve akrabalarının; yoksa yaşadığı toplumun hukuk
düzeni için bu yasanın eğri yönlerinin zaman geçirilmeden düzeltilmesi gerektiğini
düşünüyorum.

ODALAR BİRLİĞİMİZ
Hüseyin Perviz PUR
Yeminli Mali Müşavir
Geçici Kurul, Ekim 1990 tarihinde seçilen Odalar Birliğimize 6'sı yeminli olmak üzere her
bakımdan organize, mali gücü olan 73 Oda, kırk bin meslek mensubu ve 13 yönetmelikle
bunlara ek olarak Yeminli Mali Müşavirlerin "mühür parası" olarak ödedikleri üç yüz milyon
lira teslim etmiştir.
Geçici kurul, 73 Odanın kuruluşunu; 40 bin meslek mensubunun ünvanı ile 13 yönetmelik
işlemlerini 18 ayda gerçekleştirmiştir. Geriye dönüp bakıyorsunuz, seçilen Odalar Birliğinin
çalışma süresi 3 ay eksiğiyle Geçici Kurul kadardır. Ve şu soru aklımıza geliyor: "Bugüne
kadar ne yapılmıştır?" Bir tek şey; kendi içinde devamlı bir sürtüşme, meslek mensuplarına
Odalar ile yaptıkları çekişmelerin hikayelerini anlatan sayfalar dolusu mektuplar. Bir yönetim
kurulunda sürtüşmeden dolayı 4 üye aynı anda istifa ediyorsa, orada göz ardı edilemeyecek
problemler vardır. Burada onurlu davranış, gündeminde yönetim kurulunca, seçim maddesi
kabul edilerek konulmuş, olağanüstü genel kurula gitmektir.
Mali Genel Kurul' da imalı denetçi raporuna rağmen, kongre delegeleri yönetim kurulunu
büyük bir ağırbaşlılık göstererek ibra etmişlerdir. Ancak aynı yönetim kurulu olağanüstü
kongre talebini engellemek amacıyla genel kurul delegelerinin imzalarının noterden tasdikini
istemiştir. Bir yandan meslek mensuplarının temsilcileri, "kol kırılır yen içinde" felsefesiyle
Odalar Birliğimizi kamuoyunda yıpratmamak için olgunluk göstermekte; diğer yanda ise
belgesini almış, mesleki sorumluluğunu kazanmış meslek mensubuna güvenmeyen, imzasının
noterden onaylanmasını isteyen en üst kuruluş, Devlet idaresinde temsilcimiz Odalar Birliği.
Evet, şimdi burada bardak taşmıştır. Bizi yazı yazmaya iten, suskunluğumuzu bozduran,
müdahale etmek zaruretini doğuran davranış budur.
Muhasebecinin halinden anlamak için muhasebecilik yapmak gerekir. Yarım yüzyıl "katip"
ünvanıyla Devletin idari birimlerinin hiç birinde tanınmazlığımız devam ederken, bir yandan
mesleğimizi stres içinde yaptık, diğer yandan canla başla meslek yasasının kabulü için "Onur
mücadelesi" verdik. Ve sonunda kazandık.
Bugün meslek mensuplarının tümü 3568 sayılı yasa ile "Kamu hizmeti görenler" addedilerek
Anayasamızın güvencesi altına alınmışlardır. 3568 sayılı yasanın 47 ci maddesinde "Meslek
mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiilerinin
niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet Memurlarına ait hükümleri uyarınca
cezalandırılırlar" denilmek suretiyle sorumluluk yüklenmiştir. Birlik yöneticilerinin bunu
bilmeleri gerekirdi. Bilmemiş olmaları hatadır, affedilemez.
Şayet yönetim kurulunda, meslek mücadelesine kenarından dokunmayıp, bilfiil katkıda
bulunan varsa, TBMM koridorlarında sabahlayanı, Plan Bütçe Komisyonu üyelerine izahat
vermek için randevu sırasını günlerce sabırla ve sükunetle bekleyeni varsa, neden susmuştur?
Meslek mensupları alıngan ve onurludur diyerek hata yapanı nasıl ve neden uyarmamıştır?
ideolojik sloganlarla üstüne yürüdükleri, her toplantıda yeter artık gidin dedikleri geçici kurul
üyeleri, inanmanızı isterim, gerçekten muhasebecilere büyük saygı duyuyor ve onlara
inanıyorlardı. Çoğunluğunun Maliye kökenli olmasına rağmen, içlerinde on sekiz ay boyunca
muhasebeci olarak hiçbir sıkıntım olmamıştır. "Susarsan, onların her dediğini kabul edersen
sıkıntın olmaz" diyenlere cevabım, susmayı, şimdi olduğu gibi pek fazla beceremememdir. En
önemli örnek müteşebbis kurul seçimleridir. Geçici Kurul tayinle kurulmuştu. Onların
kuracakları odalarım ilk yönetim kurullarını ilk genel kurula kadar atama yetkileri vardı.

Maliye kökenli veya kendilerine sıcak bakanlara görev vererek İl Defterdarlıklarının nezdinde
odalar kurulabilirdi. Bu konu geçici kurulda görüşüldü ve müteşebbis heyet tayininin Maliye
idaresinin müdahalesi olacağı, mesleğin örgütünün daha kuruluş aşamasında soğukluk
yaratacak, geçici kurul üyelerinin nezaretinde demokratik seçimle kendi yöneticilerini
seçmenin, onların yıllardır bekledikleri en doğal haklan olduğu hiç tartışmasız kabul edilmişti.
Türkiye il Kurul üyelerine dağıtılmış ve üyeler yaz-kış demeden bu görevi severek yerine
getirmişlerdir. Bu görev sırasında dosyalar inceleniyor, yönetmelik hazırlıkları yapılıyor,
Bakanlık personeli gece ve gündüz devamlı çalışıyordu. Bütün bu yoğun trafik içinde hiç bir
meslek mensubunu küçük düşürücü uygulama olmamıştır. Öncelikle, meslek mensuplarının
dosya beyanlarını ve imzalarını doğru kabul etmiştir.
Odalar Birliğimiz geçici kurulun yaptıklarının yüzde birini yapamamıştır. Bir şeyler yapmış
görünmek için bir günde 13 yönetmeliği genel kurul kabulünden geçirmiştir. Bu konuda
spekülasyon yapmamak için fazla detaya inmiyorum.
Sanki, Meslek çok büyük aşama kaydetmiş, izin belgeleri geçersiz olmuş, belli bir süre sonra
izin belgeleri ruhsatla değişmezse, meslek icrası iptal olacakmışcasına, yoğun bir zaman ve
kaynak harcaması ile izin belgelerini toplamışlardır. Gereksiz ve lüzumsuz işler. Burada
yapılacak yüzlerce iş varken, fuzuli işlerle vakit kaybetmenin anlamı ne olabilir? Birincisi
para toplamak, ikincisi ise geçici kurul isimlerini duvarlardan indirmektir. Bu kadar art niyetli
davranışlarla mesleği hiç bir yere götüremeyiz.
Muhasebeci geç ısınır, geç soğur. Ama vefalıdır. Usta-çırak ilişkisine son derece saygılıdır.
Geçmişte yapılan hatalar çabuk fark edilmiştir.
Soruyorum; Sayın yöneticiler, sizler en üst birim olarak görevi devraldığınız geçici kurulu bir
toplantıya çağrılıp teşekkür etmek gereğini duydunuz mu? Dünyada ideolojilerin,
duvarların yıkıldığı "yeni dünya" anlayışında sizin kavgacı uzlaşmaz tutumunuzla, bu
mesleği size nasıl emanet edebiliriz? On beş gün önce Devlet Bakanlığında ekonomik
hayatımızla ilgili tüm Meslek Odalarımın katıldığı toplantıda, yönetim kurulu içindeki
kopukluk ve koordinasyon bozukluğu aynen ortaya çıkmıştır. İş adamlarımıza ve Devlet
idaresine verilmesi gereken mesaj verilememiştir. Önemli bir fırsatı kaçırmış olduk.
Hoşgörüsüz ve uzlaşmaz tutumlarla bir yere varamayız.
Bu kanuna biz sabır ve olgunlukla kavuştuk. Ne sokağa döküldük, ne de slogan attık. Hiç
kimseye, böyle bir yasa olmasaydı daha iyi olurdu dedirtmemeliyiz.
Son sözümüz; lütfen ne kendinizi ve ne de mesleğimizi daha çok yıpratmadan, devlet idaresi
ve meslek mensupları ile ilişkileri koparmadan, meslek odalarının içinde ve odaları arası
mesleki bütünleşmeyi bozmadan, büyük saygı duyduğumuz kariyer ünvanlarımıza ve
kişiliğinize yakışan ve sizden beklenen onurlu kararınızı açık ve tartışmasız olarak
veriniz.
Yazımı bu son cümle ile bitirmiştim. Ancak, bugün (11 Ocak 1992) bir gazetede Odalar
Birliğimizin 2. Olağanüstü Kongre ilanını üzülerek okudum. Korktuğum başımıza geldi.
Beklenen açık ve tartışmasız karar verilememişti. Genel Kurulda birinci gün delegeler seçim
yapılıp yapılmayacağına karar verecekti. Bugüne kadar böyle bir seçim kararı görülmemiştir.
Böyle bir karar; meslek mensuplarını tartışma ortamına itmek, Odaları, delegeleri ve meslek
mensuplarını bölmek, açık ve seçik karar aldırtmamak art niyeti ile alınmıştır. Bu art niyetin
ardında belli bir süre daha orada oturabilmek amacı yatmaktadır. Böyle politik oyunlara neden
gerek duyuluyor`? Hepimiz derneklerde çeşitli görevler yaptık. Bunun doğrusu, onurlu ve
dürüst bir davranışla Yönetim Kurulunun seçim kararı almasıdır. Kendine güvenen; delegeleri
birbirine düşürmeden güvenoyu tazelemesine gitmelidir. Bütün Yönetim Kurulu üyelerini

direkt suçlamıyorum. Onları kınadığım nokta, bütün bu uzlaşmaz ortamı yaratan bir veya iki
kişinin etrafında toplanıp, onların bu oyunları oynamaları için meydanı boş bırakmalarıdır.
Meslektaşlarım, meydan boş bırakılmamıştır. Bugüne kadarki suskunluğumuz kamuoyunda
mesleğimizin yıpranmaması içindir. içiniz rahat olsun. 1 Şubat Genel Kurulunda burada
yazamadıklarımızla orada bulunacak, geçmişin bilançosu çıkarılarak meslek yeniden
kurulacaktır. Genel Kurul' dan çıkacak sonuca saygı duyacağız. Bu sonucun hepimize hayırlı
olmasını dilerim.

BİR KAÇ KONU ÜZERİNE

Ferruh ÖZGÜÇ
S.M.M.M.
GECİKME ZAMLARI GÜNLÜK FAİZLE HESAPLANMALI
Bilindiği gibi gecikme zamları Amme Alacakları Tahsili Usulü haklarındaki kanunla
öngörüldüğü şekilde hesap ve tahsil edilmektedir. Muhtasar vergiler, damga vergileri, katma
değer vergisi, geçici vergi, konut fonları, tasarrufu teşvik fonları, gelir ve kurumlar vergileri,
emlak vergileri, motorlu taşıt vergileri derken işletmelerin elinde bulunan nakit kaynakların
tamamına yakın bölümü vergi dairelerine, SSK primleri olarak da Sosyal Sigortalar
Kurumu'na gitmektedir. Vade geldiği anda işletmede nakit olmayabilir, bunun yerine birkaç
gün sonra tahsil kabiliyeti olan çek, senet vs. olabilir. Ama vade dolduğundan hemen % 7
gecikme zammı bu borcun üstüne binmektedir.
Vadenin ertesi günü nakit bulunsa bile "Ne gerek var? Nasıl olsa zammı yedik, bari ay sonuna
kadar bu parayı kullanalım öyle öderiz" deriz.
Beklenmeyen yeni nakit sıkıntısında, bu borç ödenmemekte ve ertesi aylara sarkmaktadır.
Takip eden aylarda artık ödenemez hale gelmektedir. Bir de yıl atlarsa, bu sefer faize de faiz
hesaplanmaktadır. Yıllık faiz oranı % 84'dür. En yüksek vadeli mevduattan elde edilen
faizden daha fazla. Üstelik gider de kabul edilmediğinden fazladan ödenen vergiyi de üzerine
ilave etmek lazım. Neticede ödenemez hale gelen bu borçlar yüzünden iflaslar, konkordatolar,
işyeri kapamalar ve kayıplara karışmalar huzursuz yaşamla birlikte karşımıza çıkmaktadır.
O halde, hiç değilse iyi niyetli, borcuna sadık mükellefleri korumak için bankalar gibi, devlet
tahvillerinde olduğu gibi günlük faiz uygulanmalıdır. Bir gün geç ödeyen bir günlük gecikme
zammıyla işi kurtarmalıdır.
Aslında paranın parayla satıldığı, bankalar arasında bir gecelik bile kiraya verildiği bu devirde
erken ödeyene üstelik, aynı günlük faiz oranında prim bile verilmesi gerekir.
Böylece, tahmin ediyorum ki, devlet daha az iç borçlanmaya gidecektir.
TİCARET SİCİLİ TİCARET ODALARINCA TUTULMALI
Türk Ticaret Kanunu 29 Haziran 1956 yılında kabul edilmiş 6762 sayılı kanundur. 9 Temmuz
1956 tarih ve 9353 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yıl 1991 olduğuna
göre 35 yaşını sürdürmektedir. Her kanun gibi çağın hızlı gelişmelerine ayak uydurması Türk
Ticaret Kanunundan da beklenmelidir. Ben burada sadece Kanunun 26, 27 ve 28.
maddelerinde bahsi geçen Ticaret Sicili ile ilgili düşüncemi ilgili bir kişi olarak söylemek
isterim.
Günümüzde artık her yere bilgisayar girmiş, yeni dosyalama teknikleri çıkmış, hızlı işlem,
hızlı ve çabuk netice, eşit muamele aranılır olmuştur. Vaktin nakit olduğu, herkesin karşılıksız
iş yapmaktan kaçındığı bu devirde zahmeti asgariye indirmek gerekir.
Eski metodlarla tutulan sicil kayıtları, gereksiz işlemler ve kırtasiye, dosyaların zor
bulunması, 15 günlük gecikmeler, özellikle büyük şehirlerde git-gellere verilen binlerce liralık
yol paraları insanı düşünmeye sevk eder.

Bu nedenle çağa ayak uydurmak için, oturmuş düzeni olan Ticaret odalarımızın hızlı iş
görmeleri, yarı resmi kuruluş olmaları, kolay denetlenebilir olmaları nedeniyle Ticaret Sicili
işlemlerinin Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılarak, yine mahkeme denetiminde Ticaret
Odalarına bırakılmasının doğru olacağına inanıyorum.
Böylece daha huzurlu, daha hızlı ve Adliyeyi rahatlatıcı bir yol izlenmiş olacaktır.
2 SATIRLIK TUTANAKLAR
Vergi yoklama memurları yoğun ve yaygın denetimlerinde bir avcı gibi çalışmakta, avlarının
hemen oracıkta kafalarını koparmaktadırlar. Tabi görevlerini yapıyorlar; bundan hiç şüphemiz
yok.
Bu durumlarda artık itiraz, mahkeme netice vermemektedir. Dairelerinde yapmadıkları süratli
çalışmayı, hatasız çalışmayı devletin % 50 ortağı olan işletmelerden beklemektedirler, hem
de daha hızlısını, daha düzenlisini arzu etmektedirler. Güzel bir şey. Keşke herkes aynı
şekilde çalışsa! Keşke herkes aldığının karşılığını verse, ne kadar ekmek o kadar köfte
demese.
İşletmelerin devlet karşısında bunu demeleri mümkün değildir. Sebep olan, zamana sığmayan
kararsızlık geçirilen, bir çok konuda (müktaza istendiğinde aylarca sonra cevap alınmaktadır)
bazı belgelerin anında hazırlanmasını, hele kazanmak için idari masraflarını en alt düzeyde
tutan küçük ve orta işletmelerden beklemek doğru değildir. Zira o işletme ne kadar kar ederse,
ortağı olan devlet de o kadar pay alacaktır.
Bazı yoklama memurları kanunun ruhunu ve lafzını bilmemekte, ama buna rağmen hem polis,
hem savcı ve hem de hakim olmaktadırlar. Hele kültür düzeyi düşük ve bilgisi yetersiz
esnafına kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaktadırlar.
İfade almadan, nedenini-niçinini yazmadan bir irsaliye düzenlenmemiştir, bir adisyon
açılmamıştır, bir fatura kesilmemiştir, bir fiş verilmemiştir vs. tutanaklar tutarak imza
istemektedirler. Bazıları ona inanıyor ve imzalıyor, bazıları itiraz kaydı koymak istiyor. Bu
olmuyor, bazıları imtina ediyorlar. Tabi kolayı karakola gidip bir memura imzalatmak, o
zaman her şey biter, yani kellesi koparılmıştır. Uğraşsın dursun.
Her tutanak bir ceza demektir. Çünkü; bugüne kadar meslek hayatımda lehte bir tutanak
görmedim, tutanak tutulduysa mutlaka cezası geldi. Bir belge için 50 bin lira ceza! Hadi
bakalım, itiraz etsek 78 bin lira masraf, yol paraları ilave. Etmesek ödesek . Suçu kabul etmiş
oluyorsun. Sonra haklı olduğun bir davada mahkemeye bu zat bu işi adet haline getirmiştir"
diyorlar. Peki ne yapacağız? Kapanma korkusu cabası, zira ben işten kardan olacağım; devlet
de vergisinden olacak. Mahkemeler de genelde konuyu derinliğine inceleme olanağını
bulamıyorlar. Genelde tutanaklar imzalıysa dava kaybediliyor. İşte arzu ettiğimiz hukukun
üstünlüğünün korunması, ortağımızın iyi niyetli, yol gösterici, eğitici, sevecen olması, tabi
böyle insanlar da var. Onlara saygım ve sevgim sonsuz. Mahkemelere mükellefler
çağırılmıyor, kanun böyle; şahit dinlenemiyor, kanun böyle. Benim arzum mükelleflerin
üzerine fazla gidilmemesi, onların ticaret yapma özgürlüklerinin kısıtlanmaması. inanın
mükellef olan insanlar vergi kaçırma gayesi ile mükellef olmamışlardır. Vergi ödemek için
mükelleftirler. Herkesin fatura ve fiş alma alışkanlığını kazandığı ve hatta her türlü giderin
ileride masraf kabul edilmesi halinde oto kontrolle bu alışkanlığın daha da yaygınlaşacağı
tabidir. Kontrolleri gözden geçirmek gerekir. Envanter kontrolleri belge kontrolünden daha
geçerlidir. Kontroller mükellef olanların üzerinden çekilerek, mükellef olmayanlara, kayıt
yaptırmayanlara, ortaklığı kabul etmeyenlere, gizli iş çevirenlere, rüşvetçilere, avantacılara,
seyyarlara, komisyonculara, özel inşaatçılara; yani aldığını cebine atanlara yönlendirilmeli.
Avın bu sektör ve sahalarda sürdürülmesi doğru olacaktır.

İşte o zaman haksız rekabet azalacak, alın teri ve vergilendirilmiş kazanç o zaman kutsal
olacaktır.

38 NO'LU KDV TEBLİĞİYLE GETİRİLEN
GCB İLE İADE VEYA MAHSUP İMKANI
Nihat YALÇINTAŞ
Yeminli Mali Müşavir.
Vergi idaresi, ihracat bedeli dövizlerin ihracatın gerçekleşmesinden çok sonra yurda
getirilmesi nedeniyle, mükelleflerin iade ve mahsup işlemlerinin gecikmesi konusunu göz
önüne alarak, 38 no' lu KDV tebliğinin yayını tarihi olan 16.10.91'den itibaren söz konusu
iade ve mahsup işlemlerinde döviz alım belgelerinin aranılmamasına karar vermiştir. Bu
işleme ait DAB, daha sonra kambiyo mevzuatına göre belirlenen süre ve miktarlara bağlı
olarak ilgili vergi dairesine ibraz edilecektir.
DAB' nın vergi dairesine ibrazı üzerine, iade mahsup yoluyla yapılmışsa teminat hemen
çözülecek, nakden yapılması halinde ise inceleme sonucu beklenecektir.
İhracat bedeli dövizlerin kambiyo mevzuatı uyarınca süresinde yurda getirilmemesi
hallerinde, daha önce mahsup veya iade suretiyle ödenmiş olan vergilen VUK hükümlerine
göre cezalı olarak geri alınacaktır.
Yukarıya özet olarak aldığımız bu hükümler çerçevesinde özellikle iki konu üzerinde daha
ayrıntılı biçimde durulması gerekmektedir. Bunlardan biri, imalatçı-ihracatçılarla, dış ticaret
sermaye şirketlerinin ihraç teslimlerine yönelik KDV iadelerinde halen uygulanmakta olan %
10 teminat verme zorunluluğunun mahsup konusunu da kapsayacak biçimde genişletilerek %
100'e çıkarılması, ikinci ve daha önemli olanı ise, mal bedelinin süresinde getirilmemesi veya
eksik getirilmesi hallerinde, VUK hükümlerine göre uygulanacak olan cezalı tarhiyattır.
Bilindiği gibi, 35 no' lu KDV tebliği ile imalatçı ve imalatçı- ihracatçılar ile dış ticaret
sermaye şirketlerinin ihracat istisnası ile ihraç kaydıyla teslimlerinden doğan KDV iadeleri
için verecekleri teminat tutarı iadesi istenen KDV'nin 20 milyon lirayı aşan kısmının % 10'u
olarak belirlenmiştir. Vergi idaresi, bu tür kurumların kamu idareleri karşısındaki özel
konumları ve yapılan gözetilerek sağlanmış olan bir imkanı, bir başka uygulama biçimi ile
ortadan kaldırmış, ayrıca mahsup taleplerini de teminat kapsamı içine almıştır.
Tebliğ özellikle ikinci soruna yönelik olarak yeterli açıklıktan yoksun bulunmakta, ihracat
bedeli dövizlerin yurda getirilme mecburiyetinin kaldırılmadığı hallerde WK hükümlerine
göre cezalı tarhiyat yapılacağını belirtmekle yetinmektedir. Bu konuda akla gelebilecek çeşitli
olasılıklar ana başlıklar itibariyle aşağıda özetlenmiştir:
1. TPKKH' daki 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğin 22. maddesi hükümlerine göre,
a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, ithalatçı firmanın konkordato ilan etmesi ve
şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
b) Grev, lokavt, avarya hali,
c) İthalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri dolayısıyla ihracat bedellerinin
gelmemesi,
d) Tabi afet, harp ve abluka hali,
e) Malların kaybı ve hasara uğraması,
f) İhtilaf nedeniyle yurt dışında dava açılması veya tahkime başvurulması,
halleri, ihracat bedeli dövizlerin süresinde yurda getirilmesini engelleyen mücbir sebepler
olarak kabul edilmekte ve bu hallerin devamı süresince ilgili Kambiyo Müdürlüğü'nce, ayrıca
aynı tebliğ hükümleri çerçevesinde haklı gerekçelerin bulunması halinde mücbir sebep halleri

dışında da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca üçer aylık dönemler itibariyle ek süreler
verilebilmektedir. Dövizin bu sürelerde getirilmesi halinde uygulama nasıl olacaktır?
2). Aynı tebliğin 23. maddesi hükümlerine göre,
a) Her bir ihracat partisine ait 5.000$ veya eşitine kadar eksikliklerde aracı bankalar veya özel
finans kurumları,
b) Mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 10.000$ veya' eşitine kadar
eksikliklerde Merkez Bankası, 20.000$ veya eşitine kadar noksanlıklarda ise ilgili Kambiyo
Müdürlüğü,
c) İlgili ihracatçının bir önceki takvim yılında getirdiği döviz tutarının % 1'Ne kadar
eksikliklerde mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın Kambiyo Müdürlüklerince, ihracat
hesapları kapatılmakta, dolayısıyla bu tutarda dövizin yurda getirilmesi talep edilmemektedir.
3. Tüm bunların dışında, malin iadesi veya reklamasyon nedeniyle mal bedelinin hiç
gelmemesi veya eksik gelmesi de mümkün bulunmaktadır.
Tebliğde bu konulara yönelik olarak tatmin edici bir açıklama bulunmamaktadır.
4. Yeterince açık olmayan bir başka konu da ihraç bedeli dövizlerin akıbeti konusundaki bu
gelişmeler sırasında, başlanmış olan bir incelemenin nasıl sonuçlandırılacağıdır. Zira daha
önce de belirtildiği gibi başlangıçta verilen teminat ancak inceleme sonucunda
çözülebilecektir.
5. Son bir konu da, WK hükümlerine göre uygulanacağı belirtilen cezalı tarhiyatın nasıl bir
tarhiyat olacağıdır.
Kanımızca 38. no' lu KDV tebliğinin bu konulara yönelik "J" bölümünün yukarıda özetlenen
sorunlarını çözümünü de kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

İMALAT MUHASEBESİ
II. BÖLÜM
Yüksel CAN
S. M.
Bu bölümde; Yevmiye ve Defter- i kebirde İmalat Hesabı ile ilgili olarak yapılması gereken
kayıtları görelim:
Uygulamada; imalatla ilgili muhasebe kayıtlan genellikle yıl sonunda hesaplanarak
yapılmaktadır. Her ay imalat hesabıyla uğraşmak yerine yıl sonunda bir defada maliyet tespiti
daha pratik ve kolay gibi görülmektedir. Ancak; yıl sonunda işlerin yoğun olduğu bir
dönemde sağlıklı bir maliyetini çıkarmak hemen hemen imkansız gibidir. Biz muhasebeciler
çoğunlukla imalatın teknik yönünü bilmediğimizden (çoğu kez bu bir sır olarak bizden de
gizlenebilir) o imalatın gerçekleştirilmesi için hayati önem arz eden bir takım maddelerin
faturaları gelmemiş, postada kaybolmuş veya mükellefin cebinde unutulmuş olabilir. Böylece
direkt olarak Kar ve Zarar Hesabını etkileyebilecek matrah ve vergi farkları çıkabilir.
Oysa; her ay sonunda o ay ile ilgili maliyetler sıcağı sıcağına tespit edilerek kayıt yapılırsa,
hammadde ve yardımcı madde alış faturalarının zamanında ve tam olarak takibi mümkün olur
ve yıl sonunda herhangi bir sürprizle karşı karşıya kalınmaz.
YEVMİYE DEFTERİ KAYITLARI
31/12/1990
İMALAT HESABI

126.000.000
Hammaddeler
Yardımcı Maddeler
Ambalaj Malzemeleri
Nakliye ve Hammaliye Giderleri
Yakıt, Enerji ve Su Giderleri

86.150.000
14.302.000
8.050.000
1.950.000
1.400.000

Malzeme ve Yedek parça Giderleri
İşçilik Ücretleri

Tamir ve Bakım Giderleri

600.000
6.900.000

800.000

Kiralar (Fabrika, İşyeri, Depo)

2.400.000

Genel İmal Giderleri

3.448.000

Aralık ayı imalat kayıtları.
Her imalatta daha değişik hesaplar olabilir. Önemli olan imalatı direkt ve en direkt olarak
etkileyen giderlerin bu hesaba aktarılmasıdır.

31/12/1990
MAMUL MADDELER

115.935.700

Etek

:

19.500 TL X 198 Adet =

3.861.000

Ceket

: 142.787 TL X 147 Adet =

20.989.700

Elbise

:

7.560.000

Takım

: 189.078 TL X 412 Adet =

77.900.000

Pantolon

: 29.145 TL X 193 Adet =

5.625.000

98.182 TL X 77 Adet =

YARI MAMUL MADDELER
Ceket

10.064.300

: 89.860 TL X 112 Adet
İMALAT HESABI

126.000.000

ARALIK ayı maliyetlerin İMALAT HESABINA AKTARILMASI
Burada detaylara fazla inilmemiş, kısa ve öz olarak gösterilmiştir. Bu mamul veya yan
mamullerin ambar kartlarında beden, model ve renk gibi detaylarının olması gerekir. Şöyle ki
MİNİ bir etekle MAKSİ bir eteğin arasında maliyet yönünden çok farklılıklar vardır.
Altınyıldız YÜNLÜ kumaştan yapılmış bir takım elbise ile İNCE KETEN' den astarsız ceketli
bir takım elbise arasında büyük maliyet farkları vardır. İleride yapılacak bir vergi
incelemesinde soruların tamamının cevaplandırılması ve cevaplandırılmayan bir husus
kalmaması için bu gereklidir. Bilgisayarlı muhasebelerde bu sorulan cevaplandırmak daha
kolaydır.
31 / 12/ 1990
SATIŞ HESABI

91.440.354
MAMUL MADDELER
91.440.354
Etek
: 19.500 TL X 86 adet = 1.677.000
Ceket
: 142.787 TL X 99 adet = 14.136.800
Elbise
: 98.162 TL X 77 adet = 7.558.474
Takım
: 189.078 TL X 360 adet = 68.068.080
Toplam : 91.440.354

Aralık ayı satılan malın maliyetinin SATIŞ HESABINA aktarılması
31 / 12 / 1990
SATIŞ HESABI

19.566.200

KAR VE ZARAR HESABI

19.566.200

Aralık ayı satış gayri safi karının KAR VE ZARAR HESABINA nakli
Yukarıdaki hesaplar o ayın satış faturaları toplamı 111.006.554 TL olduğuna göre
hesaplanmıştır. Yukarıda görüldüğü gibi:
SATIŞ MALİYETİ
SATIŞ KARI
SATIŞ BEDELİ

: 91.440.354 TL
: 19.566.200 TL
: 111.006.554 TL

DEFTERİ KEBİR KAYITLARI
İmalat Hesabı

126.000.000

126.000.000
Satış Hesabı

.
91.440.354
19.556.200

Etek

Aralık ayında satılan emtia
: 25.000 x 86 :

2.150.000
Ceket

: 165.656 x 99 :

16.400.000
Elbise : 122.727 x 77 :
9.450.000
Takım

: 230.574 x 360 :

83.006.554
111.006.554

111.006.554

Yarı Mamul Maddeler Hesabı
10.064.300
10.064.300 Kapanış Bil.
Mamul Maddeler Hesabı

115.935.700

91.440.354
24.495.346. Kapanış K.
115.935.700

Yıl sonunda Kar ve Zarar Cetvelini düzenlemek istersek durumu tekrar gözden geçirebilir ve
son kontrolleri de yaptıktan sonra bütün bir yılın kar ve zararını tespit edebiliriz.
KAR VE ZARAR CETVELİ
31.12.1990
Hammadde
343.637.080
Yardımcı Madde
28.578.374
Harici işçilik
5.865.250
Ambalaj Malzemesi
770.400
İhracat Masrafları
80.000
İşletme Giderleri
14.463.699
Genel Giderler
7.638.735
Nakil Vasıtası G.
416.567
Maaşlar
27.540.625
SSK İşv. H.
5.424.287
Konut Fonu
5.411.000
Faiz Komisyon
460.970
K.K. Ed. Giderler
1.369.047
Amortismanlar
2.600.000
Safi Kar
196.000.400
TOPLAM

640.256.434

Satışlarımız
İhracat
Kur Farkı Gelirleri
İskonto-er. Öd. Pr.
Sene Sonu Mevcudu
Mamul Mad.
Hammadde
Yarımumul
Yrd.Madde

TOPLAM :

476.612.250
102.212.489
6.700.000
1.265.453
53.466.242
24.495.346
11.200.000
10.064.300
7.706.596
53.466.242

640.256.434

Şu hususu da hiçbir zaman unutmamak gerekir ki sağlıklı bir imalat muhasebesi yapabilmek
için çok iyi Maliyet muhasebesi bilgisi gerekmektedir. İmalatı gerçekleşen atölye şefleri,
teknik personelle çok iyi bir işbirliği sağlanmalıdır. Hangi harcamaların maliyeti ne şekilde
etkilediği iyice araştırılmalıdır. Yıl sonu envanteri çok dikkatli yapılmalıdır. Şöyle ki; önemli
olan bir takım hammadde ve Yardımcı maddelerin satın alınması değil, imalatta kullanılmış
olmasıdır. Bu arada alış iskontolarının direkt olarak Kâr ve Zarar Hesabına aktarılacağı
tabidir. Değerlemede de Vergi Usul Kanununun değerlemeyle ilgili hükümleri uygulanacaktır.
FİRE hesaplarken gelişi güzel değil Ticaret Odasının işkolları itibariyle hazırladığı randıman
ve fire hesapları göz önüne alınmalıdır. Böyle bir fire oranı yoksa Ticaret Odasından yazı ile
tespiti istenebilir.

ADİL BİR VERGİ REFORMU
YAPILMALIDIR
D. Ali TURANLI
S.M.M.M.

"Ve atandı Yüksek Suguta Meclisi'ne Yargıç Maysula.
Çünkü onun terazisi kraldan yanaydı. Ve sürüldü sihamus ülkesine
Yargıç Sarkuma. Çünkü onun terazisi haktan yanaydı.
Okunmamış bir Hitit tabletinden*
I. GİRİŞ
Anayasa ve diğer bazı kanunların değişikliğin gündemde bulunduğu bu günlerde, bir
vergi reformu da gündemde bulunmaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerinden, vergi yükünü
üzerinde taşıyanların tepkileri artmaktadır. Yazımızda Vergi reformu yapılmalı mıdır? Nasıl
bir vergi reformu yapılmalıdır?" sorularıma cevap aramaya çalışacağız.
II. HAYAT STANDARDINDAN VERGİ
İşsizlik ülkemizde günden güne büyümektedir. İstihdam yaratmanın maliyeti her
geçen gün yükselmektedir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı teşvikli yatırım izinleri 1991
verilerine dayanılarak yapılan hesaplamaya göre, bölgeden bölgeye değişmekle birlikte bir
kişiye iş sağlanması için ortalama 194 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Böyle bir konumda üniversite mezunu bir kişinin iş bulma ve iş yaratma imkanlarını
değerlendirdik.
1- Üniversite mezunu bir kişinin devlet dairesinde işe başladığını varsayıyoruz. Brüt
maaş 931.000 liradır. Emeklilik 103.000, tasarruf teşvik 37.000, Gelir Vergisi 194.000,
Damga vergisi 4.000 TL dır. Net ücret olarak 593.000 TL ele geçmektedir.
2- Asgari ücretle çalışan vasıfsız bir kişinin ücret dökümü şu şekildedir. 801.000 TL
brüt, 112.000 TL SSK, 158.000 TL gelir vergisi, 3.200 TL damga vergisi, net ele geçen
530.700 TL'dir.
Bu kişinin çalıştığı işletmeye maliyeti ise 1.000.000 TL civarındadır.
3- Üniversite mezunu genç serbest çalışmayı düşünecektir. ikinci seçeneğimiz budur.
Şimdi önümüze çıkacak tabloyu görelim. ilk aşamada mesleki bir faaliyetin, kurulacak bir
düzenle verilmeye çalışılacağım düşünüyoruz. Mesleğin icrası için gerekli büro, muayenehane
gibi bir işyerinin kuruluşunu dikkate almıyoruz. Mesleki düzeninin kurulduğu varsayımından
hareket etmeye devam ediyoruz. Bu genç yıllık hiç kazanç elde etmese de asgari hayat
standardından gelir vergisi ödemek durumunda kalacaktır. Hesabı şudur; yıllık olarak yaklaşık
10 milyon lira, aylık 835.000 TL civarında bir rakama isabet etmektedir.
Bu gencimizden, ilerisi için ekonomide, kendisine iş sağlayacağı gibi daha sonra
istihdam yaratacağı da düşünülmelidir.
4. Bir başka örneklememiz, Emlak Vergileri ve Katma Değer Vergisi yönünden
olacaktır. İstanbul'un mutena semtlerinden birinde 145 metrekare bir konut satın alan bir
kişinin ödeyeceği vergileri araştırdık. Bu konut 150 metrekareden küçük olduğu için bir defa
katma değer vergisi ödemesi yapmayacaktır Yine yeni bina oluşu nedeniyle, alım ve satım
vergileri olmayacaktır. Ayrıca bu konutu satın alan kişi 31.12.1992 tarihine kadar herhangi bir
emlak vergisi de ödemeyecektir. Bu işlemler tamamen vergi ödenmeden gerçekleşecektir.
Yine
İstanbul'un gecekondu mahallesinde iki göz evi olan bir kişinin bile kendi beyanıyla
bir emlak vergisi ödediği bilinmektedir.
Bir örneklememiz de faiz gelirlerinden olacaktır. Şöyle ki; 100 milyon TL faiz geliri
elde eden bir kişinin ödediği vergilerin dökümü aşağıdaki gibidir. Gelir Vergisi ve fon
11.000.000 TL, net ele geçen 89.000.000 TL'dir aynı gelirin, Gelir Vergisi mükellefi olması
durumunda, Gelir Vergisi fonlarla birlikte 35.800.000 TL'dir. Yine aynı gelirin Kurumlar
Vergisi 49.220.000 TL'dir. Birkaç kesit olarak örnekler verdik. Örnekleri artırmak
mümkündür.

III. SONUÇ
Vergi reformu yapılırken, vergilerin adil olması, vatandaşın ekonomik ve mali gücüne
göre vergilendirilmesi, vergide adalet prensibinin temel öğesidir:
Hiçbir kesimin çıkarları düşünülerek hareket edilmemelidir. Adil bir vergi sisteminin
kurulması ön planda tutulmalıdır.
Sonuçta denebilir ki;
Adil bir vergi sistemi için,
1- Mükelleflerin kazançlarının vergilendirilmesi, zararların kabul edilmesi gerekir.
2- Götürü sisteminin kaldırılması, basit bir vergileme ile belge nizamının içine
alınması gerekir.
3- Lüks tüketimin caydırıcı şekilde vergilendirilmesi gerekir.
4- Tarım kesiminin daha kapsamlı vergilemeye alınması gerekir.
5- Gelir beyanı gibi, giderlerin de birleştirilerek beyanının sağlanması gerekir.
6- Defter tutma hadlerinin yükseltilmesi gerekir.
7- Muaflık ve istisnaların yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
8- Gelirlerin kaynaktan vergilendirilmesine ödem verilmesi gerekir.
9- Bu vesile ile spekülatif kazanç elde etmek isteyenleri caydırıcı bir şekilde
kaynaktan vergilendirmek gerekir.
10- Vergi sisteminden ayrı düşünülemeyen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik müessesesinin yeniden gözden geçirilerek, yetki
ve sorumluluklarıyla Vergi Sisteminin içine oturtulması gerekir.
Vergilemede amaç "bağcıyı dövmek değil, bağdan üzüm yemek" olmalıdır.

GEÇİCİ VERGİNİN MALEN VE RE'SEN
TARH EDILMESI YASAL MİDIR?
Metin BAŞER
S.M.M.M.

Peşin Vergi, 1.1.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2361 sayılı kanunun 83. maddesiyle, Gelir
Vergisi Kanununa mükerrer 117. madde olarak eklenmiştir. Uygulamada görülen kargaşa ve
yanlışlıklar nedeniyle olacak ki, söz konusu madde 1.1.1983 tarihin de yürürlüğe giren 2772
sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı için getirilmiş olan "Peşin Vergi" yürürlükten
kaldırılmasından 3 yıl sonra, 1.1.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3239 sayılı kanun ile tekrar
isim değiştirerek "Dahili Tevkifat" adı altında Katma Değer Vergisine bağlı olarak
uygulanmaya başlanmıştır. 1986-1987 ve 1988 takvim yıllarında uygulanan Dahili Tevkifat
Sistemi ise 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3505 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanununa
mükerrer 120. Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 40. maddeleri olarak vergi
hukukumuza dahil olunmuştur.
Gelir Vergisi Kanununa ve Kurumlar Vergisi kanununa eklenen bu maddeler ile; geçici vergi
esasına göre, içinde bulunulan yıl kazanç için avans niteliğinde ödenecek Gelir veya
Kurumlar vergilerine mahsup edilmek üzere ödevlilerce peşin olarak ödeme yapılması
öngörülmüştür. Bu niteliği itibariyle geçici vergi, verginin önceden tahsili veya mükellef
açısından verginin peşin ödenmesi özelliğini taşımakta olup, nihai vergi karakterinde
bulunmamaktadır.
Gerek Gelir Vergisi kanununun mükerrer 120. maddesi, gerekse Kurumlar Vergisi kanununun
mükerrer 40. maddesinde;
"... Geçici Vergi tutarı, içinde bulunulan yılda verilen Yıllık Beyanname üzerinden
hesaplanan Gelir/Kurumlar Vergisinin, ticari ve mesleki kazanca isabet eden kısmının %30%50'sidir..." şeklinde ifade edilmiştir.
Kanun Koyucu burada Geçici Verginin hesaplanmasında esas olanın Yıllık Beyanname
olduğunu vurgulamaktadır.
Vergi incelemeleri, içinde bulunulan takvim yılının hesapları üzerinde yapıldığı gibi,
genellikle geriye dönük de yapılmaktadır. Bu incelemeler neticesinde, matrah farkı tespit
edildiği takdirde
V,U.K.' nun 29. ve 30. maddelerine göre ikmalen ve re'sen gelir veya kurumlar vergisi
salınmaktadır, Uygulamada salınan bu vergiler için gelir vergisi mükelleflerine % 30,
Kurumlar Vergisi mükelleflerine ise % 50 niteliğinde cezalı geçici vergi tarh edilip, ayrıca
ödeme tarihine kadar da; hesaplanan geçici vergilere 6183 sayılı A.A.T.U.H.K' nun 51.
maddesine göre gecikme faizi uygulanmaktadır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı"geçici vergi" konusunda 154 , 157 ve 163 seri numaralı Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile, 36, 37 ve 38 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel tebliğlerini
yayımlamıştır. Yayınlanan bu tebliğlerde; vergi incelemeleri neticesi tarh olunacak Gelir veya
Kurumlar vergilerine göre geçici vergi tarh edilip edilemeyeceği açıklanmamıştır
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesinde geçici verginin Yıllık
Beyanname üzerinden hesaplanan Gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinden hesaplanacağı
tartışmasız belirtilmiştir. Bu durumda incelemeler neticesi bulunan matrah farkları üzerinden,
ikmalen veya re'sen tarh olunacak vergilere geçici vergi hesaplanması kanaatimce yasal
değildir.

Konu ile ilgili olarak, Danıştay 3, Dairesi Gelir Vergisi mükellefleri için 7.6.1991 tarih E.
1990/2203 K. 1991 /2052 Sayılı kararı, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise Danıştay 4.
Dairesi 22.5.1991 tarih E. 1990/2791, K. 1991/1937 sayılı kararında özetle; ikmalen ve re'sen
yapılan tarhiyatlarda geçici verginin tarh edilmesinde isabet görmemiştir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yasa maddelerinin bu haliyle uygulanmasının ihtilaflara ve
kargaşaya yol açmaması açısından ya yasa değişikliği yapmalıdır. Veya İçtihadı Birleştirme
Kararları beklenilmeden bu boşluğu tebliğlerle doldurması gerekir.
Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmalarda, yukarıdaki mahkeme kararları
doğrultusunda uzlaşma sağlanması halinde, ihtilafların azalacağı kanaatindeyim.

