8 ŞUBAT'TA YAPILAN ODALAR BİRLİĞİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
Bu meslek ne İstanbul odasının, ne Güney
odalarının, ne Ege odalarının, ne
muhasebeci ve müşavirlik ayırımcılığını
yapan grupların, ne de benden başka kimse
yok deyip kurumların önüne geçmeye
çalışan kişilerindir. Bu meslek, emeği ile
geçinen herkesin mesleğidir.
Yahya ARIKAN
İ.S.M.M.M.O. Başkanı
Ağustos ayından beri süregelen Odalar Birliği Yönetim Kurulu'nun değişmesi tartışmaları
Eylül 1992'de yapılacak, 3. olağan genel kurula kadar ertelenmiş bulunmaktadır.
8 Şubat'ta yapılan olağanüstü genel kurula unutulmayacak bir divan oluşumuyla başlandı.
Çünkü yayınladıkları deklarasyonlarda hukuka uymadıkları için eleştirdikleri Odalar Birliği
yöneticileri ile tamamen hukuk dışı bir divan oluşumunda beraber olan oda yöneticisi ve
delegeleri, hukuka saygıyı kanıtladılar ve birlik yöneticilerini haklı çıkardılar. Sayım
yapılmadan, kongreye kaç kişinin katıldığı tespit edilmeden ve bu usulsüzlüğü onaylayan
hükümet temsilcisi ile delegelerin gözleri önünde divan tamamen hukuk dışı oluştu. Sonradan
322 imza olduğu açıklanan fakat seçim oylamasına 562 delegenin katıldığı bir genel kurul
yaşandı.
Saat 10.00'da başlaması gerekirken çünkü ikinci toplantı ve çoğunluk şartı yok kendi
delegeleri gelmedi, diye genel kurulu 11.00'da başlatan ve buna alet olan delege ve birlik
yöneticilerini gördü bu genel kurul.
28-29 Eylül 1991 tarihinde yapılan genel kurulda, İstanbul odasını kendi delegelerinden olan
bir gurubun üyeleri ile beraber hareket etmekle suçlayan Güney ve Ege odalarının, İstanbul
odasının bu delegeleriyle birlikte olup birlik yöneticilerini savunduğunu gördü bu genel kurul.
Birlik yönetimi çalışmıyor diye istifa eden yöneticilerin, şimdi birliğin savunucusu duruma
geldiklerini gördü bu genel kurul.
Çorum da yapılan odalar toplantısında, yerel basına muhasebeciler ayıklandı birlik
yöneticilerini değiştirmek istiyor diyen " sloganlarla çıkan ve pankartı taşıyanların, daha
sonra birlik yöneticisi olunca nelerin değiştiğini açıklamadan, onların savunucusu durumuna
geçtiğini gördü bu genel kurul.
Yine daha düne kadar birbirleri ile çelişen ve ters düşen in sanların, odaların bazı menfaatler
çerçevesinde birlikle olabildiklerini gördü bu genel kurul.
Bütün bunlardan seçim talebin görüşülmesi geçildi ve seçim isteyen odalar olarak neden
seçim istediğimizi aşağıdaki başlıklarla:
· Yönetmeliklerimizi hayata geçiremediklerini.
· Başvuru müracaatlarını sonuçlandıramadıklarını
· Ücret tarifemizde 3 başlı oluşum yarattıklarını
· Kaçak çalışanlara karşı çözüm üretemediklerini,
· Sosyal güvenlik sorunu çözemediklerini,
· Odalar arasında büyük oda, küçük oda, Anadolu odaları gibi ayırımcılığı körüklediklerini,
· Kendilerine yakın odalara maddi destek ve yardımları ile birlik yanlısı odalar ve birlik
karşıtı odaların oluşmasını sağladıklarını
· Hiçbir odada olmayan SM ve SMMM unvan ayırımcılığını körüklediklerini.

· Meslek mensubu olduğunu belgeleyen kendilerine yakın bir iki odasında hiçbir odanın
üyelerinin kimliklerini ve vermediklerini
· Aylardan beri süre gelen demokratik taleplere yüz çevirerek karda kış da genel kurul
yaparak hukuku çiğnediklerini
· 71 odayı ve yaklaşık 40000 meslek mensubunu, basında, televizyonda ve kamuoyunda
temsil edemediklerini.
genel kurul ve delegelerine anlattık.
Odalar adına söz alan diğer delege arkadaşlarımız bu görüşlerin aksinde bir görüş
getiremezlerken, yukarıdaki görüşleri savunmuşlardır. Sadece sürenin az kaldığından seçime
hayır demişlerdi. Yalnız bizim talep tarihimiz 3 Ekim 1991'dir. Birlik yöneticileri kısıtlı
olarak süreyi uzatmış ve bugüne getirmiştir. Seçime hayır diyen delegelerde bu usulsüz
davranışı onaylamış ve yarınlarda birlik yöneticilerine
"çalışmak zorunda olmadığın gibi istediğin zamanda karar alabilirsin demişlerdir.
Bunun yanı sıra da yönetimin başarısızlığını ve mesleğin bugüne gelmesinin faturasını
İstanbul odasına yüklemeye kalkmışlardır.
Değerli arkadaşlarım,
Bu meslek ne İstanbul odasının, ne Güney odalarının, ne Ege odaların, ne muhasebeci ve
müşavirlik ayırımcılığını yapan grupların, ne de benden başka kimse yok deyip kurumların
önüne geçmeye çalışan kişilerindir. Bu meslek, emeği ile geçinen herkesin mesleğidir.
8 Şubat bize göre meslekte bir dönüm noktasıydı. Bu genel kurulda !
· Seçim isteme gerekçelerimize katılıp, genel kurulda söz almayan bazı oda başkanlarımızı
tanıdık.
· Tüm olumsuzluklara katılmalarına rağmen sadece bölgemizden biri yönetimde kalsın diye
seçime hayır diyenleri tanıdık.
· Ağustos ayında bu odalar birliği bitmiştir diye seçim yapılması için imza toplayan, 3
arkadaşı ile birlikte istifa eden, kişisel hırslan uğruna üyesi olduğu odanın yıpratılması
çalışmalarına diğer odaların yanında katılarak kendi odasını yıpratmak isteyen kişi ve
arkadaşlarını tanıdık.
Seçime " evet diyen 214 delege mesleki sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Yarınlarda
iktidara gelebilmek için seçime hayır, deyip sonuç açıklanınca buz kesilen, sevinemeyen ve
girdikleri yükün ağırlığı omuzlarına çökmüş delege arkadaşlarımı da bu kadar
olumsuzluklarla dolu bir yönetime sahip çıkabilme cesaretini gösterdikleri için kutluyorum.
Mesleği ve meslek sorunlarını unutan ve odalar birliğimizi "yönetim yanlısı odalara yardım
derneği" haline getiren birlik yöneticilerimizi de kutlamak gerekiyor.

VERGİNİN KUTSALLIĞI
İç ve dış güvenlik görevi ne denli kutsal ise;
vergilendirme görevi de o denli kutsaldır ve
devletin varlık gereğidir.
Av. Rafet FARALYALI
Kısaca, kamu harcamalarına toplumsal bireyin gücü oranında katılımına vergi diyoruz.
Vergi gereği neden doğmuştur, vergi niçin zorunludur ve vergi niçin kutsaldır?
İnsan oğlunun toplumsal yaşama geçişi ile birlikte vergi kavramı ve gereği doğmuştur.
İnsanın bireysel olarak yaşadığı tarihsel evrimde onun özgürlüğünü yalnızca doğa ve fizik
kanunları sınırlamakta ve bu yaşam evriminde kuvvetli olan zayıf üzerinde dar çevresi içinde
de olsa egemenlik kurmakta ve bu suretle tahakküme dayalı sübjektif bir kurallar düzeni
oluşturmaktadır. Bu yaşam şeklinde objektif bir hak ve vergi olgusu ve düzeni yoktur. Bunun
yerine doğa ve fizik gücüne dayalı bir baskı ve soygun düzeni ve kuvvetlinin kişisel hırslarını
doyurduğu bir düzen vardır.
Bu özgürlük ve baskı kazanmasının egemen olduğu yaşam biçimine karşı ezilen; zayıfların bir
araya gelip toplumsal yaşam kurallarını tespit ile basit devlet yaşamına geçmeleri sonucu
doğal haklar kavramları ve anayasal kurallar oluşmuş, bu kurallar içinde de vergi kavramı
yer almıştır. Basit devletin oluşumu, ister Kuran veya Tevrat'ta da bahsi edilen ve bilhassa
J.J. Rousseau ve E. Kant 'ın savunduğu sosyal sözleşme teorisine bağlansın ister Hobbes 'un
mutlakıyetçi teorisine, Locke' un liberal teorisine veya doğacı teorilere isterse de sosyolojik
teorilere bağlansın, bireyler birbirlerinin doğal hakkına saygı göstermeyi karşılıklı olarak
taahhüt etmektedirler. Bireylerin bu taahhütlerine uymamaları halinde, uyumu yerine
getirecek bir üstün güce gereksinim duyulmaya başlamaktadır.. Bu üstün
güç, bireylerin gücünden üstün olduğuna inanılan devlet otoritesidir. Basit devletin
otoritesinin işlerlik kazanabilmesi için bu otoriteyi devlet adına kullanacak bireylere
gereksinim vardır. Burada da karşımıza devlet kamu personeli çıkmaktadır. Basit devlette
kamu personelinin ilk görevi bireylerin en kutsal varlıkları olan yaşam ve özgürlük
haklarına saygısızlıktan ortadan kaldırmak ve bu doğal haklar,·. sahiplerine teslim etmek
olduğundan yapılan bu işlev de kutsal addolunmuştur. Askerlik görevinin kutsallığının temeli
bu yargıya dayanmaktadır. Basit devlette hakkı koruyan ve dağıtan adalet sisteminin de
kutsallığı buradan gelmektedir. Bu kutsal hakların korunması için gerekli olan maddi finans
işlevini ifade eden vergi de gene bu nedenle kutsal sayılmıştır. Vergi olmazsa doğal hakları
koruyabilecek ve dağıtabilecek devlet otoritesinin de işlerliği olmayacağı ortadadır. En yüce
haklardan olan yaşam ve özgürlük haklarının varlığını sürdürebilmek için kamu personeli ne
kadar gerekli ise, bu personelin işlevini yerine getirebilmesi için de vergi o oranda gereklidir.
Bu kutsal görevini yapan kamu personelinin bu görevi ne denli kutsal ise, vergi de bu denli
kutsaldır.
Gelişmiş devlet örgütünde de milleti ve vatanı ile devleti koruyan iç ve dış güvenlik görevi ne
denli kutsal ise ve hak dağıtan yargı görevi ne denli mülkün temeli ise verilendirme ve vergi
toplama görevi de o denli kutsaldır ve devletin varlık gereğidir.
Verginin devletin varlık gereği olduğunu anlatmak ve bireylerine bunu inandırmak ve bu
konuda yurttaşını eğitmek de devletin görevidir.

28 ŞUBAT - 1 MART 1992 GÜNLERİNDE ANKARA'DA YAPILAN TÜRKİYE 15.
MUHASEBE KONGRESİ SONUÇ RAPORU
Siyasi ve ekonomik gelişmeler paralelinde, muhasebe mesleğinin evrensel olma niteliği
artmış ve tek pazarda çalışmaya doğru yönlenmiştir.
Ara teması " Dünya da Türkiye'de Muhasebe Mesleği "olarak belirlenen Türkiye
l5.Muhasebe Kongresinde. açılış oturumunda 3, komisyon çalışmalarında da on dört olmak
üzere top 17 değerli bildiri sunulmuştur. 15 yorumcu ise tebliğ olacak kadar kapsamlı değerli
yorumları ile bildiri sahiplerinin konularını irdelemişler. Çeşitli konularda görüşler
getirmişlerdir.
6 oturum başkanı ile birlikte toplam 38 kişinin fiilen tebliğ sahibi yorum oturum başkanı
olarak sundukları görüşler yanında Kongre konularının çok zengin bir kadro ile tartışılması
olanağı elde edilmiştir.
Komisyonun çalışmaları sonucun da oluşan raporları değerlendirdiğinde Türkiye 15.
Muhasebe Kongresi genel sonucunu aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
1-Üye olmak için resmen başvuruda bulunduğumuz AT' da, 1993 tarihinden itibaren
muhasebe meslek mensuplarını tekabiliyet esasına dayanarak üye ülkeler arasında serbest
dolaşımın öngörüldüğü göz önünde bulundurulduğun 'Türkiye'nin de bu konuda gerekli
çalışmalarını yaparak bu pazarda görev almaya hazır olması gerekmektedir.
2- Muhasebe meslek mensuplarının görev alanları AT ve diğer ülkelerdeki uygulamalar göz
önünde bulundurulduğunda; şöyle olmaktadır:
1) İşletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması genişletilmesi,
2) Muhasebe kayıt düzeninin yürütülmesi, finansal tabloların ve çeşitli finansal raporlanın
düzenlenmesi,
3) Çeşitli kurumların müşteriden istediği her türlü mali bilgilerin hazırlanması,
4) Müşterinin ihtiyaç duyduğu her konuda danışmanlık hizmetlerini verilmesi,
5) Finansal tabloların denetlenmesi, denetim raporlarının hazırlanması onayı,
6) Finansal tablolarla diğer mali ve ekonomik rapor analizlerin yapılması,
7) Müşteriye geleceğe ait finansal planlama yapmasında danışmanlık hizmetinin verilmesi
8) ilgili kurumlar veya müşteri adına bilirkişi olabilmesi ve bilirkişilik raporu düzenlenmesi,
9) Müşteriye bilgisayar hizmetlerinin verilmesi ve muhasebe paket programların yapılması,
10) İdari ve Adli yargıda mali konularda müşteriyi temsil edebilmesi.
Ülkemizdeki uygulamaları da yukarıdaki muhasebe meslek mensupları görevlerindeki
gelişmeye paralel olarak düzenlemek uygun olacaktır.
11) Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Denetim Standartları da öz önünde
bulundurularak Ulusal Muhasebe Standartları ve Ulusal Denetim Standartlarının
oluşturulması gerekmektedir.
Bu konuda Birliğin önderliğinde bir hazırlık komisyonu oluşturulması uygun olur.
12) Söz konusu standartların oluşturulması, uygulamasının sağlanması, geliştirilmesi ve
gelişimin izlenmesi amacı ile bağımsız ve sürekli bir " Muhasebe Standartları ve Denetim
Standartları Kurulu " yasa ile oluşturulmalıdır.
13) Yukarıda sözü edilen Kurul' da; tüm ilgili taraf ve kurumların katılım ve bağdaşımı
amacıyla, " Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği " başta olmak üzere ilgili kesim ve kuruluşların temsili gerekmektedir.
14) Kurul çalışanlarının standartlar haline dönüştürülmesinde uluslararası benzer kurulların
uyguladığı görüş alma süreçleri öz önünde bulundurulmalı ve çalışmalarında özerk
olmalıdır. İhtiyaçlara göre standartların günün koşullarına kolayca uyumu sağlanabilmelidir.
15) Kurulca söz konusu standartlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Bazı özellikli konularda söz
konusu standartlar tavsiye niteliğinde de olabilir. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, temel çerçevesi çizilen
standartların uygulamasına ait açıklayıcı bilgileri sürekli olarak yayınlamalı, bu konuda
üyelerine rehberlik etmelidir.

16) 3568 sayılı yasanın eksik yönleri tamamlanmalı, bazı maddeleri uygulamada görülen
aksaklıktan giderecek şekilde düzeltilmelidir. Bu amaçla Birlik bünyesinde bir komisyon
kurularak 3568 sayılı yasanın aksayan yönleri düzeltilmelidir. kongre de özellikle düzeltilmesi
gereken konular aşağıdaki gibi vurgulanmıştır:
a- Meslek yasanın adı değiştirilmeli ve bağımlı çalışanları da kapsamalıdır.
b- Meslek unvanları kısaltılmalı ve yeniden düzenlenmeli. Serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir görev alanları net olarak yeniden
belirlenmelidir. Meslek mensuplarının ortak çalışma imkanı getirilmelidir.
c- Unvan almak için mezun olunması aranan eğitim kurumlarının sayısı yeniden gözden
geçirilmelidir. Meslek mensubu olmak için aranan mesleği derslerin kredi saatine göre, eğitim
kurumlarının yeniden belirlenmelidir. Unvan almak için öngörülen sınav konulan yeniden
gözden geçirilmeli ve muhasebe derslerinin ağırlığı diğer ülkelerde olduğu gibi en az % 50'ye
çıkartılmalıdır. Staj süreleri Avrupa Topluluğunun 8. Yönergesinde öngörüldüğü biçimde
yeniden düzenlenmelidir.
d- Yönetmeliklerin çıkartılması ve değiştirilmesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın
onay koşulu kaldırılmalı ve Birlik bu konuda etkili olmalıdır. Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nın Birlik üzerinde vasiyeti kaldırılmalıdır. Mesleğin gelişmesi için örgütün özerk
çalışmasına imkan tanımalıdır.
e- Yıllık ücret tariflerinin Maliyet ve Gümrük Bakanlığı'nca yayınlanması yerine her oda
kendi ücret tarifesini Birliğin onayını alarak yayınlamalıdır.
f - Yasanın 4. maddesinde yer alan " düşünce suçları " yasadan çıkartılmalıdır.
g- Yasanın geçici madde hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve bazı
kesimlerin mağduriyetlerinin gönderilmesi için ilgili madde hükümlerinde düzeltmeler
yapılmalıdır.
h- Odalar Birliği ve odaların örgütlenme biçimleri çalışma usul ve esasları gözden
geçirilmeli ve aksayan yönleri düzeltilmelidir.
ı- Odalar Birliği'nin, odaları etkin bir biçimde denetleyebilmesi için gerekli yetkiler Birliğe
verilmelidir.
j- 01.03.1989'dan önce çalışma süresini belgeleyen bir defaya mahsus olmak üzere sınavla
meslek unvanlarını almalıdırlar.
17) Tüm kesimlerin muhasebe servislerinde çalışanların mutlaka ruhsatlı meslek mensubu
olmasının sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
18) Meslek mensubu olmak için Avrupa Birliği tarafından öngörülen eğitim programlarını
etkin bir biçimde uygulanabilmesini sağlamâ bakımından Yüksek Öğretim Kuruluna
muhasebe fakültelerinin kurulması ve yasa çıkıncaya kadar İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bünyesinde muhasebe ve finansman bölümünün açılması konusunda müracaat
edilmelidir.
19) Meslek mensuplarının riske karşı sigortalının yaptırılması olanağı sağlanmalıdır.
20) Reklam ve ticaret yapma yasağı kaldırılır.
21) İşletme defteri Fransa'da olduğu gibi götürü mükellefler tarafından tutulması gereken
ve yapılan tahsilatların ve ödemelerin kaydedildiği bir defter şekline dönüştürülmeli
gerçek usule tabi tüm mükellefler ise bilanço esası kapsamına alınmalıdır.

MESLEKTAŞLARA SESLENİŞ
Bu süreçte amacımız ihtiyaçlara cevap
veren meslek mensupları olmaktan
ziyade ihtiyaçların tespit ve
oluşumundaki hedefleri saptayan
koordinasyon görevi üstlenen meslek ve
meslek mensupları olmalıdır.

İsmail Hakkı GÜNEŞ
S. M.
Muhasebe ve muhasebecilik mesleği ekonomik ve sosyal ihtiyaçların gündeme getirdiği
problemlere çözüm ihtiyacından doğmuştur. Bu istek ve ihtiyaçlar var olduğu sürece bu
meslek de varlığını sürdürecektir. Hedefimiz mesleğimizin layık olduğu konuma gelmesi,
meslek mensuplarımızın da hak ettiği platformda yerlerini almasıdır.
Bu oluşumdaki görev ve sorumluluk belirli kişi ve grupların değil tüm meslek
mensuplarınındır. Bu oluşumda herkes kendini sorumlu ve ödevli saymalı, kurumsallaşma
doğrultusunda katkı ve desteğini vererek çalışmalara katılmalıdır. Aksi takdirde " şovu
kendileri yapan kişi veya kişiler " kalıbına girilir ki bunun sonunun sürekli hamallık ve
bulunduğu yere çakılıp kalmak anlamına geleceği unutulmamalıdır.
Teknolojinin gelişmesiyle, bireylerin istek ve ihtiyaçları artmış, Ulusal ekonomi ve sosyal
yapı bu istemleri göz önüne alan bir yapılanmayı zorunlu kılmıştır. İşte bu süreçte amacımız
ihtiyaçlara cevap veren . meslek mensupları olmaktan ziyade ihtiyaçların tespit ve
oluşumundaki hedefleri saptayan, koordinasyon görevi üstlenen meslek ve meslek mensupları
olmalıdır.
Hedefimiz belli, amaçlar bellidir. Bu amaca ulaşmak ise kurumsallâşmadan geçer.
Kurumsallaşmayı sağlamanın ilk yolu da meslek örgütlerine sahip çıkmakla olur.

TÜRKIYE'NİN VERGİ ÇIKMAZI
Sabri TÜMER
S. M. M. M.
Çağdaş devlette kamu giderlerinin karşılanmasında başvurulan en önemli kaynak
vergidir. Adaletli ve sistemli vergi gelirleri olan devletler, savurgan bir zihniyete sahip değil
ise uluslarını sosyal ve ekonomik gelişmişliğe götürür. Aksi ise devletin ve ulusların sosyal
ve ekonomik dengesini bozarak yozlaşmalara sebep olur. Türkiye Cumhuriyeti bugünkü
çağdaş vergi sisteminin temellerini 1950 yılında atmasına rağmen, vergi adaletini, vergi
toplama sistemini, vergi verme alışkanlığını maalesef tam olarak gerçekleştirememiştir. Batı
Avrupa devletlerinde GSMH %25 'den başlayarak %39'a kadar varan oranları vergi yükü
olarak hazineye intikali sağlanabildiği halde, Türkiye'de 1990 yılında bu oran % 15.5
olarak gerçekleşebilmiştir. Giderlerini karşılayacak sağlam kaynak bulamadığı için,
gelirinden fazla gideri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yılların birikimiyle ( 1991 yılı
verilerine göre bugün karşımıza çıkardığı tablo şudur:
- 89 trilyon TL. İç borç,
- 50 milyar dolar dış borç,
- 30 trilyon bütçe açıkları,
- 24 trilyon emisyon hacmi,
- % 70 enflasyon
- 5 milyon işsiz insan...
Böyle bir tablonun oluşmasındaki sebepleri ve buna bağlı olarak önerilerimi, muhasebe
mesleğine mensup bir kişi olarak sorunun çözümüne yardımcı olur amacıyla açıklamak
istiyorum.
· Vergi idaresindeki yapılanmanın yanlışlığından dolayı sağlıklı ve sistemli vergi
toplanamamaktadır. Batı Avrupa devletlerinde yerel yönetimlerden merkeze doğru vergi
idaresi örgütlenirken, Türkiye'de Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkezden bütün vilayetleri
örgütleyerek idare etmeye çalışmaktadır. Böyle bir yapılanma anında karar verme yetkisini
yok ederek olayın akışını yavaşlatmaktadır. Bu olumsuz uygulamayı yok etmek için gelir
idaresinin yeniden örgütlenmesi gerekmektedir.
· Ulusun vergi verme alışkanlığını daha ileri boyutlara götürecek bir eğitimin oluşmasına
gereken önemi verilmelidir. Türk toplumunun ticari ve sınai alandaki atılımları yenidir. 1950
yılına kadar aşar sistemiyle vergi veren mükelleften bir anda büyük özveriler beklemek bizce
hayaldir. Eğitimi yaygınlaştırmak suretiyle bu hayali gerçekleştirmek mümkündür.
· Batı Avrupa devletleri işletmelerin sağlıklı büyümesini, vergiciliğin sağlıklı gelişimini
muhasebe bilimi ve mesleğine bağlayarak, muhasebe mesleğini 100 yıl önce yasal statüye
kavuşturduğu halde, Türkiye bu gerçeği ancak 1.6.1989 tarihinde uygulamaya sokabilmiştir.
Bu geç kalmışlık ulusumuz için kayıp yıllardır. Kayıp yılların telafisi bu tarihten sonra
devletin muhasebe mesleğine gereken önemi vermesiyle mümkün olacaktır.
· Yürürlükte olan vergi yasalarımızdaki bazı maddeler vergi adaletini zedeleyerek vergi verme
arzusunu kırmaktadır. Örneğin; Gelir Vergisi yasamızın mükerrer 1 16. maddesine istinaden
hayat standardı esası adı altında baş vergisi alınırken, Kurumlar Vergisi Yasası'nın 8.
maddesinde 18 değişik işkoluna vergi istisnaları getirilmektedir. Vergi Usul Yasamızın
353/1-2 maddelerine istinaden belge alışverişine önem verilerek işyerleri kapatılıp,
mükellefler hapishane ye atılırken, belge düzenini ve vergi yasalarını altüst eden yaklaşık 750
bin götürü vergi mükellefi hala varlığını sürdürmektedir. Vergi yasalarındaki bu
adaletsizlikler mutlaka ortadan kaldırılmalıdır.
· Vergi idarelerinin bina, araç, gereç, yetişmiş eleman eksikliği ve ücret yetersizliği içerisinde
bulunması, mevcut sistemin sağlıklı çalışmasını zorlaştırmaktadır.
Bu önerilerimiz sadece belli başlılarıdır. İnsanlara mutlu bir Türkiye'nin yaratılması ancak
adaletli bir bölüşümle mümkündür. Bölüşümün temeli adaletli vergidir. Bu da çok

kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi almakla gerçekleşir. Arzumuz o ki, DYP-SHP
koalisyon hükümetinin hazırlamakta olduğu vergi reform paketinden bu yönde cesurca
alınmış kararlar çıksın.

YÖNETİMDE MUHASEBE'NİN YERİ
Tülay ÖZAY
S. M. M. M.
Her çaptaki işletme ve kuruluşlarda muhasebe verileri, yöneticilerin gelecekteki yönetim
gereksinmeleri için yönlendirici veriler olmaktadır.
Bir işletme, iş hacmini ve kârlılığının yükselmesini pazar payının genişlemesini, finansal
sorunlarının aşılmasını, net çalışma sermayesinin arttırılmasını, gelecekte beklenilen mal
veya hizmet satışlarını, satışların mamul bazındaki dağılım dengesini, satışlarının maliyetini,
faaliyet giderlerinin asgari ölçüde gerçekleştirilmesini, yeni yatırım olanakları gibi kısa veya
uzun vadeli değişik amaçlara ulaşmak isteyebilir. İşletmenin başarısı ise belirlenen amaca
ulaşma derecesi ile ölçülmelidir. Amaç ne olursa olsun günümüzde muhasebe verileri
yöneticinin amaçlarına hizmet eden bir araç niteliğindedir.
Yönetici faaliyet limitini belirlerken, elindeki kaynaklar ile faaliyetini dengelemek
zorundadır. Karar aşamasında maliyet ve gelirlerin tahmin edilmesi ise muhasebe verileri ile
sağlanacaktır.
Muhasebe verileri, alınacak kararlara ve planlamaya yardımcı olarak geleceğe yönelik,
işletme faaliyetlerini kontrol etmeye yardımcı olarak da güncel faaliyetleri yönlendirme
fonksiyonuna sahiptir.
Bütçenin kontrolü, planlar, programlar, muhasebenin geçmiş dönemler hakkında vermiş
olduğu rakamlara dayanır. Daha önceden saptanan bütçe ve standartlar ile güncel tablo
karşılaştırmaları sonucu bulunacak farkların analizi yardımıyla, gelecekteki dönemlerin
üretim, maliyet ve satış planları yapılır. Bir işletmede eskimiş bir demirbaşın yenilenmesi
kararını alırken yenilemenin kârlılığının hesaplanması gerekir.
Muhasebe, işletme içinde önemi her geçen gün artan bir kontrol aracı olmak durumundadır.
İşletme yöneticileri, fili maliyetler ile, bütçeleşen maliyetleri karşılaştırarak, işletmenin
gidişini kontrol edebilir, fiili maliyet ve bütçeleşen maliyet farklarının analizi ve bunların
nedenlerinin araştırılması ile gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Bu karşılaştırmalar ise
yöneticinin kendisini , alt kademe yönetim birimlerini ve departmanların verimlilik kontrolü
mekanizmasının da işlemesini sağlar.
Muhasebe verileri işletme içinde olduğu kadar, işletme dışındaki, işletme ile ilgili kişi
veya kuruluşlar için de yönlendirici olmaktadır.
Sonuç olarak muhasebe çağdaş yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır.

KREDİ KARTI SİSMETİ VE
BANKALAR AÇISINDAN MUHASEBESİ
Y. Doç. Dr. Gülümser ÜNKAYA
Marmara Üniversitesi
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi
Kredi kartları, kartı çıkaran kuruluş tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde;
sahibine alışveriş anında nakit veya çek kullanmaya gerek kalmaksızın mal ve hizmet satın
alma olanağı sağlayan ödeme araçlarıdır Mal ve hizmeti kredi kartı ile satan işyeri, alacağını
kartı çıkaran kuruluştan tahsil etmekte, söz konusu kuruluş ise daha . sonra kart sahibi
müşterisinden işyerine ödediği harcama bedellerini geri almaktadır. Her ay belirli bir gün ya
da hafta içinde kredi kartı şirketi kart sahibine ilgili aya ait işlemleri, yapılan harcamaları ve
ödenmesi gereken miktarları gösteren bir harcama ek stresi gönderir, ödemenin tamamının
belirlenen günde yapılması halinde ( bankanın bildiriminden yaklaşık 5-10 gün sonra ), kart
kullanıcısından faiz alınmaz, fakat daha sonra yapılan ödemelerde belirli faiz
alınmaktadır.
Kredi Kartı' sisteminin başlıca üç unsuru vardır :
1- Kredi kartı çıkaran kuruluş (banka veya diğer bir mali kuruluş )
2- Kredi kartı kullanan müşteri ( kart sahibi )
3- Kredi kartını, satışlarında ödeme aracı olarak kabul eden
işyerleri ( anlaşmalı işyeri )
Kredi kartı kuruluşu bir banka ile sözleşme imzalamakta, banka önce kredi kartı
pazarlamasını yapmakta, sonra da kredi kartı hizmetlerinin nakdi yönünü kredi kartı
sisteminin üç temel unsurunu da kendi müşterisi olduğundan, kredi kartı sahibi sözleşmeli
satıcı ve kredi kartı kuruluşu arasındaki borç- alacak ilişkisini kendi bünyesi içinde nakitsiz
virman yolu ile çözümlemekte, böylelikle mümkün olduğunca faizsiz ya da düşük faizli
mevduat yaratmaktadır.(2)
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kredi kartı işlemleri uluslararası kuruluşlar ve bu
kuruluşlar ile üyelik anlaşması yapmış bulunan banka ve diğer mali kurumlar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Dünyanın hemen her yerinde temsil edilen en büyük uluslararası kart
kuruluşları : VISA – Master Card
.

Euro Card, Amerikan Express ve Diners Club'dur. Bu kuruluşlar, işlemlerde geçerli olan
standart kural ve prosedürleri belirledikleri gibi gelişmiş bilgisayar sistemlerini kullanarak
üyeleri arasındaki otorizasyon, takas, mutabakat işlemlerini de yerine getirmektedirler.
Ülkemizde çoğunlukla kullanılan kredi kartları VISA ve Master Card' dır. Bunlar kendi içinde
aşağıdaki şekilde grup lanabilir.
Visa Classic
Yurt içi
Visa Premier
Yurt içi
Visa Classic
Yurt dışı
Visa Premier
Yurt dışı
Master Card
Yurt içi
Master Silver
Yurt dışı
Master Gold
Yurt dışı
Visa Classic yurt içi kartı sadece yurt içinde geçerli olup, belirli bir miktara kadar kredili veya
kredisiz olarak iki şekilde kullanılmaktadır.Visa Premier yurt içi kartları ise moralitesi
yüksek müşterilere verilmekte olup harcama limitleri yüksek tipte kartlardır.Visa Classic ve
Premier yurt dışı kartları, yurt dışında kullanılabilen ve döviz cinsinden işlem gören kredi
kartlardır. Master Card yurt içi yine Visa gibi kredili ve kredisiz olarak kullanıma
sunulmaktadır. Master Silver kredi kartı, şirketlerin yetkili kıldıkları kişiler adına
çıkarılan ve şirket unvanlarının da kartta yer aldığı ve yurt dışında da geçerliliği olan

kartlardır. Master Gold kredi kartı ise yurt dışında kullanılabilen harcama limiti yüksek bir
kredi kartı türüdür.
Kredi kartı işlemleri bankaların genel müdürlüklerine bağlı Kredi Kartı Merkezi (KKM)
tarafından yürütülmektedir. Bu merkezler yedi gün yirmi dört saat hizmet vermekte ve
aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:
1. Şubelerden gönderilen kredi kartı taleplerinin incelenerek karara bağlanması,
2.Başvurulan olumlu bulunan kişilerle ilgili kartların hazırlanarak müşterilere teslim
edilmek üzere ilgili şubelere gönderilmesi,
3. Kart sahiplerinin harcamalarının izlenmesi ve dönem sonlarında hesap özeti gönderilmesi
4. Geri ödemelerin izlenmesi,
Şubelerde ayrıca kredi kartı ile ilgili işlemlerin, müşteri ilişkilerinin ve KKM ile olan
ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili, personel veya birimler de bulunmaktadır.
Kredi kartları ile ilgili işlemlerin muhasebesi KKM' de tutulmaktadır. Bu çerçevede,
müşterinin gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yapacakları mal ve hizmet alımları ile nakit
çekme işlemlerinden doğan borçları ve bunların geri ödenmesine ait tüm kayıtlar KKM
nezdin deki müşteri hesaplarında izlenmektedir. Bu işlemlerden dolayı, müşterilerden
alınacak faiz, komisyon, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muamele
Vergisi tutarları da yine KKM tarafından hesaplanarak müşteri hesaplanma borç
kaydedilmektedir. Şubeler ise KKM adına;
a. Müşterilere nakit ödemesi ( cash advance ) yapar,
b. Müşteriler tarafından borçlanma mahsuben yatırılan paraları kabul etmektedir.
İlk defa kart verilecek olan müşterilerden alınan kart ücreti, üyelik aidatı ve ek kart
verilmesindeki ücret, kart türlerine göre ve bankalara göre değişiklik göstermektedir. Bu
ücretler, genellikle müşteriye gönderilen hesap özetlerinde yer alır, teslim sırasında
herhangi bir ücret talep edilmez. Kart ücretlerine, ülkemizde faaliyet gösteren bir
bankanın uyguladığı ücret tablosu örnek olarak gösterilebilir. Şöyle ki(3)
Kartın Türü

İlk Ücreti

Ücreti Ek

Kart Ücreti

Visa Classic (Y.İ.)

75.OOOTL

37.500TL

37.500 TL

Master Card (Y.İ.)

75.OOOTL

37.500TL

37.500 TL

Visa Premier [Y.İ.)

18O.OOOTL

9O.OOOTL

90.000 TL

37.50 Dolar
37.50 Dolar
62.50 Dolar
62.50 Dolar

37.50 Dolar
37.50 Dolar
62.50 Dolar
62.50 Dolar

75 Dolar
Visa Silver (Y.D.)
75 Dolar
Master Silver (Y.D.) 125Dolar
Master Gold (Y.D.) 125 Dolar
Visa Classic (Y.D.)

Kredi kartı harcamaları her ayın son günü hesap kesim tarihi olmak üzere tespit edilerek
yaklaşık 10 gün sonra müşterinin ödemede bulunması istenir. Örneğin; aylık limitini aşmamış
bulunan yurt içi kart sahibi bir müşteri 500.000 TL'lık Butik, 250.000 TL'lık ayakkabı,
250.000 TL'lık yemek olmak üzere 1.000.000 TL'lık alışveriş yapmış olduğunu varsayalım.
Bu durumda :
%
278- Muhtelif Alacaklar
1.000.000
278080- TL Kredi
kartlarından

şeklinde yapılır.

290 Şubeler Cari H. 1.000.000
(KKM)
%

Müşteri borcunun tamamını nakit öder ise :rumda :
%
010- Kasa
1.000.000
278- Muhtelif Alacaklar 1.000.000
278080-TL Kredi
Kartlarından
%
Müşteri tasarruf mevduatı hesabından ödeme yapılması talimatı verir ise.
%
300- Tasarruf Mevduatı
1.000.000
Gerçek Kişiler
Vadesiz
278- Muhtelif Alacaklar 1.000.000
278080-TL Kredi
Kartlarından
%
Eğer müşteri, borcunun yansını ödemeyip, kredi şekline dönüştürmeyi bankadan talep
etmişse,
%
116- Kısa Vadeli Açık
500.000
Diğer Krediler
11615-Kredi Kartlarından Alacak
010- Kasa
500.000
278- Muhtelif Alacaklar 1.000.000
278080-TL Kredi
Kartlarından
%
şeklinde muhasebeleştirilir. Müşteri borcunun yansını ödediği için, kalan borcu için sözleşme
gereği, faiz tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Faizle ilgili olarak % 5 Banka ve sigorta
Muamele Vergisi ve % 6 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kesintisi yapılmaktadır. Borç
bir ay sonra % 7 faiz oranına göre müşterinin mevduat hesabından ödeniyorsa aşağıdaki
gibi bir kayıt yapılmalıdır.
%

300- Tasarruf Mevduatı
Gerçek Kişiler
Vadesiz

538.850

116- Kısa Vadeli Açık
500.000
Diğer Krediler
1165-Kredi Kartlarından
Alacak
514- Kısa Vadeli Diğer
Kredi Faizi
35.000
51511-Diğer Müşteriler Özel
390- Öd. Ver. Res. Harç
1.750
380005-Banka ve Sig.M.V.
390- Muhtelif Borçlar
2.100
39022-Kaynak Kullanım
Destekleme fonu

%

Yurt dışı kart sahibi olan bir müşteri yurt dışındaki harcamalarını çeşitli ülke para birimleri
üzerinden yapabilir. Fakat, bu paralar sonuçta bankalar tarafından Amerikan Doları'na
çevrilerek kart sahibine dekont edilir. Döviz Tevdiat Hesabı'nda dolar dışında para bulunan
müşterilerin harcamaları, hesabındaki para cinsi ile artiraj yapılarak tahsilat yoluna gidilir.(4)
Burada önemli olan kur farkından dolayı her iki tarafın da herhangi bir kayba uğramasının
önlenmesidir. örneğin, yurt dışı kredi kartı sahibi bir müşteri 1.000 Dolarlık bir alışveriş
yapmış olsun.
%
301- Döviz Tevdiat Hes.
1.000
( Dolar )
291- Şubeler Cari Hes.
(KKM)

1.000

%
Ödeme gecikme olduğu takdirde, müşterinin dolar borcu o günkü satış bedeli üzerinden Türk
Lirası'na çevrilir ve sözleşmedeki faiz tahakkuk ettirilerek tahsil yoluna gidilmektedir.

(1)
(2)
(3)
(4)

Bankacılıkta Ödeme Sistemlerinin Otomasyonu, Elektronik Fon Transfer Sistemleri, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No:162,
Mayıs 1990, Ankara, s.12
Osman Altuğ: Kredi Kartları Üzerinde Bir İnceleme, İstanbul Ticaret Gazetesi, 10 Kasım 1989, Yıl: 32, Sayı:1585
Temel Bankacılık Hizmetleri, Garanti Eğitim Merkezi Yayınları, No.29, Aralık 1990,s.256.
A.e.g.

ÖNERİ VE ÇÖZÜM
Siyasal yönetimler her şeyden önce
demokrasinin ve demokratik kuralların tüm
yurt düzeyinde uygulamasını sağlamlığıdır.
Tüm esnaf, işçi, köylü ( tarım-ziraat ) ve
meslek örgütlerine en geniş anlamda işlerlik
sağlamalı, bunların demokrasilerin mihenk
taşları olduğu bilinciyle, üzerlerinde var olan
tüm vesayet ve baskılar kaldırılmalıdır.
Siyasal yönetimler, alacakları tüm
kararlarda, parlamentonun çıkaracağı tüm
yasalarda bu ilgili örgütlerin görüş
ve düşüncelerini almalıdır.
Masis YONTAN
İ.S.M.M.M.O. Başkan Yardımcısı
Ülkemizde siyasi yönetimin değişmesi ile birlikte, toplumun tüm kesimlerinde belli bir
umut ve beklenti hissedilmeye başlandı. Özellikle demokratik kitle örgütleri, bu arada
meslek odaları ve birlikleri, toplumsal ve mesleki sorunlarını ülkenin ekonomik, sosyal ve
siyasal gündemine getirme çabasındadırlar.
Meslek örgütlerinin en yenisi kuşkusuz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve üst
örgütü olan Odalar Birliği'dir. Meslek yasası ile örgütün yeni olması sorunların çokluğunu da
beraberinde getirmektedir. Muhasebe ve muhasebe mesleğinin sorunların, ülkemizin var olan
ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarından ayrıt edilemez. Bu nedenle bu yazımda
muhasebe mesleği ile ilgili sorunların tartışılmasındaki ziyade, siyasal yönetimlerin
önündeki sorunlara değinmeye çalışacağım.
Sorunların boyutları ne denli büyük, çözümleri zor olsa bile bu sorunların demokrasi kuralları
içerisinde çözülmesi esastır. Sorunların içerik ve boyutları demokrasi ve demokratik ortama
zarar getirmemelidir.
Bugün ülkemiz, çok büyük bir dış ve iç borç yükü altındadır. Her yıl milyarlarca dolar
dış borç ve trilyonları geçen iç borç faizleri ödenmektedir. Tüm teşviklere rağmen ihracat
gelirlerimiz, nerede ise ithalat giderlerimizin üçte ikisidir. Kamu harcamaları ile bütçe
açıklarının kapatılması için trilyonlarca iç borçlanmaya gidilmiş, konut, sağlık, eğitim, sosyal
güvenlik sorunlarına kalıcı hiçbir çözüm getirilmemiş, hayat pahalılığı demek olan enflasyon
tüm toplumun korkulu rüyası olmuş ve olmakta devam ediyor.
Demokrasi içerisinde bu sorunların çözülebilmesi için demokrasiye sahip çıkacak kitle
örgütleri işlevlerini yapacak biçimde yasalar karşısında güvenceye kavuşturulmalı, bugüne
kadar kurulamayanlar kurulmalıdır.
Siyasal yönetimler her şeyden önce demokrasiyi ve demokratik kuralların tüm yurt düzeyinde
uygulanmasını sağlamalıdır. Tüm esnaf, işçi, köylü ( tarım-ziraat ) ve meslek örgütlerine en
geniş anlamda işlerlik sağlanmalı, bunların demokrasilerin mihenk taşları olduğu bilinciyle,
üzerlerinde var olan tüm vesayet ve baskılar kaldırılmalıdır. Siyasal yönetimler alacakları tüm
kararlarda, parlamentonun çıkaracağı tüm yasalarda bu ilgili örgütlerin görüş ve
düşüncelerini almalıdır. Bir toplumda demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile
yerleşmesi, ancak karşılıklı sevgi, saygı ve diyalog ile gerçekleşebilir.

Eğitim sistemi, yeni baştan çağdaş dünyadaki uygulamaları da göz önüne alınarak yeniden
düzenlenmelidir. Çağdaş, ezbercilikten çok, uygulamaya yönelik, branşlaşmaya önem veren,
demokratik, laik ve hoşgörü temeline dayanan bir eğitim sistemi oluşturmalıdır.
Sağlık sorunları gün geçtikçe büyümekte ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu
sorunun kısa zamanda çözülmesi elbette beklenemez. Ancak şimdiden, mahallelerden
başlayarak, tam teşekkülü hastanelere doğru bir organizasyonla sağlık sorunu çözülmelidir.
Toplumda var olan sosyal dengesizlikleri göz önüne alınarak devlet çocuk, ana sağlığı, diğer
hastanelerin bedava sağlık hizmeti vermeleri sağlanmalıdır.
Konut sorunu tüm ülkede büyük boyutlara ulaşmış, büyük şehirlerde ücretler kiralara
yetişmez olmuştur. Bu nedenle gecekondulaşma almış yürümüştür. Her çeşit altyapı
yatırımlarından yoksun, sağlıksız yapılaşma, çevre kirliliğine, tabiatın tahribine neden olduğu
gibi sosyal çatışmalara da neden olmaktadır. Bu nedenle sağlıksız da olsa yapılaşmış bu
kesimlere altyapı hizmetleri sunulmalı, yerel yönetimlerce yeni yerleşim alanları
oluşturulmalı ve gecekondulaşmaya bundan böyle kesin engel olunmalı, yerel yönetimler
konut üretip uzun vadeli olarak ihtiyaç sahiplerine vermelidir.
Adalet insan topluluklarının var olma temelidir. Adliye ve mahkemeleri yasaları en adil ve
kısa sürede uygulanmalıdır. Yıllarca süren davalar tarafları olduğu kadar hukuku da
yaralamaktadır. Kasaca geciken adalet adaletsizliktir.
Bugün ülkemizde evrensel hukuk kurallarına zaman zaman ters düşen işlem ve uygulamalar
görülebilmektedir. Özellikle insan varlığına yönelik fiziki uygulamalar, zor kullanmalar
insanlık onuru ile bağdaşmamaktadır. Hukukun üstünlüğü tüm kurallar ile hayatın her
alanında ve toplumun tüm kurumlarında tam ve eksiksiz uygulanmalıdır. Değişik bölgelerde
ve değişik kurumlarda değişik uygulamalara son verilmelidir.
Ulaşım sisteminde değişiklik yapılarak, metropol şehirlerde metro ve rayılı sisteme,
şehirlerarası taşımacılıkta demiryollarına ağırlık verilmelidir. Kitle ulaşım araçları nitelik ve
nicelik olarak arttırılmadır. Şimdi denilebilir ki, H iyi güzel de bütün bunlar ne ile yapılacak?
N Elbette tüm bunlar için maddi kaynak gerekir. Geçmiş ve günümüz devletlerinin en
önemli gelir kaynakları vergilerdir. Vergiler gerçek gelir üzerinden, tüm kesim ve
katmanlardan eşit ve adilce alınmalıdır. Çok kazanandan çok,az kazanandan az alınmalıdır.
Hayat standardı, geçici vergi uygulamaları en kısa zamanda kaldırılmalı, bunun yerine
herkesten gücü oranında, ticari, zirai, serbest meslek, menkul ve gayrimenkul tüm gelirleri
üzerinden vergi alınmalıdır. Asgari ücret vergi dışı kalmalı, ücretlilerle gelir vergisi
mükelleflerine ödenen vergi iadeleri kaldırılmalıdır.
Bugün sayıları 119'u bulan nereye ve ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmeyen tüm fonlar
kaldırılmalıdır.
Düşünüyor ve inanıyorum ki, vergiler tam olarak tahakkuk
ve tahsil edilir, toplanan bu vergiler toplumun tüm ihtiyaçları için plandı, öncelikli ve gerçek
anlamda kullanılabilirse yakın bir gelecekte bu sorunların büyük kısmı çözülmüş olacaktır.

DANIŞTAY KARARLARINA İTİRAZ YOLLARI
Mehmet IŞILTAN
S. M. M. M.
Vergi kanunlarımızda vergi uyuşmazlıkları ve vergi cezalarına karşı, mükellefler uzlaşma
komisyonlarında konuları ile ilgili olarak daha çok vergi cezalara karşı yasalarla ölçülü olarak
uzlaşabilmektedir. Eğer, uzlaşma sağlanamaz ise veya uzlaşmaya gitmeden doğrudan
doğruya vergi mahkemelerine dava açabilmektedirler. Bütün bu yasal yollar eğer
mükellefin lehine neticelenemez ise veya daha doğru bir ifade ile yasalar önünde mükellef
alamadığını iddia eder ise, o zaman vergi uyuşmazlıklarının en son merci Danıştay
olmaktadır. Danıştay en son meri olduğu için onun kararlarını bozabilecek başkaca, bir yargı
mercii bulunmamaktadır. Ancak yasalarımız Danıştay ın da zaman zaman hatalar
yapabileceğini hesaplayarak bu kararlara karşı da bazı başvuru imkanları sağlamıştır.
Yasalarımız Danıştay kararlarına karşı başvuru yollarını açıklarken, bu kuruluşun da vereceği
kararların bazılarının yoruma muhtaç olabileceği bu nedenle yeniden incelenmesi
gerekebileceği nedeniyle bazı olanaklar sağlamıştır. Yasalarımızda Danıştay kararına karşı
başvuru yolları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
1- Tashihi karar ( verilen kararların düzeltilmesi istemi).
2- Tavzihi karar ( kararlara açıklık getirilmesi).
3- İade-i muhakeme ( yargılamanın geri çevrilmesi).
A- VERİLEN KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ:
Kararın düzeltilmesini gerektiren sebepler çeşitli olabilir. Davada taraf olanlar ilamın
tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesini isteyebilirler. Danıştay tarafından
taraflarca beyan edilip incelenen belgeler sahte olabilir ve bu sahtecilik neticesinde verilen
karar bir tarafı mağdur edebilir. Danıştay Yasasının 76. maddesinde savunmanın nasıl
yapılacağı ve yanıtların nasıl alınacağı açıkça belirtildiği gibi bu işlemlerin ne zaman
bitirilebileceği de belirtilmiştir. Bu durum da kararın düzeltilmesi istemine bir sebep teşkil
edebilir. Danıştay kararının düzeltilmesi istemini gerektirecek daha başka sebepler de
sıralanabilir. Danıştay kanununun 98. maddesinde düzeltme isteğinin ancak bir defa
yapılabileceğini ve bunun için verilen kararlara karşı düzeltme yoluna gidilemeyeceği
hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Danıştay'ca verilen bir kararda bir taraf için verilen
düzeltmenin reddine ilişkin kararın diğer taraf için de geçerli olduğu her iki tarafın da bir daha
dava açamayacakları karara bağlamıştır. Düzeltme isteği Danıştay kanununun 99. maddesine
göre verilecek dilekçe ile yapılacaktır. Yine Danıştay kanununun 63. maddesindeki hususları
düzeltilmesi istenen kararın tarih ve numarası ile düzeltme nedenleri dilekçede belirtilecektir.
Eğer verilen dilekçede düzeltilecek davanın nedenleri açıklanmaz veya ikinci bir dilekçe ile
bu hususlar açıklanmaz ise düzeltme isteği reddedilir. Dilekçeler, ilgili daire veya kurula
verilecektir, ancak dilekçenin verilmesi ve kabul edilmesi halinde yürütmenin durdurulması
mümkün olmamaktadır.
B -KARARLARA AÇIKLIK GETİRİLMESİ:
Danıştay dava daireleri ve dava daireleri kurullarında verilen kararlar açıklayıcı ve
anlaşılabilir olması yanında yoruma ihtiyaç duyulmayacak şekilde olmalıdır, yoksa
taraflardan biri verilen kararların daha açık ve anlaşılabilir şekilde olmasını isteyebilir.
Danıştay ın verdiği kararlara karşı başvuru hakkı aynı kanunun 101. maddesine göre taraflara
aittir. Kararın açıklığa kavuşturulması isteği ile verilen dilekçe sayısı karşı taraf sayısından bir
örnek fazla olmalıdır. Danıştay dava ve dava daireleri kurulu uygun görürse olayı tetkik eder.
Eğer uygun görürse dilekçenin bir nüshasını karşı tarafa gönderir, cevap iki örnek olarak
verilir bunlardan biri davaya açıklık getirilmesini isteyen tarafa gönderilir.

C -YARGILAMAMN GERİ ÇEVRİLMESİ: Danıştay dava daireleri ve dava daireleri kurulu
tarafından karara bağlanmış olan davaların bazı durumlarda tekrar incelenerek karara
bağlanabileceği belirtilmiştir. Bu husus Danıştay kanununun 96. maddesinde açıklanmıştır.
Yargılanmanın geri çevrilmesini gerektirebilecek hususlardan bazıları aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
1- Karar lehine sonuçlanan taraf, kararın lehine sonuçlanmasında hileli yola başvurmuş
olabilir.
2- Kararın oluşması aşamasında verilen bilirkişi raporunu
hazırlayan bilirkişinin, gerçekle bağdaşmayan beyanlarda bulunduğunun kesinlik kazanması.
3- Gerçek vekil veya yasal temsilci olmadıkları halde böyle imiş gibi davranılarak davada
hazır bulunulması ile vergi uyuşmazlıkları hakkında davaya devam edilmiş olması.
4- Davayı incelemeyi üstlenmemesi gerekirken, üstlenen başkan ve üyenin davaya
katılması ile karar verilmiş olmasının anlaşılması.
5- Karara dayanarak teşkil edilen belgenin sahte olduğu resmi makamlarca karara bağlanmış
olmasına rağmen, zarara uğrayan tarafın yani yargılamanın geri çevrilmesini talep eden
tarafın, kararın alınması zamanında bu durumdan haberdar edilmemiş olması.
6- Gerçekte haklı olup da zorlayıcı nedenlerle karşı tarafın tutumundan doğan bir nedenle ele
geçirilmeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ortaya çıkarılmış olması,
Yargılamanın geri çevrilmesi isteği birden fazla da olabilir, müracaat bir dilekçe ile vergi
uyuşmazlığına bakan dava dairelerine veya dava daireleri kuruluna yapılır. Müracaat
uygun görülürse önceki karar ortadan kalkar.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ İNDİRİMİ
D. ALİ TURANLI
S.M.M.M.
Katma Değer Vergisinin, Gider Vergilerinden ve şelale tipi toplu muamele vergisinden
(Sigle-Psit soles Tax ) ayrılan en önemli özelliği vergi indirim mekanizmasının bulunmasıdır.
VERGİ İNDİRİMİNİN İŞLEYİŞİ
Mükellefler, bir vergilendirme dönemi boyunca teslimini yaptığı mal ve hizmetlerden
dolayı tahsil etmiş oldukları Katma Değer Vergisi'nden, yine o döneme ait tüm mal ve
hizmet alımlarına ( işletme ile ilgili ) ödediği Katma Değer Vergisi'ni düşerek kalan kısmını
idareye ödeyeceklerdir. Ancak alacaklı kalınması durumunda alacaklı kalınan miktar bir
sonraki döneme devir edecektir. Yıl içinde olması koşuluyla geciken belgelerin Katma Değer
Vergileri, yıl içinde defterlere kayda girdiği dönemde indirimi yapılabilecektir.
İNDİRİLEBİLİR KATMA DEĞER VERGİSİ
Mal teslimi ve hizmet ifaları dolayısıyla, hesaplanan Katma Değer Vergisi fatura ve benzeri
vesikalarda gösterilmesi koşuluyla indirim konusu yapılabilecektir. Birden fazla işyeri olan
mükellefler tüm vergilerini toplayarak bir tek beyanname ile idareye bildireceklerdir. Konuyu
bir örnekleme ile açarsak; Şöyle ki Mükellef X dayanıklı eşya ticareti ile uğraşmaktadır.
Mükellef X, a-Buzdolabı b- Çamaşır makinesi, c- Televizyon alım satımını yapmaktadır.
Muhtelif semtlerdeki 1 nolu dükkan ve 2 nolu dükkanının da bu alım satımlar
gerçekleştirilmektedir. Dönemler itibarıyla tüm işyerlerinde gerçekleştirilen mal teslimleri ile,
yine tüm alımı yapılan mallar ve hizmetler dolayısıyla ödenen indirilebilir Katma Değer
Vergileri, indirim konusu yapılacaktır, kalan kısım idareye ödenecektir. İkinci örneğimiz
daha girift olacak. Şöyle ki; Mükellef Y restoran işletmeciliği yapmaktadır. Ancak aynı
zamanda özel iş hanı inşaat yapım satımı işi ile de uğraşmaktadır. Restoran işletmeciliği işi ile
ilgili yaptığı işlemler ile iş hanı inşaatının imalatı için gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları
nedeniyle ödemiş olduğu indirilebilir Katma Değer Vergisi'nin indirimi yapılabilecek
midir? Örneğimizde restoran işletmeciliğinde ilgili dönemde tahsil ve tahakkuk eden Katma
Değer Vergisinden, restoranla ilgili mal ve hizmet alımlarına ödediği indirilebilir Katma
Değer Vergisi indirilecektir. Yine iş hanı inşaatı imalatı süresince ödenen indirilebilir Katma
Değer Vergileri ilgili dönemlerde birleştirilerek indirim konusu yapılabilecektir. Ancak işyeri
inşaatının tesliminde tahsil ve tahakkuk edecek katma değer vergisi ilgili dönemde
idareye ödenecektir. Bu katma değer vergisinin indirim mekanizmasının bir gereğidir.
Üçüncü örneğimiz biraz daha girift olacaktır. Mükellef Z özel inşaat işiyle uğraşmaktadır.
Mükellefin birbirinden ayrı üç inşaatı bulunmaktadır. A parsel inşaatı, 150 metrekareden
küçük konutlar üretilmektedir. B parsel inşaatında hem 150 metrekareden küçük, hem 150
metrekareden büyük konutlar üretilmektedir. C parsel inşaatı da iş hanı inşaatıdır. Bu
örneğimizde de vergiden muaf olan işlemler ile vergiye tabi işlemler iç içe bulunmaktadır.
150 metrekareden küçük konut teslimleri katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Bu
nedenle A parsel inşaata ait katma değer vergisi indirim konusu yapılmayacaktır. A parsel
inşaatının bitimi ile biriken katma değer vergisi A parsel inşaat maliyetine intikal
ettirilecektir. Örneğimiz içindeki 150 metrekareden büyük konut teslimleri, katma değer
vergisinin konusuna girmektedir. Ancak burada da yine muaf olan 150 metrekareden küçük
konut teslimleri de bulunmaktadır. Burada katma değer vergisine tabi olan 150 metrekareden
büyük konutlar için ödenen indirilebilir Katma Değer Vergisi saptanarak dönemler itibariyle
indirim konusu yapılacaktır. C parsel inşaatının tamamı işyeridir. Katma Değer Vergisi'nin
konusuna girmektedir. Bu inşaatın imalatı için mal teslimi ve hizmet falan için ödenen
indirilebilir katma değer vergisi, dönemler itibariyle indirim konusu yapılabilecektir. Konuyu
bu mükellef bazında değerlendirirsek; dönemler itibariyle, muaf bölümlere ait bulunan
katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacaktır. İnşaat bitince maliyetine intikal
ettirilecektir. Diğer tamamı işyeri olan C parsel inşaat ile kısmen 150 metrekareden büyük
konut üretimi yapılan B parsel inşaatın, 150 metrekareden büyük konutlara isabet eden
indirilebilir katma değer vergileri dönemler itibariyle bir bütün şekilde indirim konusu
yapılabilecektir. Olay inşaat bazında düşünülmeyecektir. Katma değer vergisinin indirim

mekanizması gereği indirilebilir katma değer vergileri dönemler itibariyle indirim konusu
yapılabilecektir.
SONUÇ
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda, indirim hakkı tanınan Katma Değer Vergileri, ilgili
oldukları dönemlerde indirim konusu yapılabilecektir. Muaf işlemlere ait Katma Değer
Vergileri indirim konusu yapılamayacaktır. Muaf işlemlerle, muaf olmayan işlemlerin bir
arada yapılması durumunda, muaf olan işlemlere ait Katma Değer Vergileri indirim
konusu yapılamayacaktır. İnşaatlarda inşaat maliyetine intikal ettirilecektir. Muaf olmayan
bölümlere ait Katma Değer Vergileri, dönemleri itibariyle bir bütün olarak indirim konusu
yapılabilecektir.
Verdiğimiz örneklerde ortak nokta Katma Değer Vergisi'nin indirim mekanizması gereği,
indirilebilir Katma Değer Vergilerinin dönemler itibariyle indirilmesidir. Bu olay indirim
mekanizmasının doğal bir sonucudur.

AMORTİSMAN HESAPLARINDA
ALMANYA UYGULAMASI
Y. Doç.Dr. Mehmet ÖZKAN
Marmara Üniversitesi l.I.B.F. Öğretim Üyesi
I.AMORTİSMAN KAVRAMINA GENEL BAKIŞ
1. Amortisman Kavramı:
Amortisman teşebbüslerin sahibi oldukları ekonomik değerlerde, fiziksel ve ekonomik
nedenler sonucu oluşan değer azalmalarının, eksilmelerini yıpranmaların vb. sermayede
oluşturacağı olumsuz etkilerin giderilme amacı ile hesaben giderleştirilerek finanse
edilmesidir. VUK. m.313'te ise " İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya,
aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullere, gayri menkullerin
mütememmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar, gayri
maddi haklar, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısmındaki
esaslara göre tespit edilen değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman
mevzuunu teşkil eder. Değeri 100.000.- TL'yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede
kullanılan ve değeri 100.000.- TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar
amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik
bakımdan bütünlük arz edenlerde bu hat topluca dikkate alınır " biçiminde tanımlanmaktadır.
Görülüyor ki amortismanın konusunu teşebbüste kullanılmak amacı ile edinilen ve
kullanma süreleri sonunda değerleri yok olan ( sıfırlanan ) ekonomik değerler oluşturur.
Bununla birlikte VUK. m.314'e göre " Boş arazi ve arsalar amortismana tabi olmakla
birlikte, tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve
güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; işletmede inşa edilmiş olan her nevi
yollar ve harklar amortismana tabi tutulur. "
2. Amortismanın Anlamı :
Amortisman dönem sonları itibarı ile ayrılan birer hesapsal gider olmakla birlikte ekonomik
finansal, muhasebe ve maliyet yönlerinden değişik anlamlara sahiptir.
Ekonomik yönden amortismanın anlamı, verimlilikle prodüktivite ile ilgilidir ve
kapasiteye süreklilik kazandırılması işlemidir.
Finansal yönden amortismanın anlamı, sermaye olarak bağlanan değerlerin (yatırım
varlıklarının ) geri alınmasıdır. Yatırım varlıklarından döner varlıklarda iktisadilik esastır.
Amortisman süresinin belirlenmesinde verimlilikleri kullanım süreleri esas alınır. Zaman
zaman da teknik yönden ömürleri dikkate alınan varlıklarda amortisman yoluyla bu
varlıklara ayrılan yatırım sermayesi geri alınmıştır. Bunun tipik örneği yatırım
hesaplamasında görülür.
Muhasebe yönünden amortisman, bir teşebbüste sahip olunan ekonomik değerlerinamortismana tabi kıymetlerin hesaplandığı an ya da dönemleri sonundaki değerlerinin ve K/Z
içindeki paylarının kayıtlanması anlamı taşımaktadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde
sabit kıymetlerin bilançoda net ya da brüt değerleri ile görülmesi söz konusu olur. Bir diğer
ifadeyle varlıklar ya da sermayedeki azalmalarda, amortismanın etkisi görülmektedir.
Maliyet yönünden amortismanın anlamı, amortisman giderlerinin belirlenmesiyle, mamul
ve hizmet maliyetleri içindeki, amortismana tabi ekonomik değerlerin paylarının
görülebilmesidir.

3. Amortismana Tabi Olmanın Koşulları Amortisman Matrahı ve Oranı :
VUK. m.313 incelendiğinde amortismana tabi olmanın koşulları;
- Teşebbüste 1 yıldan daha uzun süre kullanılma
- Yıpranma, aşınma ve kıymetten düşmeye maruz kalma, Zamana bağlı kullanımlar sonucu
modası geçme, - Envantere kayıtlı olma,
- En az 200.000.- TL' yı aşan bir değere sahip olma olarak sayılabilir.
VUK. m.269'a göre iktisadi işletmelere dahil bilumum gayri menkuller maliyet bedelleri ile
değerlenmekte ve maliyet bedeline giren giderler ise VUK. m.270'te şöyle sayılmaktadır.
Gayri menkullerde maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka;
- Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri
- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden mütevellit giderler
olup,
- Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Taşıt
Alım Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte
mükellefler serbesttirler.
VUK. m. 267'de ise emsal bedeli ve emsal ücretine yer verilmiştir. Maliyet bedelinin
bilinmemesi durumunda uygulanmakta olup şöyle tanımlanmaktadır. " Emsal bedeli, gerçek
bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın
değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir."
Yurtdışından edinilen iktisadi değerlere ilişkin oluşacak kur farklarına ait düzenleme ise 104
ve 121 seri no' lu VUK. genel tebliğleri ile yapılmıştır. Buna göre;
-

Gerek TL' sının gerekse yabancı paraların ilgili devletlerce resmi devülasyon ya da
revülasyonu sonucu ortaya çıkan farklar sabit varlıkların maliyet bedeline eklenir ve
amortismana tabi tutulur.
Para değerindeki dalgalanmalar ya da serbest kur uygulaması nedeniyle ortaya çıkan
kur farkları ise dönem giderlerine dahil edilir. VUK. m.315'te normal amortisman,
VUK. mükerrer m.315'te azalan bakiyeler usulüyle amortisman, VUK. m.316'da
madenlerde amortisman VUK. m. 317'de fevkalâde amortisman kavramlarına yer
verilmiştir. Bu maddeler incelendiğinde;

Normal Amortisman : " Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerini % 25
nispetinden fazla olmamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler.
Ancak arazi ve binalar ile % 25 nispetinden daha yüksek bir nispette amortismana tabi
tutulacak iktisadi kıymetlerin değeri Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit ve ilan olunan
nispetler üzerinden yok edilir " biçiminde ifade edilmiştir.
Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman : " Bilanço esasına göre defter tutan
mükelleflerden dileyenler amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden
amortisman usulüyle yok edilebilirler.
Bu usulün tatbikinde ;
- Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortisman
toplamının tenzil suretiyle tespit olunur.
- Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti % 50'yi geçmemek üzere normal
amortisman nispetinin iki katıdır.
- Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.
Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir " biçiminde ifade
edilmiştir.
Fevkalade Amortisman ise : Amortismana tabi olup,
- Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen
kaybeden,
- Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen
kullanılmaz bir hale gelen,

- Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz
kalan;
menkul ve gayri menkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili
bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca her işletme için
işin maliyetine göre ayrı ayrı belli edilen Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman
nispetleri uygulanır." biçiminde tanımlanmaktadır.
VUK. m. 319'da yer alan hüküm ile " Mükellefler usulüne göre tespit edilen nispetleri
aşmamak şartıyla amortismanları diledikleri nispetler üzerinden hesaplayabilirler; şu kadar ki
uygulamaya başladıkları amortisman nispetlerini müteakip faaliyet yıllarında değiştiremezler.
" Ancak VUK. m.318'de " Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit ve ilan olunan amortisman
nispetleri ilanların yapıldığı, ayrı ayrı tespit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta bulunduğu
hesap döneminde muteberdir. Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği amortisman nispetlerini
gerektiğinde değiştirmeye ve amortismanlarla ilgili diğer hususları tespite yetkilidir " hükmü
.yer almaktadır.
Amortismanın süresi ise, VUK. m.320'de yer alan hükme göre şöyle belirlenmiştir :
" Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak
hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Her yılın amortismanı
ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın herhangi bir yıl
yapılmamasından veya ilk uygulamanın nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı
amortisman süresi uzatılamaz."
4. Amortisman Hesaplama Yöntemleri
Amortisman giderlerinin hesaplanması belirli hesaplama yöntemleri ile yapılır. Böylece
yıllık amortisman giderleri K/Z ya da mamul ve hizmet maliyetleriyle ilgilendirilir. Bu
yöntemler;
- Doğrusal Düzgün Amortisman Hesaplama Yöntemi (Linear)
- Dereceli Amortisman Hesaplama Yöntemi (Değressiv)
- Sabit Paylı Amortisman Hesaplama Yöntemi (Digital)
- Artan Paylı Amortisman Hesaplama Yöntemi (Progressiv)
- Değişken-Tüketim veya Kullanma Bağlı Amortisman Hesaplama Yöntemi
(Verimlilik Değerlerine göre Amortisman ) dır.
II. ALMANYA VE ÜLKEMİZDE AMORTİSMAN SİSTEMLERİ
1. Almanya'daki Durum
Amortisman hesaplamalarında ticari bilanço ve vergi bilançosu dikkate alınmaktadır.
Yıllık amortisman giderlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler;
- Doğrusal Amortisman,
- Degressiv ( Kademeli ) Amortisman,
- Tam Amortisman,
- Fazla Amortisman,
- Verimlilik Değerlerine göre Amortisman,
- Safhâlı - Tabakalı Amortisman olarak sayılabilir.
Özellikle vergi bilançosu ve ticari bilanço yönünden yapılan amortisman hesaplarında ortaya
çıkan farklar özel posta ile gönderilmektedir. Hesap planında Alman yasalarındaki
yükümlülükler de dikkate alınarak teşebbüsün amortismana tabi ekonomik değerleri
amortisman oranlan açısından ayrı ayrı sınıflandırılmış ve muhasebe yönetmeliğinde ne
şekilde amortisman hesaplanacağı belirtilmiştir. Ekonomik ve bilimsel gelişmelere bağlı
olarak oluşan değişimler bu yönetmelikte her yıl dikkate alınmaktadır.
Amortisman hesaplanması sırasında en çok kullanılan doğrusal ve degressiv amortisman
yöntemleridir. Özellikle vergi ve ticari bilançolar açısından amortisman hesaplamaları
sırasında yöntemler değiştirilebilmektedir. Değişiklik dolayısıyla oluşan ve K/Z 'ı etkileyen
gider ve gelirler de ayrıca karşılaştırılmaktadır. Değişiklik daha çok degressiv amortisman

yönteminden doğrusal amortisman yöntemine dönüş şeklinde olmakta ve bilhassa net değerin
belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ve değişimin yapılabilmesi için de amortisman
süresi ay olarak belirlenmektedir. Önce ay olarak hesaplanan kullanım süresi daha sonra yıl
olarak belirlenmekte ve böylece dönem uzatılmaktadır. Bu durumda tabaka safhalandırma
olmaktadır.
Belirlenen yıllık kullanım süresi 100 ile bölünerek amortisman oranı bulunmakta ve süre
uzadığı için 1,25 rakamıyla çarpılmaktadır. Bu rakamın 1 tamlık kısmı yılı 0,25 lik bölümü
ise çeyrek yılı ifade etmektedir.
Degressiv (kademeli) amortisman oranı % 30 olup bazı durumlarda % 50'ye ( nadir hallerde
de % 60 ) çıkmaktadır. Ancak bu durumda amortisman tutarı (% 50 degressiv+% .... doğrusal)
% 60'a kadar ulaşabilmektedir. Ve ilk yıl için bu yapılmaktadır.
Almanya yasalarında amortismana tabi ekonomik değerlerin gider yazılabilmesi için (tam
amortisman) 100-800 DM arasında bir değere sahip olması gerekir. Bunun üzerindeki
değerler amortismana tabidir. Genellikle sabit varlıklar doğrusal amortisman yöntemiyle
değerlendirilmekte ve amortisman tutarı (100 ) biçiminde hesaplanmaktadır. kullanım süresi
Amortisman tutarları,
Doğrusal Amortisman Yönteminde; Amortisman tutarı = Amt. Matrahı
kullanım süresi
Degressiv Amortisman Yönteminde;
Amortisman tutan = 100 x ( 1 – n

Rn) formülüyle hesaplanmaktadır. Bu formülde;
B
n= tahmin edilen kullanım süresi, Rn = Kullanım süresi sonundaki değer
b= Esas Değer= Amortisman matrahı olarak ifade edilmiştir. Degressiv yönteminin
uygulaması ise geometrik ve aritmetik
degressiv amortisman olarak yapılmaktadır.
Verimlilik değerine göre amortisman yönteminde ise ekonomik değerin verimliliği esastır.
Durumu örnekle açıklayalım.
ÖRNEK = Ekonomik ömrü 4 yıl olarak tahmin edilen bir kamyon 100.000 DM 'a satın
alınmıştır.(*) Doğrusal amortisman yöntemiyle her yıl % 25 amortisman ayrılması
planlanmıştır. Ancak burada verimlilik değerine göre amortisman hesaplanacağı için
kamyonun kullanılması km/h cinsinden belirlenmektedir. Kamyon 1. yılda 80.000 km/h
yapmıştır. Bu durumda ayrılacak amortisman oranı ;
25.000 DM 25.000 DM 25.000 DM 25.000 DM
. 400.000 km/h
= 100.000 = 25.000 DM değil , 4
80.000 km/h x 100.000 DM = 20.000 DM tur 400.000 km/h
Almanya'da binaların ( yapıların ) amortisman paylarının hesaplanmasında farklılık vardır.
Alman yasalarına göre binalarda uygulanacak oranlar şöyledir :

Amortismana tabi bir varlığın amortisman payının hesaplanmasında amortisman
hesaplama yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Ancak zaman zaman ayrılan amortismanın
fazla ya da eksik olduğu görülmektedir. Örneğin 30.4.1990 tarihinde işletmeye alınmış olan
bir amortisman payı o yıl için fazla olacaktır. Çünkü dönem 8 aylık olarak hesâplanmıştır.
Yani 30.4.1990-31.11.1990 arasındaki dönem 1 yıl olarak alınmıştır.Bu durumda dönem 1
yıldan azdır. Amortismanın 1 yıl=12 ay için hesaplanması durumunda fazla amortisman
ayrılmış olacaktır.
Veyahut amortismana tabi varlık teşebbüste üretilmiş ve üretimi 30.4.1990 da tamamlanmış
olabilir. Bu durumda da arılan amortisman oranı fazla olacaktır. Kanun koyucu her ne kadar
amortismana tabi ekonomik değerin işletmeye girişinden itibaren her dönem için amortisman
ayrılmasına izin vermiş olsa dahi mamul birim parça maliyetlerinin sağlıklı belirlenmesi
açısından gerçeği yansıtmayan ve fazla yüksek olan bir maliyet hesaplanması yapılmış
olacaktır.
Öte yandan amortismana tabi varlığın bilanço da gözükecek değeri de olduğundan daha
düşük gösterilmiş olacak ve varlıklar gerçek değerleri ile yansıtılmayacaktır. Bunun yanı
sıra daha fazla fon ayrılmış olması işletmenin sermayesini de etkileyecektir.
Örnek : Satın alma değeri 75.000 DM olan bir makine 30.4.1990 tarihinde işletmeye
alınmıştır. Makinenin kullanım süresi 5 yıldır ve doğrusal amortisman yöntemi
uygulanmaktadır. Bu makine 3. yıl sonunda satılmıştır.

TÜRK TİCARET KANUNU'NDA ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİLERİN
HAKİKİ VAZİFELERİ
Sedat DÜGER
S. M. M. M.
Türk Ticaret Kanunu'nda denetçilerin ( murakıpların ) vazifeleri ve salahiyetleri tam 13
madde olarak T.T. Kanunu 347. ve 359. maddeleri arasında anonim şirketlerin ortakları
arasındaki ilişkileri, yönetim kurulunun yaptığı işler yönünden kontrolü ve en önemlisi
Anonim Şirketlerin yıl sonu hesaplarının çıkarılmasında, şirketlerin defter ve
belgelerinin incelenmesinde, hesapların kontrolünde, kâr zarar hesaplarının çıkartılmasında,
en önemlisi yıl içindeki tüm işlemlerin kontrolü ve belgelerin doğru ve güvenilir şekilde
düzenlenmesi açısından çok önemli rol oynayan denetçiler anonim şirketlerdeki gerçek
görevlerini yapmamakta ve kanununun ön gördüğü yetkileri kullanamamaktadırlar. T.T.
Kanunu'nun 353. maddesi " murakıpların ( denetçilerin ) vazifeleri ( görevleri ) şirketin işi ve
muamelelerinin (işlemlerinin) murakabe etmektir (denetlemektir). Hususuyla (özellikle)
murakıplar şu vazifeleri yapmakla mükelleftirler :
1- Şirketin idare meclisi ( yönetim kurulu ) azalarıyla işbirliği ederek bilançonun tanzim
(düzenleme ) şeklini tayin etmek
* Ülkemizde anonim şirketlerin denetçilerinin çoğu şirket kurucularının yakınları veya
tanıdıklarıdır. Bu şekilde denetçi olanları bilanço tanziminden ve belgelerin
düzenlenmesinden haberi olmayan ehliyetsiz kişilerdir.
2- Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu ( gerekli ) kayıtların intizamla ( düzenli )
tutulmasını sağlamak maksadıyla ( amacıyla ) hiç olmazsa altı ayda bir defa şirketin defterini
incelemek.
*Anonim şirketlerde bu incelemeyi yapmak için bu bilgiye görgüye ve kanunla tanınmış
haklara haiz olunması gerekir. Kayıt nizamının yerinde ve düzenli olmasını takip edecek
kişinin muhakkak bir konuda yeterli olması gerekir. Çünkü ehliyetsiz kişilerin bu işlemleri
yapması imkansızdır. Defter ve belgelerin incelenmesi ancak muhasebe ve T.T kanunu’ nu
bilen ve yorumlayan kişilerin işidir.3568 serbest muhasebecilik serbest muhasebecilik mali
müşavirlik yeminli mali müşavirlik kanunu na göre de bu ehliyet ve unvanları tescil edilmiş.
kimselerdir.
3-Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz(sakıncası olamayan) olmamak üzere sık sık ansızın
şirket veznesini teftiş etmek.
*Anonim şirketlerinin çoğu aile şirketleri olması dolayısıyla şirket veznesi şirketi idare eden
kişinin cebi aynı anda işler bu da sağlıklı bir kasanın tutulması demektir.alış verişlerde
belgelere göre kasa giriş çıkışları tutulmaz alış verişlerde belgelere göre hareket edilmez
(kapalı gelen faturalara senet verilmesi alınan kredilerin şirket haricinde kullanılması paranın
şirkete girdi gibi gösterilmesi gibi. Bunların kontrolü denetlenmesi çok zor ve imkansızdır.
Ülkemizdeki denetleme mekanizmasının bunları ayrı ayrı denetlemesi çok zordur. Bunun için
d e3568 sayılı yasa ile bu yetkiler verilmiş ehliyetli kişilerin bu denetimleri şirketlerde
gerçekleştirilip raporlar halinde sunmaları gerekir.
4-En az ayda bir defa şirketin defterlerini inceleyerek rehin(tutu)veya teminat(karşılık garanti
olarak gösterilen yahut şirketin veznesinde hıfz olunmak(saklamak) üzere vedia(uygulama)
olarak teslim alınan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tahkik(soruşturma) ve
kayıtlar tatbik eylemek (uygulamak)
*Bu gün bazı anonim şirketler karlarının bir kısmını ellerinde tutmakta veya süratle değeri
artan yabancı para birimlerine hisse senetlerine altına yatırmakta ve bunlardan elde ettikleri
karları vergi dışı bırakmaktadırlar. Buda vergi kaybına ve ziyanına sebep olmaktadır. Bunların

denetiminin ve kontrolünün denetçiler tarafından yapılması gerekir. Şirketlerin aylık
kontrolleri ile hazırlanan raporların ilgili birimlere yollanması ile vergi dışı kalan kazançlar
vergi doğuran kazançlar haline gelir .
5-Esas mukavelede (ana sözleşme) pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iştirakleri için
gerekeceği bildiren şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
*Anonim şirket ortaklarının haklarının korunması ve ekonomiye daha çok işlerlik
kazandırmak için anonim şirketlerde hissedar olan ortaklara sermaye piyasası kanuna göre
borsada hisse senedi alış verişi yapan kişi ve kişilerin haklarının korunması açısından bütün
iş denetçi raporlarına denetçilere düşmektir. Denetçi raporlarına göre şirketin hal ve gidişi
izlenebilir.
6- Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek.
*Anonim şirketlerde en büyük eksiklik budur. Ülkemizdeki her 100 şirketten ancak 5 tanesi
gerçek şirket prensipleri içinde çalışmakta diğerleri ise aile fertlerinden veya şirket
vecibelerini bilmeyen kişilerden oluştuğu için bunların denetçileri de ya aile içinden yada
arkadaş çevrelerinden seçilir. Bu durumlarda olan şirketlerde şirket hesaplarının başka kişilere
açılması ve şirketin yaptığı işlerin başkaları tarafından bilinmesi istenmediği için bu yollara
başvurulur. Halbuki bütçe ve bilançoyu murakabe edecek kişilerin 3568 sayılı yasa ile
belirlenmiş kişi veya kuruluşlar olması gerekir. Bilançoların murakabesi muhasebeyi ve diğer
bilgileri bilmekle olur.
7- Tasfiye ( şirketin dağılması halinde hesap kesilmesi ) muamelelerine nezaret etmek.
* Anonim şirketler tescil tarihinden itibaren birçok muameleleri ile aktif ve pasiflerinde
hareketler sağlar. Aktiflerinde edindikleri demirbaşları, emtiaları, gayri menkulleri,
menkulleri dolayısıyla dışarıdaki kişi veya kuruluşlara borçlan vardır. Tasfiye işlemine giren
anonim şirketlerde tasfiyenin sıhattli bir şekilde yürümesi denetçiye bağlıdır. Aktiflerin
nakde dönüştürülüp şirketin borçlarının ödenmesi ve bunlardan doğan kârların tasfiye kâr
zarar hesaplarına intikalinin yapılması ancak 3568 sayılı yasa ile ehliyetli kişi ve kuruluşların
denetçilik yapması ile mümkündür.
8- İdare meclisinin ( yönetim kurulunun ) ihmali ( gereken ilgiyi göstermeme savsama )
halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplantıya davet etmek.
*Anonim şirket hesaplarının tetkiki ile yönetim kurulunun çalışması ile ilgili hal ve gidişin ne
şekilde olduğunun bilinmesi ve bundan dolayı şayet şirketin hal ve gidişinin kötü olması
dolayısıyla şirketin işlerinin bozulma noktasına gelmesiyle hemen harekete geçerek genel
kurulları toplantıya çağırırlar. Ama bugün birçok şirket zarar ettiği halde murakıpları
tarafından olağanüstü bir genel kurula çağırılmamış hepsi de olağan genel kurullarını
senede bir defa vazife gibi yapmışlardır.
9- Umumi heyet ( genel kurul ) toplantısında hazır bulunmak.
* Anonim şirketlerde yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurullarda hazır bulunup T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komitelerine ve genel kurula katılan ortaklara şirket hakkında
bilgi verilmesi gerekirken çoğu genel kurullarda sadece denetçinin raporu mevcuttur. Kendisi
sadece isim olarak vardır. Bu da çok yanlış bir uygulamadır.
10- İdare meclisi ( yönetim kurulu ) azalarının ( üyelerinin ) kanun ve esas mukavele
hükümlerine tamamıyla riayet ( uymak ) eylemlerine nezaret etmek.
* Anonim şirketlerde yetki tamamen büyük hisseyi elinde bulunduran kişilerin veya
kuruluşların elindedir. Bunlar şirketi istedikleri doğruda çalıştırırlar. Yönetim kurullarının
çalışmalarını denetlemek zorundadırlar. Yönetim kurullarının yaptıkları işlemlerden
sorumludurlar.

Türk Ticaret Kanunu denetçilerin yetkilerini o kadar büyük bir yetki ile genişletmiştir ki,
denetçilerin bir anonim şirketinin iyi yönde ilerlemesi için tüm bilgi ve becerileri ile
çalışmaları gerekir. Çünkü T.T.K. denetçilerin yukarıda yazılı murakabe salahiyetleri
(yetkileri ) esas mukavele veya umumi heyet ( genel kurul ) karan ile tahdit edilemez
demektedir.
Bu anlattığım durumların hepsi lafta kalmakta ve hiçbirisi gerçek anlamda oluşmamaktadır.
Çünkü denetçilerin ne vasıfta olacağı 1956 yılında yapılan bu T.T. Kanunu'nda
belirtilmemiştir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi denetçi olabilir. Bu ise
bugünkü ekonomide ve ticari hayatta mümkün değildir. Bunun en büyük örneğini bankerlik
yapan, anonim şirketlerde ve hayali ihracat yapan anonim şirketlerde yaşadık. Şayet denetçiler
görevlerini yapmış olsalardı devlet ve şahıslar zarara uğratılmazdı. Milyonlarca vergisiz
kazanç elde edilmezdi.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın, ve Adalet Bakanlığı'na bağlı adliyelerin yükü de
hafifletilmiş olurdu. T.T. Kanunu 356 maddesi şikayetleri tahkik maddesidir. Bu maddeye
göre denetçiler şirketle ilgili her türlü şikayeti inceleyip sonuçlandırmaya gerekirse ilgili
mercilere bildirmeye mecburdur. T.T. Kanunu'nun 358. maddesine göre de denetçilerin sır
saklamadan ve vazifeleri sırasında öğrendiklerini genel kurul haricinde bir başkasına veya
münferiden pay sahiplerine bildirmeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Kanun denetçileri tam
bir kontrol mekanizması olarak koymuş ama kanunun işlemesi hiç denetlenmemiş ve bu
kişilerin vasfı ve şekilleri belirlenmemiştir. T.T. Kanunu'nun 359. maddesi şöyle der :
Murakıplar kanun veya esas mukavele ile kendilerine yükletilen vazifeleri hiç veya gereği
gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe
müteselsilin mesuldürler. Bu mesuliyet hakkında T.T. Kanunu 309. ve 341. madde hükümleri
tatbik olunur. Bu da şirket denetçilerinin yönetim kurulunun usulsüz işlemlerinden dolayı
kendilerinin de sorumlu tutulacağı doğrultusundadır. Artık ekonomiye ve ticari hayata
işlerlik kazandıracak denetçilik müessesesini yeniden düzenlemek ve denetçiliği 3567 sayılı
yasa ile bu haklar kendisine verilmiş bilgili ve yetkili kişilere bırakmak gerekir. Denetçilik
bu vasıfları olmayan kişilerden kurtarmalıdır.
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1. NİÇİN BİLGİSAYAR
Zamanımızda teknoloji o kadar baş döndürücü bir hızla gelişmektedir ki, eskinin küçük
işletmeleri ya bir bir piyasadan silinip yerlerini dev işletmelere terk etmekte ya da yeni bir
atılım yapıp büyüyerek yeni ortama uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. İşletmelerde meydana
gelen bu büyüme üretimde de büyük artışlara sebep olmuştur. Çünkü eskiden küçük
işletmelerde insan emeği ağırlıklı olarak kullanılırken, zamanımızda bu durum tamamen
değişmeye yüz tutmuş ve insan emeğinin yerini kitle halinde üretimi usanmadan yapan
makineler almıştır.
Üretim gücünde ortaya çıkan bu artışlar aynı zamanda işletmelerde işlenecek bilgi
hacminin de artmasına sebep olmuştur. İşlenecek bilgiler sadece hacim itibariyle değil aynı
zamanda çeşit olarak da artmıştır. Bu artışlar sonucu insan emeği ile bu bilgileri işlemek
adeta imkânsız hale gelmiştir. Bu imkânsızlığı ortadan kaldırmak sonuçlan süratli, doğru,
kolaylıkla erişebilir ve anlaşılabilir şekilde almak için insanoğlu kendine yardımcı olacak
bazı araçlar geliştirilmiştir. Bu araçlardan birisi belki de en önemlisi bilgisayardır. Çünkü
hız, el emeği yerine araç kullanılması, doğruluk da ancak iyi bir planlama ve kontrolle
mümkün olur. Bilgisayarda hem kontrol hem planlama hem de verilen bir programın en ince
noktasına kadar uygulanmasında gösterilen titizlik tamdır.
Bilgisayarların hızını göstermek açısından bir işin önce insan eli ile daha sonra da
bilgisayarlarla yapılması halinde alacağı zamanı hesaplayalım. 600 personeli olan bir
işletmede ücret bordrosu elle hazırlanıyorsa, her bir personelin bilgilerini hesaplamak ve
yazmak da ortalama 5 dakika sürüyorsa bu durumda; ( 600 personel x 5 dakika ) 3.000 dakika
zamana ihtiyaç olacaktır. Bu ise 50 iş saati eder. Eğer bir personelimizi sadece bu işe tahsis
etsek, bu personelimiz de günde 8 saat aralıksız bu işle uğraşsa bordroları 6 işgününde
ancak hazırlayabilecektir. Halbuki bu işi bilgisayarlara yaptırsak bilgilerin hazırlanması ve
hesaplanması birkaç saniye, bu bilgilerin bordroya yazılması da birkaç dakika alacaktır.
Çünkü bir bilgisayar masanın üstünde bulunan bir bardaktan aşağı doğru dökülen suyun
masadan yere ulaşmasına kadar geçen zaman içerisinde 3000 kişinin bordro bilgilerini
gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapabilir (2) Bugün bilgisayarların hesap yapma
güçleri nano saniye( saniyenin milyarda biri ), hatta piko saniyelerle( saniyenin trilyonda biri )
ölçülebilmektedir (3) Yazma konusunda satır yazıcılar, sahife yazıcılar gibi yüksek hızlı
yazıcılar sayesinde bir sahifenin basımı salisenin altında bir zamanda başarılabilmektedir.
Bilgisayarların bilgileri doğru olarak vermesi ise tartışmasız kabul edilmesi gereken bir
konudur. Çünkü, bilgisayara ne verirseniz onu alırsınız. Yani ot verirseniz ot, et verirseniz
et alırsınız(5) Mantığı iyi kurulmuş ve doğru bir şekilde kodlanarak bilgisayara verilmiş bir
program bilgisayar tarafından hiç şaşılmayarak ve hiç bir dış etki altında kalınmayarak aynen
uygulanır. Bu yönüyle bilgisayar söz dinleyen çok sadık bir araç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hem bilgisayarlar sinirlenmezler, eşleri ile tartışmazlar karınları aç değildir,
çocuklarının okul problemleri yoktur. Kısacası bilgisayar sadece işi ile ilgilenen, bütün
gücünü, kuvvetini ve dikkatini işine veren bir araçtır. Bu kadar işine düşkün olan bir aracın da
hata yapması elbette ki çok istisnai olacaktır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı bilgisayarlı
sisteme geçiş yeterli büyüklükteki işletmeler için faydalı olacaktır.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, kararların gecikmeden derhal verilmesini
gerektirmektedir. Kararların zamanında ve doğru olarak verilmesi ise, şüphesiz ki bilgilerin
doğru ve hızlı bir şekilde elde edilmesiyle mümkün olacaktır. Hızlı karar vermemize yardımcı
olacak bilgisayarlı sisteme geçişi düşünüyorsak; bilgisayar donanımı (makineler) ve

yazılımının (bilgisayar programlan) seçimine dikkat etmemiz gerektiği gibi, bilgisayar
sistemini yerleştireceğimiz iyi bir oda ve nihayet bilgisayar çalıştıracak eleman seçimi ve
eğitimi konularını da göz ardı etmememiz gerekmektedir.
Biz çalışmamızda bilgisayarlı sisteme geçişte yapılması gereken ön çalışmalar
diyebileceğimiz bu konulan kısaca ele almaya çalışacağız.
2. Seçilecek Bilgisayarın Donanımının Belirlenmesi :
Bilgisayar donanımı dediğimizde ilk akla gelen görüntü birimi ( monitör ), klavye, yazıcı ve
sistem ünitesidir. Bunlara ilave edebileceğimiz daha pek çok alet ve parçalar da vardır.
Ancak,bilgisayar sistemi denilince asgari olarak bunlar düşünülmelidir.(6)
İşletmemizde bilgisayara yaptıracağımız işlerin çeşidi ve hacmi edineceğimiz bilgisayar
donanımını belirlemede en önemli faktördür. İşimizin gerektirdiği büyüklükte bir
bilgisayar almamız durumunda ekonomik olmayan ve işletme için zararlı olabilecek
durumlarla karşılamamız mümkündür. Plansız seçim sonucu işimizi göremeyecek kadar
küçük, ya da iş hacmimizin çok üstünde kapasitesi olan bir bilgisayar almamız söz konusu
olabilir. Her iki durum da işletme için zararlıdır. Çünkü, 10 tonluk yükleri .taşımak için ne 5
ton taşıma kapasitesi olan bir kamyonet alınmalı ne de bir anda 40 ton taşıyan TIR kamyonu
alınmalıdır. Bu iş için alınması gereken araç 10 ton kapasiteli olan bir kamyon olmalıdır.
Bilgisayarlar için de aynı durum söz konusudur. Orta büyüklükte bir bilgisayar sistemi ile
işlerimizi yapabileceksek ne küçük ne de çok büyük bir sistem almamız faydalı olur.
İşletmemizde bilgisayara yaptırılacak işlerin hacminin ve çeşidinin belirlenmesinde şu
noktalara dikkat edilmesi gerekir;
- İşletmemizin şu anda ne kadar müşterisi var,
- Satışlarımızın ne kadarının peşin, ne kadar lık kısmının kredili olduğu,
- Alacaklarımızın vadesi ve tahsilat şekli,
- Kaç banka ile çalışıyoruz,
- Muhasebe kayıtlarında esas aldığımız hesap planında kaç adet hesap var ve bunların ne
kadarı hangi sıklıkta kullanılıyor,
- Stoklarımızda kaç çeşit mal var,
Stok hareketlerimizin sıklığı ve işlemlerin tekrarlanma sayısı ne kadardır?
Bu ve buna benzer sorulara verilecek cevaplar bize ihtiyacımız olan bilgisayarın hafıza
büyüklüğünün belirlenmesinde ışık tutacaktır.
Bilgisayarların hafıza büyüklüğü genellikle Kilo Byte (KB) cinsinden ifade edilmektedir.
Bilgisayarlar ikili sayı sistemini esas alarak çalıştığından hafızasındaki her bir 0 ve 1 değerine
1 bit diyoruz. 8 bit' e ise 1 Byte denmektedir. 1024 Byte ise 1 Kilo Byte (KB), 1024 KB ise
1 Mega Byte (MB)'dır. İşimizin özelliğine göre bilgisayarların sadece okunabilen ROM, ve
bilgilerimizi depolayabileceğimiz RAM hafızasının kaç KB ve MB olacağını işin başında
belirlememiz gerekir.
Bilgisayar sistemi seçiminde mevcut durumumuzun yanı sıra ileriki yıllarda işletmemizde
meydana gelebilecek gelişmeleri de göz önüne almamız gerekir. Yoksa, ilk anda işimizi
rahatlıkla görebilen bilgisayar sistemi bir müddet sonra ' işimizi göremeyecek hale
gelebilir.
Bilgisayar sistemimizi seçerken bilgisayara yaptıracağımız işlerin yanı sıra bu işleri
yaptırmada kullanacağımız programları da göz önünde bulundurmalıyız. Hatta bilgisayar
seçimi kararımızda hazır programlan satan firma yetkililerinden yardım istemeliyiz. Çünkü
hazırladıkları programın en verimli şekilde hangi bilgisayarlarda ve nasıl işletilebileceğini
onlar daha iyi bilirler.

Bilgisayar donanımının seçiminde bize bilgisayar satıcıları, bu konuda yayınlanan dergiler ve
bilgisayar konusunda eğitim veren kurumlar da yardımcı olabilirler.
Bilgisayar donanımını seçerken dikkat edeceğimiz önemli konulardan biri de servis ve yedek
parçasının bolluğudur. Her ne kadar firmalar ithal ettikleri bilgisayarların tamir ve. bakım
servislerini kurmak veya kurdurmak zorunda ise de, servislerin yaygınlığı ve yedek
parçaların ucuzluğu da seçim kararımızda etkili olmalıdır.
Bilgisayarın işletim sistemi ve bu işletim sistemiyle , çalışabilen hazır programların bol
olup olmaması da bilgisayar seçim kararımızda aynı bir tercih nedeni olmalıdır.
3. Kullanılacak Bilgisayar Programlarının Seçimi
Eğer kullanacağımız programlan kendimiz hazırlayacaksak çok ileri seviyede yetişmiş
elemanlara sahip olmamız gerekir. Böyle bir imkânımız varsa hazır program almâ derdimiz
olmayacaktır.
Eğer piyasadaki işletmelerin birçoğu gibi biz de hazır programlardan faydalanacaksak iyi bir
seçim yapmamız gerekmektedir. Bugün bilgisayar programlan hazırlamak bir sektör halini
almıştır. Hemen her konuda birden çok hazır programa rastlamak mümkündür. Hele hele
işletmecilik ve muhasebe konusundaki hazır programların sayısı yüzlerle ifade edilebilecek
sayıya ulaşmıştır.
Piyasadaki hazır bilgisayar programların bu konu ile ilgili dergiler, bilgisayar satıcıları ve
diğer vasıtalardan öğrenebiliriz. Hangi programın işimize daha fazla yarayacağı ise üzerinde
titiz çalışmalar yapılması gereken önemli bir konudur.
Hangi hazır programı seçmemiz gerektiği konusunda bize öncelikle programı yapan ya da
satan firmalar yardımcı olabilirler. Bunlardan, programlan hakkında istediğimiz bilgileri derle
dikten sonra bu bilgilere dayanarak işimize en çok yarayacak programı belirleyebiliriz.
Hazır program seçiminde bize bilgi verebilecek bir diğer kaynak da işlerini bilgisayara
gördüren işkolumuzdaki ya da yakın daldaki işletmelerdir. Bunlar uygulamanın içinde
olduklarından ellerindeki programların aksaklıkları ve üstünlükleri hakkında en geniş ve
güvenilir bilgilere sahiptirler.
Bilgisayar konusunda eğitim veren kurumlar hazır programlar hakkında da bize yardımcı
olabilirler. Arıca, bilgisayarı satan firmaların da hazır programlan satanlara yakın ilişkileri
olduğundan bunlardan da faydalanmamız söz konusu olabilir.
Hazır program alırken bu programın piyasadaki kullanılma yaygınlığını, satış sonrası eğitim
imkânını ve ileride ortaya çıkabilecek muhtemel hataların düzeltilmesi konularındaki
garantiyi mutlaka göz önüne almamız gerekir.
4. Sistem Odasının Hazırlanması
Bilgisayarlarımızı yerleştireceğimiz odanın seçimi ve hazırlanması, bilgisayarı rahat kullanma
ve sistemin dış etkilerden korunması açısından önemli olmaktadır.
Sistem odasının yeterli genişlikte olması gerekir. Çünkü, dar bir odada her şey birbirine
karışıp, verimli çalışılmayacağı gibi haddinden fazla geniş bir oda da hem ekonomik hem
de görüntüsü açısından pek hoş olmayacaktır.
Sistem odasının tefriş atı da önemlidir. Bilhassa toz kalkmasını önleyici bir yer sergisi ve oda
ısısını bilirli seviyede tutabilecek ısıtma ve soğutma sisteminin bulunması gerekmektedir.
Yerden kalkan tozlar sisteme zarar verebileceği gibi fazla veya düşük ısılarda da sistem zarar
görebilir.
Sistem odasının seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da odanın manyetik alan
içerisinde olup olmadığının kontrol edilmesidir. Nadiren olmakla birlikte bazı yerlerde
yüksek gerilim hatları gibi kuvvetli manyetik alanlar bulunmakta bu da sisteme zarar

verebilmektedir. Mümkün olduğu kadar manyetik alanların tespiti ve bu alanların dışına
çıkılması daha verimli. uygulamalar için gerekli olmaktadır.
Bilgisayar sistemini kuracağımız odanın işimizin özelliğine göre merkezi bir yerde bulunması
da gerekmektedir. Bilhassa bağlayacağımız terminaller açısından bu çok önemlidir.
5. Eleman Seçimi
Bilgisayarlar ancak ondan iyi anlayan elemanlarca istenilen işi en iyi şekilde yapabilirler.
Piyasadaki bilgisayarlar küçük farkların dışında aynı işleri benzer şekillerde yapmaktadırlar
(8). Burada önemli olan iyi yetişmiş elemanlarla bilgisayarlardan azami bir şekilde
faydalanmaktır. Bundan dolayı bilgisayarlı sisteme geçiş kararını verdiğimiz ilk anda
çözeceğimiz önemli problemlerin biri de eleman temini olacaktır.
İşletmede bilgilerin bilgisayarla işlendiği bilgi işlem merkezinde bilgi işlem merkezi
yöneticisi, analiz ve programlama şefi, işletme şefi, dokümantasyon şefi, bunlara bağlı olarak
da sistem analistleri, sistem ve uygulama programcıları, sistem ve veri hazırlama
operatörlerine ihtiyaç duyulabilir (9) İşletmenin büyüklüğü ve bilgi işlem merkezinde
beklenilenlere göre yukarıda sayılan elemanların bazısına ihtiyaç duyulmayabileceği gibi,
daha çeşitli ve fazla elemana da ihtiyaç duyulabilir. İşletme küçükse ya da bilgi işlem
merkezinden ',çok fazla bir şey beklenmiyorsa bu durumda bir eleman birden çok fonksiyonu
ifade edecek şekilde yetiştirilir veya seçilir. Eğer durum bunun tersi ise bu durumda da
elamanlar sadece bir fonksiyonu ifa edecek şekilde yetiştirilir veya seçilir. Eleman seçimi işi
tamamen ihtisas isteyen bir konu olup diğer işletmeler, kuruluşlar ve bu işi iyi bilen
elemanlardan fikir almak yerinde olur.
Bilgi işlem merkezinde çalıştırılacak elemanlar, çok çeşitli kurumlarda yetiştirilmektedir.
Bunların en önemlileri bu sahada eğitim veren yükseköğretim kurumlan, bilgisayar kursu
veren dershaneler ve bilgisayarlı sisteme geçmiş olan diğer işletmelerdir. Bilgisayar sahasında
eğitim veren yükseköğretim kurumları bilgisayarda çalıştıracağımız elemanı bulmada önemli
bir kaynaktır. Ülkemizde bilgisayar mühendisleri, bilgisayar programcıları, bilgisayar
operatörleri yetiştiren yükseköğretim kurumları oldukça artmış durumdadır.(10).
Bilgisayar konusunda yetişmiş elemanlar bulmak için ikinci bir kaynak da bu sahada kurslar
veren kurumlardır. Bilgisayar konusunda kurs veren yükseköğretim kurumları bulunduğu gibi
özel dershaneler de vardır.
Her dalda olduğu gibi bilgisayar konusunda da iş piyasası yine kendisi için önemli bir
diğer kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka işyerlerinde yetişmiş olup da yetiştiği iş
yerlerinde artık çalışmak istemeyen elemanlar bilgisayarlı sisteme yeni geçenler için iyi bir
kaynak olmaktadır.
6. Elemanların Eğitimi
Bir işletmede diğer işletmelerde yaşayan ortak problemlerin yanı sıra kendine has problemler
de yaşanır. Bundan dolayı bir işletmede yetişmiş bir elemanın diğer bir işletmede çalışmaya
başladığında işlere hemen intibak etmesi beklenemez. Bu durum bilgisayar konusunda yetişen
elemanlar için de geçerlidir. Elemanın öncelikle işletmeyi tanıması ve işletmede yapılan işleri
öğrenmesi gerekir.
Bilgisayarda çalışacakların işletmede yapılan işleri bilgisayara yaptırabilecek bir bilgi
birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Elemanın bu bilgi birikimine sahip olması işe
alınırken aranabileceği gibi belirli eğitim programlarına tabi tutulmalarıyla da sağlanabilir.
Eğer işletmemizde yetişmiş elemanlarımız mevcutsa yenilerin yetiştirilmesi pek güç
olmayacaktır. Çünkü işbaşında eğitimle bütün elemanların yetişmesi mümkün olacaktır. Bu
yol hem kolay hem de ekonomik olan bir yoldur. Çünkü yetişmiş eleman hem mesleğini icra
edecek hem de diğer elemanları eğitecektir.

Bilgisayarda çalışacak elemanlarımızı ( bilhassa bilgisayarı nasıl kullanacakları konusunda)
bilgisayar satan firmalara eğittirebiliriz. Satın alma kararımızı verirken, elemanlarımızın
eğitilmesi şartını da satıcı firmaya kabul ettirmişsek bu konuda herhangi bir problem
çıkmayacaktır. Aynı şekilde elemanlarımızı kullanacağımız hazır programları satın alacağımız
firmalarda da eğittirebiliriz. Bu firmaların hemen hepsi başlangıçta programı satın alan
işletmenin elemanlarına programlarını nasıl kullanacakları konusunda eğitim vermeyi taahhüt
etmektedirler. Bu imkânı hiçbir zaman kaçırılmamalıdır.
Elemanlarımızı bilgisayar kurslarına göndermek de cazip bir eğitim tarzıdır. Bilhassa mevcut
elemanlarımıza bilgisayar formasyonu kazandırmak istiyorsak bunları bilgisayar kurslarına ,
göndermemiz faydalı olacaktır. Bugün ülkemizde bilgisayar kurslarının hem sayısı hem de
kalitesi oldukça artmış vaziyettedir. Elemanımız böyle bir kursu takip edip temel bilgileri
alırsa işyerinde bilgisayar başında bunları uygulayarak ve diğer arkadaşlarına öğreterek hem
arkadaşlarını hem de kendisini yetiştirebilir. Hizmetçi eğitim ya da işbaşında eğitim
diyebileceğimiz bu yol hem ucuz hem de işimiz için yararlıdır.
SONUÇ
Çağımıza adını veren, teknolojik gelişmelerin hem sebebi hem de sonucu olan bilgisayarların
günümüzdeki kullanım alanı oldukça yaygınlaşmış olup, en çok da ticari işletmelerde
kullanılmaktadırlar.
Ticari işletmelerin bilgisayarlı sisteme geçmeleri elbette güzel bir olaydır. Ancak, bilgisayarlı
sisteme geçmek bilgisayar alıp bunu müdür odasını süs eşyası ya da oda dekorunun bir
parçasıymış gibi yerleştirmek değildir.
Bilgisayarlı sisteme geçilirken işletmemizde bilgisayara yaptıracağımız işlerin çeşidi ve
hacmini, ileride ortaya çıkabilecek muhtemel gelişmeleri dikkate alarak bilgisayar donanımını
( makineleri ) seçmemiz faydalı olur.
Bilgisayar programlarımızı kendimiz hazırlamayıp, satın alacaksak bu sahada yayınlanan
dergilerden hangi programların ne işe yaradıkları konusunda bilgi almamız mümkündür. Bu
konuda bize düşen görev işlerimizin ve hazır programların özelliklerini dikkate alarak seçim
yapmamızdır.
Bilgisayar sistemini kuracağımız oda hem merkezi, hem de yeterli genişlikte olmalıdır. Birden
çok terminal kullanacaksak merkezilik daha da önemli olmaktadır.
Bilgisayarlı sisteme geçişte en önemli konulardan biri de sistemi işletecek eleman teminidir.
Bu konuda bize yüksek öğretim kurumları, özel bilgisayar dershaneleri ve iş dünyası yardımcı
olabilir.
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