VERGI REFORMU VE İSTİKRAR
PROGRAMI

Muhasebe mesleğini ifa edenler, serbest ve
bağımlı ayırımı yapılmadan bir bütünlük
içerisinde ele alınmalıdır. Vergi idaresince
alınan tüm beyannameler, odalarımıza kayıtlı
ruhsatlı meslek mensuplarının imza ve kaşesi
olmadan alınmamalıdır.
Yahya ARIKAN
İ.S.M.M.M.O. Başkanı
Hazırlanmakta olan vergi reformları ile alınacak ekonomik kararların taslakları öncelikle
uygulamacıların görüşlerine sunulmalı, kamuoyunda tartışılabilmelidir. Böylelikle ülke .için
hedeflenen "toplumsal refah" sağlanabilecektir. Bu nedenle vergi yasalarında düzeltilmesi
gereken hususları şu başlıklar altında maddeleştirebiliriz:
1. Mevzuat yeniden gözden geçirilmeli, sadeleştirilerek vergi kanunları arasında paralellik
sağlanmalı, vergi kanunları dışındaki özel kanunlardaki vergi ile ilgili hükümler
kaldırılmalıdır.
2. Vergilerle ilgili oran, rakam ve sınırlar kanunla belirlenmeli, kararname ile oran ve sınır
belirlenmesi uygulanmasına son verilmelidir. Burada sabit rakamlar yerine asgari ücret veya
memur maaş katsayıları alınarak sistem otomatiğe bağlanmalıdır.
3. Tüm belgeli harcamalar vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmalıdır.
4. Reşit olan her kişi Gelir Vergisi mükellefi olmalıdır.
Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra;
Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak olan, gelir unsurlarının
tespitinde götürülük ve işletme esası kaldırılmalıdır.
Gelir Vergisi sisteminde beyan esasına aykırı olan "hayat standardı" esası kaldırılmalıdır.
Enflasyon nedeniyle gerçeğe dayanmayan karların ve vergi matrahlarının tespitinde enflasyon
artış oranları göz önüne alınarak gerçekçi rakamlara indirgenmesi sağlanmalıdır.
Muafiyet ve istisnalar yeniden gözden geçirilmeli ve aşamalı olarak kaldırılmalıdır.
Amme alacaklarının tahsil usulü hk. kanuna 3505 sayılı kanunla eklenen; "yıl sonuna kadar
ödenmemiş olan gecikme zammı ile gecikme faizi, müteakip yılın başından itibaren,
doğmalarına neden olan amme alacağı gibi addolunur" şeklindeki faizin faizi uygulaması
kaldırılmalıdır.
VUK' da yer alan hukuk prensibine aykırı olan müteselsil sorumlulukla ilgili hükümler
düzeltilmelidir.

1- MUHASEBE MESLEB YASASI'NDA DÜZELTİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Yasanın asıl maddelerinde, muhasebe mesleğini ifa edenler, serbest ve bağımlı ayırımı
yapılmadan bir bütünlük içerisinde ele alınmalıdır.
4'üncü maddenin (d) bendinde "affa uğramış olsalar dahi" ibaresi düşünce suçlarını ayırarak
yeniden düzenlenmelidir.
Staj süreleri yarı yarıya indirilmelidir.
Sınav komisyonu üyeleri Yüksek Öğretim Kurumu ve birlik tarafından oluşacak şekilde
yeniden düzenlenmelidir. Sınav konuları uygulamaya yönelik olmalı ve geçiş döneminde
yabancı dil sınavı ve sınırlı sayıda sınava girme kaldırılmalıdır.
Odalârın tanımı yapılırken, mesleğin konusunda da olduğu gibi muhasebeciler unutulmuş
olduğundan, muhasebeci, mali müşavirler odası ve yeminli mali müşavirler odası şeklinde
düzenleme yapılmalıdır.
Oda organlarına üye sayısı 250'yi geçen illerde oda meclisi, ilçe temsilcilikleri ilave
edilmelidir.
Birlik organlarının oluşumundaki antidemokratik oranlar kaldırılmalıdır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın ücret tarifelerini tasdik etme yetkisi kaldırılmalı, bunun
yerine "her il kendi ücret tarifesini belirlemeli" şeklinde düzenleme yapılmalıdır.
2- GEÇİCİ MADDELER
1.3.1989 tarihinden önce muhasebe mesleğini ifa eden birçok meslek mensubu ruhsatlarını
alamamışlardır.
Bu müktesep haklan bir defaya mahsus olmak üzere, yasanın Resmi Gazete' de yayımlandığı
tarih olan 13. 06.1989 tarihinden önce mesleği ifa edenler çalıştıklarını belgelemek kaydıyla
sınavla, kazananlara ruhsatlan verilmelidir.
Lisans mezunu olan, geçici maddelere göre muhasebeci ruhsatını almış olanlar, 5 yılını
doldurdukları tarihte mesleği fiilen yapmak kaydıyla sınavsız mali müşavir olabilmelidir.
3- YASAYA İLAVE EDİLECEH HUSUSLAR
1.1.1990 tarihinden önce sigortalı olan meslek mensuplarının sigortalılık hali devam etmelidir
ve sorumluluk sigortası getirilmelidir.
4- TTH'DA DÜZELTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Şirketlerde denetim yapan kişilere ilişkin, söz konusu maddenin 353'üncü maddesi "3568
sayılı yasa gereği unvan alan kişilerce yapılmalıdır" şeklinde düzenlenmelidir.
SONUÇ Vergi yasaları ile 3568 sayılı meslek yasamızda yukarıdaki değişikliklerin
yapılmasının yanı sıra; ülkemizdeki insanların gelecekten endişe duymamaları için SSK, BağKur ve Emekli Sandığı'nın tek bir çatı altında toplanması gerekmektedir.
Doğru beyannamelerin verilebilmesi için, vergi idaresince alınan tüm beyannameleri,
odalarımıza kayıtlı ruhsatlı meslek mensuplarının imza ve kaşesi olmadan alınmamalıdır.
Mükellefler tarafından meslek mensuplarına verilen vekâlet- namelerde avukatlarda olduğu
gibi meslek mensubunun oda sicil no' su yer alacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Tüm bu değişiklik ve düzeltmeler yapıldığı oranda, doğru bilançolar ve beyannamelerin
verilmesi sağlanacak, böylelikle ülkemizde yaşayan insanlar arasında toplumsal barış
sağlanmış olacaktır.

AF MI? CEZA MI?

Masis YONTAN
İ.S.M.M.M.O. Başkan Yardımcısı
Gelişen ve değişen günümüz dünyasında ceza ve af kavramları da değişmektedir. Önemli olan
af yasaları çıkarıp uygulamaktan çok, af yasaları çıkmasına neden olan suç unsurlarını ortadan
kaldırmak, en azından bu yolda çaba göstermektir.
Ülkemizin nüfusu yaklaşık elli beş milyon, tüm vergi mükelleflerin sayısı 2.700.000
civarındadır. Bu tüm toplumun yirmide birinin vergi mükellefi olduğunu gösterir. Medeni
Kanuna göre reşit sayılanların oranını tüm ülke nüfusunun yansına eşit olduğunu
varsaydığımızda vergi mükelleflerinin 18 yaşından büyük olanlara oranının 1 / 10 olduğu
görülmektedir.
Devletlerin en büyük gelir kaynakları kuşkusuz vergilerdir. Devletler bu kaynağı elde ederken
de kullanırken de adil ve gerçekçi davranmak zorundadır.
Nitekim tüm anayasa ve vergi yasalarına baktığımızda vergilerin herkesin kendi ekonomik
gücü oranında, sosyal adalet ve hukuk ilkelerine uygun olarak toplandığı, toplanan vergilerin
ise tüm toplum bireylerin ortak çıkarlarına uygun olarak harcandığı gözlenmekte, en azından
bu konuda yoğun çabaların olduğu görülmektedir.
Yasalar ne kadar yumuşak, muafiyet ve istisnalar ne kadar çok ve vergi oranları ne kadar
düşük tutulursa tutulsun insanlar isteyerek, gönülden tam ve eksiksiz vergi ödemez. İşte bu
nedenle tüm vergi yasaları emredici ve katıdır. Anayasamızın ikinci maddesi olan "Türkiye
Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" ve yine Anayasamızın
vergilerle ilgili "her vatandaş maddi gücü oranında vergi öder, kamu giderlerine gücü
oranında katılır" ifadelerine aykırı uygulamaların olmadığı söylenemez.
Bu uygulamaların başında "Hayat Standartı" esası uygula- ması gelmektedir. Uzun süredir
ülkemizde uygulanmakta olan ve kanımca herkesin gücü oranında vergi verme temel prensibine aykırı olan bu uygulama, ne ilginçtir ki Fransa ve İtalya'da da uygulanmaya başlanmış
bulunmaktadır.
1985 yılında KDV'ye geçiş ile birlikte özellikle belge düzeninin yerleştirilmesi amacı ile
yaygın ve yoğun vergi denetimlerine büyük önem verilmiş ve bu yedi yıl içinde mükellef,
33,3 mil- yon kez denetlenmiştir. Başka bir deyişle bu süre içinde her bir mükellef 12 defa,
yılda ise 1.7 defa denetlenmiştir.
Gene bu süre içinde 4 milyonun üzerinde cezalı tutanak düzenlenerek toplam 230 milyar lira
tutarında ceza kesilmiştir. Bu, her mükellefin ortalama 1.5 defa cezalandırıldığını veya cezaya
muhatap olduğunu gösterilmektedir.
Tüm bu deneyimlere rağmen vergi kayıp ve kaçağının azaldığı söylenemez. Bakanlık denetim
birimlerince yapılan 528.000 incelemedeki vergi matrah farkının, incelenen matraha oranının
yüzde 53 olması, vergi kaybının boyutlarını göstermeye yeterlidir. Bu arada Avrupa'da
yapılan bir araştırmaya göre gelişmiş 20 ülke iki gruba ayrılmış, gruplardan birinde vergiler
yüksek, diğerinde ise düşük oranlılar yer almıştır. Sonuçta vergi oranlarının yüksek olduğu
ülkelerde yatırımların sürekli azaldığı, kalkınma hızı ile fert başına düşen ulusal gelirin
düştüğü, vergi oranının düşük olduğu ülkelerde ise bunun tam tersi olduğu gözlenmiştir.
Vergilerin yüksekliğinin sermaye birikimini engellediği ve yatırım maliyetlerini de arttırdığı
bir gerçektir. Vergilerin sayısal ve oransal çokluğu 1991'de kalkınma hızının 0.3 oranında
kalmasına neden olmuştur.

1991 yılı verilerine göre; iç borç miktarı 90 trilyon, dış borç miktarı 50 milyar ve yıllık
enflasyon da %70 düzeyindedir.
1992 yılının ilk üç aylık döneminin de geçmiş dönemlerden iyi olduğu söylenemez.
Ülkemizde çağdaş vergiciliğin temeli Cumhuriyet ile birlikte atılmaya çalışılmıştır. Ancak
feodal bir yapıdan, kapitalist ekonomik sisteme geçişteki zorluk ve gecikmeler etkisini diğer
yasal metinlerin hazırlanmasında ve uygulanmasında göstermiştir.
Tüm çabalara karşın tahakkuk eden vergi oranı GSMH' nın % 15'lerini geçememiştir.
O halde ne yapılmalı:
1- Vergiler sosyal adalet ilkelerine uygun olarak, fertlerin zorlanmadan ve gerçek gelirleri
üzerinden tahakkuk ve tahsil edilmeli.
2- Toplam vergiler: toplumun yaşam düzeyini yükseltecek, öncelikler göz önüne alınarak belli
bir program içinde harcanmalı.
3- 'Tüm gelir unsurları vergilendirileceği, tüm giderlerin indirim konusu yapılacağı bir vergi
sistemi oluşturulmalı ve Hayat Standardı esası tâmamen kaldırılmalı.
4- Vergi oranlan aşamalı olarak düşürülmeli, asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, Gelir Vergisi
mükellefleri, ücretliler ile dul ve yetimlere verilen vergi iadeleri aşamalı olarak kaldırılmalı.
5- Tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmalı, ekonomik zorluk içinde olan
S.Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştirilerek, işsizleri de şemsiyesi altına
alacak "işsizlik sigortası" daha güçlü bir sosyal güvenlik kurumu olarak oluşturulmalı.
6- Bugün kesin sayılan artık kimse tarafından net olarak bilinmeyen tüm fonlar kaldırılmalı
veya azaltılmalı.
7- Yasal süreleri içinde ödenmeyen vergilere uygulanan gecikme faizlerinin oranı devlet
bankalarının aylık kredi faizleri seviyesine getirilmeli, vadesinden önce ödenen vergilere de
aylık gecikme faizine yakın iskonto uygulanmalı, 3505 sayılı yasa gereği olarak vergi aslına
dönüşen gecikme zammı uygulaması hemen kaldırılmalı.
8- Enflasyonu tek rakamlı seviyeye getirilebilecek ekonomik politikalar uygulanmalı.
9- Tüm muafiyet ve istisnalar kaldırılmalı veya azami düzeye indirilmeli.
10- Tüm kamu kurum ve kuruluşları yurttaşlara, tüm yurttaşların kamu kurum ve
kuruluşlarına güvenmeli, inanmalı ve her şeyin insan için olduğu bilinci yerleştirilmeli.
Tüm esnaf, sanatkar ve bağımsız çalışanları yakından ilgilendiren Bağ-Kur Af Yasası ile
ücretli çalıştıran işverenleri yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar Kurumu Af Yasası ile bazı
kamu alacaklarının tahsilatımın hızlandırılmasına ilişkin yasa, kısa adıyla Vergi Affı Yasası
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe geçmiş bulunmaktadır.
Hakli veya haksız, kimi insanlar bu af yasalarına sevinebilir. Bu tür aflara karşıyım. Asıl olan
affın gerekçelerini oluşturan nedenler ortadan kaldırılmalı. Af yasalarının çıkartılmasına
neden olan uygulamaların temel kaynaklarını ortadan kaldıramadığınız sürece aflar af olma
özelliğini korumayacaktır.
Kırk çeşit vergi, yüz altmış beş adet fonun bulunduğu bir ülkede insanlar isteyerek nasıl vergi
verebilirler. Hele bir de geçim . zorluğu varsa.
O halde vergi yasaları sadeleştirilmeli, günün koşullarına uygun hale getirilmelidir. Vergi ve
fon çeşitleri asgari seviyeye getirilerek, anlaşılması ve uygulanması basitleştirilmelidir.
Cezasız ve afsız bir yaşam dileği ile.

VERGİ KÜLTÜRÜ
Av. Rafet FARALYALI
Vergi kültürünü kısaca "toplumu oluşturan bireylerin hür vicdanlarında vergi verme gereğini
duymaları" şeklinde tanımlayabiliriz.
Bireylerin bu kültür düzeyine ulaşabilmesi öncelikle aileden başlayan. okullarda devam eden
ve dasın ile diğer iletişim araçlarıyla dinsel kurumlarca desteklenecek bir eğitim almaları
gerekir.
Vergi kültürünün oluşması için bu eğitimin alınmasında bizce yeterli değildir.Edinilen vergi
kültürünün çeşitli şekillerde ve bilhassa devletin vergi politikası ile de yıpratılması
gerekir.Bunun içinde devletin vergi politikasını oluştururken ve uygularken verginin genel ve
esas prensiplerine saygı göstermesi gereklidir. Bunun içinde;
1-Vergi adil olmalıdır.
Vergi kazanca doğru orantılı olarak artmalı veya azalmalıdır. Edinilmeyen kazanç veya
yararlanma nedeniyle Vergi talep olunmalıdır. Verginin bu niteliği ile ilgili olarak 1982
anayasamızın 73.maddesinin 2.fıkrasında vergi yükünün adaleti...olması gereğinden söz
edilmiştir. Adil olmayacak bir verginin yükümlüsünü ve toplumu rahatsız edeceği inkar
edilemez.
2-Vergi adil olmalıdır.
Vergi toplumun belirli bir kesime yüklenmemeli kazanç ve yararlanma kıstası göz önünde
bulundurularak her kesime yaygınlaştırılmalı toplumun bazı kesimleri vergi dışı bırakılmak
suretiyle hile şeriyeye mahal bırakılmamalıdır.Verginin bu niteliği aynı anayasamız vergi
yükümünün ... dengeli dağılımı gereği ile izah
edilmiştir.
3-Vergi yasal olmalıdır.
Vergi niteliği gereği bir yük bir külfettir. Topumda bireye yüklenecek her türlü yükün
kanunla getirilmesi ve bireye yüklenmesi hukukun genel kuralıdır. Ceza hukukunda bu
böyledir. vergi hukukunda da böyle olması gerekir.Bu gereğin kaynağı kanunun yasama
normu oluşu ve yasama organında bireylerin temsilcilerinden meydana gelmekte
olmasıdır.Bu husus 1982 anayasamızın aynı maddesinde üçüncü fıkra halinde açıkça şöyle
belirtilmiştir.Vergi ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur değiştirilir veya
kaldırılır.1961 Anayasamızın 61.maddesinin ikinci fıkrasında da benzeri hüküm yer almakta
idi.
4- Vergi normları kolay anlaşılır olmalıdır.
Vergi, bireylerin kolayca anlayabileceği basit normlarla yüklenmeli veya kaldırılmalıdır.
Verginin tarh, tahakkuk ve tahsili bireyi bıktıracak şekilde bürokratik ek külfetler
yaratmamalıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi kendi külfet olan vergiden aynı olarak vergileme
de bireye ayrı bir külfet getirecek olursa bu durum bireyi vergiden soğutur ve vergiden kaçar
hale getirir. Bu nedenledir ki verginin beyanı, tarh ve tahakkuku ile ödenmesi en basite
indirgenmeli, bürokratik engellerden arındırılmalıdır. Bu işlemler için birey vergi idarelerinde
saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kalıyorsa bu bireyin vergi kültürünün gelişmesini
beklemek iyimserlik olur düşüncesindeyiz.
5- Sık sık değiştirilmeyen kalıcı vergi normları konmalıdır. Vergi normları sık sık
değiştirilmeyen, siyasal otoritelerin oy düşünceleri ile sık sık el uzatılan normlar olmamalı,
bireyin dilediği normu kolayca bulabileceği şekilde derlenmeli, kodifike edilmelidir. Dağınık
normlar bireyde usanç yaratır, birey vergi normlarını kamunun kendine hazırladığı bir ceza
tuzağı olarak görmeye başlar ve kamu bireyin gözünde saygınlığını yitirir.

6- Vergi yönetimi bireye yardımcı olmalı ve sevecen davranmalıdır.
Vergi yönetimi her şeyden önce kendi personelini birey ile ilişkiler yönünden eğitme
ihtiyacındadır. Vergi yönetimi her kişinin vergi kaçırdığı veya kaçırma teşebbüsü içinde
olduğu fikrinden ve imajından kurtulmalıdır. Vergi kültürünün oluşması için gerekli en büyük
ve yaygın eğitimi verecek olan kuruluş vergi yönetimi olmalıdır. Vergi yönetimi yapılarının
duvarlarına "vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" gibi sloganlar yazmak şekilciliğinden
kurtulmalı, vergi yükümlüsünü eğitmeli, verginin kutsallığı fikrini yaymalı, yasa
değişikliklerinde yükümlülerini haberdar edip uyarmalı, dağınık vergi normlarını bir bütün
haline dönüştürmeli, personeli ile yükümlüleri arasında iyi niyetli ve yakın diyalog yaratmalı,
personelini sevecen davranması konusunda eğitmelidir. Vergi yönetiminin bunları yapmadan,
bireylere vergi kaçırma veya kaçırma teşebbüsü içinde olduğu ön fikri ile bakmaya hakkı
yoktur, vergi yönetiminin bu tutumunu sürdürmesi halinde de bireylerin vergi yönetiminden
uzaklaşacağı ve vergi yükümlülüklerinden kurtulmak için yasaların boşluklarından
yararlanma arayışlarına gireceği ve, dolayısıyla vergi kültürünü ters yönde etkileyeceği
ortadadır.
7- Vergi ödenebilir nitelikte olmalıdır.
Bireyin ödeme gücünün üstündeki verginin bireyde tepki yaratacağı ve bireyin vergiden
uzaklaşmak için çeşitli arayışlar içinde gireceği ve bu yolda gerekirse hilei şeriyeye sapacağı
ortadadır. Vergi yönetiminin bireyi bu yollara itmemesi ve bireyin vergi ahlâkını
zedelememesi gerekir.
Sonuç olarak; Vergi yönetimi vergi vermek isteyenlerin yoluna altın köprüler inşa etmelidir.

TİCARET HUKUKU AÇISINDAN
BİLANÇONUN TANIMI VE
DÜZENLENMESİ

Süleyman BİLGE
S.M.M.M.
Bilanço Latince "bilanx" sözünden dilimize giren "bilanço" işletmelerin mali durumlarını
gösteren tablolara verilen isimdir. belirli anlardaki
Bilanx kelimesinde "bi" çift yanlı "lanx" da kefe anlamlarına gelir. Gerçekten bilançonun
terazi kefesi gibi birbirine denk iki yanı vardır. T şeklinde düzenlendiği zaman borç tarafına
AKTİF alacak tarafına PASİF denir.
Bilançonun aktifinde işletmenin varlıkları, pasifinde ise bu varlıkların kaynaklan gösterilir.
Kaynaklara genel olarak SERMAYE ismi verilir.
Bu suretle genel anlamı ile bilanço, bir işletme veya müessesenin belirli bir tarihte veya
takvim yılı sonunda mevcutlarını, alacaklarını, borçlarını, sermayesini, kârını veya zararını ve
varsa nazım, tranzituar hesaplarını, parasal değer olarak gösteren ve mali durumu hakkında
bilgi veren bir tablodur.
Bilanço muhasebeyi, ticaret hukukunu ve vergi hukukunu ilgilendiren bir çalışmanın
ürünüdür. Bana göre bilançonun çeşitli yönleri vardır. teknik yönü muhasebe, özel hukukla
ilgili yönü ticaret hukuku, vergilendirme ile ilgili yönü ise vergi hukuku alanına girer.
Bilanço ile değerleme arasında doğruca bir bağlantı vardır. Çünkü bilanço, varlık ve borçların
değerlemesi sonucu oluşur. Bir benzetmeyle bilanço, değer adı verilen taşlardan oluşan bir
yapıdır. Bilanço çıkarmak, envanter işlemlerinin yazılmasıyla başlâr.
Envanter, saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle bilanço günündeki
mevcutların, alacakların ve borçların kat' i bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit edilmesidir.
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.
Türk 'Ticaret Kanunu gereği olarak esas itibariyle envanterin envanter defterine çıkartılması
zorunludur (TTK. md. 73. f 2). Buna karşılık içlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanılan
büyük işletmeler envanterlerini listeler halinde düzenleyebilirler.
Bu takdirde envanter defterine listelerin yek ünü, listeler dayanak gösterilmek suretiyle kayıt
edilir.
Envanter ve bilançonun yapıldığı tarihe bilanço günü denilmektedir. 'Türk Ticaret
Kanunu'nun 72. md.nin 3'cü fıkrası hükmüne göre iş yılı altı aydan az, on iki aydan çok
olamaz. Buna göre aksine bir hüküm olmadıkça iş yılı sonu için çıkarılacak envanter ve
bilançoların gelecek iş yılının ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması zorunludur.
Envanter defterine geçirilen envanter ve bilançonun tacir kolektif ve komandit şirketlerde
hudutsuz olarak sorumlu bütün ortaklar, donatma iştiraklerinde bütün donatanlar ve tacir
sıfatına haiz olan diğer şirket ve kurumlarda idare işlerini yürütmekle yetkili ve sorumlu
kılınmış kişiler tarafından imza edilerek notere tasdik ettirilmesi gerekir (TTK. md. 72, f 4).
Envantere imza, imzaya yetkili kılınmış olan şahıs ve onun bu hususta açık yetki verdiği kişi
tarafından atılmalıdır. İmzalama işleminin yapılması yıl sonu envanter ve bilançoları ile açılış
ve tam malvarlığının tespiti ile ilgili envanter ve bilançolar için zorunludur.

Envanter ve bilançonun imza edilmesi ile defteri imza eden tacir, ortak, yönetici, temsilci ve
bilançonun doğruluğunu kabul etmiş sayılır.
Türk Ticaret Kanunu envanterlerin noterler tarafından onayı ile ilgili olarak 72. md.'sinde 70
md.'sine yollama yapmıştır. . Buna göre kuruluş yetkililerince imza edilmiş bulunan
envanterlerin yeni senenin en geç ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilerek noterce
"görülmüştür" sözü yazılmak suretiyle mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi zorunludur.
Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye salahiyetliği kıldığı kimsenin yani
muhasebecinin envanter defterine geçirdiği kayıtlar, tacirin kendisi tarafından geçirilmiş
sayılır (TTK md. 67 f.l).
Bilanço düzenlenirken daha önceden belirttiğimiz gibi envanter defterlerinden ve varsa
listelerinden yola çıkılır. Bilançonun aktif tablosunda mevcutlarla alacaklar ve varsa zarâr,
pasif tablosunda borçlar gösterilir.
Aktif yek ünü ile borçlar arasındaki fark tacirin ana (öz) sermayesinin oluşturur. Ana sermaye
de pasif tablosuna kaydolunur, ve böylece aktif ve pasif tablolarının yek ünleri denkleşir
(TTK md. 74 f.2).
Türk Ticaret Kanunu iktisadi kıymetlerin bilançoda net olarak gözükmesini öngörmektedir.
Böylece aktifte yer alan her hangi bir iktisadi kıymet için eğer amortisman ayrılıyorsa
amortisman iktisadi kıymetin değerinden indirilecek, bakiye ' (net) değer aktifte
gösterîlecektir. Ancak hem indirilen amortismanın ve hem de iktisadi kıymete ait edinim
değerinin bilançoda gösterilmesi zorunludur.
Bütün aktifler en çok bilanço gününde işletme için haiz oldukları değer üzerinden kaydolunur.
Herhangi bir iktisadi kıymetin işletme için değeri, o kıymetin edinilmesi için yapılan ve
kayıtlara intikal eden giderlerden, o kıymet için ayrılan amortismanlar indirildikten sonra
kalan miktardır.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak bilanço düzenlenmesinde aktifte yer alan
değerlerin altına, o değer için ayrılmış bulunan amortisman yazılır ve çıkartılır. Böylece
bilanço aktifinde o iktisadi kıymetin yazılı itibari değeri ve ayrılan yani birikmiş amortismanı
ve net değeri gösterilmiş olur.
Pasifler, bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli olsa bile itibari değeri üzerinden hesaba geçilir.
Bilanço düzenlemesinde geçerli olan ilkeler açıklık, doğruluk, özen, süreklilik ve ayniyettir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 76. md.'sinde tanımı yapılan "işletme hesabında tutulması öngörülen
defter üzerinden çıkartılacak "işletme hesabı hulasasında da aynı kanunun açıklık ve doğruluk
ilkelerine uyulması hususu hükme bağlanmıştır.
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci sınıf olarak kabul edilen tüccarlar
tarafından tutulan işletme hesabı esasına göre defter üzerinden çıkarılan "işletme hesabı
hülasasında işletmenin aktiflerini ve pasiflerini tam olarak görme ve kavrama olanağı yoktur.
İşletme hesabı üzerinden düzenlenecek özetlerin, hülasaların "vergi idaresine" karşı bir anlamı
vardır. Bu nedenle söz konusu hulasanın işletmeyle iktisadi ilişki kuranlar açısından hiçbir
anlamı yoktur.
Bizce 'Türk 'Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve kullanım alanı giderek
yaygınlaşan işletme hesabı özetleri, ülkemizde iktisadi gizliliğin, ticari işlem ve servetlerin
tam olarak kavranmamasının nedenlerini oluşturmaktadır.

BİLGİ İŞLEM VE MUHASEBE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa UÇAR
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1.BİLGİ İŞLEMİN TANIMI VE SÜRECİ
1.1. BİLGİ İŞLEMİN TANIMI
Bilgi işlem insanların topluluklar haline gelişinden beri vardır. Ama ayrı bir konu olarak ele
alınması yakın zamana rastlamaktadır. Bilgi işlemde amaç, en uygun maliyetle, en kısa
zamanda kişi ve kuruluşlar için gerekli bilgileri eksiksiz olarak sağlamaktır. İnanların bilgi
işlem konusundaki çabaları bilgisayarın doğmasına yol açmıştır. Bilgi işlem faaliyetinin
yerine getirilebilmesi için bilgisayarların kullanımı elbette zorunlu değildir. Ama teknolojik
gelişmelerin getirdiği kolaylıklardan yararlanmak rasyonelliğin gereğidir.
İşletmecilik açısından bilgi işlemi; işletmenin çeşitli bölümlerinde ortaya çıkan verilerin
işletmenin planlama, yönetim, değerleme, koordinasyon ve kontrolünde kullanılmak üzere
yetkililerin istediği şekillere sokulmasıdır diye tanımlayabiliriz.(2)
Bu tanıma göre bilgi işlemi, sanayi işletmelerdeki normal üretim faaliyetine benzetebiliriz.
Bilindiği gibi üretimde, hammaddelerin fiziki veya kimyasal özellikleri değiştirilerek yeni
mallar elde edilmektedir, bilgi işlemde de, çeşitli kaynaklardan sağlanan ham bilgiler (veriler)
işletmenin planlama, yönetim, değerleme, koordinasyon ve kontrolünde kullanılacak şekle
sokulmaktadır.
1.2. BİLGİİŞLEM SÜRECİ
Bilgi işlem sürecinde, aşağıda tanımlanacak bilgi işlem aşamalarından en az biri, birçok defa
da birden fazlası kullanılmak zorundadır. (3)
1.2.1. Kayıt Etme: Bilginin elde edilmesi ve daha sonraki aşamalarda işlem görebilmesi için
herhangi bir biçimde (bilgi işlem sisteminin özeliğine göre) kaydedilmesidir.
1.2.2. Sınıflandırma: Kaydedilmiş bilgilerin ortak özelliklerine göre bir araya getirilmesi
işlemidir. Sınıflandırma; bilginin çıktığı yer, bilginin konusu, tarihi ve benzeri amaçlara göre
yapılabilir. Sınıflama faaliyetini basitleştirmek için sınıflamada kullanılacak kriterlerin
kodlanması yoluna gidilmelidir.
1.2.3 Ayıklama: Sınıflandırılmış olan bilgilerin bilgi işlemeyi kolaylaştırmak amacıyla
yeniden düzenlenmesidir.
1.2.4 Hesaplama: Bilgiye toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi dört temel işlem veya daha
karmaşık çeşitli aritmetik işlemlerin uygulandığı basamak olup, bilginin karar vericiler için
daha anlamlı ve faydalı hale getirilmesi işlemidir.
1.2.5. Özetleme: Yığın halindeki bilgilerin daha kullanışlı bir biçime dönüştürülmesi
amacıyla azaltıldığı aşamadır. Bilginin değerli ve etkin olması amacıyla daha az bir hale
getirildiği bu aşamada ana amaç, gereksiz olan ayrıntıların elenmesidir.
1.2.6 Depolama: Bilgilerin gelecekte başvurulmak amacıyla bilgi dosyalarına yerleşip
saklanması işlemidir. Bilgi işlemde çeşitli bilgilerin depolanması gereği ve depolama süresi,
gelecekte depolanması söz konusu olabilecek bilgilere sahip olunmasının faydası ve depolama
maliyetine bağlı olarak belirlene- bilir. En çok kullanılan depolama araçları kayıt
dokümanları, mikrofilmler ve manyetik ortamlardır.

1.2.7. Canlandırma: Depolanmış bilgilerin tekrar kullanılabilecek duruma getirilmesi
faaliyetlerini kapsayan bir aşamadır.
1.2.8. Çoğaltma: Bilgilerin gerektiğinde bir veya daha çok kopyasının elde edilmesidir.
Başka bir ifade ile yeniden üretilmesidir.
1.2.9 Bilgi İletimi: Bilgi işlemde, bilginin herhangi bir aşamadan diğerine geçmesine bilgi
iletimi denir. Bilginin işlenmesi sırasında, bir kademeden diğerine geçişi son kullanıcının
yararlanmasına uygun biçimi alıncaya kadar devam eder.
Yukarıda belirttiğimiz aşamalara göre bilgisayarın işleyişini şöyle açıklayabiliriz. İşlenecek
olan bütün ham bilgiler belleğe depolanır. Bundan sonra emirler dizisinden meydana gelen
programa göre mümkün olan biçimde aritmetik ve mantık ünitesine işlenmek üzere aktarılır.
Bundan alınan sonuç, tekrar hafızaya yollanır. makineden sonuçlar istendiği zaman, bilgisayar
bunları çeşitli çıktı araçlarıyla sunar.
2. MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLAMMI
2.1 MUHASEBENİN FONKSİYONLARINDAKİ
GELİŞMELER
Muhasebenin ana amacı işletme ilgililerine, işletmenin ticari ve mali işlemleri ve ekonomik
faaliyetleri hakkında doğru bilgiler vermektir. Muhasebe, işletmenin dönem içerisinde
finansal bakımdan ne yönde ilerlediğini ve dönem sonunda nereye ulaştığını belirlemek üzere
bilanço ve gelir tablosu gibi raporlar hazırlamaktadır. Böylece işletme ile ilgili olan kişiler,
söz konusu raporları inceleyerek işletme hakkındaki yargılarını biçimlendirmekte, ve
işletmeden beklentilerini belirlemektedirler. 41 İşletme yöneticileri de elde ettikleri bu
bilgilere göre karar vermektedirler. Ancak, son teknolojik ve ekonomik gelişmelerle
modernleşen işletmelerin yönetimleri de karmaşıklaşmış, bu durum onların bilgi edinme ve
iletişim süreçlerinin bilimsel yöntemler aracılığıyla yeniden örgütlenmesini zorunlu kılmıştır.
Çağdaş yönetim görüşü açık sistemi benimsediğinden, işletme yönetiminde bilginin önemi
son derece artmış ve yönetime bilgi bağlayan en etkin kaynaklardan biri olan muhasebenin
hizmet amacında belirli sayılabilecek değişiklikler oluşturmuştur. Aslında, bilgi sisteminin
amacı, karar süreci için gerekli olan bilgileri hazırlamak olduğundan amaç ve fonksiyonları
dikkate alındığında, muhasebenin bilgi sisteminin bir alt sistemi olduğu söylenebilir.(5)
Bilindiği gibi, çağımız işletmecilik kavramı içinde biçimlenen potansiyel güç çok boyutlu
nitelikler göstermekte olup, gelişmeye açık, ileriye yönelik, bilgi, görgü ve tecrübe
konularında değişikliklere doğru gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Sayılan bu gelişmelere ışık
tutacak bilgiler ancak, işletme yönetiminin kuralların, muhasebe bilgileri ve onların
zamanında, doğru, çok yönlü olarak kullanılmaları ve yorumlanmaları ile gerçekleşebilir.
Muhasebeden sağlanan bilgiler ve bunlardan çıkarılacak sonuçlar, yararlanacaklara iletilerek
iş hayatının omurgası ile dili sayılan planlama ve denetime araç olmaktadırlar.
İşte bu nedenledir .ki, muhasebenin temel işlevi olan kayıt tutmanın çok ötesinde, günün
ihtiyaçlarına göre geliştirilen hukuk düzeninden ve finansal imkânlarından yararlanmak amacı
ile değerlerinin oluşumunu ve değişmelerini yansıtan bir duru- ma gelmiştir. Öyle ki, artık
muhasebede, işletme eylemlerini planlama ve kontrol etmede yardımcı olacak yönetim
muhasebesi anlayışı gelişmiştir.(6) Hatta muhasebenin belli başlı fonksiyonlarının en başında
işletme yöneticilerine alacakları kararlarda ışık tutmak sayılmıştır.
Muhasebe kavramında oluşan bu gelişmeler zorunlu olarak onun fonksiyonlarına da yansımış
ve yalnızca hesaplamayı öngören nicel yapısı günümüzde analitik bir görünüm kazanmıştır.
Böylece muhasebe işlevinin bilgilerin toplanmasında kolaylık gösterecek biçimde karar
vermeye yönelik olarak işlemesi, yönetim muhasebesinin yanında sorumluluk muhasebesi
olarak isimlendirilen yeni bir disiplinin doğmasına neden olmuştur. (8)

Muhasebe mali nitelikteki işlemlere ilişkin anlamlı, güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde
verilerin ilgili kaynaklardan toplanması, guruplaşması, doğruluğunun tespiti, raporlar
biçiminde sunulması, ilgili defterlere işlenmesi, analiz ve yorumlanmasını yaparak,
gerçek sonuçlar ile saptanan standartlar arasındaki ilişkiyi belirlemek gelecekteki
etkinlikleri planlamak için bilgiler vermek, işletmenin aksayan yönlerini belirlemek,
örgütlenmeyi değerlendirmek, beklenilen sonuçları göstermek ve kaçınılması gereken
durumları ortaya koymak gibi çok yönlü hizmet veren ve işletme yönetimine planlama.
koordinasyon, denetleme ve karar verme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde yardımcı olan
etkin bir yönetim aracı niteliğini kazanmıştır.

2.2. MUHASEBEDE BİLGİ İŞLEMDEN
YARARLALANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYON
ŞARTLARI

Muhasebenin her çeşidinde daimi olarak tekrarlanan kütleyi işler sebebiyle, Bilgi işlem
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için gerekli organizasyon şartlarının yerine
getirilmesi halinde muhasebe işlemlerinin hızlandırılması ve verilerin değerlendirilebilmesi
imkânları gerçekleşebilecek, böylece belirli muhasebe kaydı hacminde rasyonel faydalanma
söz konusu olabilecektir. Bu şartları ise şu şekilde sıralamak mümkündür.(9)
a) Bilgi işlem merkezi, işletmenin organizasyon yapısında, amaca uygun bir yer almalıdır.
Kurmay veya bir hizmet departmanı olarak (10) diğer departmanlarla bir hiyerarşik ilişkisi
bulunmamalı ve direkt olarak yüksek yönetici organlarına bağlı olmalıdır. Bilgi işlem sistemi
dolayısıyla değişecek olan bilgi akışları ve iş akışları, işletmenin mali işler departmanının
yeniden teşkilatlandırılmasını da gerektirecektir.
b) Bilgilerin tespit edilmesi, nakli ve işlenmesi safhaları o şekilde organize edilmelidir ki,
bütün kütlevi ve rutin işlemler asgari zamanda gerçekleştirilebilsin.
c) Sayısal kodlamanın önemi tasnif ve karşılaştırma işlemlerinde açıkça ortaya çıkmaktadır.
Bu sistem alfabetik kodlamaya tercih edilmelidir. Sayısal kodlama hazırlanırken, bilhassa
açık, seçik, sistematik ve mümkünse ondalıklı olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.(ıı)
d) Muhasebe işlemleri için gerekli olan programlar, etkin ve doğru bir şekilde hazırlanmış
olmalıdır. İmalatçı veya satıcı firmalar tarafından sunulan standart programların işletme
şartlarına uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır.
e) Program içindeki kontrollere ilaveten, özel kontrol vasıtalarıyla muhasebe bilgilerinin
doğru işlenmesi sağlanmalıdır.
f) Yeterli bir arşivleme düzenine şiddetle ihtiyaç olacağından, güvenilir bir arşiv sisteminin
kurulmuş olması gerekir. Ayrıca bütün önemli olan kayıt ortamları korunmalıdır.
g) Gerekli fış ve kayıt ortamlarının hazırlanmasında, bilgilerin mümkün olduğu kadar ilk
belgelerden kaydedilebilmesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
h) İşletmenin hesap işlerinin organizasyonu, bilgisayardan rasyonel olarak faydalanılabilecek
biçimde ve entegre bir sisteme göre yapılmalıdır.
(Devam edecek)
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Tablodan da görüleceği gibi 7.yıl değişikliğin yapıldığı dönemdir ve bu dönemde toplam
ayrılan amortisman tutan 84.000. DM kalan değer ise 140.000 - 84.000 = 56.000 DM'tır.
Amortisman yöntemi değiştirildiği için ekonomik değerin başlangıç değeri olan 140.000.
DM 8. yıl sonunda 140.000 + 14.000 = 154.000 DM olacaktır. Normalde ise 2 yıllık bir
dönem kalması nedeniyle ayrılacak amortisman tutan 2 x 14.000 = 28.000 DM'tır. 10. yılda
ise bu kalan kayıtlı değer 28.OOO.DM dikkate alınmıştır. Ve böylece 7. yılda yapılan
değişiklikle bilanço değeri düzeltilmiştir. Amortisman tutarının hesaplanmasında özellik arz
eden bir durum da, yatırım hesaplanmasında görülmektedir. Yatırım hesaplanmasında, yeni
yatırımın belirlenmesinde aynı yatırımın geçmiş değeri de dikkate alınmaktadır. Bunun için
yeni yatırımı ( brüt tutan ) eski yatırımın % 110'u olarak belirlenmekte ve özel büyüklük
olarak adlandırılmaktadır. Yatırımcı tedarik değeri ise şöyle belirlenmektedir.
Artık Değer + Brüt Muhasebe Değeri = Düzeltilmiş Değer Edinme Değeri = Brüt Muhasebe
Değeri + Diğer giderler
ÖRNEK
Özel
Brüt Muh.
Düzeltilmiş
(Hurda Değer)
Büyüklük
Değ.
Muh.Değ.
Artık Değer
Bilanço
74,000,20
74,000,20
0
Kalkülasyon(Maliyet)
81.400,22
74,000,20
94,352,20
20,352,Vergi D.
4,175,97
4,175,97
Ticari D.
4,175,97
4,175,97
Kalkülasyon D.
4,175,97
4,175,97
Toplam

78,176,17

78,176,17

Amortis
Tutar
-.-.-.-.-.-

( * ) Her iki örnekte Volkswagen A. G. (= Korızern ) deki uygulamalardan kısaltılarak
düzenlenmiştir. Ayrıca ek olarak degressiv amortisman hesaplama yöntemi tablo ile
sunulmaktadır.
2. Ülkemizdeki Durum :
Ülkemizde amortisman tutarlarının saptanmasında üç sistem önem arz etmektedir.
- Normal Amortisman Sistemi
- Hızlandırılmış Amortisman Sistemi
- Fevkalade Amortisman Sistemi
Normal amortisman sistemi V.U.K. m. 315, hızlandırılmış amortisman yöntemi mükerrer
315. madde ile, fevkalade amortisman yöntemi ise V.U.K. m. 317 ile hükme bağlanmıştır.
Bu hükümler incelendiğinde normal amortisman sistemi ile
doğrusal amortisman ( Linear ) ifade edilmekte, hızlandırılmış amortisman yöntemi ile azalan
bakiyeler üzerinden amortisman, fevkalade amortisman sistemi ile ise, doğal afetler, yeni
icatlar ve asıl çalışma nedeniyle aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalan menkul, gayrimenkul
ve haklar için uygulanan amortisman ifade edilmektedir.
Her üç yöntemde de amortisman paylarının belirlenmesi, koşulların gerçekleşmesi ile
mümkündür. Ve oranlan vardır. Yöntemlerde değişiklik yapılması söz konusu değildir.
Ve değişiklik Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Yine oranlarda değişiklik
yapılamaz ( VUK. m.318 ). Ayrıca madenlerde amortisman (VUK. m.316)'de alacaklarda ve
sermayede amortisman (VUK. m.322-327)'de hükme bağlanmıştır. VUK. m.328 amortismana
tabi mal?arın satılması, VUK. m.329, da amortismana tabi malların sigorta tazminatı, VUK.
m.330, da emtia sigorta tazminatı yer almaktadır.

VUK. m. 320'de amortisman usulünün seçimi, şöyle ifade edilmiştir.
- İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler
usulü ile amortisman usülerinden yalnız birisi uygulanabilir.
- Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına
başlandıktan sonra bu usulden dönülmez.
- Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya
başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler
keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarında belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen
yeni usul bu bildirimi yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara alınır.
Bu taktirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı bakiye amortisman süresine bölünmek
suretiyle eşit miktarlarda yok edilir.
( Devam Edecek

SOSYAL GÜVENLİK VE SORUMLU
MESLEK ÜYELİĞİ ÜZERİNE

Şükrü ŞENALP
S.M.M.M.
A) SOSYAL GÜVENLİK
3568 sayılı meslek yasasının ortaya çıkardığı önemli sorunlardan birisi de, sosyal güvenlikten
yoksun veya sosyal güvenlik kapsamı dışında kalmış meslek üyelerinin azımsanmayacak
ölçülerde büyük sayılara ulaştığının net bir şekilde gözler önünde bulunduğudur.
Kimi meslek üyesinin Bağ-Kur, SSK kapsamında, kimisinin de isteğe bağlı prim ödeme
şeklini seçmiş bulunduğu, birçoğunun da sosyal güvenlik kurumlarındaki karmaşa nedeniyle
hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna üye olmadığı gözlenmektedir. Özellikle yasa öncesi SSK
kapsamında yoğun olarak prim ödememekte bulunan meslek üyelerinin yasa sonrası bu
hallerinin devamı maalesef mümkün olamamaktadır. Uzun yıllar prim ödemiş ve yeni
düzenleme ile emeklilik hakkını elde etme durumunda bulunan meslek üyelerinin kazanılmış
haklan mutlaka korunmalı ve buna uygun yasal düzenleme acil olarak yapılmalıdır.
Topluluk Sigortası kavramının bu çerçevede ele alındığında tüm meslek üyelerini kapsayacağı
düşünülerek bir olumluluk taşımasına söz konusu ise de, uygulamada doğurduğu güçlükler,
yaygın olmayışı ve diğer nedenlerle aslında büyük olumsuzluklar taşıdığı inancındayız. Yanı
sıra toplumumuzun büyük çoğunluğunun sosyal güvenlikten yoksunluğu ile birlikte ele
alınarak sorunun çözümünde adımlar atılırken Topluluk Sigortası'nın biraz hedef saptırıcı
olduğunu da düşünmek gerekecektir.
Gelişmiş toplumlarda sosyal güvenlik her bireyin geleceğini garanti altına alan
organizasyonlar şeklinde kendini gösterirken bizim gibi toplumlarda çoğu bireyi kapsam
dışında bırakmanın yanı sıra bir de farklı organizasyonlar şeklinde yapılaşmayı ortaya ',
koymaktadır. Bunun sakıncalarını genel olarak toplumun tümünü yaşarken, özel olarak
içerisinde bulunduğumuz meslek kesiminde yaşadığını belirtmek gereklidir.
Topluluk Sigortası'na harcanan enerjiyi, bugün toplumumuzun tümü tarafından benimsenmiş
olan ve bugünkü Hükümetin de programında yer almakta bulunan sosyal güvenlik
kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yöneltmek gerektiği inancındayız.
B) SORUMLU MESLEK ÜYELERİ:
Meslek üyelerinin mesleki faaliyetlerinin devamı sırasında geleceğe yönelik kaygıların radikal
çözümün sosyal güvenlik kurumların tek çatı altında toplanarak, kapsamlı bir sigortacılık
anlayışının hakim kılınmasında yattığı gerçeğini belirttikten sonra yine bu konunun bir başka
yönü olan "Sorumlu Meslek Üyesi" kavramını vurgulamakta fayda görüyoruz. Bu kavram
meslek örgütlemesinin esaslarının tartışıldığı günümüzde, mesleki işlerliğin sağlanmasında
önemli bir yapıtaşı olacaktır.
Bu konu Odalar Birliği Yönetmelikler Genel Kurulu'nda bir gurup meslek üyesi tarafından
gündeme getirilmiş, hazırlanan önerge ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nde Özlük
Hakları başlığı altında yer almıştır. Bu kavramın temel esprisi şu- dur; meslek üyelerinin
geçici iş göremezlik (Uzun süreli hastalıklar, seyahatler vb. gibi) hali veya ölümü halinde,
yürütmekte olduğu işlerinin devamının sağlanması, zor duruma düşen yakınları ile
müşterilerinin haklar ve hukuklarının korunmasıdır.
Bugün içinde yaşadığımız uygulama gereği, özellikle meslek üyesinin ölümü halinde yıllarca
emek verilerek kurulmuş bulunan büro faaliyetine son vermek durumundadır. Bunun
sonucudur ki bu tür bürolar deyim yerindeyse kapanın elinde kalmaktadır. Çocuklarımıza

bırakabileceğimiz tek mirasımızın bu şekilde heba olması geleceğe yönelik kaygılarımızı
artırmaktadır. Yanı sıra muhasebe mesleğinin süreklilik arz eden işleyişi- ne uymayan bir
biçimde faaliyetine son verilen büronun müşterilerinin de benzer sıkıntıları yaşadıkları
ortadadır. Aynı sıkıntılar meslek üyesinin geçici iş göremezlik halinin devamı süresince de
yaşamakta, büro ve muhasebecilik yetkisiz ellere teslim edilmektedir.
Bu tür sorunların çözümü amacına yönelik düzenlenmiş olan "Sorumlu Meslek Üyeliği"
kavramı yürürlüğe girdiğinde ölen meslek üyesinin mirasçılarının kanuni haklan korunmuş
olacaktır. Müşterilerinin işlerinin devamı sağlanmış olacaktır. Yetkisiz ellerde verilen hizmet
yetkili ellere geçecektir.
Odalarımız "Sorunlu Meslek üyeliği " kavramının, yürürlüğe konulduğunda sağlıklı işleyişini
gerçekleştirmek için bugünden çalışmalar yapmalıdır.

YAYGIN VE YOGUN VERGİ . DENETİMLERİ
SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
İbrahim KILINÇ
S.M.M.M.
Vergileme ile ilgili işlemlerin iyi kavranması belge düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi,
yaygın ve yoğun vergi denetiminin başarıya ulaşmasında ilk adımdır.
Bu aşamada; denetim yapan vergi memurların ve mükelleflerin ödevlerini karşılıklı olarak
bilmeleri gereklidir.
Konuya ilişkin düzenleme 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VLJK) nun "Yoklama ve
İncelemede mükellefin ödevleri" başlığı altında düzenlemiştir.
İ.V.U.K. nun 127'nci maddesine göre:
Yoklamadan maksat; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları kayıtları ve
mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.
Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca vergi kanunların uygulanması ile ilgili olarak:
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmiş olmak
kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek.
b) 3100 sayılı Kanun kapsamına grip ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde
olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp
kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmek,
c) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin işyerlerinde bulundurulup
bulundurulmadığını tastikli olup olmadığını usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını, vergi
kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip
düzenlenmediği ile kullanıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha
asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını, tespit etmek kanuni defter ve
belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter belge ve
delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak.
d) Nakil vasıtalarını; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın belirleyeceği özel işaretle durdurmak
ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu
biletleri ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve
mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek.
e) Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin
ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malin sahibi belli değilse
tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak.(Beklemeye ve muhafazaya alınan
malların bozulmaya ve çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar ise üç ay
sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın belli edeceği esaslar dahilinde tasfiye olunur).
Yetkisine haizdirler.
Yukarıdaki sayılan yetkilerin hangilerinin ne şekilde ve hangi hallerde kullanılacağını
belirlemeye, yoklamaya yetkili olanların bu husustaki görev ve yetkilerini sınırlamaya Maliye
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Yoklama ve denetleme görevli memurların görevlerini ifa sırasında, güvenliklerinin
sağlanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
V.U.K.'nun 128. maddesine göre:
YOKLAMAYA YETKİLİLER:
1- Vergi dairesi müdürleri,
2- Yoklama memurları,

3- Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler,
4- Vergi incelemesine yetkili olanlar,
YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİMLERİ
Çoğunlukla:
1- YOKI.AMA YETKİ BELGESİ taşıyan yoklama memurları,
2- ÖZEL YOKLAMA YETKİ BELGESİ taşıyan memurlar, tarafından yapılmaktadır.
YOKLAMA YETKİ BELGESİ TAŞIYANLAR:
213 sayılı V.U.K.nun 127. maddesinin b ve c fıkralarındaki yetkililerdir.
ÖZEL YOKLAMA YETKİ BELGESİ TAŞIYANLAR:
Aynı yasanın a, b, c, d, e fıkralarındaki tüm yetkilere sahiptirler.
Bu yetkiler, ilgili memurların kimliklerinde de yazılıdır.
Diğer taraftan ilgili memurlara bu görevleri yapmaları sırasında "Bili mum mülki amirler,
emniyet amirleri ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri
vergi kanunların uygulanmasından uygulama ile ilgili memurlara ve komisyonlara
ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya" mecburdurlar.
Özetle mükellefin, mükellefiyetiyle ilgili maddi olayları iyi kavraması halinde denetimin
psikolojik baskısının yerini, görevini yerine getirmenin huzuruna bırakacağı açıktır.
Genel olarak denetimlerde aranılan defter ve belgeler:
- Defterlerin ve belgelerin kontrolü:
1- Kasa defteri
2- Perakende satış ve hasılat defteri (yazar kasa kullanmayanlar için)
3- Serbest meslek kazanç defteri
4- Fatura
5- Serbest meslek makbuzu
6- Müstahsil makbuzu
7- Sevk irsaliyesi
8- Perakende satış vesikası
9- Gider makbuzu
10- Taşıma irsaliyesi
11- Ambar tesellüm fişi
12- Günlük müşteri listesi
13- Yolcu listesi
14- Adisyon
15- Reçete (doktorlar için)
- Levhaların kontrolü:
1- Vergi levhası
2- "Fiatlara KDV dahildir" levhası
3- Ödeme kaydedici cihaz levhasının kontrolünü içerir.
Kayıt Nizamı Kontrolu (V.U.K. MD. 215-217-219):
Denetimlerde, düzenlenecek belgelerde, olması ve yazılması gereken hususlara bakılır. Olay
aynen tutanağa geçirilir. Tutanaklarda yorum yapılamaz.
Meslek mensuplarının denetimlerde, her müşterinin yanında olamayacağı gerçeğinden
hareketle işini yaptığı kişi veya kurumun uğraşı konusuna göre mükellefi yazılı olarak
bilgilendirmesinin mesleğimize saygınlık kazandıracağı açıktır.
Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi:
Meslek mensupları SM makbuzu konusunda yoğun bir sıkıntı yaşadığı bir gerçektir.
Görüşümüze göre:

3568 sayılı yasaya göre SM ve SMM' ler hizmetlerini bir akde bağlamak zorundadır. Bu
akitte; hizmetin içeriği, süresi ve bedelinin yer alması bir zorunluluktur. Bu hale göre; hizmet
bedelinin tahsili belli bir süreye bağlanmış ve hizmetin bedeli de bu sürelere göre tayin
edilmiş ise, SM makbuzu düzenleme zorunluluğu bu süre sonunda doğacaktır. SM makbuzu
da buna göre düzenlenecektir. Kaldı ki, hizmet bedeli alınmadan da makbuz düzenlenmesi
mümkün değildir. Denetimlerde müşteri listesi ibrazı yanında, sözleşmelerin de ibrazı. SM
makbuzu "düzenlenmiştir veya düzenlenmemiştir", tespitine açıklık kazandıracaktır. Aksine
bir tespitin görüşümüze ve 3568 sayılı yasaya göre bir hüküm ifade etmeyeceği kanısındayız.
Mükellefler nezdinde yapılan denetimlerde sorun çıkmaması yönünde, ilk adımın 213 sayılı
V.U.K. 127. maddesinin işyerlerinde yazılı olarak bulunması ve iyi anlaşılması olduğu
inancındayız.
Örneğin: Günlük hasılat tespit edilirken "faturaların muhasebecide" denilemez. Çünkü yasaya
göre denetim elemanı bu nedenle işyerinde bulunabilecektir. Diğer taraftan yoklamaya yetkili
memur, faturasız mal bulunup bulunmadığını tespite gelmiş ise, bu görevler, defterdarlıklarca
bir program dahilinde her zaman yapılabilmektedir. Bu denetim bir fiili envanteri
içermektedir ki, bu halde ilgili memura irsaliyesi gelmiş ve ancak faturası düzenlenmemiş,
faturası kesilmiş ve ancak teslim edilmemiş ve varsa depo ve benzeri şubeler hakkında bilgi
verilmelidir. Bu olayların tutanağa geçir-ilmesi sağlanmalıdır. Yasadaki faturasız mal bulunup
bulunmadığı ibaresi, fiili sayım işlemi olarak anlaşılmalıdır. Bu tespitler ışığında ilgililer
hakkında defter ve belgeler istenilerek "vergi incelemesine yetkili (V.U.K. 135. maddesinde
belirtilen yetkililerce" mutlaka kaydı envanter yapılarak sonuç alındığı, unutulmamalıdır.
Burada, tespit yetkisi ile inceleme yetkisini birbirinden ayırmak gerekir.
YOKLAMAYA YETKİI.İLER İLE VERGİ İNCELEME
ELEMANLARI
Yaygın ve yoğun vergi denetimlerine yetkili olanlar V.U.K. 128. maddesinde belirtilmiştir.
Vergi inceleme elemanları ile yukarıda anlatılmaya çalışılan memurlar, zaman zaman
karşılaşmaktadır. Bu nedenle meslek mensuplarının yasanın 128 ve 135. maddelerini iyi
bilmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan hüviyet ibrasında da bu konu kısmen
aydınlanmaktadır.
213 sayılı V.U.K.nun 134. maddesine göre, vergi incelemesinden maksat özetle ödenmesi
gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.
Vergi İncelemesine Yetkililer (V.U.K. md. 135) Vergi incelemesi, hesap uzmanları, hesap
uzman muavinleri, ilin en büyük mal memuru, vergi kontrol memurları veya vergi dairesi
müdürleri tarafından yapılır.
Maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler
kontrolörleri her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisine haizdir.
Anlaşılacağı üzere; vergi inceleme elemanları, yasamız 128. maddesindeki yoklama
yetkilerini de kullanabilmektedirler.
Örneğin vergi incelemesi sırasında vergi inceleme elemanının gerek görüldüğünde mükellefin
işyerinde fiili envanter yapması gibi.

TASDİK YAPTIRILMAMASI
İSTİSNA VE İNDİRİMLERDEN
YARARLANMA HAKKINI ORTADAN
KALDIRIR MI?
A1i DEMİR
S.M.M.M
İ. Alpay DEMİRTAŞ
S.M.M.M
1-GİRİŞ:
Bilindiği üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12. maddesince
verilen yetkiye istinaden hazırlanan ve 2.1.1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve
Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" (Tasdik Yönetmeliği) hükümleri
gereği gerçek ve tüzel kişilerin bazı konularda yeminli mali müşavirlere tasdik yaptırmaları
konusunda zorunluluk getirmiştir.
Bakanlık aynı yetkiye istinaden 17.3.1992 tarih ve 21174 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
5 sıra nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yeni bazı konuları tasdik zorunluluğu kapsamına dahil
etmiştir.
II-TASDİK KAPSAMINA ALINAN KONULAR:
Bakanlık, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi ve geçici 18. maddesinde yer alan
istisnalar nedeniyle yararlanılan istisna tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 39.
maddesine göre kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar tutarları toplamı
300.000.000.-TL nı aşan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bu istisna ve indirimlerden
yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemleri yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme
zorunluluğu getirmiştir.
Bu tebliğ ile tasdik kapsamına alınan vergiden istisna ve in- dirim konusu edilen işlemler
şunlardır.
1- KVK' nun 8. maddesinin,
a- 6. bendinde yer alan sanayi ürünleri ihracat istisnası,
b- 7. bendinde yer alan tarım ürünleri ihracat istisnası,
c- 8. bendinde yer alan dış navlun hasılatı istisnası,
d- 10. bendinde yer alan turizm hasılatı istisnası.
e- 15. bendinde yer alan eğitim, sağlık ve spor tesislerine ilişkin istisna,
f 17. bendinde yer alan Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Gelir Ortaklığı Senetlerinin elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlara ilişkin istisna,
2- KVK' nun geçici 18. maddesinde yer alan kurumların (kooperatifler hariç) iştirak
hisselerinin ve gayri menkullerinin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna,
3- GVK' nun mükerrer 39. maddesine göre kurumların kurum kazancından indirdikleri kazanç
ve iratlar.

Bakanlık, aynı tebliğin (D) bölümünde "bu tebliğde tasdiki zorunlu tutulan işlemlerin 1991
yılı hesap döneminden itibaren yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi ve tasdik
raporlarının ilgili hesap döneminin Kurumlar Vergisi beyannamesi ile birlikte verilmesi
halinde bu kapsamına giren Kurumlar Vergisi mükellefleri, istisna ve/veya indirimden
yararlanma imkanından vazgeçmiş sayılırlar" şeklinde bir belirleme yapmıştır.
III- TASDİK YAPTIRMAMIŞ MÜKELLEFLER İSTİSNA VE
İNDİRİM HAKKINDAN VAZQEÇMİŞ SAYILABİLİR Mİ?
Yazımızın II. bölümünde belirtildiği üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı tebliğ hükmüne
uymayanların tasdik kapsamına alınan işlemleriyle ilgili istisna ve indirim haklarından
vazgeçmiş sayılacaklarını ifade etmektedir.
Mükelleflere kanun ile verilmiş olan istisna ve indirimlerden yararlanma hakkı Bakanlığın
tebliğ hükmü ile kaldırılabilir mi?
İşte yazımızın bundan sonraki bölümlerinde bu konu tartışılacaktır.
A- Bakanlığın tebliğinin giriş bölümünde de belirtilen 3568 sayılı kanunun 12. maddesinden
doğan böyle bir yetkisi var mıdır?
Anılan kanunun "Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk" başlığını taşıyan 12. maddesinin 2.
fıkrasında "Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tas- dike
ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, işkolları ve ciroları,
döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin
ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir" hükmü yer almaktadır.
Bakanlık, bu maddeye istinaden 2.1.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
yönetmeliğin amaç ve kapsam başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasında "bu yönetmeliğin amacı,
yeminli mali müşavirlerce, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs veya
işletmelerinin mali tablo veya beyannamelerinin, vergi istisna muafiyet, iade, indirim, tecil,
terkin veya zarar mahsubu işlemleri ve benzeri taleplerinin mevzuat hükümlerine, muhasebe
ilke ve standartlarına uygunluğu esas alınarak hesapların gerçeğe uygun ve doğru bilgi
verecek şekilde tutulmasını ve bu suretle mükelleflerin doğru beyanda bulunmalarını
sağlamaktır" şeklinde bir düzenleme yapmıştır.
Kanaatimizce Bakanlığın yönetmelikte amaç ve kapsam olarak düzenlediği vergi istisna ve
muafiyetlerine ilişkin tasdik zorunluluğu tamamen şekle yöneliktir. Zira mükelleflere kanunla
verilmiş olan istisna ve indirimlerden yararlanma hakkının yayınlanan yönetmelik ve tebliğ
hükümleri ile ortadan kaldırılması yasal dayanaktan yoksundur.
Bu durumda her bir istisna ve indirimin düzenlendiği kanun maddelerinde bu yetkinin varlığı
araştırılmalıdır.
B- Tasdik kapsamına alınan istisna ve indirimlerin düzenlendiği kanun maddeleri:
- KVK'nun 8. maddesinin 6. bendinin 2. fıkrasında "Bakanlar Burulu yukarıda yer alan
1.000.000 ABD dolan tutarını on katına kadar arttırmaya veya kanunda yer alan tutarın 1
/4'üne kadar indirmeye, %20 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunda yer alan orana
kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetkiler mal grupları veya sektörler itibariyle farklı miktar ve
oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir" hükmü yer almaktadır.
Bu hükümden de anlaşılacağı üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı değil Bakanlar Kurulu
sadece bent hükmünde yer alan tutar ve yararlanma konusunda Bakanlar Kurulu'na ve Maliye
ve Gümrük Bakanlığı'na herhangi bir yetki verilmemektedir.

- Yukarıda belirtilen yetki KVK'nun 7 ve 8. bentlerinde yer alan istisnalarda da benzer şekilde
sadece tutar ve oranların tespitiyle sınırlı olmak üzere Bakanlar Kurulu'na verilmiştir.
- Öte yandan KVK'nun 8. maddesinin 10 ve 17. bentleri ile geçici 18. maddesi ve GVK' nun
mükerrer 39. maddesinde yer alan istisna ve indirimler ile ilgili olarak herhangi bir yetki
belirlemesi yapılmamıştır.
- KVK'nun 8. maddesinin 15. bendinde yer alan istisnada ise, 1. fıkrada, Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bu tür tesislerin işletilmesinden elde
edilen kazançların Kurumlar Vergisinden müstesna tutulduğu belirtilmiştir.
Kanaatimizce yazımızın II. bölümünde tasdik kapsamına alındığı belirtilen istisna ve
indirimlerden tasdik yaptırılmadığı takdirde vazgeçilmiş sayılabilecek tek istisna kazanç
budur.
IV-SONUÇ VE ÖNERİLER:
Yazımızın önceki bölümlerinde açıklanan nedenlerden dolayı. mükelleflerin tasdik ettirme
zorunluluğu getirilen istisna ve indirim kazançlarından sadece KVK'nun 8. maddesinin 15.
bendinde yer alan eğitim, sağlık ve spor tesislerine ait istisna tasdiki zorunlu kılınabilen ve bu
nedenle de tasdik ettirilmemesi halinde istisnadan yararlanma olanağının ortadan kalkacağı
bir nitelik taşımaktadır.
Tasdik kapsamına alınan diğer istisna ve indirimlerde ise kanundan gelen bir yetkiye
dayanmadan, tasdik raporu düzenlenmediği için yararlanma olanağının ortadan kalkması
kanaatimizce mümkün değildir. Zira, bu durumda Bakanlık yasal bir yetkiye dayanmaksızın;
yayınladığı tebliğ ile, kanun gereği Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmiş kazançları
Kurumlar Vergisi kapsamına almakta dolayısıyla vergi ihdas etmiş olmaktadır.
Kaldı ki istisna ve indirimleri tutarı 300.000.000.-TL' nı aşmayan mükelleflerin tasdik
yaptırmaksızın bu istisna ve indirimlerden yararlanacak olmaları mükellefler arasında farklı
ve adaletsiz uygulamaların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu durum konunun üzerinde
durulması gereken bir diğer yönüdür.
Bir an için WK' nun mükerrer 257. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetki
dolayısıyla, istisna ve indirimlerden yararlanan mükellefler için tasdikin mecburi kılındığı
düşünülse bile, bu durum tasdik yaptırmamış ya da raporunu zamanında vermemiş
mükelleflerin istisna ve indirimlerden vazgeçmiş sayılmasını gerektirmez. Madde gereği
yapılan düzenlemeler şekle ilişkindir ve bu nedenle ancak WK' nun 352/II-7. maddesi
gereğince usulsüzlük cezası ile cezalândırılabilir.
Bu nedenle istisna ve indirimlerin yer aldığı kanun maddelerinde değişiklik yapılarak, bu
istisna ve indirimlerin tespitine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda bakanlığa
yetki verecek düzenlemelerin ivedilikle yapılması, yeminli mali müşavirlik mesleğinin
sağlıklı gelişebilmesi için gerekli ve zorunlu olmaktadır.

PAZARDA BAL VAR GELİNİM,
PAZARDA BAL VAR
M. Ferruh ÜZGÜÇ
S.M.M.M.
Türküler bile böyle söylüyor, gerçekten pazarda bal var. Muhasebeci denge adamıdır, giren
kadar çıkan olmasını, çıkan kadar giren olmasını ister. Maliyeyle vatandaş arasında köprüdür,
tarafsızdır, ne vatandaştan yersiz ve fazla vergi alınmasını ister, ne de vatandaşın kazancına
göre az vergi vermesini ister. Ben bir muhasebeci olarak böyle bir görev yapmaktan gurur
duyuyorum. Ama rahatsız olduğum konular var.
Eşitliğe aşığım, adalete, hukukun üstünlüğüne, aşığım, haksızlığa karşıyım. Haksız olan
kim? Bunun cevabı zor. Ama ortamı haksız eylemler yapılmasına müsait halde tutan kişilerin
sorumluluğu var. Bu günahtan biraz pay almaları gerekiyor. Bir yanda elinde üç beş kuruş
sermayesi olan, bir dükkan açan, vergi mükellefi olan, vergi ödeyen ya da ödemeye çalışan
insan; diğer yanda kapımızın önünde kurulan pazarlarda, hiçbir belge bulundurmayan, ne fiş
ne fatura veren, vergi levhası, yazar kasası olmayan, kira, elektrik, su parası ödemeyen, velhasıl ne kazandıysa kendine kalan bu kazançlarının bir bölümünü devlete aktarmayan, üstelik
bu işleri şehrin en işlek, en güzel yerlerinde yapan seyyar satıcıları görünce, insan bir an ah
çekiyor.
Tabii onlar da ekmek yiyecek, onların da bakmakla yükümlü oldukları aileler var, ama
üzerlerindeki bu bulutu kaldırmak gerekmez mi? Eskilerin bildiği, genç neslin eski Türk
filmlerinde izlediği zabıtanın işportayı kovaladığı günler de geride kaldı. Artık pazarda bal var
deniyor.
Gördüğümüz kadarı ile bu kesimde vergi kontrolü hiç yapılmıyor. Sabit işyeri olanlar, kira
kontratı olanlar yapanlar mükellefler yapılıyor. Artık sabit hale gelen Tanzim Satış
Pazarları'nın da durumu böyle. Hiçbir belge düzenine uyulmamaktadır. Bütün bunlar
vergi hukuku ilkelerini bozmaktadır.
Haksız rekabeti azaltmak, herkes den adil ve kazancına göre vergi almak, insanların dostça
kardeşçe yaşamalarını sağlamak, birbirini servetine düşmanca bakmalarını önlemek istiyorsak mutlaka ama mutlaka çözüm bulmalıyız.
Haksiz rekabete meydan veren bu durumları düzeltmek için herkesin vergi kaydının
yapılması, bir vergi kimliği verilmesi, bunun kontrol edilmesi, hepsinin belge düzeni içine
alınması ve bunların basit olması şarttır.
Yapılamaz mı? İstenen her şey yapılır, belki %100 başarı sağlanamaz ama yine de bir başarı
elde edilir. İster dip koçanlı, ister, makineli, ister kopyalı, ister faturalı nasıl olursa olsun ama
belgeli olsun, mutlaka beyanda bulunulsun, takip edildiği, kontrol edildiği hissi uyandırılsın.
Kazanamayanlar vergi vermesinler, az kazanıyorlar ve bu kazanç ancak kendilerine yetiyorsa
yine vergi vermesinler, ama KDV zincirine girsinler, KDV beyanında bulunsunlar.
Biz muhasebeciler bunlara yardımcı olacağız, gerekirse ücret tarifemizi dikkate almadan;
hatta ücret almadan yardımcı olacağız, çünkü haksız rekabet ortadan kalkacak, vergi adaleti
rüzgarları solunum yollarımızı aşacaktır.
Çok veren maldan az veren candan versin; yeter ki, versin.
Çağdaş uygarlık seviyesine çıkmanın yoları nerden geçer? Biz varsak, dünya var olduğu için,
ülkemiz var olduğu için, biz varsak birlikte yaşadığımız için varız. Birlikte yaşamak külfetlere
birlikte katlanmak, nimetlerden birlikte yararlanmak demektir.

"Bal tutan parmağını yalar" atasözüne sadece parmağını yalaması, balın hepsini yutmaması
dileğiyle katılıyorum.

SÖZ SİZİN
3568 SAYILI YASANIN BIZE
GETİRMEDİKLERİ
Bilal KARA
S.M.M.M.

Yıllarca özlemi çekilen ve nihayet 1989 yılında muhasebecinin yasası olarak ortaya konulan
3568 sayılı yasa, doğuşunda meslek unvanını yanlış vermiş bu itibarla meslek mensubunu
gereksiz yere bölmüş ve sonradan yapılan düzenlemeler ve getirilen yasaklarla da bir
bölümünü iyice kıyıya iterken diğer bölümünü de tam tatmin edememiştir.
Bir kere, bu mesleği icra eden ve yasada öngörülen vasıflara haiz meslek mensubu
"Muhasebeci' veya "mali müşavir" ya da "yeminli mali müşavir"dir. O halde yasanın ismi
olan "Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik" yerine "MALİ MÜŞAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLIK" yasası
olması gerekirdi.
3568 sayılı yasa çıkışında meslek mensubunu ikiye bölmüş: Serbest çalışan ve bağımlı
çalışan. Bürosunu açıp çalışan meslek mensubuna biraz daha sahip çıkarak "unvanını kullan"
demiş her hangi bir şirkette çalışanı ve aynı görevi yapanı dışlamış "sana bu unvanı verdik
ama bunu kullanamazsın" demiş.
Sayın Meslektaşlarım, hiçbir meslek dalında böyle bir ayarım yokken niye bize... Bir doktor
düşününüz devlet hastane sinde çalışırken ünvanı devlet bağımlı doktoru değilken, bir avukat
her hangi bir şirketin avukatı iken unvanı bağımlı avukat veya bağımlı mühendis bağımlı
eczacı değilken neden bağımlı muhasebeci mali müşavir üstelikte unvanı kullanmama yasağı.
Birçok meslek mensubu bu yasa çıktığında 1932'lerden bu yana beklenmekte idi. Hiç olmazsa
yasasızlıktan iyidir, nasıl olsa düzeltilir diyerek teselli bulmuştur fakat gelin görün ki düzelme
iyi yönde olmamış aksine yasaklamalarla iyice bunaltmıştır.
Şimdi biz 20-30 yılını bu mesleği icra ederek geçirmiş ve halen bazı şirketlerin muhasebesini
deruhte eden "belgeli" serbest muhasebeci mali müşavirler ki sadece İstanbul odamızda
sayıları 3445'tir. 3568 Sayılı yasanın içinde mi dışında mı yada ne kadar içinde ne kadar
dışında olduğumuzu bilememekte ve birçok yasakla karşı karşıya bulunmaktayız.
Yasa koyucu sanki "yıllarca sürüklenmiş olan bu konu bizim zamanımızda kapansın"
düşüncesi ile meslek uygulayıcılarının görüşleri alınmadan başka meslek mensuplarına
hazırlatmış. Dikkat edilirse basınımızın kıymetli ekonomi sayfayı yöneticileri bu
konularla ilgili en küçük bir konuya girmemekte bizler de yasamızda iyileştirmeler yapacak
birliği ortaya koymamaktayız. Konunun görüşüldüğü toplantıya 3445 kişiden 20-25 kişi
katılmakta böylece kaderciliğe razı gelinmektedir.
Sayın meslektaşlarımız, birçoğumuz bir işverenin bir ya da birkaç işyerinin muhasebe ve mali
birimini deruhte etmekteyiz. Fakat yasa koyucu bizlere birden fazla tüzel kişilikte bu görevi
yapmayı yasaklamış ve unvanımızı kullanma yasağını da beraberinde getirmiştir, bu yüzden
odamız ilgili komisyonunun bu konudaki gayretlerini destekleyerek yasada yeni düzenleme
ve iyileştirmelere gidilmesini sağlamamız kaçınılmazdır. Biz kendi derdimize çare aramazsak
başkaları bu çareyi kendi usullerine uygun ve menfaatleri paralelinde yaparlar.
O halde, mesleğin külfetini çekerken nimetlerinden istifade edelim. Bir araya gelerek;
a- Yasanın çıkışında bizlere verilen meslek unvanımızı kullanma hakkını isteyelim,

b- İster kendi bürosunda isterse herhangi bir şirkette mesleği icra eden meslek mensubun
unvanının "Muhasebeci" veya "Mali Müşavir" olmasını isteyelim.
c- Gerek ulusal ekonomiye katkısı açısından gerekse yasanın amacı bakımından, her işyerinde
ruhsatlı bir meslek mensubunun çalışmasını ve sorumluluklarının belirlenmesini isteyelim,
d- Çalışma düzeninde aksaklıklar yaratmadan, en azından aynı sermayedarın bir ya da birkaç
işinin aynı meslek mensubu tarafından deruhte edilmesinin teminini isteyelim.
Velhasıl, Anayasamızın eşitlik ilkelerini aleyhimizde yok eden ve meslekler arasındaki
farklı uygulama yanında kendi mesleğimizin içindeki farklı uygulama ve yasakların
kaldırılmasını temin için çalışalım. Sayın Bakanımız vergi düzenlemelerinde gelecekte
yapılacakları basına yansıtırken yeminli mali müşavirlerden yararlanacağını dile getirilmekte
fakat bu mesleği icra edenlerden hiç söz etmemektedir. Her halde ne verdi ki ne isteyelim
diye düşünmektedirler. Bu yasa Bakanlığın vesayeti altında bulunduğuna göre öncelikle Sayın
Bakanlık ilgili birimlerinin bu konularla yakın olmasını arzulamaktayız. Başarı dileklerimle.

