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Odamızın 3. Olağan Genel Kurulu 23-24 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleşti.
Görüşmelerin yapıldı birinci günde protokol olarak İstanbul Defterdarı Zekeriya TEMİZEL,
SHP İI Başkanı Yüksel ÇENGEL, Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliğinden Başkan
Kamil BÜYÜKMİRZA. Başkan Yardımcısı Arslan Başer KAFAOĞLU. Genel Sekreter
Yılmaz UÇAK, İstanbul YMMM Oda Başkanı Sezai ONARAL Ankara SMMM Odası
Başkam Mehmet ÇELİK, Bursa SMMM Odası Başkam M. Şahin GENÇAL, İçel SMMM
Odası Başkam Ahmet AKIN 11e yaklaşık 1000 civarında üyemiz katılmıştır.
Yönetim denetim, disiplin kurullarının raporları okunmuş ve görüşmelerden sonra kurullar
ibra edilmiştir.
Genel kurullar bu tür kuruluşlarda kuruma ivme kazandıran kurum canlılığını ayakta tutan,
yön gösteren ve kuruma gelecek dönem çalışanlarında ışık tutan fikirlerin oluştuğu en
önemli platformlardır.
Bize göre coşkunun yüksek olmasına rağmen birinci günün en büyük eksikliği, çalışmalar
hakkında söz alan grup temsilcilerinin meslek adına beklenen somut önerileri
getirememeleridir.
İkinci gün ise yaklaşık 3000 civarında üye oy kullanmış, çağdaş demokratlar grubunun listesi
seçimleri kazanmıştır.
İkinci günün en önemli özelliği, üyelerimizin sevgi ve saygı içerisinde demokratik bir seçimin
yapılmasını sağlamalarıdır. Seçime katılan tüm üyelerimizi kutluyor, bizlere göstermiş
olduğunuz güven ve destek için teşekkür ediyoruz.
Bizleri bekleyen dağ gibi mesleki sorunlar vardır:
* Yasa ve yönetmeliklerde düzeltilmesi gereken hususlar devam ediyor.
* Sosyal güvenlik ve sorumluluk müessesesi çözüm bekleyen bir sorun olarak devam ediyor.
* Yetkisiz çalışanlar çalışmalarına devam ediyor.
* Ücret yönetmeliği yüzünden haksız rekabet devam ediyor.
* Veri idaresi karşısında sorunlarımız devam ediyor.
Bu sorunları çoğaltmak mümkündür.
Peki sizlere soruyorum: Bu sorunlar 5 kişilik yönetimle mi, Genel Kurul a 1000 kişinin
katılımıyla mı, ya da bir telgraf çekme kampanyasına 200 kişinin katılımıyla mı
çözümlenecektir.?
Cevabını hep birlikte verelim:
Tabii ki hayır.
60 senenin biriken tüm sorunlarını kısa zaman yerine, planlı ve programlı olarak aşama aşama
çözümlenmesini hedeflemek gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
Bunun için birinci aşama olarak çözüm önerimizi sunuyoruz:
1- Ücret rekabetinin çözümü, yetkisiz çalışanların yok edilmesine bağlıdır. Bunun için vergi
idaresine verilen beyannameler odamıza kayıtlı meslek mensubunun imzası olmadan
alınmamalıdır.

2- Bağımlı çalışan meslek mensupları da, odamıza kayıtlı meslek mensubu olmalı ve bunlar
sahip oldukları unvanlarını bu görevleri yaptıkları sürece kullanabilmelidirler.
Bağımlı olarak çalışma yine bir tek işyeri için geçerli olmalıdır.
3- Geçici maddelere müracaat 1994 yılının sonunda bitmektedir. Yıllardır bu işi yapan,
yaşamını muhasebe mesleğine bağlamış kişiler için bir defaya mahsus olmak üzere sınav
hakkı kazandırılmalıdır.
Tüm sorunlarımızın çözümü mesleğimize sahip çıkmamıza duyarlı olmamıza ve BİRLİK
içinde olmamıza bağlıdır.

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ
VERASET VERGİSİ MATRAHI NEDİR?
NASIL HESAPLANIR?
Hasan KURT
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı
I-Konu
Uygulamaya yönelik sık sık karşımıza çıkan bir problem vardır. Limited şirket ortağının
ölümünde, vârislerin limited şirketten intikal eden ortaklık payı yönünden durumları nedir?
Bu arada durum sözcüğü şu anlamı ifade etmektedir. Limited şirketteki ortaklık hissesi
kendisine intikal eden vâris Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (V.İ.V.K.) yönünden ne gibi
işlem icra edecektir. Bu konu uygulamada değişik şekilde çözümlenmektedir.
Kimi vârisler ölüm tarihi itibariyle bir bilanço çıkarmaktadır. Kimileri de bunu
yapmamaktadır. Bu konu vârisler tarafından ilgili mercilerden sorulduğu zaman aldıkları
cevapları da değişik olmaktadır.
Kimi durumlarda, ölüm tarihi itibariyle bilanço çıkarılacağı, murisin ölüm tarihi itibariyle öz
varlığının (ticari) hesaplanacağı, bazen de bunların hiçbirisine gerek olmadığı ifade
edilmektedir.
Konunun ne olduğu ve ne şekilde olması gerektiği ya da bu sahadaki içtihat ve yasal
düzenlemelerin yorumunun ne olduğu belli değildir. Uygulamada konuya birinci derecede
önem atfedilmediği için olay bölük pörçük götürülmektedir. Bir de limited şirketlerin
ekonomideki yerleri, ticari faaliyetlerde çok az bulunmaları ve bu konuda önemleri azalmış
olması nedeniyle fazla ilgi uyandırmamaktadır. Bütün bunlar konuya eğilmeyi engelleyen
unsurlar olmaktadır.
Mükelleflerde (vârisler) isteyen ölüm tarihi itibariyle bilânço çıkarmakta ticari varlık (öz
sermaye) tespiti yoluna gitmektedir. Bu işin aslı nedir veya ne olmalıdır? İşte bu yazıda bunu
irdeleyip, ne olması gerektiği üzerinde duracağız.
II- Ticaret Kanunu Yönünden Konunun İncelenmesi
Limited şirketin ne olduğuna dair yasal düzenleme T. Ticaret Kanunu'nda yer almaktadır. T.
'Ticaret Kanunu'nun 503 ve devamı maddeleri limited şirketler hakkında yasal hükümler
içermektedir. Şirketin tanımı, kuruluşu gibi hususlar konumuzun dışındadır. Sermaye, ortak
ve ortaklık payı gibi konularda yasal düzenlemeler üzerinde durulacaktır.
Yasal düzenlemeye göre, limited şirketin esas sermayesinin en az on bin Türk Lirası olması
şarttır. Ortakların koyacakları sermayenin en az beş yüz lira veya bunun misli olması gerekir.
Limited şirketlerde sermaye, sermaye diye adlandırılan ve biri diğerine eşit olmayan ve
kıymetli evraka bağlanmayan kısımlara bölünmüştür. Limited ortaklıkta sermaye payı,
kişilikten soyutlaştırılmamıştır. Bağımsız değildir. Limited şirketlerde ortakların koyacakları
sermayenin en az beş yüz lira veya beş yüz liranın misli olması, her beş yüz liranın hukuki
bağımsızlığını ifade etmez. Sadece bazı durumlarda kolaylık sağlar. Devir için bölme ve
mirasın paylaştırılması hali hariç olmak üzere, ortağın sermayesinin bölünmez bir bütün
olduğu kanunda açık olarak belirtilmiştir. Sermaye payları, anonim şirketlerdeki paylar gibi
tedavül etmezse de devir edilebilir.
Ortaklığın sermaye miktarı, kârın bölüşülmesi, ayrılma payının ve ortaklığın sona ermesi
halinde tasfiye payının hesaplanmasında rol oynar.

Limited şirketlerde ortağın esas sermayeye katılması, temel sermaye payı ile
gerçekleşmektedir. Sermayeye katılma miktarı nedeni ile ortağın sahip olduğu haklar ve
yükümlülüklerin tümü, ortağın ortaklık payını meydana getirir. Ortaklık payı için senet
düzenlenebilirse de bu senetler kıymetli evrak niteliğinde değillerdir. Sadece bir ispat aracıdır.
Senetler, kıymetli evrak niteliğinde olmasalar bile, ortaklık payının tamamına ait olması
şarttır. ( 1)
Limited şirkette ortağın şirketle ilişkisini oluşturan ortaklık payı bir bağdır. Bu bağı, hisse
senedi temsil etmez. Ortaklık kayıt defteri, sicilli ticaret kayıtları veya tek bir ortaklık senedi
bu işi görür. Onun için limited şirketin ortakları şirkete karşı, payları ne olursa olsun, ortaklık
hakkına sahip kişilerdir. Pay miktarı, ancak belli durumlarda tasfiye kârının dağıtımı gibi
hallerde anlam ifade eder. Ortaklık payı, maddi bir durumu ifade etmeyen ortaklık hakkıdır.
Sermaye payının içeriği, ortaklık hak ve borçları olup, kaideye göre bunların sınırı sermaye
miktarı ile tayin olunur. Sermaye miktarını taahhüdü karşılığında ortak, limited ortaklıkta
üyelik sıfatını, yani sermaye payını kazanır.
Sermaye payı, üyeliğe bağlı hak ve borçları, ortakla şirket arasında ortaklık ilişkilerinin
tümünü ifade eden kurumlardır. (2)
III- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na Göre Limited Şirketlerin Durumu:
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, veraset yolu ile bir şahıstan diğer bir şahsa
intikal eden malların veraset vergisine tabi olduğunu hükme bağlamıştır.
Kanunda geçen mal sözcüğünün anlamı, kanunun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Buradaki
tanımda "malın" mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke
girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade ettiği belirtilmiştir.
Kanunun gerekçesinde mal sözcüğünün "bir hakiki veya hükmi şahsın mamelekine
girebilen her türlü taşınabilir veya taşınmaz bütün mallar ile intifa haklarını ve tapu siciline
kaydı zorunlu olsun, olmasın bütün hukuki yararlanmaları içerdiği" açıklanmıştır.
Kanun vergi kapsamını çok geniş tutmuştur. Mal tanımının içine, maddi anlamda bütün
mallar girdiği gibi, hak kavramının içine sokulduğu gayri maddi malları da kapsamaktadır.
Bunlar da kendi içinde maddi ve gayri maddi haklar olarak ayrılırlar. Vergi uygulamasında
tapu siciline kaydı gerekeni haklar ve kaydı gerekmeyen haklar olarak belirtilir. Telif, işletme,
imtiyaz, ihtira beratı, alameti farika, know, how, patent, alacaklar ve ilahi haklar, tescile tabi
olmayan gayri maddi haklar grubunu oluştururlar.
Limited şirket ortağının, şirket ile olan ilişkisi ortaklık payı veya sermaye payı olarak
adlandırılır.Yukarıdaki bölümde de açıklandığı üzere sermaye veya ortaklık payı, ortaklığa
bağlı ortaklık hak ve borçlarının tümünün ifadesidir. (3)
Veraset vergisi yönünden limited şirket ortağının şirketle ilişkisini bir hak olarak düşünmek
bu yöndeki en ölçülü yaklaşım olur.
"Her türlü hakkın veraseten veya sair yollarla ivazsız intikali, veraset vergisine tabidir."
(V.İ.V.K. Md. 1).
Kanunun veraset vergisi yönünden en yakın yorumunun bu olması gerekir. Limited şirket ve
ortaklık ilişkisinin hukuki değerlendirmesi bir hak ilişkisidir. Buna ortaklıktan doğan bir
haktır diyebiliriz. Kanunun özel hukuk yönünden değerlendirilmesi de zaten bu merkezdedir.
Bizim yaptığımız, bunu vergi hukuku sınırları içinde yerine oturtmaktır.

IV- Vergi Usul Kanununa Göre
Limited Şirket Ortağının Durumu Vergi Usul Kanunu'nun, V.İ.V.K.nu ilgilendiren
bölümü değerlemeye taalluk eden kısımlarıdır.
Vergi Usul Kanunu'nun 258. maddesinde değerleme, vergi matrahının hesaplanması ile ilgili
iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir şeklinde tanımlanmıştır.
Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz
oldukları değerler esas tutulur. Veraset ve İntikal Vergisi'nde, miras suretiyle vuku bulan
intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği
tarihteki değerleri esas alınır.
Değerleme, birisi iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme, diğeri de servetleri
değerlemedir. 'Türkiye'de bulunan servet unsurlarının veraset yolu ile veya sair şekilde
intikalinde yapılacak olan değerlemenin ölçüleri, servetleri değerleme bölümünde verilmiştir.
Veraset ve İntikal Vergisi'nde, buradaki ölçüler kullanılacaktır.
Kanuna göre Veraset ve İntikal Vergisi'nde tarhiyat iki aşamalıdır. İlk aşamadaki tarhiyat
için gerekli olan değerleme V.İ.V.K. nda yazılı ölçüler esas alınarak yapılır (md: 10).
İdarenin yaptığı ikinci aşamadaki tarhiyatta değerleme, V.U.K.nun 291 ve takip eden
maddelerine göre yerine getirilir.
Yukarıdaki bölümlerde limited şirket ortağının, şirketleri payının yasal niteliği üzerinde
durulmuş ve bunun hususi hukuk bakımından bir hak olduğu açıklanmıştır. Hakların
değerlendirilmesi V.U.K.nun 296. maddesinde düzenlenmiştir.
Hakların değerlendirilmesi hakkın tapu sicilinde kayıtlı olup, olmamasına göre değişir. Tapu
sicilinde kayıtlı haklar, gerek mükellefler ve gerekse de vergi idaresi tarafından "tapuda
kayıtlı bedel" ile değerlenir. Yukarıdaki bölümde bu tür haklar, maddi haklar kategorisine
sokulmuştur. Bunların mevcudiyeti ancak tapu siciline kaydedilmekle ortaya çıkar. İşte
V.U.K.Iun 296. maddesindeki tapu siciline atıf yapılan haklar bunlardır. Bir de tapu siciline
kaydı gerekli görülmeyen haklar vardır. İşte bu tür haklara V.U.K.nda tapu siciline kayıtlı
olmayan haklar denilmektedir. Bunlar emsal bedelle değerlendirilecektir.
V- Vâris Ne Beyan Edecektir, İdarenin Görüşü Nedir?
Konuya Limited şirket ortağının ölümü halinde vârislerin durumunun ne olacağını
açıklamakla başlamıştık. Konu, Limited şirkette ortaklık payının durumunun yasal niteliğinin
tartışılmasına geldi. Konu şurdan çıkmıştı: Limited şirket ortağının ölümü halinde vârisler ne
yapacaklar? Ölüm tarihi itibariyle bilanço çıkarılacak mı? Vârisler ne beyan edecekler, matrah
nasıl hesaplanacak?
Bunlardan, "Limited şirket ortağının ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle bilanço çıkarılacak
mıdır?" konusu üzerinde aşağıda durulmuştur.
Bu konuda uygulama birliği yoktur. Kimi Limited şirketlerde, ölüm tarihi itibariyle bilanço ve
kâr ve zarar hesabı çıkarılarak, bilanço tarihindeki öz sermayeden hisseye isabet eden kısım,
murisin ticari serveti olarak beyan edilmektedir. Diğer uygulamada da vârislerce ölüm tarihi
itibariyle bilanço çıkarılmamakta ve ölüm tarihinden önceki yılın bilançosunda kayıtlı
değerler esas alınarak ticari servet hesaplanmakta ve beyan edilmektedir. Uygulama her iki
yönde de sürdürülmektedir. Bu konuda idare tebliğ bazında bir görüş bildirmiş değildir. Fakat
T. 'Ticaret Kanunu'nda ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda konuya açıklık getirecek hükümler
yer almaktadır.
T. Ticaret Kanunun 503 ve takip eden maddeleri Limited şirkete ayrılmıştır. Limited şirketin
tüzel kişiliği vardır. Şirket, ticaret siciline kayıt ile hükmi şahsiyet kazanır. Ortaklardan birinin
ölümü ile şirketin tüzel kişiliği son bulmaz. Şirketin infisahını düzenleyen 549. maddede
ortağın ölümü infisah nedeni sayılmamıştır. Ortak sayısının bire inmesi halinde talep üzerine,
mahkeme şirketin feshine karar verir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, Kurumlar Vergisi şirketin tüzel kişiliği adına tarh olunur.
Vergiye muhatap olan tüzel kişidir. Ortakların şirketle ilişkileri mükellefiyete tesir etmez.
Ortakların ölümü kurumlarda işi bırakma sayılmaz. Bu nedenle kurumlarda ticari, sınai
faaliyet sürer gider.
Limited şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, ortaklar sermaye koyma borçlarını
yerine getirdikleri oranda, yıllık bilançoya göre, elde edilmiş olan sar kârdan pay alırlar. Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.
Ortağın durumunda meydana gelen değişiklikler şirketi etkilemez. Şirket, faaliyetini Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak sürdürür. Bu yüzden şirket ortağının ölümü ile, tüzel
kişiliğin bilanço çıkarmak zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Bu konuda idarenin görüşünü belirten bir tebliğ çıkarılmış değildir. İdare sadece mukteza
bazında görüş belirtmiştir. 1954 tarihli muktezada bu konuda özetle şöyle denilmektedir:
Kurum kazancı "Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1 ve 13. maddelerinde yazılı kazanç ve
iratlarla, tarım faaliyetlerinden elde edilen kazançların toplamından ibaret olup, Kurumlar
Vergisi'ne tabi tüzel kişilerin bu kaynaklardan bir hesap dönemi için elde ettikleri kazanç ve
iratların safı tutarı Kurumlar Vergisi matrahını teşkil etmektedir.
Aynı kanunun 27. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre Kurumlar Vergisi, bu kanuna göre
mükellef olanların tüzel kişiliği namına tarh olunacaktır.
Bu hükümler karşısında, ortaklardan birinin her hangi bir sebeple şirketten ayrılması halinde
Kurumlar Vergisinin kanunen tayin olunan süreden evvel ödenmesine, şirketin normal hesap
döneminin ve dolayısıyla Kurumlar Vergisi matrahının parçalanmasına imkân yoktur.
Binaenaleyh, vefat eden ortağın yerine vârisleri aynı hak ve vecibelerle kaim olduğuna
nazaran ölüm tarihinde kurum tarafından bilanço çıkarılmasına ve ölen şerikin kâr hissesinin
tefrikine lüzum ve mahal yoktur. Murisin ölüm sebebiyle şirketleri ayrıldığı tarihte yapılacak
bilançoya göre tayin olunacak hissesi, şirketin bilahare zarar etmesi de düşünülebileceğine
göre hakiki durumu gösteremeyeceği aşikârdır. Hülasa ölüm tarihinde şürekânın elde ettiği bir
gelir mevcut değildir. Bu gelir ancak sene sonu bilançosu ile teşekkül edebilecektir. Bu
sebeple ölüm tarihinde bilanço yapılmasına lüzum ve mahal yoktur.'
Yukarıya alınan muktezanın dayandığı bazı kanun maddeleri kaldırılmış olmakla birlikte,
mevcut uygulamayı değiştirecek ve- ya sonucuna tesir edecek durumda değildir.
VI- Matrah Ne Olacaktır?
Limited Şirkette ortaklıktan kendisine pay düşen vârisin ne beyan edeceği sorusunun esası,
matrah ne olacaktır veya nasıl hesaplanacaktır sorusunda düğümlenmektedir.
Vergide matrahın tarihi0 vergi hukuku ile ilgili eserlerde verilmektedir. Bunun dışında her
kanun verginin konusunu ve matrahını ayrı, ayrı tayin eder.
Veraset ve İntikal Vergisi'nde verginin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanunu'na
göre bulunan değerleridir.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre yapılan tarhiyat ilk ve son tarhiyat olmak üzere
ikiye ayrılır. Matrahın tespiti de bu ayrıma göre yapılmaktadır.
İşletmelerin ticari işleriyle ilgili olarak intikal eden değerlerin vergilendirilmesinde ticari
sermaye esastır. İlk tarhiyat ta ticari sermaye, bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm
tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermayedir.
Veraset Vergisi'nde, vârisler yönünden, intikal ticari teşebbüsten meydana gelmişse, verginin
konusu ticari servettir. Ayrı kavramı ifade etmek için ticari sermaye, ticari öz sermayeyi

sözcükler de kullanılır. Bunlardan amaçlanan, ölüm tarihi itibariyle işletmenin öz
sermayesidir. Öz sermayeden murisin hissesin düşen kısım, veraset vergisi matrahını
oluşturmaktadır.
Şahsi işletmede, kolektif ve adi komandit şirkette, murisin ölüm tarihi itibariyle bilanço
çıkarılması ve öz sermayenin bun, göre hesaplanması gerekir.
Ölümden önceki takvim yılının bilançosuna göre hesaplanacak öz sermayenin ilk tarhiyatta,
ticari sermaye olarak alınması kanunen mümkün bulunmaktadır.
Yukarda ticari öz sermaye açıklanmıştır. Limited şirketlerde ortakların vefatı halinde, veraset
vergisine esas olacak matrahı ne olacağı üzerinde durabiliriz.
Uygulamada Limited şirketlerde ortağın vefatı halinde vârislerin verdikleri veraset
beyannamesinde; ilk tarhiyat için, Limited şirketin öz sermayesinden murise düşen hisse
beyan edilmekte ve bunun üzerinden ilk tarhiyat yapılmaktadır.
Limited şirkette öz sermayenin hesabında da iki yol izlenmektedir:
- Bazen vârisler Limited şirketin son bilançosuna göre çıkar öz sermayeyi beyan etmekte,
- Bazen de, vârisler Limited şirket ortağının ölüm tarihi itibariyle bilanço çıkararak bulunan
öz sermayeyi, vergi matrahı olarak (ticari öz sermaye) beyan etmektedirler. Bazen takaddüm
bilançosu, bazen de ölüm tarihi bilançosu kullanılmaktadır.
İdari görüş ve yukarda yapılmış olan açıklamalar karşısında, Limited şirketin bilanço çıkarma
zorunluluğu yoktur. Bu durum- da vârisler neyi beyan edeceklerdir.
Bu konudaki yargı kararlarında vârislerin vergilenecek ticari servetlerinin, öz sermayeden
murise düşen hisse olduğu belirtilmiştir.
Danıştay 11. Dairesi 8.11.1966 tarih ve E:1965/3175, K:1966/2236 sayılı kararında:
"Limited şirket ortağı olan murislerinden intikal eden tereke dolayısıyla davacı adına salınan
Veraset Vergisi ve Kusur Cezası'nı, 7338' sayılı Kanun'un 11. maddesine göre mirasın açıldığı
günün değerleme günü olduğu. 5432 sayılı Kanun'un 185. maddesinde bilançonun aktif
toplamı ile borçlar arasındaki farktan murisin payına düşen miktarın, müteşebbisin işletmeye
konulan varlığını teşkil edeceği belirtildiği olayda da murisin payı bu hükümlere göre tespit
edilmiş olduğu gerekçesiyle onayan komisyon kararını yerinde bularak onanmıştır.
Yukarıdaki kararda, öz sermaye den murisin hissesine düşen kısım vergi matrahı olmuştur.
Buraya kadar olan açıklamalar murisin hissesini bulmak için gerekli ve doğru olabilir.
Murisin öz sermayeden hissesini bulmakla iş bitmemektedir. Matrah, intikal eden malların
Vergi Usul Kanunu'na göre bulunan değerleridir. Buradaki V.U.K.na göre bulunacak değeri,
yapılacak olan değerleme sonucu ortaya çıkacak kıymetler olarak anlamak gere- kir.
Daha önceki açıklamalarımızda Limited şirketteki ortağın ortaklık payının bir hak olduğunu
belirtmiştik. Yine bu hakkın tescile tabi olmayan haklar grubuna girdiğini ilave etmişlik. Tapu
sicilinde bedeli gösterilmeyen haklardan 296. maddenin birinci fıkrasının dışında kalan
bilumum haklar, emsal bedeliyle değerlenir. Burada sözü edilen emsal bedeli, takdir
komisyonu tarafından belli edilir.
Veraset ve İntikal Vergisi'nde matraha yönelik yapılacak değerlemede esas, intikal eden
servet unsurlarını rayiç bedelleri ile kavramaktır. Burada emsal bedel deyimi ile rayiç bedel
arasında içerik yönünden bir fark yoktur. Onun için emsal bedel deyimi ile değerleme
günündeki rayiç bedelin anlaşılması gerekir.
Vergi tarhında genel kural, ilk tarhiyat la ticari sermaye, öz- sermaye olarak alınır. Nihai
tarhiyat la ise ticari sermayenin unsurları emsal bedeli ile değerlenir. Olumlu fark ilk tarhiyata
ilave, olumsuz fark ise ilk tarhiyat rakamından indirilir.

Limited şirkette, ticari öz sermaye kavramının olmaması gerektiğine göre, emsal bedel takdiri
nihai vergilenmenin verilerini verecektir.
VII- İlk Tarhiyat İçin Beyan Gerekli midir?
Limited şirket ortağından intikal eden ortaklık paylarının bir hak olduğu yukarıdaki
bölümlerde açıklanmış ve değerlemenin de buna göre yapılacağı belirtilmiştir. Ölüm tarihi
itibariyle bilânço düzenlenmesinin de gerekli olmadığı ayrıca ilave edilmiştir.
Hakkın değerlendirilmesinde, V.U.K.nun 296. maddesinin esas alınması gerekir. Konuyu
buraya kadar getirdikleri sonra, "Vâris hakkın intikalini veraset beyannamesi ile beyan
edecek midir?" Sorusuna cevap arayalım.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre ilk tarhiyatta beyan edilecek haklardan tescile tabi
olanlarının değerleri, tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değerlerinden ibaret olacaktır.
Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum haklar, mükellefler
(mirasçılar) tarafından değerlendirilmeyecek ve ilk tarhiyatta da nazara alınmayacaktır.
V.İ.V.K.nun bu hükmü V.U.K.nun 296. maddesindeki değerleme hükmü ile aynıdır.
Yukarda açıklanan duruma göre, limited şirkette vârislere intikal eden ortaklık hakları için, ilk
tarhiyatta, beyanda bulunma zorunluluğu yoktur. Bunlar için ilk tarhiyat yapılmayacaktır.
Veraset beyannamesinde, intikal eden bu haklar ismen belirtilecek, gerekli bilgi verilerek
belgeler eklenecektir. Fakat ilk tarhiyatı yazmaya mahsus beyanname kolonuna bir değer
yazılmayacaktır. İdare gerekli tespitleri yapıp, sadece ikinci (son) tarhiyatı yapacaktır.
Burada bir konu üzerinde de durmak yararlı olacaktır. İntikal eden hakkın beyan edileceği
fakat ilk tarhiyatın icra edilmeyeceği hususunun sadece ortaklık hakkı için söz konusu olmaması gerekir. Bu hususun diğer haklar için de aynen söz konusu olması gerekir. Yeter ki
intikalin hukuki mahiyeti tam olarak tayin edilmiş olsun. Haklarda intikalin cinsi, miktarı gibi
bilgiler veraset beyannamesinde gösterilecek fakat ilk tarhiyatta nazara alınmayacaktır.
VIII- Sonuç
Yukarda açıklanan konunun esasını hususi hukuk teşkil etmektedir. Limited şirket ortağının
ortaklık payının hukuki mahiyetinin ne olduğu, her şeyden önce hususi hukuk bazında
çözümlenmesi gerekir.
İkinci husus ortağın ölümü halinde, limited şirkette bilanço çıkarma zorunluluğunun
bulunmadığıdır. Diğer husus intikal eden ve tapu sicilinde kayıtlı olmayan hakların (limited
şirket ortaklık hakkı dahil) ilk tarhiyatta nazara alınmayacağıdır.

1- Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku
2- Arslanlı, Halil – Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması
3- Arslanlı, Halil – Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması
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1. AÇIKLAMA
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun gider karşılıklarında istisnalarla ilgili 24. maddesinin 3.
fıkrasında:
"Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ile
denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tara olsun olmasın
her türlü sözleşmeli personel dahil) verilecek gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve
yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler" hükmü yer almıştır. Ancak, aynı fıkrada
parantez içerisinde "bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen fazla
ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak
vergiye tabi tutulur." hükmüne de yer verilmiştir.
Böylece gündeliklerde vergileme sorunu ortaya çıkmaktadır.
Hizmet erbabına verilecek gündeliklerde istisna sının, bunlara ödenen aylıkların devlet
memurlarının aylık düzeyleri ile karşılaştırılarak belli edilecektir. Bu karşılaştırmada prim,
ikramiye ve buna benzer ödemeler nazara alınmayacak kök ücret adı verilen aylık tutarına
itibar edilecektir.
Öte yandan, Gelir Vergisi'ndeki esas tarifenin uygulanması bakımından vergiye tabi tutulması
gereken gündeliklerin ayrı bir ödeme olarak nazara alınması, yani esas ücretle ve hatta
vergiye tabi diğer istihkaklarla birleştirilerek verginin hesaplanması gerekmektedir.
Vergiye tabi gündeliklerin brüt tutarı Gelir Vergisi'ne ve Damga Vergisine tabidir. Vergiye
tabi olmayan brüt gündelik tutarı sadece Damga Vergisine tabidir. Her iki vergi kesintisi
stopaj yöntemi ile yani muhtasar beyanname ile ödenecektir.
Özel indirim (günde 3.000 TL. ayda 90.000 TL.) ancak ilgili ayda diğer istihkaklara
uygulanmaması halinde mümkündür.
Gündeliklerin vergilendirilmesinde bir diğer konu da ücret almayan yönetim kurulu başkanı
ve üyelerine verilecek gündeliklerde vergiden müstesna sınırın belirlenmesidir. Uygulamada
yönetim kurulu başkanı ve üyelerine yapılacak ödemeler en yüksek devlet memuruna verilen
gündeliklerle kıyaslanmaktadır.
Aylığı en yüksek devlet memuruna verilen maaştan fazla olanlara gelince, uygulamada
bunlara milletvekilleri, bakanlar veya daha üst düzeydeki kamu görevlilerine verilen gündelik
tutarında ödeme yapılabileceği doğrultusunda hareket edilmektedir. Ancak Maliye idaresi bu
görüşe katılmamaktadır.
2. YURTİÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER
24.12.1991 gün ve 3765 sayılı "1992 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya
Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına Dair Kanun"un 4. maddesinin verdiği yetkiye
dayanarak Bakanlar Kurulu 01.01.1992 - 30.06.1992 döneminde uygulanmak üzere
30.12.1991 gün 91 /2575 sayılı kararı ile memur aylık katsayısını 523, taban aylık katsayısını
823 olarak belli etmiştir.

Bakanlar Kurulu kararında Devlet memurları için belli edilen gündelik miktarları şöyledir:
Ek göstergesi 5200 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
(6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun değişik 33. maddesinin (b)
fıkrasına göre gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır............................... 60.000
- Ek göstergesi 3800 - 5150 olan kadrolarda bulunanlar
(3717 sayılı Harcırah Kanunu'na göre adli personel ile
Devlet davalarını takip edeceklere verilecek yol tazminatının
hesabında bu tutar esas alınır)...............................................................................45.000
- Ek göstergesi 2700-3750 olan kadrolarda bulunurlar........................................... 45.000
- Aylık kadro derecesi 1 olan diğer memur ve hizmetliler ..................................... 30.000
- Aylık kadro derecesi 2 - 4 olan diğer memur ve hizmetliler ................................ 27.000
- Aylık kadro derecesi 5 - 15 olan diğer memur ve hizmetliler ............................. 24.000
-

DEVLET MEMURLARI AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (*)
I

II

III

I

II

III

I

II

III

1

2.320 1.513.360 6 1.914 1.301.545

11 1.590 1.131.750

1
1
1

2.380
2.440
2.500

1.544.760
1.576.120
1.607.500

11
11

2

2.155

1.427.065

6
6

1.950
1.985

1.319.850
1.338.155

7
7

1.705 1.191.715
1.720 1.119.560

1.600
1.610
1.620
11 1.630
11 1.645

1.136.800
1.142.030
1.147.260
1.152.490
1.160.335

(*) İş bu gösterge tablosu “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 49/A maddesindeki esas göstergeler ile,
01.07.1989 tarihinden geçerli olarak 30 06 1989 (Mük)R.G. tarihli 375 sayılı K.H.K.(Kanun Hükmünde
Kararname) ile yürürlüğe giren (1000) Taban Göstergesi ve bu tablonun baş tarafındaki 91/2575 sayılı kararla,
01.01.1992 tarihinde yürürlüğe girmek üzere tespit edilen 523 (esas aylık) katsayıları esas alınarak
hazırlanmıştır.

1. Sütun; TBMM Başkam ve Başbakan
2. Sütun; Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genel Kurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Or amiraller, Yargıtay-DanıştayUyuşmazlık Mahkemesi-Danıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Müsteşarı.
3. Sütun; Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Müsteşarlar, Başbakan
Baş müşaviri, Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı.
Hükümeti temsilen kararname ile görevlendirilenlerden:
4. Sütun; Heyet Başkanları.
5. Sütun; 3400 ve daha yüksek ek gösterge ön görülmüş kadroda bulunanlar.
6. Sütun; Diğer 1. derece kadroda bulunanlar. 7. Sütun; 2-4. derece kadrolarda bulunanlar.
8. Sütun; Kadro dereceleri 5 veya daha aşağı olanlar. Diğer şekillerde görevlendirilenlerden
9. Sütun; 3400 ve daha yüksek ek gösterge öngörülmüş kadrolarda bulunanlar.
10. Sütun; Diğer 1. derece kadroda bulunanlar.
11. Sütun; 2-4 dereceli kadroda bulunanlar.
12. Sütun; Kadro dereceleri 5 veya daha aşağı olanlar.
13. Sütun; Yurtdışına tedavi amacıyla gönderilen erbaş ve erler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak seyahatlerde verilecek gündelikler 31.12.1991
gün ve 91/2610 sayılı ayrı bir Bakanlar Kurulu kararında belli edilmiştir.
Yurtdışı gündelikler 9,10,1 1 ve 12. sütunlara tekabül eden dört kademe itibariyle
verilebilecektir.
*** 3.030.060 TL. ve daha yukarı aylık alanlar birinci kademeye (9. sütun)
*** 1.513.360 - 3.030.059 TL. arası aylık alanlar ikinci kademeye (10. sütun)
*** 1.301.545 - 1.513.359 TL. arası aylık alanlar üçüncü kademeye ( 11. sütunu
*** 1.301.544 TL. ve daha az aylık alanlar dördüncü kademe- ye ( 12. sütun)
Yukarıdaki hadler 1992 yılı sonuna kadar geçerlidir.
Bakanlar Kurulu kararının 2. maddesine göre, yurtdışına her çıkışta seyahat süresinin ilk on
günü için ödenecek gündekiler %50 fazlası ile hesaplanacak ve bunlara aynı süre ile sınırlı
olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödenen ücretin 1 /4'ü faturası karşılığında
ayrıca ödenecektir.

Yurtdışı, gündeliklerin Türk Lirası cinsinden miktarı ise T.C. Merkez Bankası'nca ilan edilen
efektif/döviz satış kuru ile çarpıl- ması suretiyle bulunacaktır.
Öte yandan gündeliklerin tekabül ettiği aylık düzeyleri, aylık ve taban aylık göstergeleri ile
bunların katsayılarına bağlı olarak hesaplanmakta olduğu için yılda iki defa Ocak ve Temmuz
aylarında bunlardaki değişiklikler izlenmek zorundadır.
4. ÖRNEKLER VE MUHASEBE KAYITLARI
Verilen örneklerde yalnız yemek ve yatmak giderleri karşılığı olarak verilen gündelikler
üzerinde durulacak, gerçek yol giderleri (uçak, tren, vapur v.b.) açıklanmayacaktır.
4.1. Yurtiçi Gündelikler
Örnek: Ücretlilerden A yurtiçi seyahate çıkmıştır.
Seyahat Tarihleri ............... : 02.Mayıs.l992-07.Mayıs.1992
Süre .................................. : 5 gün
Aylığı ................................. : 4.000.000 TL. (Brüt)

250.01. Personel Gelir V. Stop. 92.158
250.02 Personel Damga V. Stop. 2.379
010. KASA HS.
500.000
O10.0l. Merkez Kasası
500.000

Gündelik sistem yerine gerçek yemek ve yatmak giderlerinin belgelenmesi yoluna
gidildiğinde seyahate çıkan personele verilen paralar için AVANS HESABI kullanılması daha
sonra belge karşılığı avansın mahsubu yoluna gidilmesi gerekmektedir.
4.2. Yurt Dışı Gündelikler
Örnek: 1- Ücretli B iş seyahati nedeniyle İsviçre'ye gitmiştir.
Seyahat Süresi................. : 13.05.1992 - 16.03.1992 (4 gün)
Verilen Gündelik.............. : 250 F.S. x 4 = 1.000 F.S. (Brüt)
Aylık ücreti ...................... : 6.000.000 TL. (Brüt)
Vergi oranı....................... : 925
Devlet memuruna verilen :
dış gündelik......... ........... : 128 F.S.
%50 ilave......................... . 64 F.S.
Vergiden Müstesna Miktar: 768 F.S. (128 + 64 = 192 x 4)
Vergiye Tabi Gündelik...... : 232 F.S. (1.000 - 768)
13.05.1992 günü T.C.M.B.
FS. efektif satış kuru ....... : 4.047,74 TL.
Vergiye Tabi Gündelik
TL. karşılığı...................... : 939.076 TL. (232 x 4.047,74)
Vergiye Tabi Gündeliklerin Vergili Brüt Tutarının Hesaplanması:
Gelir Vergisi ve Damga Vergisi oranları toplamı %25+%04=%25.4yapar
Gündelik ve vergi toplamı 100 kabul edilerek
100 -25.4 = 76.6 vergiler çıktıktan sonra kalan net gündeliktir. Basit orantı ile;
76.6 sı 939.076 olursa
100 ne (x) olur?

939.076 x 100
x=

== 1.258.815 TL
76.6

Sağlaması:
Gelir Vergisi
Damga Vergisi

: 1.258.815 x % 25 = 314.704
: 1.258.815 x %0 4 =
5.035
319.739
Vergiye Tabi Gündelikler (Brüt)
: 1.258.815
Gelir ve Damga Vergisi.....................: 319.739
Vergiye Tabi Gündelik (Net).............. 939.076
Vergiden müstesna gündeliklerin Damga Vergisi:
768 FS. x 4.047.74 = 3.108.664
3.108.664 x 1.000 = 3,121.149
1.000 - 4
3.121.149 x %0 4 = 12.484 TL. Damga Vergisi
Kontrol:
Vergiden müstesna gündelikler (Brüt) : 3.121.149
Damga Vergisi kesintisi
:
12.485
: 3.108.664

1.000 F.S. T. İş Bankası ..... şubesinden 12.05.1992 günü 4.084,71 TL. kurla satın aldığımızda
(Banka vergileri, komisyon ve konut fonu hariç) bedeli 4.84.710 TL. olacaktır.
Yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır. .
../ .. / ....
260. İŞÇİ ÜCRETLERİ VE GİDERLERİ
4.416.934
260.04. Yurtdışı Yolluklar
4.416.934
250. VERGİ STOPAJLARI
332.224
250.01.Per.Gelir V. Stop.
314.704
250.02.Per.Damga V. Stop.
17.520
010. KASA HESABI
4.084.710
O10.0l.Merkez Kasası
4.084.710

5. BİR ÖNERİMİZ
Seyahate çıkan hizmetlinin seyahat süresi çeşitli nedenlerle uzayabilir veya kısalabilir.
Bu nedenle gider hesaplarında önce avans hesaplarının kullanılmasında yarar vardır.
Avans hesaplarının kullanılması halinde vergi tahakkukları da avansın verilmesi sırasında
değil, seyahat bitiminde avansın kapatılması (mahsubu) esnasında yapılacaktır.

UZLAŞMA YA DA KONSENSUS
Masis YONTAN
SMMM
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişim her gün toplumlarda yeni görüş ve değişimlere neden
olmaktadır. Teknolojik gelişmelerin iletişim ve ulaşım araçlarına yansıması sonucu dünyamız
gitgide küçülmekte, uzaklık kavramı yerini yakınlık kavramına bırakmaktadır. Var olan
ekonomik, sosyal ve siyasal sistemler ya kendilerini yenilemekte ya da tamamen yok olup
gitmektedir. Sözün kısası tabular yıkılmakta toplumlarda var olan sosyal sınıflar arasındaki
çatışma ve tartışmalar yerini uzlaşmaya ve barışa bırakmaktadır.
Toplumsal uzlaşmanın kurumsallığı, sürekliliğine bağlıdır. Toplumda yaşama olanağı
bulmamış veya kurumsallaşmamış bir uzlaşma ya da konsensus olsa olsa (konabildiğin kadar
kon, konamıyorsan) sen sus olur.
Günümüz dünyasında gelişmişliğin çeşitli ölçüleri vardır. Üretim tüketim veya hizmet
sektörlerinde ancak gelişmişliğin temel unsuru hiç kuşkusuz teknolojik gelişmedir. Sanayi ve
ticaretin gelişmesi ancak teknolojik gelişmenin sonucunda gerçekleşebilir.
Toplumsal uzlaşma ise üretilen mal ve hizmetlerin karşılığı olan ulusal gelirin toplum
bireyleri arasında uzlaşmayı kurumlaştırarak, ulusal barışı sağlayacak biçimde
dağıtılmasından başka yol halen bulunamadı.
Ülkemizde tüm fertler arasında toplumsal uzlaşmanın sağlanması her bireyin yararınadır ve
isteğidir. Ne yazık ki ulusal gelirin elde edilmesi ve dağıtılmasındaki rakamlar ulusal
konsensus'tan oldukça uzaktır.
1991 yılında ülkemizde elde edilen ulusal gelirin % 65'i toplumun % 5'i tarafından
alınmaktadır. Diğer bir deyişle nüfusun % 5'i ulusal gelirin % 65'ini almaktadır. Başka bir
anlatımla 50 milyon olan ülke nüfusumuzun 2.500.000'i ulusal gelirden 130 lira alırken,
47.500.000 insan ulusal gelirden 37 lira alabilmektedir.
Elbette bu % 5'de ulusal gelirden eşit olarak pay almamakta- dır. °% 5'in de % 20'sini
oluşturan kesim ki bu toplam nüfusumuzun % 1'ini oluşturmaktadır. İşte bu % 1 olan toplam
beş yüz bin kişi ulusal gelirin yarısını almaktadır. Başka bir anlatımla ulusal geliri bin lira
olarak düşündüğümüzde, en az alan 3.7 lira en çok alan 500 lira olmaktadır. Ulusal gelirden
pay alan en tepedekiler, en alttakileri tam 135 defa katlamaktadırlar.
Mart ve Nisan aylan gelir ve kurumlar vergisi açısından önemli aylardı. Kimler ne kadar
kazanç, ne kadar vergi beyan edecektir. Gelir idaresi umutla tahakkuk ve tahsilatın fazla olmasım bekler. Mükellefine ne kadar az vergi verebilirim diye hesapların peşinde koşar. Oysa
bilinmekte olan bir kural vardır. O da her dönemde vergi şampiyonlarının ücretliler olduğu.
1991 yılında tahakkuk eden vergilerin kesimler itibari ile yüzde oranları da ülkemizdeki vergi
adaletinin ya da adaletsizliğini de göstermektedir.
1991 yılında tahakkuk eden Vergi yüzdeleri
Ücretlilerden (İşçi-Memur)
Stopaj (kesinti yolu ile
tahakkuk eden S.Meslek + kira)
Gerçek usulde vergi mükellef.
Götürü mükelleflerde

% 51
% 32
% 15
%1

Tahsilat yüzdelerinin dağılımı ise
Ücretlilerden(Bunlardan kesilen
vergiler işverenlerce daha sonra
ödenmektedir.)
Gerçek usulde Vergilendirilen
mükelleflerden
Götürü usulde Vergiden Mükel.

% 77
% 25
%3

Sözün kısası son beş yılda ücretlilerin vergi yükü %35'lerden %51'lere çıkarılan beyana tabi
mükelleflerin vergi yükü sürekli düşmektedir. Bunun sonucu son on yılda ücretliler % 10
oranında fakirleşirken ticaret ve sanayi erbabı kârlarını 45 defa artırabilmişlerdir.
Gene 1991 yılında toplanan tüm vergilerin ancak beşte biri topluma geri dönebilmekte, kalan
beşte dördün ise nereye gittiği bilinmemektedir.
Toplumdan konsensus sağlanabilmesi her şeyden önce rakamların birbirlerine yaklaşmasına,
birbirleri ile uzlaşmasına bağlıdır. Başka yol da ufukta görülmemektedir.

VERGİCİLİKTE KULLANILAN
BEYANNAMELER VE FORMLAR
ÜZERİNE
Mim Kemal ERTUĞRUL
SMMM
1. GENEL AÇIKLAMA VE BİLDİRİMLER - FORM DİLEKÇE
Mer'iyetteki vergi yasalarımız kimlerin ne şekilde vergi mükellefi olacağını tanımlamış ve
mükellefiyet tescili için gereken asgari zorunlu unsurları tek tek saymıştır. Bunlar:
1- Nüfus suret veya cüzdan fotokopisi
2- İkametgâh belgesi
3- İmza örneği
4- Fotoğraf
5- Kira kontratı (gerekli hallerde).
6- Ve diğer belgeler (işin özel durumuna göre).
Giriş bölümüne bakıp birçok meslektaş, bu yazıyı okumaktan kaçınacaktır belki. Ben lütfen
okumalarında ısrarcı ve ricacı olacağım.
Sayılan bu hususlar ile işe başlama ve kapanış bildirimleri formu dilekçeye bağlanmıştır.
Ancak bu form dilekçe birçok olaya uymamakta, kimi özel durumlarda yetersiz kalmaktadır.
Bu nedenle, bu form dilekçeye kimi özel durumların açıklıkla anlatılmasını sağlayacak
genişçe bir özel durum açıklamaları bölümü eklenmelidir. Çok basit görülecek bu öneri,
form dilekçeye eklenmek zorunda kalınan milyonlarca dilekçeyi ortadan kaldıracak,
bürokratik işlemleri ve işgücü kaybını azaltacaktır.
Yine bu form dilekçenin ekler bölümünün kapsamı genişletilmelidir. Karelerin sayısı
artırılmalı, ekin ne olduğu açıklaması meslek mensubu ve/veya mükellefe bırakılmalıdır.
Örneğin; araç . alım satımlarında noter alış/satış senedi vb.
Gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmeler de dikkate alınarak bu form aynen muhtasar ve KDV
beyannamelerinde olduğu gibi, ortadân ikiye katlanmış A3 kâğıt normunda dizayn
edilmelidir.
Örnekler:
a- İşletmenin ne tür defterleri neyle tutacağı yani manuel veya sürekli form şeklinde mi
olacağı hususu.
b- Verginin tarh ve tahakkuk ile tahsilini doğrudan olumlu etkilemek ve iş hayatını
geliştirmek ve bir anlamda denetlemek amacıyla çıkarılan 3568 sayılı meslek yasası
yadsınamayacağına göre, işi yapan serbest meslek erbabına ait kimlik, sicil ve ücret bilgileri
bu form dilekçeye alınmalıdır.
c- Mevcut form Tablo IV' te değinilen işyerleri bilgileri kaldırılmalı yeni düzenlemelerde
işyeri sahibine ait kimlik bilgileri, sicil bilgileri ve bina ile ilgili emlak vergi değeri,
yüzölçümü ve diğer bilgiler, hazırlanacak yeni formda belirtilmelidir.
ç- Yine yeni hazırlanacak işe başlama/bırakma bildirim formunda, bu formun ilk tescil mi,
değişiklik veya ek bildirim mi olduğuna dair kareler açılması aynı bilgilerin ve işlemlerin
tekrarını önleyecektir düşüncesindeyiz.
II. Uniter Beyanname 1992 yılı için Uniter Beyanname uygulaması hazırlıklarına başlandığı
haberini gazetelerde okuduğumuzda hayli sevinmiştik. Nerdeyse yılın 1 /3'ünü geride
bırakmamıza rağmen, böyle bir çalışmanın varlığından kuşku duyar hale geldik.

Ancak; böyle bir uygulamanın düşünülmesi için kimi radikal yasal düzenlemelere gereksinim
olduğu inancındayız.
Bir kere; kamu idaresinin küçültülmesinin hükümet programında yer aldığı bir ortamda, bu
yönde mükellef ve meslek mensubunu rahatlatacak bir düzenleme henüz yoktur. Önerimiz
VUK ve GV veya KDV yasasında, beyanname verilme sürelerinin aynı güne rast
getirilmesidir. Yani; ya KDV beyanı izleyen ayın 20'sinde verilmeli, ya da Muhtasar izleyen
ayın 25'inde verilmelidir.
Bu yapıldıktan sonra en azından şimdilik Muhtasar ve KDV beyanlarını birleştirecek bir
Uniter Beyanname hazırlık ve uygulamasına gidilmesi olanağı bulunmuş olacaktır.
KDV ve Muhtasar Beyannameyi içerecek Uniter Beyannamenin, kimlik bilgileri ve serbest
meslek mensubu sık sık yinelenmeyeceğinden aynen GV Beyannamelerinde olduğu gibi 3
adet A4 normunda kâğıt yan yana katlamalı olarak düzenlenmesi olası ve kolaylık sağlayacağı
görünümü vardır.
Veraset ve İntikal Vergisi, temelde ayrıcalıklı ve GV/KV mükellefleri dışında mükellef
olmayanları da kapsaması ve lotarya, bağış, ölüm gibi şans ve şarta bağlı olaylara bağlı olması
ve yine süreklilik arz etmediğinden Uniter Beyanname kapsamı dışında düşünülmüştür. ArsaArazi Bina gibi Emlak Vergisi beyanları da bu bağlamda düşünülmektedir.
Gider Vergisinden BSMV ile DV beyanları da Uniter Beyanname içinde ele alınmalıdır.
Bu konuda bu iki yasada değişiklik gerekecek, en azından beyanın verilme süresi önerdiğimiz
KDV-Muhtasar beyan verme süresi ile uyumlu hale getirilmelidir.
Burada; mükelleflerin nakit bütçeleri ve kamunun nakit girişleri sorun yaratacak düşüncesi
varsa; ki mümkündür, bu kez bir tek tahakkuk fişini bağlanmış KDV-Muhtasar-BSMV ve DV
için ayrı ödeme tarihleri uygulaması bir sorun yaratmayacaktır.
III. Kaçınılması Gereken Tekrarlar
a- Halen kullanılan GV, Muhtasar ve KDV beyannamelerinde mükellef kimlik bilgileri her ay
ve her yıl defalarca yinelenmektedir.
Bilindiği üzere; vergi mükellefiyeti öncelikle ad, soy ad üzerine kurulmakta ve bu iki bilgi,
sicil no' su verildikten sonra, üçüncü unsur haline gelen sicil no 'su ile bütünleşmektedir.
Uygulamadaki beyannamelerde 6'dan 27'ye zincirleme uzanan bilgiler kaldırılmalıdır;
bunların ay be ay yazılmasına gerek olmadığı kanısındayız.
Hele 1.1.1992 de pilot uygulamaya sokulan AT standartları ve bilgisayar teknik ve
terminolojisine uygun tek düzen hesap planı uygulamasında bunlara hiç gerek yoktur; zaman
iş gücü ve her türde malzeme tasarrufu sağlanacaktır.
b- Yıllık GV/KV beyanları üzerine
Aynen GV beyanında olduğu gibi, hayat standardını doldurmak güç bir satranç problemini
çözmek veya güç bir bulmacayı çözmekle eş değerlidir. Bu formlar basitleştirilmelidir.
Nasılsa her yıl beyanname düzenleme kılavuzu hazırlanıyor olduğuna göre, hayat standardı
çizelgesi üzerindeki teknik açıklamalar bu kılavuza kaydırılmalı, hayat standardı uygulaması
kaldırılmıyorsa bu form asıl beyanın mütemmim cüzü olarak düşünülmelidir veya GV
beyannamesine eklenmelidir.
Ortalama kar hadleri uygulaması kaldırılmayacaksa bu form serbest meslek erbap formu ile
ortadan ikiye katlanmış A3 kağıt normunda birleştirilmelidir.

Son olarak "Geçici Vergiye ait Bildirime" gelince; bu form tümden gereksizdir. Çünkü; bu
verginin kaldırılacağı hükümet programında yer almakta, kaldırılmasa da, yasal zemin olarak
ayrı ayrı takip konusu bulunduğundan bu formdaki ödeme makbuzu tarih no’larına hiç gerek
yoktur. Kaldı ki, geçici vergi ödemesi hiç yapılmamış olsa da, bir önceki yıl tahakkuk ettirilen
geçici verginin cari yılda tahakkuk ettirilen gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesi
mümkün ve zorunludur.
92'de mesleğimiz ve kamu idarelerinde yararlı düzenleme ve kurumlaşmanın tamamlanması
dileği ve saygı ile.

BAĞIMLI ÇALIŞANLARIN SORUNLARI
VE SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNDE
ALINACAK TEDBİRLER
Mustafa ÖZBAYRAKTAR
SMMM
Günümüzde meslek mensubu olmayanların faaliyette bulunmalarını önleyici tedbirler yeterli
değildir. Serbest çalışabilmek için ruhsat alma şartı bulunmasına karşılık, şirketlerde bağımlı
olarak bordroya dahil çalışanlarda ruhsat koşulu aranmamaktadır.
Bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinin başındaki muhasebe
müdürlerinin büyük çoğunluğunda S.M. veya S.M.M.M. ruhsatı yoktur. Meslek mensubu bile
değildirler, herhangi bir ücret bordrosuna dahil edilmekle, ehliyetsiz ve de ucuz elemanlar
muhasebe müdürü gibi gösterilmektedirler. Bu ehliyetsiz kişiler de işverene yaranabilmek için
vergi kaçıracaklar, vergi ziyanına neden olacaklar, muhasebe meleğinin saygınlığına gölge
düşüreceklerdir. Memleketimizde küçük ve orta büyüklükteki kuruluşlarda muhasebe
müdürlerine kâtip gözüyle bakılmaktadır. Halbuki, zamanımızda muhasebe biriminin
başındaki kişi şirket ekonomisini yönlendiren, bilanço tahlilleri yapan, şirketin geleceğini
tayin edebilen, ekonomistlerden olmalıdırlar.
3.1.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan S.M., S.M.M.M., Y.M.M. lerin
çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte bağımlı çalışan S.M. veya S.M.M.M.lerle
ilgili aşağıdaki öneriler çerçevesinde değişiklik yapılması muhasebe mesleğinin yasal statüye
kavuşması bakımından elzemdir.
1- Yönetmeliğin 24. maddesindeki sözleşme yapılma şartı bağımlı çalışanlarda da tatbik
edilmelidir. Şirket muhasebe müdürleri ile işveren arasında tarafların açık adresleri, ruhsat no.
su, yapılacak işlerin amacı, kapsamı, tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri, aylık
ücret ve ödeme şekli belirtilmelidir.
2- Şirketlerde çalışan sorumlu muhasebe müdürleri, şirket sermayesinin 10 milyarın üstünde
olması halinde S.M.M.M. ruhsatı, sermayesi 10 milyarın altındaki şirketlerde ise S.M. veya
S.M.M.M. ruhsatına sahip olmalıdırlar. Böylece ruhsat sahibi meslek sahiplerince bu görevin
yapılması durumu yaratılmış, ehliyetsiz, unvansız, çantalı tabir ettiğimiz muhasebeciler devri
kapanmış olacaktır.
3- Halen özel kuruluşlarda çalışan mevcut muhasebe müdürlerinin statüsünü düzeltmeleri 2.
şıkta belirtilen şartlara Uyabilmeleri için 5 yıllık bir geçiş dönemine tabi olacaklar, böylece
işbaşındaki muhasebe müdürlerine yasal statü kazandırılmış olacaktır.
Bu geçiş döneminde 22.5.1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan S.M.,
S.M.M.M., Y.M.M. kanunu gereği yapılacak başvurular hakkında yönetmenlik kapsamındaki
başvuru şartlarına uyulması sağlanacak.
4- Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi beyannamelerinde S.M. veya S.M.M.M. vasıflarına
sahip ücret bordrosuna dahil bağımlı muhasebe müdürlerinin imzası ve onayı aranmalıdır.
5- Şirketlerde çalışan bağımlı S.M. ve S.M.M.M. ruhsatına sahip muhasebe müdürleri,
bağımsız olanların hak ve vecibeleri ne sahip olmalıdırlar.
6- Bağımlı çalışanlar, serbest çalışanların tabi olduğu bütün yaptırımlara uyacaklar, örneğin
serbest çalışanlar işyeri değişikliğini nasıl odaya bildiriyorlarsa, bağımlı çalışanlar da işyeri
değişikliğini odaya bildireceklerdir.
7- Büyük şirketlerde oditörlük dediğimiz denetim kadrosundaki elemanlar genelde muhasebe
müdürlerini denetlemekte, bu nedenle bu kişiler S.M.M.M. veya Y.M.M. ruhsatına sahip
olmalıdırlar.

AMORTİSMAN HESAPLARINDA ALMANYA UYGULAMASI
( Geçen sayıdan devam )
Y. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim üyesi
III. SONUÇ
Ekonomik değerlerin kullanılması ya da yasal zorunluluk sonucu kullanım gelirlerine
ulaşılması amacı ile genelde 1 yıllık olan bir süre de amortisman tutarlarının hesaplanması
yapılmaktadır: Bu hesaplama ekonomik değerin teşebbüste, faaliyetlerde kullanım biçimine
göre doğrudan veya dolaylı olarak K/ Z'a, ya da üretim maliyetler-indeki paylarını
belirlemesi amacına göre yapılmaktadır. Bu yönü ile değerlendirildiğinde K/ Z'ı ve üretim
(mamul ) maliyetlerini etkilediği görülmektedir. Böylece, sermayenin esasını oluşturan
ekonomik değerlerin ekonomik faaliyetlerde ana unsur olması nedeniyle değişimi de
izlenebilmektedir. Çünkü sermaye üzerinde en etkili faktör risktir. Riskin azaltılabilmesi ve
sermayenin korunması kullanılan ekonomik değerlerin yeniden tedariki ile olur. Bu ise,
amortisman yoluyla oluşturulan fonların kısmen de olsa sermayenin geri alınması anlamım
taşır.
Şu halde amortisman yoluyla bir yönden K/Z ve mamul maliyetleri içindeki ekonomik
değerlerin kullanım payların gider olarak belirlemek, öte yandan sermayenin yeniden
tedariki mümkündür. Bu ise hem amortisman hesaplama yöntemlerin gelişimini etkilemiş,
hem de, uygulamada ülkeden ülkeye gerek yasal, gerekse işletmecilik açısından farklılıklar
doğmasına neden olmuştur. Bu durum Almanya ile Türkiye uygulamaların
karşılaştırılmasında da kendisini gösterir. Farklılıklar özellikle Almanya'da ticari bilanço mali
bilanço ayrımını henüz ortadan kalkmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yatırım
hesaplamaları sırasında da yatırımın amortisman yoluyla geri alınmasında söz konusu edilen
farklılıklara rastlanılmaktadır. Farklılıktan söyle sıralayabiliriz ;
- Ülkemizde amortisman, V.U.K. ile Almanya'da Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir.
- Amortisman oranlan her iki ülkede de farklıdır.
- Amortisman yöntemlerinde değişiklik yapılması Türkiye'de Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nın iznine bağlı olup değişiklik yapılması durumunda ki, bu değişiklik V. U.K.
md.320 ile azalan bakiyelerden normal amortismana geçiş şeklindedir, ve beyanname ya da
bilanço ile belirtilmek zorundadır. Almanya'da amortisman yöntemlerinde değişiklik
yapılması ise ihtiyaridir.
- Almanya'da amortisman oranlan ilgili yasada ve teşebbüsün muhasebe yönetmeliğinde
dikkate alınmış olup ekonomik ve bilimsel gelişmelere göre, güncelleştirilmektedir.
Türkiye'de ise bu durum VUK.' nda sadece 313-330. maddelerle düzenlenmiştir. Ve
uygulamaya bakıldığında pek çok teşebbüste bir muhasebe yönetmeliğinin olmadığı ya da
yetersiz olduğu görülmektedir.
- Almanya'da her teşebbüste bir muhasebe yönetmeliği ya da muhasebe el kitabının olmasının
yanı sıra Finazberater adı verilen uygulamacıların yasalarla yetki ve sorumlulukları çok
önceden belirlenmiştir. Türkiye'de ise mesleğin uygulamacıları 3568 Sayılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve
yönetmeliğine yeni kavuşmuşlardır. Bununla birlikte pek çok kimse kanunun getirdiği
hükümleri yerine getirmeksizin muhasebe mesleğini icra etmektedir. Bu nedenle ilgili
muhasebe yönetmeliği veya mu- hasebe el kitabı hazırlanamamaktadır. Oysa Almanya'da
mesleğin icra edilebilmesi için mutlaka ehliyet ya da ruhsat adımı verebileceğimiz bir belgeye
sahip olmak zorunludur.
-Almanya'da bilançoların hazırlanması sadece vergiye yönelik olmayıp teşebbüsün sermaye
ve varlık yapısının da belirlenmesine yöneliktir. Bu nedenle de yasalar çerçevesinde
işletmecilik prensiplerine uygun yöntem ve hesaplamalar yapılmakta, özelliklede
teşebbüsün finansal yapısı ( Pasif tablo- su = Borçlar+Öz sermaye ) ve ekonomik yapısı
(Mevcutlar + Alacaklar ) ile faaliyet sonuçlan ( Gelir Tablosu * ) gerçek ve doğru olarak

belirlenebilmektedir. Türkiye'de ise bugünkü anlayış da- ha çok bazı teşebbüsler ihmal
edildiğinde vergi matrahının hesaplanmasına yönelik çalışmaları, içermektedir.
-Almanya'da bir ekonomik değerin gider yazılabilmesi için en az 100 DM (=370.000-TL) en
çok 800 DM (=2.960.000-TL) ol- ması gerekir. Türkiye'de ise 100.000 TL.yi geçmeyen
ekonomik değerler giderleştirilebilmektedir.
- Almanya'da binalarda amortisman paylarının hesaplanması 25 yıllık süre için aşağıdaki
gibidir.
İlk 4 yıl için % 10 4-7 yıl için % 5
8-25 yıl için % 2.5'tur... Ülkemizde ise henüz böyle bir uygulama söz konusu değildir.
Almanya'da ücret geliri elde edenlerde, ikamet amacıyla kullandıkları binaların amortisman
giderleri ile binanın tamir bakım giderleri belgelenmek koşuluyla dönem sonlarında vergiden
düşülerek geri alınabilmektedir. Ülkemizde ise böyle bir uygulama henüz söz konusu değildir.
- Almanya'da amortisman tutarları 1 yıllık dönemler için hesaplanabildiği gibi dönemin ay
olarak belirlenmesine bağlı olarak, aylık olarak da hesaplanabilmektedir. Türkiye'de böyle bir
uygulama görülmemektedir.
- Almanya'da bilançoda yer alacak ekonomik değerlerin bedeli ve amortisman tutarları, vergi
bilançosu, ticari bilanço ve maliyet hesaplamasına göre oluşacak değerlerden birisinin
seçimine göre değişebilmektedir. Ülkemizde ise böyle bir olanak- tan söz edilemez.
IV.KAYNAKÇA
J Özkan, M. " V.U.K. Açısından Amortisman Sistemleri ve Mamul Maliyetleri ile ilişkileri"
T.C. Marmara Üni. Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi - Muhasebe Dergisi,
Aralık 1986 yıl 1,5,2
J Haberstock, L. . Konteıırechnung I, Steuer und Wirtschaft- sverlog, 8. durchgesehene
Auflage, Hamburg 1987
J Hartmann G. . Grundlagen des betrieblichen Rechnungswe- sens, Band, 2
J Hertel S. : 2. Auflage, Merkur Verlog-Rınteliı 1974
J BDI : Empfehlungen zur Kosten und Leistungsrechnung, Band 1 1980
J Vergi Usul Kanunu,
J Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Seri No:104 ve 121
J Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, .
J Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik. J EStG : Einkommensteuer Gesetz.

BİLGİ İŞLEM VE MUHASEBE
( Geçen Sayıdan Devam )
Yrd. Doç. Dr. Mustafa UÇAR
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Meslek
Yüksekokulu Öğretim Üyesi
2.3 BİLGİSAYARLARIN MUHASEBEDE UYGULANMA
ALANLARI
Bilgisayar kullanılmasını en çok uygulama gören alandan, en az uygulama gören alana doğru
şöyle sıralayabiliriz(12).
1. Ücret ve maaş bordrolarının düzenlenmesi.
2. Stok kontrolü (bunun içine ambar muhasebesi ve malzeme işlemleri de dahildir).
3.Genel muhasebe veya ticari muhasebe.
4.Fatura düzenleme ve gönderme.
5. Maliyet muhasebesi.
6.Hesap pusulası ve özeti gönderme,
7. Müşteri hesaplarının izlenmesi,
8. Şubeler arası uygunluk,
9. Senetlerin izlenmesi,
10. Aylık mizan, sigorta hesap kartlarının ve sigorta bordrolarının düzenlenmesi, tasarruf
hesaplarının izlenmesi,
11. Amortisman işlemleri, sigorta muhasebesi ve borçlu ve
alacaklı cari hesapların izlenmesi.
Muhasebe, bir işletmenin hayatı süresince oluşan kıymet hareketlerini izlemek ve
değerlendirmek görevini yüklenmiştir. Bu nedenle, muhasebe bir kuruluşun en önemli unsuru
olmaktadır. Muhasebenin görevini iki ana grupta toplayabiliriz.(13)
1.İşletmede oluşan tüm işleri kaydetmek.
2. Bu kayıtlardan yararlanarak, belirli aralıklarda işletmenin mali durumunu ve işlemlerin
sonucunu gösterir raporlar düzenlemek.
Görevlerinden de anlaşılacağı gibi muhasebe, işletmenin yaşamıyla ilgili bilgileri toplayıp
değerlendirilmekte ve sonuçlar üzerinde raporlarla üst yönetime bilgi sağlamaktadır. Bu
denli önemli bir görev yüklenmiş olan muhasebenin de, kendisinden bekleneni yerine
getirebilmesi için, en modern yöntem ve araçlarla donatılmış olması gerekmektedir. İşte bu
nedenledir ki, bilgisayar muhasebe işlemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
2.4. BİLGİSAYARIN MUHASEBEDE KULLANILMASI
Muhasebe kavramının ortaya atıldığı ilk yıllardan beri, değişmeyen bir unsur vardır. Bu
unsur, kişinin yaptığı işlemler sonucu, ne durumda olduğunun tespitidir. Ekonominin
gelişmesiyle beraber, durum tespit işi gittikçe güç ve karmaşık bir şekil almaya başlamıştır.
Hele, bugünün ekonomik şartlan içinde, yaşamını sürdürmeye çalışan kuruluşlar için, bu iş
hem daha güçleşmiş ve hem de daha çok önem kazanmıştır. Bu şartlar altında klasik

muhasebe yöntemleri, işletmeleri tatmin ertelemeye başlamış ve kuruluşlar, yeni yöntem ve
araçlar geliştirme durumunda kalmışlardır. (14) Çünkü ;
1. Klasik muhasebe modeli, yöneticiye arzuladığı bilgileri anında sağlayabilen bir
geribildirim (fee back) çemberine sahip değildir.
2. Klasik muhasebe modeli, kullanıcıya dönük değildir. Şöyle ki, belirli verilerden ancak
belirli raporlar düzenlenip kullanıcıya sunulabilmektedir. Kullanıcının arzuladığı raporları
düzenleyebilmek için, gerekli olan verileri sağlamak ya çok zordur ya da imkânsızdır.
Halbuki işletmenin yaşaması, yöneticinin vereceği kararlara bağlıdır ve bu kararların bir çoğu
da muhasebenin toplayacağı ve özetleyeceği bilgilere bağlıdır.
Muhasebe işlemlerini birleştirip analiz ederek, birtakım yeni bilgiler elde etmek kolay bir iş
değildir. Büyük bir kuruluşta, aylık işlem sayısı bir milyonun üstünde olabilir. Büyük bir
perakende mağazasının stoklarında 200.000 değişik birim mal bulunabilir veya bir kamu
hizmet ünitesinin (elektrik, havagazı, su vb. gibi) milyonlarca müşterisi bulunabilir. İşte bu
tür kuruluşlarda, yönetime yardımcı bilgileri toplamak, sıralamak, özetlemek ve raporlar
şekline dönüştürmek, hemen hemen imkânsızdır. Ayrıca, muhasebe kayıtlarının elektronik
bilgisayarlar yardımıyla izlenmesi, eskiye oranla daha çok defter-i kebir hesabı açılmasını
mümkün kıldığından işlemlerin daha detaylı olarak kaydedilmesi ve izlenmesi
sağlanabilmektedir. Elle izlenen sistemlerde, kârı etkileyen tüm işlemleri 20-30 defteri kebir
hesabıyla sınırlamak gibi bir sorunla her an karşılaşılabilir ve karşılaşılmıştır da. Bilgisayar
yardımıyla, yukarıdakinin 2-3 katı oranında daha fazla defter-i kebir hesabı açmak daha
detaylı bilgi sağlayacağı gibi, önceden görülmeyen birtakım verileri de açığa çıkaracaktır. Bu
da, firmanın, işlemlerini daha etkin bir şekle koymasını ve en kârlı işlemlere yönelmesini
sağlayacaktır. ( 15) Ayrıca, tutulan defter-i kebir hesaplarının da, her işlemden sonra veya gün
sonunda toplamları alınıp, yeni kalıntılarla ertesi güne devredilmesini sağladığından, her an
ilgili mali tablolar ve mizanlar kolayca düzenlenir. Kâr-zarar cetvellerini de daha detaylı
düzenleyerek, maliyetleri giderleri, brüt gelirleri kaynaklarıyla ilgilendirerek göstermek
mümkündür. Ayrıca, satışları da ürüne, müşteriye, satıcıya göre amaçlanan şekilde ve işin
niteliğine göre sınıflamak mümkündür. Böylece firma, satışlarını ve kâr-zarar durumunu daha
detaylı olarak görebilir ve alınması gerekli tedbirleri belirleyerek, bir an önce düzeltme yoluna
gidebilir.
İşte yukarıda kısaca değinilen ve benzeri nedenlerden ötürü bilgisayar, muhasebe işlemleri
için kurtarıcı bir araç olmuştur. Aşağıda, örnek olsun diye sadece satıcılar hesabının bilgisayar
yardımıyla izlenmesine değinilecek ve faydalan anlatılacaktır. Diğer hesaplar bununla kıyas
edilebilir.
Ticari hayatta alış-verişler daima peşin yapılmamakta, dolayısıyla borç-alacak ilişkisini de
doğurmaktadır.
İşletmenin, kârlı ve etkin bir şekilde yaşantısının sürdürülmesi isteniyorsa, işletmede meydana
gelen her bir mali olayın doğru ve detaylı kaydının yapılması gerekir. Böylelikle yönetim
doğru bilgilere kavuşacaktır. Kuşkusuz, doğru bilgilerin etkin bir şekilde kullanılması da,
yönetime çeşitli raporların sunulmasıyla mümkündür. Borçların seyrinin analizi, ödemeler,
ıskontolar ve satıcıların ve ürünlerin istatistik analizleri, genellikle yönetim kararların
dayanağı olan bilgileri oluştururlar.
Satıcılar hesabına ilişkin teorik bir uygulama ve bu hesaba ilişkin işlemleri gösterir akış
şeması çizilmiştir. ( 16)

İşlemlerin başlangıcı, işletmenin herhangi bir bölümünde düzenlenen bir satın alma talebinin
satın alma bölümüne gönderilmesidir. Sözü edilen bölüm bu talebi onaylar ve satın alma
talebindeki bilgiler sipariş kartına işlenir.
Sipariş kartı, bilgisayardan satın alma emri elde etmek için gerekli tüm bilgileri kapsar.
Birçok bilgisayar sistemlerinde, satıcı numaralarına göre, tüm satıcılara ilişkin bilgileri
kapsayan bir satıcılar dosyası vardır. Bu durumda, yalnız satıcı numarasının girilmesi
yeterlidir. Bilgisayar bu dosyada satıcıya ilişkin bilgiler alınınca, sipariş, açık sipariş
dosyasına işlenir ve satın alma emrine bir sipariş numarası verilir.
Malzeme gelince, sevk ve alış bölümü malzemenin iyi vaziyette geldiğini belirleyen bir teslim
alma raporu düzenler. Aynı anda satıcı, satın alma bölümüne fatura ve malzemenin sevk
edildiğini belirleyen bir not gönderir. Satın alma bölümü, formları inceler ve ödemenin
yapılması için bir makbuz düzenler. Şekilde görül- düğü gibi, ödeme kartı bu makbuzdan
oluşturulur. Ödeme kartı bilgisayara girilir ve program aşağıdaki işlemleri yapmasını bilgisayara bildirir.
- Sipariş, sipariş dosyasından çıkartılacaktır.
- Ödeme, satıcılar dosyasına kaydedilecektir.
- Sipariş, satıcılar itibariyle satıcılar vade dosyasına alınacaktır.
Satıcılar vade günü dosyası, bir diğer program yardımıyla, günlük olarak taranır ve her
satıcılar hesabı incelenerek, vade gününün gelip gelmediği araştırılır. Bilgisayar satıcılar
hesaplarını tararken, aynı zamanda gelecek muhasebe devresine taşan nakit ihtiyaçlarının
raporu için, gerekli olan tüm bilgileri de özetler. Böylece firma, gelecek dönemde yapacağı
ödemeleri karşılayacak kadar nakdin elde olup olmayacağını garanti eder. Programın tespit
ettiği ödenmesi gereken hesaplar için, ödeme emri ve çek düzenlenir, ödenen her hesap
ödenmişler dosyasına eklenir.
Ödenmişler dosyası, aşağıdaki çeşitli analitik raporların düzenlenmesi için kullanılır.
- Hesap numarası raporu; yılın bugününe kadar hangi gider hesabı itibariyle ödemelerin
yapıldığı belirler. Bu hesap numaralan, kritik gider alanlarını ortaya koyacak giderin
standartlar içinde kalıp kalmadığının görülmesinde kullanılabilir.
- Satıcılar raporu; yılın bugününe kadar, satıcılar itibariyle yapılan tüm ödemeleri analiz eder.
- Malzeme sınıf raporu; giderleri malzeme sınıfına göre analiz eder. Böylece, malzeme sınıfı
itibariyle giderlerin standartlar içinde kalıp kalmadığı kontrol edilebilir.
- Nakit ödemeleri listesi; tüm nakit ödemelerini satıcı numarasına göre listeler.
- Mizan; açık kalan tüm satıcı hesaplarını listeler. Bu listeleme satıcı hesaplarına verilmiş olan
numaralara göre yapılır.
Satıcılar hesabının bilgisayarla izlenmesi, firmanın satıcılarla olan ilişkilerini teker teker ve
detaylı olarak görmesine yarar. Firma, hangi alacaklıya ne kadar borcunun kaldığını, ödeme
dönemlerinde ödemelerinin ne olacağını kesinlikle tespit edebilir. Bu bilgilerin önceden
bilinebilmesi, firmanın nakit durumunu ayarlamasını ve ödeme zamanı gelince de sıkıntıya
girmesini sağlar:
Bahsedilen hesapların bilgisayarla tutulması aşağıda sıralanan soruların cevaplarının
kolaylıkla verilmesini sağlar;
a) Her satıcıdan toplam ne kadar alış yapılmıştır?
b) Firmaya en büyük malzeme sağlayan satıcılar kimlerdir?

c) İlgili dönemde, hangi malzemeden ne kadar satın almıştır?
d) Hangi satıcılara ne kadar iade yapılmıştır?
e) Vadesinde önce ödemelerden yeterli ıskonto sağlanabiliyor mu?
f)Hangi nakit ıskontoları niçin kaydedildi?
g) Ödemeleri karşılayabilmek için, günlük ortalama nakit ihtiyacı ne kadardır?
h) Her bölüm ne kadar maliyete maruz kalmıştır?
İşte yukarıdaki sorulan cevaplayan raporların kolayca düzenlenmesi, yönetimin ileriye dönük
kararlar alması da büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Ayrıca yönetim, bu raporlar yardımıyla
daha sonraki devrelerde firmanın uygulayacağı satın alma politikasını da kolaylıkla
belirleyebilecektir.
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Sayın Bakanım,
3568 sayılı yasanın çıkmasıyla muhasebecilik mesleğinin toplumsal ve ekonomik önemi
anlaşılmış olup, zaman içersinde de eksik ve aksayan yönleri geliştirilerek düzenli bir hale
getirileceği muhakkaktır.
Yasamız çıkmadan önce meslektaşlarımız arasında defter tutma ücretlerinde büyük
dengesizlikler var iken şimdi çıkartılan ücret ve tarife yönetmelikleriyle bu sorun ortadan
kaldırılmış durumdadır. Çıkan bu ücret tarifeleri odalarımızın ve birliğimizin sayın
Bakanlığınıza teklif ile onayı alınmakta ve resmi gazete ilanı ile kesinlik kazanmaktadır. Bu
durum mesleğimizin tam bir resmiyet kazandığının ifadesidir.
Ancak ne var ki muhasebecilik mesleğine yeni başlamış olan henüz elinde üç beş defteri
bulunan defter birikimi tamamıyla zaman içersinde çoğalmaya bağlı olan bir meslektaşımın
halen yürürlükte olan HAYAT STANDARDI karşısındaki durumunu düşünmeden sosyal
devlet anlayışından, bahsedip adaletsiz, haksız bir vergi almanın nelere mal olacağını da
hesap etmek gerekecektir.
Biz Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odalarımıza düzenli bir şekilde 6'şar ay ara ile
tüm mükellef listelerimizi bildirirken aynı listeler vergi dairelerine de verildiğine göre ve
ortada resmi bir tarife de olmasına rağmen niçin bizler hayat standardı denilen celladın eline
düşürülelim. Bu mücadelem sadece meslekte yeni olan henüz bürosunun çay kahve ve kirasını
karşılayamayan meslektaşlarım içindir. Bu duruma mutlak bir çare bulunmalıdır. Elinde
50'nin üzerinde defter bulunan meslektaşlarım için bir sorun olmasına gerek, ama gelin
mesleğe yeni başlayan meslektaşlarım için bir formül bulalım. Bu meslekte bulunan herkes
için tamamıyla HAYAT STANDARDININ dışında kalmak en mantıklısıdır. Devletten
kaçıracak neyimiz var? Sermayemiz bellidir. Bizler Sayın Maliye Bakanı'nın ve onun temsil
ettiği Hükümetinin Denetim görevi yapan yetiştirilmiş elemanlarıyız. Bizlerle Sayın Bakan 'ın
gurur duyması gerekir. Ama lütfen yasalara, bizleri ezdirmeden.
Mesleğe yeni başlamış biz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden daha iyi hizmet
bekleniyorsa, bizlerin gerçek gelirleri üzerinden vergilendirilmemiz sağlanmalıdır. Her
birimiz idari mahkemelere dava açıp da benim gerçek kazancım budur diye Devletin
Mahkemelerini ve o mahkemelerde görev yapan hâkimlerinin kıymetli zamanlarını alarak
dosya üzerine dosya biriktirmeyelim. Çıkarılacak bir kararla bu işin düzeltilmesi Sosyal
Devletin görevini yaptığının işareti olacaktır.
Aksi halde neler olacaktır? Bu Hayat Standardı böyle devam ederse, stajını tamamlamış
yeterlik sınavını vermiş Serbest Muhasebecilik belgesini veya Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik belgesini almış meslektaşım bu standardın bilincinde olarak bile bile kendini ateşe
atarak hemen büro açıp vergi dairesine gidip mükellefiyet tescilini yaptıracak mıdır? Meslek
Odası'na gidip çalışanlar listesinde üye kaydını yaptıracak mıdır? Herhalde hayır. Peki ne
olacak, bu kişi bu mesleği asıl icra edecek? Cevap Hazır KAÇAK olarak. Nasıl kaçak elinde
bulundurduğu o bürosunun çay, kahve masrafını karşılamaktan uzak, ücreti saklamak için
mükellefinin işini yapacak hem de yayınlanan tarifenin altında ücret almak suretiyle fiyatları
delerek, hem de vergi mükellefiyeti olmadığından vergi kaçırarak, bu işi yapacaktır. Mükellef
de ben kendi defterimi kendim tutuyorum diyerek, işin içinden çıkacaktır.

Sayın Bakanım bu anlattıklarım pratik uygulamada aynen böyle şu anda işlemektedir. Oda
yönetim kurulları toplandıklarında; bizler kaçak muhasebecilerle mücadele ediyoruz, edeceğiz
diyorlar, ama nedense meslekte yeni meslektaşlarımızı da nasıl iyi hale getirebiliriz
mücadelesinde bulunmuyorlar. Bu olay odalar kadar üst kuruluşumuz BİRLİKLERİN de
görevidir. Bu uyarılarımı Sayın Maliye Bakanımı uyarmak için yazmıyorum. tüm bu mesleği
icra eden Oda Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini, Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu
üyelerini de bu konunun takipçisi olmaya davet ediyorum.
Sayın Oda başkanları ve yönetimleri, Sayın Birlik Başkanı ve yönetimleri ve Sayın Maliye
Bakanım, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin gerçek sayısını bilmek, gerçek gelirlerini
bilmek istiyorsanız, vergi toplamak istiyorsanız, kaçak muhasebecilikle mücadele etmek
isliyorsanız, mesleğe yeni başlayanlara ya hayat standardını uygulamayın ya da en az beş
yıllık süre standardın dışında tutulmasını sağlayacak bir yasa teklifiyle bu işi çözünüz.
Saygılarımla.

NOT: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatım olmasına rağmen Hayat Standardı
yüzünden mesleğimi icra edemiyorum.

