VERGİ GELiRLERİNİN
TOPLANMAMASININ NEDENLERİ VE
ONLEM ÖNERİLERİ

Duvarların yıkıldığı dünyada,
demokratikleşmede önemli adımların
atıldığı ülkemizde, sosyal barışa büyük
ihtiyaç duyulduğu bu dönemde biz
muhasebecilerin ve müşavirlerin
görüşleri alınıp, yetki verildiği oranda bu
sorunların aşılacağı inancındayız.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Türkiye vergi gelirlerini en az toplayan ülkelerden biri olduğu için vergi cenneti olarak
gösterilmektedir.
Bugüne kadar bu konuda bilimsel ve siyasal bir çok çözümler sunulmasına rağmen sıkıntı
devam etmektedir.
Ne vergi veren memnun, ne de toplayan.
Sevindirici olan, bu toplumsal sıkıntıya son yıllarda tüm kesimlerin daha çok duyarlı
olmalarıdır.
Üzücü olan ise yeni bir meslek yasasının varoluşundan, İstanbul'da 10.000 ülke genelinde
40.000 üyesi olan Odalar ve Odalar birliğimizin, yeterli etkinliğe gelememiş olmasıdır. Bir
başka anlamda ise bu kayıtları tutan, bilançoları çıkartan ve beyannameleri düzenleyen
meslek mensuplarımızdan yararlanma gereğinin duyulmamasıdır.
VERGİ GELİRLERİNİN İSTENİLEN SEVİYEDE
TOPLANAMAMASININ ASIL NEDENLERİ:
1- Yüksek enflasyon.
2- Türkiye'de belge düzeninin oturmamış ve oto kontrol sisteminin sağlanmamış olması
3- Vergi, SSK ve fon oranlarının yüksek ve çok çeşitli olması.
4- Gelir vergisi mükelleflerinin vergi yönünden denetleme olasılığının yok denecek kadar az
oluşu nedeniyle yakalanma korkusunun azalması.
5- Muhasebe mesleğinin yasal statüye kavuşturulmasının geciktirilmiş olması.
6-Sosyolojik ve psikolojik faktörler
7- Ve diğerleri...

ÖNLEM ÖNERİLERİMİZ:
Kısa ve Orta Vadeli Öneriler
Meslek Mensupları Yönünden;
1- Mükelleflerinin muhasebe işlemleri 3568 sayılı meslek yasası kapsamındaki meslek
mensupları tarafından yürütülmelidir.
2- Tek tip hesap planı uygulanmasına geçilmelidir.
Mevzuat Yönünden
1-Mevzuat yeniden gözden geçirilmeli:
a-Sadeleştirilmeli,
b-Vergi kanunları arasında paralellik sağlanmalı
c-Vergi kanunları dışındaki özel kanunlardaki vergi ile ilgili hükümler kaldırılmalı
d-Vergilerle ilgili oran, rakam ve sınırlar kanunla belirlenmeli kararname ile oran ve sınır
belirlenmesi uygulanmasına son verilmeli. Burada sabit rakamlar yerine asgari ücret veya
memur maaş katsayıları esas alınarak sistem otomatiğe bağlanmalıdır.
e-Aşın farklı oranlardan vazgeçilmeli örneğin KDV'nin AT ülkelerinde olduğu gibi alt ve üst
olmak üzere iki oran tespit edilip uygulanmalıdır.
2-Belge düzeninin yerleşmesi düşük ve sabit gelir gruplarının sonuçta daha az
vergilendirilmesi için;
Vergi iade sistemi yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü şu anda vergi iade sistemi tüketiciyi
belge almaya teşvik etmekten uzak olduğu gibi, sabit ve düşük gelir gruplarına önemli bir
yararı da yoktur. Bu durumda;
a- Vergi iadesine esas alınan oran, tek olarak belirlenmeli ve gelir vergisi matrahının ilk
dilimine uygulanan oran kadar olmalıdır.
b- Vergi iadesine esas harcamaların tespitinde ayrıntıya girilmemeli ve tüm, yiyecek, içecek,
giyecek, ısıtma, eğlence, aydınlatma, sağlık, eğitim giderleri ile tüm dayanıklı tüketim
maddeleri harcamaları esas alınmalıdır.
c- Ticari, zirai, sınai ve mesleki kazancı dolayısıyla vergi iadesi alan mükelleflerin iadeye esas
kazançlarının tespitinde yıllık gelir vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden aydan
başlamak üzere yeni beyana göre tespit edilmelidir.
Uzun Vadeli Öneriler:
a- Reşit olan her kişi gelir vergisi mükellefi olmalıdır.
b- Tüm belgeli harcamalar vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmalıdır.
c- Toplumda çalışan ve üretenlerin yaşam güvenceleri sağlanmalı, sağlık sigortası, işsizlik
sigortası yasalar arasında yerini almalı ve tek tip emeklilik sistemine geçilmelidir. Böylelikle
yarınlardan endişe edilmemeli ve çalışanlar arasındaki ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalı,
d- Muafiyet ve istisnalar yeniden gözden geçirilmeli diğer düzenlemeler gerçekleştirildiğinde
tamamen kaldırılmalıdır.
e- Vergi, SSK oranları düşürülmeli ve en aza indirilmeli, fonlar ise tamamen kaldırılmalıdır.
f- Tüm vergi beyannameleri ruhsatlı meslek mensupları tarafından tanzim edilmelidir.
g- İdare ve denetim mekanizması hem nitelik hem de nicelik itibari ile geliştirilmeli ve meslek
mensuplarına bu hususta yetki ve sorumluluk verilmelidir.
Sonuç; duvarların yıkıldığı dünyada, demokratikleşmede önemli adımların atıldığı
ülkemizde, sosyal barışa büyük ihtiyaç duyulduğu bu dönemde biz muhasebecilerin ve
müşavirlerin görüşleri alınıp, yetki verildiği oranda bu sorunların aşılacağı inancındayız.

BIR GENEL KURUL DAHA
BÖYLE GEÇTİ
Masis YONTAN
SMMM
Kısa adı TÜRMOB olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğimizin üçüncü seçimli olağan genel
kurulu 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapıldı.
Genel Kurul, katılma ve oy verme hakkına sahip 1339 delegeden 1206’ sının katılımıyla
coşkulu ve görkemli gerçekleşti.
Genel Kurul salonunun başta siyasi parti başkan ve temsilcileri, Maliye ve Gümrük Başkanı
ile üst düzey temsilcileri parlamenterler meslek odaları ve temsilcileri, delege olan ve
olmayan meslek mensupları ile tıklım tıklım olması heyecanı bir kat daha artırıyordu. Kısaca
ilgi de, heyecan da dorukta idi.
Katılımın görkemli, coşkulu ve heyecanlı olmasına karşın, konuşmacıların, konuşmalarında
salt mesleki sorunlarla eski Birlik yöneticilerine yönelmeleri, ülkenin var olan ekonomik,
sosyal ve siyasal sorunlarına yönelmemeleri bir eksiklikti. Bu Genel Kurul’ un tüm yaşamsal
sorunlara platform olması meslek ve meslek mensuplarının tarihsel mücadelelerine de uygun
olacaktı. Genel Kurul, salt mesleki sorunlar ile seçimi almaya yönelik olmasının yanında
toplumsal sorunların çözümüne ilişkin mesajlar vermemesi nedeniyle kamu oyunda yeterince
yer edinmemiştir. Bu bir eksikliktir, bu eksikliği ekonomi ile doğrudan ilgili muhasebe
meslek mensupları mutlaka gidermelidirler. Genel kurullar sorunlar hakkında topluma güncel
ve inandırıcı mesajlar verdiği sürece, basın ve kamuoyu gündeminde kalır. Bu anlamda Genel
Kurul kamuoyunda beklenen yankıyı yaratmamıştır. O kadar ki çoğu meslek mensupları oda
bültenleri ile bilgilenmişlerdir. Oysa bu Genel Kurul’ da çok şeyler gündeme gelebilir,
konuşulabilirdi. Gündeme neler mi gelebilir.?
"Meslek yasamızın isminden,” “Mesleğin konularına", "Düşünce suçlarına" "Meslek ile ilgili
olmayan öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanların meslekle ilgili lisansüstü
seviyede eğitim görmeleri halinde mesleğe girişlerine olanak veren düzenlemeye", “Sınav
konulan ile sınav komisyonlarının oluşumu", "Oda ve Odalar Birliği kurullarının oluşumu",
"Odalar Birliği yönetim kurulu üyelerinden beşinin Yeminli Mali Müşavir olma zorunluluğu",
"Oda ve Birlik organlarının denetiminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın vesayeti", "Ücret
tespitindeki Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın hakimiyeti," "Meslek mensuplarının sosyal
güvenlik sorunları ile ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve insan sorunları".
Kısaca Genel Kurul, ne var olan mesleki sorunlara ne de ülke sorunlarına çözüm ve öneri
üretmiş, kamuoyuna mal edememiştir. Bu genel kurulla birlikte tüm kurullara yeni yöneticiler
seçilmişlerdir. Bu ise meslektaşlar arasında yeni bir umut ve heyecan yaratmıştır. Yeni seçilen
tüm yöneticiler belli bir bilgi ve kültür birikiminden geliyorlar. Görevleri süresince çok
çalışacaklarına, çok üreteceklerine ve ürettiklerini yaşama geçireceklerine inanıyorum. Birlik
yöneticilerimiz, Oda yöneticilerimizle gönül ve eylemde birlik oldukları, bu birlik ve
dayanışmayı kamuoyuna yansıttıkları sürece mesleki sorunların büyük çoğunluğu çözüme
kavuşacaktır. İnanıyorum ki Birlik yöneticilerimiz karar ve uygulamalarda Oda ayırımı
yapmayacaklardır. Gelen öneri ve eleştirileri olumlu ve yapıcı olarak değerlendireceklerdir.
Gene inanıyorum ki tüm meslek mensupları görüş ve düşünceleri ne olursa olsun kendilerine
yardımcı olacaklardır,çünkü bu aynı zamanda tarihsel bir görevdir de. Göreve büyük bir
coşku ve heyecan ile seçilen Birlik yöneticilerimiz neyi, nerede, ne zaman ve nasıl
yapacaklarını kuşkusuz çok iyi bilmektedirler. Ancak bazı beklentilerimizi hatırlatmadan
edemiyorum; "Meslek mensuplarının topluluk ile mali sorumluluk sigortasının yaşama
geçirilmesi" , "Yardım sandığının kurulması", "Vergi Dairelerinde meslek mensuplarına
çalışma odaları ile mükelleflerinin dosyalarını inceleyebilme olanağı sağlanması", "'Tüm
vergi beyannamelerinin kolay sağlanması ve meslek mensuplarınca onaylanması, onaysız
beyannamelerin alınmaması", "'Ticaret Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Takdir ve Uzlaşma

Komisyonlarında üye ve bilirkişilerin meslek mensupları arasından seçilmesinin, acil olarak
sağlanması", "Birlik bünyesinde ihtisas komisyonları oluşturarak mali, ekonomik, sosyal ve
kültürel çalışmaları yapılarak, bu çalışmaların ilgili kurum, kuruluş ve kişilere iletilmesi",
"Yurt düzeyinde meslek içi eğitim ile genel ekonomik ve mali politikalara ilişkin panel,
forum, seminer ve sempozyumların düzenlenmesi", "'Tüm meslek mensuplarının gönüllülük
esasına dayalı olarak okuyacağı, katkı sağlayacağı meslek mensuplarını ilgilendiren yasa,
kararname, yönetmelik ve genelgelerin yanında ekonomik, sosyal, kültürel ve aktüel
konuların da yer alacağı aylık yayın organının çıkarılması", "Ücret tarifesinin, insan emeğine,
bilgi birikimine, göz nuruna, yaşama düzeyine ve insan onuruna yaraşır bir şekilde
çıkarılması", "Meslekte bağımlı bağımsız ayırımının kaldırılması ve kendi muhasebelerini
tutabilenlerin dışında tüm kişi, kurum ve kuruluşların muhasebe yönetimlerinden sorumlu
olanların ruhsatlı meslek mensupları olmaları" sağlanmalıdır.
Kuşkusuz altmış yılda biriken sorunların kısa dönemde çözüme kavuşturulması
beklenmemelidir. Birlik ve Oda yöneticilerimizin kırk bin kişilik meslek mensubu ordusu ile
birlikte gönül ve eylem birliği içinde çalışması ile bu sorunların üstesinden gelineceği
kuşkusuzdur. Yeter ki, sorunlara çözümler üretirken, ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve
siyasal yaşama çağdaş katkılar sağlayarak toplum yaşamına en yüce değer olan insan onurunu
da katarak saygın toplum, saygın insan, saygın meslek ile meslek mensuplarını yaratmaya
çalışalım.
Bu zorlu ama onurlu mücadelede emek harcayan herkese başarılar diliyorum.

YENİDEN DEĞERLEMEDE
MUHASEBE UYGULAMALARI
Mehmet TÜRKER
Yeminli Mali Müşavir
Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin aktiflerinde
kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, halihazır fiili değerleri, bunların bilançolarında
görülen mukayyet değerleriyle kıyas kabul etmeyecek seviyelere ulaşmışsa, bu kıyaslamayı
kısmen bertaraf etmek maksadıyla söz konusu iktisadi kıymetlerin değerlendirmeye tabi
tutulması hususunda VUK' nü tadil eden 2791 sayılı kanunla ilk yeniden değerleme esası
getirilmiştir. Daha sonra 3094 sayılı kanunla tadil edilmiş ve halihazırda 3332 sayılı kanunla
"Yeniden Değerleme" başlığıyla mükerrer 298'nci madde ilave edilmiştir. Yeniden Değerleme
ile ilgili maddeye istinaden bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükellefleri (imtiyazlı şirketler hariç Kolektif ve Adi Komandit şirketler dahil)
bilançolarında kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bu kıymetler üzerinden
ayrılmış olup, bilançoların pasifinde görülen amortismanlarını (birikmiş) her hesap dönemi
sonunda (özel hesap dönemine tabi şirketler dahil) T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığının her
yıl aralık ayında belirleyeceği katsayıyla değerlendirme yapabileceklerdir. Bilanço esasına
göre defter tutan vergi mükellefleri değerlendirme yapıp yapmamakta serbesttirler. Ayrıca
tespit edilen değerlendirme katsayısının altındaki bir katsayıyla değerlendirme yapabilirler.
Bir yılda değerlendirme yapılmaması, noksan yapılması veya belirtilen değerlendirme
katsayısının altında bir katsayıyla değerlendirme yapılması halinde gelecek yıllarda
mükelleflerin aleyhine olması nedeniyle geçmiş yıllara ilişkin yeniden değerlendirme
yapamazlar ve eksik yapılan değerlendirmeyi düzeltemezler.
VUK' nün mükerrer 298'nci maddesine göre değeri 5.000.- lirayı geçmeyen iktisadi
kıymetlere, iktisadi kıymetlerin maliyetine eklenmiş bulunan kur farkları, sinema filmleri,
alameti farika hakları, peştamallıklar, özel maliyet bedelleri, ilk tesis ve taazzuv giderleri,
organizasyon, etüt ve arama giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarzları itibariyle
bunlara benzeyen sair aktif kıymetler yeniden değerleme kapsamına girmezler (Mük.
Mad.298/ 1 ).
Vergi mükelleflerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda doğan değer artış fonunun
bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında göstermeleri gerekmektedir (VUK. Mük. Mad.
298/3).
Değer Artış Fonu hesabında, Amortismana tabi iktisadi kıymetlere yeniden değerlemeden
önceki net bilanço aktif değerlere bu kıymetlere yeniden değerleme katsayısının tatbikinden
sonra bulunan yeni net değerden, değerlendirmeden önceki net bilanço değerinin tenziliyle
bulunan tutar Değer Artış Fonudur. Bu net değerin tespitinde VUK' nun 320'nci maddesinin
son fıkrasına göre noksan ayrılmış veya hiç ayrılmamış amortismanlarda fiilen ayrılmış kabul
edilerek, toplam birikmiş amortisman bulunur.
"VUK' nun 320. maddesinin son fıkrası: Amortismanın. herhangi bir yıl yapılmamasından
veya ilk uygulanan nispetten düşük bir halde yapılmasından dolayı amortisman süresi
uzatılamaz),"
Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, değerlendirme
yapmaları sonucunda oluşan yeni değer üzerinden:
a) Kurumlar Vergisi mükellefleri amortismanlarını (uyguladıkları nispetler aynı kalmak
üzere) yeni oluşan değer üzerinden itfa ederler, şöyle ki; bina, arsa ve arazilerin eski değerleri
(ilk iktisap değerleri) üzerinden amortisman ayırmaya devam ederler, (Boş arsa ve araziler
amortismana tabi değildir).

b) Gelir Vergisi mükellefleri ise amortismanlarını iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki
değerleri üzerinden ayırmaya devam ederler. Burada şahıs firmalarının dezavantajlı olduğu ve
şirketlere bir ayrıcalık tanınarak kurumlaşmanın özendirildiği görülmektedir.
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda doğan değer artış
fonunu bilançonun pasifinde özel bir hesapta tutmaları gerekmektedir. Bu fonun sermayeye
ilave haricinde başka bir hesaba nakli durumunda, vergilendirilmesi gerekmektedir.
Yeniden değerleme ile ilgili vergisel olarak bazı konulara değindikten sonra değerlendirme
listelerinin yapılmâsı ve muhasebe uygulamaları aşağıda başlıklar altında ele alınacaktır.
1- Değerlendirme listelerinin (hesaplarının) yapılması,
2- Değerlendirme sonucu oluşan değerlerle ilgili muhasebe kayıtları,
3- Değerlendirme sonrası amortisman giderlerinin ayrılması ve kayıtlara intikali,
4- Değerlendirmeye tabi tutulan sabit kıymetlerin satışı halindeki uygulamaları,
5- İştiraklerin pasifindeki değer artış fonunun sermayeye ilavesinden dolayı hissedarlarına
(vergi mükellefleri) tevdi edilen bedelsiz hisse senetlerinin muhasebe kayıtları,
6- Değerlendirme sonucu doğan değer artış fonunun sermayeye ilavesi halindeki muhasebe
kayıtları.
1- Değerlendirme listelerinin hazırlanmasında VUK' nun 151 nolu tebliğinin 16'ncı fıkrasında
asgari şartlar belirtilmiştir. Aşağıda verilen tabloda, tebliğde gösterilmesi gereken başlıklarla
ilgili izahat de belirtilmiştir. Vergi mükelleflerinin finansal tabloların hazırlanmasında
şeffaflık olayı göz önüne alınarak, sabit kıymetleri, kendi grupları içinde (arsa, arazi binalar,
döşeme ve demirbaşlar, makine ve teçhizatlar, taşıt araçları gibi) ayrı değerlendirmelerinde
fayda vardır. Böyle bir gruplandırma mevcut ise listeler gruplar halinde ayrı ayrı
hazırlanabilir.
(1)
İktisadi Kıymetlerin
Cinsi
-----------------------(4)
Aktife Giriş
Değeri

(2)
Aktife Giriş
Tarihi
-----------------(5)
Birikmiş Amortisman
Tutarı

(7)
Yeniden Değerleme
Katsayısı
(8-9) ( 10)
Değerlemeden Sonraki
Net Bilanço Değeri
--------------------------

(8) (4x7)
Değerlenmiş Yeni
Aktif Değer Tutarı

(3)
Amortisman
Nispeti
----------------------(4-5=6) (6)
Yeniden Değerlemeden
Önceki Net Bilanço Değeri

(9) (5x7)
Değerlenmiş Yeni
Birikmiş Amortisman Tutarı

( 11 ) ( 10-6)
Değer Artış Fonu
----------------------

Yukarıda belirttiğimiz tablodaki başlıkların ve hesaplama tekniği VUK' nun 151 nolu tebliği
gereği değerlendirme listelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Bu tablolara ek olarak

amortismana tabi sabit kıymetlerin ilk girişleriyle ilişkilendirilmek ve muhasebe kayıtlarını
direkt listelerden tespit etmek üzere 3 başlık daha gösterilmesinde yarar görüyoruz.
4 nolu başlıktaki Aktife Giriş Değerinden önce "İlk Aktife Giriş Değeri" 11 nolu başlıkta
Değer Artış Fonundan önce "Değerlemeden gelen Net Aktif Değer" ve "Değerlemeden Gelen
Net Birikmiş Amortisman" başlıklarını açmakla kayıtların yapılması ve geçmişle ilişki
kurdurulmasında kolaylık sağlayacaktır.
Yukarıda vergisel olarak kısaca değindiğimiz hususlarda belirttiğimiz üzere VUK' nun 320'nci
maddesini de göz önüne alırsak, değerlemeye tabi tutulacak sabit kıymetlerden noksan ayrılan
veya hiç ayrılmamış amortismanların, değerlendirme esnasında ayrılmış gibi varsayılarak
(teorik amortisman) işleme tabi tutulacağını belirtmiştik. Bu açıdan değerlendirme listelerinin
kontrolünde Birikmiş Amortismanların tablolara (bilanço) uygunluğunu kontrol etme
açısından, değerlendirme listesinde 5 nolu başlıkta gösterilen Birikmiş Amortisman tutarını
listelerde veya haricinde "fili Birikmiş Amortisman" ve 'Teorik Birikmiş Amortisman" olarak
göstermekte fayda görüyoruz. Sonuçta fiili ile teorik Birikmiş Amortismanların toplamının,
(5) nolu başlıktaki Birikmiş amortisman tutarına eşit olması gerekmektedir.
Burada şunu da yapmak gerekmektedir: Listede belirtilen sabit kıymetlerin giriş yılını ve
amortisman nispetlerini göz önüne' alarak, yapılacak çarpım sonucunda süresi dolan sabit
kıymetlerin ömrünün uzatılıp uzatılmadığını da kontrol etmek gerekmektedir. Listedeki
başlıklara göre örneklersek, 1990 yılında aktife giren ve % 25 amortismana tabi tutulan (gider
yazılan) bir sabit kıymetin 1991 yılından devreden Aktif Giriş Değerinin 1.541.000 TL ve
Birikmiş Amortisman tutarı 770.500 TL olduğunu kabul edelim. Bu durumda birikmiş
amortisman kontrolünü yaparsak, 1.541.000 TL X % 25 x 2 yıl= 770.500 TL olup, listede
belirtilen Birikmiş Amortisman tutarının doğru olduğu ve bu sabit kıymet kaleminde
amortisman giderinin VUK' nun 320'nci maddesine göre usulüne uygun işleme tabi tutulduğu
görülmektedir.
Değerlendirme listelerindeki hesaplamalara esas alınacak başlıkları kısaca açıklamakta
yarar vardır.
(2) Aktife Giriş Tarihi: İktisadi kıymetin ilk aktife alındığı tarihini göstermektedir.
(3) Amortisman Nispeti:Aktife giren sabit kıymet için , VUK nunda belirtilen ve
itfada(gider)yazılan tutar için uygulanan nispettir.
4) Aktife Giriş Değeri : Sabit kıymetlerinin ilk alınışlarındaki iktisap tutarıdır.
5)Birikmiş Amortisman Tutarı: Sabit kıymetlerle ilgili ayrılarak gider yazılan ve
değerlendirmeden gelen bir evvelki yıldan devreden amortisman tutarını ifade etmektedir.
(6) Yeniden Değerlemeden Önceki Net Bilanço Değeri giriş değerinden Birikmiş Amortisman
tutarının tenziliyle bulunan farktır(4-5=6)
(7) Yeniden Değerleme Katsayısı: Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından her yılın aralık
ayında yayınlanan değerlendirme nispetidir.
(8) Değerlenmiş Yeni Aktif Değer Tutarı: Aktife Giriş Değerinin x 1. Değerlendirme
katsayısıyla çarpılması sonucu oluşan yeni değerdir. (4x1. Değerleme Katsayısı= 8)
(9) Değerlenmiş Yeni Birikmiş amortisman Tutan: Birikmiş
Amortisman tutarının x 1. Değerlendirme Katsayısı ile çarpılması sonucu oluşan yeni
tutardır. (5x1. Değerleme Katsayısı = 9)
(10) Değerlemeden Sonraki net bilanço değeri: Değerlenmiş Yeni Aktif Değerden,
Değerlenmiş yeni birikmiş amortisman tutarının tenziliyle bulunan yeni net değerdir
(8-9=10).
(11) Değer Artış Fonu: Değerlemeden sonraki net bilanço değerinden, yeniden değerlemeden
önce net bilanço değerinin tenziliyle bulunan tutardır ( 10-6=1 1)
Değerleme listelerinde cari yıl amortisman giderinin ve bugüne kadar yapılan
değerlendirmeler sonucu doğan değer artış fonunun kümü latif gösterilmesi durumunda,

değerlendirmeye tabi tutulan sabit kıymetin satışı halinde geçmişteki değerlendirme
listelerine girilmeden muhasebe kayıtları yapılabilir. Ancak şekil açısından gösterilmesinde
yarar olacağı görüşündeyiz.
2-) 1990 yılında aktife giren 1.000.000 TL'lık sabit kıymeti ( torna tezgahı) % 25 nispetinde
amortismana tabi tuttuğumuzu ve normal amortisman yöntemiyle itfa ettiğimizi ayrıca, bu
sabit kıymeti 1991 yılında %54.1 nispetinde değerlendirmeye tabi tuttuğumuzu kabul ederek,
hem değerlendirme listesini hem de bu listenin sonucunda yapılması gereken muhasebe kayıt
örneği şöyledir.
İktisadi Kıymetin
Cinsi
--------------------Torna Tezgah

Aktife Giriş
Tarihi(2)
----------------1990

Amortisman
Nispeti(3)
----------------%25

Aktife Giriş
Değeri(4)
-----------------1.000.000

Yeniden Değerlemeden

Birikmiş Amortisman
Tutarı(5)
------------------------250.000

Değerlenmiş yeni
Birikmiş amortisman
Tutarı(9)
-----------------------------385.250

Önceki net
Bilanço değeri
(6)
------------------750.000

Değerlemeden
Sonraki Net
Bilanço değerleri
--------------------1.155.750

Yeniden Değerleme
katsayı(%)(7)
---------------------54.1

Değerlenmiş
Yeni Aktif
değer tutarı
---------------1.541.000

Değer Artış
Fonu (10)
--------------405.750

Muhasebe Kaydı:
1)Yeni Aktif Değer - Aktife Giriş Değeri=Değerlemeden dolayı oluşan Aktif Değer artışı
Tutarı
(8)
(4)
2)Değerlenmiş Yeni Birikmiş –Birikmiş Amortisman=Değerlenmeden
Amortisman Tutarı
Tutarı
Dolayı Oluşan Birikmiş
(9)
(5)
Amortisman farkı (b)
3)Değerlemeden sonraki net - Yeniden Değerlemeden =Değer artış fonu(c)
Bilanço Değeri
Önceki Net Bilanço
Değeri
(10)
(6)

Yukarıda rakamları yerine yerleştirirsek:
1) 1.541.000-1.000.000=541.000(a)
2) 385.250- 250.000=135.250(b)
3) 1.155.750- 750.000=405.750
Borçlu Hes.
------------/--------------------------------SABİT KIYMETLER (a)
541.000
Makine ve Tesisler
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR [b)
Makine ve Tesisler

Alacaklı Hes.
----------------135.250

DEĞER ARTIŞ FONU (c)
405.750
Makine ve Tesisler
1991 yılında sabit kıymetlerin
değerlendirilmesi sonucu oluşan
değer artışlarının kaydı
------------------/----------------------3- Yukarıdaki örneğimize göre 1991 yılı amortisman giderini değerlemeden sonra oluşan yeni
değer üzerinden itfa etmek gerekmektedir (Bina-arsa ve araziler hariç). VUK Mük. Madde
298/4-b örneğimizdeki amortisman gideri tutarı 1.541.000 x % 25 = 385.250 TL'dir.
4- Değerlemeye tabi tutulan sabit kıymetlerin satışı halinde bun- lara isabet eden değer
artışlarının aynen amortismanlar gibi mu- ameleye tabi tutulacağı belirtilmektedir [VUK Mük.
Mad. 298/9 ve Md. 328).
Yukarıdaki örneğimizde belirttiğimiz torna tezgahını 2.500.000 + KDV sattığımızda ve
bedelini peşin aldığımızda muhasebe kaydı şöyle olacaktır.
--------------------------------------------,/,----------------------------------------------KASA
2.800.000
SABİT KIYMET SATIŞ GELİRİ
2.500.000
ELDE EDİLEN KDV
300.000
------------------------------------------,/,------------------------------------------------BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
770.500
Makine ve Tesisler
DEĞER ARTIŞ FONU
405.750
Makine ve Tesisler
SABİT KIYMET SATIŞ MALİYETİ (x)
364.750
Makine ve Tesis Maliyeti
SABİT KIYMETLER
1.541.000
Makine ve Tesisler
Torna tezgahının satışının kaydı
----------------------------------------,/,----------------------------------------------------Satış sonucunda şirketin 2.135.250 TL lik net sabit kıymet satış
karı doğmuş olup şirketin bunu VUK' nun 328'nci maddesine göre yıl sonu gelir tablosu (Kârzarara) aktarabileceği gibi, yenileme fonuna ayırma imkanı vardır. Sabit kıymet net satış
karının yenileme fonuna ayrılması için işletmeleri idare edenlerce karar verilmiş olması
gerekmektedir.

5- Yukarıdaki örneğimizde Değer Artış Fonunun bilançonun pasifinde olması halinde
değerlendirilerek kayıtlar yapılmıştır. Söz konusu fonun, sermayeye ilave edilmiş olması
halinde değer artış fonunda bir tutar olmayacağından dolayı yevmiye kaydı şöyledir:
------------------------------------------,/,-------------------------------------------------BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
770.500
SABİT KIYMET SATIŞ MALİYETİ
770.500
SABİT KIYMETLER
1.541.00
Torna tezgahının satışı dolayısıyla
kaydedilen
-----------------------------------------,/,------------------------------------------------------Değer Artış Fonunun sabit kıymetin satış tarihinden önce sermayeye ilave edilmesinden
dolayı, şirketin 1.729.500 TL' lik net Sabit Kıymet Satış Kân doğmaktadır. Amortismana tabi
iktisadi kıy- metlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan Değer Artış Fonunun tamamının
sermayeye ilave edilmemesi halinde ve bilançonun pasifinde belli bir kısmının kalması
halinde sabit kıymetin satışında, sermayeye ilave edilmeyen Değer Artış Fonunun satışı
yapılan sabit kıymet kalemine ait olduğu varsayılarak maliyet oluşumunda göz önüne
alınması gerektiği görüşündeyiz.
6- Şirketlerin iştiraki olan diğer kurumların, amortismana tabi
iktisadi kıymetlerini değerlendirmeleri sonucunda hasıl olan Değer Artış Fonlarını, sermayeye
ilave etmeleri halinde ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilmektedir.
İştiraklerinden bedelsiz alınan hisse senetlerinin (kurum tarafından verilen il muhabirler, hisse
senedi ve veya Değer Artış Fonunun sermayeye ilave edildiğine dair yazı ile tevsiki kaydıyla)
kayıtlara intikali şöyledir:
A Anonim Şirketi'nin iştiraki olan B Anonim Şirketi'nde 5.000.000.- TL iştiraki
bulunduğu ve buna karşılık B Şirketi'nden olduğu ve 500.000 TL' lik bedelsiz hisse senedi
alındığını varsayarsak.
A Anonim Şirketi'nin kaydı
------------------------------------------,/,-----------------------------------------MENKUL KIYMETLER
500.000
Hisse Senetleri
B Anonim Şirketi (Bedelsiz)
DEĞER ARTIŞI FONU
500.000
İştiraklerden Değer Artış Fonu
B Anonim Şirketi
iştirakimiz B Anonim Şirketi'nden
bedelsiz alınan hisse senetlerinin
kaydı.
--------------- ------------------------,/,--------------------------------------------Bu menkul kıymetin satışı halinde:
a) İştiraklerden gelen Değer Artış Fonunun sermayeye ilave edilmiş olması ve A Anonim
Şirketi'nin hisselerini 7.500.000 TL'sına satması halinde muhasebe kaydı:
------------------------------------,/,-----------------------------------~------------KASA

7.500.000

MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ
7.500.000
B Anonim Şirketi'nin hisselerinin
satış kaydı.
---------------------------------------,/,-------------------------------~-------------MENKUL KIYMET SATIŞ MALİYETİ 5.000.000
B Anonim Şirketi
DEĞER ARTIŞ FONU
500.000
İştiraklerden gelen
Değer Artış Fonu
MENKUL KIYMETLER
5.500.000
Hisse Senetleri
B Anonim Şirketi
-------------------------------------,/,-------------------------------------------------------B Anonim Şirketi'nin hisselerinin satışından dolayı kaydedilen: Yukarıdaki satış sonucunda
2.500.000 TL' lik Menkul Satış Kârı doğmaktadır.
B Anonim Şirketi'nden gelen 500.000 TL' lik iştiraklerden Değer Artış Fonunun satış
tarihinden önce sermayeye ilavesi halinde muhasebe kaydı:
--------------------------------------,/,--------------------------------------------------MENKUL KIYMET SATIŞ MALİYEZ'İ
5.500.000
B Anonim Şirketi
MENKUL KIYMETLER
5.500.000
Hisse Senetleri
B Anonim Şirketi
B Anonim Şirketi'nin hisselerinin
satışından dolayı kaydedilen
-------------------------------------------,/,-------------------------------------------İştiraklerden gelen Değer Artış Fonunun satışından önce sermayeye ilave edilmesinden dolayı
2.000.000 TL' lik Menkul Kıymet Satış Kân oluşmaktadır.
Uygulamada kurumsallaşmış şirketlerin haricindeki diğer şirketlerce, bedelsiz olarak
dağıtmaları gereken hisse senetleri hakkında ortaklarına bilgi verilmediğinden (hisse senedi
ilmi haber veya yazıyla durumu iletmediklerinden) dolayı, hissedar olan şirketler de bu
bedelsiz hisseleri kayıtlarına intikal ettirememektedirler. Bu da bilançoların şeffaflık ve
doğruluk ilkesinden saptırmaktadır. Bu gibi hususların behemehal ortaklara asgari resmi bir
yazıyla ve zamanında bildirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
6- Değerlendirme sonucu doğan Değer Artış Fonunun sermayeye ilavesi halinde muhasebe
kayıtları:
Şirketler aktiflerinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıy- metlerini değerlendirmeleri
sonucunda doğan değer artış fonlarını ve iştiraklerden gelen değer artış fonlarının tamamını,
bir kısmını sermayeye ilavesi halinde ihtiyarilik söz konusudur (6762 sayılı TTK' nuna göre
Anonim ve Limited şirketler).

A Anonim Şirketi'nin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini VUK. Mükerrer 298'nci maddesi
kapsamında değerlendirmesi sonucunda bilançosunda ortaya çıkan değer artış fonunun
sermayeye ilavesi halindeki muhasebe kayıtları şöyledir (Sicil memurluğuna tescil tarihinde).

------------------------------------------------,/,--------------------------------------------------SERMAYE TAAHHÜT HES.
XX
Değer Artış Fonu
Nakit
SERMAYE

XX

Sermaye arttırımı nedeniyle kaydedilen
------------------------------------------------,/,--------------------------------------------------DEĞER ARTIŞ FONU
Sabit Kıymet Değer Artış Fonu
İştiraklerden Değer Artış Fonu
SERMAYE TAAHHÜT HESABI
XX
Değer Artış Fonu
Sermayeye eklenen Değer Artış
Fonunun virmanı nedeniyle kaydedilen.
------------------------- ----------------------,/,-----------------------------------------------şeklinde olacaktır.
Uygulamada bazen sermaye taahhüt hesabı çalıştırılmadan direkt Değer Artış Fonundan tenzil
edilmektedir.
VUK' nün 151 notu tebliğin 16'nci maddesinin (d) fıkrasına göre "bu işlemlerin
tamamlanmasından sonra her iktisadi kıymete ait değer artışları ile toplam değer artışı
bulunarak envanter defterinin ayrı sahife sine kaydedileceği" belirtilmekte olup, uygulamanın
verdiği zorluklar göz önüne alınarak değerlendirme listelerinin, şirket yetkililerince
onaylayarak topluca envanter defterine kaydedileceği görüşündeyiz.
Yeniden değerlemenin amacı, bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlerini
enflasyonist ortamda kısmen de olsa muhafaza etmek olup, bu vergi idaresinin mükelleflere
tanıdığı bir haktır.
Sonuç: Vergi Usul Kanunu'nda 1982 yılında ve müteakip yıllarda bilanço esasına göre defter
tutarı vergi mükelleflerinin aktifinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (belirli
kalemleri), yapılan değişikliklerle, T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın belirlediği ölçüler
çerçevesinde değerlendirilmesine olanak tanınmıştır. Bu olanağı kullanan mükelleflerin,
yaptıkları değerlendirme sonucu doğan değerleri, VUK' nun tebliğleri çerçevesinde
değerlendirme listelerine ve çıkan tutarları kayıtlara yansıtmaları gerekmektedir.

VERGİ REFORMUNDAN
BEKLENENLER
Doç. Dr. Emre BURÇKİN
Marmara Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Ülkemiz vergi mevzuatı 1980'li yıllardaki ekonomik koşullara uyum sağlayabilmesi amacıyla
sürekli değişikliklere maruz kalmış, böylece de sistemin bütünlüğü oldukça zorlanmıştır. Bu
değişiklikler halen devletin gereksinimi olan sağlam gelir kaynaklarını sağlamaya yeterli
olamamıştır. Hükümetler değiştikçe sürekli gündeme gelen vergi reformları, sistemin temeline
inememiştir. Reformların; ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerinin, gelişmekte olan ülkelerde
dengeleri bozabileceği endişesi siyasi iktidarlarca ileri sürülen haklı nedeni oluşturmuştur. Öte
yandan çağdaş bir modele sahip olan ülkemiz vergi sistemi düzenlemeler ile bozulma
eğilimine girmiş ve sonuçta asgari ölçülerde vergi gelire sağlamaya yönelik bir sisteme
ulaşılmıştır.
Bu yazımızda reform niteliğinde kabul edilebilirliği okuyucu bırakılan, ancak kanımızca
bugünkü vergi düzenlemelerinde esas alınması gereken özellikleri kısmen belirlemeye
çalışacağız.
VERGİ DÜZENLEMELERİNDE AMAÇ
Vergi düzenlemelerinin temel amaçları; ekonomik, sosyal ve siyasal amaçlar biçiminde
sıralanabilir. Bir başka deyişle, ilgili amaçlar kişilerin, dolayısıyla da toplumsal refahın ve
çağdaş yaşam koşullarının en üst seviyeye ulaştırılmasına yöneliktir. Ancak vergi
düzenlemelerinin ulusal ve toplumsal niteliklere ulaşmada tek başına yeterli olması söz
konusu değildir. Ekonomik istikrar vergi düzenlemelerinin başarılı veya mevcut sistemin
düzenli ve amacına uygun çalışabilmesi için temel gerekliliktir. Teknik yönden mükemmel
sayılabilecek bir istem, istikrarsız bir ekonomik düzende bozulur ve kendinden beklenen
ekonomik, sosyal ve siyasal beklentileri gerçekleştirmeden uzaklaşır. Özellikle enflasyonist
dönemlerde olduğu gibi "gelirin vergilendirilmesi ilkesi" sermayenin vergilendirilmesine
döner. Ücretli kesimin yükselen ücretlerine rağmen satın alma güçleri sürekli azalır. Bu
etkiler kişi ve kurumlarda vergi direncini doğururlar. Böylelikle kişi ve kurumlar; kişisel vergi
yükünü azaltıcı vergi baskısı, vergiden kaçınma veya arzu etmeseler dahi vergi kaçakçılığı
eğilimine girerler. Bu eğilimler ülke genelinde toplam vergi yükünü azaltır. Toplam vergi
yükü oranı sosyal refah seviyesinin vergilerin ne ölçüde etkisi altında bulunduğunu ve öte
yandan da dönemsel hasılanın, vergi olarak devlete dönen kısmını ortaya koymadaki önemli
göstergelerden biridir.
VERGİ DÜZENLEMELERİNİN KAPSAMI
Güncel, ekonomik ve sosyal koşulların ışığı altında yapılacak bir vergi düzenlemesi
kanımızca aşağıdaki üç ana başlıktaki olguları içermelidir:
IVergi idaresinin iyileştirilmesi,
IIVergi adaletinin sağlanması,
IIIVergi kaybının önlenmesi
1- Vergi İdaresinin İyileştirilmesi:
Vergi idaresi, Anayasa ve diğer kanunlar uyarınca vergi tahsilatını sağlayan bir birimler
topluluğudur. Bu topluluğu oluşturan birimlerin çalışanlarının, teknik bilgi seviyeleri ile
ekonomik ve diğer moral seviyelerinin yükseltilmesi bilgi ve sorumluluklarının bir gereğidir.

Hatta vergi idaresi çalışanlarının özel bir personel rejimiyle donatılmaları tahsilat ve denetimi
sağlamaya yönelik olarak çalışan bu kişiler için bir zorunluluktur. Öte yandan idare, mükellef
haklarını koruyucu ve mevzuatın uygulanmasını daha basitleştirici bir düzene
kavuşturulmalıdır. Bu amaçların gerçekleştirilmesindeki temel yöntem, eğitimdir.
Kanımızca, iyileştirme işlemlerine vergi dairelerinden başlanmalıdır. Buna sebep olarak yerel
örgütte, vergi yasalarını doğrudan doğruya uygulayan ve mükellefin doğrudan muhatap
olduğu hizmet birimini vergi dairelerinin oluşturmasıdır. Bir başka deyişle vergi uygulamalarını mükellef nezninde gerçekleştiren en önemli birimler vergi daireleridir.
Bu nedenle de aşağıdaki iyileştirmeler düşünebilir:
- Vergi daireleri sayısını arttırmak,
- İhtisas vergi daireleri kurmak,
- Tahsilatı bankacılık sistemine kaydırmak,
- Vergi dairesi çalışanlarının genel ve mesleki eğitim seviyelerini yükseltmek,
- Değişen vergi kanunlarına vergi dairelerinin hızlı irtibatını sağlamak amacıyla vergi
dairelerinde sürekli eğitim birimleri kurmak,
- Vergi dairesinde çalışanlara personel rejiminde özel özlük haklan sağlamak (bu uygulama
tüm vergi idaresi için bir gerekliliktir),
- Vergi daireleri ile mükellef ilişkilerinde mevcut karşılıklı güven ve saygının arttırılması,
- Bilgisayar ağının yaygınlaştırılması,
- Vergi dairesi yetkilerini arttırmak.
Son yıllarda önemli ölçüde arttırılmaya çalışılmasına rağmen, büyük şehirlerdeki vergi
daireleri sayısının yetersiz olduğu gözlenmektedir. Vergi daireleri sayısı mükellef sayısı ile
karşılaştırıldığında mükellefi tanıyan bir birim olmaktan öteye, mükellefin beyanı ile yetinen
bir hüviyete bürünmüşlerdir. Bu nedenle vergi dairesi sayısı hızla arttırılarak mükellefini
tanıyan bir hüviyete büründürülmelidir. Öte yandan özellikle ihracat işlemleri nedeniyle
ortaya çıkan KDV uygulamaları için bu tür mükelleflerin yoğun olduğu bölgelerde ihtisas
vergi daireleri oluşturulmalı ve bir konudaki mükelleflerin haklı isteklerine süratle cevap
verilmelidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın bu konuda önemli bir ilerleme kaydedecek bazı
kararlarını bugünlerde açıklayacağı kamuoyunda duyulmakta ve beklenmektedir.
Vergi dairelerinin doğrudan tahsilat yapma işlemleri ortadan kaldırılmalı ve vergi tahsilatı
gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi bankacılık sistemi içinde gerçekleştirilmelidir. Böylelikle
belli zamanlardaki yoğunluklar vergi dairelerinde yok edilebilecektir. Ancak düzenlemede,
bugünkü mevcut sistemdeki banka veya PTT ödemeleri dolayısıyla ortaya çıkan
aksaklıklarında giderilmesi gerekir. Bu giderilebilme, bilgisayar ağının banka sistemi içersine
(bazı noktalarda) kaydırılması ile sağlanabilir.
Vergi dairesi çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi meslek lisesi mezunları (Maliye
Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi) ile üniversitelerin konu ile ilgili mezunlarının buralarda
istihdam edilebilmelerini özendirici hususların yaratılması ile mümkün olacaktır. Öte yandan
dairelerde kurulacak eğitim birimleri ile mevcut personel değişen vergi kanunları karşısında
sürekli eğitilmeli ve eğitim sonucunda özlük haklarında ilerleme sağlayacak nitelikteki bir
sisteme dönüştürülmelidir. Bu durum mevcut personel rejiminde yapılacak bir değişiklikle
veya daha önce de değinildiği gibi yeni bir maliye mensupları personel yasası ile çözülebilir.
Kanımızca vergi idaresinde yeterli yetişmiş eleman (denetim elemanları) ' mevcuttur. Bunlar
çeşitli dönemlerde eğitim elemanı olarak da görev yapabilirler. Nitekim son yıllarda beyan
dönemlerinde benzer uygulamalar yapılmış ve mükellef idare ilişkisi lehine önemli katkılar
yaratılmıştır. Sonuçta eğitim mükellef ve vergi dairesi nezninde mevcut karşılıklı güven ve
saygıyı daha da attıracaktır.

Öte yandan önemli bir husus sürekli yaygınlaşan bilgisayar teknolojisinin daha da gelişmesini
yaygınlaşmasını sağlamak olmalıdır. Vergi mevzuatının uygulanmasında vergi dairelerinin
mevcut yetkileri attırılmalıdır. Özellikle vergi uyuşmazlıklarının belli koşullar altında vergi
dairelerinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Mevcut uygulamadaki vergi dairesinin sahip
olduğu yetki ve sorumlulukların daha iyi ve cesaretli kullanmalarına ilişkin düzenlemeler
gerçekleştirilmelidir. Böylelikle idare mükelleflerin haklı taleplerini (özellikle gecikmeler
nedeniyle doğan) karşılayabilir duruma ulaşacaktır.
Yetkilerin kullanılması ve belli uyuşmazlıkların vergi dairelerinde sonuçlandırılması vergi
yargısındaki yoğunluğu da azaltacaktır. Kanımızca, yoğunluğun önemli bir sebebi yetki
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Vergi mahkemesinde sonuçlanan davaların % 65'nin
mükellef lehine sonuçlanması bunun önemli bir göstergesidir. Vergi mahkemesinde alınan bu
sonuçlar yetki yoluyla vergi idaresinde de sonuçlandırılabilir.
II- Vergi Adaletinin Sağlanması
Vergi, özel kesimden kamu kesimine yapılan aktarımdır. Bu özelliği ile vergi özel kesimin
kamu kesimi harcamalarına katkısıdır. Verginin ekonomik, sosyal ve siyasal amaçlar taşıması
onun kamusal harcamalara kaynak sağlama olan temel amacını etkilemez. Genel bir tanımla
da vergi, kişi ve kurumların kamu harcamalarına ekonomik güçleri oranında katılmaları
biçiminde ortaya konur. Ekonomik güçlülük, güçler dengesinde bir adalet mekanizmasını
gündeme getirmektedir.
Kanımızca, vergi adaletinin sağlanabilmesi için aşağıdaki hususlar mümkün oranda
gerçekleştirilmelidir.
- Enflasyonun mükellefler üzerindeki vergisel baskısı azaltılmalı ve belli bir süreçte yok
edilmelidir,
- Vergi mevzuatımızda mevcut istisna ve muafiyetler azaltılmalı ve belli bir süreçte yok
edilmelidir,
- Vergi güvenlik önlemleri kademeli olarak kaldırılmalı ve idare mükellef beyanlarını kontrol
edebilir düzeye getirilmelidir,
- Gecikme zammı ve faizi mükellef alacağına da uygulanmalıdır, gecikme zammının
hesaplama yöntemi düzeltilmelidir,
- Dolaysız vergi oranları düşürülmelidir,
- Vergide müteselsil sorumluluk uygulaması kaldırılmalıdır,
- Üniter sistemi uyulmalı ve tüm mükelleflerin gelir elde etmek için yaptıkları her türlü gideri
beyannamelerine intikal ettirebilmeleri sağlanmalıdır,
- Dolaylı vergi oranları yükseltilmelidir.
Yukarıda özetlenmeye çalışılan hususlar vergi adaletinin sağlanabilmesi için temel kalemler
olabilir, ancak yeterli olduklarının savunulması olanaksızdır. Daha birçok kalem ortaya
konabilir. Ancak biz bu yazımız kapsamında sınırlı tutmaya çalıştık.
Yukarıdaki sınırlı hususları açıklamaya çalışalım.
Kronik hale gelen enflasyonist baskı vergi sistemini bozmuştur. Bugün gelir üzerinden alınan
vergiler sermayenin vergilendirilmesine dönüşmüştür. 1983 sonrası sürekli hale getirilen sabit
varlıklara ilişkin yeniden değerleme müessesi, bu baskının bir kısmını hafifletmeye yöneliktir.
Ancak yetersizdir. Döner varlıklardan stoklarda da benzer bir düzenleme gereksinimi söz
konusudur. Düzenlemenin doğal sonucu olarak, kısa dönemde fiktif vergi hasılatının azalması
söz konusu olacaktır. Ancak, uzun dönemde bu etki yok olarak yerini sağlam bir kaynağa
bırakacaktır.

Enflasyonun sürekliliğini koruması hallerinde enflasyon muhasebesine ilişkin tekniklerin
vergi mevzuatımıza intikal ettirilmesi vergi adaletini mükellef lehine sağlayacak önemli bir
mekanizmadır.
GVK ve KVK' ndaki istisna ve muafiyetler hızla azaltılmalı ve belli bir süreçte yok
edilmelidir. Beyan esasına dayanan vergi sistemimiz, vergi güvenlik müesseseleri aracılığıyla
"asgari vergi geliri elde etme" anlayışına dönüşmüş çağdaş vergi sistemi anlayışıyla
bağdaşmamaktadır.
Vergi idaresinin iyileştirilmesi ile beyan kontrolü sağlanabilir. Vergi idaresinin alacağına
gecikme zammı uygulaması diğer yandan mükelleflerin alacağına faiz ve gecikme zammı
uygulanmaması mükellefin idareden olan alacağının tahsilini zorlaştırmaktadır, incelemelerin
süresi uzamaktadır. Enflasyonun değerler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde mükellefler
yönünden önemli bir adaletsizlik söz konusu olmaktadır.
Ülkemizde Gelir ve Kurumlar Vergisi oranları oldukça yüksektir. Oranların düşürülmesi ile
mükelleflerin vergiden kaçınma olayları kendiliğinden azaltılabilir.
Vergi sorumluluğunda müteselsillik, özellikle KDV yönünden adaletsiz bir uygulamayı ortaya
koymakta ve mükellefleri iş hayatının doğal iş akışı çerçevesinde bilgi ve denetim olanakları
dışındaki işlemlerden sorumlu tutmaktadır. Öte yandan tüzel kişilerdeki kanuni temsilcilerin
vergi borçları dolayısıyla şahsen sorumlu tutulmaları kurumlaşmayı teşvik eden bir vergi
sisteminde tüzel kişiliği ferdi işletmeye çevirmiştir. Tüzel kişiliklerin mali bünyelerini
güçlendirici tedbirlerin alınması vergi güvenliği yönünden kanımızca konuya daha uygun bir
çözüm olacaktır.
Topluma oluşturan bireylerin tamamının beyanname verir hale getirilmesi gerekmektedir.
Aksine son yıllarda, sistemde bir çok aşamada tevkifat yoluyla vergileme alternatifi birçok
uygulamada beyana karşı tercih edilmiş ve vergi adaletini bozucu bir etki yaratılmıştır.
Mükelleflerin istisna ve muafiyetler dışındaki tüm gelir unsurlar (üniter sistem) ve bu gelirleri
elde etmek için yaptıkları tüm giderleri vergi matrahında dikkate alınmalı ve vergi adaleti ile
bağdaşmayan mevcut gider sınırlamaları kaldırılmalıdır.
Öte yandan dolaylı vergilerin sosyal etkileri dikkate alındığında vergi oranlarında herhangi bir
artırım yapılmamalıdır.
III- Vergi Kaybının Önlenmesi
Ülkemizde, vergi gelirlerinin istenen seviyede tahsil edilemediği bir kısım gelirlerin vergi
dışında kaldığı bilinmektedir.
Son yıllarda, vergi kayıplarının önlenmesinde mevzuat ve idari işlemler yönünden önemli
aşamalar sağlanmıştır. Ancak mevzuatta bu yönde yapılan değişikliklere bazı yönlerden
katılmadığımızı bu yazının konusu olmasa da burada söz etmeden geçemiyoruz (Özellikle
belgelerin düzenlenmesindeki belge ile ilgili tali unsurların yaptırımları konusu).
Vergi kayıplarının önlenebilmesinin veya azaltılabilmesi için bir reform uygulaması aşağıdaki
ana başlıkları kapsayabilir:
- Enflasyonun etkisi yok edilmelidir (Bu konuda daha önceki bölümde gerekli açıklamalar
yapılmıştır).
- Götürü vergi mükellef adedi süratle azaltılmalı ve belli bir geçiş süresi sonunda
kaldırılmalıdır.
- Belge düzeninin başarısı mutlaka sağlanmalıdır.
- Beyanların kaydı ve fiili denetimleri yapılmalıdır.

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunlarının eksiklikleri giderilmeli ve mükelleflere vergi uygulamasında yön verir hale
getirilmelidir.
Enflasyonun etkisinden daha önce söz edilmişti, burada tekrar değinilmeyecektir. Ancak
sermayenin vergilendirilmesi, vergiden kaçırmanın yasal olmayan yollarına da başvurulması
olgusunu yaratır. Bu nedenle enflasyonun önlenmesi vergi kayıplarını süratle azaltır.
Götürü usulde vergilendirilen mükellefler, belge düzeni dışında kalmaktadır. Ülkemizde
götürü mükelleflerin sayısı ise oldukça yüksektir. Bu niceliksel çokluk belge düzeninin
yerleşmesini engellemektedir. Kaldı ki, ekonomik koşullar götürü mükellef ile vergiden muaf
esnafın gelirlerinde önemli artışlar yaratmış, çoğunun da götürü mükellefiyetlerini fiilen
ortadan kaldırmıştır. Ancak uygulamada götürü mükellefiyet işlemleri devam etmektedir.
Böylelikle de vergilenmeyen büyük bir işlem hacmi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle belge
düzeninin başarısını sağlamak ve vergi kayıplarını önlemek için götürülüğün ve esnaf
muaflığının bir geçiş dönemi tanınarak uygulamadan kaldırılması gereklidir.
Mükelleflerin beyanlarının kaydı kontrolü, dönem içinde verdikleri beyannameler bilgisayar
aracılığı ile kontrol edilmelidir. Öte yandan mali analiz yöntemleri aracılığı ile mükellefler
karşılıklı denetime tabi tutulmalı gerektiğinde belirli zamanlarda (özellikle beyan
dönemlerinde) karşılıklı fiili envanter kontrolleri yapılmalıdır. Öte yandan mali mevzuatımıza
kazandırılan SM, SMM ve YMM kanununu yeterli bir işlerlik içersine sokan kanuni
düzenlemeler yapılmalıdır (Örnek olarak öncelikle bilanço esasına tabi mükelleflerin
beyannamelerinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi zorunluluğu getirilmeli ve
meslek mensupları odaları aracılığı ile tekdüzen bir muhasebe sistemi uygulanması
sağlanmalıdır).
SONUÇ: Yazımızda mevcut sorunlar çerçevesinde vergi reformuna ilişkin beklentilerin bir
kısmı genel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Reform düzeyinde olacak düzenlemelerin
bu kapsam içersinde kalmaması doğaldır. Ancak ortaya konmaya çalışılan bu hususlar
reforma en azından bir ışık tutma eğilimindedir.
Bu hususların ait oldukları yerlere yerleştirilmesi yani madde değişiklikleri başkaca bir dizi
çalışmaları oluşturmaktadır. Bunları gelecek günlerde bilimsel düzeyde tartışmaya açık
hazırlamaya çalışacağız.

MALİ AÇIDAN VERGI İNCELEMESİ
Levent DEMİRDAĞ
Vergi Kontrol Memuru
A- VERGİ İNCELEMESİNDE KAPSAM
Geniş anlamda vergi incelemesi, vergi denetimine tekabül eden bir deyim olarak kullanılır.
Araştırma ve revizyon olmak üzere iki yönü bulunur.
Revizyon; defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapılır. Araştırmada ise, defter ve belgelerle
bağlı kalınmaz. Mükellefler ve mükellefiyetle ilgili maddi olaylar, kayıtlar ve mevzular defter
ve belgeler dışında, yoklama ve her türlü delilden yararlanılarak tespit edilir.
Kısaca, vergi incelemesi defter belge ve kayıtlarla sınırlı değildir. Nitekim, bu hususta,
VUK'nun 134. maddesinde 2365 sayılı kanunla yapılan değişiklikte, "vergi incelemesinden
maksadın ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırtarak, tesbit etmek ve sağlamak"
olduğu belirtilmek suretiyle defter ve belgeye bağlı olmayan bir tanım getirilmiştir.
Revizyon için, defter ve belgelerin mevcudiyeti gereklidir. Gerçek ve geniş anlamdaki vergi
incelemesi için ise, mutlaka defter ve belgelerin mevcudiyeti aranmaz. Defter ve belgelerini
kaybetmiş olan veya ibrazdan imtina edenler hakkında da, değişik kaynaklardan toplanacak
bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle inceleme yapılır. Bu konuda her türlü imkandan
yararlanılabilir. Örnek olarak şunlar sayılabilir:
- Vergi dairesindeki kayıtlardan çıkarılacak bilgiler
- İstihbarat arşivindeki bilgiler
- Mükellefle yapılan muamelelerde taraf durumunda olanlardan alınan bilgiler
- Bazı hallerde tanık ifadeleri
- Resmi daireler, banka ve sigorta şirketleri gibi müesseselerin kayıtlarında iz bırakacak
nitelikteki muameleler bakımından, bu daire ve müesseselerden alınacak bilgiler.
- Nakliye müesseselerinden alınacak bilgiler
- İşletmeye dahil iktisadi kıymetlerin (emtia, nakit, sabit kıymetler) fiili envanteri ve
inceleme elemanının yerinde yapacağı maddi tespitler .
- Ve diğer her türlü maddi kontroller.
Ayrıca, mükellefin hayat seviyesi, özel giderleri, servet durumunun seyri, ortalama kâr
hadleri, vergi incelemesi sırasında yararlanılacak olan hususlardır.
B- VERGİ İNCELEMESİNDEN MAKSAT
Vergi incelemesinin maksadı, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu sağlamaktır. Eksik
verginin ödendiğinin tespiti halinde, ikmalen veya re'sen tarhiyat yapılır. Verginin fazla
olarak ödendiğinin anlaşılması halinde ise, fazla ödenen kısmın, mükellefe iadesi icap eder.
Bunun için fazla ödemenin, düzeltme yolu ile islah edilebilecek bir vergi hatasından ileri
gelmiş olması şart değildir.
İnceleme sonucu olarak vergi iadesi yapılabilmesi için, ödenmesi gereken verginin doğruluğu
her yönü ile araştırılır. Ayrıca matrahın re'sen takdirini gerektirecek bir sebebin bulunmaması
gerekir. Zira takdir komisyonları, mükellef beyanından daha az matrah takdir edemezler
(VLTK 76).

C- VERGİ İNCELEMESİNDE YETKİ, İNCELEMEYE
TABİ OLANLAR, İBRAZ MÜKELLEFİYETİ
Vergi Usul Kanunu'nun 135 ve müteakip maddelerinde, vergi incelemesinin kimler hakkında,
hangi elemanlar tarafından, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Bu konularda
uygulamada tereddüt yarattığı anlaşılan hususlar açıklanmıştır.
Vergi kontrol memurlarının inceleme yetkisi, bulundukları il itibariyle sınırlı değildir:
Vergi kontrol memurları, belli bir ilde görevli olmakla beraber, vergi inceleme yetkileri
yönünden il itibariyle sınırlama söz konusu değildir. Örneğin, İstanbul'da görevli bir vergi
kontrol memuru karşı inceleme sırasında, Kayseri Vergi Dairesi gelir servisi mükelleflerinden
birinin, 50.000.000.- liralık gelirini beyan dışı bıraktığını tespit ederse, bu konuda düzenleyip,
ilgili vergi dairesine göndereceği raporun geçersizliği iddia edilemez. Ancak, normal olanı, bu
gibi durumlarda, ilgili vergi dairesine bilgi verilmesi ve incelemenin, bildirilen husus da dahil
olmak üzere mahallinde yapılmasıdır.
İşyerinde yapılacak inceleme ve kontrollerde defter ve belgelerin ibraz süresi:
Vergi Usul Kanunu'nda, incelemenin mükellefin işyerinde yapılacağı hallerde, defter ve
belgelerin ibrazı bakımından bir süre öngörülmemiştir. Bunun böyle olması da normaldir.
Zira, aslolan defter ve belgelerin mükellefin işyerinde bulunması ve istendiği anda ibraz
olunmasıdır.
Bununla beraber, işyerinde ibrazda bulunmak için, mazeret beyan ederek süre isteyen
mükelleflere, gösterilen mazeretin haklılık derecesine göre münasip bir süre verilmesi uygun
olur. Maliye Bakanlığı, bu hallerde verilecek sürenin üç günü geçmemesi gerektiği
görüşündedir (Günlük kasa defteri ve perakende satış ve hasılat defteri için böyle bir süre söz
konusu değildir).
Dairede ibraz için süre:
Defter ve belgelerin daireye getirilmesi istendiğinde, haklı mazeret beyan edenlere münasip
bir süre verilir (VUK md. 139). Bu sürenin ne kadar olacağı ilgili hükümde belirtilmemiştir.
İnceleme elemanınca, duruma göre tayin edilir. Ancak, defter ve belgelerin ibraz edilmediği
gerekçesi ile takdir komisyonuna başvurabilmek için en az 15 günlük süre verilmesine ihtiyaç
vardır (VUK md 14).
D- İNCELEME TUTANAKLARI
Yeterli bir inceleme, şu üç hususun iyi yapılmış olmasına bağlıdır.
- Vergileme ile ilgili olaylar ve hesap durumları iyi tahkik ve tetkik edilmiş olmalıdır.
- Tenkit edilecek hususlarla ilgili tespitler iyi yapılmalıdır.
- Tespit edilen hususlar iyi değerlendirilmelidir.
Bu üç unsurdan birindeki yetersizlik, incelemenin gerekli sonucu vermesini önler. Bunlardan
tespit safhası ise özellikle önem arz eder. Tespitlerin gerektiği şekilde yapılmaması, tahkik ve
tetkikle bulunan hususların değerini azaltır, hatta tamamen ortadan kaldırır.
Ayrıca, tespitteki titizlik, inceleme elemanı yönünden tahkik ve tetkik sonucu bulunun
hususların bir ön değerlendirmesini ve gerekirse bunlarda bir ayıklama yapılmasını sağladığı
gibi, ihtilaf halinde sonuç alınması imkanını da büyük ölçüde kolaylaştırır. İstisnai durumlar
dışında, bu ön değerlemeye mükellefin de iştirakinin sağlanması, inceleme sonucu ortaya
çıkan hususlar hakkında, ret veya kabul şeklinde, mütalaa ve beyanının alınması gereklidir.
İnceleme sonunda tespit olunan ve yapılacak değerlendirmede dayanak olarak kullanılacak
hususlar tutanağa bağlanır. Taraf durumunda olanlardan alınan yazılı bilgiler gibi, esasen bir
belgeye bağlı hususlar hakkında ayrıca tutanak düzenlemeye lüzum yoktur. Ancak, bu bilgiler
hakkındaki mükellef beyanı alınmalı ve tutanakla tespit edilmelidir.

Tutanakların ihtirazı kayıtla imzalanması:
İnceleme tutanakları konusunda uygulamada sık karşılaşılan bir hal, mükelleflerin, tutanağı
ihtirazı kayıtla imza etmek istemeleri.
VUK' nun 141. maddesinde, ilgililerin itiraz ve mülahazalarının açık ve belirli olması icap
eder. Örneğin, tutanakta 1.000.000.- liralık bir satış faturasının deftere kaydedilmediği tespit
edilmişse, fatura bedelinin emtia veya satışı hesabına yazılmadığı, fakat kâr zarar hesabına
yahut sonuç hesaplarına intikal eden bir başka hesaba yazılmış olduğu veya faturanın
sonradan iptal edildiği için kayda geçmediği yahut bunlara benzer belli bir mülahazanın öne
sürülmesi gerekir.
Bunun dışında tutanaktaki tespitlerin doğru olmadığı anlamı- nı taşıyacak, genel bir itirazı
kayıt konulması mümkün değildir.
Bazı mükellefler, tutanağa itirazı kayıt koymadan imza ettikleri takdirde, itiraz hakların
kaybolacağını zannederler. Bu durumda, tutanağın maddi tespitlerle ilgili bulunduğu, bir
değerlendirme belgesi olmadığı, bu nedenle itiraz hakkının hiçbir surette kaybolamayacağı
izah edilir. Buna rağmen ısrar edilirse "tutanakta defter ve belgelerden tespit edilen
hususların, defter kayıtlan ve belgelere, beyan olarak tespit olunan hususların mükellef
beyanına aynen uygun olduğu, ancak bu maddi tespitlerin gerektirdiği hukuki sonuçlara itiraz
hakkının mahfuz bulunduğu" şeklinde bir şerh verilmesi gerekir.
Mükellef tutanaktaki tespitlerin maddi yönü ile ilgili olarak açık bir itirazda bulunmaz, hukuki
sonuçlan bakımından yukarıdaki şekilde bir şerhle de yetinmezse, o takdirde tutanağı imza
etmekten imtina etmiş sayılır ve defter ve belgeleri rızasına bakılmaksızın kendisinden
alınarak vergi dairesine teslim edilir.
İnceleme sonuçlan kesinleşinceye kadar, defter ve belgeler vergi dairesince muhafaza edilir.
Ancak, mükellef başlangıçta imzalamaktan imtina ettiği tutanağı sonradan imzalarsa, suç
delili niteliğinde olmamak şartıyla, defter ve belgeler kendisine iade edilir. Bu nedenle,
başlangıçta düzenlenen tutanağın bir örneğinin inceleme raporuna bağlanması, bir örneğinin
de mükellefin ilerde imzalaması ihtimaline binaen, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir.
Tutanağın imza edilmemesi halinde defter ve belgelerin mükelleften alınacağı ve vergi
dairesine teslim edileceği VUK'nun 141. maddesinde hükme bağlanmıştır. Bununla beraber
sonuç alınması ihtimal dahilinde olan hallerde, defter ve belgeler alınmakla beraber, tutanakla
tespiti gereken hususlar hakkında mükelleften 148. ve 257. maddeler uyarınca yazılı bilgi de
istenebilir.
Bunun için, tutanaktaki bilgiler yazılı hale getirilir. Madde itibariyle açık bilgi istenir.
Mükellefe en az 15 günlük süre verilmesi, cevaplandırma için defter ve belgelerini
inceleyebileceğinin bildirilmesi gerekir. Bu suretle cevap alınabildiği hallerde, defter ve
belgeler, suç delili olmamak şartıyla, geri verilir.
E- ARAMALI İNCELEMELER
Aramalı inceleme, istinaden başvurulan bir usuldür. VUK'nun 142. maddesine göre arama
yapılması için:
- Bir ihbar yapılmış olması veya yapılan incelemeler sırasında mükellefin vergi kaçırdığına
dair emareler bulunması,
- İncelemeye yetkili olanların, âramaya lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile, bunu,
aramaya karar vermeğe yetkili sulh yargıcından istemesi,
- Yetkili suh yargıcının, istenilen yerlerde arama yapmağa karar vermesi gerekir.
İhbar tek başına arama için yeterli değildir. İnceleme elemanı gerekli ön çalışma ve
değerlendirmeleri yaptıktan sonra, aramaya lüzum görmeyebilir.

Ayrıca ihbara dayanılarak arama karan alınması için, muhbirin isim ve hüviyetinin inceleme
elemanınca tespit edilmiş olması gerekir. Zira ihbarın sabit olmaması halinde, muhbir isminin,
istediği takdirde, mükellefe bildirilmesi zorunluluğu vardır.
Aramalı incelemelerle ilgili diğer esaslar; sonuç olarak, alınan defter ve belgelerin tutanakla
tespiti, tespit şekli, tutanak düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde yapılacak işlem,
mühür vaz’ı, mührün fekki, defter ve belgelerin daire veya incelemeyi yapanın çalıştığı yere
sevk i, defter ve belgelerin muhafazası, aramalı incelemelerin usul ve süresi, süre uzatımı
inceleme sonuçları, tutanakların imza şekli, defter ve belgelerin alı konan arama sebebi ile
eksik kalan kayıtların ne şekilde tamamlanacağı VUK 142 ve müteakip maddelerinde ayrıntılı
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 147. maddede, açık olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu'nun arama ile ilgili bulunan hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDEN
DEĞERSİZ VE ŞÜPHELİ ALACAKLAR
İLE ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
İsmail Hakkı GÜNEŞ
SMMM
İşletmenin çeşitli nedenlerle doğmuş alacakları, kendi inisiyatif in de olmadan tahsili imkansız hale
gelebilir. Tahsili imkansız hale gelen bir alacak işletme için bir zarardır. Diğer bir anlamda ise
zahiri olarak bir erimedir. Alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi o miktarın diğer sonuçlara
etkisini ortadan kaldırmak ihtiyacını kaçınılmaz kılar.
*Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar
değersiz alacaklardır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini
kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler (VUK Mad. 322).
*Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;
1- Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar,
2- Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilme- sine rağmen borçlu tarafından
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar, şüpheli
alacak sayılır. Bu alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık
ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı
alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr/zarar hesabına
intikal ettirilir. (VLTK Mad. 323).
Yukarıda anlatılanları örneklemek istersek; (.000 TL) GÜNEŞ işletmesinin 1992 yılında 50.000
TL.'lik alacağı dava saf hasına gelmiş ve bununla ilgili olarak İstanbul 4. icra 1992/ 1388 ED ile
ilgili işlemler yapılmıştır.
Bu durumda önce bu miktar alacaklar içerisinden arındırılacak; şüpheli alacaklara intikal ettirilecek,
sonrada aktif düzenleyici bir hesap olan ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (1) hesabına
intikal ettirilerek GÜNEŞ işletmesinin 31. 12.92 kayıtlan aşağıda- ki gibi oluşacaktır.
31.12.92
ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABI
50.000.......A İşletmesi.
ALACAKLAR HESABI
50.000.......A İşletmesi.
......A işletmesinden alacağımızın şüpheli duruma gelmesi,
31.12.92
GENEL GİDERLER HESABI
50.000.(Şüpheli Alacak Zararları)
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI HESABI
50.000.İst. 4. İcra 1992/1388 ED (%100 karşılık ayrılması)

GÜNEŞ İŞLETMESİNİN 31.12.92 TARİHLİ BİLANÇOSU
(.000 TL)

1
Aktif

Pasif

Şüpheli Alacaklar HS 50.000 Şüpheli Alacaklar Karşılığı HS. 50.000Bu alacağın takip eden dönemlerde kısmen veya tamamen tahsili halinde ise tahsil olunan miktarın
gelir olarak addolunacağı katidir. ..................93'de tahsilinde ise kayıtlarımız aşağıdaki gibi
oluşacaktır.
/ /93
ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI
50.000.......A İşletmesi
ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABI
50.000.......A İşletmesi
/ /93
KASA HESABI
50.000.GELİRLER HESABI
50.000.(Şüpheli Alacak Tahsilinden)
İst. 4. İcra. 1991 / 1388 ED Şüpheli alacağımızın tahsili.
KONUYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ DANIŞTAY KARARLARI
* Borçluyu gereği gibi takip etmeyip tahsili gerçekleştirilmeyen senetsiz alacaklara şüpheli alacak
vasfı izafe edilemez
(D.4. Daire E. No: 1958/1958/4712 K.No: 1961/3871,
T.15.12.1961).
* Veresiye satışlardan doğan şüpheli alacakların kârdan mahsubunun kabul edilmemesi sebebiyle
salınan Gelir Vergisi ve kaçakçılık cezası ile ilgili uyuşmazlıklar, hukuki uyuşmazlık mahiyetinde
olduğundan, bunlar hakkında itiraz ve temyiz konularına başvurulmadan Danıştay'a gidilemez.
(D.4. Daire E.No: 1969/3572 K.No: 3700, T. 22.06.1970)
* Teminatlı alacakta, ancak teminatı aşan kısım için, kanuni şartların mevcudiyetinde karşılık
ayrılabilir. Değersiz alacaklar bu vasfı kazandıkları yılda zarara geçirilebilir
(D.Dv. Da. K.. E. No: 1971/779 K. No: 1972/794, T. 29.09.72).
* Şüpheli duruma giren bir alacak için karşılık, ancak alacağın şüpheli duruma girdiği yılda
ayrılabilir
(D.4. Daire. E. No: 1970/4032 K.No: 1972/7555, T.
14.12. 1972).
* Borçlunun yurt dışına kaçmış olması senetli bir alacağa değersiz niteliği vermez ve zarar kaydını
mümkün kılmaz
(D. 13. Daire. E. No: 1973/ 1070 K. No: 1974/ 1 143, T.
20.03.1974)
* Cari hesap kalıntısındaki senetsiz alacaklar için 3 defa süre uzatılmadan şüpheli alacak karşılığı
ayrılamaz.
(D. 13. Daire. E. No: 1975/2899 K. No: 1977/2176, T.
28.06. 1977).

* İcra takibinin ciddi olarak takip edilmemesi nedeniyle, dosyası takipten düşen alacak, şüpheli
alacak kabul edilemez
(D. 3. Daire E. No: 1986/2768. K. No: 1987/ 1552, T. 10.06. 1987).

(1) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (reserve for bad debts) yerine şüpheli alacaklardan indirimler
(allowances for bad debts) kavramı da kullanılmaktadır.

SABİT KIYMETLER VE SİGORTA
TAZMİNATI
Kayhan ARMAĞAN
YMM
İşletmelerde amortismana tabi olan sabit kıymetler, yangın, deprem, sel ve su basması gibi
afetler sonucu doğabilecek zararlara karşı sigorta ettirilerek koruma altına alınmaktadır. Bu
koruma şemsiyesi sonucu belirli sebeplerden doğarı kısmi ve tam hasarlar sigortadan alınan
tazminatlarla karşılanmakta ve işletmenin mali bünyesi zarardan arındırılmış olmaktadır.
Kanun koyucu bu nedenlerle Vergi Usul Kanunu'nun 328. ve 329. maddelerinde olayı ve
gerekli koşullan açıklamış ve konuyu yasallaştırmış bulunmaktadır. Maddede aynen:
- Yangın, deprem, sel ve su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziya uğrayan
amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden
(amortismanlı olanlarda ayrılmış amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik
olduğu takdirde fark kâr ve zarar hesabına geçilir.
Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatıyla ziyaa uğrayan malların yenilenmesi işin mahiyetine
göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş veya teşebbüse
geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte
geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat
farkları kâra ilave olunur.- denilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 329. maddesi olarak kanunlaşan maddenin ilk metni içinde
iktisadi işletmelerde yangın, deprem, sel ve su basması gibi afetler yüzünden doğan kısmi ve
tam hasarlar için sigortadan alınan tazminatların sabit kıymetin kayıtlı değerini aşan kısmının
geçici bir hesaba alınabileceği belirtilmişse de yeni değerler üzerinden ayrılacak
amortismanlara mahsup edileceği hususunda bir açıklama getirilmemiştir. Bu nedenle kanun
koyucu yenileme fonu ile ilgili 328. maddeye paralel olarak 2365 sayılı kanunun 57.
maddesiyle 329. maddeye aşağıdaki ilavede bulunmuştur. Şöyle ki:
- Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası o yılın
matrahına eklenir. Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan
tazminat fazlası yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara
mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin
amortismanına devam olunur.Fıkra hükmüne göre yeni değerlerin iktisabında kullanılacak tazminat fazlası kâr öncelikle bu
değerler üzerinden ayrılacak amortismanlara mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan
değerler ise amortisman yolu ile itfa edilebilecektir.
Yukarıda madde metni yönünden yaptığımız açıklamalara bağlı olarak bu kez de olayı
amortismana tabi malların sigorta- tazminatı ve bu tazminat sonucu doğan kârın yenileme
gideri olarak kullanılma koşullarını inceleyelim:
A- Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı
Yangın, sel, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden tam veya kısmi bir hasarın doğması
ve bu nedenle sigortadan bir tazminat alınması söz konusu olduğunda hasar durumunun
nitelik ve niceliği öncelik kazanmaktadır. Mevcut hasan, kısmi hasar veya tam hasar
durumlarına göre incelemek olayın çözümü yönünden zorunlu olmaktadır.

a) Kısmi Hasar Sigorta Tazminatı
Türk vergi sistemi içinde yer alan Vergi Usul Kanunu'nda doğal afetler sonucu meydana
gelen zararın değerlendirilmesinde ana prensip olarak hasara konu olan sabit kıymetin
kullanım dışı kaldığı esası benimsenmiş bulunmaktadır. Bu husus 329. maddenin birinci
fıkrâsında açık ve seçik olarak "... İktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların
değerinden.... fazla veya eksik olduğu takdirde fark kâr ve zarar hesabına geçirilir" cümlesiyle
belirtilmiş, bulunmaktadır. Bu nedenle işletmede kayıtlı sabit kıymetin doğal afet sonucu
kısmi hasar görmesi halinde, bir başka deyişle, iktisadi kıymetten yararlanmaya devam
halinde olayın ne şekilde çözümlenebileceği konusunda maddede açıklayıcı bir hususa
değinilmemiştir. Ancak konu ile ilgili uygulamalar; ortaya çıkan kısmi hasar sonucu vaki
değer kaybının birikmiş amortismanlarla karşılaştırılarak doğan farkını kâr ve zarar hesâbına
aktarılması ve alınan sigorta tazminatının 'ise kâra eklenerek kalan kıymet üzerinden
amortismana devam edilmesi yönündedir.
ÖRNEK: Bir İktisadi işletmenin fabrika makine ve tesisleri sel baskını nedeniyle kısmi hasar
görmüştür. Sabit kıymetin kayıtlı değeri 500.000.000.- TL'dir. Birikmiş amortismanları
tutarı 350.000.000.- TL'dir. Sigortadan "kısmi hasar nedeniyle 200.000.000. TL sigorta
tazminatı alınmıştır. Kısmi hasarın tutarı 175.000.000 TL'dir.
Kâr ve Zarar
Sabit Kıymetler

175.000.000

Birikmiş Amortisman
Sigorta Tazminatı
Kâr ve Zarar

350.000.000
200.000.000

175.000.000

550.000.000

b) Tam Hasar Sigorta Tazminatı
Tam hasar halinde sabit kıymetlerden yararlanılması mümkün olmadığından anılan varlığın
hurdaya ayrılması ve hurda değerin göz önüne alınması gereklidir. Bu nedenle sabit kıymetle
ilgili birikmiş amortismanlar ve alınan sigorta tazminatı ve hurda satış değeri sabit kıymetin
değeriyle karşılaştırılarak doğan fark kâr veya zarar olarak değerlendirilmektedir.
ÖRNEK: Bir iktisadi işletmenin fabrika makine ve tesisleri yangın sonucu tam hasar
görmüştür. Sabit kıymetin kayıtlı değeri 500.000.000.-TL'dir. Birikmiş amortisman tutarı
ise 350.000.000.- TL'dir. Sigortadan tam hasar nedeniyle 600.000.000. TL tazminat
alınmıştır. Tesisin hurda değeri 50.000.000.TL'dir.

Kasa Hesabı
Birikmiş Amortismanlar
Hurda Değer
Sabit Kıymetler
Kâr ve Zarar

600.000.000.350.000.000.
50.000.000.500.000.000.
500.000.000.-

c) Sigorta Tazminatının Yenileme Fonu Olarak Ayrılması
Vergi Usul Kanunun 329. maddesinde sayılan haller sonucu zarara uğrayan amortismana tabi
sabit kıymet için alınan sigorta tazminatının iktisadi kıymetin kayıtlı değerini aşan kısmının
geçici bir hesapta üç yıl süre ile tutulabileceği ve konu sabit kıymetin yenilenmesi halinde bu
suretle doğan kârın yeni değer üzerinden ayrılacak amortismanlara mahsup edileceği
belirtilmiştir. Söz konusu maddeye paralel olarak vazedilmiş bulunan 328. madde göz önüne
alındığında tazminat sonucu doğan müspet farkın yenilenme fonu gibi düşünülerek aşağıda
açıklanan koşullar içinde sabit kıymetin yenilenmesi için kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
1- Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.
2- Tazminata konu olan kıymetin aynen yenilenmesi gereklidir.
3- Konu ile ilgili olarak şirketi temsil eden yöneticiler tarafından sabit kıymetin aynen
yenilenmesi için karar verilmiş olması ve teşebbüse geçilmiş olması şarttır.
4- Yenilenen kıymet hasar gören kıymetle aynı neviden olmalıdır.
5- Yenileme fonu olarak ayrılan fonun pasifte geçici hesapta en fazla üç yıl içinde
kullanılması gereklidir. Mücbir sebepler olsa bile bu sürenin uzatılması mümkün değildir.
6- Tasfiye ve işin terki halinde yenileme fonu o yılın vergi matrahına eklenmelidir.
7- Yeni satın alınan sabit kıymet için ayrılan amortismanlar yenileme fonundan mahsup
edilmelidir.
8- Yenileme fonunun üç yıl içinde kullanılmaması halinde mevcut fon ilgili hesap dönemi
matrahına eklenmelidir.
ÖRNEK: Bir İktisadi işletmenin fabrika makine ve tesisleri yangın sonucu tam hasar
görmüştür. Sabit kıymetin kayıtlı değeri 500.000.000.-TL'dir. Birikmiş amortisman tutarı
ise 350.000.000 TL'dir. Sigortadan yangın nedeniyle 600.000.000.- TL tazminat alınmıştır.
Makinelerin yenilenmesi için yönetim kurulunca karar alınmıştır. Hurda satış değeri
50.000.000.TL'dir. Ayrıca değer artış fonundan isabet eden fon tutarı
100.000.000.TL'dir.
/
Kasa Hesabı
600.000.000.B. Amortisman
350.000.000.Hurda Satış Değeri
50.000.000.Değer Artış Fonu
100.000.000.Sabit Kıymet
Yenileme Fonu

500.000.000.600.000.000./

Makine ve tesisler 1.500.000.0001T. 'ye satın alınmıştır.
/
Sabit Kıymetler 1.500.000.000.Satıcılar
1.500.000.000./
Yenileme Fonu
600.000.000.
Kâr ve Zarar
150.000.000.B. Amortisman
750.000.000.
/

Kanunda sayılan haller sonucu doğan tam veya kısmi hasar nedeniyle sigortadan alınan
tazminatların doğrudan ilgili yılda değerlendirilmesi mümkün olduğu gibi sabit kıymetin
kayıtlı değerini aşan bu kısmın yukarda yapılan açıklamalar sonucu yenileme fonu olarak
belirli koşullar çerçevesinde kullanılabilme imkanı vardır. Sonuç olarak İktisadi işletmelerde
sabit kıymetler sigortanın yanı sıra kanun koyucu tarafından da koruma altına alınmış ve
verginin belli bir süre için ertelenerek mükellefin mevcut afet nedeniyle doğan riskinin
azaltılmasına söz konusu maddelerin içeriğinde imkan verilmiştir.

İŞLETMELER AÇISINDAN
ENFLASYONA KARŞI ALINACAK
PALYATİF VE RADİKAL ÖNLEMLER
( 16. Sayıdan devam)
Öğr. Gör. Dr. Zeki DOĞAN
KTÜ Gümüşhane Meslek
Yüksekokulu
1-ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
İşletmelerde meydana gelen kıymet hareketlerinin takibi, tasnifi, kaydedilmesi, tablolar
halinde sunulup yorumlanmasını içeren muhasebenin dayandığı temel varsayım, kıymet
ölçüsü olarak kullandığı para biriminin kıymetinin değişmediği, başka bir tanımla paranın
aynı satın alma gücüne sahip olduğudur. Oysa günümüzde varlığını sürdüren enflasyon,
sürekliliğini korumakta ve yakın bir gelecekte de sona ermesi beklenmemektedir.
Bu nedenle paranın satın alma gücündeki azalmayı dikkate almadan "lira liradır" varsayımına
göre muhasebe işlemlerini yürütmek realist olmayacaktır. Böyle olunca da mali tablolarda yer
alan bilgiler anlamsızlaşmakta ve homojen olma özelliğini kaybetmektedir.
Enflasyon dönemlerinde satışı yapılan emtiaların satış sırasındaki maliyetlerinin belirlenmesi
gerekmekte aksi takdirde ortaya çıkan kârlar gerçek durumu göstermemektedir. Ancak klasik
muhasebe ilkelerine göre ortaya çıkan sonuçlar söz konusu ihtiyaçları karşılayamamakta alış
ve satış sırasındaki paranın değerindeki değişmeler nedeniyle yüksek kârlar ortaya çıkmakta,
bu işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları yanlış sonuçlara götürebilmekte gerçek olmayan yüksek
fiktif kârlar üzerinden vergi verilmekte, temettü dağıtılmakta, dolayısıyla işletme öz varlığının
dağıtılması sonucu ortaya çıkabilmektedir.
Sonuç olarak klasik muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş mali tablolar enflasyonist
dönemlerde işletmelerin gerçek durumlarını göstermekten uzaktır. Mali tabloların modern
muhasebe ilkelerine göre düzeltilmesi hem işletmeler açısından hem de milli ekonomi
açısından zaruridir. Bunun için çeşitli enflasyon muhasebesi yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar
fiyatlar genel düzeyi muhasebesi, yerine koyma maliyeti muhasebesi ve karma yöntemdir.

VERGİ SİSTEMİZDE ENFLASYONA KARŞI ALINAN
ÖNLEMLERİ İKİ KATEGORİ ALTINDA İNCELEYEBİLİRIZ.
1- KISMİ ONLEMLER:

Kısmi önlemler; enflasyonun işletme fonları üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek aracı
olarak öne sürülen tedbirler, konunun bütününe, kalıcı ve temellerine inen bir çözüm
getirmedikleri için kısmı olarak adlandırılan önlemlerdir. Şunları kapsar:
a)
b)
c)
d)

Stok değerleme yöntemleri.
Yenileme fonları,
Sabit kıymetlerin satışından meydana gelen kârların tekrar sabit değerlere yansıtılması.
Hızlandırılmış amortisman yöntemleri.

2- RADİKAL ÖNLEMLER:
Kısmi düzeltme yöntemleri. fiyatlar genel düzeyindeki artışları dikkate almamaktadır. Oysa
günümüzde enflasyon, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hatta hemen her ülkede görülen ve
kontrol altına alınsa dahi belli bir hızda devam edeceği anlaşılan bir olay olduğuna göre,
bunun etkilerini giderici daha radikal düzeltme önlemleri gerekir.

Diğer taraftan radikal önlemlerle, muhasebe belgelerinin gerçek objektifliğe ulaşması, tahlil
ve yorum vasıtası olma niteliklerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Köklü önlem ve 3094
sayılı yasayla getirilen yeniden değerlemeye değinilecektir.
YENİDEN DEĞERLEME
Yeniden değerleme, farklı dönemlerde elde edilen ve farklı para birimleriyle değerlendirilerek
mali tablolarda yer olan sabit değerlerin cari para birimiyle ifade edilmesidir. Yeniden
değerleme ekonomik ve fiskal amaçlarla başvurulan kapsamlı bir müessesedir.
Ekonomik anlamda yeniden değerleme, tarihi maliyet üzerinden ayrılan yetersiz
amortismanları takviye ederek sabit sermayenin yeniden teşkiline olanak hazırlamaktır.
Fiskal anlamda. yeniden değerleme amortismanları cari değerler üzerinden ayırmak suretiyle
vergi matrahlarını gerçek bedel ve kârlara oturtmak amaçlarına yöneliktir.
Kuşkusuz yeniden değerleme yalnız sabit değerle ilgili değildir. Bazen yabancı paralar,
yabancı para üzerinden senetli ve senetsiz alacakları ve borçları hatta tüm bilanço aktif ve
pasif kalemlerini kapsadığı görülmektedir.
Biz burada memleketimizde uygulamakta olan dar kapsamlı yeniden değerleme üzerinde
duracağız.
1983 yılı sonuna kadar katsayı sistemi i1e bir defaya mahsus olmak üzere işletmelere
sağlanan yeniden değerleme olanağı, 1984 yılından itibaren sürekli hale getirilmiş, ayrıca
katsayı yerine, önceden belli oranlar kullanılması esası kabul edilmiştir.
Yeniden değerleme oranı her yıl aralık ayının 15. gününe kadar Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nca Resmi Gazete' de ilan edilmektedir.
YENİDEN DEĞERLEMENİN AMAÇLARI
1- İŞLETMELER YÖNÜNDEN:
İşletmeler sahip oldukları ekonomik varlıklar üzerinde paranın satın alma gücünün etkilerini
gidermek için yeniden değerlemel yaparlar. Çünkü yeniden değerlemenin amacı enflasyondan
doğan sermaye erozyonunu telafi etmektir. ı 2
a-) İşletme bilançosunu hoınojen hale getirme: Bilançoda yer alan bütün varlıkları mümkün
olduğu kadar aynı satın alma gücüne sahip para birimi cinsinden homojen duruma getirmektir. Böylece mali tablolardaki rakamlar daha anlamlı hale gelmekte ve yapılan analizler,
kurulan rasyolar (oranlar) gerçeği ifade etmektedir. ı 3
b-) Doğru maliyet ve satış fiyatı tespit etmek: Maddi duran varlıkların işletmelerde üretime
yardımcı oldukları ve zaman içinde aşınarak, eskiyerek ekonomik ömürlerini tamamladıkları
ve bir müddet sonra hizmetten çıkarıldıkları, hizmette bulunduğu süreçte yıpranma payı
olarak amortisman ayrıldığı ve bu amortismanların' da üretim maliyetlerinin bir unsuru
olduğu bilinmektedir. Ancak enflasyonist dönemlerde eskiden satın alınmış ve muhasebeye
kayıt edilmiş bulunan maddi duran varlıkların amortismanları, bu eski bedel üzerinden
hesaplanacak olursa, amortisman miktarı düşük olacak ve bu miktar üretim maliyetine dahil
edilince, daha düşük seviyede bir maliyet ve maliyetin bir yüzdesinin ilavesiyle de tespit
edilecek daha düşük bir satış fiyatı elde edilecektir.
Ancak amortismanlar yeni değerler üzerinden ayrılacak olursa, sinai maliyetler gerçeğe
yaklaşacak ve düzenlenecektir.14

c-) Uygun kâr dağıtımı ve vergi ödemek: İşletmenin devre sonu nominal gelirini
kapsadığını fiktif kâr ile birlikte ortaklara dividant ve devlete vergi olarak ödenmesi halinde
işletmenin öz varlığı dolayısıyla üretim gücünün tehlikeye girdiği bilinmektedir. ı 5
d-) Yeniden değerleme ve yüksek amortisman oranı uygulamak: Yeniden değerleme,
duran varlıkların gerçek seviyelerine yükselmesini ve dolayısıyla konumun sermaye yapısında
öz kaynakların artışına yol açarak mali bünyenin güçlenmesini sağlayıp sabit kıymetlerin
yenilenmesine de imkan yaratacaktır.
e-) Kredi kuruluşlarından işletmeye yeterince kredi sağlamak: Kredi kuruluşları kredi
taleplerini karşılarken işletmenin likidite durumuna, Duran ve dönen sermaye oranlarına ve
verilecek krediye teminat olması bakımından öz varlık tutarına dikkat ederler.
f ) İşletmeler tarafından sigorta ettirilen varlıklarına yeterli düzeyde sigorta tazminatı
alabilmek: İşletmedeki iktisadi varlıkların yeni değerleri üzerinden sigorta ettirilmeleri
gerekir. Aksi takdirde eski değerleri üzerinden sigorta ettirilirse daha az sigorta tazminatı
almayacağından ilgili iktisadi kıymetlerin yenilenmeleri de imkansız hale gelecektir. İşletme
bu defa aradaki farkı öz kaynaklardan takfiye etme yoluna başvuracaktır.
g-) İşletmenin bilançosunu geçmiş yıllar ve başka işletme bilançoları ile mukayese
edebilmek: Yeniden değerlemenin bir amacı da bilançoda yer alan varlıkları, hali hazırdaki
değerlerine dönüştürmek suretiyle yıldan yıla güvenli sonuçlar elde etmek ve işletmeler arası
değer ve gelir ölçüsü bakımından karşılaştırma imkanlarını sağlamaktır.17
2-ULUSAL EKONOMİ YÖNÜNDEN:
Yeniden değerlemenin ulusal ekonomi yönünden yapılmasının amaçlan şunlardır:
a-) Doğru kalkınma planlan hazırlamak: Her devletçe, kaynakları rasyonel şekilde
kullanmak, dengeli, bir kalkınma sağlamak ve izlenecek politikaları ahenkleştirebilmek için
maliyeti itibariyle farklılık gösteren planlar yapılmaktadır. Bu planların hazırlanmasında en
önemli veriler muhasebeleri temin edilmektedir. Bu verilerin yanlış olması halinde
hazırlanacak planların da hedeflenen amaçlarına ulaşmaları imkansızlaşacaktır.l8
b-) Devletin vergi gelirleri açısından planlar hazırlamak: Yeniden değerleme sonucu
ortaya çıkan kıymet fazlaları ve yeni değerler üzerinden ayrılan amortismanlar vergiden muaf
tutulmazsa, kısa dönemde yeniden değerleme vergi hasılatını önemli ölçüde azaltır. Ancak bu
yüzden devlet hasılatının azalması zararlı değildir. Çünkü işletmenin kârları önceki
durumdan, mali tablolarda olduğundan fazla görüldüğünden alınan vergiler reel olarak
alınması gerekenden zaten fazladır. Yeniden değerleme sonucu işletmelerin gerçek kârları
ortaya çıkacağından işletmenin vergileme ile iktisadi potansiyelini devam ettirmesi tehlikeye
girmeyecektir.
Böylece uzun dönemde, işletmelerin üretim güçlerini giderek artırması sonucu milli gelir
dolayısıyla da vergi hasılatı artış gösterecektir. Çünkü yeniden değerleme neticesinde
işletmenin elinde daha fazla fon birikimi sağlanacak, bu durum da daha çok yatırım sonucunu
doğuracaktır

HANGİ İŞLETMELER YENİDEN DEĞERLEME
YAPACAKTIR?
1- Gelir Vergisi Mükellefleri Bakımından:
Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri (Ferdi işletmeler, kollektif, adi
komandit ve adi şirketler) bilançolarında kayıtlı iktisadi kıymetleri ve birikmiş
amortismanlarını değerleyebilecekler. Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışı,

bilançonun pasifinde yeni açılacak değer artış fonu hesabında tutulacaktır. Bu işletmelerde
ortaya çıkan ve özel fon hesabında tutulan değer artışlarının sermayeye ilave edilmesi
mümkün değildir. Ayrıca yukarda sayılan Gelir Vergisi mükellefleri yeniden değerlemeye
tabi tuttukları iktisadi kıymetlerin, değerlemeden önceki değerleri üzerinden amortisman
ayırmaya devam edecektir.(20) Kısacası bu grupta yer ala işletmeler yeniden değerlemenin
vergi avantajlarından yararlanamayıp, sadece bilançolarını daha realist hale getirmiş
olacaklardır.21
2- Kurumlar Vergisi Mükellefleri Bakımından:
Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi yükümlüleri, bilançolarına kayıtlı iktisadi
kıymetlerini ve birikmiş amortismanlarını yeniden değerlemeleri halinde, değerleme sonucu
oluşan değer artışını, değer artış fonu hesabında fonunda tutabilecekleri gibi (Kısmen veya
tamamen) sermayelerine de ekleyebilirler. Bu şekilde sermayeye eklenen değer artışları
işletmeye eklenmiş kıymetler olarak kabul edilirler.
Yasalarımızda sermaye şirketi adı verilen kurumlarla, Kamu İktisadi Teşekkülleri, dernek ve
vakıflara ait iktisadi kurumlar yeniden değerlemeden sonra amortismanlarını, yeni değerler
üzerinden ayırırlar. Dolayısıyla yalnız bu grupta yer alan işletmeler yeniden değerlemede
vergi avantajı sağladıkları gibi bilançoları da daha realist hale gelmektedir.22
Kanımızca yeniden değerlemenin dar kapsamlı tutulmasının yani sadece Kurumlar Vergisi
mükelleflerine vergi avantajı tanınmasının nedeni hem devletin fazla bir vergi kaybına
uğramaması, hem de kurumlaşmayı teşvik etme amacıdır.23
Yukarıdaki yaptığız açıklamalar hızlı enflasyonun işletmeler üzerinde kısa ve uzun dönemde
çeşitli olumsuz etkiler yaptığını göstermektedir. Ancak, yeniden değerleme ve enflasyon
muhasebesi tekniklerinin uygulamaya konması hızlı enflasyonun işletmelerin üzerinde
yaratacağı olumsuz etkileri bir ölçüde sınırlayacaktır. Ancak enflasyonun fiyat mekanizmasını
bozması nedeniyle, işletmeler kaynak dağılımında etkinliğinin azalması şeklindeki olumsuz
tesirin ortadan kaldırılması mümkün değildir.
Bu nedenle işletmelerin yatırım, finansman, üretim kararlarında daha isabetli ve başarılı
olmaları için enflasyonun mutlaka kont- rol altına alınması ve bu da ekonomik politikaların
tutarlı olması ve koordineli bir biçimde uygulanması ile mümkündür.
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DÖVİZ ALIM SATIMINDA YETKILI
MÜESSESELER: DÖVİZ BÜFELERİ
Abubekir TAŞYÜREK
SMMM
A) GİRİŞ
Değerini enflasyona karşı koruması ve belirli bir miktarda prim yapması sebebiyle, halk
tarafından önemli bir yatırım aracı olarak görülen döviz, 'Türk Parasını Koruma Kanunu
mevzuatında son yıllarda yapılan düzenlemelerden sonra rahat hareket imkanı sağlanınca
cazibesini daha da artırmıştır.
Ekonominin kuralları ve mantığı içinde yapılan değerlendirmeler döviz cazibesinin kalkınma
hızını artma zaruri yetiyle paralel olarak yapılması gereken alt yapıyı yatırımlarına ve buna
bağlı oluşan enflasyon dolayısıyla önümüzdeki yılarda da devam edeceği yönündedir..
Döviz alım-satım muamelelerine olan rağbetin artması, bu muameleleri kanunen yapmaya
yetkili müesseseleri karşımıza getirmektedir. Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32
sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğin 5. maddesi
"Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler ve PTT,
a)Kendilerine ibraz edilen dövizi nakit çekler karşılığında bankacılık teamüllerine uygun
olarak kısmen Türk parası ve kısmen efektif veya tamamen efektif ödemesinde bulunabilirler.
b) Efektif veya dövizi nakit çekleri bankacılık teamüllerine uygun olarak aynı veya ayrı cins
efektiflerle değiştirilebilirler, döviz olarak havale edilebilirler
c) Efektifleri daha küçük veya daha büyük kupürlerle değiştirebilirler" şeklinde
düzenlenmiştir.
Bu madde genel anlamıyla döviz alım-satımı yapabilmeye; bankaları, özel finans kurumlarını,
yetkili müesseseleri ve PTT'yi belirlemiştir. Hadiseye döviz alım-satımı yapmak isteyen
sektör müteşebbisi gözüyle bakılınca kurulacağı sorusu karşımıza çıkmaktadır.
İşte bu yazımızın gayesi yetkili müesseselerin kuruluşuyla ilgili konularda yoğun sorulara
muhatap olan meslektaşlarımıza ve ilgililere bazı ana bilgileri aktarmaktır.
B) YETKİLİ MÜESSESE (DÖVİZ BÜFESİ) NEDİR?
11.8.1989 tarihli Resmi gazete' de yayınlanan Türk Parasını Koruma hakkında 32 sayılı
kararın tamamlar başlıklı 2. maddesine göre "Yetkili Müesseseler Bakanlıkça (Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde
dövize ilişkin îşlemler yapmasına izin verilen kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin
işlemleri yapabilen anonim şirketler"dir.
Bu tariften de anlaşıldığı üzere dövize ilişkin işlemler yapan yetkili müessese olabilmek için,
1. Anonim şirket olmak,
2. Hazine ve Dış 'Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlık tarafından tespit edilen usul
ve esaslar çerçevesinde hareket etmek gereklidir.

C) YETKİLİ MÜESSESELERİN KURULUŞU VE DİĞER
ANONİM ŞİRKETLERDEN FIKRALARI:
Yetkili müesseselerin kuruluşunda diğer anonim şirketlerin kuruluşundan farklı olarak Türk
Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 nolu tebliğ hükümlerinde
belirtildiği gibi birtakım farklılıklar mevcuttur. Aslında bu muamelelere farklılıktan çok
normal anonim şirketlerin kuruluş muamelelerine ek muameleler demek daha doğrudur.
Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluşu hakkındaki 269 ve devamındaki
maddelerindeki hükümlere göre anonim şirket ana sözleşmesi hazırlanır (Burada söz konusu
olan ani kuruluştur). Hazırlanan bu yetkili müessese sözleşmesinde özellikle 4 (dört) hususa
dikkat etmek lazımdır. Bunlar,
1- Şirketin iştigal mevzuu (amaç ve konu),
2- Şirketin sermayesi, ifa edilecek sermaye (bloke miktarı), kalan taahhütlerin nasıl ifa
edileceği,
3- Yetkili müessese kurucularının ve ortaklarının müflis olmaması, yüz kızartıcı suçlardan ve
1567 sayılı Kanuna muhalefet ten' mahkumiyetinin bulunmaması,
4- Yetkili müesseselerin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve kurucu ortaklar
dışındaki kişilere devredilmesi işlemlerinde Hazine ve Dış 'Ticaret Müsteşarlığı' ndan izin'
alınması gerektiği hususlarıdır.
Yetkili müesseselerin ana sözleşmelerindeki iştigal mevzuu bölümünde yapacakları
faaliyetleri Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 91 /32-5 sayılı
tebliğin 13. maddesinde belirtilen konularla sınırlıdır. Bunun dışında amaç ve konuya
yapılacak eklemeler Hazine ve Dış 'Ticaret Müsteşarlığı tarafından, ana sözleşmeden.
çıkarttırılmaktadır. 91 /32-5 sayılı tebliğin sözü geçen 13. maddesine göre yetkili
müesseselerin faaliyetleri, başka bir deyiş ise amaç ve konuları şunlardır:
"Yetkili müesseseler Türkiye'de ve dışarıda da yerleşik kişilerce ibraz edilen dövizi nakit
çekleri ve efektifleri Merkez Bankası'nca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde satın
alabilirler veya anılan kişilere efektif satabilirler.
Yetkili müessese, Merkez Bankası bünyesinde kurulan Döviz ve Efektif Piyasaları'na Merkez
Bankası'nca kendileri için öngörülen piyasalara katılma koşullarını yerine getirmeleri
kaydıyla girebilirler. Merkez Bankası Döviz ve Efektif Piyasaları'na katılmaları kabul edilen
banka ve diğer kuruluşlar ile Türk Lirası'na dövize ve efektife ilişkin işlemleri Merkez
Bankası'nca belirlenecek kurullar dahilinde kendi aralarında yapabilirler. Aynı kurullar
dahilinde yetkili müesseseler; Döviz ve Efektif Piyasaları'nda Merkez Bankası ve piyasalara
katılan banka veya diğer kuruluşlarla döviz ve Türk Lirası karşılığında altın alış verişi
yapabilirler.
Yetkili müesseseler, işlenmiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların
ve bunlardan mamul kıymetli eşyaların İthalat Rejimi esasları çerçevesinde ithalini, işlenmiş
veya işlenmemiş kıymetli madenler ve taşlar ile bunlardan mamul kıymetli eşyalarını İhracat
Rejimi esasları çerçevesinde ihracını ve kıymetli eşya yapımında kullanılmak üzere kıymetli
maden ve taşların geçici ithalini, işlendikten sonra mamul ve yarı mamul kıymetli eşya veya
taş olarak ihracını yapabilirler.
Yetkili müesseseler, işlenmiş veya işlenmemiş gümüşü ve gümüşten mamul eşyayı ithalat ve
ihracat Rejimi esasları çerçevesinde ithal veya ihraç, işlenmemiş gümüşü geçici olarak ithal
ederek işlendikten sonra mamul ve yarı mamul eşya halinde ihraç edebilirler."
Yetkili müesseselerin nominal sermayelerinin 2 (iki) milyar 'Türk Lirası'ndan, ödenmiş
sermayesinin ise 1 (bir) milyar Türk Lirası'ndan az olmaması, faaliyete geçiş tarihinden
itibaren 1 yıl içinde sermayenin tamamen ödeneceğinin taahhüt edilmesi gereklidir.

Görüldüğü gibi yetkili müesseseler dışındaki şirketlerde % 25 olan kuruluştaki ödenmiş
sermaye (bloke edilecek sermaye) yetkili müesseselerde % 50'dir. Diğer şirketlerde kuruluşta
bloke edilen sermaye dışındaki dörtte üç sermaye yönetim kurulu kararıyla şirket ihtiyaçlarına
göre ifa edilirken, yetkili müesseseler de kuruluştan itibaren bir yıl içinde ifa edilmesi
gerekmektedir.
Yetkili müessese (döviz büfesi) ana sözleşmesi yukarıda anlatmaya çalıştığımız 4 konuya
dikkat ederek hazırlanmalıdır. Bundan sonra Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na aşağıda
sıraladığımız belgelerle birlikte ön izin için müracaat edilir. Müsteşarlığın ön izinde istediği
belgeler şunlardır:
1.Şirket ana sözleşmesi
2. Şirket kurulması sebeplerini ihtiva eden rapor
3. Kurucular için,
a.Ek-1 Formu (Müsteşarlıktan alınmaktadır)
b. Ayrıntılı özgeçmişleri
c.Nüfus Cüzdanı örneği
d. Adli sicil kaydı
e.Vergi borcu belgesi - Müflis olmadığı belgesi
f. Tasfiyeye tabi bankerlerden olmadıklarına ilişkin belge.
Hazine ve Dış 'Ticaret Müsteşarlığı müracaat belgelerinin üzerinde gerekli incelemeleri
yaptıktan sonra, yetkili müessesenin kurulmasına engel bir sebep bulamazsa kuruluş için ön
izin verir.
Ön izin yazısının bir örneği yetkili müessese kurucu ortaklarına, bir örneği de Sanayi ve
'Ticaret Bakanlığı İç 'Ticaret Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.
Böylece kuruluş ön izini alan yetkili müessese kurucuları sermayenin % 50'sinin Sanayi ve
'Ticaret Bakanlığı emrine bloke edildiğini gösteren bloke mektubu ve makbuzu, noterden
onaylı şirket ana sözleşmesi ile beraber Sanayi ve 'Ticaret Bakanlığı'na kuruluş izni almak
üzere müracaat ederler. Sanayi ve 'Ticaret Bakanlığı kendisine Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından gönderilen ön izindeki hususları da göz önünde bulundurularak
kuruluşu 'Türk 'Ticaret Kanunu hükümleri açısından inceleyip gerekli kuruluş iznini verir.
Bundan sonra kurucular, anonim şirket kuruluşu için takip edilmesi gereken prosedürü takip
ederek şirketi Ticaret Sicili'ne tescil ederek kuruluşu tamamlarlar.
"Hazine ve Dış 'Ticaret Müsteşarlığı'nın ön izninin müteakip kuruluş işlemlerini tamamlayan
şirketler, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan tarihinden itibaren 90 gün içinde ana sözleşmelerinin
yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir nüshası ile yetkili müessese olarak faaliyette
bulunma izni almak üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na başvururlar."
D) SONUÇ:
Enflasyonist ortamın doğurduğu 'Türk Lirası'ndan efektife doğru kaçış sürdükçe döviz-alım
alım satımı ve döviz-altın alım satımına yetkili anonim şirketlerin aktüalitelerini önümüzdeki
yıllarda da sürdürmeleri kaçınılmazdır.
Ülkemiz kalkınmakta olan bir ülkedir. Sürekli alt ve üstyapı yatırımı yapmak zorundayız.
Özellikle çok uzun vadelerde ekonomiye faydalı tesirleri, görülebilecek altyapı yatırımları,
kalkınmayı tamamlayabilmek için bir zarurettir. Yapılan bu yatırımlar enflasyonu ister
istemez yüksekte tutmaktadır.

Görünen bütün sebepleri bir tarafa, sistemin kaynağındaki çarpık bürokratik zihniyetten
kaynaklanan enflasyon, ülkemizin gündeminde uzun süre daha kalacağa benzemektedir.
Bütün bu gerçekler göz önüne alındığında, "döviz-altın yine gözde..." manşetlerinin
önümüzden kolay kolay kalkmayacağı, döviz büfelerinin (yetkili müesseselerin) kurulma
taleplerinin artarak süreceği görünmektedir. Bu noktada meslektaşlarımıza her zaman olduğu
gibi mühim işler düşmesi kaçınılmazdır.
Döviz büfelerinin "zorunlu devir, gişe kurları sınırları ve benzeri" faaliyet vetiresindeki
(çerçevesindeki) meselelerini de bundan sonraki yazımızda nasip olursa incelemeyi
düşünüyoruz.

YARGI KARARLARI VE MEVZUATTAN HABERLER
Yaşar KIZILKUM
İSMMMO Mevzuat Komisyonu Başkanı
DANIŞTAY KARARLARI:
1. Takdir Komisyonu kararında gösterilen gerekçenin, matrahın saptanması ve oluşumunu
kanıtlayıcı ve inandırıcı nitelikte olması gerekir (Danıştay 4. Daire, E. No: 1985/638 K. No:
1985/ 1872 K. T.: 25.6.1985).
2. Takdir Komisyonunca, hiçbir araştırma ve inceleme yapılmaksızın ve gerekçe
gösterilmeksizin, genel ifadelere dayanarak matrah takdir edilemez (Danıştay 4. Daire, E.No:
1982/4282 K.No: 1984/631 K.T: 20.2.1984).
3. İhbarnamelerin tebliğine dair tebliğ alındısındaki imzanın davacıya ait olup olmadığı
hususu teknik bilgiyi gerektirdiğinden, mahkemece bu konuda bilirkişiye başvurulmadan
kendi gözlem- leri ile verilen kararda isabet bulunmaması gerekmektedir (Danıştay 3. Daire,
E.No: 1986/241 K.No: 1986/ 1402 K.T: 27.5.1986).
4. Mükellefin, bilinen adreslerinden biri olan işyeri adresine başvurulmadan, ihbarnamelerin
ilanen tebliği yoluna gidilemez (Danıştay 4. Daire, E.No: 1984/4432 K.No: 1985/ 1 1 10
K.T: 9.4. 1985).
5. Beyanname verdikten sonra, beyanname verme süresi içinde verilen beyanname ile önceki
beyannamenin düzeltilmesi mümkündür (Danıştay 4. Daire, E.No: 1985/783 K.No: 1987/
2644 K.T: 28.9.1987).

YARGITAY KARARLARI
1. İşçi, ihtirazi kayıt koymaksızın bordroları imzalamak suretiyle fazla mesai ücreti aldığı
aylar için başkaca fazla mesai ücreti isteyemez.
Ancak, fazla mesai ücreti ödemesi bulunmayan aylar için is- pat ettiği takdirde fazla mesai
ücreti isteyebilir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E.No: 1991 / 16796 K.No: 1992/4436
K.T: 20.4.1992).
2. Mevsimlik işçilerin işçi sendikasına üye olmayacaklarına dair yasada bir hüküm yoktur.
Aksine, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 20. maddesine göre, sendikaya üye olmaları
mümkündür (Yargıtay 9. H.D. E. No: 1992/4433 K.No: 1992/4631 K.T: 24.4.1992) .
3. Tüzel kişiliğe haiz işverenlerin üst düzeydeki yöneticileri veya yetkilileri Kurum' a karşı
işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar (Yargıtay 12. H.D. E. No.
1992/ 1332 K.No: 1992/8513 K.T: 22.6.1992).
4. Ortalama Kâr Haddi Esası'na ait bildirimden sanığın, bakkaliye işi yanında tekel maddeleri
ticareti ile de uğraştığı ve 1989 T. Yılına ilişkin 13.664.618.- TL. olarak beyan ettiği
perakende satış tutarının 2.182.618.- TL.'lık bölümünün bakkaliye emtiasına 11.482.000.-TL'
lik bölümünün ise tekel emtiasına ait olduğu anlaşılmasına göre, tekel dışı. malların satış
tutarı itibariyle 3100 sayılı Kanunla ilgili 19 seri numaralı Genel Tebliğ ile getirilen limitlere
ulaşılmaması nedeniyle, sanığın ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu yoktur
(Yargıtay 9. Ceza Dairesi, E.No: 1992/ 1695 K.No: 1992/2200 K.T: 2.4.1992).

MUKTEZALAR:
1. Bir kooperatifin ana sözleşmesinde, sermaye üzerinden kazanç dağıtılmayacağına ilişkin
hükmün bulunmaması halinde, o kooperatif Kurumlar Vergisi muafiyetinden yararlanamaz
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 21.4.1988 Sayı: 22106 -928).
2. Ağır hastalık hali mücbir sebep olarak kabul edilir ve ödeme süresini durdurur (Maliye ve
Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 21.8.1985 Sayı: 211793-3065/55704)
MEVZUAT HABERLERİ:
l. Yatırımların döviz kazandırıcı hizmetlerin ve işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesine ait
esaslar' da değişiklik yapılmasına dair karar yayınlandı (Resmi Gazete Tarihi: 23.9.1992
Sayı: 21354).
2. Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Listesi yayınlandı (Resmi Gazete Tarihi: 29.9.1992 Sayı:
21360)
3. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ: 92/ 16 yayınlandı (Resmi Gazete
Tarihi: 01.10.1992 Sayı: 21362).
4. İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar yayınlandı (Resmi Gazete Tarihi: 03.10.1992 Sayı: 21364)
5. 92/ 1 Sayılı İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Tebliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Tebliğ No: 92/6 yayınlandı (Resmi Gazete Tarihi: 07.10.1992 Sayı:
21368).
6. Bağ-Kur Sigortalılarının Gecikme Zammı ve Faiz Borçlarının Aflı ile İlgili Uygulama
Tebliği Seri No: 2 yayınlandı (Resmi Gazete Tarihi: 08. 10.1992 Sayı: 21369).
7. 1993 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesini Dair Karar
yayınlandı. (Resmi Gazete Tarihi: 16.10.1992 Sayı: 21377 (Mük.)].
8. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 6 yayınlandı:
"I-Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Göre Uluslararası Taşımacılık İstisnası Nedeniyle
Yapılabilecek Katma Değer Vergisi İade ve Mahsuplarına İlişkin Usul ve Esaslar,
II- İhracat Teslimleri ve İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi
İadelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdiklerine İlişkin Açıklamalar" (Resmi Gazete
Tarihi: 21.10.1992 Sayı: 21382).
9. K.D.V Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında
Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 43 yayınlandı.
"Maliye ve Gümrük Bakanlığa yetkisini kullanarak fatura veya perakende satış fişi
düzenlenmesi şartıyla bazı mükellefleri daha ödeme Kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu
dışında bırakmıştır.
a) Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan tabipler (diş, Kulak, burun, boğaz ve göz doktoru
gibi),
b) Elektrikli, elektronik ve mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (Harice
ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla),
c) Oto komisyoncuları (motorlu kara taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere
tavassut edenler)", (Resmi Gazete Tarihi: 30.10. 1992 Sayı: 21390).
10. KDV listelerinde Gübre % 1'lik listeden çıkarılarak % 12'lik listeye alınmıştır (Resmi
Gazete Tarihi: 12.11.1992 Sayı: 21403).
11. Vergi Usul Kanunu 218 sayılı tebliğ yayınlandı
"...... Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde vergi aslının 800 milyon TL'yi,
cezaların ise. 2;4 milyar TL'yi .......... aşması halinde uzlaşma talebi, Merkezi Uzlaşma

Komisyonu'nca incelenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na iletilecektir." (Resmi
Gazete Tarihi: 14. 1 1.1992 Sayı: 21405).
12. 'Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 91-32/5 sayılı tebliğde
değişiklik yapılması hakkında tebliğ, Tebliğ No: 92-32/6 yayınlandı (Resmi Gazete
Tarihi: 17.11.1992 Sayı: 21408)..

