Sayın Meslektaşlarımız,
Muhasebe mesleğine yasal kimlik kazandıran 3568 sayılı yasa tam tamına 3.yılını tamamladı.
Meslek odalarımızın örgütlenme çalışanları nedeniyle bugüne kadar 3568 sayılı yasayla ilgili
düzeltilmesi gereken konular yönünden hiçbir şey yapılamadı.
Türkiye'deki meslek mensuplarının yaklaşık %25'ini barındıran İstanbul Odamızdan haklı,
olarak hem kendi üyelerimiz, hem de ülkemizdeki diğer meslektaşlarımız büyük beklentiler
içindedir.
Odamız bu bilinç içerisinde sorunlarımızın çözümünde kavga yerine uzlaşmayla, iyi
diyaloglarla. halledileceği inancındadır.
Vergi idaresince muhasebe mesleğine ve muhasebeciye ihtiyaç duyulmamaktadır: Bizler
1993'ü öncelikle bu konudâ medya oluşturma yılı olarak görüyoruz. Bunun için siyasileri,
düzenlediğimiz etkinliklere çekerek birinci, adımın atılacağı inancındayız.
26 Aralık'ta başlattığımız etkinlikler devam edecektir. Yetkisiz muhasebecilerin
engellenmesinde yasal bir düzenleme getirilemediği için, her sene sorun olan asgari ücret
tarifemiz, 1993 yılında da sorun oldu. Bu konudaki gelişmelere kısaca değinmek istiyoruz:
Odamızın ücret tespit komisyonu Eylül ayından itibaren çok titiz bir çalışmaya girdi. Örnek
olan çalışma raporlarını, Ekim ayı sonlarında birliğimize gönderdik.
Birliğimiz ise odaların taleplerini sözlü olarak Maliye Bakanlığı yetkililerine iletiler. Bu arada
Bakana da düşüncelerini aktardılar. Maliye Bakanı ve diğer etkililer, politik güce sahip olan
esnaf kuruluşlarıyla görüşmenin yararlı olacağını, anlaşarak gelinecek bir tarifeyi de aynen
süresinde yayınlayacaklarını sözlü olarak dile getirdiler.
Bunun doğrultusunda Türkiye Esnaf Konfederasyonu yetkilileriyle, birlik yöneticilerimiz
asgari müştereklerde anlaşarak ortak bir protokol yaptılar.
1993 yılı ücret tarifelerimiz ülkemizi o kadar ilgilendiriyormuş ki bu konu Bakanlar Kurulun'
da bile görüşülmüş. Kimilerine göre bakanlığın yayınladığı geçen yılki tarifeye %50 bile çok,
ama sayın Bakan %60'ı normal görmüş.
Bu konu 30'dan fazla katılan oda başkanları toplantısında da görüşülerek çift tarifenin
sakıncaları nedeniyle Bakan’ ın önerdiği %60 artışı kabul edelim yeter tek tarife çıksın
görüşü oy çokluğu ile kabul edildi.
Hepimizin bildiği gibi Resmi Gazete' de yayımlanan tarife ise %50 oranında artışı içeren bir
tarife oldu.
Yayımlanan tarifeyi sizlere göndermeyi uygun görmedik Yerine Birikimin TESK ile
anlaşarak Bakanlığa sundukları tarifeyi sizlere bastırıp gönderdik.
Değerli arkadaşlarımız:
Gün birbirimize inanma günüdür!
Gün omuz omuza verme günüdür.

İSMMM Odası olarak bundan böyle Birliğe ücret tarifesi önerisi ,gönderilmemesini ve
Birliğimizin de Bakanlığa bu konuda rapor sunmaması düşüncesindeyiz.
1993'te yasal düzenlemeyle bakanlığın ücret tarifelerini tasdik ,etme yetkisi kaldırılmalı,
yerine her odanın kendi tarifesini belirtmesi hayata geçirilmelidir.
Bize göre en önemlisi meslektaşımızın yayımlanan tarifeyi asgari kabul edip, hakkı olan
gerçek ücretin bunun üzerinde atabilmesidir.
Bunun için bizlere büyük sorumluluktur düştüğünü biliyoruz..
Bu yasal düzenleme yapılmış olsa dahi, ücret tarifesi sorunu devam edecektir. Nedeni ise
hepimizce malum olan yetkisi muhasebecilerin varoluşudur.
Yetkisiz muhasebecilerin ünlenmesinde İstanbul Odası olarak meslek camiamıza sunduğumuz
çözüm önerisinin bugün herkesçe kabul edilmesi bizleri güçlü kılmaktadır.
Son söz olarak şunu belirtmek istiyoruz
"VERGİ İDARESİNCE ALINAN TÜM BEYANNAMELERDE RUHSATLI MESLEK
MENSUBUNUN İMZASI OLMADAN, ALINMAMASI" için vereceğim mücadele ile
yetkisiz muhasebeciler engellenecek yeter ki tek bir kalp olalım, tek bir ses olalım.

YÖNETİM KURULU

MESLEK ODALARININ İŞLEVİ
ÜZERİNE BİR BAKIŞ
Öyle ise, günümüz dünyasında meslek
odası, evrensel ve insani boyuttaki her
olaya duyarlı olmalıdır....... Meslek odası,
ÖNCELİKLE MESLEKİ SORUNLARA
YÖNELİK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜRKEN
diğer yandan da yukarıda çerçevesini çizdiğimiz
konularda da çalışma yapmalıdır.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

Dünyamız ilginç gelişmelere tanıklık ediyor. Bir tarafta insan hakları, demokrasi, hümanizm,
ekolojik dengenin korunması, diğer yanda doğa ve kültür varlıklarımızın yok oluşunu bir
arada yaşıyor. Tabii ülkemiz de bu değişimlerden nasibini iyi veya kötü alıyor. Üzücü olan,
ülkemiz tüm bu kavramlardan, etkilenimlerden, dünyadaki gelişmelerin aksine çok yavaş
hatta bazı alanlarda yok denecek kadar az bir şekilde yaşıyor olmasıdır:
Elbette bu olumsuzluklar bizleri ve meslek kuruluşlarımızı da etkiliyor. Etkilenmemeyi
düşünmek herhalde mümkün olmasa gerek çünkü birey olarak bu sorunlar yaşamımızın her an
yanında hatta tamamını kuşatmış durumda. Öyleyse, etkilenmemek olanaksız. Bu
duyarlılığa sahip bireylerin oluşturduğu meslek odaları da bu konunun içindedir ve
etkilenmektedirler. Bu sorunların çözümlenmesi meslek odalarının yaşamlarındaki tıkanık
damarları açılacak ve gerçek işlevlerini ancak o zaman yerine getirebilecektir.
Dünya, insanoğlu ile tanıştığında bugünkü var olup olmama durumuna düşeceğinden herhalde
habersizdi. Çünkü, şimdi insanoğlunun doğaya yönelik tahribatları her şeyin dengesini alt üst
ediyor. Küçülen dünyamızda her olay bizi ilgilendiriyor. İtalya'daki sanayinin yol açtığı asit
yağmurlarının ülkemizi etkilemesi, kimyasal atıkların denizlere bırakılması ve canlı
varlıkların yok olmaya yüz tutmasının bizi etkileyemeyeceğini düşünebiliyor musunuz?
Öyle ise. günümüz dünyasında meslek odası, evrensel ve insani boyuttaki her olaya duyarlı
olmalıdır. Sınırların kalktığı, Bosna-Hersek' teki insan hakları ihlaline dünya kamu oyunun
müdahale ettiği, uluslararası sermayenin entegrasyonun ülke ekonomilerini birbirine bağlı
hale getirdiği bir dünyadan meslek odaları ve onların üyeleri, . çevre silahsızlanma, barış ve
diğer konularda kayıtsız kalmamalıdır. Meslek odası, ÖNCELIKLE MESLEKI
SORUNLARA YÖNELİK ÇALIŞMAIARINI YÜRÜTÜRKEN diğer yandan da yukarıda
çerçevesini çizdiğimiz konularda da çalışma yapmalıdır.
Örneğin. İstanbul' un yok oluşuna sessiz kalmamalıyız. Marmara denizinin' ve boğazının yok
olmasına seyirci kalamayız.
Salgın hastalıklara yol açabilecek olan susuzluğa karşı duyarsız olmamalıyız.
Balıkesir deki siyanür ile altın aramaya seyirci kalamayız. Kısaca kentlerimizin sorunlarıyla
ilgilenmediğimiz sürece ne mesleğimizi icra edebiliriz, ne de yaşantımızı sürdürebiliriz.

Meslek kuruluşları olarak ilgili alanlarımızdaki sorunlara sahip çıkmanın ve çözümlerini
birlikte üretmenin yollarını bulmalıyız.
İnanıyorum ki. bu çerçevesinde İstanbul' dan Edirne' sine Edirne' den Kars odamıza kadar
hepsi bu işlerde üzerlerine düşeni yerine getirecek ve kamu oyuna sunduğu çözümler ile layık
olduğu yere gelmeyi bilecektir.
Saygılarımla.

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
KANUNU' NA GÖRE MESLEGE KABUL ŞARTLARI

Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

GİRİŞ :
01.06.1989 tarihinde kabul edilen 13.06.1989 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak
yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasası; sadece serbest olarak çalışacakların yapacakları
işlerin, yetkilerini, mesleğe giriş ve kabul şartlarına bir çerçeve çizmiştir.
İstanbul Serbest ,muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak ansızın çıkartılan meslek
yasasının bu ayırımına katılmadığımızı belirtmek istiyoruz.
Mesleğe girişteki başvuru esaslarını irdelemeye geçmeden önce meslek yasamızdaki
eksikleri, başlıklarla sıralamak istiyorum:

* Bağımlı-bağımsız ayrımı kaldırılmalıdır.
* Meslek mensubu olmanın genel şartlarında "... affa uğramış olsalar dahi.." ibaresi, düşünce
suçlarını AYIRARAK yeniden düzenlenmelidir.
* Meslek mensubu olabilmek için, meslekle ilgili okullardan mezun olma koşulu getirilmeli
ve asgari öğretim düzeyi (4) yıllık lisans eğitimi olmalıdır.
* Staj süreleri yarı yarıya indirilmelidir.
* Birlik organlarının oluşumunda görev ve ünvan oranları ile ilgili antidemokratik maddeler
kaldırılmalıdır.
* Maliye Bakanlığı'nın ücret tarifelerini tasdik etme yetkisi kaldırılmalıdır.
* Ve diğerleri...
Eksik ve düzeltilmesi gereken hususların, tüm meslek camiamızda tartışılmasının büyük
yararları vardır. Çoğunluğun hem fikir olduğu son şekilde herkes uzlaşmalı ve bir defada
düzeltilmelidir.

BAŞVURU ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM:
GEÇİCİ MADDELERE GÖRE MESLEK MENSUBU
OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:
SERBEST MUHASEBECİLER

*01.03.1989 tarihi öncesi (öğrenim durumuna bakılmaksızın),
*Yasanın 4. maddesindeki genel şartları taşıyanlar,
1- Bir gün dahi olsa muhasebecilik yaptıklarını vergi dairelerinden aldıkları yazılarla
belgeleyenler (müracaatları 13.12.1989 tarihinde son bulmuştur).
2- a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almamış olanlar,
b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe
birimlerinde birinci derecede imza yetkisi olanlar ile muhasebeyi fiilen sevk ve idare edenler
veya mali denetimden sorumlu olanlardan durumunu belgeleyenler (13.06.1994) tarihine
kadar başvuruları devam etmektedir).
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

*13.06.1989 tarihinden önce,
*Yasanın 4. maddesindeki genel şartları taşıyanlar,
*Yasanın 5. maddesindeki öğrenim şartına haiz olanlar,
1-En az 5 yıldır serbest olarak çalıştıklarını vergi dairesi kaydı ile belgeleyenler (13.12.1989
tarihinde başvuruları son bulmuştur).
2- Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankaları müfettişleri ile konumları uyarınca
vergi inceleme yetkisi almış olanlardan; bu yetkilerini aldıkları tarihten en az 3 yıl kamu
hizmetinde çalışmış ve kamu hizmetinden ayrılmış olanlar ile hukuk, iktisat, maliye,
muhasebe, işletme, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında en az 3 yıl
öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlar (Başvuruları 13.12.1989 tarihinde son
bulmuştur).
3- Kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe
birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebeyi fiilen sevk ve idare
edenler veya mali denetimden sorumlu olarak en az 5 yıl çalıştıklarını (Sosyal güvenlik
kuruluşlarından alacakları belgelerle) belgeleyenler.
( Başvuruları 13.12.1994 tarihine kadar devam etmektedir).
YORUM : Geçici maddelere göre birlik oluşana kadar başvurular değerlendirme
komisyonları marifetiyle geçici kurula yapılmıştır. Daha sonra birliğin oluşumu ile birlikte
başvurular odalara yapılmaya başlanmış ve odaların değerlendirme görüşleri alınarak birliğe
intikal ettirilmiştir.
Ancak 22 Mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Başvuru
Hakkındaki" yönetmelik ile değişiklik yapılarak odalarımıza sadece başvuruya eklenecek
evrakların kontrol yetkisi verilmiş, dosyaları tamamlananlar değerlendirmek üzere Birliğe
gönderilmektedir.
Burada sıkıntı çekilen en önemli konu, Birinci derecede imza yetkisidir.

Bu durum geçici kurul döneminde 28.07.1989 tarih ve 20235 sayı ile Resmi Gazete' de
yayınlanan başvuru yönetmeliğinde birinci derecede imza yetkisi, ticaret sicil gazetesi veya
imza sirküleri ya da vekaletname ile belgelendirilmesi öngörülmüştür (Yn. 3. Md).
22 Mayıs 1992 tarihinde, 21235 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan başvuru yönetmeliği ile
eski yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Anılan tarihten itibaren l.derece imza yetkisinin
belgelendirilmesinde; eski yönetmelikte yer alan imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve
vekaletnameye ek olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve
buna bağlı birimler nezdinde düzenlenen bilanço incelemelerine ilişkin "inceleme tutanakları"
getirilmiştir.
Buradaki amaç, uygulamada birinci derecede imza yetkisinin özel sektörde sayılı kişiye
verilmesi ve yıllardır muhasebe mesleğini yürütenlerin hak kaybının telafisi için düzenlenmiş
olmasıdır.
Bu iyi niyetli uygulamaya rağmen her ne hikmetse, kimse doktorluğa, avukatlığa,
mühendisliğe müracaat etmezken bir vekalet alan veya uyduran yüzlerce insan mesleğimize
hücum etmektedir.
İstanbul odası olarak meslekle ilgili olmayan, lisans düzeyinde mezun olmayanların,
belgelerini nerdeyse mahalline varan incelemelerle değerlendirme yapılmaktadır.
(Vekaletnameler için ayrıca noterlerden teyid alınmaktadır).
İnsanları sahteciliğe itmeden bu mesleği bildiğini ve yaptığını iddia edenlere, bir defaya
mahsus olmak üzere sınavla bu hakları verilmeli ve de meslekle ilgili lisans düzeyinde mezun
olmayanlar (açık öğretim dahil) bir daha bu mesleğe kabul edilmemelidir.
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
* 13.06.1989 tarihinden önce,
* Yasanın 4. maddesindeki genel şartları taşımış olmak kaydıyla,
*Yasanın 5. maddesindeki öğrenim şartına haiz olanlar.
1- Kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve yeterlik sınavı vermiş olanlarla,
inceleme yetkisi aldıkları tarihten itibaren kamu hizmetlerinde geçen süreleri ile kamu
hizmetinden ayrıldıktan sonra Maliye, Muhasebe ve işletme konularında geçen çalışma
süreleri toplamı 8 yıl olanlar,
2- Hukuk, iktisat, Maliye, işletme, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarının
birinde profesör ünvanı almış olanlar,
3- En az 12 yıldan beri; Kanunun 2. maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri, bir işyerine
bağları olmaksızın yapanlardan ve kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel
kuruluşların muhasebe birimlerinde, birinci derecede imza yetkisine haiz olarak sorumlu
bulunanlardan, son üç yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerle ilgili mükelleflerin
bilançolarının aktif toplamları yıllık ortalaması 10 milyar lirayı aşmış olanlar.
Burada en çok tartışılan konu vergi inceleme yetkisine haiz olanlar ve öğretim üyesi
olmayanların dışındakilerin yani bizlerin girişlerindeki 10 milyar toplamındaki tartışmalardır:
a)Yasa Tasarısının 'gerekçesinde;

En az 15 yıldan beri, Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri, bir işyerine bağlı
olmaksızın yapanlardan ve kamu kuruluşlarının ve bilanço esasında defter tutan özel
kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebenin
fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlardan, son üç
yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerinde ve eklerinde yer alan safi karları toplamı 5
milyar lirayı aşmış olanların (geçici md. 4/c),
b)28.07.1989 tarih - 20235 sayılı başvuru yönetmeliğinde (Geçici kurul döneminde);
Aktif Toplamı; Net değer esasına göre düzenlenmiş bilançonun aktif toplamını ifade eder,
Son üç yıl; ilgilinin mesleki-faaliyette bulunduğu son üç yılını ifade eder ( 1988,1987,1986).
On Milyar; ilgilinin son üç yılda düzenlediği bilançolardan her yıldan aktif toplamı en yüksek
olan bir tanesi alınır, bu üç bilançonun aktif toplamları toplanır ve toplamı üçe bölünür. Çıkan
sonucun en âz on milyar olmasını ifade eder (madde 13).
c) 22.05. 1992 tarih, 21235 sayılı başvuru yönetmeliğinde (Birlik döneminde);
Son üç yıllık dönemde düzenledikleri beyannamelerle ilgili mükelleflerin bilançolarının aktif
toplamları yıllık ortalaması on milyarı aşmış olanlar (Geçici md. 3/b).
YORUM :
Geçici kurul döneminde yayınlanan yönetmeliğin ilgili maddesi incelendiğinde 1986, 1987,
1988 yıllarına ait her yıl için en yüksek bir bilanço alınmak suretiyle, toplam 3 bilanço net
aktif toplamı üçe bölünmek suretiyle ortalamasının en az on milyar olması öngörülmüştür.
Bu öngörme yasanın ilgili maddesine aykırıdır. Çünkü yasada her yıl için en fazla bir bilanço
alınacağına dair hüküm yok- tur. Aksine "... mükelleflerin bilançolarının ..." ibaresi
düzenlemiş olduğu tek bir bilançoyu değil tüm bilançoların toplamını ifade etmektedir.
Ayrıca "... aktif toplamları..." İbaresi de net aktif olarak yorumlanamaz.
Yasaya aykırı olarak geçici kurul döneminde çıkarılmış olan bu yönetmelik, Birlik döneminde
yapılan yeni yönetmelikle düzeltilmiştir.
Böylelikle yıllarca bu mesleğe emek veren ve değişik iş kollarında mesleki deneyim kazanmış
bulunan meslektaşlarımızın az da olsa yasal hakları teslim edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELERDEN YARARLANAMAYANLARIN
MESLEK MENSUBU OLABİLMESİ İÇİN GEREKEN HUSUSLAR
SERBEST MUHASEBECİLER;

Yasanın 5/B maddesindeki öğrenim kurumlarından mezun olanlar;
* Yasanın 4 maddesindeki genel şartları taşıyanlar
* Staj şartlarını yerine getirenler Serbest Muhasebeci olurlar
* Ticaret lisesi mezunlarının 6 yıl, ön lisans mezunlarının 4 yıl staj süreleri vardır.
* Staj şartını yerine getirebilmeleri için, meslek adayı staj süresince 2 yılda bir yapılan yazılı
staj değerlendirme yoklamalarına girerek başarılı olmak zorundadırlar.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
* Yasanın 4 maddesindeki genel şartları taşıyanlar ,
* Yasanın 5/A maddesindeki öğrenim kurumlarından mezun olanlar.
a)Staj Ve Sınava Tabi Olmayanlar
Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca
vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum
ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az
8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
b)Staj Ve Sınava Tabi Olanlar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir yanında 2 yıl çalışarak staj
yapanlar,
* Staja tabi olan meslek mensubu birinci yıl sonunda ara yeterlilik sınavına girerler.
* 2 yıl sonunda açılacak ilk yeterlilik sınavına girerek birincisinde kazanılmadığı takdirde, 3
yılda 3 kez daha sınava girme hakkı vardır. .Başarılmazsa bir daha sınava giremez, yeniden
staja başlayamaz.
YORUM :
Mesleğin kalitesi ve saygınlığı açısından staj ve sınavı olumlu ve zorunlu görmekteyiz. Ancak
sınava sınırlı sayıda girmeyi insan haklarıyla bağdaştırmıyoruz.
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
a) Sınava Tabi Olanlar:
* En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olanlar.
*Yeminli mali müşavirlik sınavını kazanmış olanlar
b) Sınava Tabi Olmayanlar:
Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar
ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler
dallarında profesörlük ünvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olarak Sayılan Hizmetler:
Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren
kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme,
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya
görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali
müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir.
YORUM :
Sınav konuları uygulamaya yönelik olmalıdır. Çünkü uzmanlık sınavları adayın o gün için
mesleği yeterli seviyede yapıp, yapamayacağının ölçüsüdür. Yoksa lisans seviyesindeki genel
teorik bilginin ölçülmesi değildir. Ayrıca burada da sınırlı sayıda sınava girme
kaldırılmalıdır.
SONUÇ : Buraya kadar mesleğe girişte başvurular hakkında önemli gördüğümüz hususları
ifade etmeye çalıştık. Bütün bunları bitirdikten sonra: Meslek mensuplarımızın önemi
hakkında birkaç söz söylemenin yararlı olacağı inancındayım.

İşletmelerin mali durumları hakkında raporlar hatırlânması ve yorumlanması sayesinde gerek
işletme sahip ve yöneticileri, gerekse tüm üçüncü şahıslar doğru, güvenilir bilgileri meslek
mensuplarımız sayesinde elde edeceklerdir.
İşte mali idarede üçüncü şahıslar' dan biri olarak, meslek mensuplarının bu önemli
fonksiyonundan yararlanmalıdır. Bu anlamda meslek mensuplarının .hizmetlerine büyük
ihtiyaç vardır.
Bu kadar önemli bir fonksiyonu yerine getirecek ;meslek mensuplarına başta devlet destek
vermeli, dahası güvenmelidir:
Doktor, avukat, mühendis, bakkal, berber ve diğerleri ruhsat almadan işlerini yapamazken
muhasebe mesleği ruhsat almadan hala yapılabilmektedir. Tespitlerime göre İstanbul' da kimi
vergi dairesi kaydı olmadan, kimileri de ek iş olarak muhasebe mesleğini yapabilmektedirler.
Bu konudaki çözüm önerimizi ısrarla bir kez daha belirtmek istiyorum; vergi idaresince
alınacak tüm beyannamelerde mutlaka meslek mensubumuzun imzası aranmalıdır.
Eğer meslek mensubu ile idare ve diğer ilgili kuruluşlar birbirlerine güvenir ve omuz omuza
mücadele ederlerse yarınlarda ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmış bir ülkenin
saygı değer fertleri oluruz.
Bu uğurda bizler, üzerimize düşen görevi içtenlikle, kararlılıkla yerine getirmeye hazırız.
Yetkin ve inisiyatif sahibi meslektaş kitlemizin uzman yanlarından yararlanarak, sorunları
saptamada ve çözümlemede motor güç olmak istiyoruz. Unutulmamalı ki, lokomotif
aksayınca vagonlara yapacak bir şey kalmıyor. Yeter ki bize güvenilsin.

DÜNDEN BUGÜNE
Masis YONTAN
İSMMMO Yayın Kurulu Başkanı
Bütçe, çağdaş toplumlarda devletin mali çalışmalarının önceden tesbit edilmiş bir plan içinde
yürütülmesi esasıdır. Kısaca bütçe dediğimiz bu plana göre. devletin belli bir dönemde
yapacağı harcamalar ve sağlayacağı gelirler detaylı bir şekilde tahmin ve tesbit edilmektedir.
Bütçeler her ne kadar mali konularda ağırlıklı ise de yönetimlerin mali konular dışındaki
icraatları ile de doğrudan ilgilidir. Bütçeleri uygulamak, önceden tesbit edilmiş kurallara
uymak yönetimler için zorunludur. 1993 yılı mali bütçesi TBMM'nde görüşülerek kabul
edildi. Elbette ki bu kabul. ana taslak üzerindeki tartışma ve değişikliklerden sonra oy çokluğu
ile oldu. Bütçe görüşmelerinde de açıkça görüldü ki muhalefette iken savunulan ilkeler
iktidara gelindiğinde unutulmakta. eskiden yönetimde olanlar ise yönetim dönemlerinde
yapmadıklarını. muhalefete düşünce savunmaya çalışmaktadırlar.
Her yıl olduğu gibi bu yılki bütçe hazırlıkları ile birlikte toplumda yeni beklenti ve heyecan
yaşandı. Ancak bu beklenti ve heyecanın anlamsızlığı bütçenin kabulü ile sona erdi, hem de
çok erken. Neden mi? 1993 Yılı bütçesi geçmiş yıl bütçelerine hiç benzememekte. daha
şimdiden umutsuzluk ve karamsarlık bütçesi olmaya adaydır. Adaydır diyoruz, çünkü
TBMM'ndeki görüşmeler biz yaptık. siz yapmadınız, biz yapmadık siz yaptınız
tartışmalarının ötesine geçmezken, bütçenin güçlü bir disiplinden de henüz çok uzak olduğu
izlenimini güçlendirmektedir.
Bütçe görüşmelerinde hep alışageldiğimiz gibi muhalefet denk bütçe. enflasyon. işsizlik,
kamu açıkları, yatırım ve üretimin düşüklüğü, KİT ve vergi reformlarının gereğinden söz
etmeleri, tabi vergi alınsın derken de hep kendileri ve sözcüsü oldukları çıkar gruplarından
değil. onların dışında kalanlardan alınsın mantığı ve görüşü ile iktidarı eleştirmeleri oluyor.
Bir de bakıyoruz ki muhalefete iken belli ilkeleri savunan, bu konuda iktidarı alabildiğince
eleştirenler, iktidara geldiklerinde bu defa aynı eleştirilere kendileri muhatap olmakladırlar.
Çünkü denk bütçe ve enflasyonsuz ekonomi şampiyonluğu yapanlar iktidar koltuğuna
oturmuşlar ve dediklerinin hiçbirini yapmamışlardır. Ne acıdır ki bu kısır döngü hep böyle
devam etmiş ve etmektedir.
Bugün ülkemizdeki ekonomik ve sosyal durumun iyi olduğunu kimse söyleyemez. Ekonomik
yaşam çıkmazlarla doludur. Neler mi?
Ekonomik yaşam, üretim ekonomisinden rant ekonomisine kaymıştır. Yatırımlar üretken
alanlardan, istihdam yaratıcı alanlardan ziyade, verimsiz ve rant getiren alanlara yapılmıştır.
Belirsizlik ve aşın maliyet artışları sonucu, tasarruf sahipleri yatırım alanları yerine banka,
borsa ve döviz' e yönelmişlerdir. 1992 yılında gerçekleşen ve 24 üyeli OECD ülkeleri içinde
en yükseği olan % 5.5 oranındaki kalkınma hızı yeni yatırımlardan ziyade geçmişte başlanıp
da bitirilmemiş yatırımların tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ile faaliyette olanların
kapasite yükseltmeleri sonucudur. Kapasite kullanım oranının % 74 oranında gerçekleşmiş
olması da bunu göstermektedir.
1993 yılı mali bütçesinde yatırım harcamalarına ayrılan % 12 oranındaki 47 Trilyon lira,
ziyade; bitirilmemiş yatırımların bitirilmesini amaçlamaktadır. Her ne kadar bütçede

öngörülen yatırım tutarı 47 'Trilyon lira ise de, bütçe dışında öngörülen toplam yatırım tutarı
260.6 Trilyon liradır.
Bu yatırımların 113.8 Trilyonu kamu, 146.8 Trilyonu ise özel sektöre aittir. Bugünkü cari
fiyatlarla sanayi kesiminde bir kişiye çalışma olanağı sağlamanın 350 Milyon lirayı
bulduğunu göz önüne aldığımızda, 1993 yılının da rant ağırlıklı olarak devam etmesi
kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır diyoruz çünkü faiz, rant ve ticari kazanç sahiplerinin elde
ettikleri gelir, ulusal gelirin % 83'ü oranındadır.
Enflasyon 1992 yılı mali bütçesinde % 42 olarak öngörülmüştü. Ne var ki bütçedeki her
rakam gibi hiç kimseyi yanıltmayarak % 66 oranında gerçekleşti. Her ne kadar KİT zamları,
tarımdaki destekleme alımları, yüksek faiz, kamu kuruluşlarının borçlanmaları ile ücret
artışları, enflasyonun nedenleri olarak gösterildi ise de, yönetimlerin gereksiz harcamaları ile
kaynak sıkıntısı çekildikçe emisyona başvurulması, enflasyonu körükleyen en büyük olgu
olmaya devam etti:
1991 yılında 21 Trilyon olan emisyon hacmi 1992 yılında 40 Trilyona ulaştı. 1993 yılında ise
en iyimser tahminle 70 Trilyona ulaşacaktır. 1993 yılı için öngörülen % 47 oranındaki
enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi ancak hayal gücünün işletilmesi ile mümkün olacaktır.
Bütçe açıkları artık kronikleşmiştir. 1992 yılı için öngörülen 32 Trilyonluk bütçe açığı 56
Trilyon olarak gerçekleşmiştir. 1993 yılı için öngörülen 53 Trilyonluk açığın daha şimdiden
110 Trilyonu bulacağı kesindir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödenecek iç borç, ana para ve
faizi 68 Trilyon, dış borç ve faizi 7 Trilyon, ücretler 30 'Trilyon, çiftçi borçlan 5 Trilyon
olmak üzere toplam 110 Trilyonluk ödemenin nerden ve nasıl yapılacağı belli değildir.
Bilinen tek şey, bu borçların 25 'Trilyonluk bölümünün Merkez Bankası'ndan para
bastırılmasıyla öngörülmüş olmasıdır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) verimli hale
getirilememişlerdir. Zarar etmek için kurulmuşlarcasına faaliyetlerini her dönem ~r.tan
orandaki zararlarla kapatmaktadırlar. 1992 yılında tahmin edilen toplam zarar 16.5 Trilyon,
cari işlemler açığı 11.2 Trilyondur. Tüm çabalara karşın 1992 yılında özelleştirmeden elde
edilen gelir ise 5 Trilyonda kalmıştır. Tüm ekonomi ve işletmecilik kurallarına karşın aşırı ve
yersiz istihdam, eskimiş teknoloji ve yetersiz pazarlarının neden olduğu bu zararların daha da
büyümesi süpriz olmayacaktır.
İhracat 1992 yılının başarılı sektörlerinin başındâ gelir. 1991 yılına oranla % 11.2'lik artışla
15:250 Milyon ABD Doları bulan ihracattaki diğer önemli bir gelişme ise ihraç ürünlerinin
geleneksel tarım ürünlerinden sanayi ve nihai tüketim maddelerinde oluşmasının yanı sıra %
63'lük bölümünün OECD ülkelerine yapılmış olmasıdır. İthalat ise 1992 yılında 23.310
Milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. Gerçekleşen ithalatın yâklaşık dörtte üçü lüks tüketim
mallarından oluştu. Kısaca batı vitrinlerindeki her şey vitrinlerimize de girdi. Ve her nimetin
bir külfeti olduğu gibi bunun da külfeti 7.960 Milyon ABD Doları dış ticaret açığı oldu.
Teşvik kapsamındaki yatırımlardan yararlanma oranları bölgeler arasında büyük farklılıklar
göstermiştir. Kalkınmâda geri kalmış yörelerin, kalkınmış yörelerle eşit seviyeye getirilmesini
amaçlayan teşvikli yatırımlar tam tersine kalkınmış yörelere yönelmeye başladı. Son bir yılda
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yatırımlar nerede ise durma noktasına gelmiştir.
Marmara bölgesinde, ki, bu bölge tüm sınai yatırımların % 60'ına sahiptir. 1990 yılında %
33,1991 de. %31 olan oran 1992'de % 50'ye, Ege bölgesinde 1991 yılında % 9 olan oran
1991 ve 92'de %11'e, Akdeniz bölgesinde 1990 yılında % 9 olan oran 1991'de % 12, 1992'de

% 10'a, İç Anadolu bölgesinde 1990 yılında % 7 olan oran 1991'de % 17, 1992 de % 20'ye,
Karadeniz bölgesinde hep % 5, Doğu Anadolu bölgesinde 1990 yılında % 11 olan oran
1991'de % 4,1992'de % 3'e Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1990 yılında % 23 olan oranı
1991'de % 13,1992 de ise % 1'e iniyor.
Yatırımların dağılımında bölgesel dengesizlikler hızla derinleşirken, yatırımlarda da ciddi bir
duraklama göze çarpmaktadır. Yatırımı gerçekleşenlerin sektörel bazda sıralaması ise gıda ve
içki, dokuma ve giyim, ulaştırma, ticaret ve madeni eşya ilk sıralarda yer almıştır.
1993 yılı bütçesinde ayrılmış bulunulan 47 Trilyonluk yatırım ile kamu ve özel sektör
yatırımlarının büyük çoğunluğu Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine
ayrıldığına göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine pek bir yatırım yapılmayacağı
görülmektedir. Bu nedenle bu bölgelerde var olan işsizliğin daha da artacağı, batıya göçleri
daha da hızlandıracağı bir gerçektir.
Toplumların refah ve mutluluğu bireylerin sosyal ve ekonomik güvencesi ile doğrudan
ilgilidir. Ülkemizdeki mevcut sosyal güvenlik sistemleri çıkmazlarla doludur. Her şeyden
önce Avrupa ülkeleri içinde, sosyal güvenliğe en az pay ayıran ülkeyiz.
Sosyal güvenliğe ulusal gelirden pay ayıran ülkelere baktığımızda, İsveç % 67, Almanya %
39, Hollanda % 31, Fransa- Belçika % 29, Danimarka % 28, bizden sonra en düşük pay
ayırmış olan Portekiz % 14 pay ayırırken bu oran bizde ancak % 5'tır.
Ülkemizde kesin olmamakla birlikte 3.475.000'i aktif çalışan 326.000'i tarım kesiminde
çalışan, 77.000'i isteğe bağlı sigortalı, 1.612.000'i emekli ile 13.710.000'i bunlara bağımlı
olmak üzere toplam 19.200.000 kişi Sosyal Sigortalar Kurumun' dan,
2.070.000'i aktif çalışan, 600.000'i tarım kesiminde aktif çalışan ,
748.000'i emekli ile 9.932.000'i bunlara bağımlı olmak üzere toplam 13.350.000 kişi Bağ-Kur'
a, 1.552.000'i aktif çalışan memur. 844.000'i emekli ile bunlara bağlı 6.132.000 olmak üzere
toplam 8.528.000 kişi Emekli Sandığı ile Özel Sandıklara bağlı 512.000 kişi olmak üzere
toplam 41.590.000 kişi sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplanmış bulunmaktadır.
Burada toplumun genel ekonomik yapısında % 43'ünün kendi hesabına faaliyet gösteren, %
34'ünün ücretli olarak çalıştığı , % 11.4'ünün işveren % 11.6'sının ücretsiz aile çalışanı olduğu
görülmektedir.
Toplanan yüksek primlere rağmen yeterince sunulmayan sağlık hizmetleri ile neye yeteceği
belli olmayan emekli aylıklarını göz önünde bulundurmasak, nüfusumuzun üçte ikilik bölümü
Sosyal Güvenlik şemsiyesi altında toplanmıştır.
1992 yılında S. Sigortalar Kurumu olsun, Bağ-Kur olsun büyük ekonomik güçlükler
yaşadılar. Bu kurumlar primlerini yasal sürelerde tahsil edemedikleri gibi toplanabilenler ise
aylık giderleri karşılayamaz duruma geldi. S. Sigortalar Kurumu'na prim ödeyen 3.801.000
kişiye karşılık aynı kurum 19.200.000 kişiye hizmet vermek durumunda kalmıştır. Diğer
yandan hangi amaçla kurulduğu halen çözülemeyen Z. Tasarruf Fonu ile Konut Edindirme
Yardımı Fonu nedeniyle S. Sigortalar bilgi ve kayıtları dışı personel çalıştırılmasını adeta
teşvik etmiştir.

1993 bütçesinde devletin sosyal güvenliğe ayırdığı pay artmadığına göre bu kuruluşun tek
kurtuluş yolu aktif çalışanların sayısını artırıp, primleri tam ve zamanında tahsil etmesi ile
mümkün olacaktır.
Ücretliler açısından 1992 yılının iyi geçtiği söylenemez. Her ne kadar göreceli olarak iyi
sayılabileceği söylense dahi. Asgari ücretin % 80.9 oranındaki artışla 801.000-TL'dan
1.449.000- TL'ya çıkartılarak enflasyon üzerinde bir artış sağlanmışsa da sosyal güvenlik
primleri, gelir vergisi, damga vergisi, içinden çıkılmaz bir hal alan zorunlu tasarruf kesintisi
nedeniyle bunun ancak 907.800-TL'sı net olarak çalışana yansımıştır. Ücretliler her zaman
olduğu gibi en çok üretip, en çok vergiyi öderken, buna karşın ulusal gelirden en az pay alma
konumlarını korumuşlardır. Sağlıklı olmayan rakamlarla 2.000 ABD Doları civarındaki fert
başı ulusal gelirin ancak 1.270-$ veya 10.894.000.-TL'sı kendilerine yansımıştır. İş bulma ve
çalışma koşullarının önemli ölçüde sürdüğü, işten çıkarılanların sayısının 74.000'i, iş kazaları
sayısının 130.000'i bulduğu bu kazalar sonucu 1.800'kişinin yaşamını yitirdiği, 1158'inin
meslek hastalığına yakalandığı, 3.670'inin iş göremez şekilde yaralandığı ücretliler tüm
Avrupa ülkeleri arasında ücret ve ulusal gelirden pay alma açısında en son sırada yer
almaktadırlar. Tek kazanımları ise İLO sözleşmelerinin onaylanmış olmasıdır. Memurların
ücretlilerden farklı olduğu söylenemez, tüm çalışanlar gibi kendileri de enflasyonu yenik
düşmekten kurtulamamışlardır.
1993 yılı bütçesine baktığımızda gider bütçesinin yaklaşık % 40ının başka bir deyim ile 145
Trilyonun personel giderlerine ayırdığını, katma bütçeli Personel giderleri ile birlikte bu ora
tüm devlet giderlerinin % 60 na kadar yükseldiği görülmektedir.
Vergiler Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsur vergi gelirleridir.Vergi gelirlerinin kişi
ve kurumların ekonomik güçleri ile orantılı ve ödenebilir bir miktar olması esastır. Başka bir
deyimle çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmalıdır. Toplanan bu vergilerin tüm
toplumun öncelikli temel ihtiyaçlarına göre harcanması temel ilke olmalıdır.Hemen
belirtmeliyiz ki bu temel ilkelere ülkemizde pek uyulmamaktadır.
1991 yılı sonunda ülkemizde 155.920’si Kurumlar V ergisi 177.791’i Bilanço esasına tabi
1.785.000’i işletme hesabı esasına tabi 970.000’i ise götürü esasına tabi olmak üzere toplam
3.088.711 adet vergi mükellefi ticari faaliyette bulunmuş bu sayı artarak devam etmektedir.
1992 yılında 1991 yılı ile ilgili olarak 159.572 Trilyon vergi tahakkuk 124.900 trilyon
tahsil edilmiştir..Başka bir deyimle tahakkuk edilen verginin %78.3’ü tahsil edilmiştir.
159.572 trilyon verginin 53.3 trilyonu ise K.Değer Vergisi ile diğer vergilerden
oluşmuştur..Gelir vergisinin 25.580 trilyonu ücretliler 17.06 trilyonu serbest meslek ile G.M
sermaye iradı stopajlarından kalan 10.66 trilyonu ise sayları 2.933 bini bulan gelir vergisi
mükellefleri tarafından beyan edilip tahakkuk edilmiştir.
1992 yılında çeşitli istisnalar nedeniyle 14 trilyonluk kurumlar vergisi kazancından vergi
alınmadığı gibi devlet tahvili ve hazine bonosu geliri elde eden kurumlara da 7 trilyonluk
bir gelir indirimi olanağı tanınmıştır.Bu istisnalara isabet eden vergi tutarı yaklaşık 9.660
trilyondur.
Bugün kişi başına düşen vergi geliri AT ülkeleri ortalaması 5.778 OECD ülkeleri
ortalaması 6.428 ülkemizdeki ortalaması ise 416 başka bir deyişle 2.670.000 TL dir.
1992 Yılında olduğu gibi 1993 yılında da tahakkuk ve tahsil edilecek vergi yükü ücretlerinde
olacaktır.Gene çok kazananlar çeşitli muafiyet istisnalarla vergi vermezken veya çok az

verirken ücretliler serbest meslek erbapları ile kira geliri olanlar stopaj yoluyla anında esnaf
ise hayat standardı esası ile vergiler altında inceleyecektir.
Evet amacımız geçmiş bir yılın bilançosunu çıkarıp, yeni umutlarla girdiğimiz 1993 yılına
nasıl bir mirasla başladığımızı ortaya koymaktır. Ne karamsarız ne de çok umutluyuz.
Dileğimiz dünden ders alarak yarını yaşamaktır. Yarını yaşarken bir parçası olduğumuz
Avrupa kıtasındaki insanlar gibi insanca yaşamaktır özlemimiz.
İnsanca yaşam özlemimizin gerçekleşmesi ise, yaşamı çekilmez hale getiren enflasyon,
işsizlik ve ulusal gelir düşüklüğüne neden olan yüksek nüfus artışı, enflasyonun nedenleri
arasında ilk sırada yer alan kamu açıkları ile kamu borçlanmaları ve bunların sonucu olan
emisyon işlemleri, tüm çalışanları ilgilendiren sosyal güvenlik kurumları, yatırım
ekonomisinden kaçmanın sonucu oluşan yüksek faiz ve işsizlik, toplumu derinden etkileyen
eğitim ve sağlık sorunları, kamunun yurt ve dünya sorunları hakkında yeterince
bilgilendirilmesi ve toplum barışını artık sağlayamayacak boyutlardaki gelir dağılımı
bozukluğunun günümüzde de devam edeceği kuşkusuz. 1992 yılı umutları karşılayamadı,
umarız 1993 yılı bir nebze olsun karşılar.

DÖVİZ BÜFELERİNDE BELGE
DÜZENİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
Metin BAŞER
İSMMM Odası Disiplin Üyesi Kurulu

1- GİRİŞ:
Ülkemizde uygulanan ekonomik politika neticesi enflasyon 1992 yılında % 66 olarak
gerçekleşmiştir. Tasarruf sahipleri Türk parasından kaçınmak için birikimlerini çeşitli
Tasarruf araçlarına yönlendirmektedirler. Günümüzde yabancı para tasarrufu oldukça
yaygınlaşmıştır.
Döviz alım ve satımı bankalar dışında yetki almış ve Anonim Şirket şeklinde kurulmuş olan
"Yetkili Müesseseler" (Döviz büfeleri) tarafından da yapılmaktadır.
Döviz alım satımında yetkili müesseselelerin kullanacakları belgeler ve mali yükümlülükleri
aşağıda detaylıca açıklanmıştır.
2-KONUNUN YASALAR KARŞISINDAKİ DURUMU:
A-213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
Vergi usul kanununda döviz alım-satımı ile ilgili olarak belge düzeninde özel bir düzenleme
yapılmamıştır.
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanuna göre çıkarılan 32 sayılı karara ilişkin
yayınlanan 91 /32-5 sayılı tebliğin 13. maddesine göre, yetkili müesseseler (Döviz Büfesi) alış
ve satışlarında T.C. Merkez Bankası'nca şekli tespit edilen "Döviz alım belgesi' ve "Döviz
satım belgesi " düzenlemek zorundadırlar. Yine Merkez Bankası'nın 3.7.1991 tarih ve 20918
sayılı Resmi Gazete' de yayınladığı I/M genelgesinin 46. maddesine göre genelge ekinde
yayınlanan bu belgelere göre alım ve satım yapacaklardır. Alım, satımları için bu belgelerdeki
bilgileri içeren elektronik makinaların kullanılması mümkündür. Uygulamada bu tür
Elektronik makinalar kullanılmaktadır. Bu durumda bu müesseseler satışlarında V.U.K da
belirtilen Fiş ve Fatura ile alışlarında Gider Pusulası kullanmayacaklardır.
B- 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4/g bendi aşağıdaki gibi
düzenlenmiştir:
"..Külçe altın, DÖVİZ, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, taşıt pulu, hisse senedi
ve tahvil teslimleri " katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu durumda Döviz büfeleri
3100 sayılı K.D.V mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti
Hakkındaki Kanun' a göre "Ödeme kaydedici Cihaz" (Yazar Kasa) da kullanmayacaklardır.
C- 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU :
Türk 'Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketler, Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 2. maddesinde , kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
Yetkili döviz müesseseleri, 1567 sayılı 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki
Kanuna ilişkin çıkarılan 32 sayılı karara göre anonim şirket şeklinde kurulması zorunludur.

D- 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU "BANKA VE SİGORTA
MUAMELELERİ VERGİSİ"
Kambiyo muamelesi üzere kurulan yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) ya da bunların
faaliyetleri, kanun lafsi ifadesi çerçevesinde verginin mevzuuna girmemektedir. Ancak
bunların yaptıkları işlemlerin yani kambiyo muamelelerinin genelde banka işlemi olduğu
kuşkusuzdur.
Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında bankerler ve
ikrazatçılar için yapılan düzenlemeler, kıyas yoluyla yetkili müesseselere (Döviz büfeleri)
uygulanabilir. Çünkü, söz konusu düzenlemelerle bunların yaptıkları banka işlem ve
hizmetleri verginin mevzuu kapsamına alınmıştır. Bu. durumda yaptıkları işlemler (Kambiyo
muameleleri) dolayısıyla yetkili müesseselerin de banka ve sigorta şirketleri dışında, kurum
ya da kişilerin değil, işlemlerin önemli olduğu 28. maddenin ruhundan anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere 213 sayılı V.U.K' nun 3. maddesinin A fıkrası "...Vergi kanunları lafzı ve ruhu
ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri,
konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı
göz önünde tutularak uygulanır" şeklinde düzenlenmiştir.
Kanımca yasadaki boşluk, bankerler ve ikrazatçılar da, olduğu gibi madde metnine
alınmasında yarar vardır.
Banka ve sigorta muameleleri vergisi yükümlülüğünü taşıyan yetkili müesseseler, kanunun
(Gider vergileri kanunu) 31: maddesinin ikinci fıkrası uyarınca döviz satışları toplam tutarı
(Aylık) verginin matrahını oluşturmaktadır. Bu tutar üzerinden herhangi bir indirim
yapmaksızın vergi hesaplanacaktır. Verginin nispeti aynı kanunun 33. maddesinin 1. fıkrasına
göre % O1 (Binde bir)dir.
Mükellefler bağlı oldukları vergi dairesine işlemlerin olduğu ayı takip eden ayın en geç 15.
gününe kadar Banka ve sigorta muameleler vergisi beyannamesi düzenleyerek, hesaplanan %
0l (Binde bir) oranındaki vergiyi yatırmak zorundadırlar.
3- DEĞERLENDİRME:
Yetkili Müesseselerin kullanacakları belgeler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki
Kanununa göre yayınlanan 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğin 13. maddesi ve T.C.
Merkez Bankası'nca 3.7. 1991 tarih, 20918 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan I/M
genelgesinin 46. maddesine göre "Döviz alım belgesi" ve "Döviz satım belgesi" olarak
belirlenmiştir. Bu belgeler genelde elektronik cihazlarda şekil şartlarına riayet etmeksizin
düzenlenmektedir.
Düzenlenen bu belgelerin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Sağlıklı belge düzeni, Sağlıklı
vergi matrahlarını oluşturur. Bu nedenle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı vakit geçirmeden
VUK'nun 257. maddesindeki yetkisini kullanarak bu sektördeki belge boşluğunu doldurması
gerekir. Yazar kasa benzeri mali hafıza içeren elektronik kasa veya Antlaşmalı matbaalarda
bastırılacak belgelerin düzenlenmesi en sağlıklı olacaktır kanaatindeyim. Bu arada Banka ve
Sigorta Muameleleri Kanunu'ndaki boşlukta doldurulması gerekir.

VUK'NUN 371. MADDESİNİN YANLIŞ
UYGULANMASI

Reha Semih BEDİZEL
SMMM
Saygıdeğer meslektaşlarım WK' nun pişmanlık hükümlerini düzenleyen 371. maddesi,
kanımca WK' nun resen takdir sebeplerini düzenleyen 30. maddesi ile çeliştiğinden yıllardan
beri hatalı uygulanmakta ve bu durumlarda çoğu kez mükellefler mağdur olmakta ve çoğu kez
de mükellef, idare, takdir komisyonları ve vergi mahkemelerinin işleri gereksiz yere
çoğalmakta ve dosya sayıları artmaktadır.
371. Madde ile Kanun koyucu, mükellef veya vergi sorumlusuna bir iyi niyet belirtisi olarak
maddeyi kanuna koymuştur. İlgili maddeye göre beyanname verme süresi içinde beyanını
yapamayan fakat daha sonra durumu fark edip iyi niyetle beyanını vergi dairesine yapan
mükellefe bir ceza kesilmeyeceğini, pişmanlık zammı altında bir gecikme cezasının
mükelleften alınacağını belirtmiştir.
Mükellefin beyanının bu madde kapsamına girmesi için de ilgili maddeye göre mükellef
hakkında bir ihbarın bulunmaması ' vergi dairesinin durumdan haberdar olup mükellefe yazılı
bildirimde bulunmaması veya hakkında bir vergi incelemesi başlatılmamış olması gereklidir.
371. madde hükümleri uygulamada tatbik edilmekte, fakat mükellefin beyanına göre
ödenecek bir vergi olduğu takdirde tâtbik edilmekte, mükellefin beyanına göre ödenecek bir
verginin olmaması, vergi matrahının bulunmaması halinde ise beyan kabul edilmekle birlikte,
dosya takdir komisyonuna sevk edilmekte ve tatbikatta takdir komisyonlarının işlerinin
çokluğu veya duyarsız olduklarından mükellefin defter ve belgelerinin gerçeği yansıttığının
tespiti yapılmadan dosya üzerinden bir vergi matrahı tayin edilip, vergi dairesinin de vergi
tarhetmesi sağlanmaktadır.
Yapılan işlem, vergi daireleri tarafından haklı sebebe dayandırılabilir, çünkü VUK nun 30.
maddesinin 2. fıkrasına göre "Vergi beyannamesi kanuni veya ek sürede verilmekle beraber
beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa" hükmü mevcuttur.
Burada bir başka konu daha karşımıza çıkmaktadır. V.U.K daki ek süre de kaldırılmıştır. Yani
371. maddeye göre beyan edilmişse bu beyan kanuni süre içinde verilen beyan gibi
düşünülmesi gerekmektedir.
Tatbikatta yapılan nedir veya nasıl olmalıdır: Süresi içinde beyannamesini verememiş bir
mükellef düşünün, bu mükellefin beyannamesinde ise o dönem için ödenecek bir vergisi
bulunmasın. Konuyu daha açarsak, bir katma değer vergi beyannamesinde indirilebilir katma
değeri, tahsil ettiği katma değerinden fazla ise ve ertesi aya devir edecek katma değer vergisi
var ise bu mükellef beyannamesini verdiği takdirde ne olacaktır?
Vergi dairesi beyannamesini kabul edecek ve dosyayı da ödenecek vergisi bulunmadığından
takdir komisyonuna sevk edecek, takdir komisyonu da mükellefe defler ve belge istemeden
bir vergi takdir edecektir. Daha sonraki aşama ise ya bu haksız vergi ödenecek, ya da uzlaşma
ve mahkeme safhası başlayacaktır.

Mükellef eğer beyannamesinde vergi çıkmadığı halde 1.000.- TL.lık bir matrah ve buna isabet
eden bir vergi beyan etmiş olsa idi beyanı takdir komisyonuna gitmeyecekti. Bu uygulama ile
mükellef zorla yanlış beyana itilmektedir.
Kanun koyucu 371. maddeyi ihdas ederken kişinin iyi niyetinden hareketle, zamanında yerine
getiremediği mükellefiyetini yine kendisi tarafından hatasının telafisi için koymuştur. Kanun
nazarında herkes birdir, bir ayrıcalık yapılamaz. Yani bu madde vergi veren mükellefe
uygulanacak, vergisi olmayan mükellefe uygulanmayacak diye düşünülüp yorumlanamaz ki,
bunu da dava konusu yapılan dosyalara vergi mahkemelerinin ve Danıştay'ın verdiği
kararlardan açık olarak anlamaktayız.
Yıllardan beri devam eden bu kavram karmaşasına da Maliye Bakanlığı'nın hiçbir çare
düşünmemesi anlaşılamamaktadır. 371. maddeye bir küçük ilavenin yapılması o kadar zor
mudur? Bu ilavenin yapılması ile hem mükellef hem idare hem de takdir komisyonları ve
vergi mahkemeleri, Danıştay daireleri gereksiz zaman.israfından kurtulacaklardır.
Önerim, VUK nun 371. maddesine 6. bent hükmü ilavesiyle, "Bu madde hükümlerine göre
pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanacak mükelleflerin, beyannamelerinde vergi
matrahı olsun veya olmasın mezkur madde icaplarını yerine getiren mükelleflerin
beyannamelerinin süresi içinde verilmiş beyan gibi kabul edilerek, başka bir sebep yoksa
VUK nün 30. madde hükümlerinin kendilerine uygulanmayacağının" ilave edilmesi.
Bu durumda 371. madde ruhunun, tam olarak uygulamaya yansıyacağı kanısındayım.

ZİRAİ URÜN BEDELLERİNDE
MÜTESELSİL SORUMLULUK VE
VERGI TEVKİFATI
Yunus Doğru
SM
Konuyla ilgili önce yasa maddelerini ve bağlı tebliğleri irdeleyelim.
Yaptıkları ve yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak
kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.
(VIJK 11. md)
MGB zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve satımına aracılık eden kuruluşlar ile
'Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından
müteselsilen sorumlu tutmaya, söz konusu ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi
tevkifatının hangi sahada yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. MGB
tarafından belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve
süresinde ilgili vergi dairesine yaratılır. (VUK 1 1. madde eklenen 3418-30).
Gelir vergisi 153 seri nolu genel tebliği 3. şıkkında, "Bu nedenle kurum, kuruluş ve kişiler;
çiftçilerden satırı aldıkları zirai ürünler için yaptıkları ödemelerden (avans olarak ödenenler
dahil) tevkifat yapmak zorundadırlar. Ancak bu tevkifatın yapılmaması halinde, ürünün
çiftçiden satın alanın sorumluluğu olmakla birlikte, bu ürünün daha sonraki safhalarda alımsatımına taraf olanlar da tevkif yoluyla ödenmeyen bu vergi ile buna bağlı ceza ve gecikme
faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. Diğer bir anlatımla zirai ürünlerin çiftçi dışındaki
kişilerden satın alınması halinde; ürünü satın alanlar, bu ürünlerle ilgili gelir vergisi tevkifatını
yapmayabileceklerdir. Bu durumda, tevkif yoluyla ödenmesi gereken vergi ile buna bağlı ceza
ve gecikme faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak mükelleflerin, müteselsil
sorumluluğun dışında kalmayı tercih etmeleri halinde, zirai ürününü kimden satın almış
olurlarsa olsunlar, gelir vergisi '' tevkifatı yaparak ilgili vergi dairesine yatırmak
zorundadırlar."
Ayrıca İstanbul Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müd. zirai ürünleri çiftçi dışında satın
alanlar, bu ürünlerle ilgili gelir vergisi tevkifatının yapıldığına kanaat getirirlerse gelir vergisi
tevkifatını yapmayabileceklerdir. Bu durumda sorumluluktan kurtulmaları söz konusu olmaz.
(VSZ-GVK-11094/13-23/699 sayılı mükteza)
Tevkif suretiyle ödenen vergiler yıl sonunda ilgili mükellefin vergisinden mahsup
edilmektedir.
Şu anda mevcut uygulama bu yöndedir.
Müteselsil sorumluluk müesesesinin bu şekilde muammaya dönüşmesi uygulamacıları ve
mükellefleri tereddüt e düşürmekte yanlış uygulamalara sebebiyet vermektedir. Yasanın açık
ve net olması, yoruma mahal vermemesi gerekir. Aksi halde hüsnüniyet sahibi vergi
mükelleflerinin haksız olarak yüklü vergi cezalarına muhatap kalmaları ayrıca yok yere
yargıyı meşgul etmeleri doğru değildir. Zirai ürün bedellerinde tevkifat ve sorumluluk
müessesesine ilgili yasa maddesinden ziyade önce 151-152 daha sonra 153, GV G. Tebliği ile

yön verilmiştir. Kanımca bu da doğru değildir. Kanun koyucunun net şekilde yasaya koyması
gerekirken daha sonra tamamıyla tebliğle yön verilmesini doğru olmaması gerekir.
Zirai ürün bedellerinin çiftçiden satın alındığı sırada tevkifata tabi tutulması diğer safhalarda
ise alım ve satıma taraf olanların
eğer çiftçiden alındığı sırada tevkifat yapıldığına kanaat getirirler ise stopaj
kesmeyeceklerdir. Bu şekilde sorumluluk devam edecek, şayet her halükarda sorumluluk
dışına çıkması için tevkifat yaparak vergi dairesine yatıracağı tabidir.
Zirai ürünün çiftçi dışında bir tacir veya sermaye şirketi tarafından üretildiğini düşünürsek
durum ne olacak? Bu sorunun karşılığını net şekilde ilgili kanun maddesi ve tebliğde bulmak
mümkün değildir. Bundan sonrası yoruma kalmıştır. Böyle bir duraksamada mükellefin mali
idareden görüş istemesi aylar sürmektedir. Bu sırada mükellef ticari yaşamını da
durduramayacağına göre bu süre zarfında yapılacak yanlış uygulamaların neticesinde
mükellef hakkı olmayan cezalara muhatap kalacaktır. Bu durum hukuk devleti anlayışına ters
düşer kanaatindeyim.Pratikten bir örnek verelim: Bir tacir başka bir tacirden kasap olması
dolayısıyla et aldığını düşünelim. Satış yapan tacir çiftçiden aldığı ürün bedeline ilk safhada
tevkifat yapıp yapmadığına emin olmayan kasap tevkifat ,yapmak durumunda kalacaktır.
Aynı örnek fabrikadan un alan toptancı ve toptancıdan un alan bakkal içinde geçerlidir.
Çünkü VUK 11. md' de "zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alımına ve satımına aracılık
eden kuruluşlar" demektedir. Günümüz ticaret ortamındâ birkaç el değiştiren ürü- nün önceki
safhalarında nasıl hareket edildiğini bilmenin imkanı yoktur. Ayrıca yasada olmasına rağmen,
işlenmiş zirai mahsullerin daha sonraki safhalarda, bu hususla ilgili yasa ve tebliğlerin
karmaşık olması, pratikte mükelleflerce kavranamayışı dolayısıyla uygulanmaktadır.
TOBB Vergi İhtisas Komisyonu Raporu'nda "Müteselsil sorumluluk uygulamasının, anayasal
ilke ve kurallar karşısındaki durumun yasa koyucu tarafından yeniden ele alınması,
kanaatimizce zorunludur. Madde, gerçi anayasa yargısı denetiminden geçmiştir. Ancak
uzatmamak gerekir ki hukuk aynı zamanda içtihatlarla da tekemmül eder. Anayasa
Mahkemesi de aynı konu- da zaman içinde değişik kararlar verebilmiştir. Bu itibarla konunun yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır (Anayasa Mahkemesi kararı, E. 1986/54,
K. 1987/7 T. 193.1987: Resmi Gazete, T. 12/ 1 1 / 1987, S. 19632). Kaldı ki, aynı kararda yer
alan bir muhalefet şerhinde aynen, "devletin, alacağını kolaylıkla tahsil için, kimi ele geçirirse
ondan almaya, Ali'nin borcunu Veli' ye yüklemeye hiçbir kusuru olmayan kimseleri sorumlu
tutmaya kalkması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz denilmek suretiyle konunun ve izlenen
politikaların bir başka yönüne de dikkat çekilmektedir" denmiştir.
Bu itibarla VUK. 11 maddesi ve buna bağlı kanun ve tebliğlerin yeniden gözden geçirilmesi
gerekmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA İNŞAAT
VE ONARMA İŞLERİ
Dr. Ali TURANLI
SMMM
l. GENEL OLARAK
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri, genelde resmi dairelerce ihale
usulüne göre verilen ve yaptırılan taahhüt işleri olarak düşünülmektedir. Resmi ihaleler
dışında kalan özel inşaat işleri, taahhüt olmadığı bu nedenle de G.V.K. md. 42 kapsamına
giremeyeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Gelir idaresinde bu yoruma katılarak
uygulamalarını sürdürmektedir.
2. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA 42. MD. KAPSAMINA GİREN İŞLER
- Gelir vergisi kanununun 42. maddesinde şöyle denilmekte- dir: "Birden fazla takvim yılına
sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar için bittiği yıl kati olarak tesbit edilir ve
tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.
Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve
giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye
ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın mart
ayı sonuna kadar vermeye mecburdurlar."
- Gelir vergisi kanununun 42. maddesinde ve konuyla ilgili bundan sonraki maddelerinde de
taahhüt ve taahhüt işinden bahsedilmemektedir. Yine muhasebe düzeni yönünden ister resmi
ihaleli işler olsun, ister özel inşaat işleri olsun, olayın şekli değişmemektedir.
Vergilendirme yine işin bittiği yıl olarak kabul edilen takvim yılından sonra gelen yıl mart
ayında verilecek beyanname ile idareye kar ve zarar bildirilecektir. İşin devam ettiği yıllar
kâr-zarar çıkarılmadan giderler aktifleştirilerek, çıkacak bilanço ya da işletme hesap özeti
beyanname ile verilecektir. Gelir idaresinin de uygulaması bu yöndedir. Sadece özel
inşaatlarda Gelir vergisi kesintisi yoktur. İhaleli işlerde, her hak edişle birlikte Gelir vergisi
kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır. Bu durum Gelir idaresinin özel inşaatlarda, vergiyi daha
geç tahsil etmesine sebep olmaktadır.
3. HAYAT STANDARDI AÇISINDAN UYGULAMA
- Hayat standardı ile ilgili uygulama: Gelir vergisi kanunu muk. md. 116'da açık şekilde
belirtilmiştir. Şöyle ki "bu maddede , birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma
işlerinde işin devam ettiği yıllar ve bu yıllar için geçerli olan gösterge tutarları göz önüne
alınarak topluca uygulanır."
- Gelir idaresinin konu ile ilgili hayat standardı uygulaması; Taahhüt (resmi ihaleli) işlerinde
işin bittiği yıl devam eden yıllara geçerli gösterge tutarları topluca uygulanmaktadır. Ancak
özel inşaat işleri için, işin devam ettiği yıllarda da hayat standardı gösterge tutarları
uygulanmaktadır.
Gelir idaresi bu farklı uygulamasını sürdürmektedir.
- En üst İdari ve vergi yargısı kuruluşumuz Danıştay'a göre ise;
"Yıllara yaygın inşaat işinde işin, resmi ya da özel taahhüt işi sayılması sadece işin bitim
yılını saptamak açısından önem taşıdığından, özel inşaat işiyle uğraşanlar içinde hayat
standardı esasına ilişkin göstergeler işin devam ettiği yıllar ve bu yıllar için geçerli gösterge
tutarları göz önüne alınarak hayat standardı esasının topluca uygulanması ön görülmüştür."*

4. SONUÇ
İnşaat ve onarım işleri bir bütün olarak düşünülmelidir. Gelir vergisi kanununda da konu
ayrılmamıştır. Bu nedenle özel inşaatları ayrı olarak düşünmek doğru değildir.
Taahhüt işleri ve özel inşaatlar da gerek muhasebe ve kayıt düzeni ve gerekse beyan ve
tarhiyat açısından olayın şekli değişmemektedir.
Bu itibarla işin;
- İnşaat ve onarım işi olması,
- Birden fazla takvim yılına sirayet etmesi hallerinde, bu işlerin gelir vergisi kanunu 42.
maddesi kapsamına girmeleri gerekir.
* Danıştay 4. Dairesi'nin 18.1.1988 tarih ve E. 1986/303 K. 1988/239
* G.V.K. Geçici 35 md.sının 3. fıkrasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önceki şekli dikkate
alınmıştır.

ÇALIŞMA HASTALIĞINA TUTULMUŞ
MUHASEBECİ VE
YONETİCİNİN ACI SONU
Süleyman BİLGE
SMMM
Her gün milyonlarca muhasebeci ve yönetici geç saatlere kadar çalışmaktadır. Bu insanlar bu
gece, yarın gece, daha sonraki gece ve belki de Cumartesi ve hatta Pazar günü bile
çalışacaklardır.
Mecbur oldukları için mi? Hayır. İşlerinden ayrı kalmaya tahammül edemedikleri için
çalışacaklardır. Bunların tatile çıktıklarına veya izin aldıklarına pek az tesadüf edilir.
Kumarbazlar, alkolikler ve herhangi bir şeye müptela olanlar gibi bu kimseler de çalışma
müptelasıdırlar. Bunlar çalışmakolik (Bu kelime İngilizce workaholic' in karşılığı olarak
kullanılmıştır) de diyebiliriz.
Çalışmaolik, herkesten önce büroya gelen ve herkes evine dağıldıktan çok sonra işini terk
eden ve şişkin bir el çantası taşıyan kimsedir. Öğle yemeklerini .masasında çalışırken yer.
Hafta sonlarını ve tatilleri geç kalmış işleri yetiştirmek için bürosunda geçirir. Hazırladığı
projeleri daima vaktinden önce bitirir. Her konuda bilgi sahibidir. Üst yönetim tarafından
hayranlıkla, bir üstleri tarafından şüpheyle ve aynı seviyede olduğu meslektaşlarıyla astları
tarafından da nefretle karşılanır.
Çalışmaolizm aile hayatını ve evliliği mahvedebildiği, arkadaşlıktan zayıflatabildiği gibi bir
kimseye sıhhatini bile kaybettirebilir. Bu nedenle çalışmakolik firma için de zararlıdır. Bir
profesör bunlar hakkında "Çalışmakolikler kendilerini yerleri doldurulamaz kimseler
durumuna getirmek için durmadan çalışan, yetkilerinin bir kısmını astlarına devretmeyi
reddeden, hayranlık duyulacağı veya sevileceği ya da hiç olmazsa kıskanılacağı ümidiyle
gösteriş yapmaya çalışan kimselerdir" demektedir.
Büyük bir firmanın personel müdürü, bu tür bağlılığın firmaya fazla bir kar sağlamadığını
belirterek "Bunlar her şeyi kendilerine saklarlar. Bay beyin olmaktan büyük zevk duyarlar.
Genel müdürün yalnız kendilerinin cevaplayabileceği bir soru sorması kadar onları hiçbir
şey memnun edemez. Ancak hastalandıkları ya da işi bıraktıkları r.aman bunların yaptığı işleri
düzene sokmak için firmanın bir düzine elemanı görevlendirmesi gerekir" demektedir.
Başka bir üst yönetici de, çalıştığı mada önemli bir mevkide bulunan bir çalışmaolik' in ciddi
bir kalp rahatsızlığı geçirişinden sonra meydana gelen olayları şu şekilde anlatmaktadır:
"Genel Müdür, geçici olarak sözü geçen kişinin işini üç kişi arasında bölüştürdü. Bunların bir
tanesi de bendim. Kısa zamanda görevini üzerimize aldığımız elemanın inanılmaz miktarda iş
yaptığını ve astlarına ancak önemsiz işleri bıraktığını keşfettik. Yaptığı işleri bulup çıkartmak
için altı hafta tam bir keşmekeşlik içinde çalıştık."
Özellikle yüksek mevkilerde bulunan kadınların, erkeklerin hakim olduğu bir dünyada,
kendilerini gösterebilme hissinin etkisi altında çalışmaolik durumuna gelmelerine sık sık
rastlanır. Bu tür kadınların uzun saatler çalışarak, sık sık seyahat ederek ve normalin üzerinde
bir çaba göstererek enerjilerinin sonuna kadar kendilerini zorladıkları görülür. Bunlar
çalıştıkları firmadaki hatta rakip firmalardaki meslektaşları tarafından hayranlıkla
karşılanırlar. Bunların çalışma güçlerinin kaynağı da işte bu hayranlık duygusudur.

İşletmelerde çalışmaoliklerin bulunmasının iyi veya kötü olması, bunların işletme için mi
çalıştıklarına bağlıdır. Bunlar bir ast olarak, üstlerine itibar kazandırlar. Ancak üst durumunda
bulundukları zaman da, astların yetişme ve yaratıcı olma imkanını geniş ölçüde sınırlarlar.
Yöneticilerin çoğu, çalışmaoliklerin günde sekiz saatten fazla çalışmadan da verilen işleri en
iyi şekilde yapabilecekleri ve ilerlemek, için her imkana sahip olacakları görüşünde
birleşmektedirler. Bir yönetici bunlar için "Bu gibi elemanlar, normal iş saatlerinde işlerini
bitirirlerse benimle çalışmaya devam edebilirler. Fakat bir eleman her gece büroda çalışırsa,
bu kimsenin ya kabiliyetsiz olduğunu veya kendisine çok iş verildiğini düşünür, ya da ne
yapmak istediğini merak etmeye başlarım" demektedir.
Üst basamaklarda bulunan çalışma koliklerin, her türlü bilgiyi elde etmek istediklerinden
doğan vesveselerini tatmin etmek, fazla mesai gerektirdiği ve kırtasiyeyi arttırdığı için
firmaya pahalıya mal olur. Normal mesai saatlerinde görevlerini dürüst olarak yerine
getirenler çalışmaolik bir üste ayak uyduramadıkları gibi kısa zamanda da maneviyatlarının
bozulduğu görülür.
Hangi taraftan bakarsanız bakın çalışmaolizm, hem çalışmaolik 'in kendisi, hem de çalıştığı
firma için kötü bir Şeydir. Bu konuda bir yazarın çalışmaolik birine söylediği şu sözdeki
gerçek payı inkar edilemez: "Oğlum, çok çalışmayı hemen bırak. Bu şekilde kazanamazsın.
Senin yapman gerekeli şey diğerlerine başarı imkanı sağlamak olmalıdır."
Kaynak: Eskişehir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi yayınlan No: 177 (Yönetim Seçme
Yazılar, derleyen Doç. Dr. Şan Öz-Alp)

SÖZ SİZİN
ROBOT MUHASEBECİNİN HİKAYESİ
H. Atilla ÖZBANK
SMMM
Aşağıdaki bölümlerde 1992 fiyatlarına göre bir ROBOT MU- HASEBECİNİN sadece
HAYAT STANDARDI denilen haksız ve adaletsiz uygulamanın öngördüğü rakama ulaşmak
için kaç adet defter tutması gerektiğinden başlamak üzere bir kısım hesaplamalara dayanan
rakamlar sunmaktayım. Başlangıç noktası ROBOT MUHASEBECİDİR.
Ancak bilinmesi gereken önemli bir hususu belirtmekte fayda görmekteyim. Aşağıdaki
hesaplamaları yapmak geçim sıkıntısı içindeki bendenizin haddine değildir. Bütün hesaplar
ROBOTUN kafasından çıkmıştır.
Öncelikle ROBOT MUHASEBECİ' yi sizlere tanıtmak isterim. Umarım onunla tanışmaktan
zevk alırsınız.
ROBOT MUHASEBECİ başlangıç aşamasında aşağıdaki şartlara haizdir:
1- Büro kirası ödemez. Bürosu yoktur.
2- Kendine uygun dişi veya erkek bir Robot bulamadığı için bekardır.
3- Telefon, elektrik, su, büro mobilyası ve mefruşat gibi ihtiyaçları mevcut değildir.
4- 24 saat hizmet verir.
5- Maliye Bakanlığı'nın onaylayârak Resmi Gazete' de yayımladığı ücret tarifesini gıkı
çıkmadan büyük bir uysallıkla kabullenir.
6- Her muhasebecinin uyması gereken her hususa "Büro açma zorunluluğu" dışında uyar.
Yani;
- Defterleri 3568 sayılı Kanuna, Vergi Kanunlarına, Türk Ticaret Kanunundan tutun Borçlar
Kanun ve diğer bütün Kanunlara, Yönetmeliklere, Tebliğlere ve di6er bütün mevzuata uygun
şekilde tutar.
- Vergi kaçırmaz, kaçırılmasına aracılık etmez,
- Müşteriyle mutlak surette sözleşme imzalar, Sözleşmelerine pul yapıştırmayı unutmaz.
- Devlet Memurlarına ve özellikle Maliye Bakanlığı memurlara saygılıdır.
7- Robotumuz sadece İşletme Defteri tutmaktadır.
8- Esnaf tarafından zam ve defter tasdik parası istemediğinden çok sevilmektedir.
9- Kaçak defter tutmaz. Meslektaşları aleyhine reklam ve haksız rekabet yapmaz.
10- Kırtasiye harcaması bulunmamaktadır.
11- Bütün müşterilerinden zamanında parasını alır. Müşterileri ona çok ama çok saygılıdır.
12- Robot muhasebeci defter kayıtlarını ay içinde mutlaka yapar. Kayıtları yaptıktan sonra
beyanname düzenler. Disiplinlidir,
13- Enflasyona kafasını takmaz.
Umarım kısaca izinle tanıştırdığım ROBOT MUHASEBECİ' yi sevdiniz. Her robot gibi onun
da bir adı var, SMM-2001. Ona bu adın verilmesi. bu hızla devam edilirse, muhasebecilerin
kendilerine yaraşır bir düzen ancak 2001 yılında kavuşabilecekleri tahmin edildiğindenmiş.
İşte bu robotumuz Hayal Standardı kadar,yani 60.800.000: TL gelir elde etmek için defter
başına KDV harç aylık brüt 150.000.-TL ücret almayı kararlaştırmış bulunmakladır.

1 NOLU ROBOT HESAPLAMASI
Yukarıdaki bütün şartlar gerçekleştirildiğinde;
60.800.000.-TL / 150.000.=PL/ 12=:3;3.7 .
Formülden de görülebileceği gibi ayda ortalama 33 – 34 işletme defteri tutmak zorundadır.
Yıllık kazancı 60.800.000.=1'L olmuştur. Bunun üzerinden vergi ödenmiştir.
İlk 20 OOO.UOO: TL lık dilim üzerinden ........................... 5.000.000: TL
ikinci 20.000.000.-TL lık dilim üzerinden...............................6.000.000: TL
Bakiye 20 R00.000.-T.lık dilim üzerinden %35 den....... ........7 200.000 TL
Gelir Vergisi Toplamı....................... .....................................18.280.000.-TL
%7 Fon Payı...................................... ......................................1.279.600.-TL
TOPLAM .................. .............................................................19.559.600.-TL
(Not: Fonlardaki değişiklik Maliye yine karar değiştirir diye dikkate alınmamıştır).
60.800.000.-TL -19.559.600.-TL= 41.240.400.-TL Robot muhasebecinin vergiden sonra
kalan net geliridir. Aylık net geliri ise 3.436.700.-TL dır.
SMM-2001'İN GELİR DÜZEYİ HAKKINDAKİ KİMSEYE
SÖYLEMEDİĞİ DÜŞÜNCELERİ
1- Eğer zarar etmiş olsaydı Hayat Standardı yüzünden ödeyeceği verginin son diliminin % 35
olmasını anlayamamış, neden böyle olduğunu düşünmeye başlamış, kısa devre yapmaya
başlayınca düşünmekten vazgeçmiştir.
2- Yukarıdaki bütün bu işlerin sonunda aylık sadece 3.436.700.-TL kazandığını görünce
çok şaşırmış. Çünkü para Milyarlık vücudunu yağlamaya bile yetmemekleymiş.
3- Bu şartlarda çalışabilen bir insan muhasebeci var mı diye düşündüğünde, İnsan
muhasebecilerin "Büro Açma Zorunluluğunun Olduğunu" hatırlamış. Bürosuz çalışmanın
yasalara aykırı olduğunu fark etmiş. Derhal bir büro açmaya karar vermiş. Ama mobilya
almamış, telefon bağlatmamış. Elektrik ve su gibi şeylere zaten gerek olmadığını düşünmüş.
Yollara düşen SMM-2001 bir büro bulmuş. Aylık brüt kirasının sadece 3 Milyon olması onu
çok sevindirmiş.
2 NOLU ROBOT HESAPLAMASI
3.000.00.-TL x 12=36.000.000.-TL Yıllık kira.
60.800.000.-TL Hayat Standardı.
96.800.000.-TL Yıllık olması gereken hasılat.
96.800.000.-TL / 150.000.-TL / 12 = 53.7
Her ay tutulması gereken defter.
SMM 2001'İN SON DURUM HAKKINDAKİ KİMSEYE SÖYLEMEDİĞİ
DÜŞÜNCELERİ
1- Çok yorulmaya başlamış. Ama robot olduğunu düşünmüş. Yorulmaya hakkı olmadığını
düşünerek ferahlamış.
2- Aynı şartlardaki insan muhasebecileri düşünmüş. Sağ bacağı kısa devre yapmış.
3- Bürosuna gelen müşterilerin oturacak yerleri olmadığını fark etmiş.Müşterileri için 4
koltuk, 1 sehpa, almaya karar vermiş.
4- Artık kendine de bir masa v.e makam koltuğu gerekliymiş. Tabi evraklarını koymak için 2
adet modül kütüphane. Ne de olsa evraklar müşteriler arttıkça çoğalmış.
5- Telefon bağlatmaya karar vermiş. Müşterileri ile irtibatı çok güç olmaktaymış.

6- Müşterileri geldiğinde karanlıkta kalmasınlar diye elektrik kullanmaya karar vermiş. O
müşterilerini çok severmiş.
7- Bazen Vergi Dairelerinde iş yapmaya gittiğinde büro yalnız kalmasın diye bir yardımcı
almaya karar vermiş. Bu yardımcı aynı zamanda çay kahve gibi insan müşterilerinin
ihtiyaçlarını sunarsa iyi olurmuş.
SMM 2001 bütün bu düşündüklerini gerçekleştirmiş. Bakalım neler olmuş?
3 NOLU ROBOT HESAPLAMASI
4 adet misafir koltuğu. Tanesi 1 .000.000.-TL................... 4.000.000.-TL
1 adet sehpa. .......................................................................... 1.000.000.-TL
1 adet SMM-2001 Makam Masası ..................................,..... 3.500.000.-TL
1 adet SMM-2001 Müdür Koltuğu......................................... 2.500.000.-TL
1 adet sekreter masası............................................................. 1.500.000.-TL
1 adet sekreter koltuğu................................... ...................... 1.200.000.-TL
Perdeler ve kornejler ............................................................. 1.500.000.-T'L
2 adet modül kütüphane, Tanesi 1.500.000.-TL dan ............3.000.000.-TL
2 adet çift hat telefon makinesi. Tanesi 1.000.000.-TL..... .2.000.000.-TL Telefon tesis
ve hat ücreti (Robotlara Bedava)......................,.................................. 0.-TL
Avizeler............................................................................ ......1.000.000.-TL Portmanto
....................................................................... .........................2.000.000.-TL Halı
................................................................................. ...............1.500.000.-TL Tabela
................................................................................................ 1.000.000.-TL
Sekretere ve Kendisine 2 adet şeritli hesap makinesi................ 3.000.000.-TL 1 adet
çaydanlık ve demlik......................................................................... 500.000.-TL

1 takım,çay bardağı, tabağı. kaşığı............................ ................. + 500.000.-TL TOPLAM
...............:........:.............................................................................29.700.000.-TL
Aylık Harcamaların Hesabı
Sekreter Maaşı (Asgari Ücret + SSK İşveren Primi)............ .........1.731.555.-TL Sekreterin
öğle Yemeği. Günde 15.000.-TL dan 26 gün
(Sekreter rejimdedir) ....... ............ ...................................................390.000.-TL
Sekreterin Yol Parası. Günde 6.000.-TL dan 26 gün............. ............156.000.-TL Çay-kahve
ve meşrubat masrafları.
Günde 50.000.-TL üzerinden 26 gün ............................. . ...............1.300.000.-TL
.Aylık kırtasiye masrafı ..................................................... ..............1..000.000-TL
Aylık elektrik sarfiyatı ......................................................... ...............200.000.-TL

Aylık su faturası .................. ....................................... ......................150.000.-TL
Han yöneticiliğine ödenen ................................................... ................300.000.-TL
Aylık Isınma Harcamaları ..................................................... ................500.00.-TL
Robotun Aylık Ulaşım Masrafları.
(Hep yaya seyrettiğinden yoktur.) ... ... ...................................... 0.-TL Tahsil edilemeyen
ücretleri tahsil için aylık ortalama
avukat ücreti. (Allah tan dava açılan müşteriler avukata ve
SMM-2001'e kırılmamaktadırlar.
Bu nedenle müşteri olmaya devam ediyorlar.) ............ . .....................500.000.-TL
Büro Kirası ....................:............................... ..............
3.000.000.-TL
Mevzuat takibi için Abone ücretleri aylık ortalaması... ... ..
300.000.-TL
Sair harcamalar.................................... .................. . .......................+. 272.445.-TL
Aylık Büro Harcamaları ................................................. ...................10.300.000.-TL
10.300.000.-TL x 12= 123.600.000.-TL Yıllık Büro Masrafları.
7.425.000.-TL Ayrılan Amortisman.
+ 60.800.000.-TL Hayat Standardı.
191.825.000.-TL Yıllık olması gereken hasılat.
191.825.000.-TL / 150.000.-TL / 12= 106.6 defter- her ay tutulmalıdır. .
SMMM 2001'İN SON DURUM HAKKINDAKİ KİMSEYE SÖYLEMEDİĞİ
DÜŞÜNCELERİ
1- 106 veya 107 adet defler bulmak S:VI'VI-2001'c çok zor gelmiş. Ama bu kadar müşteriyi
İnsan Muhasebecilere rağmen bulmuş. O ne de olsa bir robot olduğundan hiç zorlanmamış.
2- SMM-2001 çok insancıl bir robot olduğundan insan muhasebeciler bu kadar defteri
tutabilir mi diye düşünmekten kendini alamamış. Hemen bir defterin bir insan muhasebeci
tarafından ne kadar zamanda tutulabildiğini hesaplamaya başlamış.
Müşteriden gelen evrakların sıraya dizilmesi ......................... 30 Dakika. Evrakların kanuna
uygun olup olmadığının denetlenmesi. ....................................60 Dakika
Gelir Sayfasına 26 günlük Z raporunun yazılması
(Bir kayıt 30 saniyeden) ......................................................... .13 Dakika
Gelir Sayfasına günde ortalama 1 faturadan 26 faturanın yazılması.
Bir kayıt 45 saniye).................................................................. 20 Dakika.
Gelir sayfasının dört sütunun şeritli makine ile toplanması.......l5 Dakika.
Gelir sayfasının şeridinin puante edilmesi............................. ...10 Dakika.
Gider sayfasının dört sütununun şeritli
makine ile toplanması................................................................ 25 Dakika.
Gider sayfasının şeridinin puante edilmesi............................ ....20 Dakika.
Çıkan mutabakatsızlığın tesbiti, yekünların yazılması........... ....15 Dakika.
Tam iş yaparken çalan münasebetsiz
telefonlara cevap vermek.............:............................................+ 15 dakika

Bir defterin yazıldığı süre ......................................................... 262 Dakika.
KDV beyannamesinin yazılması ............................................ 20 Dakika. Muhtasar
Beyannamenin yazılması ..................................................... + 20 Dakika.
Bir müşteriye harcanan zaman ............................... ...............302 Dakika.
Bir İnsan Muhasebecinin günlük Çağdaş mesai süresi............... 9 Saat.
Bir saat kaç dakika eder? .....................................................
60 Dakika.
Bir mesai gününde kaç dakika vardır?................................
540 Dakika.
KDV beyannamesi Her ayın 25. günü verildiğinden, bir insan muhasebeci pazarları hariç kaç
gün çalışma imkanına sahiptir? ............ 2l gün. Bir insan muhasebeci ayda kaç dakika mesai
yapabilecek dir?...(21x540)...............................................11340 Dakika. Bir insan muhasebeci
ayda kaç defter tutabilir?
11340 / 302='........................................................................ 37 Defter.
Ayda tutulması gereken defter ............................................ = 107
Tutabileceği Defter................................................................ = 37
Tutamadığı Defter................................................................. = 70
SMM- 2001'in Soruları:
1- Bir insan muhasebeci 70 defteri ne yaptı?
2- Müşterisinin dükkanına kadar gidip evrak alan İnsan Muhasebeciler nasıl iş
yapmaktadırlar?
3- Müşterilerinin dükkanına kadar gidip vergi, SSK pirimi, BağKur primi gibi paraları nasıl
toplamaktadırlar?
4- Topladıkları bu paraları birden fazla ödeme merkezine nasıl vermektedirler?
5- Kendi Bağ-Kur primlerini hangi gelirleri ile öderler?'
6- Vergi memurları ters ters baktıklarında onları niye dövmezler? Üstelik bu şartlarda oldukça
önemli hafifletici sebepleri vardır.
7- Yeni ücret tarifesinin altını enflasyona göre% 20 düşük imzalayan Maliye Bakanı'na ve bu
Hükümeti oluşturan partilere önümüzdeki seçimlerde nasıl oy verebilirler?
8- İsyan etmeden bürolarında çalışmaya nasıl devam etmektedirler?
9- ZzııT Pıırzzzt pızzzzt dırzt zzzzzzzz...
Sayın okuyucu, soruların ağırlığı karşısında bunalan SMM- 2001 arıza yapmıştır. Onarımı
için gereken parayı sağlığında temin edemediğinden şimdilik servis istasyonunda
beklemektedir. SMM-2001'in tekrar şerefli mesleğimize dönebilmesini temin etmek üzere bir
yardım kampanyası açtık. Odanız ve siz saygıdeğer meslektaşlarımızın yardımını
beklemekteyiz. Bu zor şartlarda dahi SMM-2001'in tamiri için göndereceğimiz nakit
banknotların sıcaklığı altında sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİR OLABİLMENİN ŞARTLARI
İSMMMO Sınav ve Staj Komisyonu
SORU 1: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMEK İÇİN HANGİ
OKULDAN MEZUN OLMAK GEREKİR?
CEVAP l: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, kamu yönetimi ve siyasi bilimler
dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurumu'nca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde
mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu
fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar.
SORU 2 : KİMLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MİJŞAVİR OLABİLİR?
CEVAP 2 : Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirin
yanında 2 yıl çalışmış olanlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazananlara
birlik tarafından ruhsat verilir.
SORU 3 : STAJ VE SINAVA TABİ OLMADAN KİMLER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLİR?
CEVAP 3 : Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile
kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten
itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde
sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için
sınav şartı aranmaz
SORU 4 : STAJIN YAPILMASI HANGİ DÖNEMLERDE BAŞLA- NIR?
CEVAP 4 : Staja her yılın Nisan, Ağustos, Kasını aylarında başlanır. ( Staj yn. md. 16 )
SORU 5 : STAJA BAŞVURU HANGİ DÖNEMDE YAPILIR? CEVAP 5 : Başvuru staj
yapılacak meslek mensubunun bağlı olduğu ilin odasına Mart, Temmuz, Ekim aylarında
yapılır. ( Staj yn. md. 11 )
SORU 6 : BÜROSU OLAN MESLEK MENSUBUNUN YANINDA STAJA BAŞLAMAK İÇİN
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
CEVAP 6 : Odaya bizzat başvurarak aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur:
* Meslek yasasının 4 md. belirtilen suçları işlemediğine dair savcılıktan alınacak adli sicil
kaydını gösterir belge.
* Yanında staj yapacağı meslek mensubunun muvafakatı ya da meslek mensubunun odaca
belirlenmesi talebi.
* Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi.
(Bu kişiler adayın usul ve furuu ve 2 derecede yakın hısmı olamaz ).
* Oda ve birlikçe belirlenecek diğer belgeler: (staj yn.md. 11))
SORU 7 : BAŞWRU SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
CEVAP 7 : İlgili oda başvuruyu inceleyip kabul etliği takdirde, ilgili aydan sonraki ayı takip
eden yedi gün içinde; odanın ilan tahtasında yedi gün süre ile ilan edilerek öğrenilir.
Örneğin Mart ayında yapılan başvurunun Nisan ayının 7'sine kadar ilan edilmesi gerekir. ( staj
yn. md. 12)

SORU 8 : BAŞVURU ODACA KABUL EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE
İTİRAZ MERCİLERİ VE SÜRESİ NEDİR?
CEVAP 8 : Başvurunun kabul edilmediğine dair kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7
gün içinde Birliğe itiraz edebilir.
Birliğin itiraz üzerine on beş gün içinde vereceği karara, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı nezdinde itirazda bulunabilir. Bakanın kararı kesindir.
(staj md. 13)
SORU 9 : STAJA DEVAM ZORUNLU MUDUR?
CEVAP 9 : Staja devam sorunludur. Staj süresi mücbir sebepler dışında hiçbir zaman
kısaltılamaz ve ara verilemez. (staj yn. md. 17)
SORU 10 : MÜCBİR SEBEPLER DIŞINDA ARA VERİLDİĞİNDE NE OLUR?
CEVAP 10 : Staj yapılmamış sayılır, yeniden staja başlamak zorundadır.
SORU 11 : STAJ YAPILAN YERDEKİ MESLEK MENSUBUWN ÖLÜMÜ, İŞİ TERK,
DİSİPLİN YA DA CEZA UYGULAMASI NEDENİY LE MESLEKTEN AYRILMASI
DURUMUNDA KALAN STAJ SÜRESİ NE OLACAKTIR?
CEVAP 11 : Kalan staj süresi oda tarafından belirlenen bir meslek mensubunun yanında
tamamlattırılacaktır. (staj yn. md.17)
SORU 12 : STAJYERLER İZİNKULLANIR MI?
CEVAP 12 : İş kanununa göre izin kullanabilirler. Yeterlilik sınavı ve odalar arası nakil için
ayrıca 7'şer gün izin verilir. ( Staj i yn. md. 20)
SORU 13 : KAMU KURULUŞLARININ VEYA BİLANÇO USULÜ- NE GÖRE DEFT'ER
TUTAN ÖZEL KURULUŞLARDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞTIKLARI SÜRE STAJDAN
SAYILIR MI?
CEVAP 13 : Bu kuruluşlarda muhasebeyi fiilen sevk ve idare eden kişiler muhasebe
birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olduklarını gazete ile belgeleyenlerin
çalıştıkları süre stajdan sayılır. ( 3568 sy: kn. md:6/b)
SORU I4 : KAMU KURULUŞLARININ VEYA BİLANÇ' USULÜNE GÖRE DEFTER
TUTAN ÖZEL KURULUŞLARDA STAJ YAPILABİLİR Mİ?
CEVAP 14 : Bu kuruluşlarla sözleşme düzenleyen meslek mensubumuzun ve bu kuruluşların
muhasebesini sevk ve idare eden bordrosunda kayıtlı meslek mensubumuzun gözetim ve
denetiminde sadece 1 kişi staj yapabilecektir.(staj yn. md.l5)
SORU 15 : KAMU KURULUŞLARINDA VEYA BİLANÇO USU LÜNE GÖRE DEFTER
TUTAN ÖZEL KURULUŞLARDA STAJA BAŞ- LAMAK İÇİN BAŞVURU NASIL
YAPILIR?
CEVAP 15 : Odaya bizzat başvurarak aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur:
* Stajyer adayının firmanın muhasebe servisinde çalıştığına ve staj yapmasında herhangi bir
sakınca olmadığına dair firma yazısı.
* Stajyer adayının sigorta işi giriş bildirgesi.
* "Vekaletname" olabilir mi?
* Stajyerin çalıştığı firmanın muhasebesini sevk ve idare eden kişi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ünvanlı Odamız üyesi olmalı ve firmada çalıştığını belgeleyen SSK evrakları veya
stajyerin çalıştığı firmada odamız üyesi bağlı meslek mensubu yok ise odamızın çalışanlar
kütüğüne kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin firma ile yaptığı sözleşme örneği.
* Meslek yasasının 4. md. belirtilen suçları işlemediğine dair savcılıktan alınacak adli sicil
kaydını gösterir belge.
* Oda ve birlikçe belirlenen diğer belgeler.
SORU 16: 2 YILLIK ÖN LİSANSDAN MEZUN OLANLAR VEYA TİCARET LİSESİNDEN
MEZUN OLANLAR, 4 VEYA 6 YILLIK STAJLARINI TAMAMLAYANLAR LİSANS
DÜZEYİNDE MESLEKLE İLGİLİ BİR YÜKSEK OKULDAN MEZUN OLDUĞU TAKDİRDE

SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİR OLABİLMEK İÇİN TEKRAR STAJ
YAPACAK MIDIR?
CEVAP 16: Evet 2 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapacaktır.
SORU 17 : SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI YAPILIRKEN
HERHANGİ BİR SINAV VAR MIDIR?
CEVAP 17 : Staj sırasında birinci yılın sonunda ara yeterlilik sınavı vardır. (sınav y:?. md.7)
SORU 18 : 24.07.::992 TARİHİNDE YAPILAN ARA YETERLİLİK SINAVINDA ALINAN
NOT, YETERLİLİK SINAVI ORTALAMASINA SAYILACAK MIDIR?
CEVAP 18 : Alınan not ortalamada göz önüne alınacaktır.
SORU I9 : STAJ SÜRELERİ 1 YILI DOLDURAN VE BİRİNCİ YIL SONUNDA ARA
YETERLİLİK SINAVINA GİRMEYENLERİN DURUMU NE OLACAKTIR?
CEVAP 19 : 2 yıl içerisinde açılacak ilk ara yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.
SORU 20 : SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINDA 2 YILI
TAMAMLAYANLAR NE OLACAKTIR?
CEVAP 20 : 2 yılı tamamlayanlar, yapılacak ilk yeterlilik sınavına katılacaklardır. (sınav yn.
md.7)
SORU 2I : KİMLER YETERLİLİK SINAVINA KATILACAKTIR?
CEVAP 21 : * Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirin yanında 2 yıl
stajını tamamlayanlar.
* 01.03.1989'dan önce serbest muhasebeci ruhsatını almış olup, bu tarihten önce meslekle
ilgili okullardan lisans düzeyinde; mezun olmuş olanlar.
' Kamu kuruluşlarının veya bilanço usulüne göre de(ter tutan özel kuruluşlarda 1. derecede
imza yetkisi ile muhasebeyi fiilen sevk ve idare edenlerden çatıştıkları süre 2 yılı
tamamlayanlar.
· Kamu kuruluşları veya bilanço usulüne göre defter tutan firmalarda 2 yıllık stajını
tamamlayanlar.
SORU 22:SINAVHANGİAYLARDAYAPILMAKTADIR?
CEVAP 22 : Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında yapılır. Sınavın günleri ve yeri sınav
gününden en az bir ay önce resmi gazetede ve odaların ilan tahtasına asılmak suretiyle
duyurulur. (sınav yn. md.9)
SORU 23:SINAVA NASIL MÜRACAAT EDİLİR?
CEVAP 23 : Sınav günü ve yerini belirten ilanı müteakip. belirtilen süre içinde Birliğe,
birlikçe belirlenen belgeleri eklemek üzere doğrudan veya taahhütlü mektupla yapılır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınması. (sınav yn. md. 12)
SORU 24 : SINAVLARDA BAŞARlL1 SAYILMASI İÇİN KAÇ PU AN ALINMASI
GEREKİR?
CEVAP 24 : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikte:
' Stajın birinci yılı sonunda yapılacak ara yeterlik sınavında 100 puan üzerinden alınan not.
' Staj süresi sonunda; yanında staj yapılan meslek mensubunun bağlı olduğu odaya staj
yönetmeliğindeki değerlendirme formu ile 100 puan üzerinden yazılı olarak bildireceği
yetişme nolu.
" Staj süresinin sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olmak için ayrı ayrı konularda 100
puan üzerinden en az 50 puan alınmak şartıyla tüm konuların ayrı ayrı puanları toplanır.
Aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın 100 puan üzerinden en az
60 puan olması gerekir.

Durumları gereğince ara yeterlik sınavı notu veya yetişme notu bulunmayanlarda, bu hususlar
aritmetik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz.
SORU 25 : SINAVI BAŞARAMAYANLAR TEKRAR SINAVA GİREBİLİR Mİ?
CEVAP 25 : Yeterlilik sınavından başarılı otamayanlar, sınav sonuçlarının itan tarihinden
itibaren en çok 3 yıl içinde 3 sınava girebilir. Bu sınavlar 100 ücretinden 60 puandan az not
alınan konuları kapsar. Ve 60 puan almak zorundadır. (sınav yn. md, 21)
SORU 26 : 3 YIL SONUNDA DA SINAVI BAŞARAMAYANLAR TEKRAR SINAVA VEYA
YENİDEN STAJA BAŞLAYABİLİR Mİ?
CEVAP 26 : Başarılı olamayanlar bir daha sınava giremezler, yeniden staja başlayamazlar.
Başka bir deyimle meslek mensubu olamazlar (sınav yn. md. 21 )
SORU 27 : 2 YIL SONUNDA STAJI TAMAMLAYANLAR YETER- LİLİK SINAVINDA DA 3
KEZ SINAVA GİRİP h:AZANAMAYANLAR NE YAPABİLİR?
Cevap 27 : Son kez olarak yazılı bir müracaatla Serbest Muhasebeci olabilmek için staj
değerlendirme yoklamasına girebilir. İlk yoklamayı kazanmadıkları takdirde bir yıl içinde 3
defa girme hakları olup 60 puan almak zorundadırlar. Bunu da başaramazlarsa bir daha
meslek mensubu olamazlar (staj yn. md. 26)
SORU 28 : 2 YIL SONUNDA YETERLİLİK SINAVINA GİRMEDEN SERBEST
MUHASEBECİ OLUNABİLİR Mİ?
CEVAP 28 : * Yeterlilik sınavına girmeden yazılı talep etmek kaydıyla serbest muhasebeci
olabilmek için staj değerlendirme yoklamasına girmek ve kazanmak kaydıyla serbest
muhasebeci olunabilir.
* Staj değerlendirme yoklamasında birinciyi kazanamadığı takdirde 1 yıl içinde 3 defa daha
yoklamaya girme hakları vardır. Sonuçta 60 puan almadığı takdirde serbest muhasebeci
olamazlar.
SORU 29 : 2 YIL SONUNDA YAZILI TALEPLERİ İLE YETERLİLİK SINAVINA GİRMEYİP,
SERBEST MUHASEBECİ OLABİLMEK İÇİN STAJI DEĞERLENDİRME
YOKLAMALARINA DA KATILIP BAŞARAMAYANLAR NE YAPABİLİR?
CEVAP 29 : İlk açılan yeterlilik sınavına girmeli. Birinci sınavı katlanamadığı takdirde 2 yıl
içinde 3 sınava daha girer. Sonucunda da başaramazsa bir daha meslek mensubu olamazlar.

SERBEST MUHASEBECİ
OLABILMENİN ŞARTLARI
İSMMMO Sınav ve Staj Komisyonu
SORU 1 . SERBEST MUHASEBECİ OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTI NEDİR?
CEVAP 1 : Hukuk, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal
Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarından veya denkliği yüksek öğretim
kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından " ÖNLİSANS" seviyesinde
öğrenim görmüş olanlar ile TİCARET LİSESİ ve MALİYE MESLEK LİSE sinden mezun
olanlar staj şartını yerine getirmiş olanlar SERBEST MUHASEBECİ olurlar. (3568 s. kn. md.
5/B)
SORU 2 : STAJ ŞARTI NASIL YERİNE GETİRİLİR?
CEVAP 2 : Meslek adayı 2 yılda bir yapılan yazılı staj değerlendirme yoklamalarına girerek
başarılı olanlar staj şartını yerine getirmiş olurlar. ( staj yn. md. 26)
SORU 3 : STAJ DEĞERLENDİRME YOKLAMASINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ
PUANALMAK GEREKİR?
CEVAP 3 : Yoklamada en ar 60 puan alınması gerekir. Başarıya ulaşmayanların bir yılda 3
değerlendirme yoklamasına girme hakları vardır. ( staj yn. md. 26)
SORU 4 : STAJ DEĞERLENDİRME YOKLAMASINDA BAŞARILI OLMAYAIVLARIN
DURUMU NE OLUR?
CEVAP 4 : Başarılı olamayanlar staj şartını yerine getirmemiş sayılır. Ve bir daha staj
yapmamak üzere ilişiği kesilir. ( Staj yn.md. 26 )
SORU 5 : STAJ SÜRELERİ NE KADARDIR?
CEVAP 5 : Ön lisans düzeyinde mezun olanlar 4 yıl, ticaret lisesi ve benzeri okuldan mezun
olanlar 6 yıl staj yapacaklardır. (3568 sayılı kn. md. 5/B)
SORU 6 : STAJIN YAPILMASINA HANGİ DÖNEMLERDE.BAŞLANIR?
CEVAP 6 : Staja her yılın Nisan, Ağustos, Kasım aylarında başlanır. ( staj yrı. md. 16)
SORU 7 : STAJA BAŞVURU HANGİ DÖNEMDE YAPILIR?
CEVAP 7 : Başvuru staj yapılacak meslek mensubunun bağlı olduğu ilin odasına Mart,
Temmuz, Ekim aylarında yapılır. (Staj yn. md. 11)
SORU S : BAŞVRU NASIL YAPILIR?
CEVAP 8 : Odaya bizzat başvurarak aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur:
* Meslek yasasının 4 md. belirtilen suçları işlemediğine dair savcılıktan alınacak adli sicil
kaydını gösterir belge.
* Yanında staj yapacağı meslek mensubunun muvafakati ya da meslek mensubunun odaca
belirlenmesi talebi
* Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi (Bu kişiler adayın usul ve furuu ve 2
derecede yakın hısmı olamaz ).
* Oda ve Birlikte belirtecek belgeler (staj yn.md.l l)
SORU 9 : BAŞVURU SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?
CEVAP 9 : İlgili oda başvuruyu inceleyip kabul ettiği takdirde, ilgili aydan sonraki ayı takip
eden yedi gün içinde; odanın ilan tahtasında yedi gün süre ile ilan edilir.

Örneğin Mart ayında yapılan başvurunun Nisan ayının 7'sine kadar ilan edilmesi gerekir. (staj
yn. md. 12)
SORU 10 : BAŞVURU ODACA KABUL EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE İTİRAZ MERCİLERİ
VE SÜRESİ NEDİR?
CEVAP 10 : Başvurunun kabul edilmediğine dair kararın, kendisine tebliğ tarihinden
itibaren, 7 gün içinde Birliğe itiraz edebilir.
Birliğin itiraz üzerine on beş gün içinde vereceği karara, tebliğ tarihinden on beş gün içinde
Maliye ve Gümrük Bakanı nezninde itirazda bulanabilir. Bakanın karan kesindir. (stâj md. 13)
SORU 11 : STAJ KİMLERİN YANINDA YAPILIR?
CEVAP 11 : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci' nin yanında
yapılır. (staj yn. md. 15)
SORU 12 : STAJ KİMLERİN YANINDA YAPILMAZ?
CEVAP 12 : Yeminli Mali Müşavirler ile eşi, usul ve fuuru' ndan biri ve 3. dereceye kadar
kan ve sıhri hısımlarının yanında staj yapılamaz. (staj yn. md. 15)
SORU I3 : STAJA DEVAM ZÖRUNLU MUDUR?
CEVAP 13 : Staja devam zorunludur. Staj süresi mücbir sebepler dışında hiçbir zaman
kısaltılamaz ve ara verilemez. (staj yn. md.l7)
SORU 14 : MÜCBİR SEBEPLER DIŞINDA ARA VERİLDİĞİNDE NE OLUR?
CEVAP 14 : Staj yapılmamış sayılır, yeniden staja başlamak
zorundadır.
SORU 15 : STAJ YAPILAN YERDEKİ MESLEK MENSUBUNUN ÖLÜMÜ, İŞİ TERK,
DİSİPLİN YA DA CEZA UYGULAMASI NEDENİY LE MESLEKTEN AYRILMASI
DURUMUNDA KALAN STAJ SÜRESİ NE OLACAKTIR?
CEVAP 15 : Kalan staj süresi oda tarafından belirlenen bir meslek mensubunun yanında
tamamlattırılacaktır. (staj yn. md.17)
SORU I 6 : STAJERLER İZİN KULLANIR MI?
CEVAP 16 : İş kanununa göre izin kullanabilirler. Odalar arası nakil için 7 gün izin verilir.
(staj yn. md. 20)

