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İSMMMO Başkanı
Değerli meslektaşlarım; sizlere işletme Yönetim Merkezleri'nin uzun öyküsünü anlatmak
istiyorum... Lütfen dikkatle okuyun...
Serbest muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavir arkadaşlarım... Gelişmeleri
ayrıntılarıyla bildiğinize inancım tam ama, lütfen dikkatle okuyun...
Bütçe ve Plan Komisyonu'nun değerli üyeleri, sayın müsteşarlarım, değerli Bakanım... Konu
elimizi daha çok yakmadan, çözümler bulalım istiyoruz... Lütfen sizler de dikkatle okuyun...
Vergi Usul Kanunu'na eklenen "Mükerrer madde 175 ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre tutmak zorunda oldukları defterleri ve muhasebe kayıtlarını tutmak
ve yönetim konusunda yardım sağlamak üzere il ve ilçelerde işletme yönetim merkezleri
kurulabilir.
Bu merkezler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalardan en az iki, Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na bağlı odalardan en az üç ve TÜRMOB' a bağlı odalardan
en az iki temsilci tarafından dernekler kanun hükümlerine göre oluşturulur.
Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen mükerrer madde 51; Götürü usule tabi olan mükelleflerden
kendi isteği ile bu maddede yer alan esaslara göre gerçek usulde vergilendirmeyi seçenlerin
kazançları, başvurularını takip eden yılın başından itibaren 3568 sayılı kanuna göre yetkili
meslek mensuplarınca veya (...) İşletme Yönetim Merkezlerinde defter tutulmak suretiyle
gerçek usulde tespit edilir...
Geçici madde 38
İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler yazılı olarak başvurdukları tarihi
izleyen takvim yılı başından itibaren, defterlerini 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek
mensuplarına veya... İYM' de tutturanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren mükelleflerin beyan edecekleri kazançları, (...) hayat standardı
esasına göre belirlenen kazancı aşması halinde aşan kısmının;
1993 takvim yılında % 60'ı
1994 takvim yılında % 40'ı
1995 takvim yılında % 20'si
vergiye tabi tutulmaz.
Yukarıya aldığımız mükerrer 175. madde ile ilgili değişiklik 11 Ocak 1993'de Vergi
Konseyi'nde dile getirilmiş, TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Mustafa ÖZYÜREK bunun
3568 sayılı meslek yasamıza aykırı olduğunu, böyle bir tasarının yasallaşmasına izin
vermeyeceklerini dile getirmişlerdir.
Birlik Genel Başkanımız tasarıyı 12 Ocak 1993 tarihinde odalarımıza göndererek ivedi olarak
görüşlerimizin iletilmesini istemiştir.

Bu arada şöyle bir saptama yapmak istiyorum: Olaya son derece duyarlı olan merkezi
örgütümüz TÜRMOB, gereken önemi göstermiştir. Gene sorunun bilincinde olan ve mesleki
sorumluluklarını gösteren odalarımız da raporlarını hazırlayarak, seri biçimde Birliğe
ulaştırmıştır. Sonuç olarak saf üyeden, Danışma Meclisi üyelerimize, odalardan Birliğe
kadar bütün birimler, "Meslek elden gidiyor" vaveylası yerine, duyarlı ve olgun örgüt üyeleri
tavrını göstermişlerdir.
Öte yandan konuyla ilgili olarak Gelirler Genel Müdürlüğü, TÜRMOB merkezine 27.01.1993
tarihli bir yazı yollayarak Vergi . Konseyi'nin yapılacak ilk toplantısında konunun
görüşüleceğini belirten bir yazı yollamıştır.
Odamız da böylesine önemli bir konuyu; Danışma meclisimiz ile geniş tabanlı toplantılar
yaparak buradan çıkacak görüşleri rapor halinde birliğimize ve kamuoyunun bilgisine
sunmaya karar vermiştir.
23 Ocak 1993 Cumartesi günü Danışma Meclisi ve 28 Ocak 1993 Perşembe günü de Nejat
Koyuncu Toplantı Salonu'nda yu- karıdaki karar doğrultusunda toplantılar düzenlenmiş olup,
önerilen görüşleri ve mücadele yollarını da 29 Ocak 1993 Cuma günü ;bir rapor haline
getirilerek aynı gün Odalar birliğimize iletilmiştir.
"TÜRMOB'A GONDERİLEN RAPOR"
(29.01.1993 Tarih ve 364 sayı ile)
Götürülük müessesesi ile ilgili olarak 213 sayılı V.U.K. ve 193 sayılı G.V. kanununda
yapılması düşünülen değişikliklerle oluşturulmak istenen "İşletme Yönetim Merkezleri" ile
götürü usule tabi mükelleflerin, gerçek usule geçişlerini özendirmek için yapılan tasan
hakkında odamızın görüşleri şunlardır:
A) V.U.K.'na eklenen mükerrer madde 175: Fransa ve Almanya uygulamalarından karma
yapılarak ülkemize uygulanmak istenen "İşletme Yönetim Merkezleri esasta 3568 sayılı
meslek yasamızın tarafsızlık ruhuna aykırı olup,45. maddemizde böyle bir uygulamaya olanak
tanımamaktadır.
KİT leri özelleştirmek isteyen hükümetin, muhasebe mesleğini devletleştirerek yeni bir KİT
yaratması bir hayli düşündürücüdür. Alıntı yapılan Fransa'da bu birimlerde defter tutturulmak
istenmiş, muhasebe meslek kuruluşları bu istemi engellemiş, şu anda sadece, üyelerine
yönetim biliminin her alanı ile ilgili sorunlarına çözüm bulmakta ve de üyelerine ait bilanço
ve gelir tablolarına şekil ve içeriğindeki uyumsuzlukları bulmak ve düzeltilme- si yönünde
perspektif vermektedir.
Ülkemizde ise bunun bile uygulanmasına olanak yoktur, çünkü % 90 işletme esasına tabi
mükellef vardır. Bugüne kadar hiçbir yetki verilmeyen serbest muhasebeci ve serbest
muhasebeci mali müşavirlere yine güven duyulmayarak, muhasebe mesleği devlet tekeline
alınarak mesleğin bağımsızlığına dinamit atılmak istenmiştir.
Öz olarak mükerrer 175. maddenin tümüne karşı olup yasallaşmaması için;
1- Telgraf çekilmesini
2- Sürekli basın toplantıları yapılmasını
3- Siyasileri tanıyan tüm meslektaşlarımızı seferber ederek lobi oluşturulmasını
4- Paralı gazete ilanları verilmesini
5- Odalarımızdan temsilci ve meslek mensubu verilmeyeceğini şimdiden deklere edilmesini

6- Yürüyüş ve bunun gibi demokratik eylem haklarımızın kullanılmasını, yasa yürürlüğe
girerse iptâl davası açılmasını
7- Tüm bunlara rağmen sonuç alınamazsa ruhsatlarımızın Maliye Bakanlığı'na postalanmasını
öneriyoruz.
B) Gelir Vergisi'ne eklenen mükerrer madde 51;
Götürü usulden işletme esasına geçiş için yapılan çalışmaları doğru bulmamıza rağmen,
önerilen maddenin uygulamasının mümkün olacağını zannetmiyoruz. Bu bölümde az vergi
vermeye alışık olan esnafın hayat standardı gibi, her sene artan, kendisi için yüksek olan bir
vergiye yanaşmayacaktır.
Bunun yerine götürülük esasına uyup uymadıkları kontrol edilsin. Bu uygulama ile yaklaşık
900.000 götürü vergi mükellefinin % 90'ı gerçek usule geçecektir. Bakanlığın denetim
elemanlarının sayısı yeterli olmadığı için 3568 sayılı ruhsatlı meslek mensuplarından
yararlanılması gerekmektedir.
C) Geçici madde 38; İşletme hesabı esasına tabi mükelleflerini ruhsatlı meslek mensuplarına
defterlerini tutturdukları takdirde; hayat standardını aşan kısma 3 yıl için yapılacak indirimler
geniş bir ilgi görmeyecektir. Çünkü ilimizde yaklaşık 3000 yetkisiz muhasebeci olup, bu
kişiler kayıtları tutmadığı için, beyannameleri hayat standardı üzerinden düzenlemektedirler.
Vergi bilinci olmayan, ruhsatlı meslek mensubunun önemini bilmeyen mükellef, daha fazla
vergi vermemek için bu madde değişikliğine de ilgi duymayacaklardır.
Gelir vergisine eklenecek maddeler yerine:
1. Götürülük esaslarına uyulup uyulmadığı, meslek mensuplarımızın da yardımıyla kontrol
edilmesini,
2. Bu uygulamayla büyük oranlarda gerçek usule geçiş olacağından, gerekiyorsa bir yıl
ücretsiz, gerekiyorsa tarifeyi % 50 indirimli, gerekiyorsa ekonomik, durumu çok zayıf olan
esnaftan hiç muhasebe ücreti almamayı,
3. Hayat standart’ ı müessesinin kaldırılmasını,
4. Vergi oranlarının düşürülmesini,
5. İşletmeden bilançoya geçişte hadlerin artırılmamasını, 6. Tüm beyannamelerde ruhsatlı
meslek mensubunun imzasının aranmasını öneriyoruz.
Yukarıdaki açıklama ve önerilerimiz dikkate alındığında; süreç içerisinde götürülüğün
kalkacağını, belge düzeninin oturacağını, işletme esası yerine % 90 bilanço esasına
geçileceğini, uluslararası standartlara göre kayıtların tutulacağını, bu kayıtların yetkili
kişilerce kontrol edilmesi ile gerçek vergilerin toplanmasını sağlayacaktır. Diğer bir anlamda
gerçek kazançlar vergilendirilecek olup, buna da toplumun tüm kesimleri hoşgörüyle
bakacaktır."
2. 2.1993'de düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile yukarıdaki raporu kamuoyuna aktardık.
Konuyu geniş bir zeminde tartışmak üzere önce 6.2.1993'de İstanbul'da, sonra da
13.2.1993'de hemen bir hafta sonra Ankara'da, sayın bakanın da katıldığı paneller düzenlendi.
Bu süreç içinde 11.2.1993'de sayın Oral' la görüştük. 12.2.1993'de de Ankara'da bir başkanlar
toplantısı yaptık.
16.2.1993'de TRT 1'de radyo programında, 22.2.1993'de de TV 1'deki bir canlı yayın
programda IYM' yi anlattık. Karşı olduğumuz noktaları ve önerilerimizi milyonlara aktardık.
Bu noktada bir olayı sevinçle belirtmek istiyorum: 23-28/ 2.1993 tarihlerinde yaptığımız
toplantılar ve alınan karar gereğince uygulanan "protesto telgraf' eylemi ile 6-2-1993
panelimizin etkileri sonucu, tasarıdan İYM' lerle ilgili dernek statüsünde , örgütlenme olayı

kooperatife (şimdilik) dönüşmüştür. Ayrıca gene çok önemli bir geriletme de hızla boy veren
olgun tavırlarımız sonucu gelişmiştir: Tasarıda yer alan, "...3568 sayılı kanuna göre meslek
mensuplarınca ve Vergi Usul Kanunu'na göre oluşturulan İYM' lerde tutulan defterleri
üzerinden hesaplanan kazancın, ha- yat standart’ ı esasına göre belirlenen kazancı aşması
halinde..." diye süren bölümde, IYM' lerde "defter tutturulması hali" tasarıdan çıkarılarak,
Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilmiştir.
23.2.1993'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na çağrıldık. Genel başkanımızın üç gün boyu
görüşlerimizi dile getirdiği toplantılardan birine de İstanbul Odası olarak katıldık ve
görüşlerimizin dikkatle dinlendiğini ve öneme alındığını gözlemledik.
'Türk Vergi Sisteminde Öneriler" başlıklı; YMM Sayın Muhlis Selçik, Yrd. Doç. Dr. Sayın
Ayşegül Mutlu, Dr. Sayın A. Bumin Doğrusöz ve Dr. Sayın Veysi Sevgi hazırladıkları
çalışmayı ise, 19.3.1993'de basının dikkatine sunduk.
Binlerce telgraf çektik ve onlarca ilgili insana görüşlerimizi tek tek anlattık. IYM meselesi
hâlâ komisyonda ve sayın bakanın Mayıs'tan önce çıkarırım demesine karşın, büyük olasılıkla
yaz sonuna kalacak. Yeni yasama döneminde meslektaşlarımızın yararına gelişmeler
bekliyoruz. Konu mutlaka bizim inisiyatifimizde gelişmelidir. Bu inancımızı
gerçekleştirebilmenin asıl yolu da, sizlerin bize güveni ve sonsuz desteğidir.

GÜÇ VERELİM, GÜÇLENELİM
Uğur BÜYÜKBALKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
Göreve başlamamızın üzerinden sadece üç ay geçti. Bu dönemin bir ara bilançosunu çıkartıp,
var olan durum ve hedeflerimiz konusunda yeni saptamalar yapılması gerektiği inancındayım.
Yıllardır bir meslek olarak tanımlanamayan, hep belirleyici olduğumuz halde göz ardı edilen
bir meslek grubunun mensupları olmamız ve meslek sorunlarının çözümünden çok iç
kavgalarla geçen 2 yılın ardından meslektaşlarımızın, sorunlarının bir anda çözülmesini
beklemeleri doğaldır.
Değerli Meslektaşlarım, Seçimler sırasında sizlere sunduğumuz programımızdaki her
düşünce, her öneri TÜRMOB kurullarında bulunan tüm arkadaşlarımın taahhüdü altındadır.
Verdiğimiz sözlerin hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığımız mesleğimize olan
inancımız kadar tamdır.
Geçen üç aylık dönemdeki uygulamalarımız da bunun en canlı kanıtıdır. Eleştiriye ve öneriye
her zaman açığız. Yapıcı eleştiriler doğruları daha çabuk bulmamız konusunda bizlere ışık
tutacaktır.
Göreve başlamamızın ilk ayı mevcut durumun analizini yapmak, sistemi revize etmek ve
gelinen son durumu değerlendirmekle geçti. Birinci ayı doldurduğumuz ilk gün, mesleğimizin
kurumsallaşmasında, meslektaşlarımızın yasadan kaynaklanan hak ve yetkileri ile
sorumluluklarının tespitinde çok önemli işlevi olacak bir dizi yasa değişiklik önerimizi Maliye
ve Gümrük Bakanlığına verdik.
Hazırladığımız yasa önerilerimizle, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin yaptığı işler
vesilesi ile yetki ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler ve bizlere yeni iş olanakları
yaratmayı hedefleyen, korsan muhasebecilerle mücadeleyi kolaylaştıracak birçok hüküm
bulunmaktadır. Bizler kurumsallaşma ve kimlik mücadelesinin hayallerle değil somut
uygulamalarla gerçekleşeceğini hiç unutmuyoruz.
Kasım -1992 sonunda stajyer sınavlarını gerçekleştirdik. Bu dönemde sınava giren aday
meslek mensuplarımız, çok iyi gözledikleri artık sınavları onların gerçek bilgi ve becerilerini
ölçecek daha çok uygulamaya yönelik güncel sorun ve çözümlerden oluşuyordu.
Bu konuda ana problem, günlük çözümler değil kalıcı, ilke ve yöntemleri ve belli
uygulamaları hayata geçirebilmektir. Gerek aday meslek mensuplarımızın staj eğitim ve sınav
işleri gerekse de, meslektaşlarımızın mesleki eğitim sorunun çözümünde yegane yol olan ve 2
yıldır lafı ile oyalanılan "TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ" kurulması çalışmalarımız
da 26.01.1993 günü Resmi Gazete' de yayınlanan Yönergesi ile hayata geçmiş oldu.
21.02.1992'de I. Başkanlar Toplantımızı Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer ORAL' ın
katılımı ile gerçekleştirdik. Burada mesleğe yeni gireceklerin başvurularında aranacak
kriterler Başkanlarımızla birlikte tespit edildi ve başvuruda ilk müracaat mercii yeniden
Odalarımız haline geldi. Bu, merkezi yapı ve otoriteyi sarsmadan yerel örgütlere olan
güvenimizin en somut ilkesidir. Odalarımız her türlü sorunun çözümüne yetkin örgütler haline
mutlaka getirilecektir.

Değerli Meslektaşlarım,
İlk kez ücret tarifemiz, zamanında yayınlandı ve ilk kez bu tarifenin bir Asgari Ücret tarifesi
olduğu gerçeği olağanüstü gerçekleştirdiğimiz Başkanlar Toplantısı'nda tartışıldı ve
sonuçlandı.
Artık her meslek mensubumuzun reel ücretini kendi belirleyeceği, bu ücretin bir takım
makamlarca onaylanarak "ASGARİ" bir değer değil üretimimizin bir karşılığı olacağı gerçeği
gözler önüne serildi. Bir takım unsurlar bu konuyu anlatmakta güçlük çekseler de biz bunun
bir süreç işi olduğunu herkesin her şeyi aynı anda algılamasının ve yorumlamasının güç
olduğunu, biliyoruz. Mesleki politikalar üretmek, kurumsallaşma ve kimlik mücadelemizde
hiçbir şeyi "ASGARİ" düzeyde kabul etmiyoruz.
Muhasebe mesleğine duyulan ihtiyacı arttırmak için yeni alanların mücadelesi verilmelidir.
Kısaca;
a).Muhasebeciye olan güveni sağlamalıyız.
b) Diyalog. uzlaşma ile sorunları çözmeli, kısır tartışmalardan kaçınmalı, kurumlarımıza sahip
çıkmalıyız.
c) Muhasebe mesleğine olan ihtiyacı artırarak, gelir getirici alanlar yaratmalıyız.
Böylece, mesleğe ve meslektaşa olan ihtiyaçtan dolayı yeni alanların açılmasıyla çıkan
pastanın paylaşımı artacak, meslektaşlarımızın ekonomik anlamda kalkınması sağlanacaktır.
Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, örgütlenmesini tamamlamış, 71 Odası, 700 yönetici,
40.000 meslek mensubu ve üç yıllık deneyimi olan bir kurumuz.
Bu özelliğimizi iyi bilmeli, iyi özümlemeliyiz. Kurumlarımıza ve yöneticilerimize sahip
çıkarak, birbirimizi motive etmeli, omuz verip güçlendirmeliyiz.
Son olarak;
Doğan çocuk emekleme devrini tamamlamış ayağa kalkmıştır. Hep beraber çocuğu yürütelim.
1993 yılının meslek politikalarıyla, medyanın gündemine girdiğimiz bir yıl olmasını içtenlikle
diliyorum.

SERBEST MESLEK ERBABINA
TANINAN GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ
Dr. Veysi SEVİĞ
YMM
Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil
edilen para va ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden
bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. (Gelir Vergisi Yasası
Madde: 67)
Serbest meslek kazancının belirlenmesi sırasında aşağıda yazılı giderler hasılattan
indirilmektedir:
Mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen işyeri kirası (İkametgahlarının bir kısmını işyeri
olarak kullananlar, ikametgahın tamamı için ödedikleri kira ve ısıtma ve aydınlatma gibi
sair giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı,
ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar ise amortismanın
yarısını gider yazabilirler.)
- Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma,
telefon, kırtasiye giderleri, müstahdem ücretleri, meslek, ilan ve reklam vergileri ile
işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar,
- Mesleki faaliyetin ifasında başkalarına gördürülen hizmet için ödenen bedeller paralar,
Alınan meslek kitapları ve meslek dergileri için ödenen bedeller ve mesleki teşekküllere
ödenen aidat,
- Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre
ile sınırlı olmak koşuluyla)
- Mesleki ifasına lüzumlu aletlerin, eczaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan
giderler,
- Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaş eşya için Vergi Usul Yasası hükümlerine
göre ayrılan amortismanlar, (Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması
halinde ortaya çıkacak zararlar da dahil).
- Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik
aidatları,
- Mesleki faaliyetle ilgili olarak yasa, ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar,
- Yukarıda belirtilen giderler dışında kalan, işle ilgili şehir dahili nakil vasıtaları ücretleri ile
posta, telgraf ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler, (Bu giderlere karşılık olmak
üzere yükümlüler diledikleri takdirde 300.000 liradan fazla olmamak kaydıyla gayri safı
hasılatlarımız yüzde 10'unu götürü gider yazabilirler).
Şehir dahili nakil araçları ücretleri ile posta, telgraf ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderlere
karşılık olmak üzere götürü olarak indirim konusu yapılacak miktar 1992 yılı için 300 bin lira
olarak saptanmıştır. (22. 12.1992 gün ve 92/3892 sayılı Bakanlar Kurulu karan).
-

Götürü olarak indirim konusu yapılabilecek miktar Bakanlar Kurulu Karan ile her yıl
yükseltilmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı gereği olarak serbest meslek erbabının
yapabileceği indirim miktarı bu konuda ayda 25 bin lira gibi komik bir rakamdır.
Serbest meslek erbabının bugünkü yasal düzenleme gereği olarak yapmış bulunduğu özel
araba giderlerini kayıtlarına intikal ettirebilme olanağı söz konusu olamamaktadır.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan ve kamuoyunca Vergi Reform yasansı olarak takdim
edilen vergi yasalarında değişiklik yapılmasını öngören tasan ile serbest meslek erbabının
evanterine dahil bulunan binek otomobillerinin giderlerinin ve amortismanlarının yansının
kayıtlara intikaline olanak sağlanması amaçlanmıştır. Eğer, tasarıdaki öneri gerçekleşirse
bundan böyle serbest meslek erbabı envanterine dahil bulunan binek araçlarına ait giderlerin
yansını kayıtlarına intikal ettirebilecektir.
Serbest meslek erbabı, bilindiği üzere, mesleki kazançlarını Vergi Usul Yasası hükümlerine
göre tutmak zorunda olduğu "Serbest Meslek Kazançları Defteri"ne göre belirler.
Serbest meslek erbabı hayat standardı uygulaması açısından farklı bir durumla karşı
karşıyadır. Bilindiği üzere serbest meslek erbabının hayat standardı temel gösterge rakamı
asgari ücretin bir yıllık tutarının 2.8 katı olarak belirlenmektedir.
Serbest meslek erbabının faaliyet alanı geniş ve ticari faaliyete göre yorucu ve yıpratıcı bir
uğraş olarak görünmektedir. Bu alanda faaliyet gösterenlere veya uygulaması açısından hiç
bir kolaylık tanınmadığı gibi aksine özellikle götürü diğer uygulamasında son derece tutucu
bir tavır alınmıştır. 1992 yılı için tanınan aylık 25 bin liralık götürü gider indiriminin
ekonomik koşullar dikkate alındığında hiç bir anlamı yoktur.

TEŞVİKLİ YATIRIM MALLLARINDA
KDV UYGULAMASI
Mustafa GÜNDOĞDU
İst. Defterdarlığı Gelir Md.
GİRİŞ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 46'ncı maddesine 3099 sayılı Kanunun 4'ncü
maddesi ile 6'ncı fıkra eklenmiştir.
"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen
yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, bu verginin fiilen
indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenir. Bu erteleme 6183 Sayılı Amme
Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri
uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde
gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 Maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar
için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince
zamanaşımı işlemez." şeklindeki fıkra hükmü ile, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
tarafından verilen teşvik belgelerine bağlanan yatırımlarda kullanılacak yatırım mallarının
ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (ithalde alınan Katma Değer Vergisi) nin
gümrükte ertelenme esası getirilmiştir.
Söz konusu Kanunun 46/6'ncı maddesi gereğince yapılacak erteleme işlemi aşağıda
açıklandığı gibi gerçekleşecektir.
ERTELEME:
- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen
yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken ithalde alınan Katma Değer Vergisi, 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 43/4 ncü maddesi hükmü gereğince Gümrük
İdarelerince tarh ve tahakkuk ettirilerek, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı
tarihe kadar ertelenecektir.
- Teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda kullanılacak yatırım mallarının ithalinde ödenmesi
gereken ithalde alınan Katma Değer Vergisi'nin ertelenebilmesi için, söz konusu yatırım
mallarını ithal edecek yatırımcının, ithal edilen yatırım malları dolayısıyla ertelenen Katma
Değer Vergisi miktarı kadar teminat vermesi ve ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgesi ile ithal edilecek yatırım malları gösteren çeki
listesinin birer örneğini Gümrük İdaresi'ne ibrazı yeterli olacaktır. Bu erteleme işleminde,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 nci maddesindeki süre
dikkate alınmayacak ve ertelenen Katma Değer Vergisi'ne tecil faizi uygulanmayacaktır.
** 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanunun 48 nci maddesinde;
amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut hacz olunmuş malların
paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile
istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı
makamlarca amme alacağının iki yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunacağı hükmü
getirilmiştir.

GÜMRÜK İDARESİNDEKİ ERTELEME İŞLEMİ:
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen Teşvik Belgelerinde kayıtlı yatırım
mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi'nin ertelenebilmesi için; Maliye
ve Gümrük Bakanlığı (Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından tasdik edilen 2 nüsha çeki listesi
ithalatçılara, Gümrük İdarelerine ibraz edilecektir. Gümrük İdareleri Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'ndan (Kontrol Genel Müdürlüğü'nden) teyit almadan ithal işlemini
yapacaklardır. Bu ithal işlemi sırasında ithalat rejimine istinaden istenmesi gerekli olan diğer
belge ve bilgiler de mükelleflerce ibraz edilecektir. İthalatçılar çeki listesi ile birlikte listeyi
tasdik eden makamın tasdik yazısını da ibraz edeceklerdir. Bu ithalat sırasında Gümrük
İdareleri Teşvik Belgesi'nin aslını görecekler ve bir örneğini beyannameye eklemek üzere
alıkoyacaklardır. İthalatı müteakip çeki listesinin bir nüshası gümrüklerce alıkonulacak diğer
nüshası da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na ibraz edilmek üzere gerekli meşruhatlar
verildikten sonra mükellefe verilecektir. Ayrıca bu çeki listesinin bir fotokopisi de
Gümrüklerce tasdik edilerek Katma Değer Vergisi'nin ertelenmesinde verilen teminatın
ileride çözülmesinde kullanılmak üzere yine yatırımcı- ya verilecektir.
İTHALATI DOĞRUDAN TEŞVİK EDİLEN YATIRIM
MALLARINDA DURUM:
9.3.1991 gün ve 20809 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 254 sayılı genelgenin 9 ve 10 ncu
maddelerinde yapılan düzenlemeye göre;
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan alınan yatırım teşvik belgesine istinaden alınan
ithal müsadesin de kayıtlı eşyanın aynı zamanda, İthalat Rejimi eki İthalatı Doğrudan Teşvik
Edilen Yatırım Malları Listesi'nde kayıtlı olması ve yatırımcılarca eşyanın ithalatının bu
listeye istinaden yapılması durumunda, ayrıca Teşvik Belgesi ve çeki listesi aranmayacaktır.
Ancak, Genelge' nin 10. maddesinde de, ithalatı yapan yatırımcılar, ithal ettikleri söz konusu
yatırım malları nedeniyle ödenmesi gereken İthalde Alınan Katma Değer Vergisi'ni, 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 46/6 ncı maddesi gereğince KDV ertelemesi
talebinde bulunması halinde, Teşvik Belgesi'nin aslı ile tasdikli liste (sadece KDV
ertelenmesinde kullanılıp bilgi için DPT.ca tasdik edilen eşya listesi) aslı görülerek bunların
bir örneği beyannameye eklenecek, ayrıca düzenlenecek bildirim formülünde alınan teminatın
cins, nevi ve miktarı da belirtilecektir. Aynı belgeler 9. maddede belirtilen ithalatta KDV
ertelemesi talebinde de istenilecektir. Yatırımcılar, Katma Değer Vergisi'ni peşin ödemek
istemesi halinde, KDV nakden tahsil edilerek bu belgeler aranmayacaktır.
ERTELEME UYGULAMASINDAN YARARLANACAK OLANLAR:
Erteleme uygulamasından yararlanabilmek için, teşvik belgeli yatırım malını ithal edenin,
gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi olması ve bu malın indirim hakkı tanınan
işlemlerde kullanılması zorunludur.
ERTELEME UYGULAMASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR:
- Gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi olmayanlar. Ör. Katma Değer Vergisi
mükellefiyeti söz konusu olmayan bir banka, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan
aldığı teşvik belgesine istinaden bilgisayar ithal etmiştir. Bu bilgisayarla ilgili ithalde
ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi ertelenmeyecektir.
- Faaliyetleri münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerden oluşan mükellefler.

Ör. Faaliyeti tamamıyla 150 m2 nin altında konut inşa edip satmak olan bir şirket, teşvik
belgeli olarak bir inşaat makinesi ithal etmiştir. Bu makinenin ithalatı sırasında hesaplanacak
Katma Değer Vergisi, dahilde indirim konusu yapılamayacağından, bu verginin ertelenmesi
mümkün değildir.
- Katma Değer Vergisi mükellefi olmakla beraber ithal ettiği teşvik belgeli yatırım malını,
indirim hakkı tanınmayan işlemler de kullanacak olanlar.
Ör. Yatırımcı hem beyaz eşya ticareti, hem de 150 m2'nin al- tında konut inşa edip satmak
ticari faaliyeti ile iştigal etmektedir. Bu yatırımcıya münhasıran 150 m2 nin altında konut
inşaat işinde kullanmak üzere bir iş makinesi ithal etmiştir. Mükellefin 150 m2 nin altında
konutların teslimi Katma Değer Vergisin' den istisna olduğundan, bu işte kullanılan iş
makinesinin ithali dolayısıyla yükleneceği Katma Değer Vergisi, indirim konusu
yapılamayacağından, 150 m2 nin altındaki konut inşaatında kullanılacak teşvik belgeli
makinenin ithalatında hesaplanan Katma Değer Vergisi, erteleme uygulamasından
yararlanmayacaktır.
ERTELEME KAPSAMINA GİREN MALLAR:
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan alınan yatırım teşvik belgesine dayanılarak ithal
edilen mallardan Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 46/6 ncı maddesine göre erteleme
kapsamına;
- Teşvik belgesi kapsamında
- İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılacak,
- Vergi Usul Kanunun 313. maddesine göre amortismana tabi tutulması gereken veya bu
malların imal ve inşaatında kullanılacak olan (sarf malzemeleri dahil), yatırım mallan
girmektedir.
Bu özellikleri topluca taşımayan malların ithalinde ödenmesi gereken verginin ertelenmesi
mümkün değildir.
YATIRIMIN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM:
Yatırımın, Teşvik Belgelerinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, gümrük
idarelerince tahakkuk ettirilerek ertelenen ithalde alınan Katma Değer Vergisi tahakkuk
ettirildiği tarihten itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 nci maddesine göre ilgili yıllar için geçerli olan tecil faizleri % 50 zamlı
uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemeyecektir.
İTHALDE ERTELENEN VERGİYE AİT TEMİNATIN ÇÖZÜLMESİ:
Mükelleflerce, yatırımın gerçekleştiği tarihten sonra mal teslimleri ve hizmet ifaları
dolayısıyla vergi dairesine beyan edilip ödenen Katma Değer Vergisi toplamı, yatırım
mallarının ithalinde ertelenen Katma Değer Vergisi toplamına ulaştığında, söz konusu tecil
tutarında Katma Değer Vergisi ödendiğine dair, vergi dairesinden alınacak bir yazı, ilgili
gümrük idaresine ibraz edilecek ve gümrük idaresince de daha önce yatırım mallarının
ithalinde tahakkuk ettirilecek tecil edilen (ertelenen) Katma Değer Vergisi terkin edilecektir.
Terkin edilen vergi ödenmediği için, hiçbir şekilde indirim konusu yapılması veya gider
yazılması mümkün değildir.
TEMİNAT ÇÖZÜLMESİNDE USUL VE ESASLAR:
Teşvik belgeli yatırımın mallarının ithali sırasında ertelenen vergiler nedeniyle gümrük
idarelerince alınan teminatların çözümü için asli şart, ithalatın gerçekleştiği tarihten sonra

ödenen vergiler toplamının tecil edilen vergiler toplamına ulaşmasıdır. İthalatın gerçekleştiği
tarih ise malların gümrükten çekildiği tarihtir. Bu şartın gerçekleşmesinden sonra mükellef
her bir gümrük idaresini, bu gümrük idarelerince ertelenen Katma Değer Vergisi tutarlarını ve
teminatın miktarını bildirir bir dilekçe ile bağlı oldukları vergi dairelerine başvuracaklardır.
Bu dilekçeye "GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ", "TEŞVİK BELGESİ", "ÇEKİ
LİSTESİ" ve Gümrük İdarelerince verilen "AYNİYAT ESHAM VE TAHVİLAT
ALINDILARI" asılları veya noterce onaylı örnekleri eklenecektir.
Söz konusu dilekçeyi alan vergi dairesi, ithalatın gerçekleştiği tarihten itibaren ödenen
vergiler toplamının ithalde ertelenen vergi tutarına ulaştığını saptadıktan sonra, durumu her
bir gümrük idaresine hitaben yazacağı yazıda bildirecek ve teminatın çözümünü isteyecektir.
Bu yazı vergi dairesince doğrudan gümrük idaresine gönderilmeyecek, Defterdarlık kanalı ile
gönderilecektir. Bu yazının mükellefe kesinlikle elden verilmesi söz konusu değildir.
Dilekçede, ithalatın yapıldığı gümrük idaresi (birden fazla gümrük kapısından giriş
yapılmışsa, her birisi ayrı ayrı belirtilecektir) ile bu gümrük idarelerince ertelenen Katma
Değer Vergisi tutarı belirtilecektir.
FAALİYETLERİ TAMAMEN VERGİYE TABİ İŞLEMLERDEN OLUŞAN
MÜKELLEFLERDE TEMİNAT ÇÖZÜMÜ:
Faaliyetlerinin tamamı vergiye tabi olan, teşvik belgeli yatırım malı ithal eden ve bu. yatırım
malına ait gümrükte hesaplanan Katma Değer Vergisi'ni teminat vermek suretiyle ertelettiren
mükelleflerin, yatırım mallarını ithal ettikleri tarihten itibaren fiilen ödedikleri Katma Değer
Vergileri, gümrükte ertelenen vergiler tutarına ulaştığında yukarda açıklanan esaslar
çerçevesinde teminatları çözülecektir.
FAALİYETLERİ TAMAMEN İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERDEN OLUŞAN
MÜKELLEFLERDE TEMİNAT ÇÖZÜMÜ:
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda iade hakkı doğuran işlemler; Kanunun 32 nci maddesinde
sayılan (ihracat istisnası, araçlar ve petrol aramalarında istisna, Transit taşımacılık istisnası ve
diplomatik istisnalar) istisnalar ile değişik 29/2 nci maddesinde belirtilen temel gıda
maddelerine ilişkin işlemlerdir.
Faaliyetleri münhasıran bu işlemlerden oluşan mükelleflerin teminatı, ilgili dönem
beyannamelerinde, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle beyan edilen bedellerin % 12
sinden (farklı oranlarda Katma Değer Vergisi'ne tabi işlemlerin söz konusu olması halinde, bu
oranlar, ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle) aynı beyannamede varsa iadesi gereken vergi
tutarlarının düşülmesi sonunda kalan miktarların toplamının, ertelenen vergi tutarına ulaşması
halinde çözülecektir.
Ör. Bir mükellef, teşvik belgeli 4 adet kamyon ithal etmiş ve bu ithalat ile ilgili gümrükte
hesaplanan 24.000.000 liralık Katma Değer Vergisi'ni teminat vermek suretiyle
ertelettirmiştir. Bu mükellef söz konusu kamyonları ile sadece uluslararası nakliyecilik
yapmakta ve bu iş Katma Değer Vergisi'nden müstesna bulunmaktadır.
Bu mükellefin, kamyonları ithal ettiği tarihten itibaren, vergiden istisna edilen toplam
hasılatının % 12 si ithalde ertelenen Katma Değer Vergisi tutarı olan 24.000.000 liraya
ulaştığında teminatı çözülecektir. Ancak, aynı dönemlerde, mükellefe nakden veya mahsup
yoluyla yapılan iadeler, teminatın çözümü ile ilgili hesaplamadan düşülecektir.

FAALİYETLERİ İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLERLE + VERGİYE TABİ
İŞLEMLERİ BİRLİKTE YAPAN MÜKELLEFLERİN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ:
İade hakkı doğuran işlemlerin yanında, vergiye tabi işlemleri de bulunan mükelleflerin,
ithalde ertelenen Katma Değer Vergisi nedeniyle verdikleri teminatın çözümünde, vergiye
tabi işlemler nedeniyle ödedikleri Katma Değer Vergisi ile iade hakkı doğuran işlemlere ait
bedelin % 12 si esas alınacaktır. Bu toplamdan, var ise iade edilecek Katma Değer Vergisi
düşüldükten sonra kalan miktarı ithalde ertelenen vergi tutarına ulaşmasından sonra teminat
çözülecektir.
Ör. Yatırımcı yapmakta olduğu teşvik belgesine haiz yatırımla ilgili 21.1.1993 tarihinde ithal
ettiği yatırım malı nedeniyle gümrük idaresince hesaplanan 100.000.000.TL. lık Katma Değer
Vergisi teminat karşılığı ertelenmiştir.
Yatırımcının hem ihracat, hem de yurt içi teslimleri vardır. 93/ 1 vergilendirme döneminde
800.000.000 liralık ihracat, 700.000.000 liralık da yurt içi teslimi yapmıştır. Teslime konu
malların vergi oranı % 12 olup bu dönemde indirilebilecek Katma Değer Vergisi 50.000.000.
liradır.
Bu yatırımcının teminat çözümü esas vergisi aşağıdaki gibi hesap edilecektir:
Teslim Bedelleri Toplamı
:1.500.000.000.
-TL İhracat Teslimi
:800.000.000.
-TL Vergili İşlem Bedeli (Matrah)
:700.000.000.
-TL Hesaplanan KDV
:84.000.000.
-TL İndirilmesi gereken KDV
:50.000.000.
-TL Ödenmesi gereken KDV
:34.000.000.
-TL Teminat çözümüne esas olarak miktar
Ödenecek Katma Değer Vergisi
.
:34.000.000.
-TL İhraç İşleminin % 12 si (80O.OOO.OOO.x %12) :+ 96.000.000.-TL
130.000.000. –TL
İade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin % 12 si ile ödenen verginin toplamı gümrük
idaresince ertelenen vergiye ulaştığından belgelerin ibraz halinde teminatın çözümü için yazı
yazılacaktır.
VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLER İLE İNDİRİM
HAKKI TANINAN İŞLEMLERİ BİRLİKTE YAPAN
MÜKELLEFLERDE YAPILACAK İŞLEM
(Kısmi istisna kapsamında işlem yapan mükellefler)
İndirim hakkı tanınan işlemler ile indirim hakkı tanınmayan işlemleri birlikte yapan
mükellefler, teşvik belgeli yatırım malını münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde
kullanmaları halinde erteleme uygulamasından yararlanamayacaktır. Ancak, teşvik belgeli
yatırım malının, her iki işlem içinde kullanılması durumunda, erteleme uygulamasından
yararlanabileceklerdir. Bu durumda teminat vergi dairesine fiilen ödenen vergiler toplamına
bağlı olarak çözülecektir. İndirim hakkı tanınmayan işlemlere ait bedellerin % 12 si
hesaplanarak bulunan miktarlar ise hesaplamaya kesinlikle dahil edilmeyecektir.

Ör. Kolektif şirket, teşvik belgeli bir de iş makinesi ithal etmiş ve bu makine ile ilgili
gümrükte 5.600.000 lira olarak hesaplanan KDV sini teminat vermek suretiyle Gümrük
İdaresi'nce ertelettirmiştir.
Bu yatırımcı şirket, ithal ettiği iş makinesiyle bir yandan başka firmaların işlerinde bedeli
karşılığında hizmet vermekte, diğer yandan söz konusu makineyi indirim hakkı tanınmayan
kendi konut inşaatında kullanmaktadır.
Sözü edilen mükellefin, bu makine ithalatını gerçekleştirdiği tarihten sonra ödediği
KDV'lerinin, ithalde ertelenen 5.600.000 liraya ulaşması halinde, teminatı çözülecektir.
Ancak, mükellefin satışını yaptığı kısmi istisna kapsamına giren konutlara ait hasılatı, bu
hesaplamada hiç bir şekilde dikkate alınmayacaktır.
İHRAÇ KAYDIYLA TECİL TERKİN KAPSAMINDA TESLİM
YAPAN MÜKELLEFLERDE YAPILACAK İŞLEM:
İhraç kaydıyla teslimde bulunan mükellefler, bu şekilde teslim ettikleri mallar için KDV tahsil
etmemelerine rağmen, beyan- namelerinde hesaplanan vergi olarak beyan edip, verginin tarh
ve tahakkukunu sağlamaktadırlar. Dolayısıyla ihraç kaydıyla teslimleri bulunan mükelleflerin
aynı Kanunun 46/6. maddesi çerçevesinde ithalde ertelenen KDV.ne ilişkin teminatın
çözümünde ki hesaplamada, toplam KDV ile indirimler toplamı arasındaki müspet farkın esas
alınması gerekmektedir.
Bu işlemde, beyanname eki, bildirimin ihraç kaydıyla teslimlere ilişkin bölümünde yer alan
miktarlar dikkate alınmayacaktır.
Başka bir anlatımla, toplam KDV ile indirimler toplamı arasındaki müspet farktan,
bildirimdeki "Tecil Edilecek KDV" ile "İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek
KDV" miktarları düşülmeyecektir.
Öte yandan, ihracatın süresinde gerçekleşmemesi sonucu gecikme zammı veya tecil faizi
uygulaması halinde ise, daha önce tecil edilen vergisini "tahsil edildiği" dönemde, tahsil
edilen verginin asli, teminatın çözülmesiyle ilgili hesaplamaya dahil edildiğinden, bu miktar
ve ödenen gecikme zammı veya tecil faizleri hesaplamada göz önüne alınmayacaktır.
MUTEMET ELIYLE İTHALATTA DURUM:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1 /2nci maddesi gereğince, her türlü mal ve
hizmet ithali Katma Değer Vergisi'ne tabi bulunmaktadır.
Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere, aynı kanunun 46'ncı maddesinin 6'ncı fıkra
hükmü uyarınca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan
yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi tarh ve tahakkuk
ettirilerek, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenmekte ve
ertelenen Katma Değer Vergisi kadar teminat alınmaktadır. Yatırımın, gerçekleşmesinden
sonra, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanıp beyan edilerek ödenen Katma
Değer Vergisi toplamı,yatırım malların ithalinde ertelenen Katma Değer Vergisi toplamına
ulaştığında vergi dairesinden alınacak bir yazı Gümrük İdaresi'ne ibraz edilerek teminat
çözülmektedir.
İthalat Yönetmeliği hükmü gereğince Teşvik Belgesi'ne bağlı olarak mutemet eliyle yapılan
ithalatta KDV Kanunu'nun 46/6 maddesi hükmünün uygulanmasında aşağıdaki şekilde
hareket edilmesi gerekmektedir.

İthalatın mutemet eliyle yapılması durumunda vekalet akdine benzer bir durum söz konusu
olup, mutemet ithalatçının vekili gibi ithalat işlemlerini takip etmesine rağmen, ithal edilen
malın mülkiyeti kendisine geçmemekte, malın mülkiyeti asıl ithalatçıya ait bulunmaktadır.
Buna göre, ithalatın yukarıda belirtildiği şekilde mutemet eliyle yapılması halinde, Gümrük
Giriş Beyannamesi adına tescil edilen mutemet firmanın veya bu firmayı mutemet tayin eden
firmanın, mutemet firma lehine teminat vermesi mümkün bulunmaktadır. Söz konusu teminat,
yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra, ithalatçı firmanın vergiye tabi işlemleri dolayısıyla
vergi dairesine beyan edip ödediği Katma Değer Vergisi tutarının, ithalat sırasında ertelenen
vergi miktarına ulaşmâsı sonucu ilgili vergi dairesinden alınacak yazının gümrük idaresine
ibrazı ile çözülebilecektir.
Diğer taraftan, mutemet firmanın, bu ithalat işlemi için yaptığı aracılık işlemi nedeniyle elde
ettiği komisyonculuk geliri Katma Değer Vergisi kapsamında vergilendirilecektir.
YASA HÜKMÜNE UYGUN OLARAK ERTELENMEYEN KATMA DEĞER
VERGİSİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER:
Yukarıda açıklandığı gibi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 46/6. maddesine
göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen
yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, bu verginin fiilen
indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenmektedir.
Teşvik Belgelerinde yazılı olmakla beraber yatırım malı niteliğinde bulunmayan bazı mallar
ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yatırım malı imalat işiyle uğraşan
mükelleflerle verilen yatırım malı imalatçı yeterlilik belgelerinde gösterilen malların ithalinde
ödenmesi gereken Katma Değer Vergisinin de ilgili gümrük idarelerince teminat karşılığı
ertelendiği görülmektedir.
Bu şekilde hatalı erteleme uygulamalarına muhatap mükelleflerin gümrük idarelerine
verdikleri teminatların çözümü amacıyla vergi dairelerine yaptıkları başvurularla ilgili olarak
aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:
1) İthalatın yapıldığı tarihten itibaren verilen Katma Değer Vergisi beyannamelerinde
ödenecek vergi olarak beyan edilen tutarlar, ertelenen vergiden düşülecek, kalan miktara o
dönemde geçerli olan gecikme zammı uygulanacaktır. Bu işlem her dönemde verilen Katma
Değer Vergisi beyannamelerine göre ödenen vergilere erteleme (ithal) tarihinden itibaren
gecikme zammı uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu suretle vergilendirme
dönemleri itibariyle ödenen vergi tutarlarının, ithalatta ertelenen vergi tutarına ulaşacağı
döneme kadar söz konusu işleme devam edilerek, mükellefin ödemesi gereken toplam
gecikme zammı hesaplanacaktır.
2) Hesaplanan gecikme zamlarının mükellefler tarafından ödenmesi halinde, durum ilgili her
bir gümrük idaresine doğrudan bildirilerek teminatların çözülmesi istenecek, bu yazıya
dayanılarak ilgili gümrük idarelerince ithalde ertelenen vergi terkin edilecek ve mükelleflerin
teminatları çözülecektir.

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN
MAHSUBU VE ÇİFTE VERGİLEMENIN
ÖNLENMESİ
Erdoğdu ÖZ
İst. Defterdarlığı Gelir Md.

I- GİRİŞ:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 123'ncü ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 43'ncü maddesinin aynı
başlığı, "Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu" taşıyan maddesi ülkelerarası
çifte vergilendirmeyi önlemek için konulmuş maddelerdir.
Bu maddelerin birbirine benzer ve farklı tarafları ile çifte vergilemeyi nasıl önlediği
konusunda örnek verilecektir.
II- GELİR VE KURUMILAR VERGİSİ KANUNU'NA GÖRE
YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU:
A Gelir Vergisi Kanunu:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 123'ncü maddesine göre, tam mükellefiyete tabi mükelleflerin
yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri
vergileri, bazı şartlarla Türkiye'de tarh edilmiş gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir.
.
Bu mahsubun şartlarının neler olduğu maddede açıklanmıştır.

Bunlar:
a- Mahsup edilmek istenilen yabancı memleketlerde ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan
şahsi bir vergi olması, yani gelir vergisi kanununun gelirin unsurları mahiyetinde olması
gerekir.
b- Yabancı memleketlerde vergi ödendiği yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki 'Türk
elçilik ve konsoloslukları, bunlar yoksa oradaki Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı
mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi lâzımdır.
Yabancı memlekette, ödenen vergi makbuzlarının veya bu hususu belgelendirecek vesikaların
getirilebilmesi için kanun bir yıl süre tanımıştır. Bunun için de yabancı ülkede elde edilen
kazanç ve iratlara karşılık gelen verginin bir yıl süreyle tecil edilmesi gerekir. Aranan
vesikalar bir yıl içinde vergi dairesine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil edilir. Süre geçtikten
sonra tecil kalkar ve vesikalar ibraz edilse dahi dikkate alınmaz.
c- Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin ilgili bulunduğu kazanç ve iratlar, mükellef
tarafından hangi yılın gelirine ithal edilmişse, bu vergiler de bu gelire ait vergilerden indirilir.
d- Yapılacak mahsup sırasında yabancı parayla ödenen vergilere bu vergilerin ilgili olduğu
kazanç ve iratlara tatbik edilen kambiyo rayici uygulanır. Yabancı memleketlerden alınan
kazanç ve iratları ifade eden yabancı paralar beyannameye TL irk borsasındaki rayiç
üzerinden değerlendirilerek kayıt edilmişse mahsus bu gereken vergi de aynı kambiyo
rayicine uygun olarak mahsup edilir.

Örnek: Tam mükellef bir şahsın Türkiye'deki ticari faaliyetinden elde ettiği kazanç 15 Milyon
liradır: Bu şahısın Türkiye dışındaki ticari faaliyetinden elde ettiği kazanç 5 Milyon liradır.
Bu kazancı üzerinden Yurt dışında 1 Milyon lira karşılığı vergi ödenmiştir. Bu mükellef,
'Türkiye'de tam mükellef olduğundan Türkiye'deki ve yurt dışındaki kazançları üzerinden
vergilendirilecektir.
Türkiye'deki kazanç
15.000.000 TL.
Yabancı Ülkedeki kazanç 5.000.000 TL.
Toplam kazanç
20.000.000 TL.
Vergi % 25
5.000.000 TL.
Mükellefin tüm kazancının (20 Milyon) % 25'i yurt dışı kazançtır. Bu oran, gelir vergisinin
yabancı ülkede elde edilen kazançlara isabet eden kısmını hesaplamak üzere gelir vergisi olan
5 Milyon liraya uygulanırsa 1.250.000 TL. olduğu görülür.
Yurt dışında ödenen vergi 1.000.000 TL. hesaplanan 1.250.000 TL. dan aşağı olduğu
için yurt dışında ödenen 1.000.000 liranın tamamı hesapların vergiden mahsup edilecektir.
Şöyle ki;
Hesaplanan Vergi
5.000.000 TL.
Yurt dışında ödenen vergi (mahsup) 1.000.000 TL.
Ödenecek Vergi
4.000.000 TL.
Yurt dışında ödenen vergi
1.000.000 TL. olmayıp da
2.000.000 TL. olsa idi mahsubu yapılabilecek vergi 1.250.000 (oranlama yoluyla bulunan)
dan fazla olamayacağı için 1.250.000 TL. mahsup edilebilecekti.
Bu madde hükmüne göre, yapılacak vergi mahsubu tam mükellef gerçek kişilere mahsustur.
Dar mükellefler bu maddeden yararlanamaz. Esasen dar mükellef, sadece 'Türkiye kazançları
üzerinden vergilendirileceği için yurt dışı gelirlerini beyan etmeyecektir.
Tam mükellef gerçek kişilerin yabancı ülkelerde ödediği verginin, yurt içinde ödenen vergi
gibi hesaplanan vergiden mahsubu, çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmaktadır.
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, Yurt içi vergi oranı yurt dışı vergi oranından fazla ise tam
mahsup olabilmektedir. Ancak, yurt dışı vergi oranı yurt içi vergi oranından fazla ise kısmi
mahsup olabilmektedir.
B- Kurumlar Vergisi Kanunu:
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 43'ncü maddesine göre, yabancı memleketlerle elde edilerek
'Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan, mahallinde ödenen benzeri
vergiler, Türkiye'de tarh olunan kurumlar vergisinden hangi şartlar dahilinde mahsup
edileceği açıklanmıştır.
Bunlar:
a- Mahsup edilecek miktar, yabancı memleketlerde elde edilen kazanç üzerinden Kurumlar
Vergisi Kanunu'ndaki nispetlere göre hesaplanacak miktardan fazla olamaz.
b- Yabancı memleketlerde bu kazançlardan vergi ödendiğinin o memleketin yetkili
makamlardan alınarak, mahallindeki Türk konsolosluk ve elçilikleri veya temsilcileri
tarafından tasdik edilecek vesikalarla ispatı gerekir.

Verginin tarhı sırasında belirtilen belgelerin henüz gelmemiş olması durumunda, yabancı
ülkede ödenen ya da ödenecek olan vergi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25'nci maddesinde
yazılı olan oranı aşmamak koşuluyla, o ülkede uygulandığı bilinen oran üzerinden hesaplanır
ve tarhiyatın bu şekilde hesaplanan miktara isabet eden kısmı ertelenir. Aranan belgeler, tarh
tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu
belgelerde yazılı olan kesin miktara göre tarhiyat düzeltilir.
Mücbir sebepler olmaksızın, belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi
durumunda, erteleme hükmü kalkmış olur. Bundan sonra, aynı dönemin vergisi dolayısıyla
yabancı ülkelerde ödenen benzeri vergiler tarhiyattan indirilmez.
Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin mahsubuna ilişkin uygulamada, yabancı para ile ödenen
vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların genel sonuç hesaplarına intikaline uygulanan
kambiyo rayici uygulanır. Yabancı ülkelerden elde edilen kazançları tanımlayan yabancı
paralar, beyannameye Türk borsasındaki rayiç üzerinden değerlendirilerek kayıt edilmişse,
mahsubu gereken vergi de aynı kambiyo rayicine uygun olarak mahsup edilir.
Örnek: Tam mükellef bir kurumun Türkiye'deki faaliyetinden 100 Milyon Lira, Yurt dışı
faaliyetinden de 50 Milyon lira kazanç elde etmiştir. Yurt dışı kazancı nedeniyle Yurt dışında
20 Milyon TL. karşılığı vergi ödenmiştir.
Bu mükellef tam mükellef olduğundan yurt için ve yurt dışı kazançlarını beyan edip
vergilendirilecektir.
Türkiye'deki kazanç
100.000.000 TL.
Yabancı Ülkedeki kazanç 50.000.000 TL.
Toplam kazanç
150.000.000. TL.
KV. % 46
69.000.000 TL.
Yurt dışında elde edilen kazanç için mahsup edilebilecek vergi, 'Türkiye'de uygulanan
Kurumlar Vergisi (% 46) oranı kadardır. Yani, Yurt dışında 50.000.000 TL. kazanç varsa
bunun ancak % 46'sı mahsup edilir.
Örneğimizde, yurt dışında ödenecek verginin 50.000.000 x % 46= 23.000.000 TL. sı
indirilebilir. Belirtilen örnekte 20.000.000 TL. yurt dışında vergi ödendiğinden bu miktar
indirilebilecektir.
Hesaplanan KV.
69.000.000 TL.
Yurt dışında ödenen vergi 20.000.000 TL.
Ödenecek KV.
49.000.000 TL.
Eğer yurt dışında ödenen vergi 30.000.000 TL. olsa idi ancak indirilebilecek kısmı 23.000.000
TL. olabilecekti.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 123'ncü maddesinde tam mükelleflerden bahsetmesine rağmen,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 43'ncü maddesinde tam veya dar mükellefler ayrımı
yapılmamıştır.

Ancak, dar mükelleflerin yurt dışı kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesi söz konusu
olmadığından, dar mükellefler için uygulama alanı bulunmaktadır.
III - SONUÇ
Tam mükellefler, yurt içinde ve yurt dışında elde ettikleri kazançlar üzerinden
vergilendirilirler. Türkiye'de tam mükellef olan kişi yabancı memlekette dar mükelleftir. Bu
durumda, hem yurt içinde, hem de yurt dışında vergilendirilir. Bu çifte vergilendirmeyi
yaratır.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 123 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 43'ncü maddesi çifte
vergilendirmeyi önlemek için konulmuş maddelerdir.
Önleme şekli ise, yabancı memleketlerde ödenen vergilerin yurt içinde ödenecek vergiden
mahsup edilmesidir.
Bu iki maddenin, yukarda açıklandığı üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine
uygulanmasında çifte vergilendirmenin önlenmesi bakımından pek fark yoktur. Tek fark ise,
kanun koyucu, Gelir Vergisi açısından mahsubu yapılacak gelir vergisinin yabancı
memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmın, Kurumlar Vergisi Kanunu
açısından da, indirilecek miktarın Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki oranlar dahilinde
mümkün olabileceğinin belirtilmiş olmasıdır.

YARARLANII.AN KAYNAKLAR
KIZILOT Şükrü - Gelir Vergisi Kanunu ve Uygulaması Savaş Yayınları C. 2 Ankara, 1990
PAKLAR Selahattin- Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Uygulaması İstanbul, 1987
TURGAY Recep - Gelir Vergisi Kanunu ve Tatbikatı İstanbul, 1976 TURGAY Recep- Kurumlar Vergisi
Kanunu ve Tatbikatı İstanbul 1955

BEYANNAMELERDE MESLEK
MENSUBUNUN İMZA ZORUNLULUĞU
Metin BAŞER
İSMMMO Disiplin Kurulu Üyesi

3568 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle, Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik mesleği yasallığına kavuşmuştur.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, yasamızın yürürlüğe girdiği tarih olan 13.6.1989'dan itibaren
basmış olduğu her türlü beyannamede, "Beyannameyi düzenleyen meslek mensubunun Adı
Soyadı, Bağlı olduğu Vergi Dairesi, Hesap numarası, Oda sicil no ve imzasının" bulunduğu
bir bölüm ilave etmiştir.
Beyannamelerin şekil ve muhtevaları yasalar ile belirlenmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanun 91 . maddesi aynen şöyledir:
Md. 91: Yıllık beyannamelerin şekli, muhteva ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin
ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarımı bu beyanname ile yapmaya veya bu
beyannamelerde yazılı bilgilerde mütenazır olarak bildirmeye mecburdurlar.
Kurumlar vergisi Kanunu nun 23. maddesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 42. maddesi
de yukarıdaki hükme benzer şekilde düzenlenmiştir.
Vergi Dairelerine elden verilen ya da posta ile gönderilen beyannameler, ilgili memur
tarafından tetkik edilir. Şekle yönelik eksiklikler var ise anında veya süre verilmek sureti ile
ikmal ettirilir.
Uygulamada nedense beyannamelerin arkasında bulunan, "Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir" bölümünün niçin doldurulmadığı veya imza ettirilmediği
sorulmamaktadır. Oysa kanun koyucu beyannamenin şeklini ve muhtevasını yasal
çerçevede belirtmiştir.Bu şekil şartlarına uyulmaması halinde cezai müeyyide uygulanması
zorunludur.
213 Sayılı V.U.K.'nun 351. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:
Mad. 351: Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet
edilmemesidir.
Aynı kanunun 352. maddesi, bu hükme riayet etmeyenlerin cezalandırılacakları dereceleri
açıklamıştır. Söz konusu maddenin 2. Derece usulsüzlüklerde 7. Fıkrası aynen şöyledir:
"Vergi Beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve
ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış
olması.."
Bu fıkra için kesilecek cezalar mükellefin gerçek veya tüzel kişiliği ve sınıfına göre
değişmektedir.
Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi sağlıklı belge düzeni ile başlar. Sağlıklı muhasebe ve
beyanname tanzimi ile sona erer.

3568 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile mesleğin icrası ancak odalara kayıtlı meslektaşlar
vasıtası ile yapılabilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi kayıp ve kaçağını gerçekten
önlemek istiyor ve hedefliyor ise, mükellefin muhasebe ve
müşavirlik işlemlerini ruhsatlı meslek mensuplarına yaptırmalarını zorunluluk haline
getirmesi gerekir.
Bakanlık, Gelir Vergisi Beyannamesi düzenleme rehberlerinde verdiği örneklerde yukarıda
sözünü etmiş olduğumuz "Serbest Muhasebeci, S.M. Mali Müşavir" bildirimini ya da
tablosunu doldurduğunu görmekteyiz.
Yasal dayanaklar ile izahına çalıştığım gibi Vergi İdaresi her türlü beyannamelerin kabulünde
meslek mensubunun imzasını aramak zorundadır. Bu bir yasal zorunluluktur. Riayet etmeyen
mükelleflere usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir.

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV ILE İLGİLİ
BİR SORUN
Dr. Ali TURANLI
SMMM

1-GENEL BİLGİ
İnşaat işlerinde, "kat karşılığı olarak" arsanın müteahhit tarafından alınarak, bağımsız
bölümler halinde inşa edilerek satılması, piyasada yaygın olarak görülen bir inşaat türüdür.
Müteahhit kat karşılığı olarak alınmış bulunduğu arsayı, inşaat mukavelesi gereği bir
kısmını arsaya karşılık, arsa sahibine inşa edip vermeyi vaat ederek yapılan inşaatlardır.
İrdeleyeceğimiz konu, müteahhitlerin arsa karşılığında arsa sahibine inşaat
mukaveleleri gereği inşa edip verdiği bu bağımsız bölümlerin katma değer vergisinin
konusuna girip girmeyeceğidir.

2- MÜTEAHHİDİN ARSA SAHİBİNE VERDİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
Müteahhidin "kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi" gereği arsaya karşılık arsa sahibine verdiği
bağımsız bölümlerin trampa olup olmadığı konusu, şöyle ki; Trampa; tapu da iki ayrı kişi
adına tescilli bulunan gayri menkullerin yine tapu da sahiplerinin karşılıklı olarak
değişmesidir. Oysa ortada böyle bir durum yoktur. Kat karşılığı inşaat işleri olayının trampa
niteliğinde olmadığı konusunda Danıştay'ın 1975 tarihinde konuyla ilgili verdiği bir karan
aşağıdaki gibidir: "Vergi alacağını doğuran, devir, temlik ve trampa işlerinin tamamlanması,
tapuya tescil ile gerçekleşir.
Arsa sahibi ile müteahhit arasında her hangi bir devir işlemi söz konusu olmaksızın, bir kaç
daire ve dükkana isabet eden arsa payının arsa sahibi üzerinde bırakılarak, geri kalan kısmın
müteahhit adına üçüncü kişilere satılmasında trampanın varlığı kabul edilemez."(1)
Arsa karşılığında arsa sahiplerine verilen bağımsız bölümlerin teslim olarak da kabul
edilemeyeceği, VUK 19. maddesinde vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları
olayın vukuu veya hukuki durumun tekabül ile doğar denilmektedir. Vergiyi doğuran olayın
verginin mevzuu ile karıştırılmaması gereklidir. Gelir vergisinde verginin mevzuu gerçek
kişilerin gelirleridir. Vergiyi doğuran olay ise gelirin elde edilmesidir. Kurumlar vergisinde
kurum kazancı verginin mevzuunu, kazancın elde edilmesi vergiyi doğuran olayı teşkil eder.
Emlak vergisinde verginin mevzuuna bina veya arazinin maddi varlığı, vergiyi doğuran olay,
kanunda belli edilen sürelerin doğmasıdır.(2)
KDV'de verginin mevzuu mal teslimi ve hizmet ifasıdır. Vergiyi doğuran olay ise malın
teslim edilmesi veya hizmetin yapılmasıdır. Veraset ve intikal vergisinde ivazız intikallerdir.
Ancak vergiyi doğuran olay ise intikal eden varlığa hukuken sahip olunmasıdır. Konuyu
bir de Borçlar Kanunu açısından ele alırsak 182. maddesinde ise, Genel olarak satım akdi"
satım bir akittir ki, onunla satıcı satılan malı alıcının intizam ettiği semen karşılığında alıcıya
teslim ve mülkiyeti ona naat eylemek borcunu tahammül eder" denilmektedir. Görüldüğü gibi
satıcının malı teslim borcu ile alıcının mal bedelini ödeme borcu yasada açık olarak
görülmektedir. Olayımızda teslim olgusunun olabilmesi için alıcıya nakli olması ve de tapu
siciline kayıt olması gerekmektedir.
Danıştay'ın 1990 tarihinde konuyla ilgili verdiği karar şöyledir: "3065 sayılı katma değer
vergisi kanununun 'Verginin konusunu teşkil eden işlemler' başlığı altında düzenlenen 1 /
1'inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi kapsamında sayılmıştır. Arsa teslimi karşılığında
daire alınması ise, birbirinden ayrılması mümkün olmayan çok işlem niteliğinde olup, bu
işlemin arsasını kat karşılığında müteahhide teslim eden arsa sahibi yönünde ticari bir
muamele olmayıp arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik bulunduğunun kabulü gerekir.
Bu muamelenin trampa niteliğinde bulunmadığı Danıştay'ın süregelen içtihatlarında.

Bu itibarla müteahhidin arsa karşılığı inşa ettiği bağımsız bölümlerden bir kısmının arsa
sahiplerine tesliminin Katma Değer Vergisi'ne tabi tutulması olanağı yoktur. (3)
3- SONUÇ
Kat karşılığı satış vaadi sözleşmeleri, işlemi birbirinden ayrılması mümkün olmayan çok
işlem niteliğindedir. Danıştay'ın verdiği kararlarda da, olayın trampa olmayacağı yönündedir.
Bu durumu teslim olarak da kabul etmek mümkün değildir. Ayrıca böyle bir olayda arsa
sahibine verilen bağımsız bölümlerin muhasebe sinin olmadığı, bu durumun
muhasebeleştirilemediği açıktır. Yine olayın işletmenin muhasebe defterlerine
gösterilemediği, muhasebe usul ve prensiplerine uyardığı görülmektedir. Bu itibarla kat
karşılığı satış vaadi sözleşmesi gereği arsa sahiplerine acilen bağımsız bölümlerin (150
metrekareden büyük daire ve işyerleri) Katma Değer Vergisi'ne tabi olmaması gerekir.

(1) Danıştay 9. Daire E. 1974/2494 K. 1975/1349
(2) Yılmaz Öz balcı, WK. Yorum ve Açıklamaları, İstanbul 1980 s. 54.
(3) Danıştay, ?. Daire 28.5.1990 Tarih ve E. 1989/1359 K. 1990/1518

ENFLASYON MUHASEBESİ
Serpil BOSTANCI
SM
Paranın mal ve hizmet satın alma gücünün azaldığı enflasyonist dönemlerde, muhasebenin,
geleneksel yöntemle hazırlayıp karar alıcılara sunduğu işletmenin mali yapısı ile ilgili
tabloların (bilgilerin) yanıltıcı olması kaçınılmazdır.
Ekonomik faaliyetlerden amaç "kar"dır. Kar ın maksimize edilmesi verimli ve etkin
çalışmayı gerektirir. Verimlilik, etkinlik ve karlılık açılarından oluşan bu üçgenin başarısı,
işletmeyi yönetenlerin alacağı kararlarının isabetli olması ile mümkündür.
Enflasyonun yıllık % 70'lerde seyrettiği ülkemizde, bir yıl önce hazırlanmış olan mali
tablolardaki rakamların değil, bir ay önceki rakamların dahi cari fiyatlarla karşılaştırıldığında
gerçek durumu yansıtmaktan uzak olduğu görülmektedir. Oysa muhasebenin sekiz temel
ilkesinden en önemlisi paranın değerinin değişmediği ilkesidir. Bu ilke, paranın değerinin
sabit olduğu dönemde diğer ilkeler gibi yöneticiye alacağı kararlarda güvenilir raporlar üreten
bir sistem yaratmaktadır. Ancak enflasyon dolayısıyla ortak ölçü birimi "para" her dönemde
değişik değer ifade edeceği için, mali tabloların homojenliği bozulmaktadır. Cari fiyatlarla
gösterilen hasılatlardan tarihi maliyetler düşülerek yanıltıcı faaliyet sonuçlan bulunmakta,
maliyet bedelleri ile aktifleştirilen sabit değerler, stoklar vs. ile cari fiyatlarla ifade edilen
alacaklar, borçlar ayrı tablo içerisinde sunulmuş olmaktadır.
Ekonomik ve sosyal hayatı altüst eden enflasyon, geleneksel muhasebenin fonksiyonların
yerine getirmesini engellemekte, işletmelerin işleyişini aksatmaktadır. Dahası bu enflasyon
hastalığının yakın bir zamanda iyileşeceği ihtimali yoktur. O halde bir siyasimizin de
söylediği gibi "enflasyonla yaşamayı öğrenmek zorundayız". Madem ki enflasyonla
yaşamak zorundayız o halde zararlı etkilerini en aza indirmenin yollarını aramalıyız.
ENFLASYONUN MAKRO ve MİKRO SEVİYELERDE DOĞURDUĞU SONUÇLAR
Makro seviyede enflasyon, gelir dağılımını bozarak sosyal huzursuzluk yaratmakta, ücretli
kesimin ödediği bir vergi olmaktadır. Ayrıca nispi fiyatları yapay olarak değiştirdiğinden
kaynakların yanlış transferine ve kullanımına sebep olmaktadır. Dış ticaret yoluyla diğer
ülkelere ihraç edildiğinden istikrar içerisinde olan ülkelerinde fiyat istikrarsızlığına
düşmesine, dolayısıyla uluslararası ilişkilerin gerginleşmesine yol açmaktadır. (1)
Mikro seviyede enflasyonun en önemli etkisi gerek mal ve gerekse hizmet üretiminde
maliyetleri yükseltmesidir. Maliyetlerin yükselmesi sonucu işletmeler kar marjlarını
koruyabilmek için satış fiyatlarını da arttırmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca enflasyon hem
talebi daralttığı için ve hem de fon yetersizliğinden üretimi düşürmektedir. (2)
İşletmeler düzeyinde enflasyonun bir diğer etkisi de ekonomik hayatta belirsizliği ve riski
arttırdığı için yatırım kararlarını güçleştirmesidir. Enflasyon işletmelerin aktif yapılarının
değişmesine, uygun olmayan finansman araçlarının seçilmesine, aşırı borçlanmaya, likit
sıkıntısı çekilmesine, ağır faiz yükü altına girmelerine yol açmaktadır. (3)
Enflasyon ekonomik bir hastalıktır ve en küçük ekonomik birimler işletmelerdir. Bu sebeple
tedaviye işletmeler düzeyinden başlanmalıdır. Ülkemizde kanun koyucu vergi
mükelleflerinin enflasyonun doğuracağı olumsuz sonuçlardan korunmaları için gerekli
tedbirler olarak bir kaç yasal düzenleme getirmiştir. (Yeniden Değerleme VLK mük. md. 298,
Hızlandırılmış Amortisman VUK mük. md. 315, Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskontu
VLlK md. 281, Sabit Kıymet Yenileme Fonu VLlK md. 328). Ancak bunlar kısmi ve geçici
nitelikli düzenlemeler olup, devamlı ve işletmenin bütün değerlerinin düzeltilmesini

kapsamamaktadır. İşte bu ihtiyaçtan doğan ve batılı ülkelerdeki işletmelerin, önceleri gönüllü
olarak daha sonraları kanuni zorunluluk olarak uygulaya geldikleri "Enflasyon Muhasebesi"
önem arz etmektedir.
Bu konuyla ilgili 3 uluslararası muhasebe standardı (Standart no. 6 Değişen Fiyatlar
Karşısında Muhasebe Uygulaması, Standart no.l5 Değişik Fiyat Seviyelerini Yansıtan Bilgiler
ve Standart no. 29 Hiper enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama) bulunmaktadır. (4)
ENFLASYON MUHASEBESİ SİSTEMLERİ
Geleneksel muhasebenin yetersiz kalması üzerine enflasyon dönemlerinde uygulamak üzere
üç tip muhasebe sistemi (yöntemi) ortaya çıkmıştır. Bunlar genel ve nispi fiyat hareketlerini
ayrı ayrı ve birlikte dikkate alan sistemlerdir.
l. Fiyatlat Genel Seviyesi Muhasebesi
Bu yöntemde enflasyonun varlığı kabul edilir ve paramın satın alma gücünün değiştiği
gerçeğinden hareket edilerek, indeksler yoluyla farklı para birimiyle ifade edilmiş değerler
aynı birim ile ifade edilmeye çalışılır. Bunun dışında geleneksel muhasebenin tüm ilkeleri
aynen korunur. Böylece enflasyonun muhasebe verilerine yansıması sağlanmış olur.
Bu yöntemde nispi fiyatlar indeksle düzeltilmiş maliyet değerinden daha yüksekse dikkate
alınmazlar. Fiyatlar genel seviyesi muhasebesinin amacı homojenliğini yitirmiş mali tabloları
aynı para birimiyle ifade etmek, hasılat ve maliyetleri cari para değeriyle ifade ederek gerçek
işletme sonuçlarını bulmak ve nakdi değerleri elde bulundurmaktan dolayı işletmenin uğradığı
elde bulundurma kazancı ya da kaybım ortaya koymaktır. Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi
geleneksel muhasebenin düzenlemiş olduğu mali tablolara dayanmaktadır. Bu nedenle söz
konusu muhasebenin uygulanması için tarihi maliyetle ifade edilmiş son üç yılın mali
tablolarını fiyat indekslerine ve indekslerden elde edilen düzeltme katsayılarına ihtiyaç vardır.
Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesinde enflasyon oranını ya da paranın satın alma gücündeki
değişmeleri ölçen indeksin seçilmesi son derece önemlidir. Genellikle tüketici fiyat indeksi
veya toptan eşya fiyat indeksi yahut milli gelir deflatörü kullanılmaktadır. Ancak üzerinde
birleşilmiş bir indeks yoktur. Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi uygulanırken işletmenin
sahip olduğu iktisadi değerleri nakdi ve nakdi olmayan değerler olarak ayırıma tabi tutmak
zorunluluğu vardır. Bunun önemi şudur: Nakdi değerler otomatik olarak mali tablolarda cari
para değeriyle ifade edildikleri halde, nakdi olmayan değerlerin cari para değeriyle ifade
edilebilmesi için düzeltme katsayıları ile düzeltilmesi gerekmektedir. (5)
2. İkame Maliyeti Muhasebesi:
Bu metot da muhasebede ikame maliyeti esas alındığı zaman firmanın üretim gücünün
korunduğu savunulmakta, firmanın ancak varlıklarını ikame edebilecek seviyenin ötesinde
gelir sağlandığı takdirde kâr edebileceği öne sürülmektedir. İkame maliyetinin önemli
sakıncası, ikame maliyetinin saptanma güçlüğü ve sübjektifliği yanında, satın alma gücündeki
değişmelere göre düzeltme yapılmadığından firmaların nakdi değerlere sahip olmaktan dolayı
elde ettiği bulundurma kayıp ya da kazancının bilinmemesidir. (6)
3. Genel Fiyat ve İkame Maliyeti Muhasebesi:
Muhasebe literatüründe bütünlüğü gerçekleştirmek üzere ileri sürülen görüşler, her iki
muhasebe modelinin üstünlüğünü birleştirmek yönündedir. Bu amaçla hem fiyatlar genel
seviyesinde hem de özel fiyatlar seviyesindeki değişmeleri birlikte ele alan bu modelde,
ikame maliyeti muhasebesi finansal tablolarının dönem sonunda fiyatlar genel seviyesi
muhasebesi indeksleri ile düzeltilmesi önerilmektedir. (7)

SONUÇ
Enflasyon muhasebesinin ilk teorileri XX. yüzyılın başında ileri sürülmüş, I. Dünya
Savaşı'ndan sonra Almanya'da ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı Bati Avrupa ülkelerinde
uygulanmıştır. Bugünkü şekliyle, enflasyonun üç rakamlı olarak telaffuz edildiği Latin
Amerika ülkelerinde ve özellikle Brezilya'da uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde enflasyon
muhasebesi uygulanmamakta, yazının başında da değinilen kısmi bazı düzenlemeler
yetmektedir. Konunun uzmanları tarafından enflasyonun % 3'ü aştığı durumlarda
uygulanması zorunlu olan enflasyon muhasebesi, enflasyon hızının % 70'lerde olduğu
ülkemizde uygulanması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

(1) Prof. Dr. Uman Nuri, Enflasyon Muhasebesi (Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi) Teori
Uygulama, Boğaz içi üniversitesi Yayınları. İstanbul 1979, s. 12.
(2) Prof. Dr. Tuncer Selahattin, Enflasyon Ortamında İşletme Politikaları Vergilendirme ve
Enflasyon Muhasebesi Seminer Notlan, Eylül 1990
(3) Prof. Dr. Uman Nuri, Enflasyon Muhasebesi (F~.yatlar Genel Seviyesi Muhasebesi) Teori
Uygulama, Boğaziçi üniversitesi Yayınlan, İstanbul 1979, s.14.
(4) Uluslar arası Muhasebe Standartları (1-31) derIeyen Prof Dr. Ahmet Hayri Durmuş,
TMUD, 1992.
(5) Prof. Dr. Uman Nuri, Enflasyon Ortamında İşletme Politikaları, Vergilendirme ve
Enflasyon Muhasebesi Seminer Nottan, Eylül 1990
(61 Prof: Dr. Uman Nuri, Enflasyon Ortamında İşletme Politikaları Vergilendirme ve
Enflasyon Muhasebesi Seminer Notları, Eylül 1990
(7) Doç. Dr. Yüksel Ahmet, Enflasyon Muhasebesi, Fiyat Artışlarını Finansal Tablolara
Yansıtan Muhasebe Modelleri, Üç dal Neşriyat, İstanbul, 1982. s. 110- 111

BİRİNCİ SINIF TACİRLERİN DEFTER
TUTMA HADLERİ
Mustafa ÜZÜMCÜ
SMMM
V.U.K. nun (92/3898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile) 1993 yılı için 1'nci sınıf tüccar olma
hadlerini içeren 177'nci maddesi aşağıdaki gibidir:
Birinci Sınıf Tüccarlar:
Madde 177- Aşağıda yazılı tüccarlar, 1'ici sınıfa dahildirler:
1- (28 Şubat 1963 tarihli 205 sayılı kanunun 12'nci maddesiyle değişen 1.2.3. n0.lu bentleri
satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı
720.000.000.- Lirayı veya satışları tutarı 864.000.000.- Lirayı aşanlar.
2- 1'nci bentte yazılı 0lanlarııi dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safı
iş hasılatı 360.000.000 lirayı aşanlar.
3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 no.lu bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 720.000.000.- Lirayı aşanlar. .
4- Her türlü ticaret şirketleri. (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine
giriyorsa o bent hükmüne tabidir).
5- Kurumlar Vergisine tabi plan diğer tüzel kişiler. (Bunlardan işlerin icabı bilanço esasına
göre defter tutanlarına imkanı ve lüzum görülmeyenleriz, işletme hesabına göre defter
tutmalarını Maliye Bakanlığı'nın iznine tabidir)
6- İhtiyari olarak bilânço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.
Yıllara göre Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen hadler ise aşağıdaki gibidir:
6.000 18.000 150.000 300.000 450.000 720.000 1 nci bentteki satış tutarı 6.600 19.800
180.000 360.000 540.000 864.000 b) 2 nci bentteki G.S.
(000)TL (000) TL. . (000) TL (000) TL (000) TL
1983 yılı 1984 yılı 1989 yılı 1991 yılı 1992 yılı 1993 yılı
haddi haddi (1) haddi (2) haddi(3) haddi (4) 'haddi (5)
a)- 1 nci bentteki alımlar tutarı
1.bentteki satış tutarı
b)-2.bentteki G.S.
İş hasılatı
c) 3 n cü bentteki toplam tutar

6.000
6.600
1.200
6.000

18.000 150.000 300.000 450.000 720.000
19.800 180.000 360.000 540.000 864.000
3.600

75.000 150.000

225.000 360.000

18.000 150.000 300.000

450.000 720.000

Yukarıdaki bilgiler ışığında konuyu üç açıdan ele alabiliriz.

A- KAR HADLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
1 nci bentte bahsedilen işleri yapan tüccarların yıllık alımlarının yıllık alış ve satışları
arasındaki farka oranlan (Kâr hadleri) aşağıdaki gibidir:
Satış Tut
Alış Tutan
Kar%
6 6.600.000 - 6.000.000= 600.000 / 6.000.000 = 0.1
(1983 yılı için)
19.800.000 - 18.000.000 = 1.800.000 / 18.000.000 = 0.1
(1984 yılı için)
180.000.000 - 150.000.000 = 30.000.000 / 150.000.000 = 0.2
(1989 yılı için)
360.000:000 - 300.000.000 = 60.000.000 / 300.000.000 = 0.2
(1991 yılı için)

540.000.000 - 450.000.000 = 90.000.000 / 450.000.000 = 0.2
(1992 yılı için)
864.000.000 - 720.000.000 = 144.000.000 / 720.000.000 = 0.20
(1993 yılı için)
Görüleceği gibi 1983 ve 1984 yıllarında 1 nci bentteki işleri yapanların kâr haddi olarak % 10
esas alınmıştır. Daha sonraki Bakanlar Kurulu Kararlan ile belirlenen hadlerde ise bu bentteki
işleri yapan tacirlere % 20 kâr haddi esas alınmıştır.
B- İKİNCİ BENTTEKİ İŞLERİ YAPANLAR LEHİNE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
1 nci bentte bahsedilen işlerle uğraşan tüccarların alımları tutan ile 2 nci bentte bahsedilen
işlerle uğraşan tüccarların Gayri Safi İş Hasılatları arasındaki oran 1983 yılı için (1.200/6.000)
ve 1984 yılı için (3.600/ 18.000) 1 /5 olarak alınmıştır. Oysa aynı oran 1989 yılı için
(75.000/150.000), 1991 (150.000/300.000) 1992 (225.000/450.000) ve 1993 yıllan için
(360.000/720.000) 1 /2 olarak alınmıştır. Diğer bir ifade ile;
1984 ve öncesi yıllarda 2 nci bentteki işlerle uğraşan tüccarların, 1 nci bentteki işlerle
uğraşanların beşte biri kadar veya fazla bir hasılat elde etmeleri halinde 1 nci sınıf tüccar
olmaları esası kabul edilmişken, 1989, 1991, 1992 ve 1993 yıllan için ise yansı veya fazlası
bir hasılat elde etmeleri 1 nci sınıf tüccar olmaları için yeterli görülmüştür. Bir başka deyişle 2
nci bentte bahsedilen işlerle uğraşanlara 1983 ve 1984 yıllarına oranla, 1989, 1991, 1992 ve
1993 yıllarında daha çok gelir elde etmelerine rağmen 2 nci sınıf tüccar olma hakkı
verilmiştir.
C- ÜÇÜNCÜ BENTTE YARATILAN ÇELİŞKİ
3 n cü bentteki işlerle uğraşan tüccarların 1. nci sınıf tüccar olması için 2 nci bentteki
işlerinden bir yıl içinde elde ettikleri Gayri Safı İş Hasılatı tutarının beş katı ile 1 nci bentteki
işlerinden 1 yıl içinde elde ettikleri satış)arı toplamının 3ncü belirtilen tutan aşması
istenmiştir.
Bu ifadeyi yıllar itibariyle formüle edersek:
1 no' lu bentteki işlerinden 1 yıl içinde en az 1 lira elde etmiş;olmaları varsayılmıştır. Zaten 1
liranın altında bir gelir elde etmeleri halinde 3 no' lu bent kapsamına giremezler.
1983 yılı için (1.200.000x5) + 1 = 6.000.001 lira ve fazlası:
1984 yılı için (3.600.000x5) + 1 = 18.000.001 lira ve fazlası:
1989 yılı için (75.000.000 x 5) + 1= 375.000.001 lira ve fazlası:
1991 yılı için (150.000.000 x 5) + 1 = 750.000.001 lira ve fazlası:
1992 yılı için (225.000.000 x 5) + 1 = 1.125.000.001 lira ve fazlası:
1993 yılı için ise (360.000.000 x 5) +1 = 1.800.000.001 lira ve fazlası 1 nci sınıf tüccar olmak
için yeterli sayılmıştır.
Oysa, Bakanlar Kurulunca;
1983 yılı için belirlenen hadlerde 6.000.000. lirayı aşanlar.
1984 yılı için belirlenen hadlerde 18.000.000. lirayı aşanlar,
1989 yılı için belirlenen hadlerde 150.000.000. lirayı aşanlar.
1991 yılı için belirlenen hadlerde 300.000.000. lirayı aşanlar.
1992 yılı için belirlenen hadlerde 450.000.000. lirayı aşanlar,
1993 yılı için belirlenen hadlerde 720.000.000. lirayı aşanlar 1 nci sınıf tüccar sayılmışlardır.
Görüldüğü gibi 1984 yılından sonra Bakanlar Kurulu'nca belirle- nen hadler 177 nci madde
lafzı ile çelişmektedir.

Ç-SONUÇ
1993 yılı için belirlenen hadler de, yukarıdaki 1984 yılı sonrası hadler gibi çelişkiler
taşımaktadır. Bakanlar Kurulu, hadlerin belirlenmesinde yetkili kılındığı için, kâr oranlarını
değiştirebilir, sektörler lehine hadlerde değişiklik yapabilir, ama madde lafzıyla çelişen
oranları belirlemesi ne kadar doğru olur?
Çözüm olarak ya Kanun Koyucu' nun Madde lafzını değiştirmesi ya da yeni hadlerin
belirlenmesi sırasında madde lafzına uyulması gerekmektedir.
(1) 83/7510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.
(2) 88/13603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.
(3) 90/ 1281 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.
(4) 91 /3898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.
(5) 91 /3998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

EKONOMİDE KADIN
Necla KARADAŞ
İşletme Müh.
2000'li yıllara doğru kadınlarımız kendi değerlerine sahip çıkmak için bir atılım
başlatmışlardır. Bütün kadın dernekleri ve bazı üniversitelerde kurulan kadın sorunları
araştırma merkezleri de, kadınlarımızın ekonomide de neden ikinci planda kaldıklarını
araştırıyor ve bu durumun nasıl düzeltileceği konusunda çaba sarf ediyor.
Faal kadın nüfusu olarak adlandırılan çalışan kadınların büyük bir bölümü ücretsiz aile işçisi,
6 milyon kadarı da ücretsiz tarım işçisi.
Bu kadınlar sendikal ve siyasal yaşamdan uzak kalıyorlar. Nedeni kadının dışarıda çalışırken
evdeki işlerinin paylaşılmaması, ikili görevin bütün zamanı alması...
İşgücü piyasasında kadın çalışanların payı artarken, kadın işgücünün kendine özgü koşul ve
sorunları da su yüzüne çıkmaktadır. Kadınların evde, tarlada, ev içi ekonomisinde çalışması
kadınlık ve analık rolü için önemli bir sorun yaratmazken, ev dışında ücretli olarak çalışması
hem ailedeki hem de toplumdaki yerini önemli ölçüde etkilemektedir. İki üyesi de dışarıda
çalışan yeni bir aile tipi doğmakta ve toplumların geleneksel aileye bakış açılarını
değiştirmektedir.
Kadınlar işyerlerinde genellikle daha düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Ücretlerini düşüren
faktörlerin başında eğitim ve nitelik durumlarının göreceli düşüklüğü gelmektedir.
Kadınların, ev işi yapma ve çocuk bakma sorumluluğunu yüklenen toplumsal kategori
olmaları yüzünden onlara verilen doğum izni, kreş vb. sosyal hakların ücret maliyetlerini
artırması ve ayrı nedenlerle işi erkeklere göre daha fazla aksattıkları ve verimliliklerinin de
düşük olduğu gerekçesiyle ücretleri aşağı doğru çekilebilmektedir.
Böylelikle kadınların büyük bir çoğunluğu harcadıkları emeğin karşılığını hiçbir şekilde
alamamaktadırlar.
Toplumumuzda kadının kimliği işlevine göre belirleniyor: Ev kadınlığı yapmak ve çocuk
doğurmak. Aile içinde çalışacaktır, böylece iyi eş, iyi anne olacaktır. Eğitim programlarımız
ve kitaplarımız bile aynı tavrı sürdürüyor. Örneğin, evin reisi babadır, baba para kazanır,
getirir, anne evde oturur, örgü örer, yemek pişirir gibi.
Bu nedenlerle kadınların büyük bir çoğunluğu toplumsal üretimden hep uzak kalmışlardır.
Kendilerine küçük yaşlardan itibaren öğretilip benimsetilen toplumsal düşünce, davranış
kalıplarına ve cinsiyetlerine göre beceriler edinmişlerdir. Seçtikleri işlerde bu becerilerine
göre ev işlerinin bir uzantısı olan hemşirelik, öğretmenlik gibi meslekler olmuştur.
Kadınların ekonomik yaşamda erkekler gibi başarıya ulaşmaları için kendi özgüvenlerinin
olması gerekmektedir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitim önemli bir unsurdur.
Bilinçli olarak yapılacak toplumsal eğitim kadına çok şey kazandıracaktır. Bu arada en
büyük görev aile içindeki eğitime yani annelere düşmektedir. Kız çocuğu hemşire, erkek
çocuğu doktor diye meslekler arası cinsiyet ayrımı yapılmadan yetiştirilmelidir.
Binlerce yıldır süren bu anlayışı bir çırpıda ortadan kaldırmak kolay değil ama, tabular
yıkılmalı ve kadınlar çalışma yaşamına etkin bir biçimde girmelidir. Kadın çalışma yaşamına
girerse ülkenin ulusal gelirinin yaşam düzeyinin yükseleceği bir gerçektir.
Kırsal kesimdeki insanlarımızın da eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri için her ilde
parasız yatılı okullar, öğrenci yurtları açılmalıdır. Tarımla uğraşan insanlarımıza da çeşitli
sübvansiyonlarla toprağına bağlanmalı ve göçler önlenmelidir.(Tohum, ilaç, göre
sübvansiyonlar gibi).

Kadının ekonomik yaşamdaki gücünü artırmak için bazı öneriler ve yaptırımlar getirilebilir.
Girişimci kadınların iş dünyasına girebilmesi için hukuksal, ekonomik ve kültürel alanlardan
kaynaklanan engeller vardır. Bunlara örnekler verirsek; kadın girişimci bir iş yapabilmek için,
evli ise eşinin olurunu alması yani onun girişimini kabul ettiğini belgelemesi gerekiyor.
Ticaret Kanunumuz, Bankalar Kanunumuz bunu gerekli kılıyor. Bu maddelerin değiştirilmesi
gerekiyor. Kültürel ve ekonomik anlamda da geleneksel olmayan iş kollarına kadınların da
girmesini sağlayacak teşvik politikaları uygulanmalı. Kendi işini kurmak isteyen kadınların
daha düşük faizle kredi almaları sağlanmalı. Bu, kadınları iş kurmaya teşvik eder ve
ekonomiye canlılık getirir.
Vergi Kanunlarımızdaki adaletsizlikler düzeltilirse kadın girişimciler çoğalacaktır. Çünkü
G.V.K. çalışan kadınlar eğer eşleri de çalışıyorsa özel indirim yardımından
yararlandırılmıyor. Serbest meslek sahibi kadınların kazançları ise eşlerinin kazançlarıyla
toplanıyor ve bu toplam üzerinden vergi ödüyorlar. Bu sebeple de vergi dilimi genişletildiği
için, daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyorlar, bu da sanki serbest meslek sahibi hanımların
cezalandırılması oluyor.
Kadınların sosyal güvenliği açısından son yıllarda bazı düzenlemelere gidilmiş, erkeklere eşit
ve bazı konularda daha avantajlı duruma getirilmeleri sağlanmıştır. Örneğin; Emeklilikte yaş
sınırlaması kadınlarda 50 erkeklerde 55'tir. Böylelikle yaş ve iş sınırlaması olarak kadınların 5
yıllık bir avantajı oluyor.
Kadınlar çocukları olduğu zaman ne kadar çalışmak isteseler de iş yaşamından ayrılmaları
gerekiyor. Bunu önlemek için ücretli izin süreleri uzatılmalı veya part -time çalışabilmelerine
olanak tanınmalı. Yalnız part-time çalışma sosyal hakların hesaba girmemesi nedeniyle daha
düşük bir ücret düzeyinde çalışacak ve emeklilik aylığı da daha düşük olacaktır. Bu durumun
düzelmesi için kanımca şu anda hiç bir işlevi olmayan Kadın Bakanlığı bir matrah belirlemeli
ve bu, kadınların eksik primini ödemeli. Böylece onlarında emekli aylığı düşük olmayacak ve
belirli bir yaşam tarzı sürdürebileceklerdir.
Tarımda çalışan kadınlarımız ve ev kadınlarımızın çalışmaları dikkate alınmalı ve bu
çalışmalar devlet tarafından prim ödenmiş gibi değerlendirilerek gelecek güvencesi
sağlanmalıdır.
Toplu sözleşmelerde aile yardımı ve çocuk yardımı olarak çok düşük bir ücret verilmekte. Bu
yardımların artırılması ve bunların tamamının vergiden muaf tutulması gerekmektedir.
İşsizlik sigortası başlatılmalıdır. Toplumumuzda, 5 milyona yakın gizli ve açık işsizlik var.
Devletin, Çalışma Bakanlığı, Kadın Bakanlığı gibi bakanlıkların da bunlara sahip çıkarak hiç
olmazsa yeni bir iş imkanı sağlayan kadar işsiz kişileri işsizlik sigortasından
yararlandırmalıdır.
Alt kademe işgücü piyasasında yer alan kadınların aile ve çocuk bakımı sorumlulukları
onların işgücü piyasasında rekabet gücünü azaltır. Bu nedenle kadınların bu işgücü
piyasasında eşitsiz konumu azaltmanın yolu, ilerlemesinin önündeki yasal kültürel ve
ekonomik engelleri ortadan kaldırmaya çalışmak ve fırsat eşitliği yaratmaktır. Fırsat eşitliği
bakımından kadınları eğitimi, iş başında eğitim, beceri kazanma ve becerileri geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapılmalı. Kadınların daha az bulundukları alanlara girebilmeleri için kota
konulmalı.. kotalar belli meslekler, eğitim kurumları, kurumlar iş kademeleri içine
konulabilir.
Çocukları olduğu zaman, kadınların, ekonomik alanlardan uzaklaşmaması için işyerlerinde
kreş ve çocuk bakım odaları bulunması sağlanmalı. İş Kanunları bu alanda çok geniş kapsamlı
tutulmuş en az 100 kadın işçi varsa emzirme odası en az 200 kadın işçi varsa kreş açılmalıdır,
diyor. Fakat işyerleri de bu çerçeveyi dar tutarak böyle bir maliyet altına girmekten
kaçınıyorlar. Kanunda yapılacak bir düzenlemeyle hamilelik ve doğuma ilişkin koruyucu ve
kolaylaştırıcı uygulamalar esnek çalışma saatleri, iş- yerinde çocuk bakımını mümkün kılacak

,kreşler açılmasına veya kreş tazminatı verilmesinin sağlanması kadınlara rahat çalışma ve
rekabet etme şansını verecektir.
Kadınların hiçbir şekilde ikincil konuma getirilmesine razı olmamalı ve mücadelemizi bütün
platformlarda azimle sürdürmeliyiz.

AYDINLANMADA BİR MUM

Maltepe Camii'nde yumdum gözlerimi
elimiz havaya kalkmış
Hoca,meftayı nasıl tanırsınız?
On / yüz / bin / yüz binlerin yüzü
birden ıslanmış
Dediler hep bir ağızdan
suçu insan olanın yazgısı
bir çizgilik yerde haps olmakmış

Alp ALTUNDAL
SMMM

Ay ışığından söz etseydin... Denizin dalgalarından... Yakamozun kıyıya vuran ışıltısından...
Bordo şarabın hafif meşrep büyüsünden... Saka kuşundan. Portakal bahçelerinden. Kestane
ağacından veya ne bileyim, kendi halindeki mayıs böceklerinden söz etseydin... Öylesi
yaşayıp giden insanlardan...
Ne vardı sanki, karşı çıktığın 24 Ocak Kararları'nı bize doğum günü yapıp böylesine
ağlatacak...
Aman, 142'ye dikkat et 10 yıl hapis yersin 159'u unutma ha 5 yıldır cezası. Sakın 163'e
bulaşma 7 yıl yersin' maddeleri ezberleyerek bu 700 bin küsur km2 lik mayın tarlasında
toplumsal avukatlığımızın dayanılmaz ağırlığını taşımayı sen, sek-sek oyunu mu sandın Uğur
Abi...
İşte, başkentin soğuk yağmurlu kışında, yurdun dört bir yanından gelip açılan on binlerce yüz
binlerce şemsiyenin altında yürekten taşan derin bir ırmak gibi tüm görkeminle akıp gittin...
Can kırmızı karanfillerle... Alkışlarla... Alkışlarla. Bir daha, "Yiğidim, aslanım burada
yatıyor" dedirterek...
... Varlığın rahatsız ediyordu onları. Türkiye'yi Atatürk Cumhuriyeti'nden başka bir yere, bir
düzene, bir yönetime kavuşturmak çabasında olanların hazırladıkları topun ağzındaydın
nicedir.
Ne yaptılar ettiler Cavit Orhan Tütengil gibi, Doğansoy gibi, Muammer Aksoy... Bahriye
Üçok... Çetin Emeç... Turan Dursun... Musa Anter' ler gibi seni de ortadan kaldırıp yollarının
üstünden bir yana ittiler. En vahşice. İlk çağlardan kalma salyalı dişleriyle bedeninden
parçalar koparıp, evinin duvarlarına yapıştırıp gittiler!.. Ama fazla uzağa gidemezler.
Gidemeyecekler. Bilsinler ki, dipten gelen bu öfke, yükselen gericiliğin önünde kale gibi
duran bir barikattır. Bizler yaşadıkça "Uğur Mumcu" gibi özverili insanların, gerçek
Atatürkçülerin yetiştirdiği kuşaklar, birbiri ardına dağlar gibi dizildikçe bilsinler ki, "Uğurlar
Ölmez!"
Şimdi, Mumcu gibi gerçek Atatürkçü insanlar, karanfil dağlarının altında görevini
tamamlamanın dingin huzuru ile bizi gözetliyorlar... Bunu iyi bilelim ve hiç unutmayalım
sevgili dostları Zira, biz bu cinayeti daha önce de görmüştük. Yine "Karlı Sokak" lardan
geçmişti katiller. Kardelenlere acımadan...
... Öldürümü yeniden anlatmanın yorucu acısını yaşamaya katlanırız biz. Derinlemesine,
çarpıtmadan yazdığın gerçeklerin kimilerinin ağzında yalanlanmasına, yalanın prim
yapmasına ve toplumun giderek kendisine böylesi şaşı bakmasına alışmadan... katlanmadan...
Ve öldürüm de kendi anlarında bir yerlerde dipsiz, sığ, karanlık ininde yaşar yaşamasına.

İnandığımız, bağlandığımız yüce değerleri, insan olmanın ve insan olarak yaşamanın değerini
savunan "Sakıncalı Piyade" nin ışıyan bedeninde, onun gibi öldürülen nice insanın bedeninde
içten içe uğuldayan bir volkan gibi ya da bir ırmak gibi yaşamımızın ortasından durgun berrak
akışlarını görerek...

ROBOT MUHASEBECİLERIN
HİKAYESİ - 2
H. Atilla ÖZBANK
SMMM
Sayın Okuyucu,
SMM-2001 adını verdiğimiz ROBOT MUHASEBECİ' nin, Dergimizin bundan önceki
sayısında okuduğunuz hikayesinin sonunda, kendi kendine sorduğu soruların ağırlığı
karşısında nasıl arızalandığını hatırlarsınız.
Hikayenin sonunda, arızanın giderilmesi için, siz Saygıdeğer meslektaşlarımızdan yardım
talep etmiştim. Yardımlarını esirgemeyen çok az sayıdaki meslektaşıma teşekkürü borç
bilirim. Ancak, gönderilen yardımlar o kadar yetersiz kaldı ki, SMM-2001 uzun süre servis
istasyonunda bekledi.
Sonunda ROBOT MUHASEBECİ' nin mucidi ile tanıştım. Kendisi bir ANA şefkati ile
SMM-2001'i okşayarak tamir etti. Tekrar, birçok insan muhasebecinin yeterince değer
veremediği mesleğini yapacak hale geldi. Robotumuzun mucidi, SMM-2001'i imal ettikten
sonra, yeni bir robot imal etmeye başlamış. Israrlara dayanamayarak, imalatını henüz bitirdiği
bu dişi robota SM-1990 adını verdi. Onu da Serbest Muhasebeci olarak programladı.
Biliyorsunuz ki, Erkek robotumuz SMM-2001'e bu adı vermemizin sebebi bu hızla giderse,
meslek mensuplarının, ancak 2001 yılında kendilerine yaraşır bir çalışma düzeni
bulabilecekleriydi.
Dişi robotumuza SM-1990 adının verilmesinin sebebi ise, kendisinin eşi gibi Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir değil, Serbest Muhasebeci olması ve 3568 sayılı Kanunumuzun
01.01.1990 tarihinde yürürlüğe girmesidir.
Artık benim görevin bitti. Hem SMM-2001'e bir hayat arkadaşı buldum, hem de tamir
edilmesini sağladım. ROBOT MUHA- SEBECİLERİMİZİN bundan sonraki hikayelerini
benim kaleminden değil, Robotların kaleminden okuyacaksınız. Sizlere başka bir yazımda
buluşana kadar hoşça kalın diyor ve kalemimi ROBOT MUHASEBECİLERE teslim
ediyorum.
Benim adım SMM-2001. Kim olduğumu, neler yaptığımı, siz insan Muhasebecilere nasıl
şaşırdığımı dergimizin bundan önceki sayısındaki yazıda okudunuz. Size yardım etmeyi bir
borç bilmekteyim. Çünkü siz insan muhasebeciler oldukça fazla yardıma ihtiyaç
duymaktaymış. Ama, eşim SM-1990, size yardım etmemi pek uygun görmedi. Onu razı
etmek istiyorum doğrusu. Siz de benim yanımda olur musunuz?
SMM-2001: Muhasebecilerin dünyasına hoş geldin SM-1990. Senin gibi bir eşim olduğu için
çok seviniyorum.
SM-1990 : Teşekkür ederim. Ancak, muhasebeci olarak programlanmaktan pek mutlu
olduğumu söyleyemem.
SMM-2001: Niye?
SM-1990 : Senin bundan önceki dergide yayımlanan hikayeni okudum. Doğrusu
arızalanmaman mümkün değilmiş. Durum galiba pek kötü.
SMM-2001 : Yok canım, hiç öyle değil. 6 Şubat 1992'de The Marmara Etap otelinde yapılan
panelde, her panelist geleceğe büyük bir iyimserlikle bakıyordu.

SM-1990 : Onlar bu mesleği yapıyorlar mı? SMM-2001: Pek sanmıyorum.
SM-1990 : O halde onlar iyimser olabilir. Onları ilgilendiren fazla bir konu yok.
SMM-2001: Sadece onlar değil ki. Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral da çok iyimser. Üstelik
bizden biri olduğunu söyledi. Ne sorununuz varsa gelin söyleyin halledelim dedi
SM-1990 : Allah, Allah!
SMM-2001: Tabi. üstelik Sayın Maliye Bakanı bir İNSAN MUHASEBECİ imiş.
SM-1990 : SM mi, SMM mi?
SMM-2001: İkisi de değil. YMM ruhsatı varmış? SM-1990 : Ne yapacakmış o ruhsatla?
SMM-2001: Emekli olunca büro açacakmış?
SM-1990 : Bak şimdi oldu. Bence Maliye Bakanı size bakıp başka bir yere söz vermiş.
SMM-2001: Ne dernek şimdi o hatun?
SM-1990 : YMM değil mi? YMM' ler için bir şeyler yapacağına söz vermiş demek.
Ankara'daki son Genel Kurulda da sözler vermişti.
SMM-2001: Sözlerini tutmadı mı yani?
SM-1990 : Tuttu tutmasına da, çıkan yeni düzenlemelerin hepsi YMM' lere yaradı.
01.01.1990'da yürürlüğe giren 3568 sayılı kanun ile ilgili olarak SM ve SMM' ler için ne
yaptılar ki? Hangi tebliği çıkarttılar ki? Çıkartılan bütün yönetmelik ve tebliğler ek yükten
başka ne getirdi?
SMM-2001: Aman sus hatun sus. Yoksa sende benim gibi arıza- ya girersin vallahi. zzzz
SM-1990 : Yağma yok. Ben senin gibi arıza yapmam. Bu sorula- n sorup doğruyu bulmak
benim işim. Sende bu program yok. Ama senin halini görünce mucidin Ahmet Bey, ANA
şefkat ini yine gösterip beni böyle sorulan sorup mantık arızasına uğramayacak şekilde üretti.
SMM-2001: Ahmet Bey ana şefkati gösterebilir mi? Ayşe hanım olsa neyse. Ahmet bey
BABA şefkati gösterir.
SM-1990 : Aman robot kocacığım, sen de pek anlayışsızsın doğrusu. Baba şefkati dersem,
İnsan muhasebeciler yanlış anlar. Bir BABA var ki, insan Muhasebecileri aklına bile
getirmiyor. Bilmiyor musun? Vergi Usul Kanunu'na Mükerrer 175'inci maddeyi ilave
ediyorlarmış.
SMM-2001: O madde de neyin nesi?
SM-1990 : Sen, o zaman arıza yapmıştın. Olaylardan uzak kaldın. Ama sana anlatmayayım
daha iyi. Sonra arıza yaparsın.
SMM-2001: Yapmam söz veriyorum.
SM-1990 : O halde anlatayım. Hani İnsan Muhasebecilerin bir asgari ücret tarifesi var ya!
SMM-2001:Ne alakası var?

SM-1990 : Çok alakası var. önceki dergide senin yaptığın hesaplan okudum. O tarife
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ adına layık değil. Olsa olsa ASGARİ ÜCRET/3 TARİFESİ
adını alabilir. Yani o tarifedeki rakamları 3 ile çarparsan ancak asgari ücret ortaya çıkar.
SMM-2001: Ben hâlâ alakayı çözemedim.
SM-1990 : Şimdi çözersin. O tarifeyi yürürlüğe koyan kim. Mali- ye Bakanı. Yani Baba' nın
Bakanı. İşte o bakan Mükerrer 175'inci maddeyi hazırlamış ve çıkartacak. Bu madde ile il ve
ilçelerde İŞLETME YÖNETİM MER- KEZLERİ kurulacak ve bu merkezlerde İşletme Def
terleri ücretsiz veya ASGARİ ÜCRET/3 TARİFESİNİN yarısı kadar sembolik bir ücret
karşılığı tutulacak. İkinci sınıf tacirlere böylece hizmet verilecek.
SMM-2001: Ama bu muhasebecilerin sonu olur. Özellikle Anadolu'daki muhasebe büroları
olmak üzere, büroların % 90'ı işletme defterleri ile ayakta duruyorlar.
SM-1990 : Şimdi anlamaya başladın Robot kocacığım.
SMM-2001: Ama bu ekmek hırsızlığıdır. İnsan muhasebecilerin ekmeğini, biz robotların
yağdanlıklarını bir kanun ile çalamazlar ki? Bu BABALIĞA sığar mı?
SM-1990 : İşte ben onun için Ahmet Beye ANA diyorum ya!
SMM-2001: Ama bu mükerrer madde nedeniyle Muhasebeciler sokağa dökülür ve olay
çıkartırlar.
SM-1990 : Sen öyle zannet. İSMMMO karar almış. Eylem planlan yapmış. Bunu bültenle
yayınladılar ve İnsan Muhasebeciler çeksin diye telgraf metni bile hazırladılar. Bu telgrafları
Bakanlar Kurulu üyelerine çekmeleri gerekiyor.
SMM-2001: Telgrafları çekmişlerdir herhalde.
SM-1990 : Ne gezer. Senin tamirine ilgisiz kalan insan Muhasebeciler, kendi ekmek
paralarını bile koruyamayacak kadar acizler. Tabi telgraf çekmek için azıcık nakit ve çok az
vakti bile bulamadılar maalesef.
SMM-2001: Olur mu canım?
SM-1990 : Olur. Hem de bu muhasebecilerin büyük çoğunluğu işletme defterlerinden ekmek
parasını çıkartıyorlar.
SMM-2001: Ay... Şimdi arıza yapacağım...
SM-1990 : Sakın arıza yapma dahası da var. Mükerrer madde 175'e göre bu İŞLETME
YÖNETİM MERKEZLERİN DE 3568 sayılı kanuna göre ruhsat alan muhasebeciler ücret
karşılığı çalıştırılacakmış.
SMM-2001: Şimdi saçmaladın. Hiç insanoğlu kendi idam fermanını kendi imzalar, kendi ipini
kendi çeker mi? SM-1990: İşte şimdi Robot gibi düşündün. Gerçekten de madde aynen böyle.
SMM-2001: Peki biz nasıl yardım edebiliriz bu İNSAN MUHASEBECİLERE?
SM-1990 : Senin yardım etmeni hiç istemiyorum. Ne de olsa bizler birer makine parçasıyız.
İnsan Muhasebeciler bizi küçümserler.
SMM-2001: Yok canım, onu da yapmazlar.
SM-1990 : Yaparlar, yaparlar. Biz onlar için teneke kutusuyuz.

SMM-2001: Biz teneke kutuların düşündüklerini onlar düşünmez mi?
SM-1990 . Düşünürler mi bilmiyorum. Ama görünen şimdiye kadar pek düşünmemişler.
SMM-2001: O zaman yakında bürolarını kapatır, emekliye ayrılırlar.
SM-1990

: Yaşları tutuyorsa evet. Yaşları tutmuyorsa onu da yapamazlar.

SMM-2001: Nedir çıkar yol.
SM-1990 :Bence öncelikle İSMMMO' nun eylem planını gedik vermeden uygulamalarıdır.
Önce telgraf çekerek. Bütün Bakanlara, ilgililere ve özellikle Maliye Bakanı'na.
SMM-2001: Başka bir şey yapamazlar mı?
SM-1990 : Tabi yaparlar. Bültende açıklanan eylem planına ilaveten yeni eylemler
önerebilirler. Diğer haklarını almak için de bu eylemleri yapabilirler. Ne de olsa hak verilmez
alınır. Ama gördüğüm şu ki, insan muhasebeciler haklarını almak istemiyorlar. Kuzu kuzu
hak verilsin diye beklerken, mevcut hakları da Mükerrer 175'nci madde ile ellerinden gidecek.
SMM-2001 : Peki başka ne yapabilirler.
SM-1990: Mesela, Maliye Bakanlığı kökenli olan ruhsat müracaatları askıya alınabilir.
SMM-2001: Başka?
SM-1990 : Maliye Bakanı'nın ruhsatı iptal edilir.
SMM-2001: Şimdi saçmaladın işte.
SM-1990 : Niye? En yetkili makamdayken, 6 Şubat 1992'de The Marmara Etap Otelinde
yapılan toplantıda Mükerrer 175'ince maddenin TBMM'ne sürülmediğini söyleyip
Meslektaşlarımızdan büyük alkış almıştı.
SMM-2001: Eeee!
SM-1990 : Sözünü tutmadı. Mükerrer 175'inci maddede ufak bir değişiklik yaparak yine
Meclis' e sürdü.
SMM-2001: Canım bunu niye Kamuya duyurmadılar acaba?
SM-1990 : Bizim Oda Yöneticileri oldukça olgun. Bize yakışmaz dediler.
SMM-2001: Ellerinde delil yoktur herhalde. Verilen sözün tutulmadığını biraz zor ispatlarlar.
SM-1990

: Toplantının video filmleri vardı. O yeterli.

SMM-2001: Yine de Maliye Bakanı nın ruhsatı geri alınmaz.
SM-1990 : Alınır. Hem de itiraz bile edemez. Yoksa video bantlarını ver özel televizyonlara,
işlesinler de işlesinler. SMM-2001: Canım oldu olacak BABA yı da değiştirin.
SM-1990 : Niye olmasın. Daha önce çok değiştirildi. Aslında kabahatin büyük kısmı onun.
Yatağan halkını bizim Meslektaşlarımızı kandırdığı gibi kandıramıyor ama.
SMM-2001: Ay biz çok konuşmaya başladık. Susalım yoksa, parçalarımızı parçalarlar ve
konserve kutusu yaparlar bizden. Başka ne yapılabilir onları konuşalım.

SM-1990 : Beyannameler vergi dairelerine posta ile gönderilir. Hatta, ilk beyannameler boş
gönderilir. Daha sonra beyanname verme süresinin son gününde düzeltme dilekçesi ile
birlikte düzeltme beyannameleri posta ile vergi dairelerine gönderilir.
SMM-2001: Bu neye yarar ki? Ayrıca vergi dairelerinde çalışan personel de karşı tedbir
olarak, her giden zar(ın için- den bir şey çıkmadı şeklinde tutanak tutabilir.
SM-1990 : Eğer Noter Kanalı ile toplu olarak gönderirsen. veya zarf içindekileri Notere
tespit ettirirsen iş olur. Böylece vergi daireleri kitlenir. Görev yapamaz hale gelir. İnsan
Muhasebecilerin ne kadar güçlü olduğu Maliye Bakam tarafından anlaşılır. Söz vermekten
vazgeçer. Doğru dürüst bir şeyler vermeye başlar.
SMM-2001: Ne gibi?
SM-1990 : Arkasında 3568 sayılı kanuna göre yetkisi olanların imzasını taşımayan
beyannamelerin vergi dairelerince kabul edilmeyeceğine ilişkin tebliğ çıkar. Bu üstelik
mecburi de. Denetim yapılamayan bütün firmalar en azından beyanname verme bazında da
olsa denetlenir. Bu bile vergi gelirlerini ikiye katlar.
SMM-2001: Bunu Maliye Bakanı bilmiyor mu?
SM-1990 : Bence biliyor da bilmemezlikten geliyor. Siyasi endişeleri var herhalde.
SMM-2001: Olur mu? Vergi toplarsa, iş yapmak için para bulmuş olur. Parayı verimli
kullanır. İş yaptığını gören halk onu tekrar seçer.
SM-1990 : Ah kocacığım ah! Şimdi hakiki bir robot mantığı ile düşündün işte.
SMM-2001: Aksi takdirde Milletvekili seçilmesi bile güçleşir ve hakikaten YMM ruhsatını
kullanmak zorunda kalabilir.
SM-1990 : Sen çok konuştun Robot kocacığım. Benim bataryalarımı biraz doldurman
gerekiyor. Sonra konuşsak.
SMM-2001: Olur, ben de seni yeni aldığım bu madeni yağ ile yağlarım biraz.
Gördüğünüz gibi, ben SMM-2001 elimden geleni yaptım. SM- 1990 size yardıma pek
yanaşmıyor. En iyisi siz şimdilik kendinize yardım edin İnsan meslektaşlarım. Ne de olsa her
koyun kendi bacağından asılır. Bence siz kendi kendinizi asmayın. Hepinize sevgiler,
saygılar. ZZZZzzzzzzt.
ROBOT MUHASEBECİ
SMM-2001

