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Üç yıllık deneyimimiz ve 4. olağan genel
kurulumuzdan aldığımız ivme ile örgütümüze
güvenerek önümüzdeki günleri çok daha verimli
geçirmek amacıyla, saygın meslek, güvenilir
Meslek Odamız için el ele omuz omuza olmak dileğiyle.
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Odamızın 4. olağan genel kurulunu, 8 Mayıs Cumartesi günü yaklaşık 550 üyemizin
katılımıyla gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza yaklaşık 10 arkadaşım ibra etmemeye el
kaldırırken, katılanların büyük çoğunluğunun ibra etmesine yönetim kurulumuz adına bir kez
daha teşekkür ediyorum.
Genel kurulumuzda her şey söylendi, söylenmeyen tek şey; mesleğimizin bir adım daha
ileriye gitmesi için iletilmeyen önerilerdi.
1992-1993 döneminde hedeflediğimiz her konuyu hayata geçirdiğimizi hiçbir zaman iddia
etmedik. Elbette eksiklerimiz var.
Tabii ki bu hedefler; senede bir gün genel kurula gelerek yapılan eleştirilerle
gerçekleşmeyecektir. Yönetime gelemeyen muhalefet kadrolarının seçimden sonra kurum
disiplini içinde çalışmalara destek vermeleri gerekiyor.
Başlattığımız bir geleneği; meslek mücadelesine önderlik eden arkadaşlarımızla birlikte;
birincisi, "İşletme yönetim merkezleri" ikincisi, “Yetkisiz muhasebeciliğin önlenmesi”
konusunda yakaladığımız güzel ilişkiyi, bu genel kurulda da devam ettirebilirdik.
Ne yazık; seviyesizce suçlamalar, acımasızca karalamalar ile, sonuç alınmayacak eleştiriler
dile getirildi. Tüm bunlara rağmen biz başlattığımız bu doğru geleneği devam ettireceğiz.
İnanıyorum ki sağduyulu arkadaşlarım doğruyu görecekler, kol kola mesleğimizin
gelişmesine katkı getireceklerdir.
Bu anlattığım tablonun sadece İstanbul'da geçerli olmadığını da gördüm. Bu ve buna benzer
konuşmalar; 3. büyük odamız olan İzmir'in genel kurulunda da yaşandı.
Yönetime geldiğimiz ilk günden beri iki konuya çok önem verdik. Birincisi eğitim, ikincisi
tanıtım. Bu iki konuda da övünerek söyleyebilirim ki; odamız hem öncü olmuştur, hem de
kamuoyunda ve medyada saygın yerini almıştır.
Genel kuruldan sonra katıldığım XIII. Muhasebe sempozyumunda bu güzelliği yaşadım. Artık
üniversite camiası bile belli konuların tek muhatabı ve erki olarak TÜRMOB 'u görmektedir.
Bu konuda genel başkanımız Sayın Mustafa ÖZYÜREK' i ve diğer yönetim kurulu üyelerini
kutluyorum.
Diğer yandan 1993-1994 dönemini mesleğimizin kimlik kazanmasında önemli adımların
atılacağı bir dönem olarak görmeliyiz. Bu konuda her üyenin tarihi sorumluluğu vardır.
Kurum disiplini içinde herkesin bu çalışmalara etkin olarak katılmalarını bekliyoruz.
Bu konudaki çalışmaları odamızın ve TÜRMOB' un hedefleri şeklinde iki grupta topluyoruz.

1993-1994 HEDEFLERİMİZ
İSMMMO'SININ YAPMASI GEREKENLER
1-Danışma birimlerini oluşturmak
2- Kitap yayınlamaya devam etmek
3- Sınava hazırlık ve meslek içi eğitim kurslarına devam etmek,
4- Seminerlere devam etmek
* Gelir vergisi beyanname düzenleme semineri (Mart)
* Kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri (Nisan)
5- Panel ve sempozyumlara devam etmek
6- TEK DÜZEN HESAP PLANI SEMİNERİNİN Ekim, Kasım, Aralık aylarında İstanbul
genelinde ve bölgelerde tekrar yapmak
7- Geleneksel balomuzu yapmaya devam etmek
8- Oda idari binamız ve kompleksinin temelini atmak.
9- Yardımlaşma sandığının ve yazılım kooperatifinin alt yapısını hazırlamak
10- VERGİ İDARESİ İLE YAPILACAKLAR - Muhasebeci odalarını açmak.
- Vergi idaresinde iş takibinde oda kimliğimizi geçerli kılmak ve çalıştırdığımız stajyerlere
yaka kimliğini sağlamak
- İşyeri açılışlarında "muhasebeciniz var mı?" sorusunun sorulması ve "var" diyenlerden
meslek mensubu ile yapılan sözleşmenin istenmesi... Bu konuda odamıza bilgi verilmesi, yok
diyenlerin kendi muhasebesini tutup tutmadıklarının denetlenmesini sağlamak
11- Komisyonları daha üretken hale gelmesini sağlamak
12- Temel eğitim merkezinin İstanbul şubesini açmak
TÜRMOB'UN YAPMASI GEREKENLER
1- 52 nolu genelgeye meslek mensuplarının ilave edilmesini sağlamak
2- Bilirkişilik ve denetçiliğin meslek mensuplarınca yapılmasını sağlamak
3- Banka bilançolarında meslek mensuplarımızın onayının aranmasını sağlamak
4- Meslek mensubunun "emanet usulü para toplamasından" kurtulabilmesi için Bankalar
Birliği ile kalıcı çözümler üretmek
5- Ücret tarifelerimizin
kurtulmasını sağlamak

odalarca belirlenmesini

maliye bakanlığının vesayetinden

6- Temel eğitim merkezini işler hale getirmek
7- Yönetmeliklerimizi tamamlamak
8- Muhasebe Enstitüsünün temellerini atmak
9- Birlik bina kompleksinin temelini atmak
10- Beyannamelerde imza yetkisinin verilmesini sağlamak

Sonuç :
Üç yılımızı geride bıraktığımız bugünlerde bir kitle örgütünün yaşamında çok kısa bir süre
olduğunun bilinciyle üç yıllık deneyimimiz ve 4. olağan genel kurulumuzdan aldığımız ivme
ile örgütümüze güvenerek önümüzdeki günleri çok daha verimli geçirmek amacıyla, saygın
meslek, güvenilir Meslek Odamız için el ele omuz omuza olmak dileğiyle.

GENEL KURULUN ARDINDAN
Yayın Kurulu
İSMMM Odası 4. Olağan Genel Kurul' u 8 Mayıs 1993 tarihinde beklenen katılım ve
coşkunun doruğa çıkmadığı bir ortamda yapıldı.
Divan başkanlığını Erkin Balaban, başkan yardımcılığını Mustafa Karsavuran, üyeliklerini ise
Kenan Uğur ve Ali Polat'ın yaptığı, genel gündem doğrultusunda çalışmaya başladı.
İlk sözü yönetim kurulu adına alan Oda başkanı Yahya Arıkan, Odanın bir yıllık çalışmalarını
aktardı. Arıkan konuşmasında mesleğin bugünkü konumunu ana başlıklarıyla şöyle aktardı;
* İsteyen herkes kendi defterini tutabilmekte veya yetkisiz muhasebecilere tutturabilmektedir,
* Meslek mensuplarının temsil hakkını önleyen 52 No' lu genelgede değişiklik yapılmamıştır,
*Ücret tarifeleri her yıl sorun olmaya devam etmektedir,
*Denetçiliği ve bilirkişiliği herkes yapabilmektedir,
*Stajyerlerin vergi ve sigorta giderlerinin meslektaşlarımıza yüklenmesi nedeniyle sağlıklı bir
staj sistemi oluşturulamamıştır,
* Y. Mali Müşavirlere verilen tasdikler dışında muhasebeci ve mali müşavirlere hiçbir yetki
verilmemiştir.
Yönetim kurulu başkanı Arıkan var olan sorunların yanında yapabildikleri ve yapacakları
çalışmaları aktararak sözlerini bitirdi. Arıkan' dan sonra söz alan TÜRMOB genel başkanı
Mustafa Özyürek ülke ve meslek sorunlarına değinerek sürdürdüğü konuşmasını mesleki
sorunların ancak tüm meslektaşların ortak çabası ile çözümlenebileceğini vurguladı.
TÜRMOB genel başkan yardımcısı Masum Türker kısa konuşmasında bu genel kurulda
meslek sorunları ile yeni hedeflerini tartışılıp gösterilmesini istedi,
TÜRMOB genel sekreteri Uğur Büyükbalkan ise konuşmasında TÜRMOB' un tüm
kararlarında Odaların görüş ve düşüncelerini alarak hareket ettiklerini başarıya tüm meslek
mensubu ve meslek odaları ile ulaşacaklarını belirterek konuşmasını bitirdi.
Konukların konuşmalarından sonra Oda çalışma raporu Oda sekreteri Nail Sanlı, kesin hesap
ve mali raporlar ise Oda saymanı Erdinç Aslan tarafından okunduktan sonra, Denetleme
kurulu başkanı Mevlüt Demirci tarafından Denetleme kurulu raporu , okundu. Demirci bir
yıllık çalışmaları, önerilenleri, önerileri ve öngörülenleri en açık ve en yalın biçimde sunarak
genel kurul üyelerinin konuşmalarını bu rapor üzerinde yoğunlaştırmalarını sağladı.
Büyük tartışma ve eleştirilere hedef olan yönetim ve denetim kurulları çalışma raporları
hakkında konuşmalara baktığımızda;
* Kemal ÇOLAK- Denetim kuruluna hazırlamış oldukları rapordan dolayı teşekkür ile
başladığı konuşmasında, kurullar asker mantığında olmamalıdırlar, genel kurulların güvenine
layık bu ve benzeri çalışmalar yapılmalıdır. Disiplin kurulu, denetim kurulu ile komisyon
üyelerine huzur hakkı verilmemelidir, bunlar gönüllülük esasına göre çalışmaktadırlar. Odalar
birliği genel kurul giderleri Odalardan değil Odalar Birliği'nce karşılanmalıdır.

Çolak, saygınlığımızın artması bilgili olmamızdan geçiyor, hepimiz biliyoruz ki mesleki
anlamda bilgimiz yetersizdir diyerek bitirdi.
* Şükrü ŞENALP- Bu genel kurul iki yıl önceki genel kuruldan farklı değildir. Hamam da
aynı, keseciler de aynı, gelenler de aynı, aynı insanlar, aynı simalar hazır ve nazırdır.
Katılımın düşük olmasının sorumluları tüm gruplardır.
* Şenalp, işletme yönetim merkezleri konusu halen gündemdedir. Mesleki kuralların bir an
önce yaratılması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir, sendika ağalığı bugün Oda ağalığı
olarak kurumlaşmaya doğru yürüyor diyerek konuşmasını bitirdi.
* Erhan Zafer AKGÜÇ- Denetim kurulu raporu benim için çok enteresan bir rapor, bugün
buraya bir formaliteyi yerine getireceğim düşüncesi ile gelmiştim. Akgüç, ama bu rapor
Muhasebeci olmanın hem zevkini hem de üzüntüsünü yaşattı diyerek sözlerini bitirdi.
* Sabri KÖMEK- Genel kurullar üyelerinden bir şeyler alıp, üyelerine bir şeyler vermek için
yapılan toplantılar oluyor. Kömek, kurullarımıza sahip çıkalım, kurumlarımıza sahip çıkalım,
kendimize sahip çıkalım diyerek sözlerini bitirdi.
* Temel ÖZTÜRK- Öztürk, yaptığı kısa konuşmasında Odanın aidatlarını artıralım bu şekilde
hizmet verilmez. Böylesine bir bütçe ile bir gayrimenkul almak çok zordur diyerek
konuşmasını bitirdi.
* Şeh Ömer BEKAR- M. Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği genel başkanı olarak
konuştuğunu belirten Bekar, İSMMM Odamızı iki kez ziyaret ederek dergi ve bültenlerde
bize bir köşe ayrılmasını, mümkün ise ortak etkinlikler hatta Muhasebe haftasını birlikte
kutlayalım istedik. Toplantılarda protokol olarak birbirimizi takdim edelim, kurumlarımızı
geliştirelim, korsan Muhasebecilerle mücadelede ortak tavır alalım, meslek ile ilgili her
konuda fikir alışverişinde bulunalım.
Bekar, Odamızın çıkarmış olduğu ve maliyetine benim ve hepimizin katılmış olduğu dergiye
M. Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği genel başkanı olarak gönderdiğim iki yazıya da
yer verilmedi diyerek sözlerini bitirdi.
* Ali İhsan ÖZDEMİR- Geçen genel kurulda mesleki karar alınması mevzuunda 8 maddelik
bir müracaatım oldu fakat ne oldu bilemiyorum, bugüne kadar hiçbir genel kurulda mesleki
kararlar alınmamıştır. Özdemir, bugün burada mesleğimizin şeffaflığı ve enginliğinin sembolü
olan bundan böyle vergi dairelerine gittiğim vakit giyeceğim bu tafta gömleği burada
giyiyorum, Özdemir beyaz, dik yakalı ve yaka uçlarında Mm amblemi bulunan gömleği
giyerek sözlerine son verdi.
* Oktay YEŞİLYURT- Meslek yasamız ile birlikte mesleki sorunlarımız çözüme
kavuşmadığı gibi daha da artmıştır. Tüm meslektaşların el ele vermeden bu sorunların ortadan
kalkmayacağını belirten Yeşilyurt, bu genel kurul sorunlarımıza biraz olsun katkı getirmelidir
diyerek konuşmasını bitirdi.
* İsmet UĞURLU- TÜRMOB yönetim kuruluna ve Genel Başkan Mustafa Özyürek' e
teşekkür ediyorum, çalışmalarıyla, olumlu katkı ve hareketleriyle mesleğimizi destekleyici,
mesleğimize değer verici hareketleri ile meslektaş olarak bizlere örnek büyük bir dost olarak
hürmetler sunuyorum.
Uğurlu, konuşmasını kötümser, yıkımsal değil iyimserim, herkese faydalı olmak, hizmet
vermek prensibi ile ufak tefek hataları büyütüp bu salonda bir meslektaşı, meslektaşlarının
bütün vasıflarını sıfıra düşürmek onuruma dokunuyor diyerek sözlerine son verdi.

* Adem ARSLAN- Bir yıllık birikimler sonucunda bugünü azimle bekledik. Yasanın
çıkmasından beri oluşan Odalarımız ve bundan büyük umutlar bekleyen meslektaşlarımız
maalesef ölme noktasına ne yazık ki gelmiş durumdadır.
Arslan konuşmasını, Odamızın alacaklarına bakıldığı zaman beş kişiden bir kişi ödeme
yapmış dört kişi yapmamıştır. İktidar belli yanlışlıklar, belli kalıplar içerisinde ağalık, paşalık,
krallık hayalleri uğruna mesleği bu duruma getiriyorsa meslektaşlarımızın müdahale etmesi
gerekir diyerek sözlerini bitirdi.
*Turgut ARIĞ- Hepinizi 1975 yılından beri sevgi ve saygı ile kucaklamaya devam ediyorum.
Bu meslek Türkiye gibi belirli ülkelerde yaş durumu 35, batıda ise 40'tır. Bu salona bugün
500 değil de 5.000 kişi gelmiş olsaydı, Taksim Meydan' ı dolacaktı, basın-yayın burada
olacaktı. Davayı ancak böyle kazanırız. Hizipleşmeyle, listeleşmeyle birbirimize tukaka
etmeyle birbirimizi zayıflatıyoruz.
Arığ konuşmasını, kendimizi değiştirmeliyiz, muhalefettekiler de, iktidardakiler de
kendilerini değiştirmeli bu dava hepimizin bütünlük davasıdır diyerek bitirdi.
* İbrahim KILINÇ- Gruplar ne yapacaklarını, yapılanlar için ne söyleyeceklerini ele alır,
bizlere de yeni ufaklar açarlar. Gelir tablosu ile bilanço üzerinde bir şeyler söylemek
gerekirse, her arkadaş denetim kurulu raporunu ele aldı, bilançoya bakıldığında Tek Düzen
Hesap planından bir şeyler alınmış, bir şeyler konulmuş, bazı yenilikler getirilmiştir, ancak
bilançoda Kıdem Tazminatı karşılığı konulmalı idi. Kılınç konuşmasını maliyeci olmadan
gelin muhasebeci olun, muhasebeci olun ki maliyeyi yapabilesiniz diyerek bitirdi.
* Hayri SUÇSORAN- Merak ve coşku ile beklenen konuşmasına Suçsoran gene iki yakan bir
araya gelmedi, hoş hiçbir zamanda gelmedi ya, bu nedenle Muhasebe mesleği ileriye
gitmemiştir. Suçsoran konuşmasını, bu kadar ağır sorunların olduğu bir yerde gönüllü
öncülerle birlikte ağırlık taşıyan kişilerin ve benim gibi deli gençlerin olması lazım diyerek
bitirdi.
* İmam AYDIN- Buraya katılmak bütün meslektaşların görevidir, ancak yönetimdeki
arkadaşlarımızın da hiç bir şey yapmayacakları anlamını taşımamalı. Meslek yasasının
çıkmasından sonra gruplar oluştu bu gruplar demokratlık adına üç ve dört konuda ayrıldı, bir
tanesi Meslekte Birlik, diğer üç grupta da Demokrat sözcüğü geçiyor. Biz demokratlara
düşen görev 'Türkiye'ye nasıl katkı sağlayabiliriz, nasıl yararlı olabiliriz. Aydın konuşmasını,
bize düşen görev Muhasebeciliğin kamuoyundaki gözlüklü imajını hangi yöntemlerle
değiştirebiliriz diyerek bitirdi.
* Ziya DİSANLI- Genel kurula katılanları bu özveride bulunmuş olmalarından dolayı
coşkuyla selamlıyorum diyerek konuşmasına başlayan Disanlı, denetleme kurulu raporu içler
acısı, denetleme kurulu ifadeleri vehamet içerisinde ama yöneticilerimizin pişkinliğine bakın,
onları profesyonel olsunlar, çalışsınlar diye seçtik, ama bu pişkinlik anlamına gelmemeliydi.
Meslektaşlarımızın sosyal sorunların, ekonomik sorunlarını çözemedik, hiçbir şey yapamadık.
Meslektaş neyi beklesin, başının çaresine bakma durumunda kalmıştır.
Disanlı konuşmasını, demokratlık adına dar grupçu, kendi gibi düşünmeyene tahammül
edemeyen suskun bir mantık sergilenmemeli diyerek bitirdi.
* Ayhan ÇELİK- Parçalanmaların körüklenmesinin hiç bir grupçu anlamı yoktur, bir güzelliği
yoktur, mesleğe yararı yoktur.
Çelik konuşmasını yaşamımızda yönetimi önemsizleştiren, katılımı çoğaltan bir demokratik
anlayış ile birlikte yürürsek güzellikleri yakalarız diyerek bitirdi.

* Erol Öngen- İkinci olağan genel kurulda şekil yetersizliği ve şekilden yoksun bir bilanço ile
karşılanmıştı, arkadaşlar o zaman uyarılmıştı. Arkadaşlar o uyarıyı biraz almışlar. Şekil olarak
düzgün ama içerikten yoksun bir bilanço ile karşı karşıyayız. Öngen konuşmasını yaprak
dökümü gibi dökülüyoruz diyerek bitirdi.
* Yücel AKDEMİR- Bu genel kurul yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu
üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu genel kurulu bir denetim kurulu raporunun belirlemesi
bu meslek için bu genel kurul için büyük bir talihsizliktir. Oğlum Barış ile birlikte bu raporu
okuduk. Bu rapor sadece bir takım görevleri yerine getirmeden insanları zan altında bırakıyor.
Akdemir konuşmasını, inanıyorum ki gelecek dönemlerde arkadaşlarımız bu alışkanlıklarını
terk edecekler ve görevlerini genel teamüller içinde yapacaklardır diyerek bitirdi.
* Mehmet ATİK- Eleştirmek çok güzel ama gel gir işin ucundan tut dediğimiz zaman o işin
ucundan tutacak arkadaşların hepsi sanki arkalarından makineli tüfekle gelinmişsiniz gibi
kayboluyorlar diyerek kısa ve öz konuşmasını bitirdi:
* Yücel ÇELİKBİLEK- Geçmiş dönemlerde denetim kurulu raporu konuşulurken
arkadaşlarımız tebessüm ettiler, bugün konuşulduğunda gene tebessüm ediyorlar, yarın
konuşulacak gene tebessüm edilecektir, Eğer denetim kurulunu oluşturan arkadaşlarımız
duymuşlarsa ve vicdanlarına göre düzenlemişlerse bu rapor dikkate alınmalı, yok eğer onlar
da bir takım subjektif objelerle bu raporu düzenledilerse kendilerine teessüflerimi iletmek
istiyorum. Çelikbilek konuşmasını, bu genel kurula siyasetten, politikadan insanlar ilgi
göstermezler ve göstermedikleri müddetçe bir yerlere gelinmez. Odamızın Türkiye'nin
meselelerine bakış açısından sadece belirli konuların dışında fikir söylemediğini göre
sıkıntısını yaşıyorum diyerek bitirdi.
* Ülkü SÖNMEZ- Tüm kurum ve kurullarımıza sahibiz ve sonuna kadar da sahip çıkacağız.
İSMMM Odası verdiği hizmetler karşılığında elbette belirli bir ücret alacaktır. Aksi takdirde
Hilal-ı Ahmer Cemiyeti durumuna düşer. Bizler; insanların rüşvet, suistimal, zimmete para
geçirme ve yolsuzluk olayları olmadıkça ve bunlar ispatlanamadıkça ibra ederiz. Sönmez
konuşmasını, bugün Odalar Birliği'nce hazırlanmış ne bir denetim; ne de harcama
yönergelerinin mevcut olmadığımı bu nedenle her denetim kurulu raporu kendi anlayışlarınca
hazırlandığını belirterek bu konularda yönergelerin ivedilikle çıkarılmasını istedi.
* Masis YONTAN- Genel kurul mesleğimizi, ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal geleceğin
barışçı, üreten ve paylaşan Türkiye'si için mensubu olduğumuz İSMMMO ve odalar;
Birliğimizin değerli yöneticilerinin çaba, katkı, bilgi birikimleri ile mutlaka yarınlarda barışçı
ve güzel ülkemize, hepinizin hepimizin katkısı ile kavuşacağız. Raporlar öze uygun olmalı,
fazla detaylara girmemeli bu nedenle denetim kurulu raporu rapordan çok çalışma dosyası
imajı vermekte dahası magazin basınında dahi yer almayacak bazı şeyler bu raporda yer
almıştır.
Sorunlarımız çözümlenememiştir. En büyük sorunumuz olan Sosyal Güvenlik sorunu başka
bir deyişle Topluluk ile Mesleki Sorumluluk sigortaları; beyannamelerdeki meslek
mensubunun imza yetkisi, korsan veya ruhsatsız çalışanların engellenmesi, Odanın
gayrimenkul edinme sorunları olduğu gibi kalıyor. Ancak bu sorunlar kuşkusuz siyasal ve
ekonomik kararlara dayandığından yönetim erk' ini elinde tutan güçlerin oy kaygısı, çıkar
gruplarına şirin görünme uğruna yaşamına geçemiyor.
Yontan konuşmasını, meslektaşların tüm etkinliklere katılması gerektiğini, mesleki sorunlara
hep birlikte sahip çıkılmasını isteyerek, yayın politikalarının hiçbir grubun yazı ve görüşlerini
yayınlamamak olduğunu belirterek, biz grup veya gruplarını değil Odaya kayıtlı tüm meslek
mensuplarının yayın organı ve yayın kuruluyuz diyerek sözlerini bitirdi.

Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporlan üzerinden 22 arkadaşımız söz alarak görüş ve
önerilerini sundular. Görüşmelerin ardında yönetim kurulu adına Başkan Yahya Arıkan söz
alarak, Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum, yapıcı ve yıkıcı eleştirilerinize rağmen, diye
başladığı konuşmasında, konuşmasının hemen girişinde oturduğumuz yerde yüzümüz kızardı,
niye kızardı biliyormusunuz yüz yüze baktığımız arkadaşlarımızın acımasızca, insafsızca
eleştirilerine yüzümüz kızardı ama alnımız açık, başımız diktir diyerek eleştirilere cevap
vermeye başladı.
Arıkan tüm eleştirileri detaylı olarak cevaplandırdıktan sonra konuşmasının son bölümünde,
bugün İSMMMO' sını ve TÜRMOB' u tanımayan bilmeyen kurum ve kuruluş yoktur.
Medyada saygın bir yeri vardır. Bunu kimse inkar edemez yadsıyamaz. Bu noktada gelin şu
genel kuruldan el ele, omuz omuza çıkalım ve bugüne kadar yaptığımız etkinlikleri sadece
uzaktan seyretmek yerine on bin meslek mensubu tam bir destek ile gönül verelim ki mutlaka
yapmamız gereken konuları hayata geçirelim diyerek sözlerini bitirdi.
Eleştiri ve tartışmalardan sonra ayrı ayrı oya sunulan yönetim ve denetim kurulu oy birliği
sayılacak bir sayıyla aklandılar. Bundan sonra yıllık maktu ve oda giriş aidatları, kurul
üyelerinin huzur hakları, yeni çalışma dönemi bütçesi, İlçe Temsilciliklerinin çalışma usul ve
esasları hakkındaki yönetmelik, Odaya gayrimenkul alım fonunun oluşturulması,
Yardımlaşma sandığı ile Bilgisayar programı ve donanımı temin tevzi kooperatifinin
kurulması ile ilgili öneriler görüşülerek olumlu karara bağlanması ile genel kurul çalışmalarını
bitirdi.
4634 bağımsız, 5468 bağımlı olmak üzere toplam 10.102 üyesi bulunan bir odanın genel
kurulu daha katılımcı ve daha coşkulu olmalıydı. Her genel kurul meslek adına, mesleki
sorunlar ve ülke sorunlarının çözümüne bir katkıdır. Gönül isterdi ki, bu genel kurulda
tartışmalar soyut kavramlar yerine, bizlerle birlikte ülkenin' de en büyük sorunu haline gelen
Sosyal Güvenlik sorunu başka bir deyişle topluluk, mesleki sorumluluk ve işsizlik
sigortalarına tebliğ veya iç genelge ile çözümlenebilecek olan beyannamelerdeki meslek
mensuplarının imza sorunu ki bu sorun kaçak veya belgesiz çalışanların önlenmesinde de
önemli bir sorun, hayat standardı, götürü vergicilik gibi vergi adaleti ve muhasebe ilkelerine
aykırı uygulamalar, nerde, nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı dahi bilinmeyen, ücretlilerin
sosyal güvenlikten yoksun çalıştırılmalarından başka bir işe yaramayan Z. Tasarrufu teşvik ile
konut edindirme yardımı fonlarının halen yürürlükte olması işsizlik sorunu, vergi
adaletsizliği, ulusal gelirin dağıtımındaki büyük haksızlık ve adaletsizlikler ve daha nice soru
ve sorunlar gündeme gelmeliydi. Gelmedi.Gelebilseydi eğer sanırım biraz yankı
bırakabilecekti, bırakmadı, toplumun ilgisini toplayamadık, topluma bir şeyler de vermedik,
veremedik.
Anlayacağınız dostlar bir genel kurulu daha geride bıraktık biraz gürültülü, biraz buruk, biraz
sevinçli ama biz bize, hiç kimseler duymadan.

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE
GÖRE FİİLİ MALİYET YÖNTEMİNDE MALİYET
HASAPLARININ İŞLEYİŞİ
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. Dekanı
I. GİRİŞ
Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği, "Muhasebe Usul ve Esasları" başlığı altında 5
bölüm halinde muhasebe düzenlemelerini açıklamıştır. Bunlar,
I- Muhasebenin Temel Kavramları
II- Muhasebe Politikalarının Açıklanması
III-Mali Tablolar İlkeleri
IV- Mali Tablolarını Düzenlenmesi ve Sunulması
V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları'dır.
Tebliğde, düzenlemenin amacı "Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait
teşebbüs ve işletmeleri, faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde
muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve
mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve
işletmelerde denetimin kolaylaştırılması" biçiminde tanımlanmıştır. Ayrıca yapılan
düzenlemenin;
- Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak
ulaştırılmasına,
- Farklı işletmeler ile aynı işletmelerin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
- Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlam vermesine,
- Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir
olmasına, işletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yönelik olduğu
belirtilmektedir *
Tebliğde vurgulanan amaçtan da görüleceği üzere, yapılan düzenleme ile, tüm Türkiye'de
muhasebe uygulamalarında tek düzenin sağlanması hedeflenmekte ve tüm kesimler için
işletme dilinin aynı olması amaçlanmaktadır.
Tebliğde, tebliğ hükümlerine hangi işletmelerin uyacağı belirtilmiştir. Buna göre, bilanço
esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler, tebliğde belirtilen muhasebe usul ve esaslarını
uygulamak zorundadır.
Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı
muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan,
-

Banka ve Sigorta Şirketleri,

- Özel Finans Kurumları,

*
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- Finansal Kiralama Şirketleri (Factoring. v.b. alanlarda faali- yet gösterenler dahil)
-

Menkul Kıymet Yatırım Fonları

-

Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları;

"Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması", 'Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve
işleyişi" hükümlerine uymak zorunda değildirler. Bu kurumların faaliyet konuları farklı
olduğundan, mali tabloların biçimsel yapısı ve kullandıkları hesapların niteliği farklılık
göstermektedir. Bu nedenle bunlar kapsam dışı bırakılmışlardır.
Ancak söz konusu mali kesim işlemlerinin "Muhasebe Temel Kavramlarına" "Muhasebe
Politikalarının Açıklanması"na ve "Mali Tablolar İlkeleri"ne uymaları gerekmektedir.
Yine işletme hesabı esasına göre defter tutan işletmelerin sadece "Muhasebenin Temel
Kavramları"na uymakla yükümlü bulundukları tebliğde belirtilmektedir.
Ayrıca tebliğe göre, aktif toplamı 5 milyar ile ticari faaliyet hacmi 10 milyar lirayı arka
arkaya iki yıl aşmayan; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, "Mali Tabloların
Düzenlenmesi ve Sunulması"na ilişkin bölümün 'Temel Mali Tablolar"la ilgili kısmına uymak
zorundadırlar. Bu işletmeler, sadece bilanço ve gelir tablosunu ve bunların eklerini
düzenleyecekler, buna karşın "Fon Akım Tablosu", "Nakit Akım Tablosu", "Kar Dağıtım
Tablosu", "Öz Kaynaklar Değişim Tablosu" gibi tabloları düzenlemeleri ihtiyarı olacaktır.
Biz bu makalemizde, tebliğin beşinci bölümünde yer alan maliyet hesaplarının işleyişini
açıklayacağız.
II. TEBLİĞDE ÖNGÖRÜLEN MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
1-Maliyet Hesaplarının Niteliği
Tebliğde; maliyet hesapları; 7. grupta yer almaktadır. Hesaplar, işletmelerin fiili maliyet veya
standart maliyet yöntemi gibi; farklı maliyet hesaplama yöntemlerini uygulama olanağı
verecek biçimde oluşturulmuştur. İşletmelerin büyüklüklerine, kendi organizasyon yapılarına
ve ihtiyaçlarına göre giderlerin bölümlenmesinde ve defteri kebirde izlenmesinde 7/A ve 7/B
olmak üzere iki seçenek önerilmiştir.
Aktif toplamı 5 milyardan, ticari işlem hacmi 10 milyardan büyük olan üretim ve hizmet
işletmeleri 7/A seçeneğini; üretim ve hizmet işlemlerinden küçük olanlardan; isteyenler ve
ticaret şirketleri 7/B seçeneğini uygulayacaklardır.
Ancak, kuşkusuz birçok üretim işletmesi olan bir holding topluluğunda ticaret işletmesi de
olması durumunda, holding topluluğunun tek hesap planı olacağından ve bu kurumlarda 7/A
seçeneğini uygulayacağından söz konusu ticaret işletmelerimizin de 7/A seçeneğini
kullanması gerekli olacaktır, kanaatindeyiz.
Tebliğde öngörülen maliyet hesapları aşağıdaki gibidir:
7- MALİYET HESAPLARI ( 7/A SEÇENEĞİ)
70- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
700- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701- MALİYEZ' MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
71- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711- DİREKT İLK MADDİ VE MALZEME YANSITMA HESABI
712- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
713- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
72- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

720- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
722- DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723- DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
73- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
733- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734- GENEL üRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
74- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
75- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
752- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
76- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
762- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARKI HESABI
77- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770- GENEL YÖIVETİM GİDERLERİ
771- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772- GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
78- FİNANSMAN GİDERLERİ
780- FİNANSMAN GİDERLERİ
781- FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782- FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
79- GİDER ÇEŞİTLERİ (7 / B SEÇENEĞİ)
790- İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792- MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793- DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794- ÇEŞİTLİ GİDERLER
795- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
796- AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797- FİNANSMAN GİDERLERİ
798- GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799- ÜRETİM MALİYET HESABI

Her iki seçenekte hesapların işleyişini kısaca özetlemeye çalışalım:
2- 7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI
7/A seçeneğinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.
a- Bu seçenekte giderler defteri kebirde fonksiyon esasına göre bölümlenmiştir. Gider çeşitleri
ve gider yerleri de yardımcı def terlerde izlenmektedir. Gider çeşitlerinin ve gider yerlerinin
kod numaraları aşağıdaki gibi belirlenmiştir
Gider Çeşitleri
0- İlk madde ve malzeme giderleri

1- İşçi ücret ve giderleri
2- Memur ücret ve giderleri
3- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
4- Çeşitli giderler
5- Vergi resim ve harçlar
6- Amortisman ve Tükenme payları
7- Finansman giderleri
Gider yerleri (10-99) ( Her işletme kendi organizasyon yapısına uygun olarak gider yerlerini
kodlayacaktır.)
- Esas üretim gider yerleri
- Yardımcı üretim gider yerleri
- Yardımcı hizmet gider yerleri
- Yatırım gider yerleri
- Üretim yerleri yönetimi gider yerleri
- Araştırma ve geliştirme gider yerleri
- Pazarlama satış ve dağıtım gider yerleri
- Genel yönetim gider yerleri
b- Eş zamanlı kayıt sistemi benimsenmiştir. Giderler doğdukları anda, ilgili fonksiyonel gider
hesaplarına kaydedilirken, aynı anda gider çeşitleri hesaplarına ve gider yeri hesaplarına da
kaydedilmektedir.
Giderin doğuş anında muhasebe kaydı yapılırken, söz konusu giderin türü, hangi sorumluluk
merkezine ait olduğunun belirlenmesi ve buna göre ait olduğu fonksiyonel gider hesabına
kaydedilmesi gerekir.
Örneğin; 10 nolu esas üretim gider yerinde belirli bir dönemde çalışan işçilerin normal
ücretleri 80 milyon TL, 12 nolu esas üretim gider yerinde 90 milyon TL, 50 nolu bakım
onarım hizmet gider yerinde çalışan işçilerin normal ücretleri 40 milyon TL ve 80 nolu
pazarlama bölümünde çalışan işçilerin normal ücretleri 50 milyon TL ise, giderin doğuş
anında yapılacak eş zamanlı muhasebe kaydı şöyle olacaktır.
............................................................................./......................................................................
720-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
1.00- Normal Ücretler
10- Nolu Esas Üretim Gider Yeri
12- Nolu Esas Üretim Gider Yeri
730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
1.00- Normal Ücretler
50- Nolu Bakım Onarım Hizmet Gid. Yeri
760- PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ
1.00- Normal Ücretler
80- Pazarlama Gider Yeri

170.000.000.170.000.000.80.000.000.90.000.000.40.000.000.40.000.000.40.000.000.50.000.000.50.000.000.50.000.000.-

381- GİDER TAHAKKUKLARI
260.000.000................................................................................./......................................................................

Böylece giderler aynı anda hem fonksiyonlarına, hem çeşitlerine hem de gider yerlerine
kaydedilmiş olacaktır. İşçi ücret ve giderlerinin normal ücretler tutarının döneme ait tutarının
büyüklüğü sorulduğu zaman "1.00 Normal ücretler" hesabına bakarak toplamın 260.000.000.TL olduğu anında söylenebilecektir.
Gider çeşitlerinin izlenmesinde, her bir gider çeşidi için bir kart açılması ve söz konusu gider
çeşidi kartında her bir gider yeri için bir yer açılarak kayıtların izlenmesi, uygulamada
pratiklik sağlayacaktır. Şöyle ki;

C- Giderler maliyetlere yansıtma hesapları aracılığı ile aktarılmaktadır. Fiili maliyet
yönteminde ilgili fonksiyonel gider hesaplarının borcunda bir ay içinde toplanan tutarlar esas
alınarak, giderler ay sonlarında; yansıtma hesaplarının alacağı, ilgi maliyet hesaplarının borcu
karşılığında maliyetlere yansıtılır. (Standart maliyet yönteminin uygulanması durumunda
maliyetlere aktarılan tutarlar standart maliyetler olur.) Fonksiyonel gider hesapları ile bunların
yansıtma hesapları yıl sonunda karşılaştırılarak kapatılır.Giderlerin oluşumu ve maliyetlere
yansıması tablo 1'de; gider çeşitlerinin fonksiyon hesapları ile ilişkilendirmesi Tablo 2'de,
giderlerin gider yerleri ile ilişkilendirilip gider dağıtım tablolarının düzenlenmesi tablo 3'te
görüldüğü gibidir.
Yansıtma hesaplarının çalışmasını küçük bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Ocak ayı içinde
fonksiyonel üretim gider hesaplamada toplanan giderler aşağıdaki gibi olsun:
710 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 220 Milyon TL
720 Direkt işçilik giderleri
180 Milyon TL
730 Genel üretim giderleri
200 Milyon TL
Söz konusu giderlerin tamamı bu dönemin üretim faaliyeti ile ilgilidir. Bu durumda ay
sonunda yapılacak kayıt söyle olacaktır.
151- ÜRETİM YARI MAMUL.
600.000.000.
711 DİREKT İLK MADDE
220.000.000.VE MALZEME GİD. YANSITMA H.
721 DİREKT İŞÇİLİK
GİDERLERİ YANSITMA
180.000.000.731 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ YANSITMA
200.000.000........................................... ./. ..........................................

Yıl sonunda ise hesaplar ters çevrilerek kapatılacaktır.
....................................... ./........................................................
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD. YANSITMA
721 DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANSITMA
731 GENEL ÜRETİM GİD. YANSITMA
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD.
720 DİREKT İŞÇİLİK GİD.
730 GENEL ÜRE'TİM GİD.
.......................................... ./. ..........................................
d- Tebliğ maliyet hesaplarının izlenmesinde hesap ayrılığı sistemini seçmiştir.
Maliyet hesaplarında giderlerin bütünlüğü korunmuş ve işletmenin esas faaliyeti ile ilişkili
olan ve üretim maliyetine verilmeyen dönemin faaliyet giderleri ve finansman giderleri de
maliyet hesapları grubunda izlenmiştir. Ancak aynı hesaplar genel muhasebe de 6 grupta
sonuç hesaplarında da yer almıştır. Böylece hem maliyet muhasebesinde hem de genel
muhasebede kodlanmak suretiyle maliyet hesaplan ile genel muhasebe hesapları birbirinden
ayrılmıştır.
Nitekim tablo 1'den de görüleceği üzere, önce giderler 750, 760, 770, numaralı hesaplarda
oluşmakta, ay sonlarında ise 751, 761 ve 771 numaralı yansıtma hesapları alacağı ile, genel
muhasebedeki 630, 631 ve 632 numaralı hesaplara aktarılmaktadır. Yıl sonunda 630, 631, 632
numaralı hesaplar diğer sonuç hesapları ile birlikte 690 numaralı kar/zarar hesabına
devredilerek kapatılırken, 750, 760, 770, ve 751, 761 ve 771 numaralı hesaplar ters kayıtla
kapatılmaktadır.
Yine finansman giderleri dönem içinde ortaya çıktıkça, 780 numaralı hesapta izlenmekte, ay
sonlarında 781 numaralı yansıtma hesabı alacağı ile 660 veya 661 numaralı borçlanma
giderleri hesaplarına ve yatırım maliyetine verilecek tutarlarında 258 numaralı yapılmakta
olan yatırımlar hesabına devredilmektedir. Yıl sonunda yine 780 ve 781 nolu hesaplar ters
kayıtla karşılıklı olarak kapatılmaktadır.
e- Tebliğ; 7/A seçeneğinde isteyen firmalar için "Bağımsız Maliyet Muhasebe Sistemini" de
getirmiştir.
Nitekim 700 ve 701 numaralı hesaplar bu amaç için açılmıştır. İsteyen firmalar maliyet
muhasebesi hesapları ile genel muhasebe hesaplarını hiç karşılaştırmayabilirler. Bu yöntemi
seçenler; genel muhasebe bölümünde "700" numaralı hesabı maliyet muhasebesi bölümünde
ise "701" numaralı hesabı çalıştırır. Yıl sonunda bu hesaplar karşılıklı olarak kapatılır.
Örnek: Ambardan 200 milyon TL' lık hammadde alınıp 10 nolu ana üretim gider yerinde
kullanılmış ise yapılacak kayıtlar şöyle olur.
Genel Muhasebe :
...................................................................../......................................................................
700 MALİYET MUHASEBESİ
200.000.000.BAĞLANTI HESABI
150 İLK MADDE VE
200.000.000.
- MALZ. STOK. H.
....................................................................../..........................................................................
Maliyet Muhasebesi

..................................................................../..................................................................................
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZM. GİD. 200.000.000.0.01- Direkt malzeme gideri
10 Nolu esas üretim gider yeri
701 MALİYET MUH.

200.000.0000

YANSITMA H.
.............................................................. ./. ....................................................................................
3- 7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
Bu seçenekte giderler defteri kebirde gider çeşitlerine göre izlenir. Giderler doğdukça 790797 numaralı hesaplardan ilgili olanın borcuna kayıt edilir. Yıl sonlarında söz konusu giderler
Tablo 4. de de görüleceği üzere fonksiyonlarına dönüştürülür. 798 numaralı gider çeşitleri
yansıtma hesabı alacağı ile üretim maliyetini ilgilendiren giderler "799 üretim maliyeti"
hesabının borcuna, faaliyet giderlerini ilgilendiren giderler ise 630, 631 ve 632 numaralı
sonuç hesaplarına, finansman giderleri ise 660, 661 ve 258 numaralı hesaplara aktarılır. Yıl
sonlarında ise 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 numaralı hesaplar, 798 numaralı hesapla
karşılıklı olarak kapatılır. 799 üretim maliyet hesabında oluşan maliyetler de, üretimini
tamamlayan birimler "152 mamuller" hesabına, üretimi tamamlanmayan yarı mamuller ise
"151 üretim yarı mamuller" hesabına aktarılarak kapatılır. Hizmet işletmelerinde ise; 799
üretim maliyeti hesabında toplanan tutarları, "622 satılan hizmet maliyeti" hesabına aktarılır.
7/B seçeneğinde maliyetlerin oluşumu TABLO 5'te görüldüğü gibidir.
4- SONUÇ
Tebliğ, maliyet muhasebesi uygulamalarında 7/A seçeneğinde, 1977'den beri Türkiye'de
KİT'lerde uygulanan 7inci grubu ve 1989'dan beri SPK kapsamındaki şirketler de uygulanan
8. grup hesaplarını öngörerek eş zamanlı kayıt sistemini benimsemiştir. Böylece her iki
uygulama arasında mutabakat sağlanmıştır.
7/B seçeneği ile de küçük firmaların ve 'Ticaret Şirketlerin giderlerin izlenmesinde aynı dili
kullanmasına imkan vermiştir. 7/B seçeneği de daha önce 1989 yılında SPK kapsamındaki
şirketler için önerilen ve 50 grubunda izlenen hesapların benzeri niteliğindedir.
Tebliğin eksik yönleri olabilir. Bazı sektörlerin ihtiyacını tam olarak karşılamayabilir.
Eksiklikler zaman içinde giderilebilir. Bize düşen görev, bu tebliğin uygulanmasına katkı
vermek ve Türkiye'de tekdüzeni sağlamaktır.

TABLO 2
GİDER ÇEŞİTLERİNİN FONKSİYON ESASINA DÖNUŞTÜRÜLMESİ
Gider Çeşitleri
Fonksiyonel Giderler
Üretim Giderleri

0 İlk Madde ve Mlz.Gid.
1 İşçi Ücret ve Gid.

Direkt
Giderler

2 Memur Ücret ve Gid.

Direkt Mad.ve Mlz.Gid.
Direkt İşçilik Giderleri
Genel İmal Giderleri

3 Dışarıdan Sağlanan
Fayda ve Hizmetler
4 Çeşitli Giderler
5 Vergi Resim ve Harçlar
6 Amortisman ve
Tükenme Payları

Endirekt
Giderler

Faaliyet Giderleri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Pazarlama,Satış ve Dağıtım
Giderleri
Genel Yönetim Giderleri

7 Finansman Giderli

Finansman Giderleri

TABLO 4
7/B SEÇENEĞİNDE GİDERLERİN MALİYETLERE DÖNÜŞÜMÜ
BİLANÇO VE
SONUNUÇ HESAP

GİDER ÇEŞİTLERİ

GİDERLERİN YANSIMASI

790 İlk madde ve mlz.
Gid.
791 İşçi ücret ve gid.
792 Memur Ücret ve
gid.
793 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
794 Çeşitli giderler
795 Vergi resim ve
harçlar
796 Amortisman ve
tükenme payları

798 Gider çeşitleri yansıtma
Hesabı

797 Finansman giderleri

798.3 Araştırma Geliştirme
giderleri yansıtma

630 Araştırma geliştirme
giderleri

798.4 Pazarlama satış
dağıtım gid.yansıtma
798.5 Genel yönetim
gid.yansıtma

631 Pazarlama satış ve
dağtım gid.
632 genel yönetim giderleri.

798.6 Finansman giderleri
yansıtma

660 K.V.borçlanma
giderleri
661 U.V.borçlanma
giderleri
258 Yapılmakta olan
yatırımlar

798 O direkt ilk madde ve
Ve malz.gid.yansıtma

799.Üretim maliyet
151.Yarı mamul sto k
veya 622 satılan
hizmet maliyeti
152 Mamul stok

798.1 Direkt işçilik giderleri
yansıtma
798.2 Genel üretim
Gid.yansıtma

ÜÇ ÖRNEK DÜZENLENMEYEN SEVK
İRSALİYELERİ İLE İLGİLİ BİR YARGI
KARARI ÜZERİNE
Veysi SEVİĞ
YMM

Vergi Usul Yasası'nın 230/5 maddesi hükmü gereği olarak malın alıcıya teslim edilmek üzere
satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı
tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise alıcının, taşınan veya taşıttırılana mallar
için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurması zorunludur.
Yasal düzenleme gereği olarak malın, bir yükümlünün birden çok işyerleri ile şubeleri
arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği
hallerde de malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması zorunlu olmaktadır.
İrsaliye hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Yasası'nın 230
ve 231. maddelerinde yer alan düzenlemeler geçerlidir. Başka bir anlatımla Vergi Usul
Yasası'nda fatura düzenlenmesi ile ilgili olarak geçerli bulunan kurallar irsaliye düzenlenmesi
sırasında da geçerlidir.
Vergi Usul Yasası'nın 231. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca "Faturalar en az bir asıl
ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı
örnek olduğu işaret edilir."
Vergi Usul Yasası uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 206 sıra numaralı genel tebliğ ile
irsaliyelerin üç örnek olarak düzenlenmesi öngörülmüştür ( 17 Kasım 1990 gün ve 20698
sayılı Resmi Gazete). Yapılan bu düzenleme ile:
- Sevk irsaliyesi 1.1.1991 tarihinden itibaren en az üç örnek olarak düzenlenecektir.
- Sevk irsaliyesinin iki örneği mutlaka malı taşıyan taşıtta bulundurulacaktır.
- Yoklama ve denetimlerde sevk irsaliyesinin iki örneği Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler
Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi'ne gönderilmek üzere ilgili defterdarlığa verecektir.
Tebliğ ile yapılan düzenleme uyarınca "en az üç nüsha düzenlenmeye sevk irsaliyeleri ve
yolcu listeleri hiç düzenlenmemiş sayılacaktır." Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından
yapılan denetimler sırasında üç örnek olarak düzenlemeyen sevk irsaliyeleri için gerekli
cezalandırma işlemleri yapılmakta olup, bir hesap dönemi içersinde iki ve daha fazla sayıda
usulüne uygun sevk irsaliyesi düzenlemeyenler hakkında kaçakçılığa teşebbüs savı ile ceza
davası açılmış bulunmaktadır. Oysa daha önce de açıkladığımız gibi, "Fiyat ve bedel ile ilgili
bilgiler hariç olmak üzere, 213 sayılı kanunun 230 ve 231. maddeleri ahkamına tabi irsaliyeler
231 /3. maddesi uyarınca en az bir asıl, bir örnek olarak düzenlenir." Bu nedenle "206 sayılı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile sevk irsaliyesinin en az üç nüsha olarak düzenlenmesi
idari nitelikte bir durumdur". (Yargıtay 9. Ceza Dairesi 27.11.1992 E.No: 1992/9976 K.
No: 1992/ 10639)*

*

YARGITAY KARARLARI DERGİSİ, Cilt 19. Sayı: 2 Şubat 1993 Sf. 296

Ceza davası açısından yukarıya aktarılan Yargıtay Kararından anlaşılacağı üzere sevk
irsaliyesini üç örnek değil de iki örnek düzenleyenler için mahkumiyet kararı verebilme
olanağı yoktur.
Nitekim konu ile ilgili olarak Beyoğlu İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu
beraat kararı yukarıya aktarılan Yargıtay Kararı ile onaylanmış bulunmaktadır.
Vergi Usul Yasası ile ilgili olarak yayımlanan 206 sıra numaralı genel tebliğinde yer alan
üç örnek sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunluluğu gerçekte Vergi Usul Yasası'nın 231/3.
maddesinde yer alan düzenleme ile çelişmektedir.
Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 2257. maddesinde yer alan yetkinin bu tür belgelerin mevcut
yasal niteliklerini değiştirme veya yasal biçimlerini kaldırma yönünde kullanılabileceği
varsayımından hareketle yapılan düzenleme ceza davası uygulaması açısından kabul
görmemiştir.
Kanımızca belge düzeni ile ilgili olayların ceza davasına konu edilmesi yerine, daha akılcı bir
yaklaşımla belge düzenine işlerlik kazandırılması daha uygun olacaktır.
Uygulamada son derece sakıncalı sonuçları görülen bu tür olaylardan kurtulabilmek için
gerekli düzenlemelerin zaman kaybedilmeden yapılması artık zorunlu hale gelmiş
bulunmaktadır. Dileğimiz Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelir İdaresi'nin konuya bir an önce
gereken ilgiyi göstermesidir.

YURTDIŞI FİRMALARINDA ÖDENEN
MARKA, PATENT VE TEKNİK BİLGİ
(KNOW-HOW) KİRALARININ
VERGİLENDİRİLMESİ:
Erdoğdu ÖZ
İst. Defterdarlığı Gelir Md.

I.GİRİŞ
Ülkemizde işletmeler; son zamanlarda yoğun bir şekilde ürünlerinin kalitesini geliştirme,
rekabet ortamında mallarını satabilme, dış pazarlara girebilene ve geliştirilmiş teknolojiyi elde
etme gibi amaçlarla yabancı ülkelerde bulunan kurumlardan marka, patent ve teknik bilgi
(know-how) kiralaması yoluna gitmektedirler.
Vergi hukukumuzda gayri maddi hak çeşitleri arasında yer alan marka, patent ve teknik bilgi
(know-how) konusunda aşağıda genel bilgiler verildikten sonra bu hakların kiralarının
vergilendirilme üzerinde durulacaktır.
II- MARKA, PATENT VE TEKNİK BİLGİ (KNOW-HOW) HAKKINDA GENEL
BİLGİLER:
a- Marka:
Alameti fabrika olarak da isimlendirilen marka bir sınai veya ticari kuruluşun kendi ürettiği
veya satışa çıkardığı malları başkalarından ayırt etmek için kullandığı işaret, sözcük, sözcük
grubu, harf, sayı, ad, şekil, damga, resim, komposizyon ya da bunların bileşimi biçiminde
olur.
Marka, sahibinin mülkiyetinde olduğundan izinsiz kullanılması suç oluşturur. Markanın satışı
veya kiralaması mümkündür. Markanın satış veya devrinin en yaygın şekli, başka bir ülkede
kullanılmasına izin verilmesidir. Bir bedel karşılığı verilen bu izin, lisans sözleşmelerinde yer
alır.
Lisans sözleşmelerine dayanılarak lisans verene yapılan kira ödemeleri, yapılan üretimin
birim satış bedeli üzerinden belli bir oran, üretim birimi başına sabit bir bedel, satış bedeli
üzerinden belli bir oran şeklinde olabilir. Bu ödemelere royalti ödemeleri de denilmektedir.
b- Patent:
İhtira beratı olarak da isimlendirilen patent, çeşitli alanlarda kullanılabilecek bir madde ve
yöntem bulan veya geliştiren kimselere, buluşunu değerlendirmek ve korunmak üzere devlet
tarafından verilen belgedir.
Kişisel mülk hükmünde olan patentler, izinsiz olarak kullanılamaz. Ancak, bunların satış
veya kiralanması mümkündür. Başka bir ülkeden kiralanan patentler için patent sahibine
markalarda olduğu gibi hasılat veya başka bir ölçü üzerinden paylar ödenebilir. Bu ödemelere
royalti veya lisans ücreti de denilmektedir.
c- Teknik Bilgi (Know-How)
Belirli bir tekniği uygulamaya koyabilmek için gerekli teknik, ticaret ve işletmecilik bilgi ve
becerileri Teknik Bilgi (Know-How) olarak nitelendirilir.
Teknik bilgi ticari bir sırdır. Ancak, patente bağlı değildir. Son yıllarda teknik buluş ve
yenilikler öylesine gelişmiş, üretim yöntemleri öylesine karmaşık bir durum almıştır ki, her an

değişebilen ve gelişen üretim yöntemlerinin patente bağlanması imkansız olmuştur. Patent
olarak tescil edilemeyen bu haklar yalnızca sahiplerinin tasarrufunda kalmıştır. Teknik
bilginin de çeşitli şekillerde kiralanması mümkündür.

III- VERGİLENDİRME:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70'nci maddesinin 5 numaralı bendinde, arama, işletme
ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim,
desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret
ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat
usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi hakların kiraya verilmesinden
elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak nitelendirilmiştir.
Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 24'ncü maddesinde, dar mükellefiyete tabi
kurumların ticari, zirai ve sair kazanç ve iratları dışında kalan kazanç ve iratları ile telif,
imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satış,
devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller kurumlar vergisi tevkifatına tabidir. Tevkifat
oranı ise 26.12.1985 gün ve 18970 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 20.12.1985 gün ve
85/10178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 olarak belirlenmiştir.
Bu hükümlere göre, yurtdışında yabancı kurumlardan (dar mükellef kurum) kiralanan marka,
patent ve teknik bilgi (know- how) kiralanan yabancı kurumun gayrimenkul sermaye iradı
geliridir ve bunlara yapılacak ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24'üncü
maddesi gereğince % 20 oranında vergi kesilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, kesilmiş olan bu verginin % 7'si kadar da fon payının da yapılacak ödemeden
kesilmesi gerekmektedir.
Yabancı kuruma yapılacak olan yukarıda belirtilen gayrimenkul sermaye iradı üzerinden
kesilen kurumlar vergisi ve fon payı müteakip ayın yirminci günü akşamına kadar kesintiyi
yapanın bağlı olduğu vergi dairesine Kurumlar Vergisi Muhtasar beyannamesi ile beyan
edilecek ve ödenecektir.
Diğer taraftan, yapılacak tevkifat, dövizin transfer tarihindeki Türk Lirası karşılığı üzerinden
yapılması gerekmektedir.
Kesinti oranı yukarıda belirtildiği gibi, % 20 kurumlar vergisi ve bu verginin % 7si oranında
fon payı olmakla beraber Türkiye ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapan
Avusturya- Norveç, Güney Kore, Tunus, Romanya, Hollanda, Pakistan, İngiltere, Finlandiya,
K.K.T.C., Fransa, Almanya, İsveç ve Belçika'ya yapılan marka, patent ve teknik bilgi (KnowHow) kira bedellerinden anlaşmaların 12'nci maddesine göre sadece % 10 vergi alınmaktadır.
IV SONUÇ:
Yabancı ülkelerde bulunan kurumlara ödenecek marka, patent ve teknik bilgi (Know-How)
kira bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereğince % 20
kurumlar vergisi kesintisi ve kesinti miktarı üzerinden % 7 fon payı kesilerek ödenmesi
gerekmektedir.
Fon payı ile birlikte kesinti oranı % 21.4 olmakla beraber, yukarıda belirtilen Türkiye ile çifte
vergilendirmenin önlenmesi anlaşması yapmış ülkede bulunan kurumlara ödenecek kiralardan
% 10 vergi kesintisi yapmak mümkün bulunmaktadır.

KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ VE KIDEM
TAZMİNATI KARŞILIKLARINA İLİŞKİN MUHASEBE
UYGULAMALARI
Yard. Doç. Dr. Nuran Cömert DOYRANGÖL
M.Ü. İkt. ve İd. Blm. Fak. Muhasebe Öğretim Üyesi SMMM

I. GİRİŞ
Hukuki niteliği konusunda bir çok görüş bulunan kıdem tazminatı:
- Gerçek bir tazminat,
- Bir nevi işsizlik sigortası,
- Çalışanların yasal olarak belirlenmiş süreler sonunda işverenden elde ettikleri sosyal bir
güvence,
- İşveren tarafından işçiye, çalıştığı süreye göre ödenen bir ikramiye, ölümü halinde ise
yapılan bir ölüm yardımı,
- Ücretin hizmet akdinin sona ermesinde ödenmek üzere ayrılmış bir parçası, olarak
tanımlanmaktadır.
Kıdem tazminatının ödenmesini yasal hale getiren hüküm 1475 sayılı İş Kanunu' nun 14.
maddesinde yer almıştır. Söz konusu yasa maddesinde, kıdem tazminatına;
- Hak kazanma koşulları,
- Kıdem tazminatının hesaplanmasında göz önüne alınacak süreler,
- Kıdem tazminatına esas alınacak ücret,
- Kıdem tazminatı tavanı,
- Kıdem tazminatın zamanında ödenmemesi halinde ödenecek gecikme faizi, gibi hususlar
açıklanarak hükme bağlanmıştır.
Bu yazımız yukarıda belirttiğimiz yasanın öngördüğü esaslara göre hesaplanan kıdem
tazminatları ve dolayısıyla kıdem tazminatı karşılıklarının nasıl muhasebeleştirilmesi
gerektiğini kapsamaktadır.
Karşılık ayırma yöntemini benimseyen işletmelerde basit gibi görünen bu konunun esasen en
çok hata yapılan muhasebe işlemlerinden biri olması bu yazımızın ortaya çıkmasının temel
nedenini oluşturmuştur.
Muhasebe bilgi sistemi gelişmiş ya da Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kurumlar dışındaki
işletmeler; 1475 sayılı İş Kanunu' nda belirtilen koşullarda işten ayrılan hak sahiplerine
ödedikleri kıdem tazminatlarım ödeme tarihinde muhasebeleştirerek ödedikleri kıdem
tazminatının tümünü o dönemin gider hesaplarına borç ve kasa, banka, ödenecek kıdem
tazminatı hesaplarına alacak yazmaktadırlar.

İşletmelerin bu şekilde bir kayıt yöntemini benimsemelerinde kıdem tazminatı karşılıklarının,
mali karın hesaplanmasında in- dirilebilir bir gider kalemi olarak kabul edilmemesi önemli bir
rol oynamaktadır.
Bazı işletmeler ise kıdem tazminatı yükümlülüklerini her dönem sonu itibariyle hesaplayarak
bu yükümlülüklerini asıl hesaplarla ilgilendirmeyerek nazım hesaplarda izlemektedirler.
Esasen doğuşundaki kıstaslar göz önüne alındığında kıdem tazminatının birden fazla hesap
dönemini ilgilendiren bir gider veya maliyet unsuru olduğu görülmektedir. Bu sebeple hak
sahibine ödenecek kıdem tazminatı tutarının tümünün ödeme anında o dönemin giderine
yazılması yöntemi genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesiyle
bağdaşmamaktadır. Bir kalemde ödenecek kıdem tazminatının işletmelere getireceği mali yük
ve sosyal yönü de göz önüne alındığında söz konusu kayıt yöntemi muhasebenin hem
ihtiyatlılık hem de sosyal sorumluluk ilkeleriyle de ters düşmektedir.
Muhasebe bilgi sistemi gelişmiş ve muhasebe departmanı gerçek kimliğine kavuşturulmuş
işletmeler ile Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi işletmeler çalıştırdıkları personele ilişkin
kıdem tazminatı yükümlülüklerini karşılık ayırmak suretiyle muhasebeleştirmektedirler.
Esas görevlerinden biri kamunun aydınlatılması olan Sermaye Piyasası Kurulu yayımlandığı
XI/ 1 sayılı tebliğ ile Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlarca
düzenlenecek mali tablo ve raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin
ilke ve kuralları belirlemiştir. Söz konusu tebliğin 42. maddesinde "İşletmelerin ilgili
bulunduğu hesap dönemleri sonu itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüklerini
hesaplamalarının ve bu yükümlülük nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı
artışları için karşılık ayırmalarının şart olduğu belirtilmiştir.
Anılan tebliği maddesine ve bu tebliğde değişiklik yapan XI/5 sayılı tebliğin 5. maddesine
göre işletmelerin bu yükümlülüklerinin doğduğu hesap döneminden önceki dönemlere
rastlayan kıdem tazminatı tutarları için en az 5 en çok 10 yılda eşit taksitlerle karşılık
ayırabilmeleri, bu şekilde hesaplanan kıdem tazminatı karşılıklarını genel yönetim gideri veya
faaliyet gideri olarak muhasebeleştirmeleri öngörülmüştür. Aynı tebliğ maddesinde kıdem
tazminatı için ayrılan karşılıkların, aksine bir düzenleme yapılmadıkça vergi mevzuatı
açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider niteliğinde olduğu belirtilmiştir.
II.Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Hesaplanası ve Muhasebeleştirilmesi
a)Kıdem Tazminatının Hesaplanması
İşçilerin kıdemlerinin hesaplanmasında hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden
akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları
süreler göz önüne alınır. İşyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden
başka bir işveren geçmesi veya başka bir yere nakli halinde ise işçinin kıdemi işyeri veya
işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.
Kıdem tazminatının hesabı son ücret üzerinden yapılır. Bu son ücret hizmet akdinin sona
erdiği tarihte işçinin almakta olduğu ücrettir. Ücret; günlük haftalık veya aylık olarak tespit
edilemediği ve para başı, akort götürü veya yüzde usulü gibi sabit olmadığı hallerde son bir
yıl içinde ödenen ücretin bu süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle ortalama olarak
bulunur. Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücret işçinin
işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan
günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. İlaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile
ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önüne alınır.

"Para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatler" deyimi Yargıtay'ın 15.05.1957 gün ve 10
sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile açıklığa kavuşmuş olup bu kararda geçici olmayan ve
süreklilik arz eden ödemelerin kıdem tazminatının hesabında göz önüne alınacağı
vurgulanmaktadır.
Çalışılan her tam yıl için ödenen ücret tutarı yukarıda belirtilen ücretin 30 günlük tutarıdır.
İşçi yararına emredici nitelikteki bu 30 günlük süre "hizmet akitleri" veya "toplu iş
sözleşmeleriyle" işçi yararına değiştirilebilir.
Günlük ücretin saptanmasında ödemelerin 365'e bölünmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/7 maddesiyle 1475 sayılı (İş Kanunu'nun) ve 854 sayılı (Deniz
İş Kanunu) kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı
(Basın iş) kanununa göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan
miktarları vergiden bağışık tutulmuştur.
1475 sayılı İş Kanunu'na ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu'na tabi olanlar için belirlenecek
kıdem tazminatının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek
azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
Bu esasa göre son üç yıl içinde belirlenmiş ve 31 Aralık tarihi itibariyle geçerli kıdem
tazminatı tavanları aşağıda verilmiştir;
31.12.1989
1.192.750.31.12.1990
1.969.500.31.12.1991
3.385.188.
1 Temmuz 1992'den itibaren
5.917.293.Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim
gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin
ödenmesine hükmeder.
b) Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi
İşletmenin kıdem tazminatı yükümlülüğünü aşağıdaki forma uygun şekilde manuel veya
bilgisayarla hesaplayarak belgelendirmesi ve muhasebeleştirmesi uygun olacaktır.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMU*
İşyeri
:
İşçinin Adı ve Soyadı :
Sigorta Sicil No
:
İşe Giriş Günü
:
İşten Ayrılış Günü :
ÇALIŞTIĞI GÜNLER:
İşe Giriş İşten Ayrılış Hizmet Süresi Ayrılış Nedeni
KIDEM TAZMİNATINA HAK ETTİĞİ KIDEM SÜRESİ
Yıl :
Ay :
Kıdem Tazminatı hesaplama formu örneği Odyakmaz, Beyazıt ve Bayar’ ın A.g.e.’nden alınmıştır. İşletmeler
söz konusu formu kendi ücret sistemlerine ve bilgi işlem sistemlerine uygun sütunlu olarak veya iç kontrole
elverişli bir başka şekilde de düzenleyebilirler.
*

Gün:
**
Bir yıl içinde ödenecek Kıdem Tazminatı Gün Sayısı:
*** Ücret
Günlük brüt çıplak ücreti
Yıllık ikramiye tutarının 1 güne isabet eden tutarı
Yakacak yardımının 1 güne isabet eden tutarı
Giyecek Yardımının 1 güne isabet eden tutarı
Yemek yardımının 1 güne isabet eden tutarı
Aile ve çocuk yardımının 1 güne isabet eden tutarı
Temizlik malzemesinin 1 güne isabet eden tutarı
Diğer sosyal yardımların 1 güne isabet eden tutarı
Kıdem Tazminatına esas geniş anlamda
1 günlük giydirilmiş ücret tutarı
**
Hesaplama

:
:
:
:
:
:
:
:
:________
:

Yıl: 1 günlük giydirilmiş ücret x Kıd. Tazm. Esas Gün Sayısı x yıl
Ay: 1 günlük giydirilmiş ücret x Kıd. Tazm. Esas Gün Sayısı x ay/ 12
Gün: 1 günlük giydirilmiş ücret x Kıd. Tazm. Esas Gün Sayısı x Gün/365
Konuyu yukarıdaki forma uygun rakamsal bir örnekle açıklayalım:
İş Yeri
: ABC Şirketi
İşçinin Adı ve Soyadı : Ahmet Erdem Sigorta Sicil No
İşe Giriş Günü
:
İşten Ayrılış Günü
:
ÇALIŞTIĞI GÜNLER
İşten Ayrılış Tarihi
: 31.10.1992
İşe Giriş Tarihi
: 01.03.1982
Hizmet Süresi
: 30 gün 7 ay 10 yıl
Bir yıl içinde ödenecek Kıdem Tazminatı Gün Sayısı : 35
Ücret
:
Ücret (2.000.000 x 12 ay)
- İkramiye (2.000.000 x 4 ay)
- Yakacak
- Çocuk Yardımı 25.000 x 12 ay)
- Yemek Parası (200.000 x 12 ay)
YILLIK ÖDEMELER TOPLAMI

= 24.000.000.
= 8.000.000.
= 1.380.000
= 300.000.
= 2.400.000.36.080.000

1 günlük giydirilmiş ücret (365) 98.849

**

Aylık esasına göre ücretlendirme de günlük ücret; aylık ücret x 12 ay= 365 gün hesabıyla bulunur.

Kıdem Tazminatına esas gün sayısı 30 gün olup bu süre toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleriyle
artırılabilmektedir.
***

Hesaplama

:

98.849 x 35 gün x 10 yıl

= 34.597.150

98.849 x 35 gün x 7/ 12 ay

= 2.018.167

98.849 x 35 gün x 30/365 gün

=

Hak edilen Kıd. Tazm. tutarı

= 36.899.677

284.360

Yukarıdaki şekilde hesaplanan kıdem tazminatı tutan ödeme anında muhasebeleştirildiğinde
dönemin gider hesaplarına borç, kasa-banka vs. hesaplara alacak kaydedilir.
Karşılık ayırma yöntemini benimseyen işletmeler ise hesapladıkları Kıdem Tazminatının cari
yıla isabet eden kısmını dönemin gider hesaplarına borç, Kıdem Tazminatı karşılıkları
hesabına alacak kaydederler. Ancak bu şekilde muhasebeleştirilen Kıdem Tazminatı
Kanunen Kabul Edilmeyen bir gider olduğu için bu gider tutarının dönemin matrahına ilave
edilmesi gerekir. Takip eden hesap dönemlerinde İş Kanunu'nda öngörülen şartlara uygun
şekilde işten çıkanlar olduğu takdirde, bu kişilerin işten ayrılış tarihindeki Kıdem
Tazminatları yeniden hesaplanır. Bulunan tutar kasa-bankaya alacak yazılı, bu kişiler için
evvelce ayrılmış Kıdem Tazminatı karşılıkları kadar Kıdem Tazminatı karşılıkları hesabına
borç, iki tutar arasındaki fark kadar da dönemin giderine borç yazılır. Ancak bu takdirde
önceki dönemde KKEG olarak kaydedilerek matraha ilave edilen bir gider unsurunun ödeme
yapılan dönemde de indirilmemesi gibi işletme aleyhine bir durum yaratılmış olur. Bu
durumda farklı bir kayıt yöntemi uygulamak işletme için daha yararlı olacaktır.
Konuyu aşağıda verilen rakamsal örnekle açıklayalım.
X şirketin 1 Ocak 1989'da kurulmuş olduğunu, 22 işçi çalıştırdığını bu işçilerden ikisinin
31.07.1991 tarihinde kıdem tazminatları ödenmek suretiyle iş akitlerinin feshedildiğini
varsayalım. Bu işletmenin her dönem itibariyle karşılık ayırma yöntemine göre kıdem
tazminatın yükümlülüğünü muhasebeleştirdiğini kabul edelim.
X İşletmesinin bu varsayımlara göre 31.12.1989, 31.12.1990, 31.07.1991 tarihinde yapması
gereken muhasebe kayıtlarını gösterelim.
- 31.12.1989 tarihi itibariyle çalışan 22 personel için
hesaplanan kıdem tazminatı
- 31.12.1990 itibariyle (22 kişi için)
Kıdem Tazminatı
- 31.12.1991 itibariyle (20 kişi için)
Kıdem Tazminatı
- 31.07.1991'de ayrılan iki kişiye bu tarih
itibariyle ödenen kıdem tazminatı
- Ayrılan iki kişinin 31.12.1990 itibariyle
Kıdem Tazminatı.
- Muhasebe Kayıtları
1989 Kıdem Tazminatı Gideri (KKEG)
1)25.000.000
1990 Kıdem Tazminatı Gideri (KKEG)
1) 61.000.000.-

25.000.000.86.000.000.200.000.000.16.000.000.7.500.000.Kıdem Tazminatı Karşılığı
1) 25.000.000.Kıdem Tazminatı karşılığı
1) 25.000.000.61.000.000.86.000.000.-

1991 Kasa - Banka
1) 16.000.000.Genel Yönetim Giderleri
(Kıdem Tazminatı Gid.)
1)16.000.000.-

(KKEG)
(Kıd. Tazm. Gid.)
3) 121.500.000.-

Kıdem Tazminatı Karşılığı
2) 7.500.000 86.000.000.3) 121.500.000.Önceki Dönem Kıd. Tazm.
Gideri Değer Düzeltimi
(Matrah Dışı Gelirler)
2) 7.500.000.-

Dönemin Kıdem Tazminatı yükü 121.500.000.- TL + 16.000.000.- TL - 7.500.00.- =
130.000.000.-TL'dir.
Yukarıdaki işlemlerden 1991 yılına ilişkin kayıtlan şu şekilde yapmak da mümkündür.
Yıl içinde ödenen Kıdem Tazminatı dönemin Genel Giderlerine borç, kasa-bankaya alacak
yazılır. Yıl sonunda mevcut personelin Kıdem Tazminatı karşılığı hesaplanır. Dönem başı
karşılık hesabı ile bu tutar arasındaki fark bulunarak bu tutar kadar Kanunen Kabul Edilmeyen
Gider hesaplarına borç Kıdem Tazminatı karşılık hesabına alacak yazılır. Bu takdirde kayıtlar
aşağıdaki gibi olacaktır.

1991 Kasa - Banka
1)16.000.000.-

Kıdem Tazminatı Karşılığı
86.000.000.2) 114.000.000.-

Genel Yönetim Gideri
Kıdem Tazminatı Gideri
1)16.000.000.-

K.K.E.G.
Kıdem Tazminatı Gideri
2)114.000.000

Dönemin Kıdem Tazminatı yükü 114.000.000.- + 16.000.000.- = 130.000.000.-TL'dir.
SPK tebliğlerine göre Kıdem Tazminatının muhasebeleştirilmesi
Sermaye Piyasası Kanuna' na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlarca düzenlenecek mali tablo ve
raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirleyen
XI/ 1 sayılı SPK tebliğinin 42. maddesine göre;
"İşletmelerin ilgili bulunduğu hesap dönemleri sonu itibariyle Kıdem Tazminatı
yükümlülüklerini hesaplamaları ve bu yükümlülük nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan
kıdem tazminatı artışları için karşılık ayırmaları şarttır.
Ancak yukarıdaki hüküm kapsamına giren işletmeler bu yükümlülüğün doğduğu hesap
döneminden önceki dönemlere rastlayan kıdem tazminatı tutarları için en az 5, en çok 10 yılda
eşit taksitlerle karşılık ayırırlar. Kıdem Tazminatı karşılıkları genel yönetim ve faaliyet gideri
olarak muhasebeleştirilir. Kıdem Tazminatı için ayrılan karşılıklar aksine bir düzenleme
yapılmadıkça vergi mevzuatı açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider niteliğindedir.
Anılan tebliğ maddesine göre Kıdem Tazminatı karşılıklarının nasıl muhasebeleştirileceğini
örnekle açıklayalım;

Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi (Y) işletmesi ilk kez 1990 yılından itibaren Kıdem
Tazminatı karşılığı ayırmaya başlamış olup dönemler itibariyle hesaplanan Kıdem Tazminatı
tutarları aşağıdaki gibidir;

31.12. 1989 İtibariyle Toplam Kıdem Tazm. Yükümlülüğü
31. 12. 1990 İtibariyle Toplam Kıdem Tazm. Yükümlülüğü
31. 12. 1991 İtibariyle Toplam Kıdem Tazm. Yükümlülüğü
1991 Yılı İçinde Ayrılanların 31. 12. 1989 Kıdem Tazm.
1991 Yılı İçinde Ayrılanların 31.12.1990 Kıdem Tazm.
1991 Yılı İçinde Ayrılanların 8denen Kıdem Tazm.
1990 Yılı
Genel Yönetim Gideri (KKEG)
1) 1.300.000
2) 360.000

BİN
1.800.000.3. 100.000.6.000.000.80.000.120.000.130.000.-

Kıdem Tazminat Karşılıkları
1) 1.300.000.2) 360.000.1.660.000.-

Açıklama: 1) 3.100.000 -1.800.000 = 1.300.000.- Cari yıl Kıd. Tazm. Artışı
2) 1.800.000 ÷5 = 360.000.- Önceki Yıllar Kıd. Tazm. Döneme yüklenen payı
1991 Yılı
Genel Yönetim Gider (KKEG)
4) 3.020.000
5) 344.000
3.364.000

Kasa - Banka
2) 130.000

Kıdem Tazminatı Karşılıkları
3) 16.000 (89) 1) 1.660.000.40.000 (90) 4) 3.020.000.5) 344.000.56.000
5.024.000.Önceki Dön. Gen. Yön. Gid.
Kıd. Tazm. Değer Düzeltimi
3)56.000

Genel Yönetim Giderleri
2) 130.000
Açıklama: (1) Geçen Yıldan Devir,
(2) 1991 yılı Kıdem Tazminatı ödemesi (matrahdan düşülebilmesi için tümü önce Genel
Yönetim Giderlerine yazıldı)
(3) Ayrılanlara ilişkin tazminatı karşılıklarının kapatılması,
(80.000 x 1/5= 16.000) (120.000 - 80.000 = 40.000)
(4) 6.000.000 – [(3.100.000 - 120.000)] = 3.020.000 Cari yıl Kıd. Tazm. artışı
(5) (1.800.000 - 80.000  5 = 344.000 1989 yılı Kıd. Tazm. Döneme yüklenen payı
Kontrol; Kıd. Tazminatı Karşılık Hesabı
5.024.000-56.000 = 4.968.000
1989'un itfa edilmeyen kısmı (1.800.000-80.000) x 3/5 =1.032.000
6.000.000

Dönemin Kıdem Tazminatı yükü
3.364.000.- + 130.000.- - 56.000.=3.438.000.-TL'dir.
1991 yılının kayıtlarının önceki örneğimizde açıkladığımız ikinci yönteme göre yapalım;
Genel Yönetim Gideri
Kasa -Banka
2) 130.000.-

(Kıdem Tazminatı)
2) 130.000.-

Kıdem Tazminatı Karşılığı
1) 1.660.000.2) 3.308.000.4.968.000.-

KKEG (Kıdem Tazminatı)
3 3.308.000.1) Geçen yıldan devir,
2) Cari yıl içinde ayrılanlara ödenen Kıdem Tazminatı,
3) (1.800.000 - 80.000) x3/5 = 1.032.000.--1989 Tazminatlarının itfa edilmeyen kısım.
6.000.000 - 1.032.000 = 4.968.000.-TL
4.968.000 - 1.660.000 = 3.308.000.-TL cari yıl Kıdem Tazminatı Artışı
Dönemin Kıdem Tazminatı yükü; 3.308.000.- + 130.000.- = 3.438.000.-TL. dir.
Yararlanılan Kaynaklar:
- Nevzat ODYAKMAZ, Sancar BAYAZIT, İsmail BAYIR, Kıdem Tazminatı, Kıdem
Tazminatı uyuşmazlıklarında yasal düzenlemeler, Tavan Sınırı ve Vergi Değişikliği, Yargıtay
Kararları, Örnek Bilirkişi ve Teftiş Raporları, Ankara, 1985, Ay yıldız Matbaası.
- Mehmet HAN- "Kıdem Tazminatı ve Gelir Vergisi Yasası" Vergi Sorunları, Maliye
Bakanlığı Gelirler Kontrolörü, İsmail Akgün Vakfı, Matbaacılık ve Kitapçılık Müesseseleri,
1982.

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ'NİN MALİYET
HESAPLARININ TEK DÜZEN MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI VE YORUMU
Doç. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
M.Ü. İkt. ve İd. Bil. Fak.Öğretim Üyesi
I- GİRİŞ
İşletmelerin hesap düzenlerinin kurulması için önemli unsurlardan biri muhasebe hesaplarının
belirli bir sistem içerisinde ele alınmasıdır. Böyle bir sistemin kurulması kullanılacak
hesapların belirlenmesi, muhasebe kuralları içerisinde bu hesapların çalıştırılmasıyla
işletmelerde bilgi akışı sağlanır. Muhasebeden elde edilen verilerden yararlanılarak yerine
getirmiş olmaktadır. İşletmeler muhasebe organizasyonuna girdiklerinde çoğu kez finansal ve
maliyet muhasebesi olarak iki yapıyla karşılaşmaktadırlar. İşletmelerin finansal muhasebe ve
maliyet muhasebesi arasında organizasyon yönünden bağlantı kurmaları gerekmektedir. Bu
düzenlemeler muhasebe sistem çalışmalarını oluşturmaktadır. 1
Ülkemizde bu tür düzenlemeler yapılmış, tek düzen hesap çerçevesi bağlamında bu
çalışmalardan en fazla uygulama alanı bulanlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.
-1938-43 Sümerbank Hesap Planı.
- 1965 Türk İşletmelerinin Tek Düzen Hesap Çerçevesi Prof . Dr. Mehmet Yazıcı 2.
- 1968 Tekdüzen Genel Hesap Plan ve Açıklamaları, İDYTDK tarafından Ankara'da kitap
olarak yayınlanmış 1973'te 27. halen 250'yi aşkın KİT tarafından uygulanmaktadır.
- 1985 Bankalar Tekdüzen Hesap Planı, 1986'da uygulamaya koyulmuştur.
- 1992 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No. l (1.1.1994 tarihinden itibaren
uygulanacaktır).
Ayrıca bu konuda ülkemizi ilgilendiren uluslararası muhasebe düzenlemeleri de vardır.
- Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) ile Uluslararası Muhasebeciler3. Bu
standartlar 1975 yılından beri yayınlanmakta halen 31'de kadar yayınlanmış olup, 45.
standarda kadar da taslak halindedir4.
- Avrupa Topluluğu Konseyi'nin 1978'de kabul ettiği Dördüncü yönerge, Yönergenin 11.
bölümünde muhasebede finansal tablolar, hesaplar, raporlar ve standartlar açıklanmıştır.5
213 sayılı VUK' nun 175. maddesinde yer alan ve 3762 sayılı kanunun 1. maddesi ile eklenen
"Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Standartları tekdüzen Hesap Planı ve Mali
Tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve
Ataman Ü: Endüdtri İşletmelerinde Muhasebe Sisteminin Seçimi, İ.İ.T.İ.A. Dergisi Sayı 1, İstanbul, 1973,
s.119
2
Yazıcı, M.:Maliye veGümrük Bakanlığının Muhasebe Sistemi Genel Tebliğ 1 ve Eki: Muhasebe Usul ve
Esasları Üzerine, İstanbul 1990, S.8
3
Pekdemir R. : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebiği Hakkında, Muhasebe Dergisi, Sayı:33, İstanbul ,
1990 S.8.
4
Durmuş A.H.:Uluslar arası Muhasebe Standartları, Taslak ve Tasarılar, Muhasebe Dergisi Sayı:31, İstanbul
Temmuz-Ağustos 1992.
5
Kızıl A.:Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın Yayınladığı Standart Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Üzerine,
Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 64, Ocak-Şubat 1993, s.6
1

işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.” Hükmü ile yine aynı kanunun mükerrer 257. maddesinde Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'na verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
26.12.1992 gün ve 21447 sayılı Resmi Gazete' nin mükerrer sayısında yayınlanacak 1.1.1994
tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
Tebliğ ile getirilen uygulamaların kapsamında işletme hesabı esasına göre defter tutan
mükelleflerin, sadece muhasebenin temel kavram ve ilkelerine uymakla yükümlü oldukları
belirtilmiştir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden Finans kurumları, Muhasebenin Temel
Kavramları, Muhasebe Politikalarının Açıklanması ve Mali Tablolar ilkelerine uymakla
yükümlüdürler. Böylece, Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması,Tek Düzen Hesap
Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları esaslarına uymak zorunda değillerdir.
Sermaye şirketi statüsünde bulunmayan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden
aktif toplamı 5 milyar TL. ile iş hacmi 10 milyar TL.'yi arka arkaya iki yıl aşmayanlar Temel
Mali Tablolara uymakla mükelleftirler. Bilanço usulünde defter tutan ve Kurumlar Vergisi
mükellefleriyle ve yukarıda sayılan mükellefler dışında kalanlar ise tüm Muhasebe Usul ve
Esaslarına uymakla yükümlüdürler. 6 Görüldüğü gibi 1993'te ihtiyari olan uygulama
1.1.1994'den itibaren orta ve büyük çapta olan kuruluşlarımızı kapsamına alacaktır.
2- TEKDÜZEN MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ VE MUHASEBE SİSTEMİ
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ'NİN MALİYET HESAPLARI KARŞILAŞTIRMASI
Tekdüzen Muhasebe Sistemi belli ölçülerde benzer olan işletmelerde benzer niteliklere sahip
olaylar ve koşullara uygulanabilen bir muhasebe sistemidir.7 Tekdüzen muhasebe sistemi
geniş kapsamlı olup hem finansal hem de maliyet muhasebesi ile ilgili ilkeleri kapsamaktadır
Maliyet muhasebesi uygulamalarında işletmeleri serbest bırakan tekdüzen sisteme kısmi
tekdüzen sistem denir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, finansal ve maliyet muhasebesini
içerdiğinde toplu tekdüzen sistemi denir. Ülkenin tüm işletmelerine uygulanan Genel
Tekdüzen Sistemi olabileceği gibi sektörel özelliklere göre özel Tekdüzen Sistemi de
olabilir.8
Tekdüzen maliyet muhasebesinde; maliyet oluşumu, Gider fonksiyonları, Gider çeşitleri ve
Gider yerleri açısından belirlenmektedir.9 Genel hesap planının 7. Hesap grubu maliyet
hesaplarına ayrılmıştır. 700-772 no.lu hesaplar şeklinde kodlanmıştır.10 Gider hesaplarına
Yansıtma ve Fark hesapları da eklenmiştir. Bu sistem ve Tebliğ arasındaki fark; Sistemde,
740-Yedek Duran Varlık Giderleri Hesabı, 745-Satılan Tesislerin Montaj ve Hizmet Giderleri
Hesabı 755-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Hesabı yerine Tebliğ' de 74-Hizmet Üretim
Maliyeti ve 78- Finansman Giderleri yer almış, ayrıca 7/A - 7/B seçenekleri getirilmiştir.
7/A seçeneğindeki maliyet hesapları büyük ve orta çaptaki üretim ve hizmet işletmeleri
içindir. Eş zamanlı kayıt yöntemiyle giderler yapıldıkları anda büyük defter hesaplarına
fonksiyon esasına göre kaydedilirken aynı zamanda yardımcı defterlere gider türü 0-9 sayılı
hesaplarda, gider yeri 10-99 sayılı hesaplar esasına göre aynı mahsup fişine dayanılarak
kaydedilirler.

Özer, M: Muhasebe Usul ve Esasları üzerine Görüşler, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 64, Ocak-Şubat 1993,
S.23.
7
Koç-Yalkın, Y.:Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye’deki Çalışmaları, Ankara, 1975. S.7.
8
Üstün, R. : Maliyet Muhasebesi, İlke ve Uygulamalar, Bilim Teknik Yayınevi Eskişehir, 1985, S.553.
9
D.P.T. : Tekdüzen Muhasebe Sistemi Maliyet Muhasebesi Rehberi Ankara 1976, S. 1
10
Akdoğan N. : TMS ve SPK sistemlerinde Maliyet Muhasebesi Rehberi Ankara, 1988, S.50
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700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı ve 701-Maliyet Muhasebesi Yansıtma hesapları
Sistemde ve Tebliğde aynı şekilde yerini almıştır. TMS' ndeki 160-169 Üretim Hesabı;
Tebliğ' de 151- Yarı mamuller-Üretim Hesabıdır. 700 hesap finansal ve maliyet
muhasebesinin ayrı izlenmesi durumunda finansal muhasebede 700 Borçlu, Aktif/Pasif hesap
Alacaklı şekilde, maliyet dönemi sonunda ise, maliyet muhasebesi tarafından genel
muhasebeye bildirilen verilerle 151-Yarı mamuller-Üretim hesabına borç 700- Maliyet
Muhasebesi Bağlantı Hesabı Alacak şeklinde kayıt yapılır.
701 hesap ise, finansal muhasebede 700 hesabın borcuna kaydedilen giderler finansal
muhasebeden gelen belgeler doğrultusunda maliyet muhasebesinde 710-780 Fonksiyonel
Giderler- Borçlu 701-Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı Alacaklı olarak, maliyet
muhasebesinden finansal muhasebeye gönderilen belgelere göre 701 borçlu, 711-721-731741-751-761-771-781 fonksiyonel Gider Yansıtma hesapları alacaklı şekilde kaydedilir.
TMS' deki üretim giderleri, dağıtılmayan giderler ve dönem giderleri hesap grupları, Tebliğ'
de
71- Direkt İlk ve Malzeme Giderleri
72- Direkt İşçilik Giderleri
73- Genel Üretim Giderleri
74- Hizmet Üretim Maliyeti
75- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
76- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
77- Genel Yönetim Giderleri
78- Finansman Giderleri şeklindedir.
TMS ve Tebliğ' de bu hesapların çalışmaları aynı şekildedir. Tebliğe göre dönem içinde
üretimde kullanılacak direkt maddeler için 710-Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri
Hesabına Borç, 150-İlk Madde Malzeme Hesabına Alacak kaydı yapılır. 151- Yarı mamüller
Üretim Hesabına borç. 711- Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabına Alacak kaydı
yapılır. Fiili maliyet mantığıyla dönem sonlarında 710/711 karşılaştırması sonucu farklar
olumsuz ise Fark hesabının borcuna, olumlu ise Fark hesabının alacağına kaydedilir. Dönem
sonunda fark hesapları stok ve satış maliyetine aktarılıp kapatılması şeklinde uygulanır. 720Direkt İşçilik Giderleri ile 730-Genel Üretim Gideri aynı şekilde muhasebeleştirilir.
Tebliğ' in 74-Hizmet Üretim Maliyeti TMS' den farklı olmaktadır. Hizmet işletmelerinde 71,
72, 73 no.lu hesaplar kullanılmaz. 740 -Hizmet Üretim Maliyeti Borçlu, ilgili hesap alacaklı,
622- SMM Borçlu 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı alacaklıdır. Dönem
sonlarında 740/741 karşılaştırılır. Fark varsa 622'ye aktarılır.
TMS ve Tebliğ' de Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri,
Genel Yönetim giderleri, Hesaplarının çalışmaları aynıdır. Tebliğ' de 750-Araştırma
Geliştirme Giderleri, 760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770-Genel Yönetim Giderleri
Borçlu, ilgili hesap Alacaklı; 630-631-632 Sonuç hesapları Borçlu 751-761-771 Yansıtma
Hesapları Alacaklıdır. Dönem sonunda 750/751, 760/761, 770/771 karşılaştırmaları yapılarak
farklar 630, 631, 632'ye aktarılır.
Tebliğ' in diğer farklı hesabı 78-Finansman Gideridir. Burada 780 Finansman Giderleri
Borçlu, ilgili hesap Alacaklı, 66 Sonuç hesabı Borçlu, 781 Finansman Gideri Yansıtma
Hesabı Alacaklı 780/781 karşılaştırmasında fark 66'ya aktarılır.

7/B seçeneğini küçük çaptaki hizmet ve üretim işletmeleri ve ticaret işletmeleri
uygulayacaktır. Burada dönem içinde giderler çeşitlerine göre izlenir. Maliyet çıkarılacağı
zaman gider dağıtım tablosu ile fonksiyonlara dönüştürülen giderler, gider yerlerine ve hizmet
veya mamul maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır. Bu seçenekte aşağıdaki hesaplar
kullanılır.
79- Gider Çeşitleri
790- İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791- Memur Ücret ve Giderleri
792- Personel Ücret Giderleri
793- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794- Çeşitli Giderler
795- Vergi, Resim ve Harçlar
796- Amortismanlar ve tükenme Payları
797- Finansman Giderleri
798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799- Üretim Maliyeti Hesabı
Burada dönem boyunca 790-797 borçlu ilgili hesap Alacaklıdır. Maliyet çıkarma
dönemlerinde düzenlenen Gider Dağıtım Tablosu sonucuna göre fonksiyonlarına ve diğer
yerlerine göre gruplanan gider çeşitleri 779-630-631-632-66 borç, 798-Gider Çeşitleri
Yansıtma Hesabı Alacak şeklinde kayıt yapılır. Dönem sonlarında, üretim işletmelerinde;
151-Yarı mamüller -Üretim Hs. ve 152-Mamuller borçlu, hizmet işletmelerinde; 622-SMM
borçlu, 799-üretim Maliyeti Hesabı Alacaklı olarak kapanır. 798 Gider Çeşitleri Yansıtma
Hesabı Borçlu, 790-797- Gider Çeşitleri Hesapları Alacaklı şeklinde karşılaştırılır.
Ticaret işletmelerince dönem boyunca gider çeşitlerinin borcuna kaydedilen tutarlarla 790797 borçlu, ilgili Hs. Alacaklı kaydı yapılır. 630-631-632-66 Sonuç hesaplarına borç, 798Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. Dönem sonlarında 798-799 no.lu
hesaplar karşılaştırılır ve kapatılır .11
Maliyetlerin gider çeşitlerine göre oluşumunda gider çeşitleri mal ve hizmet üretiminde
katlanılan maliyetlerdir. TMS uygulamasında ve Tebliğ' de 0-6 hesap grubu aynı olup Tebliğ'
de 7 Finansman Giderleri eklenerek,
0- İlk Madde ve Giderleri
1- İşçi Ücret ve Giderleri
2- Memur Ücret ve Giderleri
3- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
4- Çeşitli Giderler
5- Vergi, Resim ve Harçlar
6- Amortismanlar ve Tükenme Paylan
7- Finansman Giderleri
şeklini almıştır. Gider çeşitleri hesapları eş zamanlı kayıt yöntemi ile Sistem' de ve Tebliğ' de
fonksiyonel ana gider hesaplarının yardımcı hesapları olmaktadır.

11

Muhasebe Sistemi Genel Tebliği Sıra No: 1 , 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete, 26.12.1992, S.110.

Maliyetlerin gider yerlerine göre oluşumunda, Gider yeri, aynı nitelikteki işlerin yapıldığı ve
birbirine benzer maliyetlerin meydana geldiği yerleri kapsar.12 Ancak, bir kuruluşun
bünyesinde benzer işleri yapmakta olan işletmeler arasında iş akışı farklı ise maliyet yerleri
tek düzene getirilemez. Bununla birlikte TMS ve Tebliğ' de kavram birliği sağlamak için
gider yerleri hesap planı içine alınmıştır. 13
TMS' nde ve Tebliğ' de Esas Üretim Gider Yerleri, Yardımcı Üretim Gider Yerleri, Yardımcı
Hizmet Gider Yerleri, Yatırım Gider Yerleri, Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri,
Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri, Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider Yerleri, Genel
Yönetim Gider Yerleri aynı şekilde ele alınmıştır. Gider çeşitleri, gider yerleri itibariyle
izlenir hangi gider yerinde ortaya çıkmış ise o gider yerinin maliyetine aktarılır, böylece gider
yeri düzeyinde direkt giderler toplamı bulunur. Yardımcı Üretim Gider Yerleri ve Yardımcı
Hizmet Gider yerleri hizmet verdikleri diğer gider yerleri arasında dağıtıma tabi olup,
Araştırma ve Geliştirme Gider Yeri, Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider Yeri, Genel Yönetim
Gider Yeri, diğer yerlerine dağıtılmaz, direkt ve dağıtımdan gelen toplamı alınarak kendi
sonuç hesaplarına aktarılır.
SONUÇ
Tebliğ' de maliyet hesaplarındaki dönem ve dönem sonu kavramları maliyet dönemi
anlamında 1 ay, 3 ay vb. gibi algılanmalıdır. Hesapların işleyişi başlıklarında gider dağıtım
tablosu ve uygulamasına önem verilmediği görülmektedir. Maliyet muhasebesi hesaplarında
7A ve 7B seçenekleri konuya toplu bakışı güçleştireceği kanaatindeyim. 7A maliyet
hesaplarında uygulamanın sorunlu öneri olması büyük ve orta büyüklükteki işletme ölçeğinin
kriterinin ortaya konulmasını gerektirir. Tebliğ' de maliyet muhasebesi hesaplarına az yer
ayrılmıştır. Hesap gruplamasında 4-Uzun Vadeli Kaynaklar ve 5-Öz Kaynaklar 4 nolu hesap
grubunda birleştirilip, 5-Hasılat/Kar 6-Gider/ Zarar olabilir böylece Gelir Tablosu Hesapları
grubunda gelir/ gider hesapları şeklinde açıklığa kavuşur. Maliyet muhasebesi hesaplama bir
grup daha verilebilir. Şöyle ki, Yansıtma ve Fark hesapları 8 numaralı grupta ele alınabilir.
Tebliğ' de İlk Madde ve Malzeme Hesaplarında, Malzeme Stoku Hesaplarının ayrılması
yararlı olur. Üretime verilen Stoklarda ise, koltuk ambarı tabir edilen konuda 16 veya 17 no.lu
hesaplar kullanılabilir. Yansıtma hesabının fonksiyonu gider netliği sağlamak ve kontrol
şeklinde düşünülebilir. Tebliğ' de maliyet muhasebesi yansıtma hesaplarının fiili rakamlarla
işlem görmesinde, giderlerin doğrudan yarı mamül üretim hesabına aktarılması arasında fark
yoktur. Bu halde yansıtma hesaplarına gerek kalmayacaktır. Maliyet Muhasebesinde tutar
bilgileri yanında miktar bilgilerini içerecek tablolar düzenlenmelidir.14 Tebliğ' de muhasebe
uygulama ve değerleme ilkelerine ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır. Yapılacak yeni
düzenlemelerle Tebliğ desteklenmelidir. Maliyet muhasebesinde uygulama birliği Tekdüzen
hesap çerçevesi (Tebliğ) ve bunu destekleyen mal oluş yönergesinin çıkarılması ile
sağlayabiliriz. ;
Finansal bilgi sistemi içerisinde üretilen bilgilerin önem ve değerinin işletmeyi yönetenler
kadar üçüncü kişilerce de bilindiği gerçektir. Sistemin ürettiği bilgilerde tek düzelik olması
finansal tabloları doğru anlamayı ve yorumlamayı, bunlara güveni sağlar. Böylece
yöneticilerin yanı sıra, milli gelir, kalkınma planları ve istatistikler açısından doğru sonuçlara
ulaşılır. Eksikleri giderilmiş Tebliğ' in yaygın uygulaması sonucu ulusal ve uluslararası
Büyükmirza, Kamil: Çokortaklı Şirketler için S.P.K. Sistemine Uygun Muhasebe El Kitabı, DESİYAB,
Ankara, 1988, S.50.
13
Bilginoğlu, Fahir: Tekdüzen Maliyet Sisteminde Maliyet Hesapları ve Maliyet Dağıtımı, İ.Ü.İ.F. Muhasebe
Enstitüsü Dergisi, Sayı:23-24. İstanbul. 1981, s.32.
14
Altuğ, Osman: Maliyet Muhasebesi, İlkeler ve Uygulamalar Nihad Sayaç
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sermaye hareketlerinin desteklenmesi ve Devletin ekonomik faaliyetlerde doğru karar alması
da sağlanmış olacaktır.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin Maliyet ve Yönetim Muhasebesine etkisi ve
katkısı, Tebliğ üzerinde görüşmeler yapılması ek tebliğ ve yönergelerin çıkarılması ile
artacaktır. Sonuçta Tebliğ' in yasal statüye kavuşan meslek mensupları ve işletmelere rehber
olacağı kanısındayım.

SEYAHAT ACENTALARINDA
KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Doç. Dr. Haluk SÜMER
Marmara Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin 10. bendi ile bu kanuna tabi turizm müesseseleri
ve seyahat acentalarının döviz girdilerini arttırmaları teşvik edilmiştir. Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun ilgili maddesi şöyledir:
"Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu1 hükümleri dairesinde 'Turizm Müessesesi' Belgesi veya
1618 sayılı Seyahat acentaları Birliği Kanunu gereğince 'Seyahat Acentası işletme Belgesi'
almış olan kurumların döviz olarak elde etmiş oldukları hasılatın % 20'si meskür dövizlerin
yetkili bankalarda bozdurulduğunun tevsiki şartı ile kurum kazancından indirilir. Elde edilen
dövizleri bizzat bozdurmayan ve dövizi sağlayan müessese veya acentadan doğrudan doğruya
pay alan turizm müesseseleri, bu istisnadan aldıkları pay oranında yararlanırlar."
Seyahat acentalarının bu istisna hükmünden yararlanabilmeleri için gerçekleşmiş olması
gerekli şartlar şunlardır:
-

Seyahat Acentası İşletme Belgesi almış olmak,

-

Hasılatı döviz olarak elde etmiş olmak,

- Elde edilen dövizin bankalarda bozdurulduğunu kanıtlamak.
A. Seyahat Acentası İşletme Belgesi Almış Olmak:
- 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince Seyahat
Acentası İşletme Belgesi almış olmak gerekmektedir.
- 1618 sayılı kanununun 21. maddesine göre mevcut her üç grup Seyahat Acentası (A, B ve
C) ile aynı kanunun 4. maddesine göre geçici A grubu belgesi (yeni kurulan A grubu seyahat
acentalarına ilk iki yıl için verilen belge) sahibi acentalar da bu istisnadan yararlanabilir. 2
- Seyahat Acentası İşletme Belgesinin hesap dönemi içinde alınması halinde de turizm
istisnasından yararlanılması gerekir.3
B. Hasılatı Döviz Olarak Elde Etmiş Olmak:
- Hasılatın turizm hizmeti dolayısıyla elde edilmiş olması, yani seyahat acentasının faaliyet
konusu ile ilgili olması gerekir. Örneğin Seyahat acentasının kira geliri faaliyet konusu ile
ilgili değildir.
Faaliyet konusu hasılatın tanımı için 1618 sayılı kanunun 1. maddesinde yer alan seyahat
acentası tanımına dayanılabilir. Bu maddeye dayanılarak kar amacıyla turistlere ulaştırma,
konaklama, gezi, spor ve eğlence imkanları sağlanması, onlara turizm ile ilgili bilgiler
Turizm Endüstrisi Terşvik Kanunu 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Bu nedenle bu maddeden 2634 sayılı Kanun hükümlerine uygun Turizm İşletme Balgesi Olan
Kurumların yararlanabileceğini kabul etmek gerekir.
2
Kızılot Ş., Kurumlar Vergisi, Kanunu ve Uygulaması, Cilt 3, s 559 Aksi görüş , Kayı R. Turizm İstisnası ve
Uygulaması, Vergi Dünyası, s.108 s.32
3
Kızılot Ş.a.g.e. s.573
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verilmesi ve bu konulara ilişkin mal ve hizmetlerin temin edilmesi karşılığında elde edilen
hasılata turizm hasılatı denilebilir.
- Dövizin faturanın düzenlediği tarihten sonraki tarihte bozdurulması nedeniyle ortaya çıkan
kur farkı (kambiyo geliri) faaliyet dışı hasılattır. Dolayısıyla istisnaya dahil edilmez.
- İstisnaya konu olan hasılat faturada belirtilen yabancı paranın, faturanın düzenleme
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerlenmiş tutarı olmalıdır.
- Hasılatın döviz üzerinden olması gerekir. Turizm hasılatının bir kısmının Türk Lirası, bir
kısmının döviz olması durumunda, dövizli gelirlere isabet eden kısım için istisnadan
yararlanılır. Türk lirası olarak elde edilen hasılat için istisnadan yararlanılamaz. Bunun
kanıtlanması için faturaların yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması gerekir.
Elde edilen dövizleri bizzat bozdurmayan ve dövizi sağlayan müessese veya acentadan
doğrudan doğruya pay alan turizm müesseseleri bu istisnadan aldıkları pay oranında
yararlanırlar. Bu durumda seyahat acentasının istisna miktarı pay alan turizm müessesesinin
payı kadar azalır.
Kurumlar Vergisi Kanunu pay alan kurumların istisnadan yararlanabilmesi için Turizm
Müessesesi niteliğinde olmaları hükmünü getirmiştir. Dolayısıyla başka bir seyahat
acentasından pay alan seyahat acentası istisnadan yararlanamaz.
- Döviz gelirlerine isabet eden hasılatın % 20'si olarak hesaplanan istisna tutarı kurumun varsa
bütün kazançlarına uygulanır.
Örneğin seyahat acentasının turizm faaliyetleri sonucu zarar olsa bile faaliyet dışı gelirler
(kira, faiz) dolayısıyla elde edilen dönem karına istisna uygulanabilir.
-Karın olmaması veya yetersizliği nedeniyle sonraki yıl kazançlarından indirmek mümkün
değildir. Turizm kazançları istisnası hasılata oranlanarak hesaplandığı için ertesi yıla
devretmez. Ticari karın yettiği ölçüde uygulanır.
c)Elde Edilen Dövizlerin Bozdurulduğunu Kanıtlamak:
-Turizm istisnasının uygulanabilmesi için zorunlu olan diğer bir şart da söz konusu dövizlerin
bankalarda bozdurulduğunun Döviz Alım Belgesi ile kanıtlanmasıdır. Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun ilgili maddesinde ve 20 nolu genel tebliğde dövizin yetkili bankalarda
bozdurulması gerektiği ifade edilmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 30 ve 32
sayılı kararlar ile Özel finans Kurumlarına ve Döviz Büfelerine de döviz bozma yetkisi
verilmiştir. Buna rağmen dövizlerin Özel, Finans Kurumları veya serbest piyasada
bozdurulmaları durumunda istisnadan yaralanmak mümkün değildir.
- Dövizlerin ne zaman bozdurulması gerektiği konusunda gerek kanun maddesinde gerekse
tebliğlerde bir açıklama yoktur.
Ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne verdiği yazıda: "27 seri nolu Kurumlar Vergisi
Tebliğinde, dış navlun istisnasının uygulanması konusunda açıklamalar yer almıştır. Bu
bölümde dış navlun hasılatına ilişkin dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi ve bozdurulma süreleri
konusundaki açıklamalar, turizm hasılatına ilişkin dövizlerin bozdurulması konusunda da
aynen geçerlidir. Sonuç olarak turizm hasılatına ilişkin dövizleri, ilgili yıl Kurumlar Vergisi
Beyannamesinin verileceği tarihe kadar yetkili bankalarda bozdurulması ve bu durumun döviz
alım belgesi ile tevsiki şarttır." şeklinde görüş belirtmiştir.

Ancak, 27 seri nolu tebliğdeki açıklamaya göre beyanname verme süresinden sonra Döviz
Alım Belgesinin düzenlenmesi halinde de Kurumlar Vergisi matrahının düzeltilmesi
mümkündür. Tebliğdeki aynı açıklama seyahat acentaları için de geçerli olmalıdır.
Kanımızca,
-Bir önceki yıldan devreden dövizli alacağın veya ileride verilecek hizmetler için peşin
dövizin tahsil edilmesi ve döviz alım belgesinin düzenlenmesi halinde, bu bozdurulan
dövizlerin içinde bulunan dönemin hasılatı karşılığı bozdurulmuş döviz olarak kabul etmek
gerekir.
-Bozdurulan dövizlerin müşteri ve fatura ayrımı yapılmadan o dönemin hasılatı karşılığı
bozdurulduğunun kabul edilmesi gerekir.
Örnek: Müşteri A' ya düzenlenen fatura (KDV hariç) 3.000 Dolar (3.O00x10.000)
30.000.000 TL; Müşteri B' ye düzenlenen fatura ; (KDV hariç) 4.000 Dolar (4.000 x 10.100)
40.100.000 TL ise ve müşteri B' den 8.000 Dolar tahsil edilip TL' na çevrilmiş ise istisnanın
uygulanacağı hasılat 70.100.000 TL olmalıdır.
İstisnadan yararlanmak için hasılat kadar dövizin bozdurulmuş olması şarttır. Alacağın içinde
KDV de olduğu için KDV tutarının bozdurulmasının aranmaması gerekir.
Turizm istisnası için asgari kurumlar vergisi oranı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri
No 43) 0 olarak belirlenmiştir.
Seyahat acentalarının Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan
işlemleri yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.
2. Seyahat Acentalarında Kurumlar Vergisi istisnasından Gelir Vergisi Kesintisi:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 8. bendinin fıkrası gereği Turizm istisnası
kapsamına giren kazançlardan % 10 kar dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi tevkifatı yapılır.
Vergi kesintisi kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği süre içinde yapılır. Yapılacak
vergi kesintisi kar dağıtılsın veya dağıtılmasın -mayıs ayının 20. günü akşamına kadar
muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilir. Kar dağıtılacak ise kesintinin tamamı
beyan ile birlikte ödenir. Karın dağıtılmaması halinde yapılacak vergi kesintisi, biri
beyanname verme süresi içinde, diğerleri kurumlar vergisinin ikinci ve üçüncü taksitleriyle
birlikte olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.
Kurumlar vergisi istisnasının kurum kazancından fazla olduğu, yani istisnadan dolayı
kurumlar vergisi matrahı söz konusu olmadığı durumlarda istisna hesaplamadan önceki
kurumlar vergisi matrahı Gelir Vergisi Kesintisinin matrahını oluşturur.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi gereği gelir vergisi stopajı yapmak zorunda olan vergi
sorumluları, tahakkuk eden kazanç ve iratlar üzerinden tevkif ettikleri verginin % 7'si
oranında Savunma Sanayi Destekleme Fonu Kesintisi yapmak ve bu kesintiyi muhtasar
beyanname ile Vergi Dairesi'ne bildirmek zorundadırlar.

VERGİ UYGULAMASINDA
MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI
Şükrü KIZILOT
Vergi uygulamasında, Danıştay kararlarının ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı idari görüş ve
yorumlarının bilinmesi, doğmuş ya da doğabilecek olan çeşitli sorunların ve uyuşmazlıkların
çözümüne yardımcı olmaktadır.
Muktezalar, idareyi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle özel bir önem taşımaktadır.
Vergilerle ilgili çeşitli konularda, gerek idare gerekse mükellef zaman zaman, kanunlarda ve
tebliğlerde, açık bir hüküm bulamamakta veya olayı net bir şekilde açıklığa
kavuşturamamaktadırlar. Bu gibi durumlarda, ya vergi dairesi ya da mükellef tarafından,
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'ne başvurulmakta ve konuya ilişkin,
idari görüş isteminde bulunulmaktadır. İdarenin o konudaki görüşünü açıklayan bu
muktezalar, hem söz konusu olayı açıklığa kavuşturmakta, hem de benzer konular için emsal
olmaktadır. Böylesine önemli olmasına karşın, muktezalar, bırakın mükelleflere duyurulması,
vergi dairelerine bile gönderilmemektedir. Yani aynı konuda, bir başka vergi dairesi de,
tereddüte düşmekte, ya mukteza isteminde bulunmakta ya da bu yola da başvurmadan, hatalı
bir uygulama yapmaktadır. Örneğin, bir ilçe vergi dairesi, beyannamesini süresi geçtikten
sonra kendiliğinden veren ancak, pişmanlık isteminden söz etmeyen mükellef hakkında da,
pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre işlem yapılıp yapılmayacağını Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'ndan sormuş, bakanlık da, burada esas olan unsurun, idarece bir tespit yapılmadan
önce, mükellefin kendiliğinden beyannamesini vermesi olduğunu belirterek, vergi cezası
kesilmeksizin, pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre işlem yapılmasını, bir mukteza ile ilgili
vergi dairesine bildirmiştir. Bakanlığın bu görüşünden, başka hiç bir vergi dairesinin haberi
olmadığından ve olayları da biraz "Hazineci" bir anlayışla yorumlama eğilimi olduğundan,
üstelik de başkent Ankara'da bulunan bir vergi dairesi, benzer bir olaya, 100 milyonun
üzerinde kaçakçılık cezası uygulanmıştır. Oysa, idarenin, bu gibi olaylardaki görüşünden
diğer vergi dairelerinin de bilgisi olsa, belki de bu ceza kesilmeyecek ve gereksiz yere bir
uyuşmazlık yaratılmamış olacaktı. Muktezaların, idare tarafından düzenli biçimde
yayınlanması, "ara sıra kişiye özel muktezalar mı çıkıyor da bunlar gizleniyor?" söylentisini
de sona erdirecektir.
Benzer olayları ve örnekleri çoğaltmak mümkündür. Aynı durum bir ölçüde Danıştay için de
söz konusudur. Her yıl, binlerce karardan ancak birkaçı "Danıştay Dergisinde yayınlanmakta
kalanların taranması ve yayınlanması ise, bazı özel yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır.
'Türk Milleti Adına" verilen kararların, Türk milletinden gizlenmeye çalışılması, ibret verici
bir olaydır.
Bu satırların yazarının, doktora tezinin "Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamalarda
Çözümlenmesi" konusu ile ilgili olmasının da etkisiyle, uyuşmazlıkların idari aşamalarda
çözümlenmesinde, hem idare, hem de mükellefler yönünden sayısız yararlar olduğunu
belirtmekte yarar görüyoruz. Gerek idare, gerekse mükellefler, kanun ve tebliğlerde açıklık
bulunmadığı durumlarda, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görüşünün ne yönde olduğunu
bilmekle, gereksiz yere uyuşmazlık yaratmayacaklardır. Yargının görüş ve kararlan, mükellefi
olduğu kadar, idareyi de, yakından ilgilendirmektedir. İdare, Danıştay'ın bazı ısrarlı kararlan
karşısında, görüş ve uygulamalarını değiştirerek, uyuşmazlık doğmasını önleyebilir.
Vergi hukuku dalında özgün yapıtların az oluşunun nedenlerinden biri de, kaynak sorunu ile
yakından ilgilidir. Yorum ve açıklamalar için, kanun ve tebliğler tek başına yeterli değildir.

Başta bilimsel çalışma ve araştırma yapanlar olmak üzere, vergi idaresinde çalışanların,
mükelleflerin, vergi ve muhasebe öğrenimi yapanların ve diğer uygulayıcıların, Danıştay
Kararlan ve Muktezalara önemli ölçüde gereksinme duydukları kuşkusuzdur. Durum böyle
olmasına karşın, bu karar ve muktezaların, ele geçirilmesi ve yayınlanması "imkansıza yakın"
bir olaydır. Bu satırların yazarının da hocası olan ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndaki üst
düzey yöneticilerinin çoğu öğrencisi olan Prof. Dr. Akif Erginay' ın bile, Uludağ'daki
Maliyeciler Sempozyumunda "Kızılot, sen bu muktezaları nasıl çalıyorsun? Ben bile
alamıyorum" esprisi de, bu konudaki ayrı bir ibret verici olaydır.

YETKİLİ MÜESSESELERDE
(DÖVİZ BÜFELERİ) MUHASEBE DÜZENİ
Talha APAK
SMMM

I. GİRİŞ
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliği ile
kurulmasına teşebbüs olunan yetkili müesseseler (döviz büfesi) 1991 yılında pek hareketli
olmamakla birlikte 1992 yılı sonu ve 93 yılı başlarında fazla rağbet görerek özellikle büyük
kentlerde bakkal dükkanı açılır gibi her sokakta karşımıza çıkmaktadırlar. Kuruluş şartlarında,
her geçen gün ağırlaştırılan şartlar getirilmesine rağmen ilgi bütün hızıyla devam etmekte,
aynı zamanda kargaşa ve belirsizlik de devam etmektedir.
Yetkili müesseselerin gerek kuruluşları ve gerekse yetkili müessese izini alabilmeleri
hususunda daha önce dergimizin 17 ve 18. sayılarında ise, bu yazımda daha ziyade kuruluş ve
izin alınmasından sonraki faaliyetlerini (gerek merkez bankası/hazine ve gerekse
muhasebe/vergi hukuku açısından) incelemeye çalışacağım. Ancak kuruluş ile ilgili bu arada
değişen bir hususu da belirtmek istiyorum. Şöyle ki;
02.04.1993 tarih, 21540 sayılı R.G. de yayınlanan 32/5 sayılı tebliğde kuruluş ile ilgili şu
hususlar değiştirilmiştir.
a. Yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin 5 milyardan az olmaması. (Toplam
sermayenin de en az 5 milyar olması şartı getirilmiş oluyor.)
b. Müsteşarlığın ön izninin müteakip kuruluş işlemlerini , tamamlayan şirketler, ticaret
siciline tescil ve ilan tarihinden itibaren 90 gün içinde ana sözleşmelerinin yayınlandığı ticaret
sicil gazetesinin bir nüshası ve faaliyette bulunacakları ilin valiliğince düzenlenmiş,
"işyerinin yeterli fiziki güvenlik önlemlerine sahip olduklarını gösteren yazı ile, yetkili
müessese olarak faaliyete bulunma izni almak üzere Müsteşarlığa başvurulur. Faaliyete
bulunmaları uygun görülenlere müsteşarlıkça düzenlenmiş "Yetkili Müessese izin Belgesi"
verilir. Yetkili müesseseler bu belgeyi herkesin görebileceği şekilde işyerlerinde
bulundurmak zorundadırlar. Verilen izne uygun olârak belge tarihini izleyen bir yıl içinde
faaliyete geçilmemesi, denetlemeler sonucu mevzuatta aykırı işlem yapıldığının tespit
edilmesi veya gerekli görülmesi hallerinde Müsteşarlıkça izin kısmen veya tamamen iptal
edilebilir.
II.MUHASEBE VE VERGİ HUKUKU AÇISINDAN
Yazımın başında da belirttiğim gibi daha ziyade bu sektördeki belge düzeni ve muhasebesi
üzerine yazmaya çalışacağım. Ancak bir sektörde belge düzeni gerektiği şekilde
çalışmıyor veya eksik/yanlış uygulamıyorsa bu sektör için sağlıklı muhasebeden bahsetmek
veya uygulamak da güç olmaktadır. Yetkili müesseselerde gerek belge düzeninde ve
gerekse muhasebe yönünde birçok soru henüz cevabını veya muhatabını bulamamıştır.
Vergi yasalarımızın birçok hususta eksikliği özellikle bu sektörde daha fazla kendini
göstermektedir. Nitekim bakanlık yetkililerinde bu hususta sıkıntılarını beyanatları ile dile
getirmişlerdir. Özellikle V.U.K. da bu sektör ile ilgili (belge düzeni açısından) özel bir
düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada sadece Merkez Bankası'nca şekil ve şartı
belirlenen döviz alım ve satım belgeleri kullanılmaktadır. Bunların, belli bir tasdik
mecburiyetleri olmadığı gibi takip ve denetimleri de zor olmaktadır. Kanaatimce, bu
hususta kambiyo mevzuatını yürüten merciler ile vergi idaresinin sorunu birlikte
çözümlemeleri ve kısa süre içerisinde bir tebliğ ile konuya açıklık getirilmesi uygun olacaktır.

Bir işletmede muhasebe düzeni evrak düzeninden geçmektedir. Oysa bu işletmelerde
V.U.K. nu gereği ifade edilen belge düzeni (fatura, irsaliye, gider pusulası vb.) dışında
tanımlanan döviz alım ve döviz satım belgeleri karşımıza çıkmaktadırlar. Dolayısıyla esas
iştigal konusu ile ilgili muhasebe kayıtları da döviz alım ve satım belgelerine dayanmaktadır.
Öte yandan 3065 sayılı KDV yasası istisnası dahilinde olan bu mükellefler işletmeleri ile
ilgili yaptıkları masrafları KDV ile birlikte gider kaydetmektedirler.
Ancak burada esas iştigal konusu olan döviz alım ve satımı ile ilgili yapılacak bir hesap
planı çerçevesindeki muhasebe kayıtlarıdır. Bu hususta izahat verebilmek için bildiğiniz tek
düzen hesap planı içerisinde açılacak aşağıdaki alt hesaplar vasıtası ile bir örneğin muhasebe
kayıtlarını yapacak olursak;
10 HAZIR DEĞERLER
10.100 KASA HS.
10.108 EFEKTİF DEPOSU [KUR)
10.108. 01. ABD Doları
02. Alman Markı
03. Fransız Frangı
04. İngiliz Sterlini
15 STOKLAR
15.154 EFEKTİF ALIM/SATIMI
15.155 EFEKTİF VAZİYEZ'İ (KUR)
15. 155. 01. ABD Doları
02. Alman Markı
03. Fransız Frangı
04. İngiliz Sterlini
ÖRNEK
1.500 $ satın alınan (Döviz alım belgesi gereği) Kur: 9000 TL.
a ......................................... . /. ...............................
10.108. EFEKTİF DEPOSU

5000 $

10.108.01 ABD Dolan
15.155. EFEKTİF VAZİYET

5000 $

15.155.01 ABD Doları
b......................................... ./. ...............................
15.154. EFEKTİF ALIM/SATIM 45.000.000.-TL
10.100 KASA HS. 45.000.000.-TL
2.400 $ SATILDI (Döviz satım belgesi gereği) kur: 9100 TL

a ......................................... . /. ...............................
15.155. EFEKTİF VAZİYETİ 4000 $
15.155. 01 ABD Doları
10.108. EFEKTİF DEPOSU 4000 $
10.108.01 ABD Doları
b ......................................... . /. ...............................
10.100 KASA HS.

36.400.000.-TL

15.154. EFEKTİF ALIM/SATIM

36.400.000.-TL

Dikkat edileceği üzere, Efektif alim/satım hesabı bir nevi emtia hesabı gibi çift taraflı
çalışmakta ve neticede mevcut stoklar (döviz/efektif değerleme (kur) itibari ile bu hesap ile
karşılaştırılmak sureti ile elde edilen kar veya zarar kambiyo geliri veya giderlerine atılarak
buradan da netice hesaplarına intikal ettirilmiş olacaktır.
III. MERKEZ BANKASI VE HAZİNE YÖNÜNDEN
Yukarıda belirtilen hususlara rağmen bu kuruluşlar birer A.Ş. dirler ve her gün işlem
yapmaktadırlar. Döviz alım ve satım belgeleri düzenlenmekte ve kambiyo mevzuatı gereği
Merkez Bankası'na her gün düzenli olarak gişe açılış kurlarını sabah, kapanış kurlarını
akşam Merkez Bankası'na fax çekmek zorundadırlar. Günlük alış ve satışları beyan
edilen kurlar üzerinden işlem görür ancak her bir işlem bazında 3000 $ üzerinde işlem olursa
serbest kur üzerinden işlem yapabilirler. Her gün işleri dolayısıyla döviz alım ve satım
belgeleri düzenlerler. Bu işlemlerin neticesinde aylık raporların bir sonraki ayın 10. günü
akşamına kadar Merkez Bankası'na, hasılatları üzerinden hesaplayacakları binde bir banka
Sigorta Muameleleri vergisi beyannamesini bir sonraki ay 15. günü akşamına kadar vergi
dairesine, üç aylık raporları ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (Ocak-Şubat-Mart
dönemi Nisanda, Nisan-Mayıs-Haziran dönemi Temmuzda... vb.) beyan etmek
zorundadırlar. Ayrıca bir önceki ay alışlarının % 20'si bir sonraki ay içerisinde Merkez
Bankası'na devri zorunludur (% 20 devirler bir sonraki ayın sonuna kadar Merkez Bankası ile
üzerinde anlaşılan her hangi bir günde yapılabilir).
IV. SONUÇ
Yetkili Müesseselerin, gerek vergi hukuku ve gerekse muhasebe yönünden yaşanan bu
kargaşaların ve belirsizliğin bir an önce giderilebilmesi için Maliye Bakanlığı ile Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası yetkililerinin bir arada yapacakları çalışmalar
neticesinde uygulamadaki usul ve esaslar ile özellikle belge düzeni açısından çıkarılacak
tebliğler ile konuya açıklık getirilmesinde gerek devlet, gerek mükellef ve gerekse devlet ile
mükellef arasında köprü görevini yapmakta olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere
büyük katkılar sağlayacaktır.

BASINDA PROMOSYON OLAYI VE
MUHASEBE KAYITLARI
Serpil BOSTANCI
Serbest Muhasebeci
Promosyon olayı, dergi ve gazetelerde net satışı ve buna bağlı olarak da reklam ve ilan
gelirlerini artırarak daha geniş kitleler tarafından tanınmak ve alışkanlığı sağlamak gayesi
güdülerek okuyucuya birtakım hediyeler dağıtılması işlemini kapsar.
Bu işlem, kupon karşılığı çekilişle ya da çekilişsiz herkese olmak suretiyle yapılabilmektedir.
Promosyon olayının gerçekleşmesi için öncelikle basın kuruluşunun yönetim kurulundan bu
konuda kararın çıkması gerek şarttır.
Daha sonraki aşamada, bu karara binaen dağıtımına karar verilen promosyon ürününün temin
edileceği kuruluş ile bir protokol anlaşması aktedilmekte ve bu akitte kuruluşun, basın
kuruluşuna, promosyon ürününü, yayınlanacak ilan ve reklamlarına karşılık verdiği,
promosyona konu olan ürünün teslim şartları, teslim tarihi gibi unsurlar belirtilmektedir.
Aşağıda promosyon olayının adım adım aşamaları gösterilmektedir:
A-Hizmet (reklam, ilan) karşılığı ürünün alınması,
A1- Hizmetin sunulması
A2- Buna karşılık ürünün basın Kuruluşuna transferi
B) Milli Piyango İdaresi'nden izin alınıp, teminat yatırılması
C) Medyalar vasıtasıyla olayın halka duyurulması
C1- Film yapımı
C2- İlgili filmin yayını
D) Çekiliş
Yukarıda C1, C2, D şıklarında belirtilen konular da ayrı birer promosyon maliyet unsurunu
teşkil etmektedir.
PROMOSYON OLAYINDA AŞAMA AŞAMA MUHASEBE KAYITLARI
Promosyon ürününün temin edildiği kuruluşun ilan ve/veya reklamının dergi veya gazetede
yayınlandığına dair basın kuruluşu tarafından kesilen faturanın muhasebe kaydı:
.......................................................................... /.............................................................
120- ALICILAR
120 100- Yurtiçi Alıcılar
120 100 101- Z Şirketi

XXX

600- YURTİÇİ SATIŞLAR
600 002 - Reklam Gelirleri
391- HESAPLANAN KDV
XX
...................................................................... ./.................................................................

Promosyon ürününün basın kuruluşuna transferi aşamasında, ürünün basın kuruluşunun
mülkiyetine (varlıkları arasına) girdiğini gösteren kayıt:
......................................................................./....................................................................
156- PROMOSYON STOKLARI

XXX

191 İNDİRİLECEK KDV

XX

120- ALICILAR
XXX
120 100- Yurtiçi Alıcılar
120 100 001- Z Şirketi
........................................................................../...............................................................
Promosyona konu olan ürünün basın kuruluşuna transferinden sonraki aşama dağıtımına karar
verilen ürün bedeli kadar nakdin veya banka teminat mektubunun teminat olarak Milli
Piyango İdaresi'ne verilmesidir. Bu olayın kaydı:
........................................................................./..................................................................
126 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR XXX
100-KASA
XXX
......................................................................./......................................................................
veya
...................................................................../.........................................................................
900- BORÇLU NAZIM HESAPLAR
XXX
M.P.İ.'ne verilen banka teminat mektubu
901- ALACAKLI NAZIM HESAPLAR XXX
M.P.İ.'ne verilen banka teminat mektubu
.............................................................................../.............................................................
Promosyon dağıtılıp ibranameler alındıktan sonra bunlarla Milli Piyango İdaresi'ne
başvurularak teminat çözülür ve yukarıdaki kayıtların hangisi kullanılmışsa- ters kaydı yapılır.
Stokta bulunan promosyonun dağıtıldıktan sonra giderleşmesi kaydı:
............................................................................./...............................................................
639- PROMOSYON GİDERLERİ
XXX
639 100- Mal Bedeli
156- PROMOSYON STOKLARI XXX
391- HESAPLANAN KDV
XX
.........................................................................../......................................................................
Promosyon belli sayıda kupon karşılığı çekilişli olarak dağıtılıyorsa -örneğin ev, araba ya da
büyük miktarda nakit kazanan okuyucu kazandığı promosyonun 7338 sayılı kanunun 5.
maddesine göre Veraset ve İntikal Vergisi'ni ödemek yükümlülüğündedir. Kazandığı
promosyonun vergisini ödeyecek olan okuyucuya, intikalin gerçekleştiğini gösterir bir fatura
kesilmektedir. Bu fatura ile yapılan kayıtla promosyon stoklan basın kuruluşun varlığı
olmaktan çıkıp giderleşmekte aynı zamanda ürünün kazanan okuyucuya intikali
sağlanmaktadır.
Promosyon, kupon karşılığı çekilişsiz (örneğin kitap) veya kupon karşılığı olmadan, dergi
veya gazeteyi alan herkese çekilişsiz olarak dağıtılıyorsa bu kayıt sadece promosyonun varlık
olmaktan çıkıp giderleştiğini göstermek için yapılır.
Eğer promosyon nakit olarak veriliyorsa aşağıdaki kayıt yapılmakta ve kazanan okuyucunun
teslim aldığına dair bir ibraname düzenlenmektedir.

............................................................................./.............................................................
639- PROMOSYON GİDERLERİ
XXX
639 200- Nakit Maliyeti
100-KASA
XXX
............................................................................./..............................................................
Bu olaydan halkın haberdar olması için medyalar vasıtası ile yapılacak duyuruya ait giderlerin
kaydı:
.................................................................................../..........................................................
639- PROMOSYON GİDERLERİ
639 300- Film Yapım Gideri
639 400- Film Yayın ve Reklam Gideri
191- İNDİRİLECEK KDV

XXX
XX
XX

XX
100- KASA (veya BORÇLAR)

XXX

......................................................................../.....................................................................
Çekiliş esnasında yapılacak olan giderlerin kaydı:
......................................................................... /......................................................................
639- PROMOSYON GİDERLERİ _
639 500- Çekiliş Giderleri
191- İNDİRİLECEK KDV
100- KASA (veya BORÇLAR)

XXX
XX
XXX

.........................................................................../........................................................................
Çekiliş sazlı, sözlü eğlenceli olabilir ki bu giderleri doğal olarak artıracaktır. Bu tip eğlenceli
çekiliş olmaması halinde bile çekiliş, noter huzurunda yapılacağından bu gider kalemi
mutlaka yer alacaktır.
Promosyon konusu daire veya araba ise ve bunlar anahtar teslimi olarak veriliyorsa, daire
veya araba kullanıma hazır hale gelinceye dek yapılacak tüm harcamalar da birer promosyon
maliyet unsurunu oluşturacaktır. Örneğin dairede emlak vergisi, arabada taşıt alım vergisi,
çevre kirliliğini önleme fonu ve her iki- sinde de veraset ve intikal vergisi gibi. Anahtar
teslimi olmadığı hallerde bu tür maliyet unsurlarından söz etmek mümkün olmayacaktır.

MESLEKİ DİSİPLİN ÜZERİNE
UYARILAR "SUÇ CEZAYLA
DEĞİL EGİTİMLE SONA ERER"
M. Cenap GÜNDÜZ
İSMMMO Disiplin Kurulu Üyesi

Kişisel, grupsal, derneksel, siyasal her platformda yapılan 60 Yıllık etkin mücadele sonunda
13.6.1989 Tarih 20194 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan 3568 SAYILI SERBEST
MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ve sonrasında yayınlanan bir dizi yönetmelikle
Muhasebecilik ve Müşavirlik faaliyetleri yasal statüsüne kavuşmuştur.
Suçun cezayla değil eğitimle sona ereceği inancımla, yasa ve ilgili yönetmelikler çıkalı epey
zaman geçtiğinden bazı şeyler unutulmuş ve meslektaşlarca yeniden gözden geçirme fırsatı
bulunamamıştır düşüncesiyle mevcut mevzuatımızdaki GÖREVLER, SUÇLAR VE
CEZALARLA ilgili bölümleri sizlerle birlikte bir kez daha irdelemek istiyorum.
Yasamızın 47. maddesinde: "Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle
işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu'nun Devlet
memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar" denmekte.
Meslek mensubu olmayanların işledikleri suçların yönetim kurullarınca Cumhuriyet
savcılıklarına bildirilecekleri ise tabiidir.
Peki meslek mensuplarının görevleri nelerdir? Neyi yapıp neyi yapmayınca nasıl bir suç
işliyoruz? Bunu irdeleyebilmek için izninizle önce mevcut yönetmeliklerde yer alan
görevlerimizi şöyle bir hatırlatmak istiyorum.
BAŞVURU VE STAJ YÖNETMELİĞİ' ne göre genel anlamda stajyerler; meslek mensupları
hakkındaki disiplin esaslarına uymak, meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan işleri
yapmamakla yükümlüdürler. Özel anlamda ise; Akraba meslek mensubu yanında staj
yapmak, kesintisiz staj yapmamak, staj programı ve staja devam zorunluluğuna uymamak
stajyerler için suç teşkil etmektedir.
ÜCRET YÖNETMELİĞİ' ne göre; ücretin altında iş kabul etmemesi, yazılı ücret sözleşmesi
yapması, ücret yönetmeliğine uygun davranmayarak işi iade edilmiş iş sahibinin işlerini kabul
etmemesi meslek mensubunun uyması gereken kurallardır.
ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ise meslek mensubuna gayet uzun bir
şekilde şu görevleri yüklüyor; güvenilir, tarafsız, dürüst davranmak, mesleki özen ve titizliği
göstermek sır saklamak, sosyal sorumluluk taşımak, işverene karşı sorumlu davranmak,
Meslektaşa karşı sorumlu davranmak, bağımsız davranmak, haksız rekabet yapmamak,
ortaklık bürosu veya şirketini bildirmek, büro edinmek, büro edinmeden unvan kullanmamak,
tabela asmak, müşteri bildirim listelerini vermek, hukuki sorumluluğa uymak, Yazılı sözleşme
yapmak, müşteri defter ve belgelerini korumak müşteri dosyalarını düzenlemek, yasaya uygun
unvan kullanmamak, meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan işler yapmamak, ticari
faaliyette bulunmamak, çalışanlar listesine kayıt olduktan sonra hizmet akdiyle bağlı
çalışmamak, reklam yapmamak, asgari ücretin altında iş kabul etmemek, kanunsuz işleri
bildirmek.
S.M.M.M ODALARI YÖNETMELİĞİ' ne göre ise uymamız gereken kurallar şunlar; meslek
unvanlarını haksız kullanmamak, odaya kaydolmak, ödevlerini yerine getirmek, bağımsız
çalışanların çalışanlar listesine kaydolması, ortaklık bürosu veya şirketini bildirmek, büro

edinme zorunluluğuna uymak, tabela asma zorunluluğuna uymak, müşteri listelerini odaya
bildirmek.
BAŞVURU YÖNETMELİĞİ' ne göre de; Çalışanlar listesine kayıt olmadan büro açmak, iş
yapmak, iş takip etmek suçtur.
Son olarak da TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR YÖNETMELİĞİ' ne bir söz atalım.
Gelen giden evrak defteri tutmamak, dosya düzenine uymamak, emanet para makbuzu
kullanmamak, gizliliğe uymamak Meslektaşlarımız için suç teşkil etmektedir. Görüldüğü gibi
karşımızdaki yasaklar uzunca bir listeyi oluşturuyor ve bazı yasaklar çeşitli yönetmeliklerde
tekrar karşımıza çıkıyor. ayrıca işimizi, iş sahipleri ve meslektaşlarla ilişkilerimizi düzenleyen
ve kağıda dökülmemiş sözlü başka mesleki kurallarımız da var. Meslektaş ve mesleğin
disiplini açısından bu kurallar, yasaklar ve görevler çok önemli. Şimdi bunlarla ilgili olarak
işlem prosedürüne geçelim.
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ihbar ve şikayet kavramlarına açıklık getirmiştir. Buna göre
SORUŞTURMA; a) ihbar veya şikayetin varlığı, b) Oda Yönetim Kurulu'nun isteği, c) Oda
veya Birlik Genel Kurulunun isteği, d) Birliğin talebi üzerine yapılır denmekte ve şöyle
devam edilmektedir: İHBAR VEYA ŞİKAYET; Sözlü ya da yazılı olabilir. Her iki durum da
başvurunun açık kimliği, adresi, ihbar veya şikayet olunan meslek mensubunun kimliği, ihbar
veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar günü belirtilmelidir. ihbar veya şikayetler ilgili
oda yönetim kurulunun ilk toplantısın- da ele alınır. İhbar veya şikayet; Araştırılmaya değer
görülürse ODA YÖNETİM KURULUNCA SORUŞTURMAYA başlanır. Soruşturma En
Geç 1 yıl içinde neticelendirilip dosya disiplin kurulunca sevk edilince işin ODA DİSİPLİN
KURULUNCA KOVUŞTURMA aşaması başlamış olur.
Bu devrede şikayet veya ihbarda bulunan ile hakkında ceza kovuşturması aşamasına gelinmiş
meslek mensubu dinlenmek üzere en az 10 gün mehil verilerek disiplin kurulu duruşmasına
çağrılır, ek belgeler ve tarafların ispat edici kanıtları toplamaya çalışır ve iş karar aşamasına
gelir. Bu aşamada kurulun karşısında 2 yol vardır. Birincisi; KOVUŞTURMAYA GEREK
OLMADIĞINA DAİR bir karar verilebilir. İkinci seçenekte ise bir DİSİPLİN CEZASINA
HÜKMOLUNABİLİR. Şimdi disiplin cezalarının neler olduğu ve ne tür bir suçu işlendiği
sabit olan bir meslektaşımıza hangi cezanın verileceği bölümüne geldik.
Yasa; mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla,
görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunanlara ilk defasında uyarma, tekrarında ise
kınama cezası uygulanır demektedir.
Disiplin yönetmeliği UYARMA CEZASI' yla ilgili olarak kanundaki aynı cümleleri
kullanmıştır. KINAMA CEZASI' yla ilgili olarak ise yönetmelikte şöyle denmektedir:
Kınama cezası aşağıdaki hallerde uygulanır; a) Uyarma cezasını gerektiren hallerin tekrarı, b)
Yeminli Mali Müşavirlerce kendi defterleri hariç defter tutulması, c) Meslek mensuplarınca
reklam yasağına uyulması, e) En az ücretlerin altındaki ücretlerle çalışıldığının tespit
edilmesi, Yeminli Mali Müşavirlerce bakılması yasak firmaların işlerine bakılması, g)Yeminli
Mali Müşavirlerce tasdiki yasak akraba işlerinin yapılması, h) Birlikçe çıkarılmış
yönetmeliklerdeki diğer ilke ve kurallara aykırı davranılması.
Yasada; Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan
veyahut ta bu kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek
mensupları için GEÇİCİ OLARAK MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA CEZASI
uygulanır denmektedir. Yönetmelik; geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası
aşağıdaki hallerde uygulanır diyerek şu sıralamayı yapmaktadır; a)Kınama cezasını gerektiren
fiil ve hallerin tekrarı, b) Meslek mensuplarınca mesleği yasaklanmış kimselerle işbirliği
yapılması, c) Meslek mensuplarınca kendi davranışlarından kaynaklanan yanlışlıklar

nedeniyle mükelleflerle müşterek ve müteselsil sorumlu durumuna düşülmesi, d) Ticari
faaliyette bulunmak, e) Yeminli Mali Müşavirin tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak
kullanılmış olduğunun Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit edilmesi, Gizli olarak hizmet
akdi ile çalışmak, g) Yeminli Mali Müşavirlerce muhasebe bürosu açılması veya muhasebe
bürosuna ortak olunması, h) Birlik ve Odalar Organları üyelerinin kanunun 15. ve 28'nci
maddelerine aykırı davranışlarda bulunulduğunun anlaşılması.
Yeminli mali müşavirlerle ilgili cezalar meslek mensuplarımızı ilgilendirmediği için geçiyor
ve yasanın çok önemli bir cezasına geliyorum.
Yasada; Mükellefle birlikte kasten vergi zıyaına sebebiyet ver- dikleri mahkeme kararıyla
kesinleşen meslek mensuplarına MESLEKTEN ÇIH;ARMA CEZASI verilir denmektedir.
Yönetmelikte ise; Meslekten çıkarma cezası ile ilgili şu sıralama yapılmaktadır: a) Geçici
olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren fiil ve hallerin tekrarı, b) Mesleki
sırların ifşa edildiğinin mahkeme kararıyla sabit olması, c) Meslek mensuplarının kanunun 4.
maddesindeki şartları taşımadıklarının anlaşılması, d) Meslek mensuplarının kanunun 4.
maddesindeki şartları sonradan kaybettiklerinin anlaşılması, e) Meslek mensuplarının gizli ve
i illegal derneklere ve benzer kuruluşlara üye olduklarının anlaşılması, Mesleğin ifası
sırasında ya da meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis cezasına çarptırılmış
olmak, g) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyana sebebiyet verdiklerinin mahkeme
kararıyla kesinleşmesi, h) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası
ile cezalandırılmasından sonra meslek mensuplarınca bu cezayı gerektiren bir suçun yeniden
işlendiğinin saptanması.
Yasanın 40. maddesinin ''. fıkrasında; ÜÇ YILLIK bir dönem içinde iki veya daha fazla
disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir
öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir deniyor. Ancak yönetmeliğin az önce bahsettiğim 9.
maddesinin (h) bendiyle yasanın 48. maddesinin 8. fıkrasında ise; BEŞ YILLIK bir dönem
içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı
gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası
uygulanır denmektedir. Birbiriyle çelişen bu maddelerin düzeltilmesi gerekir.
Yasanın 48. maddesinin 9. fıkrasında ve yönetmeliğin 10. maddesinin 2. bendinde; disiplin
kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar
verebilirler deniyor. Böylece suçun veya ihbar ve şikayetin durumuna göre disiplin
kurullarına takdir yetkisi bırakılarak hem eğiticilik hem de cezacılık görevleri yüklenmiş
oluyor.
Yönetmelik disiplin cezalarıyla ilgili şu açıklamaları yapmaktadır; Disiplin cezalan
kesinleşme tarihinden itibaren ilgili oda yönetim kurulu başkanlığı tarafından uygulanır.
Uyarma ve kınama cezaları hariç, diğer disiplin cezalan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile sair
ilgili mercilere duyurulur. Duyuru yapılan ilgili makamlar, gerekli tedbirleri alırlar. Geçici
olarak meslekten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatını kaldırma cezaları resmi
gazete ve mahallindeki uygun araçlarla ilan olunur.
Son olarak yönetmeliğin; DİSİPLİN KURULU KARARLARINA KARŞI İTİRAZ başlığı
altındaki 28. maddesi de şöyle: Disiplin kurulu kararlarına karşı ilgililer 30 gün içinde
BİRLİK disiplin kuruluna itiraz edebilirler Birliği disiplin kurulunun vereceği kararlar
kesindir. Ancak birlik disiplin kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nın tasdiki ile kesinleşir. İlgililer bu kararlara karşı İDARİ YARGI mercilerine
başvurabilirler.
Değerli Meslektaşlarım; şu ana kadar okuduklarınız hiç bir zaman karşılaşılmasını temenni
etmediğim ama hepimizin her an karşılaşılabileceği gerçeklerdir. Tam bir başıboşluk içinde

yıllarca bilen bilmeyen herkesçe yapılan mesleğimiz aniden bir zaptı rapt altına alınmaya
çalışınca bir bocalamadır başladı ve pek çok arkadaşımız da hala durulamadı ve durulmamayı
da inatla sürdürmekte. Ancak toplumdaki saygın yerimizi alabilmemiz de mesleğimizi belli
bir disiplin ve uyum içinde, belli norm ve standartlara uygun olarak yapabilmemize bağlı
olduğuna göre bu uyumsuz arkadaşlarımız ne yazık ki bir kaç sayfadır mesleğin saygınlığını
titizlikle koruyan sizlerin okuduğunuz bu gerçeklerle her an yüz yüze gelecekler ve
mesleklerinin önem derecesini er geç anlayacaklardır. Korsan, çantacı, yetkisiz diye tabir
ettiğiniz bazı insanların yani sıra sorumsuzca davranan bazı belgelilerden de mesleğe büyük
darbeler vurulmaktadır. İster belgeli, ister belgesiz, ister bağımlı, ister bağımsız herkesin
mesleğimize ve meslek onurumuza daha fazla zarar vermemeleri için el birliğiyle çaba
harcamak en önde gelen amacımız olmalıdır diyerek yazıma son verirken hepimize sorunsuz
meslek yarınları diliyorum.

