ÖNERİLERİMİZ HAYATA GEÇİYOR...
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

Sevgili meslektaşlarım,
Hepinizin ve duyarlı kamuoyunun yakından bilebildiği gibi; odamız, hem ekonomik
gelişmeleri hem de mesleğimizi ilgilendiren konuların gerektirdiği gündemi, belirleme ve
izleme anlamında üzerine düşün kamusal görevi yerine getirebilmek için var gücüyle
çalışmaktadır.
Bildiğiniz gibi uzunca bir süredir; hayat standartının kaldırılması, götürü verginin
zamana yayılarak gerçek usule geçilmesi, vergilerin mükelleflerce bankalara yatırılması ve
vergi dairelerinde tahsildarlık yerine denetçilik görevini yapabilecek bir yapılanmaya
gidilmesi, tek düzen hesap planı uygulamasının gündeme getirilmesi vb. konularda yoğun
olarak görüş ürettik. Medyatik araçlarla bunu kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Düzenlediğimiz
seminer vb. etkinliklerle, uzmanlar ve ilgili bakanlık yetkililerinin görüşlerinin oluşumuna bir
anlamda katkı sağladık.
Değerli meslektaşlarım,
Şimdi de sevindirici bir gelişme olarak saptadığımız bir gerçek var. Hükümet programı
bizleri ilgilendiren pek çok konuda çözüm öneriyor Bu noktada hemen bir saptama yapmak
istiyorum: kesinlikle gündemin takipçisi olacağız. Vergi kayıplarının engellenmesi yolunda
ve mesleğimizin yaşamsal öneminin kavratılması konusunda, siz değerli meslektaşlarımızın
da aktif katılımlarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bildirmek istiyorum.
Gene kanayan bir yara olarak, sıkıntılarımızın önemlice bir bölümünü oluşturan, "yetkisiz
muhasebecilerle mücadele ve vergi dairelerine verilen beyannamelerde meslektaşlarımızın
onaylarının olması konusunda çalışmalarımızın, gündemimizin baş maddesini oluşturduğunu
bildirmek istiyorum. Bankaların bilançolarında şeffaflığın sağlanması anlamında,
meslektaşım mutlaka "denetçilik" fonksiyonundan yararlanılması konularını yasal zemine
sokabilmek için de çalışmalarımız sürüyor: Bir güven kurumu olarak, muhasebecilik
mesleğinin önünde yeni görevlerin durduğunu biliyoruz. Ekonomik, sosyal ve siyasal
(..anayasal) sorunlarımızın yakıcılığının bilincindeyiz. Her anlamda birliğe gereksinim
duyduğumuz bir günlerde, siz değerli meslektaşlarımızın, mutlaka ama mutlaka aktif
katılımıyla, bünyemizi ilgilendiren sorunlar başta olmak üzere, duyarlılığımızı ve bilincimi
diri tutacağımızı bildirir, hepinize esenlik ve başarı dolu günler dilerim.

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN
GİDERLER
Masum TÜRKER
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Bir mal veya hizmet üreterek ekonomik faaliyette bulunan bir işletmede çeşitli değer akışları
(hareketleri) görülür. Bu değer akışlarının temelini, çeşitli üretim faktörlerinin işletmeye girişi
ile bunlardan üretilen ürünlerin satılarak işletmeden çıkışları oluşturur.
Bu değer akışlarının işletmelerin durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki etkileri birbirinden
farklı olmak üzere iki türlüdür.
1- Değer akışlarının bir kısmı işletmenin sadece iktisadi ve mali bünyesini değiştirirler. Bu
değer akışlarıyla ilgili işlemler işletmenin faaliyet sonuçlarını yani öz varlığını etkilemezler.
2- Değer akışlarının bir kısmı işe işletmenin öz varlığını değiştirecek şekilde etkileyerek
faaliyet sonucunda bir "kâr" veya "zarar" oluştururlar.
İşletmenin öz varlığım değiştirecek bir etkinliğe sahip olan değer akışları vergi hukuku ve
muhasebe teorisi açısından ayrı ayrı irdelendiğinde faaliyet sonuçları olarak öz varlıktaki
değişikliklerin farklı olduğu görülür. Bu farklılık vergi hukuku ve muhasebe teorisinde,
aşağıdaki belirtilen 5 konudaki farklı yaklaşımlara dayanan uygulamalardan
kaynaklanmaktadır.
a) Giderlere ilişkin yaklaşımlar,
b) Değerlemeye ilişkin yaklaşımlar,
c) Karşılıklara ilişkin yaklaşımlar,
d) Amortismanlara ilişkin yaklaşımlar.
e) Gelirlere ilişkin yaklaşımlar.
Gider ve Maliyet Kavramlar
Öncelikle gider kavramına açıklık getirmekte yarar görmekteyiz. Muhasebeye ilişkin
yayınlarda ve uygulamada gider kavramının, kimi zaman maliyet kavramı ile karşılaştırılarak
farklı anlamlarda kullanıldığı gözlemlenmektedir. bu farklılık gider sözcüğü ile eş anlamda
kullanılagelen masraf sözcüğünün ayrı anlamda, maliyet faktörü (öğesi) yerine kullanılmasına
kadar varmaktadır.
İşletmeler değer akışları sonucunda elde ettikleri gelirlere karşılık fedakarlıkta bulunurlar.
İşletmenin katlandığı bu fedakarlık geniş anlamda maliyet olarak nitelendirilir. Fedakarlık,
işletmenin dönemsel faaliyeti için düşünüldüğünde işletme faaliyetlerinin maliyetini, üretilen
mal ve hizmetler için düşünüldüğünde mal ve hizmetin maliyetini oluşturur.
İşletmenin bir döneme ilişkin faaliyetlerinin maliyeti, işletmenin o dönemin gelirlerine
uygulanacak giderlerdir. Başka bir deyişle, giderler belli bir döneme uygulanan maliyetlerdir.
Giderleri, değerini kaybeden maliyetler veya yok olan maliyetler şeklinde tanımlamak
mümkündür. Gider kavramı bu yönü ile geniş anlamda gelirlerden düşülen faydası tükenmiş
maliyetler, dar anlamda ise, devre giderleri, satış ve yönetim giderleri gibi kalemler için
kullanılmaktadır.
Vergi hukukumuzda giderleri düzenleyen hükümler, V.U.K. Gelir Vergisi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu ve Ortalama Kâr Hadleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme de
giderler esas itibariyle vergi matrahlarının vergi prensiplerine uygun olarak,

belirlenmesi amacına yöneliktir. Giderleri düzenleyen yasal hükümler, ilgili oldukları döneme
ilişkin olanlarına ağırlık vermektedir. Maliyetin hesaplanmasına ve belirlenmesine ilişkin
hükümler bile, girdilerin ortaya çıktığı dönemin etkisine açıktır.
Vergi Hukuku Açısından Giderler
Vergi hukukunda giderleri farklı şekilde gruplamak mümkündür.
A- Yükümlülüğüne göre giderler:
a) Gelir Vergisi yükümlülükleri açısından giderler,
b)Kurumlar Vergisi yükümlülükleri açısından giderler.
B- Katlanılan fedakarlığın tükenmesine göre giderler:
a)Maliyetin faydasının tükenmesine bağlı giderler,
b) Faydası doğduğu anda tükenen giderler, (Devre Giderleri)
Vergi hukukunda giderler yukarıda belirtildiği şekilde incelenebilmelerine rağmen onları
belirleyen nitelikleri ve ölçüleri genel hatlarıyla ortaya koymak mümkündür. Giderleri
belirleyen ölçütleri ve nitelikleri saptarken dikkat edilecek önemli bir husus maliyetin
oluşumuna esas alınacak girdilerin bedellerinin dönem giderlerinin niteliklerinde olduğu
şekilde saptanarak ölçülmesi gerektiğidir.
Kurumlar Vergi Kanununda giderlerle ilgili hükümler 13, 14 ve 15' nci maddelerde
düzenlenmiştir. 13'ncü maddede Kurumlar matrahının saptanmasında Gelir Vergisi
yükümlülerinde açıkça belirtilmektedir.
14'ncü maddede kurumların nitelikleri dolayısıyla ayrıca indirilebilecek giderleri belirlerken
15'nci maddede bir sınırlama getirerek kabul edilmeyen giderler sıralanmaktadır. Ayrıca
13'ncü madde kurumların ortalama kâr haddi ve asgari gayri safı hasılat esasına tabi oldukları
belirtildiğinden ortalama kâr haddi yönetmeliğindeki maliyet ve giderlere ilişkin hükümlerin
kurumlara uygulanabileceğine dair açıklık getirmektedir.
Gelir Vergisinde ise 37'nci maddede ticari ve sınai faaliyetlere ilişkin hüküm, alış-veriş
işlemlerinde ve üretimde satılan malın maliyetinin varlığı ortaya konulmaktadır. Ayrıca Vergi
Usul Kanunu'ndaki (VUK) değerlemeye ilişkin hükümler satılan malın maliyetinin
hesaplanmasına bir ölçüde açıklık getirmektedir. Gelir Vergisi Kanunu' muzun bazı
maddeleri, özellikle 40'ncı maddede vergi matrahının saptanmasında indirilebilecek giderler
sayılmakta, 41'nci maddede ise indirilemeyecek giderler belirtilerek giderlere bir sınırlama
getirilmektedir. 89 ve 90'ncı maddelerde giderleri sınırlayıcı niteliktedirler.
Vergi hukukumuzda giderlere ilişkin hükümler incelendiğinde vergi hukuku açısından
giderlerin belirlenmesinde temel ölçütleri şu şekilde belirleyebiliriz.
1- Giderler istisnalar dışında bir belgeye bağlanmalıdır.
2- Gider ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır.
3- Giderlerin Vergi kanunlarında yasaklanmamış veya sınırlanmamış olması gereklidir.
4- Yapılan gider karşılığında öz varlıkta bir azalma meydana gelmelidir.
5- Yapılan gider karşılığında istisnalar dışında maddi ve gayri maddi bir varlık edinilmemiş
olmalıdır.
6- Yapılan gider, gelenek ve göreneklerin icaplarına uygun olmalıdır.
7- Giderler faaliyetin geliştirilmesi ile ilgili olmalıdır.

8- Gideri yaratan faktörler için yapılacak ödemeler işletme sahibine, eşine veya velayeti
altındaki çocuklara yapılmamış olması gereklidir.
Vergi hukukundaki giderlere ilişkin düzenlemelerin dayanağı yukarıdaki ölçülere
dayanmaktadır. Vergi hukukunda giderlerin düzenlenişini incelenirken maliyeti (bir varlık
olarak stokları) oluşturmaları ve dönemle ilgili olmaları bakımından ayrıldıklarını yukarıda
belirtmiştik. Bu farklılık vergi ve yükümlülüğü gelir ve kurumlara ilişkin olarak değişiklik
göstermemektedir.
Dönemsel faaliyetin maliyetinde genel gider olarak nitelendirilen ve ortaya çıktıkları anda
faydalan tükenmiş varsayılan fedakarlıklar (devre giderleri) daha önce belirtildiği gibi Gelir
Vergisi yükümlüleri için, Kurumlar Vergisi yükümlülerine de uygulanmak üzere, G.V.K' nun
40, 41, 89 ve 90'ncı maddelerinde olumlu ve olumsuz olmak üzere düzenlenmiştir.
G.V.K.'nun 40'ncı maddesi, vergi matrahına esas olacak kazancın tesbitinde indirilecek
giderleri maddeye göre, gelirlerden indirilecek giderler, genel maliyette yani münhasıran bir
veya birkaç iktisadi kıymeti ilgilendirmeyip işletmenin tümünü ilgilendiren giderlerdir.
40'ncı maddenin birinci bendinde genel giderin mahiyeti hakkında genel bir prensip
vazettikten sonra, kanunun vaz olduğu yıllardaki ekonomik faaliyetlerin gereği doğan,
ancak uygulamada bunların gider kabul edilmeyeceklerine ilişkin tereddütleri gidermek
amacıyla, diğer bentlerde açıklık getirmiştir. Bu açıklık, gider gösterilebilecek harcamaların
sınırlandırılması olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. 4.cü maddenin 1'nci bendindeki bu
temel prensip, işletmenin konusu ve faaliyetleri ile ilgili harcamaların gider olarak
gösterileceğini açıkça vurgulamaktadır.
Görüldüğü gibi vergi kanunları kesin kuralların yanı sıra, uygulamadaki sayısız ihtimaller ve
önceden kestirilmesi güç durumlar için yoruma imkan verecek ana prensipleri içerirler.
Giderlerin kâr-zarar hesabına aktarılması gerek vergi hukukunun ve gerekse muhasebe
teorisinin dönemsellik, objektif belge ve gereçleme ilkelerinin gereğidirler.
Çünkü, vergi kanunlarında açıklık olmamasına rağmen, kanunlarında yer alan gidere ilişkin
temel prensipleri bu yorumu yapmamıza cevap vermektedir. G.V.K.'nun ilgili hükümlerinde
bu ödemelerin gider kabul edilmeyeceği tadat edilmediğinden konunun yorumu bu
ödemelerin gider olmasını sağlayacak temel prensiplere bağlı olmaktadır. Bu temel prensip
ise G.V.K.'nun 40'ncı maddesinin 1'nci bendinde oldukça veciz biçimde açıklanmaktadır.
Buna göre "Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili giderler" dönem
kârından düşülebilecektir. Bu temel prensibin yanı sıra aynı maddede bu temel prensibe
açıklık amacıyla bazı konuları tadat eden diğer bentlerden biri olan 3'ncü bentte işletme için
gerçek bir yükümlülük teşkil eden ve işle ilgili olması koşuluyla gerçekleşmiş
tazminatların düşülmesi kabul edilmektedir.

BİZE GÖRE
İÇ GENELGE VE MUKTEZALARLA
VERGİLEMENİN YÖNLENDİRİLİŞİ

Vergi incelemesinden amaç,
belirlemek ve sağlamaktır.

ödenmesi

gereken

Veysi SEVİĞ
YMM
vergilerin doğruluğunu araştırmak,

İdarenin vergi yasalarının doğru uygulanabilmesi için gerekli özeni göstermesi, bilahere
yaptıracağı incelemelerle, yükümlü beyanlarındaki farklılıkları belirlemesi gerekmektedir.
Yasa maddelerinin uygulanışı sırasında ortaya çıkan duraksamalara çözüm bulma görevi
idareye aittir. Yükümlüler Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan veya Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nın yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından
duraksama konusu olan konularda bilgi ve açıklama isteyebilirler. Bu konuda verilen yanıtlar
yükümlüye özeldir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi uygulamalarına ilişkin görüşlerini genel tebliğlerle
duyurur. Genel tebliğlerde yasa maddelerinin uygulanışı hakkında geniş bilgi verilmek
suretiyle yükümlülerin aydınlatılması amacı güdülmektedir. Tebliğlerle yapılan açıklamalar
geneldir.
Daha açık bir anlatımla vergi konularına göre yayınlanan tebliğlerde ilgili yasa
maddelerinin açıklanması yapılarak, yükümlülere yol gösterilir. Eğer idarenin tebliğ ile
yönlendirdiği konularda yasa maddelerine uyumsuzluk söz konusu olursa, yükümlülerin
durumu uyuşmazlık konusu haline getirmeleri mümkündür.
Yükümlü eğer, idarenin görüşünü kabullenmiyorsa bu takdirde, yükümlü tebliğ ile
belirlenen kurallara uymayarak idarenin bu görüşünü kabullenmez. Yapılan incelemelerde bu
durum saptanır ve uyuşmazlık konusu haline getirilirse, yargı organı, idarenin yapmış
bulunduğu düzenlemede var olan aykırılığı belirleyerek değerlendirecektir.
İdare, bazı hallerde yönlendirmeyi iç genelge aracılığı ile yapmaktadır. İç genelgeler
valilik makamı aracılığı ile vergi uygulamalarının yönlendirilişine ilişkin idari talimatlar
niteliğindedir. Tebliğ Resmi Gazete' de yayımlanarak, yükümlülerin haberdar edilmesi
sağlanır. Buna karşılık iç genelgelerde yükümlülerin haberdar olması rastlantılara kalmış bir
olgudur.
İdarenin duraksama konusu olan konularda yükümlülere, özel bilgi vermesi yasal
düzenlemeden kaynaklanan bir zorunluluktur. İdare yükümlülerin başvurusu üzerine vermiş
bulunduğu özelgelerde tek düzeliği muhafaza etmek zorundadır. Yani idare aynı konuda
kendisine yöneltilen sorulara benzer yanıt vermelidir.
Son yıllarda Maliye ve Gümrük Bakanlığının duraksama konusu olan vergisel olaylarda,
iç genelgeler ve muktezalar aracılığı ile çözüm sağlamaya yöneldiği gözlenmektedir.
İdarenin vermiş bulunduğu özelgelerde benzerlik oranı giderek azalmaktadır. Aynı konuda
verilen birbirinden farlı görüşler yükümlüleri zor durumda bıraktığı gibi vergilemenin temel
kuralı olan eşitlik ve adalet ilkeleri de zedelenmiş olmaktadır.
Vergi inceleme elemanları, inceleme aşamasında tebliğ, iç genelge ve özelge üçgeni
içersinde olayı değerlendirmekte, eğer yükümlü konuyu önceden vergi idaresi nezdinde
çözüme kavuşturmamışsa bu takdirde kişisel görüşleri ile incelemeyi sonuçlandırmaktadır.

İdarenin, vergi konusu olmadığına dair görüş verdiği bir vergisel olayla ilgili olarak, bir
başka vergi yükümlüsü nezdinde yapılan incelemede kaçakçılık cezalı tarhiyat istemi ile rapor
düzenlenebilmektedir.
İnceleme elemanlarının inceleme aşamasında, özellikle duraksama konusu olaylarda
birbirinden farklı görüşlerle yükümlüler hakkında cezalı tarhiyat istemeleri nedeniyle ortaya
çıkan durum gerçekten üzerinde durulması gereken bir sorun haline gelmiştir.
İdarenin vermiş bulunduğu özelge (mukteza) nedeniyle, yapılan vergi incelemeleri
sonucunda işlemlerinde eleştiriyi gerektiren bir olaya rastlanmayan yükümlü yanında,
benzer olayda mukteza olmadığı için kaçakçılık cezalı tarhiyata muhatap olup, varlıkları
haczedilen yükümlülere de rastlanmaktadır.
Vergilemede adalet kuralı bu tutum ve davranışlar nedeniyle ağır darbe yemektedir. Yapılan
işlem ve uygulamalar anayasa hukuku ile de uyumlu değildir. Vergileme olaylarının iç
genelge ve muktezalarla yönlendirilmesi konusuna özen gösterilmesi gerekmektedir.

MUHASEBE HAFTASI
Ş. Ömer BEKAR
M.M.M.B. Derneği
Genel Başkanı
Muhasebe Haftası, araya kurban bayramının girmesi nedeniyle bu yıl 13-19 Haziran
tarihleri olarak TÜRMOB tarafından ilan edilerek kutlandı. M.M.M. Birliği Derneği Genel
Merkezi olarak bizler, TÜRMOB tarafından alınan bu kararın saygı ile karşılayarak daha önce
almış olduğumuz 7-12 Haziran tarihlerini değiştirerek TÜRMOB' un kararına uyum sağladık.
Uyum sağladığımız diğer bir konu ise öteden beri tartışılan haftanın ismi konusundaki
ikilemdi. Kimi meslektaşlarımız "Muhasebeciler Haftası", diğer kimi meslektaşlarımız ise
"Muhasebe Haftası" diyordu. Bu isim kargaşası bir bakıma meslektaşı "Odacılar",
"Dernekçiler" diye ikiye bölüyordu. Oysa amaç birdi, hedeflenen şey ise gene aynı idi. O
halde bunu fazlaca tartışmanın pek bir anlamında yoktu.Önemli olan ilan edilen hafta içinde
bir takım etkinliklere imza atmaktı.
M.M.M. Derneği merkez ve şubeleri olarak neler yapıldı, nelere imzamız atıldı;
Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul şube başkanları Şişli şubesinde toplanarak
hafta ile ilgili kutlama çalışma ve programı yapıldı. Yapılabilecek etkinlikler, yer ve tarihler
tesbit edilerek komisyonlar oluşturuldu.
Etkinlikler üç ana başlıkta toplanıyordu. Bunlar; Eğitim, sağlık ve spor idi. Bunlara ek olarak,
Taksim Atatürk anıtına çelenk koymak, Basına demeç vermek ve sonuçta yemek
düzenleyerek haftayı bitirmek.
Haftanın il günü Taksim Atatürk Anıtına M.M.M.B.Derneği Genel Merkezi ile İ.S.M.M.M.
Odası olarak çelenkler konularak saygı duruşunda bulunuldu. Aynı gün haftanın anlam ve
önemini içeren demecimiz basına verildi. (Cumhuriyet Gazetesinde yayınlandı. )
Gene aynı gün Birliğimiz öncülüğünde Bayrampaşa şubemizde "Kan Bağışı Kampanyası"
başlatıldı. Genel merkez yöneticileri ile İ.S.M.M.M. Odası yöneticileri bir arada idi. Başta
yöneticiler olmak üzere meslektaşlarımız kan bağışında bulunarak katkı sağladılar. (Bu
kampanya inter Star TV tarafından görüntülü haber olarak kamuoyuna duyuruldu.)
7-20 Haziran tarihlerinde M.M.M.B.Derneği İstanbul şubelerimizin 12'sinin katılımı ile
futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya, Bayrampaşa, Beyoğlu, Fatih, G.O.Paşa, Kadıköy,
Kartal, Pendik, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Yalova ve Zeytinburnu şubeleri katıldı
Finalin yapıldığı gün, İstanbul Dostluk Spor Bayan futbol takımı ile M.M.M.B.Derneği
İstanbul şubeler karması arasında yapılan dostluk maçı 4-4 sona erdi. Maçı milli
hakemlerimizden Lale ORTA yönetti.
Final maçları ise, Kadıköy-Pendik, Zeytinburnu-Fatih arasında oynandı. Kadıköy-Pendik
arasında oynanan ve Kadıköy'ün şampiyonluğu ile sonuçlanan maçı ise gene milli
hakemlerimizden Argun DARICI tarafından yönetildi. Turnuva sonucunda, Kadıköy, Pendik,
Zeytinburnu ve Fatih ilk dört sırayı paylaştılar.
Turnuvanın gol kralı Beyoğlu şubesinden Fuat Benli, en centilmen oyuncusu Pendik
şubesinden Özcan Atacan, en centilmen takım ise Ümraniye şubesi daimi hakemler ise Pendik
ten Ünal GENÇAY, Ümraniye den Kazım SANCAK idiler. "Muhasebe haftasının son günüde
ise Kuzguncuk 7 Tepe Restaurant ta düzenlenen
yemekle
etkinlikler son buldu.
Yemekte M.M.M.B. Derneği genel merkez yöneticileri, TÜRMOB genel sekreteri,

İ.S.M.M.M. Odası yöneticileri ile meslektaşlar bir arada idi, konuşulan konular ise her zaman
olduğu gibi meslek ve mesleki sorunlar idi.
Etkinlikler programında olan Eğitim semineri ise ertelenerek 6. Temmuz günü Eminönü
şubesinin katkıları ile gerçekleştirildi. Seminerin konusu ise şirketlerde devir, birleşme ve
fesih işlemleri idi.
Haftaya katılan herkese sonsuz teşekkürler ederiz. Ayrıca tüm etkinliklerde bizlerin yanında
olan TÜRMOB ve İSMMM Odası yöneticilerimize de sonsuz teşekkürler ve nice birliktelikler
dileğiyle.

HARCIRAHLAR VE
VERGİLENDİRİLMESİ
Mehmet TÜRKER
YMM
Harcırahlar; asıl görev yerinin dışındaki yerlere ve işle ilgili olarak gidilmesi (yolculuk)
nedeniyle verilen yol, yemek ve yatma giderleri karşılığı yapılan ödemeleri ifade eder.
Harcırah ve yolluklar ile ilgili olarak G.V.K.'nun ücretlerle ilgili istisna bölümünün gider
karşılıklarının 24. maddesinin 1 ve 2. bentlerinde istisnaya tabi olduğu belirtilmiştir. l.bentte
"Harcırah kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler",
2. bentte "Harcırah kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclis başkanı
ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah kanununa tabi
olsun, olmasın, her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile
yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler bu gündelikler aynı aylık
seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündekilerden fazla ise ve devletçe verilen
gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Gelir
Vergisinden müstesnadır.
G.V.K' nun 24. maddesinin 2. bendi olan son şekli 1.1.1983 tarihinde 2772 sayılı kanunla:
değişikliğe uğrayan ve halihazırda yürürlükte olan benttir. G.V.K.'nun 2772 sayılı kanunla
yapılan değişikliğe paralel olarak Maliye Bakanlığı'ndan 6.2.1983 tarih ve 138 seri nolu Gelir
Vergisi Genel Tebliği'nin 3. kısmında "fiili yemek ve yatmak giderleri " ne açıklık getirmiş
olup, Tebliğ' deki ilgili bölüm şöyledir:
"2772 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değişik Gelir Vergisi Kanunu'nun 24. maddesinin 2
numaralı bendine göre, harcırah kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet
erbabına ödenen fiili yemek ve yatmak giderleri 1.1.1983 tarihinden itibaren devlet
memurlarına ödenen gündeliklerle mukayesede dikkate alınmayacaktır. Ancak yemek ve
yatmak giderlerinin tevsik edilmesi halinde bu giderlere karışıklık olarak verilen gündeliklerin
en yüksek haddini aşan kısmının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir.
Diğer taraftan, anılan personele fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği
takdirde, bu gündeliklerin vergiye tabi tutulması gerekmektedir."
Harcırah ve yolluklarla ilgili G.V.K.'nun 24. maddesinde Vergiden belirli şartlar ve
miktarlarda istisna edilebileceği ifade edilmektedir.
Harcırahlar yurtiçi ve yurtdışı harcırahlar olarak irdelenecektir.
Burada asıl görevinin dışına çıkması halinde ve bir yıl içinde aynı yerde ve aynı iş için 180
günden fazla, başka yerde ikamet etmesi halinde ise 180 günden fazla gündelik verilmeyeceği
ve 180 günlük süre zarfında gündeliklerin ilk 90 günü için tam, sonraki 90 günü için 2/3
oranında hesaplanacağı harcırah kanununda öngörülmektedir.
Buna karşın, görev yeri veya iş farklılığı bulunduğunda veyahut iş esasen sürekli yer
değiştirmek suretiyle yapılacak neviden olması halinde, 180 günlük süre ile kısıtlama yapması
söz konusu değildir.1
6245 sayılı harcırah kanunun 39.maddesinde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere
gündelik verilmeyeceği; asli görevi mahalli dışındaki yere geçici olarak gönderilmesi halinde,
bu yere gönderilenlerden buralarda ve yolda öğle (Saat 13.00) ve akşam (Saat 19.00) yemeği
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zamanlarından birini geçirenlere, gündeliklerinin 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranlarında ve
geceyi gidilen yerde geçirmesi halinde tâm gündelik verileceği belirtilmektedir.
Aynı kanunun yurtdışına verilecek gündeliklerin miktarı başlığı altındaki 34. maddede "Bu
kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve
hizmetlerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibarıyla ve Maliye
Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca tayin olunur.
Yabancı ülkelere geçici görevle gönderilenlerin yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların
gündeliklerinde 1/3 oranında, yemeleri ile birlikte yatmaları da sağlananlarının
gündeliklerinde 2/ 3 oranında indirim yapılır." denilmektedir.
Yurtdışı gündelikleri ile ilgili 91 /2580 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 25.1.1992 tarih ve
21122 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, halihazırda bu karar geçerli bulunmaktadır.
Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik
miktarlarının, T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen cari/efektif/döviz satış kuru ile çarpılması
suretiyle bulunur.
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı görev, yolculuk ve ikametlerinde her ülkedeki kalış
süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktar ödemelere esas alınır.
Bu karar hükümlerine göre, yurtdışına her çıkışta seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek
gündelikler ekli cetveldeki miktarlar % 50 arttırılmak suretiyle hesaplanır ve bunlara aynı süre
ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretin 1/4'ü faturası
karşılığında ayrıca ödenir. Yurtdışı harcırahlarının uygulaması ile ilgili listeler (ülke bazında)
Yukarıda G.V.K.'nun 24.maddesi, 6245 sayılı harcırah kanununu ve bu kanuna bağlı olarak
yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun kararları hakkında açıklama yapılmıştır.
Bu kanunların ve kararnamelerin amir hükümleri doğrultusunda, yurtiçi ve yurtdışı
harcırahlarla ilgili fiili uygulamaya yönelik örneklerle konuyu açıklayacağız.
Harcırah konusu dışında kalan müesseselerin İdare Meclisi (Yönetim Kurulu) başkan
üyelerine, denetçilerine ve tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek yol
giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Devlet
memuruna verilenle eşit) vergiden istisnadır.
Harcırah kanununa tabi olmayan kurumların yada firmaların çalıştırdıkları personele, fiili
yeme ve yatma giderlerini belgelendirmek koşuluyla bu giderlere karşılık olarak verilen
gündelikler tamamen vergiden istisna edilecektir.
Yurt içindeki seyahatlerle ilgili 1993 yılında geçerli olan gündelikler hizmet erbabının aylık
brüt ücret (mesai saati hariç), 1993 yılı Bütçe Kanunu H cetveli ile memur maaş
katsayılarında yapılan değişikliklere göre aşağıdaki tutarlarda olmaktadır. (Gelir Vergisinden
müstesnadır.)
Brüt Aylık Tutarı

Gündelik Tutar

7.065.800.-TL ve daha üstünde olanlar için

110.00.TL.

5.737.800.-TL - 7.065.799.-TL arasında olanlar için

75.000.-TL

4.845.800.-TL - 5.733.799.-TL arasında olanlar için

65.000.-TL

2.252.500.-TL - 4.845.799.-TL arasında olanlar için

60.000.-TL

2.252.099.-TL ve daha az olanla için

50.000.-TL

olarak uygulanacaktır.

1- YURTİÇİ HARCIRAHLAR
Uygulamaya yönelik olarak ve örneklerle konuyu izah etmeye çalışacağız. Günü birlik ve
birden fazla gün devam eden seyahatlerdeki harcırah ödemeleri değerlendirilecektir.
Harcırah ödemesinde fiili yeme ve yatma giderinin belgeler mukabilinde ödendiğinde ayrıca
kısmi bir götürü ödemesi yapılamaz. (Vergiden istisna edilmiş olarak) Böyle bir harcırah
ödemesinin yapılması halinde vergilendirilmesi gereken ödemedir.
a) Günü Birlik Seyahatlerde Harcırah Ödemesi
Örnek:
X şirketinin pazarlama müdürü asli merkezi dışındaki bir şehire iş görüşmesi yapmak üzere
saat 10.00'da gitmiş ve aynı gün saat 22.00'de dönmüştür. Bu kişinin aylık brüt ücreti
15.000.000.-TL dır.
i) Bu kişi gittiği yerden yeme bedeli olarak 100.000:-TL' lık yemek faturaları ibraz etmesi
halinde ve başka ödeme yapmazsa.
Ödenen Harcırah Tutan

100.000.TL

Vergiden istisna Edilecek Tutar(-)

100.000.TL

Vergiye tabi Ödenen Harcırah

Yoktur

İbraz edilen belgelere göre, 100.000.-TL' lık yemek giderinin tamamı gider yazılacaktır.
ii) Bu kişi gittiği yerden 100.000.-TL' lık yemek faturaları ibraz etmiş ve faturaların bedeli
kendisine ödenmesine rağmen, ayrıca şirket kendisine götürü olarak 150.000.-TL harcırah
ödemesi yapmıştır.
Belge Mukabili Ödenen Harcırah

100.000.TL

Götürü Ödenen Harcırah Tutan

150.000.TL

Vergiden İstisna Edilecek Tutar (-)

100.000.TL

Gelir Vergisine Tabi Ödenen Harcırah Tutarı

150.000.TL

Belgelere istinaden ödenen 100.000.-TL 'lık yemek bedeli vergiden muaf olarak, kurum
ihtiyarilik hakkını kullanarak direk gidere (seyahat) yansıtılacaktır. Götürü olarak ayrıca net
ödenen 150.000.-TL' dır. Geri kalan tutar Gelir Vergisine tabi tutulacaktır.
iii) X şirketinin Pazarlama Müdürü günü birlik seyahatin hiamında hiçbir belge ibraz etmediği
taktirde kendisine şirketçe 110.000/ 2/3 = 73.335.- TL' lik harcırah, vergi kapsamında olup,
şirket bu tutarın brütünü bulacak ve de hizmetlinin aldığı ma- aşlarla (vergi matrahı)
birleştirilerek vergiye tabi tutulacaktır.
Bu örneğimizde belge ibrazı göz önüne alınmaz ise götürü olarak vergiden istisna edilecek
harcırah tutarı 110.000 / 2/3 = 73.335.-TL' lık harcırah ödemesi yapılması halinde, bu tutar
Gelir Vergisinden muaf tutulacaktır. Bu rakamın üstünde bir harcırah ödemesi yapılması
halinde, vergiden muaf kısmın aşan tutarı Gelir Vergisine tabi olacaktır ve maaşlarıyla
birleştirilerek (Vergi matrahı) Gelir Vergisine tabi olacaktır.
Günü birlik götürü olarak ödenen harcırah tutarı 200.000.- TL dır.Gelir Vergisine tabi
harcırah tutarı şöyledir:
Götürü Ödenen Harcırah Tutarı

200.000.-TL

Vergiden İstisna Harcırah Tutarı (-)

73.335.-TL

Gelir Vergisine Tabi Harcırah Tutarı

126.665.-TL

b) Birden Fazla Günü Aşan Seyahatlerde Harcırah Ödemeleri
"Birden fazla gün devam eden seyahatlerde öğle ve akşam yemeği ya da yatmadan sadece
birinin, gidilen yerde veya yolda geçirildiği günler, tam gün olarak hesap edilir.2
Buradan 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 39. maddesindeki öğle ve akşam saati veya
yatmadan gidilen yerde geçirilmesi şartını aramayıp, tam gün üzerinden harcırah ödemesi
esasından hareket edilmektedir. Seyahatın başlanılmasına gün esasından hareket edilmektedir.
Örnek:
İ) X Şirketinin Pazarlama Şef görevi dışında, görüşmeler yapmak üzere başka bir şehire geçici
görevle seyahate çıkmış ve bu seyahate, 04.05.1993 günü saat 10:00'da başlamış, 06.05.1993
günü saat 18.00 de dönmüştür.
Pazarlama Şefinin brüt aylık ücreti 7.000.000.-TL' dır. Bu seyahatle ilgili yemek ve yatma
giderlerine karşılık olarak, 550.000.-TL fiili belge karşılığında ödenme yapılmış ve bunun
haricinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
Ödenen Harcırah Tutarı

550.000.-TL

(Fiili Belge)
Gelir Vergisinden İndirilecek Tutar
Gelir Vergisine Tabi Ödenen Harcırah Tutarı

550.000.-TL
Yoktur.

İbraz edilen belgelere göre ödenen 550.000.-TL' lık yeme ve yatma karşılığını teşkil eden
tutarın tamamı gider yazılacaktır.
ii) Bu kişi gittiği yerden 550.000.-TL' lık yeme ve yatma karşılığı faturalar ibraz etmiş ve
bunların bedeli kendisine ödenmesine rağmen, ayrıca şirket kendisine götürü olarak 225.000.TL' lık harcırah ödemesi yapmıştır.
Belge Mukabili Ödenen Harcırah

550.000.-TL

Götürü Ödenen Harcırah Tutarı

225,000,-TL

Vergiden İstisna Edilecek Harcırah Tutarı(-)

550.000.-TL

Gelir Vergisine Tabi Ödenen Harcırah Tutarı

225.000.-TL

Belgelere istinaden ödenen 550.00.-TL'lık yeme ve yatma bedeli vergiden muaf olacak,
kurum ihtiyarilik hakkını kullanarak direk giderlere (seyahat) yansıtacaktır. Götürü olarak
ayrıca net ödenen 225.000.-TL'lık harcırah vergi kapsamında olup, şirket bu tutarın brütünü
hesaplayacak ve hizmetlinin aldığı maaşlarla (vergi matrahı) birleştirilerek vergiye tabi
tutulacaktır.
Yukarıdaki örneğimizde, belgeler yapılan fiili ödeme üzerinden ihtiyarilik hakkının
kullanmadığı takdirde, hesaplama şöyle olacaktır.
Belge Mukabili Ödenen Harcırah Tutarı

550.000.-TL

Götürü Ödenen harcırah Tutarı

225.000.-TL

Vergiden İstisna Edilecek Harcırah Tutan (-)

225.000.-TL

Gelir Vergisine Tabi Ödenen Harcırah Tutarı

550.000.-TL
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Burada ödenecek vergi toplam harcırah tutarında artma yaratmakta olup, belge üzerinde
ihtiyarilik hakkının kullanılması vergilendirme yönünden hem şirket hem de personel
açısından yarar sağlamaktadır.
iii) X Şirketinin Pazarlama Şefi üç günlük seyahatin hitamında hiçbir belge ibraz etmediği
takdirde, kendisine şirketçe 75.000 * 3 = 225.000.- TL'lık harcırah ödemesi yapılması halinde
bu tutar Gelir Vergisinden muaf tutulacaktır. Bu rakamın üstünde bir harcırah ödemesi
yapılması halinde vergiden muaf olan 225.000.-TL'nı aşan kısım Gelir Vergisine tabi
olacaktır.
Vergilendirmede kümülafit vergi matrahı göz önüne alınarak aşan tutar vergilendirilecektir.
Üç günlük seyahat için götürü ödenen harcırah tutarı 630.000.-TL' dır. Gelir Vergisine
tabi harcırah tutarı şöyledir:
Götürü Ödenen Harcırah Tutarı

630.000.-TL

Vergiden İstisna Harcırah tutarı(-)

225.000.-TL

(75.000.-TL*3 gün)
Gelir Vergisine Tabi Harcırah Tutarı

405.000.-TL

Net ödenen tutarlar, ücretlinin kümülafit vergi matrahı da göz önünde tutularak, brüte irtica
ettirilerek Gelir Vergisi hesaplanacaktır.
Harcırah ödemelerinde; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 sayılı tablonun IV/I bölümünde,
ödemelerin % 0,4 nisbetinde damga vergisine tabi olduğu belirtilmekte olup, götürü (gündelik
üzerinden) ödenen harcırahlardan istisna tutarı içinde kalsa dahi % 0.4 nispetine damga
vergisine tabi tutulacaktır. Fiili yeme ve yatma karşılığının belgeye müsteniden ödenmesi
halinde damga vergisine tabi tutulmayacaktır.
Danıştay On birinci Dairesinin 25.04.19721 tarih ve Esas No.1971/2051, Karar No.
1972/1540 kararında da Damga Vergisine tabi olacağı belirtilmiş olup, kararın özü şöyledir:
"Şirket memur ve müstahdemlerinin iş seyahatleri sebebiyle düzenlenen masraf listeleri binde
4 damga vergisine tabidir.3
Ödenen harcırahlarla ilgili olarak tahakkuk ettirilen harcırah tutarları 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu 77.maddesine göre sigorta matrahının tesbitinde, değerlendirilmeye
alınmayacak ve götürü harcırah ödemelerinden sigorta primi kesintisi yapılmayacaktır.
Ancak bu tip hesaplamaları ayrı bordrolarda ve Harcırah Bordrosu başlığı altında tahakkuk
ettirmek gerekir. Aksi takdirde sigorta teftişlerinde, harcırah olup olmadığı hususunda
güçlüklerle karşılaşılabilir.
Harcırah tahakkukunda hizmet akdiyle çalışan personellerin aylıklarının yüksek olması,
Anonim Şirketlerin yönetim kurul üyelerine ve Limited Şirketlerin şirket müdürlerine aylık
bir ödeme yapılmaması halinde, en yüksek devlet memurlarına verilen aylıkla mukayese
yapılması hususunda G.V.K. 24/2 maddesinde belirtilmiş ve aradaki farkın vergiye tabi
olması doğrultusunda amir hükme yer verilmiştir. Bu husustaki mukayese, uygulamada
yapılmaktadır. Harcırah kapsamı dışında kalan müesseselerin yönetim kurulu, üyeleri,
denetçileri, şirket müdürlerinin hangi devlet memuru seviyesinde tululması gerektiği
hususunda Maliye ve Gümrük Bakanlığının açıklık getirmesi gerekmektedir.
Taner Gelegen, O.Nuri Karabağ, Samet Tamer, Vergi Anlaşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları, Sayfa 349352
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SOSYAL GÜVENLİK VEYA
GÜVENSİZLİK
Masis YONTAN
SMMM

24 Nisan 1993 Tarihinde İSMMMO tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik paneline katılan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay yaptığı uzun ve siyasi içerikli
konuşmasında sosyal güvenlik sorununun dünü, bugünü ve çözüm yolları konusunda detaylı
açıklamalarda bulunmuştu. Moğultay gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin çok iyi bir
şekilde işlediğini belirterek, Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlarının çalışmaz durumda
olduğunu, bunun nedeni ise gelişmiş ülkelerde devlet, bütçesi ile sosyal güvenlik kurumlarına
destek verirken, ülkemizde durumun tam tersi olduğunu daha da ötesi devletin bu kurumları
adeta sömürdüğünü, arpalık olarak gördüğünü belirterek bu çarkı tersine çevirmeye ve
devletin özellikle Bağ-Kura destek vermesini sağlamaya çalıştıklarını belirtmişti.
Moğultay ülkemizdeki sigorta primlerinin yüksek olduğunu, bunun yanında Konut
Edindirme ve Zorunlu Tasarruf Fonlarından dolayı sigortasız işçi, ücretli çalıştırılmalarının
arttığını bu neden ile en kısa zamanda Konut ve Z.Tasarruf Fonlarının kaldırılacaklarını
belirtmişti. İşin doğrusu da budur, bunların kaldırılmasını bizler de bekliyoruz.
Aynı panele konuşmacı olarak katılan SSK Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu,
SSK kurumunun tüm sektörlerle ekonomik bağı bulunduğunu halen 55.000 personel istihdam
edildiğini, kurumun içine düştüğü ekonomik sıkıntıdan toplumun tüm katmanlarının
etkilendiğini açıklayarak sigortacılık ilkelerine ters düşün uygulamaların bulunduğunu, hiç
kimseden sosyal yardım primi, sağlık primi kesilmeden sosyal yardım zammı ödeniyor.
Emeklilik yaşı dünyada ortalama 60 bizde ise düşülüyor, bu da aktif/pasif sigortalı dengesini
bozarak genç emekliler ordusunu oluşturuyor.
Devlet yardım edeceğine, SSK devlete yardım ediyor. Şimdiye kadarki yardım tutarı 22
Trilyondur. S.S.Kurumuna idari ve mali özerklik verip dünya norm ve standartlarında yasa
çıkarılmadığı takdirde sorunların aşılması zordur.
Bağ-Kur genel müdürü sayın Rıdvan Selçuk, kurumun içinde bulunduğu sorunların kuruluş
aşamasında başladığını, Bağ-Kur kuruluşunda geriye dönük borçlanma altına girdiğini, 5 yıl
prim ödeyenin 10 yıllık sigortalı sayılarak emekliler ordusu oluşturulduğunu belirterek,
zaman zaman geriye dönük borçlarıma ile de karşılandığını, ödemeden aylık alan emekli
ordusuyla bugünlere gelinerek ekonomik çıkmaz içine girilmiştir, derken Emekli Sandığı
Genel Müdürü Sayın Özcal Korkmaz, Emekli Sandığının SSK ve Bağ-Kur kadar sorunlu
olmadığını vurgulayarak sosyal güvenliğin sağlanması için devletin finansman desteğinin
gerektiğini, sosyal güvenlikten bir şeyler bekleyenler mutlaka karışlığını ödemelidirler dedi.
Panele konuşmacı olarak katılan TÜRMOB Başkan Yardımcısı sayın Masum Türker ise SSK
ve Bağ-Kur personel yetersizliğinden yakınıyor, oysa 3568 sayılı yasa ile yetki almış olan
meslek mensuplarından yararlanabileceklerini belirti. Vekaletname ile iş yapma yetkisi
verilmesi ile ruhsatlı meslek mensubu şartı aranması halinde kurum gelirleri büyük
ölçüde artacaktır. Kuşkusuz tüm kurum ve kuruluşlar ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel
sorunlarından az veya çok etkilenirler. Bu anlamda sosyal güvenlik kurumları da paylarını
alacaklardır. Ne var ki Anayasamıza göre sosyal bir devlet olan ülkemizde gerek
anayasanın uygulamadaki hükümleri gerek ekonomik zorluklar nedeniyle uyulması ve
uygulanması gereken kurallar bir türlü hayata geçememektedir.

Anayasanın 4 cü maddesine göre T.Cumhuriyeti devleti sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal
bir hukuk devletinde ise gelir dağılımındaki büyük haksızlık ve eşitsizlikler, dolaylı ve
direkt vergi toplamındaki adaletsizlik ve dengesizliklerden doğan farkları en aza indirme
amacı yanında, tüm yurttaşların yaşamını sosyal güvenlik güvencesine almak ana kuraldır.
Bugün ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarına baktığımızda, karşımıza dağınık,
karışık ve yetersiz işlevli kurumlar çıkmaktadır.
Bunlardan Bağ-Kur esnaf ve sanatkarlarla diğer bağımsız çalışanların, Sosyal Sigortalar
Kurumu (SSK) ücretlilerin, Emekli Sandığı devlet memurlarının sosyal güvenliğni sağlayan
kurumlardır. Bunlara ek olarak tarım işçileri 2725 sayılı yasayla SSK' na, tanımda kendi
hesabına çalışanlar 506 sayılı yasa ile Bağ-Kur' a, özel banka ve sigorta şirketlerinde
çalışanlar 506 sayılı SSK yasasının geçici 20 inci maddesine göre kurulan özel sandıklarla
S.S.Kurumu çatısı altında sosyal güvenlik kapsamına dahil olmuşlardır. Bunların dışında
dileyenler özel sigorta şirketlerine prim karşılığı kendilerini sigortalayabilmektedirler.
Bugün altmış milyona yaklaşan ülke nüfusumuzun yaklaşık % 11'i olan 6.520.000- TL
ücretlinin ki bunun ancak 1.500.000'i sendikalı ve yalnız ca 3.700.000' i aktif sigortalıdır.
Başka bir deyimle ücretlilerin % 43 ünü teşkil eden 2.820.000'i sosyal güvenlikten yoksun
çalıştırılmaktadırlar. Bu ise kurumun aktif/pasif dengesini bozmuş 1950 yılında 11/1,1960
yılında 25/1,1970 yılında 9/1,1980 yılında 3.5/1 olan aktif/pasif dengesi 1990 yılında 2.2/2
ve nihayet günümüzde 2/2 durumuna gelmiştir.
Bağ-Kur esnaf ve sanatkarları tümü ile bünyesinde toplayamadığı gibi üyelerine de
yeteri hizmet ve güvenceyi sağlayamamıştır. Kurumun üye sayısı, 2.130.000'i bağımsız
çalışan esnaf ve sanatkar, 735.000'i tarım kesiminde, 46.000'i ise mahalle ve köy muhtarları
olmak üzere toplam 2.911.000 dır. Ne var ki bunlardan ancak 31.000'i primlerini düzenli
olarak ödemektedirler. Bağ-Kur' daki aktif pasif dengesi S.S.Kurumuna göre oldukça
dengelidir. 2911.000 aktif sigortalıya karşılık 728.000 pasif başka bir deyim ile emekli
bulunmaktadır ki bu da 4/1 demektir. Emekli Sandığı sırtını devlet bütçesine dayadığından
nispeten rahat görünmekte, 1.550.000 aktif çalışana karşılık 850.000 pasif ve emeklilerin
sosyal güvencesini sağlamaya çalışmaktadır.
Bunların dışında özel banka ve sigorta sandıklan ile özel sigortaların sosyal güvencesinde
olanların sayısı ise yaklaşık 550.000 dir. Salt sosyal güvenlik kurumlan açısından veya başka
bir deyimle sosyal güvenlik kurumlarına bağlı aktif ve pasiflerin toplam oranı ülke nüfusunun
% 73'ü teşkil etmektedir. Kalan nüfusun % 27 lik kesimi ise hiçbir sosyal güvenlik kurumuna
bağlı olmaksızın tamamen güvencesizdir. Toplumun eksik ve yetersiz olsa da bir kuruma
bağlı olanların yüzdeleri ise, SSK kurumu %47, Bağ-Kur %34, Emekli Sandığı %18 Özel
Sandıklar ise % 1 oranındadır.
Bugün ülkemizde ücretli çalışanlar olsun, kendi başlarına bağımsız çalışan esnaf ve
sanatkarlar olsun sosyal güvenlik kurumlarına güvenmemekte dolayısı ile yasalarca
zorunlu tutulmasına rağmen üye olmamaktadırlar, ki bunların sayısı en azından üye olanlar
kadardır. Bunun ise başlıca nedeni sosyal güvenlik primlerinin çok yüksek olmasıdır. BağKur’da %32, SSK kurumunda % 33.5-35.5 ve Emekli Sandığında % 35 olan prim yüzdelerine
karşılık, üyelerine yeterli hizmet ve yaşanabilir bir emekli ücreti verilmemesi veya
verilememesi insanları soğutmuştur.
Gelişmiş batı ülkelerinde ise durum tam tersidir. Örneğin İsveç te ücretlilerden prim hiç
kesilmemekte
tamamı
devlet bütçesi tarafından karşılanmaktadır. Diğer ülkelere
baktığımızda İzlanda'da % 0.3, Danimarka da % 2.6, Fillandiya da % 3.2, İspanyada %6,
Japonya da %7, Belçika da %12.1, Yunanistan da % 13.3, ABD ve İngiltere de % 7.7 ve
Avrupa nın en yükseği olan Almanya % 17.8 iken ülkemizde en düşük % 33.4 dir.

Elbette bizde salt sosyal güvenlik primleri değil gelir vergisi de çok yüksek bir orandadır,
%25 ile % 50 arası. Diğer çoğu ülkelerde olmayan veya olanlarda da isteğe bağlı olarak
uygulanan Z. Tasarruf ve Konut Edindirme fonları ile ücretlerinin ancak % 61 ini net alabilen
ücretliler elbette ki Avrupa da bir başka birinciliği de kimselere kaptırmamaktadır. En çok
hastalanan ücretliler de bizim ücretlilerimiz, ve işte hastalanma yüzdeleri, Japonya da % 1.6,
ABD'de % 2.9, Danimarka da % 5.2; İsviçre de % 5.6, Hollanda da % 7.7, Almanya da
% 8.8, ülkemizde ise % 10 dur. Özetle, nitelik ve nicelik olarak ihtiyaca cevap vermeyen, 6
ayrı dalda dağınık ve yetersiz olan sosyal güvenlik sistemimiz köklü bir reforma tabii
tutulmalıdır. Bu reform yapılırken bugün sayılan 2.5 milyona yaklaşan korunmaya muhtaç
çocuklarda ki bunların ancak % 1'i korunma altına alınabilmiş kalanı ise toplumsal bir
yara olarak varlığını devam etmektedir.
Gene zihinsel ve bedensel özürlülerin ancak % 0.5 olan 7.100'ü eğitim ve geliştirme
kurumlarına alınmış kalanlar ise kaderlerine terk edilmiştir.
Çekirdek aile tipine hızla dönüşmekte olan toplumumuzda korunmaya muhtaç yaşlı
insanlarımız her gün artmaktadır. Buna karşın ihtiyacın binde biri kadar bile bakımevlerine
sahip bulunmamaktayız. Tüm bir sorunlara işlevini yitirmiş bir "65 yaş yasası" ile çağdaş ve
insan onuru ile bağdaşmayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Yasası ile Çocuk
Esirgeme Kurumlan çerçevesinde cevap verilmeye çalışılmaktadır.
Bugün ülkemizde toplumun üzerinde birleştiği tek nokta sosyal güvenlik kurumlarının
yeterli işlevden yoksun olmasıdır. O halde ne yapılmalıdır? Her şeyden önce mevcut tüm
sigorta norm ve hakları da göz önünde bulundurularak Sosyal Güvenlik Temel Yasası
çıkarılmalıdır. Bu temel yasa tüm sosyal güvenlik kurumlarını bünyesinde toplayarak bunlara
etkinlik ve işlerlik kazandırılmalıdır.
Tüm sosyal güvenlik kurumlar aynı çatı altında birleştirilmeli ve bu kurum tamamen mali
ve idari yönden özerk olmalıdır.
*İşsizlik sigortası aşamalı olarak uygulamaya geçmelidir.
* Devlet bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına mutlaka pay ayrılmalıdır.
*Prim tahsilatları etkin bir şekilde yapılmalıdır.
* Sosyal Güvenlik Bakanlığı yanı sıra Sosyal güvenlik bankası kurulmalıdır.
* Sosyal güvenlik primleri ile Gelir Vergisi kesintileri % 10-15 lere indirilmelidir.
* Zorunlu tasarrufu Teşvik ile Konut Edindirme Yardımı Fonları en kısa zamanda
kaldırılmalıdır.
* Tüm yurttaşlar zorunlu olarak sosyal güvenlik güvencesine alınmalı. Ödeme gücünden
yoksun olanların primleri genel bütçeden karşılanmalıdır.
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1- TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMİNİN YASAL DAYANAĞI
6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. nun 48.nci maddesinde amme alacağının tecil hükümlerine yer
verilmiştir. 48.nci maddenin, 2975 sayılı ve 3209 sayılı kanunla değiştirilmiş son şekli
aşağıdaki gibidir.
(1) Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların
paraya çevrilmesi ama borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile
istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı
makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası,
para cezası ve gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacaklar dışında kalan amme alacakları
ise beş yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz
konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece otuz güne kadar verilebilecek
ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz
alınmak suretiyle tecil olunur.
Tecil selahiyetini kullanacak ve bu selahiyeti devredecek olanlar devlete ait amme
alacaklarında ilgili vekiller, vilayet hususi dairelerine ait amme alacaklarında valiler,
belediyelere ait amme alacaklarında belediye reisleridir.
Teminat, asli ve fer-i amma alacaklarını karşılayacak miktarda olur. Haciz yapılmışsa
mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.
Tecilde taksit zamanları ve diğer şartlar tecile selahiyetli makamlarca tesbit olunur.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların
tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı
muaccel olur.
2. AMME ALACAĞININ TECİLİ YÖNÜNDEN KAPSAM SINIRLAMALARI
Amme alacağının aşağıda belirtilen iki halde tecili mümkün değildir.
Pişmanlıkla beyanda:
V.U.K.nun 371 nci maddesi uyarınca pişmanlıkla yapılacak beyana dayanan vergi asli ve
pişmanlık zamları tecil edilemez. Çünkü; pişmanlık hükümlerinden yararlanmanın temel
şartı borcun zamanında ödenmesidir. Bu nedenle pişmanlık hükümlerine tabi olan
amme alacaklarının tecili söz konusu değildir.
Ceza indirimli ödemelerde:
Tecil işleminin uygulanamayacağı bir diğer amme alacağı ise , V.U.K. nun 376 ncı maddesi
uyarınca ceza indiriminden yararlanılan hallerdir. Çünkü, vadesinde ödeme yapılması
halinde ancak ceza indirimi uygulanmaktadır. Madde hükmünde belirtilen sürede
ödenemeyen verginin ceza indirimi kalkar.
3- AMME ALACAĞININ TECİLİNİN İHTİYARİLİĞİ

A.A.T.U.H.K. nun 48 nci maddesinin 1 nci fıkrasında " tecil olunabilir." denilmektedir.
"Olunabilir" kelimesi bir mecburiyet değil bir ihtiyarililik ifadesidir. Asıl olan borcun
süresinde ödenmesidir. Tecil veya taksitlendirme amme idaresi için bir mecburiyet değildir.
Tecil tamamen takdiri ve ihtiyaridir. Kanun amme idarelerine herhangi bir mecburiyet
getirmemiştir.
Nitekim, Danıştay Yedinci Dairesinin E.No. 1975/3002 ve K.No 1976/453 ile
neticelendirdiği davada "...... gerek taksitlendirme talebinin.... bakımından idareye geniş
takdir hakkı tanınmış ve herhangi bir mecburiyet yüklenmemiş bulunmaktadır. Bu itibarla
idarece takdir hakkına dayanılarak tecil ve taksitlendirme talebinin reddi yolunda tesis
edilen işlemde bir isabetsizlik görülmemiştir." denilerek ihtiyarilik ve takdir hakkının amme
idaresinde olduğu açıkça belirtilmektedir.
Yargı merciinin bu yöndeki kararına resmen, 249 seri no. lu Tahsilat Genel tebliğinde vergi
daireleri tarafından tecilin reddi yolunda verilen kararların defterdar, defterdarlar
tarafından verilen red kararlarının ise Bakanlıkça, borçlunun talebi üzerine yeniden
incelemeye tabi tutulacakları belirtilmektedir.
4- TECİL TALEBİNDE BULUNULMA ZAMANI
Amme alacaklarının her safhasında tecil talebinde bulunulabilir.
Tecil, tahakkuku itibariyle kesinleşmiş borcun, ödenmesinden önceki her safhada istenebilir.
Madde metninde ".... borcun vadesinde ödenmesi çok zor durum doğuracaksa ... " ifadesi yer
almakta,bu da vade gelmeden de tecil talebinde bulunulabileceğini göstermektedir. Tecil
talebi amme alacaklısı idarenin ödeme emri göndermesinden önce ve ödeme emri tebliğ
edildikten sonra her safhada istenebilir. Haczin tatbik edildiği durumlarda da haczedilen
malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar tecil talebinde bulunulabilir.
Burada gözden kaçırılmaması gereken bir durum da, madde metninde borcun iki yıllık süre
için tecil edileceğinin belirtilmiş olması nedeniyle, ödeme vadesinden itibaren iki yıllık
süre geçmişse tecilin yapılmaması gerektiğidir.
5- TECİL ŞARTLARI
6183 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 48 nci maddesini incelediğimizde tecil işlemi için bazı şartların
olduğunu görünüz.
Şimdi sıra ile bu şartları incelemeye çalışalım.
5.1- MÜRACAAT ŞARTI
Amme alacağının amme idaresince tecil edilebilmesi için borçlunun tecil talebinin olması
gerekir. Amme alacağına tecile yetkili makam tarafından kendiliğinden tecil uygulamaz.
Borçlunun tecil talebinin yazılı olması gerektiği tartışmasızdır. Tecil talebine ait tecil talep
yazılarının amme alacaklısı olan dairelere verilmesi gerekir. Yalnız, tecil talebi ile ilgili
yetki sınırlaması getirilmiştir. Miktar olarak kendi yetkilerini aşan tecil taleplerini müracaat
edilen amme idaresi bir üst makama iletir. En üst tecil makamı Bakanlıktır. Tecil talep
dilekçesinde borcun nevi, tecil gerekçesi, istenilen tecil süresi, taksit talep ve miktarları
da belirtilir. Tecil makamı bu taleplerde değişiklik öngörerek tecili kabul edeceği gibi aynen
de kabul edebilir. Bazen de bir kısmını borçlunun talebine göre bir kısmını ise kendi
belirleyeceği şartlara göre tecil talebini kabul eder. Ret etme yetkisini de kullanabilir.
5.23- ÇOK ZOR DURUM ŞARTI

Tecil işlemi için gerekli diğer bir şart, amme borcunun zamanında ödenmesi veya haczin
tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu "çok zor duruma"
düşürecek olmasıdır. Bunun anlaşılması da amme borçlusunun defterlerin incelenmesi ile
belirlenir. "Çok zor durum" incelemesini eleman yokluğundan dolayı borçlunun defterleri
üzerinde yapmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle "çok zor durum"
incelemesi borçlunun "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu (ek-1)"
üzerinden yapılmaktadır. Burada borçlunun çok zor durumda olduğunun araştırması değil,
amme alacâğının tahsiline bağlı olarak "çok zor durum halinin doğup doğmayacağının
incelemesinin yapılması gerekir. Bu da ileriye yönelik tahmin ve dolayısı ile de tamamen
takdire bağlı bir karardır. Borçlunun "çok zor duruma" başka nedenlerden düşmüş olmasının
tecile mani olmaması gerekir. Bu nedenledir ki yapılan tecil değerlemelerinde borçlunun
başka nedenlerle zor duruma düşmüş olmasında tecil merci tecil gerekçesi kabul
etmektedir. Çünkü vergiyi doğuran ticari, sanayi veya zirai faaliyetlerin devamına şu veya bu
nedenle imkan kalmıyor ise bu ammenin de zararınadır.
5.3- TEMİNAT GÖSTERİLMESİ
Tecil yapılabilmesi için üçüncü bir şart ise borçlunun tecilini talep ettiği borç için teminat
göstermesidir.
Tecil talebi daha önce amme idaresince ihtiyati haciz veya kesin haciz işlemi uygulanmış bir
borç için yapılmışsa, haciz uygulanan mallar teminat yerine geçer.
Gösterilen teminatın asli ve fer-'i amme alacaklarını karşılayacak değerde olması gerekir.
Teminatın tecil kararına binaen alınması gerekir. Tecil kabul kararı verilmeden teminat
alınmaması gerekir. Teminat, tecil kararının kabulü ile gereklilik arz eder. Borcun tecili için
gösterilmesi gereken teminatın gösterilememesi halinde şahsi kefalet söz konusu olabilir.
Şahsi kefaletin geçerliliği idarenin kabulüne bağlıdır. İdare şahsi kefaleti kabul edip
etmemekte serbesttir.
5.4- HÜSNÜNİYET ŞARTI
Bu, şarttan ziyade idarenin takdir yetkisini kullanırken baktığı bir ölçüdür. Hüsnüniyet,
borçlunun borcunu ödemede gösterdiği hüsnüniyettir. Burada idare borçlunun öteden beri
borcunu ödeyip ödememeyi alışkanlık haline getirip getirmediğine bakar. Ayrıca, tecil
talebinde bulunan borçlunun talep ettiği ödeme planına uyup uymadığını da değerlemede göz
önüne alır. Tecil talebinin kabulünü beklemeden talep edilen ödeme planına göre ödemede
bulunulması hüsnüniyet göstergesidir. Bu, 249 no. lu Tahsilat genel tebliğinde de
belirtilmiştir.
6- TECİL FAİZİNİN HESAPLANMASI
Tecil faizinin hesaplanması tecil talebinde bulunulan amme alacağının ödeme vadesinin
geçip geçmediğine göre farklılık gösterir.
a) Ödeme vadesinin geçmemiş olduğu durumlarda tecil faizi aşağıda verilen formül ve
örnekte olduğu şekilde hesaplanır.
Alacak Tutarı x Müddet x Faiz haddi
Tecil Faizi= --------------------------------------gün ise 360x100, ay ise 12x100, yıl ise 100
Örnek:
l.000.000.TL lık bir amme alacağı borçlusu tarafından vadesi geçmeden önce beş ayda
ödenmek üzere tecil talebinde bulunulmuş olsun.

1. ay tecil faizi ile birlikte ödenecek taksit= l.000.000 x l x 631 / 1200=52.500.TL Tecil faizi
ve 200.000.-TL ana para olmak üzere 252.500.-TL olur.
2. ay taksiti = 800.000.x.2 x 63/ 1200 = 84.000.TL tecil faizi 200.000.TL ana para olmak
üzere toplam 284.000.TL olur.
3. ay taksiti = 600.000.x 3 x 63/ 1200 = 94.500.TL tecil faizi 200.000.TL ana para olmak
üzere toplam 294.500.TL olur.
4. ay taksiti = 400.000.x 4 x 63/ 1200 = 84.000.TL tecil faizi 200.000.TL ana para olmak
üzere toplam 284.000.TL olur.
5. ay taksiti = 200.000.x 5 x 63/ 1200 = 52.500.TL tecil faizi 200.000.TL ana para olmak
üzere toplam 252.500.TL olur.
b) Ödeme vadesinin geçtiği durumlarda tecil faizinin hesaplanması:
Vadesi geçmiş olan amme alacakları için tecil talebi tarihine kadar gecikme zammı tatbik
edilmiş ve dolayısı ile de asıl borç gecikme zammı kadar artmış olur. Bu durumda da tecil
faizi, asıl borca gecikme zammı da ilave edilerek hesaplama yapılır. Çünkü, asıl borç ile
birlikte gecikme zammı da tecil edilir.
Örnek:
Yukarıdaki örnekteki l.000.000.TL lik amme alacağı borçlusu tarafından ödeme vadesi 5 ay
geçtikten sonra tecil talebinde bulunmuş olsun. Asıl borca önce aylık % 7 2 gecikme zammını
uygulanır. Ve tecil faizi hesaplaması şöyle olacaktır.
Amme alacağı 5 ay geçtikten sonra tecil talebinde bulunulduğundan (7x5) % 35 asıl
borca gecikme zammı uygulanarak (l.000.000.x% 35) 350.000.TL lik gecikme zammı
bulunur. Ve asıl borç ile birleştirilerek tecil faizinin tatbik edilecek tutar 1.350.000.TL
olarak belirlenir.
1.350.000.x 1 x 63
1. ay ödenecek taksit tutarı = ----------------- = 70.g75.TL Tecil
1.200
faizi ve 270.000.TL asil ve gecikme zammı olmak üzere toplam 340.875.TL olur.
1.080.000 x 2 x 63
2. ay ödenecek taksit tutarı=------------------ =113.400.TL Tecil
1.200.
faizi ile birlikte toplam 383.400.TL olur.
810. 000. x 3 x 63
3. ay ödenecek taksit tutarı=------------------ =127.575.TL Tecil
1.200
olmak üzere toplam 397.575.TL olur.
540.000.x4x63
4. ay ödenecek taksit=-------------------- =113.400.TL Tecil faizi
1.200.
faizi olmak üzere toplam 383.400.TL olur.
270.000. x 5 x 63
Tecil tarihinden itibaren 1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere, amme alacağına uygulanacak tecil faizi 376
sayılı Tahsilat Genel Tebliğinde yıllık %63 olarak tespit edilmiştir.
2
Vade tarihinden itibaren gecikme zammı aylık %7 olarak 1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar
Kurulunun 27.12.1989 tarih ve 89/14915 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
1

5. ay ödenecek taksit=-------------------- = 70.875.TL Tecil faizi 1.200
olmak üzere toplam 340.875.TL olur.
3505 sayılı yasa gereği amme alacaklarına yıl içinde tatbik edilen gecikme zamları yıl
sonunda asıl adedilerek asıl ile birlikte toplamına gecikme zammı tatbik edilmektedir. Amme
alacağının vadesinde ödenmeyip yıl geçtikten sonra tecil talebinde bulunulması halinde
ise, amme alacağının aslı, geçmiş yılda hesaplanan gecikme zammı ve her ikisine birlikte
yeni yılda uygulanan gecikme zammı toplamı tecil faizinin hesabında esas alınır. Yukarıdaki
örnekteki 5 aylık gecikmenin 3 ayının geçen yıla isabet ettiğini varsayalım. Tecil faizinin
hesaplanması şöyle olacaktır.
Geçmiş yıl için % 7 den 3 aylık gecikme zammı % 21 olacağından l.000.000.TL lık asıl
amme alacağı ile birlikte (l.000.000.x % 21) 210.000.TL lık gecikme zammı yeni yıla
devretmiş olur. Yeni yıldaki 2 ay için hesaplanacak gecikme zammı 1.210.000.TL üzerinden
olacaktır. Ve dolayısıyla (% 7 x 2) % 14 x 1.210.000.= 169.400.TL de yeni yılın gecikme
zammı ile birlikte 1.379.400.TL tecil faizinin hesaplanmasında esas alınacaktır.
Görüleceği üzere 3505 sayılı yasa gereği tecil talebinin ödeme vadesi tarihinden sonraki
yıl içinde yapılması halinde amme borçlusu 29.400.TL lık fazla bir tutar üzerinden tecil faizi
ödemek durumunda kalmaktadır.
7- TECİL ŞARTLARINA UYULMAMASI
Tecil şartlarına uyulmaması halinde tecil hali geçersiz olur. Bu nedenle amme alacağının
tamamı muaccel olur. Borcun aslına ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı alınır.
Bu durumda ayrıca tecil faizi alınmaz.
7.1- ŞARTLARIN İHLALİ VEYA MÜCBİR SEBEB HALİ
Tecil şartlarının ihlalini, amme âlacağının vadesi geçtikten sonra amme borçlusunca tecilinin
istendiği daha önce ele alınan örnekte inceleyelim.
l.000.000.TL asıl borç vardı. Buna ödeme vadesinden itibaren 5 aylık gecikme için
350.000.TL gecikme zammı hesaplanarak 1.350.000.TL tecil ve taksitlendirilmişti. Borçlu
tarafından 4 taksitin ödendiğini beşinci taksitin yerine getirilmediğini düşünelim. Bu
durumda:
1. ayda ödenen tecil faizi 70.875.T1 taksit 270.000.TL olmak üzere toplam 340.875.TL
2. ayda ödenen tecil faizi 113.400.T1 taksit 270.000.TL olmak üzere toplam 383.400.TL
3. ayda ödenen tecil faizi 127.575.TL taksit 270.000.TL olmak üzere toplam 397.575.TL
4. ayda ödenen tecil faizi 113.400.T1 taksit 270.000.TL olmak üzere toplam 383.400.TL
Toplam ödenen tecil faizi 425.250.T1 taksit 1.080.000.TL olmak üzere toplam
1.505.250.TL.
Beşinci taksit ödenmediği için tecil geçersiz sayılacak ve beş ay tecil talebinden önce dört ay
da tecil halinde iken olmak üzere amme alacağı toplam 9 ay gecikmiş olacak. İşte ödeme
vadesinden sonra geçen bu dokuz ay için (% 7 den toplam % 63) 630.000.TL gecikme
zammı saptanır. (yıl geçmediğini varsayalım.) Böylece toplam borç miktarı
1.630.00.TL olur. Burada, tecil faizi de dahil ödenen 1.505.250.TL sı düşüldükten sonra
amme borçlusunun kalan borcu 124.750.TL dır. Muaccel olan borç bu olduğundan borçlunun
ödeyeceği tutar 124.750.TL sidir. Oysa, amme borçlusu tecil şartlarını ihlal etmeseydi beşinci
taksitte toplam 340.875.TL sı ödemesi gerekecekti.
Tecil şartlarının ihlal edilmesi halinde, muaccel olan amme alacağının kalanı borçludan
alınamaz ise, alınan teminat nakde çevrilerek tahsil edilir.

Yıl geçmediği bu durumda borçlunun tecil şartlarına uymamasının kârı 216.125.TL sı
olmakta. Yıl geçtiği hallerde ise 3505 sayılı kanun, bu avantajı ortadan kaldırmakta.
Taksitlerin ödenmemesi mücbir sebepten ileri geliyorsa, tecil şartı ihlal edilmiş sayılmaz.
7.2- YENİDEN TECİL
Tecilin, amme alacağının vadesinden itibaren en fazla iki yıl için yapıldığını daha önce
belirtmiştik. Amme alacağının tecilinin iki yıldan daha az süreli yapıldığı durumlarda
amme borçlusunun müraacatı ve "çok zor durum hali" nedeniyle ikinci defa tecil işleminin
yapılması mümkündür. Başlangıçta yapılan tecil iki yıl süreli ise ikinci tecil olamaz. Yapılan
ikinci tecilin birinci tecil ile birlikte yine iki yılı aşmaması gerekir.
8- SONUÇ
6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun 48 nci maddesinde ele alınan tecil ve taksitlendirme konusu,
amme alacağının korunması yanın da, amme alacağının devamının tahakkukuna ve tahsiline
imkan tanımak amacıyla, yazılı olarak istenmesi, teminat verilmesi, ve en önemlisi "çok zor
durum halinde bulunması ile birlikte amme borçlusun iyi niyetinin görülmesi halinde amme
borçlusunu da koruyan ve kollayan hükümler getirmektedir. Kanun maddesinde var olan ve
yukarıda açıklanan son taksitte tecil şartlarını ihlal ile istismara müsait faydalanma durumu da
3505 sayılı kanun uygulaması ile ortadan kaldırılmıştır.
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- Genel Açıklama

Son yıllarda siyasi iktidarların serbest piyasa ekonomisi prensiplerine uygun olarak
ekonomiyi iç ve dış rekabete açmaları, öte yandan AT ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerin
geliştirilmesi doğrultusunda gümrük ve fonların aşamalı olarak indirilmesi dış ticaret
hacminin artmasına ve bu artış içinde dış alım payının yükselmesine neden olmuştur.
Sanayici ve ithalatçıların serbestleşen kambiyo ve dış ticaret rejimi doğrultusunda yaptıkları
dışalım miktar ve tutar olarak artarken mali rantabilitesinin de aynı oranda artıp artmadığının
incelenmesi gerekir.
İşletmelerin faaliyetlerinin temel amacı kar ve karlılıktır. Bu amaç doğrultusunda dışalım
yapan gerek ticaret gerekse sanayi işletmeleri mali rantabilitelerini maksimize etmek için
dış alımdaki ödeme biçimlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu işlemlerin
gerçekleştirilmesiyle ilgili kullanılacak kaynakların niteliği, başka bir deyişle öz veya borç
kaynak kullanımı mali rantabilite oranını büyük ölçüde etkiler.
İşletmeler güncel ticari koşullarda, piyasalardaki talep yetersizliğini aşmak ve satış
potansiyellerini artırmak için satışlarını vadeli yapmakta hatta vadelerini uzatmaktadırlar.
Vadelerin uzaması ise işletme sermayesi gereksinimini artırmaktadır. Bunun
giderilmesi için öz kaynaklara ya da borç kaynaklara başvurulmaktadır.
Öte yandan yurt içinden kullanılan kredi maliyetlerinin yüksekliği, bu tür işletmeleri daha
ucuz ve rantabl olan kredili dışalıma yöneltmektedir.
Bu çalışmada, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda peşin ve kredili dışalım türlerine
göre mali rentabilite analizleri karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.
2- Dışalımda Ödeme Biçimleri
Dışalımda başlıca ödeme biçimleri şunlardır:
- Peşin ödeme
- Akreditifli ödeme
- Vesaik mukabili ödeme
- Mal mukabili ödeme
- Kabul kredili ödeme
Peşin Ödeme : İthal edilecek malların üretimi için gerekli olan paranın dışalımcı tarafından
dışsatımcıya ödenmesidir.
Akreditifli Ödeme: Dışalımcının talimatına dayanarak bir bankanın belirli bir paraya kadar,
belirli süre içinde, belirli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi koşulu
ile dışsatımcıya ödeme yapılmasıdır.
Vesaik Mukabili Ödeme: Mal bedeli, mal henüz yolda iken gelen belgelerin kendisine teslim
edilmesi koşulu ile dışalımcı tarafından ödenir.
Mal Mukabili Ödeme: Mal dışalımcı ülkeye gelir, dışalımcı firma tarafından gümrükten
çekilerek daha sonra ödemesi yapılır.

Kabul Kredili Ödeme: Dışalımcının, dışsatımcı tarafından düzenlenen poliçeyi kabul
ederek malları almasını sağlayan bir ödeme biçimidir. Dışsatımcının düzenlemiş olduğu
poliçe, anlaşmalar doğrultusunda, dışalımcı tarafından, ya amir, ya da muhabir banka
tarafından kabul edilir. Çalışmada dışalımın finansmanı açısından, peşin, akreditifli ve vesaik
mukabili ödemeler peşin dışalım; mal mukabili ve kabul kredili ödemeler ise kredili dışalım
adı altında belirtilmiştir.
3- Peşin ve Kredili Dışalımda Mali Rantabilite Analizleri
30. Peşin Dışalımda Mali Rantabilite Analizi
Bu kümeye giren dışalım türlerinde, dışalımcı firma, mallar yüklenmeden önce mal bedeli,
sigorta, navlun ve her türlü iç ve dış banka masraflarını peşin olarak bankaya öder. Mal varış
gümrüğüne geldikten sonra gümrük ve katma değer vergileri, fonlar ve dışalımla ilgili diğer
tüm masraflar dışalımcı tarafından peşin olarak ödenir. Gelen mal piyasa koşullarına göre
peşin veya vadeli satılması durumuna göre kar tutarı ve rantabilite oranı değişiklik gösterir.
300. Malın Peşin Satılması
İthal edilen mal peşin satıldığında, fiyat, vadeli satışa göre düşük olacaktır. Bu durumda
dışalım için ayrılan öz sermaye karşılığı elde edilen kara oranlandığında mali rantabilite
düşük alacaktır.
Örnek:Mal bedeli ve gümrük masrafları için 1150 TL peşin alarak ödenmiştir. Ortalama 1 ay
sonra ithal edilen mal 1265 TL ya peşin satılmıştır. Öteki veriler aşağıdaki gibidir.
Mal Bedeli

1000

Gümrük ve Öteki
Masraflar

150

Toplam Maliyet

1150

Gümrük KDV si

138

Satış Karı

115

Satış Fiyatı

1265

Satış KDV si

152

Kurumlar Vergisi
ve Fonlar % 50

57

Vergi Sonrası
Net Kar

58

Firma toplam maliyet bedeli için 1150 TL peşin (öz sermaye) alarak ödemekte karşılığında
yaklaşık ortalama bir ay sonra 115 TL vergi öncesi kar elde etmektedir.
Bu durumda aylık ortalama mali rantabilite ise:
Vergi Öncesi

Vergi Öncesi Kar

115

Mali Rantabilite = --------------------------------- = --------- = % 10
Öz sermaye

1150

Vergi Sonrası

Vergi Sonrası Kar

58

Mali Rantabilite = -------------------------------- = ---------- = % 5
Öz sermaye

1150

301. Malın Vadeli Satılması
İthal edilen mal vadeli satıldığında, fiyat peşin satışa göre yüksek olacaktır. Bu durumda
dışalım için ayrılan öz sermaye elde edilen kara oranlandığında mali rantabilite yüksek
görünmekte, ortalama vadeye bölündüğünde bu oran düşmektedir. Burada belirtilmesi gerekli
diğer bir husus da peşin ve vadeli satış rantabilite oranları arasındaki farkın vergi sonrasında
azaldığı görülür. Zira vadeli satıştaki fiyat farkı vergilendirilmekte bu ise başlangıçtaki mali
rantabilite yi düşürmektedir.
Örnek: Mal bedeli ve gümrük masrafları için 1150 TL peşin alarak ödenmiştir. Ortalama 1 ay
sonra ithal edilen mal, peşin satış fiyatına (1265 TL) aylık % 8 vade farkı eklenerek 4 ay
vadeli 1670 TL ya satılmıştır.
Mal Bedeli

1000

Gümrük ve Öteki
Masraflar

150

Toplam Maliyet

1150

Gümrük KDV si

138

Vadeli Satış Fiyatı

1670

Satış Karı

520

Satış KDV si

200

Kurumlar Vergisi
ve fonları % 50

260

Vergi Sonrası Net Kar

260

Firma toplam maliyet bedeli için 1150 TL peşin (öz sermaye) olarak ödemekte, karşılığında
yaklaşık 4 ay sonra 520 TL vergi öncesi kar elde etmektedir.
Bu durumda aylık ortalama mali rantabilite ise:
Vergi Öncesi
Mali Rantabilite
Vergi Sonrası
Mali Rantabilite

= 520

= % 45 : 4 Ay = % 11,3 1150

1150
= 260

= % 22, 6 : 4 Ay = % 5,7 1150

1150

31. Vadeli Dışalımda Mali Rantabilite Analizi Bu kümeye giren dışalım türlerinde, dışalımcı
firma malin varış gümrüğüne gelmesinden önce, sadece iç ve dış banka masraflarını peşin
olarak ödemekte, mal bedeli, sigorta, navlun bedellerini vade sonunda ödemektedir. Mal varış
gümrüğüne geldikten sonra gümrük, katma değer vergileri, fonlar ve dışalımla ilgili öteki tüm
masrafları peşin olarak ödemektedir.
İthal edilen mal piyasa koşullarına göre peşin veya vadeli satılması durumuna göre kar tutarı
ve mali rantabiliteleri değişiklik gösterir.
310. Malın Peşin Satılması

Mal peşin satıldığında fiyat vadeli satışa göre düşük olacaktır. Öte yandan kar marjı az ise mal
bedellerin ödeneceği tarihteki kur artışı kar marjını azaltabileceği gibi tamamen yok edebilir.
Bu durumda mali rantabilite çok düşük hatta olumsuz çıkabilir.
Örnek: Önceki örnekteki bilgilere ek olarak, dışalımın 5 ay vadeli yapıldığı, aylık kur artışının
% 5 olduğu ve malin peşin olarak satıldığı anlaşılmıştır.
Mal Bedeli

1000

Gümrük ve Öteki Masraflar
Ara Maliyet

150
1150

Kur Farkı

250

Toplam Maliyet

1400

Satış Zararı

135

Peşin Satış Tutarı

1265

Satış KDV si

151

Gümrük KDV si

138

Kurumlar Vergisi
ve Fonlar %50

-

Vergi Sonrası Kar

-

Firma toplam maliyet bedeli içinde sadece 150 TL gümrük ve öteki masrafları peşin
ödemekte, buna karşın ortalama 1 ay sonra zararı 135 TL olmaktadır.
Bu durumda mali Rantabilite’ nin hesaplanması söz konusu değildir.
311. Malın Vadeli Satılması
İthal edilen mal vadeli satıldığında, fiyat peşin satışa göre yüksek olacaktır. Bu durumda
dışalım için ayrılan öz sermaye elde edilen kara oranlandığında mali rantabilite diğerlerine
göre çok yüksek olacaktır.
Örnek:Önceki örnekteki bilgilere ek olarak, mal bedeli ile ilgili transfer tarihine kadar
herhangi bir ödemede bulunulmamakta, gümrük ve diğer masraflar için 150 TL peşin olarak
ödenmiştir. Ortalama 4 ay sonra elde edilen kar 433 TL dır. Dışalım 5 ay vadeli yapılmakta, iç
piyasada 4 ay vadeli satılmaktadır. Aylık kur artışının % 5 olduğu var sayılmaktadır.
Mal Bedeli

1000

Gümrük ve Öteki
Masraflar

150

Ara Maliyet

1150

Kur farkı
Toplam Maliyet
Satış Karı
Vadeli Satış Tutarı
Satış KDV si

250
1400
270
1670
200

Gümrük KDV si

138

Kurumlar Vergisi
ve Fonlar %50

135

Vergi Sonrası Kar

135

Firma toplam maliyet bedeli içinde sadece 150 TL gümrük ve öteki masrafları peşin
ödemekte, buna karşın yaklaşık 4 ay sonra 270 TL kar elde etmektedir.
Bu durumda aylık ortalama mali rantabilite ise:
Vergi Öncesi

270

Mali Rentabilite = ------------ = % 180 : 4 Ay = % 45
150
Vergi sonrası

135

Mali Rantabilite = ----------- = % 90 : 4 Ay = % 22,5
150
4. Sonuç
Dışalım ödeme biçimlerine göre mali rantabilite oranları, aşağıdaki karşılaştırmalı tabloda
olduğu gibi, şu özellikleri ortaya koymaktadır.
- Dışalım kredili yapılıp iç piyasada vadeli satıldığında zarar oluşmaktadır.
- Dışalım peşin yapılıp iç piyasada vadeli satıldığında mali rantabilite, iç piyasadaki peşin
satıştan oluşan mali rantabiliteye göre daha yüksek olmaktadır.
- Dışalım kredili yapılıp, iç piyasada kredi vadesi içinde satıldığında, mali rantabilite en
yüksek düzeye ulaşmaktadır.
Bu nedenle dışalımcı firmalar, dışalım politikalarını peşin dışalım yerine kredili dışalıma
yöneltmeleri durumunda bir taraftan mali rantabilitelereni en yüksek düzeyde
gerçekleştirirken öte yandan borçtan yeterince yararlanmış olurlar.
DIŞALIM

ORTALAMA AYLIK

TÜRLERİ

VERGİ ÖNCESİ

VERGİ SONRASI

MALİ RANTABİLİTE

MALİ RANTABİLİTE

ORTALAMA AYLIK

Peşin Dışalımda
Malin Peşin

%10

%5

%11.3

%5,7

-,-

-,-

Satılması
Peşin Dışalımda
Malın Vadeli
Satılması
Kredili Dışalımda
Malın Peşin

Satılması
Kredili Dışalımda
Malın Vadeli

% 53

%26,5

Satılması
5. Yararlanılan Kaynaklar
Ataman, Ü. - Sumer, H., Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul , l99l,İsmail Akgün
Vakfı.
Dış Ticaret Rejimi, Durmuş, A. H., Mali Tablolar Tahlil, İstanbul 1990 Nihad Sayar Vakfı
Yayını

VERGİ SİSTEMİNDE
RADİKAL DEGİŞİKLİKLER
D. Ali TURANLI
SMMM

A- GENEL OLARAK
1980'li yıllarda başlayarak toplum bir kabuk değiştirme sürecine girmiştir. Bu değişim
gerek ekonomik gerekse sosyal, ve askeri alanda da kendini göstermiştir. Toplumun daha
çok üzerine durduğu demokratikleşme ve bu konuda atılması gereken adımlar, Anayasa
ve Vergi kanunlarının da içinde bulunduğu bazı kanunlarda değişiklik yapılması
gereğini gündeme getirmiştir. Toplumsal gelişmenin durdurulamayacağı düşünülürse,
yasaları Toplumun gelişmesine paralel olarak yenilemenin gereği ortaya çıkacaktır. Aksi
halde toplumun yasaların önünde seyretmesi, yasaların toplumu mesafe ile izlemesi
ortaya çıkar ki bu da hukukun üstünlüğünden bahsetmeyi ve üstünlüğünün savunulmasını
anlamsızlaştırır.
B- VERGİ SİSTEMİMİZ
Vergi sistemimiz toplumsal gelişmeye uygun, çağdaş bir yapıya kavuşturulması gerekir.
Şu anda vergi sistemimiz toplumsal gelişmemize cevap verememektedir . Dokuz yaşında bir
çocuğa giydirilmiş dört yaşındaki bir çocuğun elbisesi gibi durmaktadır. Türkiye
gündeminde bulunan bir çok sorun gibi vergi sistemimizi de çağdaş hale getirmek gerekir.
Vergi kanunlarımızın ve yürürlükte bulunan ilgili diğer bazı kanunlar birbirlerini
tamamlayamamaktadır. Bu durum mükellef ile vergi idaresi arasındaki ihtilafları
artırmaktadır. Bunun sonucu olarak hazineye girmesi gereken vergiler düzenli ve zamanında
hazineye girememektedir. Bunun yanında tahakkuk etmiş bulunan ancak tahsil edilemeyen
vergi alacakları da bazı politik nedenlerle tahsil edilememekte, amme alacakları gibi sert olan
bir kanun yeterince işletilmemektedir. Sistem içerisinde, sistemi kesintiye uğratan eski
müesseselerin bulunması sistemin entegre çalışmasına engel olmaktadır. Götürülük
müessesesi Katma Değer Vergisi sisteminin dağıtım zincirini bozarak verginin seyrini
engelleyip, çıkacak gelir ve Kurumlar Vergilerinin kaybolmasına sebebiyet vermektedir. Yine
vergi sistemimizin içersinde bulunan "Hayat Standardı Esasının" bugünkü uygulaması, hem iş
hayatındaki gelişmeyi olumsuz etkilemekte hem de verginin standart hale gelmesine sebebiyet
vermektedir. Böylece her iki şekilde de vergi adaletinden sapmaya yol açmakta,gerçek
gelirlerden uzaklaşmaktadır.
Vergi sistemimize muhasebe ve vergi uygulamalarını yapan muhasebeci ve mali müşavirler
vergi sisteminin saç ayağıdır. Meslek yasası tam tekabul etmemiştir. İşletmelerde tam anlamı
ile meslek mensuplarına kayıtlarını tutturmamaktadırlar. Ayrıca herhangi bir işletme kayıtları
bünyesinde tutturacak ve bu kayıtların meslek mensubu tarafından tutulmasına ilişkin bir,
zorunluluk da yoktur. Tabi böyle bir durum sistem açısından güven verici olmaktan
çıkmakta, meslek mensubu olmayan kişilerin işletmelerde meslek mensubu gibi çalışması
sonucunu doğurmaktadır. Bu, meslek yasası ve diğer yasalardaki bir kesim eksikliklerden
kaynaklanmaktadır.
C- SONUÇ VE ÖNERİLER
Vergi sistemimizde radikal değişiklikler yapılarak, sistemin sadeleştirilerek çağdaş hale
getirilmesi sağlanmalıdır. Bu değişiklikler yapılırken hiçbir kesimin çıkarları düşünülerek

hareket edilmemelidir. Vergi sistemimiz içinde bulunan eski unsurlardan götürülük
sisteminin kaldırılarak, basit bir vergileme ile bu mükellef kitlesini vergi sistemi ve belge
nizamı içine çekmek gerekir.
Vergi sistemimiz içinde bulunan "Hayat Standardı Esası" uygulaması esaslı bir şekilde
düzeltilmesi gerekir.
Radikal bir yaklaşımla meslek yasasında da gerekli düzeltme ve değişikliklerin yapılarak
işletmelerin kayıtlarını yapan ve bu hizmeti meslek onuruna yaraşır şekilde veren
meslek mensublarının yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Bunun doğal sonucu
olarak meslek mensubu olamayan kişilerin mesleki çalışmalarına müsaade edilmemesi
sağlanmış olacaktır. Diğer bir anlatımla işletmelerde muhasebe kaydını düşen meslek
mensubunun sorumluluğu gündeme gelecektir. Çözümün burada yattığı gözden uzak
tutulmamalıdır. Neticede tüm sistemler insan için ve insana emanet edilmiştir. Bu itibarla
büyük bir özveri ile çalışan gelir idaresi personeline daha çağdaş bir ücret ve sosyal haklar
tanınması, sistemin daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır.
Ülkemizin vergi ile ilgili sorunlarını diğer sorunlardan ayırma imkanı yoktur. Yıllık % 80
civarlarında seyreden bir enflasyon ve bu enflasyonla vatandaştan vergi toplamaya çalışmanın
güçlüğü, diğer yanda yüksek enflasyon düşük gelir guruplarına ve küçük işletme bünyelerinde
yaptığı tahribatı, diğer yandan vatandaşı sosyal güvenceden yoksul bırakacak şekilde sosyal
güvenlik kuruluşların battı batacak durumundan kurtarmak gerekir. Bunun yanında
toplanan vergilerin kullanıldığı yerlerin açık ve demokratik bir şekilde vergi mükellefi
tarafından görülmesi ve izlenmesi gerekir.
Radikal çözümlerle oluşacak çağdaş bir vergi sistemiyle hem düşük gelir guruplarının
üzerinde bulunan vergi yükünün azaltılması hem de gelir dağılımının daha adil hale
gelmesiyle toplumsal barış ve refahın teminat altına alınması sağlanmış olacaktır.

YETKİLİ MÜESSESELERDE (DÖVİZ BÜFELERİ)
ZORUNLU DEVİR
Abubekir TAŞYÜREK
SMMM

A - GİRİŞ
Yetkili müesseselerin kuruluşu konusunu işlediğim bundan önceki yazımın sonucun,1 yetkili
müesseselerin zorunlu devir ve gişe kurları sınırları ve benzeri faaliyet çerçevesindeki
meselelerini de bundan sonraki yazımızda nasip olursa incelemeyi düşünüyoruz şeklinde
bağlamıştım. Aradan geçen zaman bu konulardaki acizane bilgilerimizin ortaya konulması
zaruretini doğurmuştur. Çünkü bu konular söz konusu müesseselerin muhasebe
düzenleriyle iç içedir. Bu konularda mevcut bilgilerin araştırılması ve yazılması yanlış
bilgiler bile olsa meslektaşlarımızı araştırmaya sevk edip doğru uygulamalara yönelteceği
için gereklidir.
Yetkili müesseseler (döviz büfeleri) ekonomik hayatımızda henüz çok yeni kurumlardır.
Bu kurumların meseleleri ve uygulamada karışlaştıkları problemlerin çözümü için yukarıda
belirttiğimiz gibi çok yazılıp çok araştırılması gerekmektedir. Bazı arkadaşlarımız bu konuda
tebliğler çıkmasını, yetkililerin birlikte açıklamalar yapmasını bekleyerek bana göre kolay
yolu seçmektedirler. Bize göre değil döviz büfeleri, şu anda uygulamasını yaptığımız
bütün mesleki konularda teferruatıyla açıklık mı vardır ki? Bugün çok iyi bildiğimiz
uygulamalar yaptığımız konularda meslektaş üstadlarımızın geçmişte büyük gayretlerle sarf
ettikleri yoğun emekleri ve alın terleri vardır. Biz de kendimizde mevcut uygulamalı bilgileri
ve araştırmalarımızı şahsi yorumumuzu da ortaya koyarak ilgililerine takdim gayesiyle bu
çalışmayı yapmış bulunmaktayız.
B- ZORUNLU DEVİR NEDİR?
'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı'nın 91-32/5 sayılı tebliğe ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
I-M sayılı genelgesinin D bölümü "Zorunlu Döviz ve Efektif Devirlerini açıklamaktadır. Buna
göre "Bankalar, yetkili müesseseler, özel finans kurumları ve PTT ihracat (prefinansman
ihracat bedeli olarak alışı yapılan döviz dahil) ve görünmeyen işlemlerden (faiz gelirleri ve
mahiyetlerine bakılmaksızın döviz tevdiat hesapları, cari hesaplar ve katılma hesaplarından
Türk lirası karşılığı yapılan alışlar dahil) alışını yaptıkları döviz ve efektiflerin en az % 20
oranındaki kısmını, hesaba geçtiği ayı takip eden ayda Merkez Bankası ile üzerinde
mutabakata varılacak bir takvim içerisinde, Merkez Bankasına devretmek zorundadırlar."
Buna göre yetkili müesseseler (döviz büfeleri) piyasadan alışını yaptıkları döviz2 ve
efektif3 lerin en az zorundadırlar. Yani zorunlu devir kambiyo mevzuatına göre zorunlu bir
satıştır.
Sade bir anlatımla bu kurallara göre A yetkili müessesesi (döviz büfesi) örneğin, 1993 ocak
ayında 100.000 ABD Doları alımı yapmışsa bunun en az 20.000 ABD dolarlık kısmını 1993
şubat ayının birinci günüyle sonuncu günü arasında Merkez Bankası'nca belirlenen zorunlu
devir kuru üzerinden Merkez Bankası'na zorunlu devrini (satışını) yapmak mecburiyetindedir.

Dergimizin 17. ci sayısı
Döviz (kambiyo) : Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtalar.
3
Efektif: Banknot şeklinde bütün yabancı ülkeler paraları.
1
2

C- ZORUNLU DEVİR YAPMAYAN YETKİLİ MÜESSESELERE UYGULANACAK
MÜEYYİDELER:
Bahsi geçen T.C. Merkez Bankası I-M genelgesi ilgili kurumların devir etmek
mecburiyetinde olup da devretmedikleri döviz ve efektifler için uygulanacak cezai şartı da
belirlemiştir. Buna göre "bankalar, yetkili müesseseler ve özel finans kurumları devretmekle
yükümlü " olup süresi içinde devretmedikleri döviz tutarları için, devre esas alınan döviz
cinsi üzerinden yıllık % 3 oranında cezai faiz öderler."
Bunun dışında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı
tebliğin yetkili müesseselerin kuruluşu ve faaliyetlerini düzenleyen üçüncü bölümünde
"denetlemeler sonucu mevzuata aykırı işlem yapıldığının tesbit edilmesi" halinde faaliyet
izninin iptal edilebileceği belirtilmektedir.
Bütün bunlar dikkate alındığında zorunlu devir yapmak mecburiyetindeki yetkili müessese
(döviz büfesi) lerin bu tür kanuni muamelelere maruz kalmamak için itinalı davranmaları
gerektiği ortaya çıkmaktadır.
D- ZORUNLU DEVİR YAPILIŞ ŞEKLİ:
Devir yapacak yetkili müessese (döviz büfesi) nin yöneticileri, ilgili ayda her gün Merkez
Banka' sına müracaatla o günün zorunlu devir kurlarını öğrenebilirler. Hangi gün devir
işlemini gerçekleştirmek müessesenin şartları için uygun olursa o gün Merkez Bankası ile
mutabakata varılır.
Döviz ya da efektiflerin ne şekilde devredileceği de bu mutabakatta netleştirilir. Çünkü
devir işlemi bizzat yetkili müessese (döviz büfesi) ilgilisi tarafından Merkez Bankası'na
teslim edilerek yapılabileceği gibi, muhabir banka vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir.
Bu kanallardan Herhangi biriyle döviz-efektifleri teslim alan Merkez Bankası, bunların
karşılığı olan TL.yi, yetkili müessesenin talep ettiği banka hesabına iade eder.
Zorunlu devir işlerini gerçekleştirilirken dikkat edilen önemli bir nokta da efektif devirlerinin
kesin olarak alışı yapılan efektif cinsinden yapılacağıdır. Yani efektif olarak ABD doları
alınmışsa devir efektifler ABD doları olarak, Alman Markı efektif alınmışsa devir efektifler
Alman Markı efektifi olarak yapılacaktır.
Döviz alışlarında ise durum farlıdır. ABD doları farklıdır. ABD doları ve Alman markı
üzerinden alışı yapılan dövizler için kendi döviz cinsleri üzerinden: Hollanda florini, İsviçre
frangı ve Fransız frangı üzerinden alışı yapılan dövizler için kendi döviz cinsleri üzerinden
veya ABD doları veya Alman markı üzerinden yapılır. Bu döviz cinsleri dışında kalan
yabancı para üzerinden yapılan alışlara ilişkin döviz devirleri ise ABD doları üzerinden
yapılır.
E- ZORUNLU DEVİRE İLİŞKİN DİĞER PROBLEMLER:
Zorunlu devir uygulamasında tereddüde düşülen önemli meselelerden birincisi, bir ay
içinde alışı yapılan efektiflerin en az % 20 sinin bir bloke gibi tutulup, takip eden ayın sonuna
kadarki herhangi bir günde Merkez Bankası'na devrinin (satışının), yapılması mı lazımdır?
Yoksa en az % 20 lik oran bir kıstas olarak mı düşünülmüştür? Yani blokeye falan gerek
yoktur. Herhangi bir ayda yapılacak devir için bir önceki ayda alışını yaptığı döviz ve efektif
miktarının en az % 20 si mi esas alınacaktır?
Bu alternatiflerden bizim görüşümüze göre doğru olan ikinci görüştür. Yani % 20 lik nispet
sadece bir kıstas (ölçü) dır. Muhasebe açısından da önemli olan devir işleminin yapıldığı
günde stoklarda en az devir yapılacak kadar döviz-efektif stokunun bulunmasıdır.
E- SONUÇ:

Ekonomik hayatımızdaki önemini ağırlıklı olarak hissettiren yetkili müesseselerin önündeki
en büyük handikap zorunlu devir mecburiyetidir.
Çünkü:
1- Zorunlu devir döviz büfelerini yaptıkları muameleleri resmileştirmekten imtina
ettirmektedir.
2- Zorunlu devir kuru, serbest piyasa kurunun altında olduğu için her ay döviz büfelerinin en
az 5-10 milyon arasında bir kur gideri zararları söz konusudur.
3- Bankalar ve özel finans kurumları zorunlu devirin nihai olarak yüklediği kur gideri zararı
dolayısıyla döviz-efektif alım satım işlemlerine sıcak bakmamaktadırlar. Hatta yaptıkları alım
satım işlemlerinde alış-satış bedelinin dışında komisyon talep ederek zararlarını telafı yolunu
aramaktadırlar.
4- Zorunlu devirde uygulanan % 20 nispeti henüz kurumlaşma ve ekonomik
hayatımızdaki mühim bir vazifeyi ifa etmekte olan döviz büfeleri için ağır bir yüktür. Bu
yükün hafifletilmesi belge düzeninin yerleşmesi ve sağlıklı hale gelmesi için de şarttır.
Zorunlu devirle ilgili bütün bu anlatılmaya çalışılanlar, anonim şirket olarak faaliyette
bulunan döviz büfelerinin muhasebe sistemlerinin önemli mihenk taşlarıdır. Konunun iyi
anlaşılması muhasebenin de sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE
GELİR - GİDERLERİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
VE MALİYET HESAPLAMALARI
F. Nevin ERSÖZ
SMMM
Konaklama tesisleri turizm endüstrisinin önemli konularından birisidir. Turizm
harcamalarının büyük bir bölümünü otel-konaklama hizmetleri oluşturur. Bu açıdan
bakıldığında otel muhasebesi büyük bir önem kazanır. Turizm endüstrisinin ve buna paralel
olarak konaklama tesisleriyle ilgili çalışmaların ve araştırmaların artmakta olması
nedeniyle konaklama tesislerinde muhasebe işlemlerinin, işletmenin temelini ifade ettiği
söylenebilir.
Konaklama tesislerinde hizmetler üç grupta toplanabilir;
1-Konaklama Hizmetleri
a)Kat Hizmetleri
b) Ön Büro (Resepsiyon) Hizmetleri: Odaların satışı-Müşteri kabulü ve konaklama belgesinin
düzenlenmesi Müşteri foliolarının (hesap fişi) açılması ve harcamaları işlenmesi – Kambiyo
işlemlerinin yapılması.
2-Yeme-İçme Hizmetleri
3-Diğer Hizmetler: Spor, eğlence, yüzme havuzu,sauna, çamaşır ve elbise temizliği, çevre
gezi turları gibi
müşterilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerdir.
Yönetim açısından küçük bir otel veya motel genellikle, bütün idari fonksiyonları taşıyan
bir tek idareci ile işler. Orta büyüklükte bir otel veya motel, büyük bir otelde bulunan genel
müdür ön büro (resepsiyon) müdürü, yiyecek içecek müdürü, Personel müdürü
fonksiyonlarını birleştiren iki veya üç yönetici bulundurmalıdır. Büyük oteller genellikle
yabancı şirket veya şahıslarla yönetim sözleşmesi yaparlar.1
Konaklama Muhasebesinin Amaçları;
- Otel işletmelerindeki değer harekelerini devamlı bir şekilde kayıt ederek kontrolünü
yapmak,
- Varlıklar, alacaklar, borçlar ve öz sermayeyi saptayarak, ödeme kabiliyeti hakkında bilgi
vermek, her bölümün maliyetini belirlemek,
- Otelin çeşitli bölümlerindeki gelir ve giderleri ayrı ayrı saptayarak ayrıntılı bilgi vermek,
her bölümün maliyetini belirlemek,
- Vergi ve sigorta ile ilgili işlemleri belirlemek,
- Yüzdeli personelin ücretlerini hesaplamak,
KERWIN, Rober W, “The Importance of Qualified Managers to Development of Turizm in Turkey” İktisadi
Coğrafya ve Turizm Koferansları (1977), İstanbul, İstanbul Matbaası, 1978, s.71-72.
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- Çeşitli istatistiki bilgiler elde ederek, geleceğe yönelik kararlar almak.2
GELİR (SATIŞ) HESAPLARI:
Oda satışları, yiyecek ve içki satışları, diğer satışlar (çamaşırhane, telefon, otopark, yüzme
havuzu v.s.) için müşteriden tahsil edilen tutar; Oda Gelirleri Hs, Yiyecek Gelirler Hs, İçki
Gelirleri Hs, Çamaşırhane Gelirleri Hs, Telefon Gelirleri Hs. nın alacak tarafına
kaydedilirken, müşteriden tahsil edilen satış tutarı üzerinden hesaplanan % 15 servis ücreti ve
ayrıca K.D.V. tutarları, yapılan ödemenin şekline göre Kasa Hs, Müşteri Hs, Kredi Kartı
Hs.'dan birisinin borç tarafına kaydedilir. % 15 servis ücreti hesabının alacak tarafında
toplanan miktar ay sonunda yüzdeli ücret ödemesine tabi personele dağıtılır.
Oda gelirleri resepsiyonist tarafından düzenlenen çarşaf adı verilen tablodan, yemek ve içki
gelirleri restoran ve bar kasiyer raporlarından, diğer gelirler ilgili birimlerin düzenlediği
raporlardan yararlanmak suretiyle hesaplara kaydedilir.
ÖRNEK: Resepsiyonist tarafından düzenlenen çarşafa göre günlük oda satışları tutarı
9.000.000.-TL, restoran kasiyer j raporuna göre yiyecek satışları tutarı 7.000.000.-TL,
restoran ve bar kasiyer raporlarına göre içki satışı tutarı 5.000.000.-TL, çamaşırhane geliri
2.000.000.-TL, telefon satışları tutarı 900.000.-TL' dır.
/
KASA HS.
30.783.200
ODA GELİRLERİ HS.
9.000.000.
YİYECEK GELİRLERİ HS.
7.000.000.
İÇKİ GELİRLERİ HS.
5.000.000.
ÇAMAŞIRHANE GELİR HS.
2.000.000.
TELEFON GELİRLERİ HS.
900.000.
SERVİS ÜCRETİ HS.
3.585.000.
HES. KDV. HS.
3.298.200.
/
Dönem içinde alacak tarafına kayıt yapılan gelir hesaplarının alacak kalanı dönem sonunda
Kar-Zarar Hesabının alacak tarafına devredilerek kapatılır.
/
ODA GELİRLERİ HS.
YİYECEK GELİRLERİ HS
İÇKİ GELİRLERİ HS.
ÇAMAŞIRHANE GELİR. HS.
TELEFON GELİRLERİ HS.
KAR-ZARAR HS

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
/

GİDER HESAPLARI: Otel giderleri başlıca iki grupta toplanabilir.
a) Üretim Giderleri
- Yiyecek giderleri
- İçki giderleri
- Malzeme giderleri
2

b) Genel Giderler
- Personel giderleri
- Ücretler
- Diğer giderler

GÜREL, Mehmet ve Gülol, Resepsiyon Muhasebe, 1.B, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1986, S.186

a) Üretim Giderleri
- Depodan mutfağa gönderilen yiyecek malzemeleri maliyet fiyatıyla Yiyecek Giderleri Hs.
na borç, Yiyecek Stoku Hs. na alacak.
- Depodan restoran ve bara gönderilen içkiler maliyet fiyatıyla İçki Giderleri Hs. na borç, İçki
Stoku Hs. na alacak.
- Depodan çeşitli bölümlere gönderilen kırtasiye, temizlik, yakacak ve diğer malzemeler
maliyet fiyatıyla ilgili Gider, Hs. na borç, Stok Hs. na alacak kaydedilir.
ÖRNEK: Mutfak istek fişine göre depodaki yiyecek malzemelerinin 2.500.000.-TL'lık
kısmı mutfağa, restoran ve bar istek fişlerine göre 2.000.000.-TL 'lık içki restoran ve bara,
800.000.-TL'lık kırtasiye malzemesi ve basılı evrak muhasebe departmanına, katlara ve
resepsiyona, 1.200.000.-TL'lık temizlik malzemesi katlara gönderilmiştir.
/
YİYECEK GİDERLERİ HS.
İÇKİ GİDERLERİ HS.
KIRTASİYE GİDERLERİ HS.
TEM. MALZ. GİDERLERİ HS.
YİYECEK STOKU HS.
İÇKİ STOKU HS.
KIRTASİYE STOKU HS.
TEM. MALZ. STOKU HS.

2.500.000.
2.000.000.
800.000.
1.200.000.
2.500.000.
2.000.000.
800.000.
1.200.000.
/

İstek fişlerine göre depodan gönderilen malzemelerin çıkış fiyatlarının saptanmasında;
- İlk giren ilk çıkar

( FİFO)

- Son giren ilk çıkar (LİFO)
- Ortalama maliyet
- Birim maliyet yöntemlerinden birisi uygulanır.
b) Genel Giderler Hs.
- Personel Giderleri : Otelde çalışan personele ücretsiz olarak verilen yiyecek, giyecek gibi
harcamaların izlendiği hesaptır.
ÖRNEK: Personele verilen iş elbisesi için 5.000.000.-TL' sı ödenmiştir.
GENEL GİDERLER HS.
------------------------------Personel Giderleri
İND. KDV. HS.
KASA HS.

5.000.000.-

/

600.000.
5.600.000.
/

- Ücretler; ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından
sağlanan ve nakten ödenen meblağı kapsar. (İş Kanunu-Md. 26)

Aylık ücretle çalışan personele ödenecek ücretin brüt tutarından sigorta primi, gelir
vergisi, damga vergisi, personel sayısı 10 kişiden fazla olan işyerlerinde tasarrufa teşvik primi
kesilerek net ücret kişiye ödenir.
Servis ücreti uygulaması olan otellerde bir ay içinde müşterilerden toplanan servis
ücretleri, 21.12.1983 tarih, 18258 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yüzdelerden
Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre
dağıtılır. Yönetmelikte, işyerinde yapılan işler ile görev unvanları gruplara ayrılmış ve her
grup için belirli puanlar saptanmıştır. Personelin ücreti, dahil olduğu grubun puanıyla ve ay
içinde çalıştığı gün sayısıyla orantılı olarak hesaplanır ve ödenir.3 Bu tutar personelin ay
içinde fiilen çalıştığı günler için hak ettiği ücrettir. Çalışmadığı resmi tatil günleri ile yıllık
ücretli izin kullandığı günlerin ücreti işveren tarafından ödenir.
Servis ücreti uygulaması olan işletmelerde, personelin yüzdeler toplamından alacağı pay
her ay müşteri durumuna göre değişir. Ölü sezonlarda personelin zarara uğramasını önlemek
açısından, her personel için asgari ücretten az olmamak şartıyla, garanti ücret belirlenir.
Personelin yüzdeden alacağı tutar, garanti ücretinden (belirlenmemişse asgari ücretten)
düşük olursa aradaki fark işveren tarafından ödenir.4
ÖRNEK: Restoranın bir aylık çalışması sonucu servis ücreti olarak 6.711.900.-TL,
toplanmıştır. Restoranda çalışan şef garsonun puanı: 22, aylık brüt garanti ücreti:
5.500.000.-TL'dir. Garsonun puanı: 19, aylık brüt garanti ücreti: 2.700.000.-TL' dır. Şef
garson ay içinde fiilen 26 iş günü, garson 17 iş günü çalışmıştır. (Bir ayın 30 gün olduğu ve
ay içinde 26 iş günü, 4 hafta tatili günü olduğu kabul edilmektedir.) Puanları ve
çalıştıkları gün sayısıyla orantılı olarak ve garanti ücretleriyle karşılaştırılarak, her iki
personele servis ücretinden ödenecek miktarlar aşağıdaki gibi hesaplanır;
Şef garson : 22 puan
Garson . 12:42 puan (19 puan x 17 gün
34.42 puan
26 gün
6.711.900.-TL / 34,42 puan = 195.000.-TL, Bir puanın karşılığı olan ücret.
Şef garson : 195.000.- x 22 = 4.290.000.Garson : 195.000.- x 12.42 = 2.421.900.Servis ücreti toplamı:
6.711.900.
- Yukarıda toplanan ücretler, personele ay içinde fiilen çalıştıkları gün karşılığında
toplanan servis ücretlerinden ödenecek miktarlardır. Ayrıca çalışılmayan hafta tatili günleri
için servis ücreti dışında işveren tarafından ödenecek olan miktar, aşağıdaki şekilde
hesaplanarak bulunur.
Şef garson ay içinde izin kullanmadığından 4 günlük, garson ise fiilen 17 iş günü çalıştığından
2 günlük hafta tatili ücreti ödenecektir.
Şef garson : 4.290.000.- / 26 = 165.000.-TL Bir günlük ücret
165.000.- x 4 = 660.000.-TL Hafta tatili ücreti
4.290.000.- + 660.000.- = 4.950.000.-TL Toplam brüt ücret

AKI, Erol, Turizm İşletmelerinde İş Mevzuatı ve Uygulaması hakkında rapor, Aydın Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksek Okulu’nda 19-20 Mart 1987 tarihlerinde düzenlenen sempozyum s.4.
4
a.g.r.s.3.
3

: 2.421.900.- / 17 = 142.465.-TL Bir günlük ücret
142.465.- x 2 = 284.930.-TL Hafta tatili ücreti
2.421.900.- + 284.930.- = 2.706.830.-TL Toplam brüt ücret
Şef garsonun garanti ücreti (5.500.000.-TL), toplam servis ücretinden (4.950.000.-TL) fazla
olduğundan, aradaki fark işveren tarafından tamamlanarak ödenecektir. Garsonun ise 19
günlük toplam servis ücreti (2.706.830.-TL), 19 günlük garanti ücretinden (2.700.000.- /30 90.000.-TL Bir günlük ücreti, 90.000.- x 19 - 1.710.000.-TL 19 günlük garanti ücreti) fazla
olduğundan servis ücreti üzerinden ödeme yapılacaktı.
Garson

Şef garsonun ücret hesaplaması :
Servis ücreti
4.290.000.
Hafta tatili ücreti
660.000.
Garanti ücret farkı
550.000.
Toplam Brüt ücret
: 5.500.000.Sigorta primi
: 688.913..- (Matrah : 4.921.020.-)
Özel indirim
: 150.000.Gelir Vergisi
: 1.165.264.Damga Vergisi
:
22.000.Kesintiler Toplamı
: 1.876.207.Net Ücret
: 3.623.793.Garsonun ücret hesaplaması :
Servis ücreti
: 2.421.900.Haftalık tatil ücreti
: 284.930.Toplam brüt ücret
: 2.706.830.Sigorta Primi
: 376.956.Özel indirim
:
95.000.Gelir vergisi
: 558.219.Damga vergisi
:
10.827.Kesintiler toplamı
:
948.002.Net ücret
: 1.758.828./
GENEL GİDERLER HS.
2.982.361.Garanti ücret farkı
:
550.000.Hafta tatil ücreti
:
944.930.Sig. Pr. İşv.payı
: 1.487.431.SERVİS ÜCRETLERİ HS.
6.711.900.KASA HS.
5.382.621.GEÇİCİ ALACAKLILAR HS.
4.311.640.Sig. Pr. İşçi payı
: 1.067.899.Sig. Pr. İşv. Payı
: 1.487.431.G. V.
: 1.723.483.D. V.
: 32.827./

- tip (bahşiş): servis yüzdesinin dışında, müşteri tarafından personele memnuniyet ifadesi
olarak ödenen ücrettir. Bir bölümde toplanan tipler, belli süreler sonunda (bir hafta-on beş gün
gibi) orada çalışanlar arasında puanlarıyla orantılı olarak bölüştürülür.
ÖRNEK: Toplanan 496.000.-TL tutarındaki tip personele puanlarına göre dağıtılacaktır.
1 Maitre d’hotel : 14 puan x 1 = 14
3 Şef garson
:
8 puan x 3 = 24
3 Garson
:
6 puan x 3 = 18
4 Komi
:
2 puan x 4 = 8
Toplam puan : 64
496.000.-/ 64 - 7750.-TL, Bir puanın karşılığı
1 M : 14 x 7.750.- = 108.500.- x 1 = 108.500.1 Ş.G : 8 x 7.750.- = 62.000.- x 3 = 186.000.1 G : 6 x 7.750.- = 46.500.- x 3 = 139.500.1 K : 2 x 7.750.- = 15.500.- x 4 = 62.000.- 496.000.- Diğer Giderler : İşletme binasının, makine ve tesisatın, demirbaş, mobilya, mefruşat,
departmanların özel malzemelerinin bakım ve onarımları için yapılan harcamalar, su, elektrik,
havagazı ve diğer yakacak giderleri, işletme binasının kirası, müşterilere yapılan iskontolar,
sağlık, eğitim ve araştırma giderleri, işletme faaliyetleri ile ilgili diğer harcamalar Genel
Giderler Hesabının borç tarafına, ödeme şekline göre ilgili hesabın alacak tarafına
kaydedilir.
Yukarıda açıklanan Üretim Giderleri ve Genel Giderler Hesaplarının borç kalanları,
dönem sonunda Kar-Zarar Hs. nın borç tarafına devredilerek kapatılır.
MAI.İYET HESAPLMALARI
1- Oda Maliyet Fiyatının Hesaplanması
Oda maliyetlerinin hesaplanmasında önce işletmenin faaliyete geçmesi için yapılan masraflar
saptanır. Buna vergiler, sigorta primleri, amortisman karşılıkları ve diğer masraflar
eklenir. Maliyet fiyatına kar eklenmek suretiyle oda satış fiyatı belirlenmiş olur.
Genel olarak bir otel işletmesinin karla işletilebilmesi için her gün satılan oda sayısının,
işletmenin oda sayısına oranı % 75-90 oranında olmalıdır.
Otel odalarının aynı büyüklükte ve aynı konforda olup olmamasına göre maliyet hesaplaması
iki şekilde yapılır.
a) Odaları aynı büyüklükte ve aynı konforda olan otellerde maliyet fiyatının hesaplanması:
Odalar için yapılması tahmin edilen yıllık masraf tutarı hesaplanır. Ayrıca yıllık doluluk oranı
tahmin edilir. Tahmin edilen yıllık masraflar toplamı, tahmin edilen yıllık geceleme sayısına
bölünmek sureti ile bir odanın ,tahmini günlük maliyeti bulunmuş olur. Bu işlem için şu
formülden faydalanılabilir.
Oda Masrafları Toplamı
Oda Maliyeti

Oda Sayısı x 365 x % 75 (90)

ÖRNEK: 60 odalı bir otelde, odalar için tahmin edilen yıllık masraflar toplamı
1.865.880.000.-TL' dır. Otelin % 80 dolu olacağı tahmin edilmektedir. Bu verilere göre bir
odanın günlük maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanır.

1.865.880.000.- = 1.865.880.000. = 106.500.-TL Bir odanın
60 x 365 x %80
17520
günlük maliyeti
b) Odaları değişik büyüklükte ve konforda olan otellerde oda maliyet fiyatının hesaplanması:
Tahmin edilen yıllık masraflar toplamı, odaların metre kareleri toplamına bölünmek suretiyle,
bir metre kareye düşen masraf bulunur. Bulunan rakam her odanın metre karesiyle
çarpılmak suretiyle odaların maliyeti bulunmuş olur.
ÖRNEK: 60 odalı, %80 dolu olacağı tahmin edilen bir otelde, odaların kapladığı alan 1474
m2 dir. Tahmin edilen yıllık masraflar toplamı 1.936.836.000.-TL' dır. Odaların
büyüklükleri ve sayıları aşağıdaki gibidir.
l5oda : 20 m2 x 15 = 300m2
25 oda : 22 m2 x 25 = 550 m2
8 oda : 30 m2 x 8 = 240 m2
l2 oda : 32 m2 x 12 = 384 m2
1474 m2
Yukarıdaki verilere göre bir odanın günlük maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanır.
1.936.836.000.1.936.836.000.-------------------- = - ------------------- = 4.500.-TL Günlük masrafı
1474 m2 x 365 x %80
430.408
Oda Sayısı
15
25
8
12

m2 masrafı Oda maliyeti
4.500 x 20 = 90.000 x 15
4.500 x 22 = 99.000 x 25
4.500 x 30 = 135.000 x 8
4.500 x 32 = 144.000 x 12
Günlük Toplam Maliyet
2 - Yemek ve İçki Maliyet Fiyatının Hesaplanması :
m2 Toplam m2
20
300
22
550
30
240
32
384

oda grup maliyeti
= 1.350.000.
= 2.475.000.
= 1.080.000.
= 1.728.000.
= 6.633.000.

Yemek ve içki fiyatlarının saptanmasında, kullanılan malzeme temel unsur olmakla beraber,
işçilik, üretim sırasında yapılan giderler de dikkate alınmalıdır.
a) Malzeme Giderleri (Direkt Giderler): Malzeme alış fiyatlarının toplamından oluşur.
b) Üretim Giderleri (Endirekt Giderler): Satılacak içki ve yemeğin hazırlanmasında fiilen
çalışanların ücretleri, kullanılan yakacak, yemeklerin hazırlanıp satılabilmesi için gerekli olan
diğer giderler, ısıtma, aydınlatma, reklam, tamir ve bakım , temizlik v.b. giderlerden
oluşur.
Direkt Giderler + Endirekt Giderler = Maliyet Maliyet + Kar = Net Satış Fiyatı
Net Satış Fiyatı + Servis ücreti + KDV= Brüt Satış Fiyatı Otel işletmeciliğinde üretim
giderlerinin (endirekt giderler) her bir porsiyon yemek veya içkiye düşen kısmını
hesaplamak çok zaman ve emek ister. Daha kolay bir şekilde hesap yapabilmek için otelin
kapasitesine, sınıfına, müşterisine ve verdiği hizmete göre belli bir masraf yüzdesi bulunur.
Bulunan bu yüzde ile her türlü masraflar, malzeme maliyeti üzerine eklenmiş olur. Yiyecek
maliyetinin belirlenmesinde, üretilmiş ancak satılmamış veya satılma olanağı kalmayan
yiyecekler için malzeme fiyatının %40-50 si kadar risk payını da maliyete eklemek
gerekir. Endirekt giderlere ait masraf yüzdesi geçmiş yıldaki verilerden faydalanarak, bir yıl

boyunca satın alınan malzeme fiyatları ile bunların hazırlanması ve üretimi için yapılan diğer
giderlerin birbirine oranlanması suretiyle bulunur.5
ÖRNEK: (~ Otelinde bir yıl boyunca yapılan giderler mutfak ve içki mahzeni olarak ayrı ayrı
belirtilmiştir. Bu
vergilere göre masraf yüzdesinin hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır.
Mutfak
Direkt Giderler:
Yiyecek + içecek +
ham ve yard. malz. =
Endirekt Giderler:
Maaş ve ücretler
Yakıt
Tamir + bakım
Sigorta
Diğer Giderler

İçki Mahzeni

350.000.000.-

180.000.000.

70.000.000.50.000.000.25.000.000.34.000.000.60.000.000.239.000.000.-

50.000.000.
20.000.000.
16.000.000.
12.000.000.
40.000.000.
138.000.000.

Yukarıdaki verilerde direkt giderler içine giren malzeme maliyeti belli olduğuna göre
önce, endirekt giderler toplamım, direkt giderler toplamına oranlamak suretiyle mutfak ve içki
mahzeni için endirekt giderlerle ilgili masraf yüzdesi bulunur.
Mutfak için masraf yüzdesinin hesaplanması:
Endirekt Giderler Toplamı
239.000.000.------------------------------- = ----------------- = % 68
Direkt Giderler Toplamı
350.000.000.İçki mahzeni için masraf yüzdesinin hesaplanması:
Endirekt Giderler Toplamı
138.000.000.------------------------------- = ----------------- = % 77
Direkt Giderler Toplamı
180.000.000.Bir porsiyon yemeğin maliyet ve satış fiyatının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır.
1- Şahıs (porsiyon) sayısına göre yemekte kullanılacak malzemeler, Fiyatları ile birlikte
ayrı ayrı saptanarak toplam malzeme miktar bulunur.
2- Elde edilen malzeme bedelinin, belirlenen masraf yüzdesi ile çarpılması suretiyle ortaya
çıkan endirekt giderler tutarı, malzeme fiyatına eklenir.
3- Elde edilen bu rakam, porsiyon sayısına bölünerek bir porsiyon yemeğin maliyeti bulunur.6
ÖRNEK:
Yemeğin Adı
Tas kebap

Porsivon
10

Malzemeler
2. kg et
150.000
400 gr. yağ
3 adet soğan

Maliyet fiyatı
10.000.1.000.-

Ersöz, F. Nevin Ersöz, Konaklama Tesislerinde muhasebe İşlemleri, İstanbul 1990, ss. 71-72. (Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi)
6
Sezgin Orhan M. Sezgin, Konaklama Muhasebesi, Ankara, Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 1976, s.294.
5

2 kaşık salça
3 kaşık un
1 kg. patates
tuz ve karabiber
Toplam malzeme tutarı:

250.500.5.000.25.0167.000.-

İşletmede malzeme giderlerine uygulanacak endirekt giderler oranı (masraf yüzdesi) %70 olarak
belirlenmiştir. Ayrıca % 40 risk payı eklenecektir. kar payı % 25 dir.
167.000.- + (%70) + (%40) = On porsiyon yemeğin maliyeti
167.000.- + 116.900.- + 66.800.- = 350.700.- 350.700.- x %25 = 87.675.- Kar
350.700.- + 87.675.- = 438.375.- Net satış fiyatı
438.375.- x % 15 = 65.756.- Servis ücreti
438.375.- + 65.756.- = 504.131.504.131.- x %12 - 60.496.- K.D.V.
504.131.- + 60.496.- = 564.627.- Toplam brüt satış fiyatı
564.657.- / 10 = 56.463.- Bir porsiyon yemeğin satış fiyatı
Endirekt giderler yüzdesi, aşağıda görüldüğü gibi, işletmenin sınıfına göre değişir.
GİDERLER
MUTFAK
SERVİS
SALON

2. Sınıf Restoran 1. Sınıf Restoran Lüks Restoran
Basit
Az çeşit
Çok çeşit
yiyecekler
yiyecekler
seçme yiyecekler
Basit Servis
Normal servis
Gösterişli iyi

Basit döşenmiş İyi döşenmiş
DİREKT GIDERLER 80.000 000 – 185 000 000
DEKORASYONU

Lüks ve gösterişli
300 000 000

ENDİREKT
GİDERLER
ENDİREKT
GİDERLER % Sİ

60.000.000.%75

200.000.000.% 108

450.000.000
% 150

