TEMİZ TOPLUM
Temiz toplum istiyorsak, her yurttaş asgari
müştereklerde birleşmeyi, birleşebilmek kadar
fikir üretmeyi görev bilmeli.. Biz muhasebeciler
Mali Müşavirler bu konuda toplamsal duyarlık
adına her zeminde bulunmaya ve fikir üretmeye hazırız.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen yolsuzluklar medyada, geçmişe oranla daha
büyük gürültüyle dile getirildi.
Sade yurttaştan bürokrata, demokratik neticesinden örgütü politikacıya kadar herkes, temiz
toplum, temiz siyaset kavramlarını dile getirdiler.
Temiz toplumun yaratılması için siyasilerimiz, öncelikle adalet, eğitim, sağlık ve ekonomi
konusunda partiler üstü anlayışla asgari mütereklerde uzlaşmaları gerekmektedir.
Adalet, eğitim ve sağlık konusunda kitle örgütlerinin konu u incelemesinde, görüş
üretmesinde yarar görmekteyiz.
Odamızın; özellikle bizi doğrudan ilgilendiren ekonomi konusunda görüşlerini ise,
Atatürk'ün bir deyişiyle aktarmak istiyorum: "En iyi iktisatçılar muhasebecilerdir".
Değerli meslektaşlarım,
Yukarıya aldığımız sözün yol göstericiliğine inanan odamız, bugüne gelirken çok sorunla
karşı karşıya kaldı.Bir iki satırla da olsa, yaşadığımız gerçeğe değinerek, " temiz
toplum"la ilişkilendirmek istiyorum..
Bildiğiniz gibi; İngiltere 1870, Fransa 1881, ABD 1886, Hollanda 1895, Almanya 1899,
İsviçre 1941, Arjantin 1945, Brezilya ve Meksika 1946, Hindistan 1949, Yunanistan 1950,
Nijerya 1955 yıllarında muhasebe mesleğin yasal çerçeve çizerken ülkemizde ise maalesef
13.06.1989 tarihinde yasallaşmıştır.
Böylesine önemli bir mesleğin yıllarca yasallaşmaması ger çekten düşündürücüdür.
Ülkemizde muhasebeci sade bir ifadeyle; işletmelerin katlarını tutan, beyannameleri
düzenleyen ve işletme sahipleriyle devlet arasında kamu görevini üstlenmiştir.
Gelişmiş ülkelerde ise muhasebeciler; bu işlemlerin yanı sıra, işletme sahibi yöneticilerine,
mali durumları hakkında raporlar düzenle şahıslara doğru ve güvenilir bilgiler vermektedirler.
Ülkemizde işletmelerin %90'ı işletme esası ile kayıtlarını tutmakta, yaklaşık bir milyon kişi
de götürü esasa tabi olduklarından defter tutmamaktadırlar. Bugün öyle bir noktaya
gelinmiştir ki, belge düzeni yok denecek bir seviyede olup, naylon fatura çığ gibi
büyümektedir.
Bir yandan götürülük, diğer yandan kayıt dışı ekonomi, gene bir yandan işletme esası ile
tutulan muhasebenin çokluğu ve öte yandan da hayat standardı esası vergi sistemimizin beyan
esasını yok etmiştir. Çünkü sonuçlara baktığımızda hayat standartı esasına göre beyan
edenlerin yüzde 98'i hayat standartı matrahının altından beyan edilmektedir. Diğer yandan ise
toplanan vergilerin büyük bir bölümü kesinti yoluyla toplanmaktadır.
Maliye Bakanlığının yayınladığı istatistik tablolarını incelediğimizde gelinen seviye
ürkütücü düzeydedir.

Gelir vergimizin vergi gelirleri içindeki payı 1991 yılında yüzde 42,4'dür. Toplanan gelir
vergisinin ise yüzde 82,6'sı kesinti yoluyla toplanmaktadır.
Toplanan vergi gelirlerinin GSMH içindeki payı ise 1989 yılında yüzde 29 olup, OECD
ülkeleri arasında ise sonuncu sıradadır. Vergi cenneti olarak görülen ülkemizde artık tüm
kesimler bu tanımlamadan rahatsızlık duymaktadır.
Temiz toplum istiyorsak, her konuda açıklık politikası izlenmeli. Özellikle mali
konularda, ilgili olanlardan ilişkisi olanlara kadar herkes, mutlaka ama mutlaka yaptığı her
işin hesabını bir gün verebileceğinden haberi olarak davranmalı. Herkesin alnı ve vicdanı ak
olmalı. Toplumsal ahlakın bu denli erozyona uğradığı bir başka dönem yaşanmadı. Ya da biz
sade yurttaşlar duymuyorduk, görmüyorduk veya inanmıyorduk. Ama, artık herkesin
vicdanına bakması gereken bir gerçeklik ortamı yaşıyoruz. Temiz toplum istiyorsak, her
yurttaş asgari müştereklerde birleşmeyi, birleşebilmek kadar fikir üretmeyi görev bilmeli. Biz
muhasebeciler Mali Müşavirler bu konuda toplamsal duyarlık adına her zeminde bulunmaya
ve fikir üretmeye hazırız.

GENEL KURULA DOĞRU
YAYIN KURULU
60 yıllık bir birikim ve mücadeleden sonra 13 Haziran 1989 tarih ve 3568 sayılı yasa ile
mesleki unvan ve örgütlenmesine kavuşan meslek mensupları, engellemelere rağmen hedefine
emin adımlarla ilerlemektedir. Muhasebe mesleği ile meslek mensuplarının toplumdaki
saygın yerlerini almaya başladıkları bir gerçektir. Her ne kadar Odalar Birliğimizin dördüncü
olağan Genel Kurulu yapılıyorsa da özünde yılların birikim ve mücadelesi vardır.
Her genel kurul kuşkusuz meslek ve toplum yaşamı için bir kazançtır. Bu genel kurulda da
ülkemizin on yıllardır gündeminden çıkmayan antidemokratik yasa ve uygulamalar, insan
haklan ihlalleri, hayat pahalılığı demek olan enflasyon, eğitim, sağlık, adalet, sosyal güvenlik
kurumlarının çözümsüz kalan sorunları, çevre sorunları ve daha bir sürü sorun, konuşulup
tartışılmalıdır. Ülke genelinde var olan sorunlara, elbette meslek sorunları da eklenecektir. Ne
varki mesleki sorunlarımız ülkenin genel sorunlarından bağımsız olmadığından tartışılma
ve çözüm yollan da bütünlük içinde değerlendirilecektir. Bu genel kurulda elbette çok şey
konuşulacağı gibi, çok şeyler de konuşulmayacaktır. Delegeler lehte de konuşsalar, aleyhte de
konuşsalar inanıyoruz ki bu konuşmalar mesleğin genel çıkarları için olacaktır.
Odalar birliği TÜRMOB olsun odalarımızın çalışmaları olsun değerlendirirken yapılan
olumlu ve güzelliklerden pay alacağımız gibi, yapılmayan veya yapılamayanlardan da pay
alarak sorumluluğu ortakça paylaşmalıyız. Yapılmayan, yapılamayanlardan öncelikli olarak
TURMOB, Odalar ve meslek mensuplarının payı kadar, ülkemizin demokratik, sosyal,
kültürel ve ekonomik yapısının da sorumlu olduğu unutulmamalıdır.
Eleştiriler yalnız eleştiri seviyesinde kaldığı sürece hiç bir anlam ifade etmez. Eleştirinin
özünde yapıcılık ve yol göstericilik olmalıdır. Gene özeleştiri de günah çıkarma olarak
algılanmamalıdır. Özeleştiride yapılan yanlışlıkların bir daha tekrarlanmaması mantığı
olmalıdır.
Bu anlamda Odalar Birliğimiz, Odalarımız ve meslek mensuplarımız acaba üstlerine düşen
görevleri tam ve layıkıyla yapabilmişler midir?
Birlik yöneticileri açısından değerlendirdiğimizde:
* Üyelerin hak ve çıkarları gerçek anlamda sağlanabildi mi?
*Genel anlamda eğitim çalışmaları yeterince yapılabildi mi?
* Muhasebe mesleği ve üst örgütü olan TÜRMOB basında ve medyada yeterince temsil
edilebildiğini?
*Ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel hatta siyasal konularında yeterli ve yol gösterici
çalışmalar yapılabildi mi?
*Odalar arasındaki görüş farklılıkları giderilip, birlik sağlanabildi mi?
*Üyelerin sosyal güvenlik sorunları çözümlenebildi mi?
*Yetkisiz, ruhsatsız bu mesleği yapanlar engellenebilirdi di mi?
*Yasa ve yönetmeliklerde meslek mensubu lehine gerekli düzenlemeler yapılabilin di mi?
Oda yöneticileri açısından değerlendirdiğimizde;
*Oda üyelerinin hak ve çıkarları gerçek anlamda savunulup, sağlanabilindi mi?
*Üyelere yönelik eğitim çalışmaları gerçek anlamda ve yeterince yapılabildi mi?

*Muhasebe mesleği ve örgütü olan Oda basında ve medyada yeterince temsil edilebilindi mi?
*Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre konularında yeterli çalışmalar yapılıp kamuoyuna
sunulabilindi mi?
*Yetkisiz ve ruhsatsız olarak bu mesleği yapanlarla yeterince savaşım verilebilindi mi?
*Oda bünyesinde komisyonlar oluşturarak, çeşitli konularda çalışmalar yaptırılıp rapor
halinde kamuoyu ve Odalar Birliği 'ne sunulabilindi mi?
*Çalışmalarında üst örgütü olan Odalar Birliği'nin görüş ve düşünceleri alınıp aynı doğrultuda
hareket edilebilin di mi?
Meslek mensubu açısından değerlendirdiğimizde;
*Mesleklerin saygınlığı meslek mensuplarının saygıları ile eş anlamlı olduğuna göre, meslek
mensupları olarak yaşamın her kesitinde saygın davranılabilindi mi?
*Oda' ya karşı görev ve sorumluluklarımız zamanında ve yeterli yerine getirilip en azından
aidatlar zamanında ödenilebilindi mi?
*Oda' nın düzenlediği panel, seminer, bölge toplantıları ile diğer etkinliklere yeterli ilgi
gösterilebilindi mi?
*Mesleki, mevzuata ilişkin veya diğer konularda görülen yetersizlikler veya yapılması
öngörülenler Odaya yazılı olarak bildirilebildi mi?
*Bürolarda muhasebe norm ve standartlara uygun, yasal süresi içinde karşıtlar düzenli
tutulup, bildirge ve beyannameler süreleri içinde ilgili kurumlara verilebilin di mi?
*Büroya yeni bir mükellef geldiğinde kaynağı sorulup, daha önceki meslektaş ile görüşülüp
bilgi alınabildi mi?
*Ücret tarifesi uygulanabilindi mi?
*Meslek mensuplarının mesleki ve mevzuata ilişkin konularda basına ve medyaya yazı veya
demeç verirken bağlı olduğu kurumun görüşleri alınabilindi mi?
*Fertlerin özgürlüğü diğer fertlerin özgürlüğünün engellendiği noktaya kadar olduğuna göre,
yazılı veya sözlü eleştirilerimizde eleştiri sınırlarını da aşarak, Oda, Odalar Birliği, Meslek ve
hatta kendi kişiliğimize, yöneticilerimize yalan - yanlış hakaretlerden sakınılabilindi mi?
Genel kurula giderken, istedik ki tüm sorumlu ve ilgililer yapılanlardan ve yapılmayanlardan
kendilerine pay çıkarsınlar. Meslek mensupları, oda yöneticileri, birlik yöneticileri bu eleştiri
ve özeleştirilerin ne kadar sağlıklı ve yapıcı yaparsak, önümüzdeki sorunları da o derece
sağlıklı ve yapıcı çözüme kavuşturabileceklerdir.
Kirletilen ve kirlenen dünyamızda elbette salt tabiat değil insan beyni ve vicdanı da
kirlenecektir. İnanıyoruz ki tüm olumsuzluklara rağmen beyni ve vicdan kirletilmeyen,
kirlenmeyen insanlar vardır ve bu insanların çoğu meslektaşlarımızdır, Oda
yöneticilerimizdir, Odalar Birliği yöneticilerimizdir.
Muhasebe mesleğinin onurlu ve yüce bir meslek olması, mesleği icra eden biz meslek
mensuplarının mücadelesine bağlıdır. Çünkü "meslekler insanları yüceltmez, insanlar
mesleğini yüceltir". Bu anlamda yönetim organlarının en üstündeki meslek mensubundan,
tabandaki meslek mensubuna kadar tüm meslek mensuplarının üretmesi, önermesi,
çözümlerde bulunması gerekmektedir.
Tüm meslek mensuplarını mücadeleye çağırıyor sevgi ve saygılar sunuyoruz.

BEYANNAMELERİN ÖN DENETİMİ
Mustafa ÖZYÜREK
TÜRMOB Genel Başkanı

Türkiye 1980'li yıllarda dışa açılma konusunda önemli adımlar atmıştır. Batılı liberal
ekonomilerle entegrasyonu sağlayan kurumlar, teker teker hayata geçirilmiştir. Bu kurumların
en önemlilerinden biri de 3568 sayılı yasa ile gerçekleşen Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin kurulmuş olmasıdır.
Yasa ile bütün liberal ekonomilerde yüz yıldır var olan, Türkiye'de elli yıl mücadelesi yapılan
çağdaş bir kurum kurulmuş oldu.
3568 sayılı yasa ile mesleki unvanlar belirlendi, Odalar ve Birlik kuruldu, böylece önemli bir
mesafe alındı.
Ancak yasa önemli eksiklikler ve aksaklıklar ile çıkmıştır. Bazı maddeler, antidemokratik
hükümler içeriyor. Bazı maddelerde üye-oda, oda-birlik ilişkilerinin etkin ve sağlıklı
işlemesini engelleyen hükümler yer alıyor.
Hiç kuşkusuz yasanın en önemli eksikliği, meslek mensuplarına görevlerini etkin olarak
yapacak şekilde yeterli yetkinin verilmemiş olmasıdır. Maliye Bakanlığının vergi denetimi
yükünü hafifletmek, vergi sisteminin yozlaşmasına engel olmak, vergicilik ve işletmecilik
alanında güven ve ahlak unsurlarının gelişmesini sağlayabilmek, vergi kanunlarının
uygulanmasında doğacak uyuşmazlıktan en az düzeye indirebilmek gerekçesi ile çıkarılmış
meslek yasamızdan beklenen sonucu alabilmek için, yetki konusundaki eksikliğin giderilmesi
şarttır.
Yasa ile ruhsat alarak, belli kurallara uyarak, kazancımı kuruşuna kadar beyan edip vergisini
ödemek zorunda kalan yetkili meslek mensupları yanımda, hiçbir kurala bağlı olmadan, önce
kendisi kaçak çalışarak, vergi kaçıran ve defterini tuttuğu, danışmanlığını
yaptığı
mükelleflere
vergi
kaçırtan korsan muhasebecilere karşı etkili mücadele olanağı
yasalarımızda yer almamıştır.
Meslek yasamızın en büyük eksikliği buradadır. Bu eksikliği ve giderme yollarını Birlik
yönetimine geldiğimiz günden beri durmadan tekrarlıyoruz. Odalarımızla, üyelerimizle bu
mücadeleyi yürütüyoruz. Bu temel sorunumuz çözülünceye kadar mücadelemiz
sürecektir.
Kaçak muhasebecilerle mücadelenin en etkin yolu vergi beyannamelerinin ön denetiminin
meslek mensubu tarafından yapılmasıdır.
Başka bir deyiş ile, vergi beyannamelerinin ruhsatlı meslek mensubu tarafından düzenlenip,
imzalanması zorunluluğunun getirilmesidir.
Maliye Bakanımız Sayın İsmet Atilla'nın talimatı ile, 3568 sayılı meslek yasamızın, 24.6.1993
gün ve 3511 sayılı yetki yasasına dayanılarak kanun hükmünde kararname ile değiştirilmesi
çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalara Birliğimiz de katılmıştır. Çalışmalarda, esas itibariyle
vergi beyannamelerinin 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensupları tarafından
düzenlenip imzalanması zorunluluğu getirilmesi ve Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik
yetkilerinin genişletilmesi konulan üzerinde durulmuştur.
Bu yetkilerin verilmesi ilkesinde, bakanlığın tüm üst düzey yöneticileri görüş birliğine
varmıştır.

Ancak, bazı yöneticiler, şekli gerekçeler ileri sürerek kanun hükmünde kararnamenin
Bakanlar Kuruluna da sevk ini geciktirmişlerdir. Bu gereksiz tereddüt ve tartışmalarla
geçirilen zaman içinde yetki yasası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince, genel
gerekçesi ve madde gerekçeleri bile hazırlanıp Bakanlar Kuruluna sevk edilecek hale gelen
kanun hükmünde kararname taslağı işleme konulmamıştır.
Meslek camiamızı daha aktif çalıştıracak, hazinenin vergi kayıp ve kaçağını azaltacak bu
yasal düzenlemenin hayata geçmesini çeşitli bahanelerle önleyenlerin de çok önemli bir
fırsatın kaçırıldığını anlamış olacaklarını sanıyorum.
Mücadelemize yılmadan devam edeceğiz, yetki eksiklerimizin TBMM'den çıkacak yasalarla
çözümlenmesi uğraşımı vereceğiz. Hazırlanmakta olan vergi yasalarında değişiklik yapan
tasanda isteklerimizin yer almasına çalışacağız.
Bakanlar Kurulunun "Her mükellefin bir müşaviri olmalıdır" şeklindeki ilke kararı ve Maliye
Bakanımızın bu ilkenin hayata geçmesi için ruhsatlı meslek mensuplarına yetki verilmesi,
kaçak çalışanların önlenmesi konusundaki inançlı tutumu bize destek olacaktır.
Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde, mükellefle hazine arasında köprü görevi yapan
meslek mensuplarımızın vazgeçilmez bir konumda olduğu somut gerçeği karşısında,
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
müessesemizin tüm engelleri aşarak hak ettiği yetkilere sahip olacağına inanıyoruz.
Yeter ki, tüm üyelerimizle, odalarımızla mesleğimize sahip çıkalım, örgütlü mücadelemizi
engelleyeceklere fırsat vermeyelim.

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
ÜRETENLER VE BİR HAKSIZLIĞIN
GİDERİLMESİ ÜZERİNE *
Masum TÜRKER
TÜRMOB Gn. Bşk. Yrd.

Ülkemizde muhasebe mesleğinin geçmişi yüz yıla dayanmaktadır. Bu yazımın amacı,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 66 yıl sonra yasal bir statüye kavuşan muhasebe
mesleğini üretenlere yapılan bir haksızlığı gidermektir. 1
1989 yılına kadar muhasebe mesleğini disipline edecek ve meslek mensupların
örgütlenmesini düzenleyecek bir yasal düzenleme için parlamentoda ve çeşitli platformlarda
çok sayıda girişim yapıldı. Bu girişimlerde bir çok düşünce yazılı ve sözlü olarak dile
getirildi. Nihayet 1.6.1989 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 13.6.1989 tarihli Resmi
Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, muhasebe mesleğini yasal
olarak düzenlemiştir.
3568 sayılı yasa kuşkusuz TBMM'de kabul edildiği 18. dönem milletvekillerinin oylarıyla son
şeklini aldı. Ancak bu sürece gelinceye kadar iki önemli gerçek göz ardı edilemez.
Birinci gerçek yasal düzenleme yapılıncaya kadar serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik
mesleğinin bağımlı veya bağımsız olarak yürütülmesiydi. Bu kapsamda serbest olarak büro
veya şirket çatısı altında çalışanlar, çeşitli kuruluş ve işletmelerin muhasebe işlemlerini
yürütenler, devlet veya özel sektör adına mali denetim yapanlar, bazı bürokratlar ile
muhasebenin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen üniversitelerimizdeki öğretim üyesi ve
görevlilerini sayabiliriz. Bu kapsamda olan kişilerin mesleği icra ederken en önemli
şikayetleri, eğitim düzeyi ve deneyim aranmaksızın muhasebe mesleğine herkesin intisap
edebilmesinin sonucu olarak doğan kargaşa nedeniyle mesleki yeterliliği belirleyen norm
ve standartların yükselmesi yerine düşme eğiliminde olmasıydı.
İkinci gerçek ise muhasebe mesleğine intisap eden ve eğitimleri ne olursa olsun yukarıda
sıraladığımız muhasebe kapsamına girenlerin muhasebe mesleğinin yasal bir statüye
kavuşması için demokratik bir mücadeleye girdikleridir. Bu mücadeleden bağımsız ve bağımlı
çalışan meslek mensupları kadar aynı kapsamda sayılan devlet adına denetim yapanlar ile
devletin bürokratları da yasal konumlarının verdiği olanaklar çerçevesinde yer almışlardır.2
Bu iki gerçeğin ışığında 3568 sayılı yasaya baktığımızda, 1989 yılına kadar muhasebe
mesleğinin pratiğinde ve teorisinde görev alanların birikimleri, deneyimleri, gelenekleri ve
Bazı toplantılarda bu yazıda konu edilen haksızlık kimi meslektaşlarımızca dinlendirilmektedir. Bu yazı,
mesleki örgütlülükte ve yasanın oluşumunda aktif rol almış bir kişi olan bu satırların yazarının meslek mensubu
olarak meslek ya- sasını üretenlere yapılan haksızlığa son vermek amacıyla yazılmıştır.
1
Bu haksızlığa ilişkin bir örnek:
“Şahsım da dahil hepimiz geçici maddelerin ürünüyüz. Bu yıpratıcı meslekte belki çoğumuzun mesleki ömrü onon beş yıldır. Geçici maddelerin uygulanmasında çok büyük haksızlıkların olduğu, hak eden kişilerin bu
haklarına kavuşamadığı hiç hak etmeyen kişilerin bu haklarına kavuşamadığı hiç hak etmeyen kişilerin de bu
unvanlara sahip kılındığı hepinizin malumudur.”
Erdoğan GÖVEM “Eğitim ve Staj Geleceğimizdir” Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bülteni
Yol 3, Sayı 18, Mart 1993, s.10”
*

Maliye Bakanlığı Bürokratları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Üyeleri, Gelirler kontrolörleri
Üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Elemanlarının bu yöndeki çalışmaları meslek yasasının üretilmesinde
önemli rol oynamıştır.
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araştırmaları Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Yasası'ndaki meslek kurallarının, mesleki örgütlenmenin ve meslek disiplininin
tanımda önemli bir rol oynamıştır. Meslek mensuplarının 1942'de Türkiye Muhasebe
Uzmanları Derneği3 çatısı altında birleşerek hazırladıkları önerileri 1973 yılından itibaren
derneğe intisapta geliştirdikleri yüksek eğitim düzeyi zorunluluğu, staj ve sınav ile getirdikleri
muhasebe prensipleri, Uluslararası Muhasebe Örgütleri ile ilişkileri ve düzenledikleri Türkiye
Muhasebe Kongreleri sonucu oluşturdukları kamuoyu ve düşünce birikimi ile 1975 yılından
sonra Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği dışında örgütlenen ve Türkiye'nin dört bucağına
yayılan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği' nin 4 yaygın örgütlülüğü,
gelenekleri ve kamuoyunda yarattığı baskı muhasebe mesleğinin yasallaşmasında büyük bir
rol oynamıştır.
Bu nedenle mesleğin yasallaşmasında, meslek mensuplarının oluşturduğu tabanın 3568 sayılı
meslek yasasını ürettiğini söylemek gerçekleri dile getirmektir.
Üretilen 3568 sayılı yasanın çeşitli baskı gruplarını ve mesleğin yasallaşmasına direnenleri
dikkate alarak bazı eksikliklerle ve haksızlıklarla TBMM'de son şeklini aldığı gerçeği
herkesçe bilinmektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları ile Odalar Birliği'nin
(TÜRMOB)'un yeterli kamuoyunu oluşturduktan ve lobiye sahip olduktan sonra meslek
örgütlülüğünün oluşumundaki demokratik baskı sonucu 3568 sayılı yasadaki eksikliklerin
ve haksızlıkların giderileceği kuşkusuzdur.
3568 sayılı yasanın üretiminde yazılı ve sözlü olarak dile getirilenler tüm meslek mensupları
adına yapılmış ve örgütlü mücadelede yer almayanlar en azından gerekçelerden biri olan
mesleği icra edenlerin sayılan içinde gösterilmişlerdir. Bir yasal düzenlemede bu yasal
düzenlemeyi gerektirenlerin ve üretenlerin haklarının korunması da aynı işleri sürdürme
hakkının tanınması en doğal haktır.
Bu haklar mesleğe intisapta 3568 sayılı yasa bazı sürelere bağlı olmak üzere geçici 1,2,3 ve
5. maddelerinde, mesleki örgütlerde görev almada Geçici 8. maddelerde düzenlenmiştir.
Geçici 1. maddede Serbest Muhasebecilik hakkı, 2. maddede Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik hakkı ve 3. maddede Yeminli Mali Müşavirlik hakkı ve koşullan düzenlenmiştir.
Geçici maddelerde yapılan düzenleme ile mevcudu asgaride ve asgari müşterekte yakalama
amaçlanmıştır.
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 1942 yılında kurulmuştur. Dernek 1957 yılından itibaren Türkiye
Muhasebe Kongrelerini düzenlemiş, Muhasebe Dergisini yayınlamış, meslek yasası hazırlayarak parlamentoya
ve ilgililere sunmuş, mesleki panel ve seminerler düzenlemiş, mesleğin örgütlenmesi için toplantılar düzenlemiş
ve yayında bulunmuş, Türkiye'yi Dünya Muhasebe Kongrelerinde temsil etmiş, 1973 yılından itibaren bir yasal
zorunluluk olmamakla beraber derke üyeliğini üniversite eğitimli, iki yıllık staj ve sınav sonucunda alınan
muhasebe Uzmanlık Sertifikasına başlamış, muhasebe prensipleri komisyonunu kurarak meslek standartlarını
saptamış ve buradaki birikimlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı Muhasebe ve Denetim Standartları
Çalışmalarına üye vererek aktarmış ve nihayet geçici kurulun oluşumunda temsilci bulundurmuştur. Derneğin
bine yakın üyesi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, bursa olmak üzere çeşitli illere dağılmış ancak dernek
İstanbul'daki merkez dışında şube açmamıştır. 1977 yılından bu yana IFAC (Uluslararası Muhasebe
Federasyonu) üyesi ve IACS (Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi) kurucu üyesi olarak Türkiye'yi
temsil etmektedir.
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Mali Müşavirler ve Muhasebeciler birliği Derneği 1975 yılından sonra çeşitli illerde bağımsız kurulan Mali
Müşavirler ve Muhasebeciler Derneklerinin önce 1975 yılında merkezi Eskişehir'de olmak üzere TUM-FET
çatısı altında toplanarak federasyon oluşturmuşlar. TUM-FET' in dağılmasından sonra 1983 yılında kurularak
şube açmaya başlamıştır. 1985 yılında Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği merkezini Ankara'ya
taşıyarak Türkiye'nin dört köşesinde şube açmak suretiyle faaliyetini sürdürmüştür. Yaygın örgütlülüğü 19854
yılından sonra sağlayan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği yaygın bir kamuoyu baskısı yaratarak,
düzenlediği seminer, paneller ve yayınlar mesleğin yasallaşmasında özellikle örgütlülük ve disiplin açısından
önemli gelenekler oluşturmuştur
3

Bu maddelerde meslek grupları arasında objektif olarak düzenlenen ve belgeye saptanacak
koşulların meslek mensupları arasında yarattığı bazı haksızlıkların meslek mensupları
aleyhinde bulunması bir yana bırakılırsa; bu koşulları yerine getirerek meslek unvanını
alanları geçici maddelerin ürünü olarak nitelendirmek en büyük haksızlıktır. Özellikle
bazı toplantılarda akşam uyudum, sabah uyandım şu unvanı aldım diyenlerin yasanın
üretilmesi sürecinde kendi işlevlerinin farkında olmadıkları kanısındayız. Hele meslek
örgütlerinde görev alan veya bazı etkili meslektaşlarımızın yasanın temel eksikliklerini
anlatmada geçici maddelerin ürünüyüz tanımlamalarında bulunmaları, mesleğimize karşıt
olan güçlerin ekmeklerine yağ sürmekten başka bir yarar getirmemektedir.
Bu yorumda bulunanlardan hiç hak etmediği halde meslek unvanlarına sahip olanların
varlığından söz edenler acaba üyesi oldukları meslek camiamıza haksızlık ettiklerinin
farkında mıdırlar.
Son cümle olarak şunu söylemek istiyoruz; geçici maddelerde unvan alanlar bu
maddelerin ürünü olmayıp, meslek yasasını üretenlerdir ve eğitim düzeyleri ne olursa
olsun mesleğin yasallaşmasındaki işlevlerinden ve varlıklarından dolayı kendilerine
şapka çıkarılması gereken saygıdeğer meslektaşlarımızdır.

MUHASEBE SİSTEMİ
UYGULAMASININ BAŞLANGICI
Veysi SEVİĞ
YMM

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde belirtildiği üzere "Muhasebe bilgilerinin
sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgililerin karar
almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır.
Makro açıdan milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında, kalkınma
planların
hazırlanmasında,
ulusal
ve
uluslararası
sermaye
hareketlerinin
düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından kontrol edilmesi ve
yönetilmesinde muhasebede tekdüzeliğin sağlanması büyük bir önem arz etmektedir. Kaldı ki
mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin desteklenmesinin gerekli olduğu hallerde,
tekdüzen hesap planı uygulanmasının denetimin iş yükünü azaltacağı ve kolaylaştıracağı
açıktır."
Yapılan yeni düzenleme ile;
- Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru
ulaştırılmasına,
- Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
- Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
- Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,
- İşletmelerle, ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yöneliktir.
Yapılan düzenlemenin kapsamında bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler
girmektedir. Buna göre söz konusu teşebbüs ve işletmeler Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği ile belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar. Teşebbüs ve işletmelerin kamu
idare ve müesseselerine ait olması hukuki yapılarının farklılığı, özel yasaların bulunması,
vergi bağışıklıklarından yararlanmaları, bu zorunluluğu yerine getirmelerine engel
oluşturmamaktadır. Bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri,
belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir.
Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konulan itibariyle farklı muhasebe
tekniğini kullanmak durumunda bulunan;
- Banka ve sigorta şirketleri,
- Özel finans kurumları,
- Finansal kiralama şirketleri (Factoring vb. alanlarda faaliyet gösterenler dahil),
- Menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları,
belirlenen "muhasebenin temel kavramları" na, "muhasebe politikaların açıklanması" na ve
"mali tablolar ilkeleri" ne uymaları kaydıyla "muhasebe sistemi uygulama genel tebliği" nin
diğer zorunluluklarını yerine getirmekle yükümlü olmayacaklardır.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece muhasebe temel kavramları" na
uymakla yükümlü tutulmuşlardır. Muhasebe usul ve esaslarının "mali tabloların düzenlenmesi
ve sunulması" na ilişkin olarak "temel mali tablolar" ile ilgili düzenlemelerine uymakla
yükümlü işletmeler ise bilanço esasında defter tutan ve aktif toplamı 5 milyar lira ile ticari
faaliyet işlem hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl aşmayan,

-

Ferdi işletmeler,

-

Adi ortaklıklar,

- Kollektif şirketler,
- Adi komandit şirketlerdir.
Ancak bu işletmeler dilerlerse temel mali tabloların yanı sıra diğer mali tabloların
düzenlenmesine ve sunulmasına ilişkin usul ve esaslara uyabilirler.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği' nin yürürlük hükümlerinde belirtildiği üzere
muhasebe usul ve esasları, hesap dönemi takvim yılı olanlarda l.1.1994 tarihinden, özel hesap
dönemi kullananlarda 1994 takvim yılı içinde hesap dönemlerinin açıldığı tarihten geçerli
olmak üzere 26.12.1992 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak yükümlülerin
istemeleri halinde 1993 hesap döneminde de muhasebe sistemlerini tebliğ hükümlerine uygun
olarak şekillendirip, yürütmeleri mümkün bulunmaktadır.
Muhasebe sistemi uygulama yönetimi ile ilgili tebliğde de yer alan konular üzerinde
tartışılması ve aydınlığa çıkarılması gereken odak noktaları bulunmaktadır. Bu noktalar
üzerine diğer yazılarımızda eğilmeye çalışacağız.

YENİLEME FONU
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
SMMM
Vergi Usul Kanunu' muzun 328. maddesinin 4. fıkrasına göre, "satılan iktisadi kıymetlerin
yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce
karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kâr, yenileme
giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne
sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına
eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar o yılın
matrahına eklenir." Bu hükmün benzeri bir hükümle, sigorta tazminatları ile ilgili olarak
anılan kanunun 329. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yer almıştır.
Görüldüğü gibi yenileme fonu, iktisadi işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin, gerektiğinde yenilenebilmesi için, bu kıymetlerin satış kâr veya sigorta
tazminatlarından ayrılan karşılığın, bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile muhafazasın
ifade etmektedir.
Yenileme fonu ayırabilmenin ilk şartı, bilanço esasına göre defter tutmadır. İşletme hesabı
esasında defter tutan mükellefler, yenileme fonu ayırma olanağına sahip değildir. Esasen
böyle bir şart, kanunda yoktur. Bu şart, muhasebe tekniğinin elvermemesinden
kaynaklanmakta olup, Danıştay' ımızın artık yerleşik bir hal almış bulunan içtihatları ile
varlığını sürdürmektedir. Bilanço usulüne geçişte defter tutma hadlerinin bir hayli
yükseltilmiş olması ve günümüzün ekonomik koşullarında enflasyonun hızı da dikkate
almadığında, kanunda yer almayan böyle bir şart ve sonucun, bazı adaletsizliklere yol açtığı
söylenebilir.
Söz konusu fonu ayırabilmenin ikinci şartı ise, satılan veya afet nedeniyle elden çıkarılan
iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri bulunması veya bu konuda işletmeyi idare edenlerce
karar verilip teşebbüse geçilmiş olmasıdır. Yenilemenin zaruri olmadığı hallerde, işletmeyi
idare edenlerin bu konudaki kararlan ve fiili teşebbüsleri önem kazanmaktadır. Uygulamada,
satıştan veya tazminattan doğan kârın, bu konuda karar almak (örneğin yönetim kurulu kararı)
yenileme fonuna alınması, teşebbüse geçmenin dayanağı olarak kabul edilmektedir. Ancak
ileride bir uyuşmazlığa meydan verilmemesi için, fiili teşebbüse geçildiğinin de kanıtlanabilir
durumda olmasında yarar vardır. Örneğin, bu konudaki yazışmalar, proforma faturalar veya
teklif mektupları, yenileme kararın ciddiliğinin birer göstergesidir. Yenileme fonu
konusundaki üçüncü şart, satış veya tazminat dolayısıyla doğan kârın, satılan demirbaş
cinsinden ve aynı neviden bir iktisadi kıymetin alımında kullanılmasıdır. Burada önemli
olan, iktisadi kıymetin aynı neviden olup olmamasıdır. Yoksa teknolojik gelişmeler veya
işletmenin ihtiyaçları dolayısıyla, daha gelişmiş veya aynı işlevi görevi bir başka iktisadi
kıymetin satın alınması, bu şartı ihlâl etmez. Örneğin satılan kamu oyunun yerine bir treyler
veya frigorifik kamyonun alınması yahut satılan 10 kişilik servis minibüsünün yerine 25
kişilik olanın alınması bu şartı ihlâl etmez. Ancak satılan minibüsün yerine kum kamyonu
alınması halinde, söz konusu şart ihlâl edilmiş olunur.
Ayrılan yenileme fonunun, en fazla üç yıl içinde kullanılması gerekir. Aksi takdirde üçüncü
yıl matrahına eklenerek vergilenir. Buradaki "her ne sebeple olursa olsun" ifadesi, üç yıllık
sürenin haklı veya mücbir sebeple de olsa aşılamayacağım ifade etmektedir.

Üç yıllık sürenin nasıl hesaplanacağı zaman zaman aksamalara neden olmuştur. Yenileme
fonunun satışın yapıldığı ve sonraki olmak üzere iki vergilendirme dönemi için
vergilendirilmeyip, üçüncü vergilendirme dönemi sonunda vergi matrahına eklenmesi
şeklinde anlaşılması gerekir.
Yenileme fonunun üç yıl bekletilmesi, işin bu sürede devamı halinde mümkündür. Yoksa, işin
terki, tasfiyeye girme, devir veya veraset yolu ile intikal gibi hallerde, üç yıl dolmamış olsa
dahi, bu durumun doğduğu dönemin sonunda yenileme fonunun vergi matrahına eklenmesi
gerekir.
Yenileme fonuna alınan kâr, yeni-alınan iktisadi kıymetin amortismanlarına mahsup edilir.
Bir başka anlatımla, hesaplanan amortisman, satıştan doğan ve yenileme fonuna alınan kâra
eşitleninceye kadar gider yazılmayacaktır. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş
bakiye bir değer kalırsa, bu bakiye değerin amortismana devam edilecek ve ayrılan
amortisman payları o zaman gider kaydolunacaktır. Ancak bazı işletmelerde görülmüştür ki,
yenileme fonu üç yıl süre ile pasifte tutulmakta, buna karşılık yeni iktisadi kıymet üzerinden
ayrılan amortismanların tamamı gidere yazılmaktadır. Böyle bir uygulama, konunun hükmü
ve amacına aykırıdır.

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ:
RAPORLAMA VE MALİ TABLOLAR
Dr. Recep PEKDEMİR
İ.Ü. İşletme Fakültesi
Yöneticinin en önemli gereksinimlerinden biri, alınacak kararlarla doğrudan veya dolaylı
olarak yararlı olacak - ilgili parasal bilgileri oluşturmaktadır.1 Bu bilgilerin geçerli ve
güvenilir biçimde, istenen zamanda ve ayrıntıda elde edilmesinin yanında, bunların ilgililere
sunuluşu da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ülkemiz muhasebe dünyasını önemli bir
şekilde etkisine alan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği2 (Sıra no 1)nin temel
amaçları bu konuyu da kapsamaktadır. Şöyle ki;
"Yapılan düzenleme,
a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak
ulaştırılmasına,
b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
c) Mali tablolarda yer alan adların tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılır olmasına,
e) İşletmelerle, ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına,
yöneliktir."
Etkin ve verimli bir raporlama sisteminin bulunmadığı işletmelerde yönetim kontrol
sistemleri de etkin ve verimli olmayabilir. Bununla birlikte, günümüzdeki teknolojik
gelişmelerle birlikte kullanılmalarında artış görülen bilgisayarların çok sayıda bilgiyi
izleyebilmelerindeki kapasiteleri de raporlama sistemlerinin önemini ön plana çıkarılmıştır.3
Genel olarak raporlama, faaliyetler ile ilgili olarak elde edilen bilgilerin kararların
alınmasında yöneticilere yardımcı olacak şekilde hazırlanmış
tablolar
ile
ilgililere
sunulması şeklinde tanımlanmaktadır.4
Raporlar temel olarak üç amaca yönelik olarak hizmet ederler.5: Yöneticilere bilgi sağlarlar,
faaliyetlerin değerlenmesine katkıda bulunurlar, ve yöneticilerin kendi kendilerini analiz
etme ve yorumlamalarına yardımcı olurlar.
Tebliğde ise mali tabloların amaçları şöyle tanımlanmıştır:
" 1. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak.
2. Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.

İşletme kararları ile ilgili yöneticilerin sorumlulukları hakkında bkz. Mustafa A.Aysan. Maliyetler ve İşletme
kararları , İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No:27, 1974, s.25.
2
Kısaca Tebliğ, 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete Mükerrer Sayısında yayınlanmıştır.
3
Yücel, Göksel. İşletmelerde İç Raporlama Sistemi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü yayın no. 48,
İstanbul, 1986, s.7-9
4
Harace R.Brock, Charles E.Palmer, Fred C. Archer, Accounting : Principles and Applications, 3 rd. Ed.,
McGraw-Hill, Inc., 1974, s.60
5
Gary J. Zenz, George H.Thompson, Purchasing and the Management of Materials, Jon-Wiley &Sons, Inc.,
1987,s.434
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3. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçlan hakkında
bilgi sağlamak
Raporlar veya mali tablolar, yukarıda da belirtildiği gibi alınacak kararlar ile ilgili yardımcı
bilgi sağlayan bir yönetim kontrol aracıdır. Genellikle çıkar grupları, karar verirken, o konuda
önemli bir şekilde etkili olan faktörlerin özet bir açıklamasına gereksinim duyabilir. Tüm
çıkarlarının ortak amaçlara uygun faaliyet göstermelerinin ve bunlar arasındaki uyumun
sağlanmasında yönetimin gerekli önlemleri alması için bu raporlar çoğu zaman gerekli
olabilir.
Raporların temel amaçlarından bir diğeri performansların değerlenmesidir. Bu raporlarla,
yöneticiler kendi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin işletmenin kârına ve işletmenin amaçlarına
departmanlarına katkısı hakkında bilgi verir. Böylece üst yönetim departmanların performansı
hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu konudaki gelecekle ilgili düzenlemeleri yapabilir.
Raporlamanın bir diğer temel amacı departmanın veya ilgili birimin başarısını kendi kendine
arttırmasına yöneliktir. Bir rapor hazırlanırken, departmanın performansı ile ilgili bilgilere
ve bu bilgilerle ilgili analiz ve yorumlara yer verilir. Bu bir kendi kendine analitik gözlem
geçirme sürecidir ve bunun sonucunda yönetici zaman zaman kendi departmanının baştan
başa verimliliğini arttıracak uygulama ve yöntem değişikliklerini her rapor hazırlama
döneminde gözden geçirebilir ve yenilerini uygulamaya alabilir.
Raporlama sistemleri kapsadıkları bilginin niteliği açısından; finansal maliyet, sorumluluk ve
kâr planlama raporlama sistemleri şeklinde dört grup altında incelenmektedir.6
Finansal raporlama sistemleri, finansal (genel) muhasebe kapsamında toplanan ve işlenen
finansal işlemleri kapsar. Bu sistemler, Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri ve Finansal
Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış rapor ve tablolardan oluşur. Bu gruba giren
tablolar, tebliğde yedi grupta toplanmıştır.
1. Bilanço
2. Gelir Tablosu
3. Satışların Maliyeti Tablosu
4. Fon Akım Tablosu
5. Nakit Akım Tablosu
6. Kâr Dağıtım Tablosu
7. Öz kaynaklar Değişim Tablosu
Her ne amaca yönelik olursa olsun hazırlanan raporlan çoğu finansal raporlama sisteminden
sağlanır. İşletme içindeki çalışanlara ve yöneticilere yönelik olarak hazırlanan raporlar daha
ziyade karşılaştırılmalı ve işletme dışındaki kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan raporlara
göre daha ayrıntılıdır. Bununla birlikte, işletme içindeki kullanıcılara yönelik olarak
hazırlanan raporlarda Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri gibi sınırlayıcı kurallar yoktur.
Buna bağlı olarak bu tür raporların kapsamının ve boyutlarının ne olması konusu tamamen
işletme yöneticisinin ya da raporu hazırlayanın kararına bağlıdır. Yukarda belirtilen raporların
daha çok işletme dışı kullanıcılara yönelik olduğunu söylemek mümkündür.
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Maliyet muhasebesi ve maliyet raporlama sistemi, finansal muhasebe sistemi içinde veri
toplama ve işleme özelliği daha ayrıntılı ve kendine has özellikleri olan bir sistemdir.7 Buna
bağlı olarak maliyet raporlama sistemleri daha ziyade faaliyetler ile ilgili maliyetlerin
özetlendiği ve karşılaştırıldığı raporlardan oluşur. Maliyet raporlama sistemleri finansal
bilgilerin yanında finansal olmayan bilgileri de kapsayabilir.
Sorumluluk muhasebesi sistemleri olarak da bilinen sorumluluk raporlama sistemleri genel
olarak yönetim kontrol faaliyetleri için bilgi sağlar. Bu raporlar örgütsel yapının yönetim
kademeleri arasında aşağıdan yukarıya doğru birbirini izleyen bir silsile içinde sunulabilir ve
her yönetim kademesinde hazırlanan raporlar alt kademelerden gelen raporların bir özetini ve
bütünleştirilmiş halini oluşturabilir. Böylece bu tür raporlama sistemleri, örgütsel ünitelerle
yönetim kademelerini raporlar zinciri yardımıyla birbirine bağlar. Bu raporlar daha ziyade
sorumluluk merkezlerinin finansal performanslarını da yansıtır. Bunun için bu raporlama
sistemleri, otorite ve sorumluluk alanlarına dayanır.
Kâr planlaması, istenilen kâr hedeflerine ulaşmak için kaynakları tahsis etme süreci olarak
tanımlanır.8 Kâr planlaması, işletmenin örgütsel yapısına paralel tüm bölüm ve faaliyetleri
kapsayacak şekilde hazırlanmış bütçeler ile mümkün olabilir. Kâr planlama raporlama
sistemleri, kârlılık raporlama sistemleri olarak da bilinir.
Finansal raporlama sistemlerini muhasebe bilgi sistemleri olarak kabul edip, diğerlerini
bunların alt sistemleri olarak kabul eden görüşler de söz konusudur. Bunlara göre maliyet,
sorumluluk ve kârlılık raporlama sistemleri, planlama ve kontrol faaliyetleri ile ilgili yönetim
kararlarının alınmasında yöneticilere yardımcı olacak şekilde özel nitelik kazandırılmış
raporlama alt sistemleridir. Gerçekte de, genel olarak maliyet raporlama sistemleri
faaliyetlerin maliyetleri üzerinde yoğunlaşır ve faaliyet kontrolüne yönelik raporlar sunar.
Sorumluluk raporlama sistemleri ise sorumluluk merkezleriyle ilgili gelir ve gider üzerinde
yoğunlaşır ve bunlar yönetim kontrol faaliyetlerine yönelik raporlardır. Kârlılık raporlama
sistemleri de bölümlerin ve mamullerin kârlılığı üzerinde yoğunlaşır ve temel olarak stratejik
ve taktik planlama faaliyetlerinde yöneticilere yardımcı olacak bilgiler sağlar.
GENEL OLARAK MALİ TABLOLARIN (RAPORLARIN) HAZIRLANMASINDAKİ
TEMEL İLKELER
Bilgisayar ve sistem yaklaşımı günümüzde işletmeciliğin her dalında, mümkün olan her
yerde, önemli bir yer kazanmıştır ve konu ile ilgili teknolojik gelişmeler devam etmektedir.
Bunun yanında, her sistemin en iyi bir şekilde kullanılmasın sağlanması için yapılan
çalışmalar önemini hala korumaktadır. Bu çalışmalardan elde edilecek başarı sistemlerin
geliştirilmesinde yer alan analiz ve tasarım süreçlerindeki kişilerin varlığına ve başarılarına
doğrudan bağlıdır. Hatta önemli işletme fonksiyonların teknoloji tarafından yürütüldüğü
pek çok işletmede bile insanların hala anahtar rolü oynadıkları belirtilmektedir.
Konu ile ilgili literatürde, söz konusu ilkeler farklı şekilde gruplandırılmakta, fakat bu
grupları tümünde bazı ortak özellik ve benzerliklere rastlanmaktadır. Söz konusu ilkeler, bu
çalışmada çeşitli görüşlerin9 bir sentezi olarak aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır 10;
a) Raporlarda yer alan bilgiler önemli olmalıdır,
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b) Raporlar düzenli aralıklarda ve kişilere yönelik olarak hazırlanmalı ve sunulmalıdır,
c) Raporlar kısa sürede hazırlanabilir olmalıdır ,
d) Raporlar anlaşılır olmalıdır,
e) Raporlarda yer alan bilgiler doğru ve objektif olmalıdır,
f) Raporlar standart olmalıdır,
g) Raporlar bütünleşik (entegre) olmalıdır,
h) Raporlar ekonomik olmalıdır.
ÖNEMLİLİK
Hazırlanacak raporların sayısı, raporlarda yer alması gereken bilgilerin miktarı, içeriği ve
tasnif edilme şekli her şeyden önce o raporlardan yararlanacak olan yöneticiler için
optimalliği (en uygunluğu) sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bunun için raporların içeriğinde
sadece "önemli" olarak ifade edilebilecek bilgilere yer verilmelidir. Yöneticinin gereksinim
duyduğu bilgilerin eksik ya da fazla olarak yöneticiye raporlanması yöneticinin yanlış kararlar
almasına neden olabilir. Bununla birlikte, raporlarda ayrıntılı bilgilerin yer alması, son derece
önemli bilgilerin gözden kaçırılmasına neden olabilir.
Ancak, "önemlilik" nisbi bir kavramdır. nemsiz olarak kabul edilen bazı bilgilerin başkaları
tarafın dan önemsiz kabul edileceği her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle raporların
sayısı, raporlarda yer alacak bilgilerin içeriği ve miktarı gibi konuların belirlenmesinde
kuşkusuz raporu kullanacak yöneticinin gereksinimi her zaman ön planda olması gerekir.
Bununla birlikte, raporlarda yer alacak konular, diğer konulardan ayrılabilmelidir. Bunun için,
özetle raporu düzenleyenlerin değil, raporu kullananların isteği önemli olmalıdır.
DÜZENLİ ARALIKLAR VE UYGUN KİŞİLER
İşletme içindeki raporlar; saatlik, günlük, haftalık, aylık, üç aylık gibi yönetim kademelerince
önceden belirlenmiş düzenli zaman aralıklarında periyodik ve kişilere yönelik olarak
hazırlanmalı ve ilgililere zamanında sunulmalıdır. Ancak, özel durumlarda gereksinim
duyulan özel raporların hazırlanması da söz konusu olabilir. Düzenli aralıklarla ve kişilere
yönelik olarak hazırlanacak raporların hangi sıklıkta hazırlanması gerektiği de kuşkusuz,
raporu kullanacak olan yöneticinin gereksinimine bağlıdır. Ayrıca, raporun sunulacağı
yönetim kademesinin örgüt yapısındaki yeri, raporun ait olduğu faâliyetin özelliği, raporda
yer alan bilginin hangi süre içerisinde elde edilebileceği gibi faktörler de raporların hangi
sıklıkta hazırlanmasının belirlenmesinde etkili olacaktır.
Düzenli aralıklarla rapor üretmenin yararlarını aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür.
a) Önceden belirlenmiş plan, program ve bütçelerden olan uzaklaşmalar kısa sürede fark
edilebilir ve gerekli önlemler zamanında alınabilir. Örneğin, üretim faaliyeti ile ilgili olarak
hazırlanan günlük raporlar, bir sonraki günün üretim faaliyeti için çok gerekli olabilir.
b) Düzenli aralıklarla hazırlanan raporlar; farklı dönemler arasında, çeşitli bölümler arasında
ve işletmeler . arasında karşılaştırmaların yapılmasını sağlayabilir.
KISA SÜREDE HAZIRLANABİLİRLİK
Raporların içerdiği bilgilerin yöneticilere yardımcı olabilmesinin temel koşullarından bir
diğeri, bu raporların kısa sürede hazırlanarak yöneticilere zamanında ulaştırılabilmesidir.
Bir dönemin sona ermesi ile bu döneme ait raporun hazırlanması arasında geçecek sürenin

belirlenmesinde temel esas, raporun içerdiği fiili durum bilgilerinin yaşandığı an ile bu
durum hakkında karar alınarak uygulamaya aktarılmasına kadar geçecek süredir ve bunun en
aza indirilmesi ideal durumdur.
Yöneticiye zamanın ulaştırılmayan bir rapor, alınan kararın eksik bilgilere dayandırılmasına
veya mevcut olumsuz durumun zamanında belirlenememesine neden olabilir. Ayrıca,
zamanında hazırlanamayan bir raporun yönetim kararların alınmasında herhangi bir yararı
olmayacağı gibi, bu rapor için katlanılan maliyetler de boşa harcanmış olacaktır.
ANLAŞILIRLIK
Düzenlenen bir raporun, bu raporu kullanan yöneticiye, alacağı kararlarda yardımcı
olabilmesi için kolay anlaşılır nitelikte olması da önemlidir. Raporlardan yararlanacak
kişilerin eğitim düzeyleri, uzmanlık alanları ve yetenekleri birbirinden farklı olabilir. Bu
nedenle raporun düzenlenmesi aşamasında, raporun sunulacağı kişinin çeşitli özellikleri göz
önünde bulundurularak; raporu, onun anlayacağı dilde düzenlemekte yarar olacaktır. Bunu
sağlamak için, raporlarda, rakamların sunuluş biçimiyle beraber açıklamalı bilgilere,
yorumlara, grafik ve şekillere de yer verilebilir. Söz konusu raporlarla yöneticiye verilmek
istenen mesaj, yönetici tarafından yanlış anlaşılmış ise, alınan kararların, faaliyetleri olumsuz
bir şekilde etkilemesi her şekilde mümkündür.
DOĞRULUK VE OBJEKTİFLİK
Raporlarda yar alan bilgilerin her şeyden önce kesin doğru, tarafsız ve objektif olması ideal
durumdur. Ancak, bazı bilgilerin kısa sürede doğru bir şekilde sağlanması güç, hatta olanaksız
olabilir. Bu gibi durumlarda kesin doğruyu aramaktan vazgeçip, yönetim kararlarında
yardımcı olabilecek ve doğruluk derecesi yüksek bilgilerin yer aldığı raporların düzenlenmesi
uygun görülebilir. Fakat bu gibi durumlarda, raporlarda yer alan bilgilerin tahminlere
dayandığı ve bu tahminlerin doğruluk derecesinin ne olduğu konusunda raporda açıklayıcı
bilgileri de belirtmekte yarar vardır.
Raporlarda mümkün olduğu kadar kişisel görüşlere yer verilmemelidir. Çünkü bunlar
raporu okuyanı, raporu hazırlayanın istediği yönde yönlendirebilir. Bu durum da doğal olarak
raporlardan istenen etkinliğin sağlanmasına engel olabilir.
STANDARDİZASYON
Hazırlanan raporların şekil ve içerik itibariyle standart olması raporlamadan beklenen
yararlan arttırır. Standardizasyon, raporlarda yer alan bilgilerin kullanıcılar tarafından kolay
anlaşılabilmesine ve dönemler ve bölümler arasında sağlıklı bir karşılaştırma
yapabilmesine katkıda bulunabilir. Ancak raporların zamanla meydana gelen gelişme ve
değişmelere göre sürekli olarak gözden geçirilmesi de gerekmektedir. Örneğin, daha önce
önemsiz olarak kabul edilerek, raporlarda yer verilmeyen bazı bilgiler daha sonraki bir
dönemde önemli bir nitelik kazanabilir. Bu durumda, bu bilgilerin raporlarda yer almaması
raporlardan beklenen faydayı ortadan kaldırabilecektir.
BÜTÜNLEŞİKLİK
İşletme içi raporların içeriğini oluşturan faaliyetlerin tümü bir arada ele alındığında
faaliyetlerin toplu olarak görülmesi sağlanabilir. Bu nedenle raporlama sisteminin de çeşitli
faaliyetleri kapsayan alt sistemlerinin olduğu söylenebilir. Burada önemli olan faaliyetlerin ya
da faaliyetler ile ilgili raporların ayrı ayrı incelenmesi değil, raporların bir bütün olarak
veya birbirlerinin adeta tamamlayıcısı olarak incelenmesi daha yararlı olacaktır.

EKONOMİKLİK
Her faaliyet gibi raporlama faaliyetinin de bir maliyeti söz konusudur. Bir raporlama
sisteminin geleneksel ekonomiklik ilkesine uygun olması ve bu sistemden en az kaynakla
(maliyetle) en çok faydanın sağlanması ideal durumdur. Fakat bir raporun maliyetinin ve
özellikle bir rapordan beklenen faydanın kantitatif olarak ölçülmesi kolay değildir. Bununla
birlikte, kullanılmayan bir raporun işletmeye fayda sağladığı söylenmeyebilir. Raporlama
sisteminde bu gibi raporların olabileceği düşünülerek, raporlama sisteminin sürekli olarak
gözden geçirilmesi ve kullanılmayan raporların raporlama sisteminden çıkartılması yararlı
olacaktır.
RAKAMLARIN YUVARLAKLAŞTIRILMASI
Raporlarda yer alacak rakamların okuyucular tarafından kolay bir şekilde anlaşılmasını
sağlamak amacıyla yuvarlaklaştırılmaları mümkündür. Yuvarlaklaştırma, rakamların sağında
yer alan numaraların atılması işlemidir.11 Raporlarda yer alacak bilgilere dayanılarak alınacak
kararlar açısından, rakamların ayrıntılı biçimde sunulması anlamlı olmayabilir. Hatta ayrıntılı
rakamların okuyucu tarafından geç algılanmasına neden olması gibi bir dezavantaj yaratması
da olasıdır. Rakamların yuvarlaklaştırılmadan sunulduğu durumlarda, raporları okuyanların
bu yuvarlaklaştırma işlemini zihinden yapması da muhtemeldir. Özellikle çok sayıda rakamın
bulunduğu satın alma raporlarında bu zihinsel işlemlerin alacağı vakit, okuyucunun raporu
gerektiği şekilde inceleyememesi gibi bir dezavantajı da beraberinde getirecektir.
Rakamların yuvarlaklaştırılmasında öncelikle çözümlenmesi gereken sorun, rakamların
sağındaki kaç haneye yuvarlaklaştırma işleminin uygulanacağının belirlenmesidir.12 Bu
işlemden gerekli faydanın sağlanabilmesi için öncelikle rakamların hangi hanelerinin kullanıcı
için önemli olduğunun ortaya konulması yararlı olacaktır. Bu nedenle, rakamları oluşturan
önemli ve anlamlı hanelerin yuvarlaklaştırılması, okuyucu için önemli bilgilerin
kaybedilmesine yol açabilir.
Raporlarda yer alan rakamların hızlı ve kolay bir şekilde incelenmesini ve anlaşılmasını
sağlamak amacıyla, genel olarak iki haneli yuvarlaklaştırma yönteminin kullanılması
önerilmektedir. Bu yönteme göre tam sayılarda, bir sayının soldan iki rakamın dışındakiler
"'0" şeklinde yuvarlaklaştırılır. Ondalık sayılarda ise virgülden sonra iki rakama yer verilir.
İki haneli yuvarlaklaştırma yönteminin diğerlerine göre, insan hafızasının iki haneli sayılarla
daha kolay ve çabuk işlem yapabilmesi ve akılda tutabilmesi gibi üstünlüğü söz konusudur.13
Fakat diğerlerinde olduğu gibi bu yöntemde de belirli bir bilgi kaybı mevcuttur. Genellikle
raporların incelenmesinde ve anlaşılmasında elde edilen kolaylık ve hız ile ilgili olarak
sağlanan faydanın bu yöntemde daha etkin olduğu söylenebilir.
KARŞILAŞTIRMALAR
Kontrol amaçlı raporlarda rakamların birbirleri ile karşılaştırmaları söz konusudur.14 Bu
nedenle bu raporlarda, faaliyet bilgileri, bu bilgilerin karşılaştırıldığı standartlar ve farklara
yer verilir.15 Karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan farkların söz konusu raporda mutlak değer
olarak veya bir oran şeklinde ifade edilmesi mümkündür. Ancak her ikisinin de üstün veya
zayıf yönleri söz konusudur. Bunların sakıncalı yönlerini ortadan kaldırmak için her ikisinin
de aynı raporda yer alması düşünülebilir.Bu durumda raporda aşırı bilgi yüküyle de
Göksel Yücel, a.g.e., s.48.
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karşılaşma olasılığı ortaya çıkar. Bunların dezavantajlarını ortadan kaldırmak için, raporun
okuyana göre hangi durumun daha yararlı olacağı, kullanılacak yöntemin seçilmesinde temel
olabilir.
Sonuç olarak, kararların alınmasında ilgililere yardımcı olabilecek etkili raporların
tasarlanmasında kişilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Her şeyden önce raporlarda yer
alacak bilgilerin önemli, düzenli aralıklarda ve kişilere yönelik, kısa sürede hazırlanabilir,
anlaşılır doğru, objektif, standart, bütünleşik, ekonomik, rakamları yuvarlaklaştırılmış ve
karıştırılmış olmasının sağlanmasına özen gösterilmelidir.

MALİYE BAKANLIĞININ SORUNLARI YENİDEN
YAPILANMA VE ORGANİZASYON MODELİ
Hüseyin Perviz PUR
YMM
Türklerin, vergi ve muhasebe ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin Selçuklulardan da daha önceki
dönemlere rastladığı bilinmekte; örneğin, Yusuf Has Hacib tarafından 1064 yılında yazılan
Kutadgu Bilig adlı eserde Maliye Bakanının standartlarının belirlenmiş olması bu yargıyı
doğrular niteliktedir.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan hemen sonra Maliye Teşkilatının ve adil vergi düzeninin
yerleştirilmesi, Türklerin bu konuda ne denli eğitimli ve tecrübeli olduğunu gösteren en açık
örneklerdir.
Altı yüz yıllık Osmanlı Devleti'nin, çöküş sürecine kadar varlıklı ve refah içindeki yaşamını
sağlayan vergi idaresi Teşkilatının en önemli özelliği, kayıt düzenindeki disiplin ve sistematik
çalışma düzenidir.
Osmanlı arşivlerinden henüz son zamanlarda yararlanılmaya başlanması hususu, kaynakların
bilimsel platformlarda yeterince araştırılma konusu yapılmasını engellemiştir.
Çok yakın bir geçmişe kadar yapılan bazı detaylı çalışmalar ise ancak konuya özel ilgi
duyanlar tarafından ele almamıştır. Bununla beraber, Türk Maliye Tarihine ışık tutan Osmanlı
Mali ve İdari Teşkilatı ile vergi nevileri belirlenmiş ve bu konuda bir, takım bilimsel
çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu sistem içinde uygulamadan doğan aksaklıkları giderici
kaynaklar henüz çözülememiştir.
Elde edilen verilere göre, günümüz Maliye Teşkilatı sistemi ile Osmanlı Maliye Teşkilatını
karşılaştırabilme olanağına sahip olduğumuz açıktır. Cumhuriyet dönemi verileri ise büyük
ölçüde yeterlidir.
Türk Maliye Teşkilatının yapısı ve görevlerinin, Batılı ülkelerdekinden pek farklı
olmadığı bilinmektedir, Bazı ülkelerle yapılan karşılaştırmalarda; ülkemiz vergi idaresi ile iç
işlerinden sorumlu idari birinin, birbirinden tam olarak ayrılamadığı ortaya çıkmaktadır.
Osmanlı Devleti'nin eyalet düzenine bağlı idare sisteminden eyalet sorumlusunun bütün idari
birimlerde söz sahibi olması, daha açık bir ifade ile vergi toplamada devlet otoritesinin
ağırlığının mükelleflere hissettirilmeye çalışılmasına dayalı devlet idaresi şekli, Cumhuriyet
döneminde günümüz Maliye Teşkilatında aynen bırakılmıştır.
Bunun nedeni, yeni kurulan Cumhuriyet devletinin en önemli sorunu maddi kaynakların
tamamen yok edilmiş olması hususudur. Nitekim TBMM nin ilk oturumunda kabul ettiği ilk
kanun, vergi kanunu olmuştur. Bugünkü vergi gelirlerinin gayrisafi hasılanın %18 ini
aşamamasının nedenini yalnızca Maliye Teşkilatının yapısal eksikliğine bağlamak hata olur
düşüncesindeyiz. Vergi kanunlarının toplumla uyumu düzeyde ve dengeli olması politik
kararlara bağlıdır. Yürütme organının cesaretle aldığı vergi toplama kararlan adil olduğu
sürece uygulanmıştır. Ancak Vergi Kanunlarının, siyasi yönetimce cesaretle çıkarılmış
olması ve sonucunda kaynaklardan toplanması beklenen vergi gelirlerinin realize edilmesi,
verimli çalışan Maliye Teşkilatına bağlıdır.
Maliye Teşkilatının vergi toplamadaki başarısı ise, maddi olanaklar eğitim, çalışma düzeni,
personel sayısı, donanım ve vergi kanunlarının uygulanabilirliğine dayanmaktadır. Devlet,
vergi idaresini işleterek mali olaylardan toplattığı vergiyi, harcamalar ile yeniden milli
ekonomiye katmakta ve ekonomik çakı vergi gelirleri ile çevirebilmektedir.

Vergi idaresinin vergi toplamadaki başarısızlığı gelir dağılımını bozmakta ve bu ise doğal
olarak sosyal huzursuzluk yaratmaktadır.
Vergi idaresinin yapısal düzeninin verimli çalışması, Devletin milli ekonomi ve fertlerin
refahının arttırılmasına olanak sağlayacaktır. Demokratik düzenin devamı, devletin ihtiyaçları
karşılayan vergiye, fertlerin adil olarak katılması ile gerçekleşecektir.
'Türk vergi idaresinin yerinden yapılanma"sı üzerinde yapılan çalışmalar Osmanlı Devleti'nin
çöküş döneminin reformist hareketi Tanzimat fermanından günümüze kadar gelmektedir.
Beş yüz elli yıl "klasik Maliye Teşkilatı"nı muhafaza etmiş bir devletin günümüze aktaracağı
bilgi birikiminden yeteri kadar yararlanılmış mıdır? Ayrıca, günümüzde en çok tenkit konusu
edilen Vergi İdaresinin vergi toplamadaki başarısızlığının nedeni, Osmanlı Devletinden kalma
eski bir sistem olmasından mıdır? Yoksa modern donanım eksikliği ve idare yetkilerinin
kısıtlanmasından mı kaynaklandığı tartışılmaktadır. Ancak bu tartışmalardan henüz bir sonuca
ulaşılamamıştır,
Cumhuriyet döneminde yöneticiler daima, ülkemizde vergi gelirlerinin azlığından
yakınmışlardır. 1950 yılında "Türk Vergi Sistemi" Batılı anlamda gerçek modern bir statüye
kavuşturulmuştur. Fakat vergi idaresi merkeziyetçi sistem içinde bırakılmış yerli ve yabancı
uzmanların yaptığı çalışmalar değerlendirilememiştir. "Yeniden yapılanma ile ilgili çalışmalar
belirsiz aralıklarla ve birbirinden bağlantısız yürütülmüştür. Tartışmaları, seminer, panel ve
yazılı basında devam eden konunun tartışma ortamından çıkarılarak, bilimsel platformda
araştırılmasında geç kalınmıştır. Dolayısıyla "Vergi idaresinin yeniden yapılanması"
konusunun tartışma ortamından çıkarılarak, bilimsel platformda araştırılmasının toplu bilgi
birikimi sağlayacağı şüphesizdir. Günümüzde Üniversite öğretim üyeleri, yabancı uzmanlar
ile Bakanlık üst düzey yetkililerinin rapor, tebliğ ve yazılarında açıkladıkları üzere vergi
gelirlerinin azalmasında bir başka önemli neden olarak Maliye Teşkilatının yetersizliği
gösterilmektedir.
1966 yılında Dr. İlhan Özer (Maliye Müfettişi) Vergi İdaresi adlı eserin "Giriş" bölümünde;
"Bugüne kadar (Vergi İdaresi) konusu, vergi nazariyatı ile uğraşanlar tarafından ehemmiyet
atfedilip kafi derecede incelenmiş, vergi tatbikatçıları da bu mesele üzerinde ancak son
zamanlarda eğilmişlerdir. Memleketimizde, vergi idaresinin modernleştirilmesi konusunda
çalışmalar, 1950 yılmadan itibaren yapılmış olmakla beraber, son zamanlarda hızlandırılmış
ve 1950'de yeniden organize edilen vergi daireleri kurulmuş ve çalışma sistemini değiştirme
gayretleri başlamıştır.
Aslında, vergi idaresi konusu, daha ziyade vergi tatbikatçılarını ilgilendirmekte, bu sebeple
meselenin akademik münakaşaları yapılmakta ve birçok Maliye ders kitaplarında bu konuya
yer verilmemektedir."1 denmektedir.
Ancak "yapılan çalışmalar" bölümünde de görüldüğü üzere, Üniversitelerimiz bu konuya artık
eğilmiş bulunmaktadırlar. Öneriler ve modellerde fikir birliğine doğru gidilmiştir. "Vergi
idaresi yeniden yapılanmalı"dır. Ancak, bu önemli kararda, fikirlerin birleşemediği nokta
"Model seçimi" dir. Bu kararsızlık içinde idarenin geçtikçe çoğalan sorunları
halledememektedir. Ancak, hala bir kısım bürokratlar vergi gelirlerinin gayri safi hasıladaki
payının % 14-18'lerde kalmasının nedeninin, vergi teşkilatının teknik donanımı eksikliği
ile vergi kanunlarının yetersizliğine dayandığını ileri sürmektedirler. Nitekim bu görüş yeni
değildir. 1950-1952 yıllarında Marshall Planı çerçevesinde yapılan danışmanlıklardan Maliye
Bakanlığı da istifade etmiştir. Yabancı uzmanlar en az bir yıllık çalışma sonucu rapor
yazmışlardır. "Yapılan çalışmalar" bölümünde çok kısa, ancak önemli bir bölümü sunulan J.
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Martin raporunda dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan' a yazdığı mektup raporun giriş
bölümünden önce yer almaktadır. Bu mektubun önemli bir yerinde James W. Martin şöyle
yazmaktadır:
"Raporun yalnız bir bölümünü okumuş olan Bakanlığın genç bir elemanı şöyle demiştir:
"Bakanlık idare amirleri dikkatlerini Kanunlar üzerinde toplamaktadır, siz ise yönetim
üzerinde ehemmiyetle durmaktasınız." Devamla "Heyetimiz bu fikre iştirak etmekte ve eğer
Bakanlık bütün idari imkanlardan azami derecede faydalanmak istiyorsa, kanunları da ihmal
etmemek şartıyla dikkatin böylece yönetim üzerine çevrilmesini tavsiyeyi düşünmektedir."2
Görüldüğü gibi, Amerikalı uzman "önce yönetim" üzerinde durulmasında ısrar etmekte
olduğunu açıklamaktadır. J.W. Martin raporundan azami istifade sağlanmasının arzu edilmesi
halinde beş önemli unsura mali idarenin dikkatle eğilmesini tavsiye etmiştir. Bunlardan
birincisi, Merkezi kontroldür. Burada J. W. Martin "Yakın Türk tarihinin tamamıyla malum
seyri dolayısıyla, Maliye Bakanlığı, daha ziyade mevzuat icabı ve kısmen kendi hareketleri
icabı olarak aşikar bir şekilde, eşi görülmemiş, bir merkeziyetçilik hissine bağlı bir karakter
taşımaktadır." Aynı konu ile bir başka yerde "Saniyen, Taşra teşkilatının başındakilere
uhdelerine düşen mesuliyetlere mütenasip bir selahiyet tanınmamış olup, bilakis bunlar
manasız ve gayri iktisadi usuller, mesela mutad kanun, nizamname ve talimatname
tatbikatının merkezce tasvibini kabule mecbur bırakılmışlardır. Birçok ahvalde bu işi
yapan ise taşradaki memurdan daha az kıdemli bir memurdur. Mesela İstanbul
teşkilatından mütalaaya sunulan bir yazıyı Genel Müdür Yardımcısı tasvip etmektedir. Böyle
bir merkeziyetçi görüşün mühim neticeleri olduğuna burada işaret etmek lazımdır." 3
Bundan tam kırk yıl önce anlatılan bu olay, büyük illerin Defterdarlığı ile Bakanlığın Merkez
Teşkilatı arasında çok yakın örneklerle yaşanmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana
gibi illerde Bakanlık Merkez Teşkilatının merkeziyetçiliği aynen devam etmektedir. Merkez
teşkilatı "İl İdare Kanunundan" kurtulmaya çalışırken, diğer yandan taşra teşkilatına
merkeziyetçi görüşle yetkilerini kullandırmamaktadır. Yalnız, Merkez teşkilatının haklı
olduğu bir nokta, bütün Türkiye'deki taşra teşkilatının İstanbul, Ankara, İzmir illeri ile
karşılaştırılmayacağıdır.
Gerçekten eleman yetersizliği, büyük iller dışında, taşra teşkilatının yaptığı bütün işlemlerin
merkezin kontrolünden geçirilmesi gereğini doğurmuştur. İlleri, oradaki insanların
yeteneklerine göre ayrı ayrı işleme tabi tutamayacağına göre, bütün illere standart işlem
uygulamak mecburiyetinde olan Bakanlık Merkez Teşkilatı, yoğun bir kırtasiyecilik ile
mücadele etmektedir. Ancak, 1988 yılı sonunda Merkez Teşkilatı taşra teşkilatına bazı
yetkilerini kullandırmak amacıyla Vergi Usul Kanunu 188 nolu tebliği ile "1 Ocak 1989
tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 413. maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye
dayanarak." 4
a) Mükelleflere, "Vergi durumları ve uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip
gördükleri hususlar hakkında bilgi vermeleri için Defterdarlıklar yetkili kılınmışlardır.
b) Mükellefler, Bakanlığımızdan değil doğrudan doğruya defterdarlıklardan bilgi
isteyeceklerdir." denilmek suretiyle çok önemli bir kırtasiyeciliği azaltmış ve taşra
teşkilatının yetkilerini arttırmıştır.
Nitekim, kırk yıl önce James W. Martin raporunda, ikinci dikkate değer husus olarak "Daire"
amirlerinin pasif durumu hakkında şöyle demektedir: "Heyetimiz katiyetle şuna emindir ki,
karar verme hakların merkeze bırakılması, eli kolu bağlayan mevzuatın ve müessese
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adetlerinin bir neticesidir; ve eğer fırsat verilirse, Bakanlık amirlerinin çoğu son derece yapıcı
bir yönetim yolunu düşünmek ve tatbik etmek imkanını elde edeceklerdir.5 Uzman aynı
raporunun dikkate değer üçüncü noktası olan "Hayatımdan memnun olmayan memurlar"
bölümünde;
"Hele merkez ve taşra teşkilatında şube ve daire müdürlerine mesuliyetlerine
selahiyet tanınmamış olması düşük maneviyatın mühim bir amili olmuştur."6
J.W. Martin raporunun dikkate değer dördüncü önerisinde lüzumsuz tutulan
beşincisinde ise önemli bir nokta olan aşırı masrafları ileri sürmektedir.
mükelleflerine aşırı derecede masrafların yüklenmesi nedenleri şunlardır:

mukabil bir
demektedir.
kayıtlardan,
Türk vergi

a) Çeşitli tasdikler ve bunu müteakip kırtasiyecilik de dahil olmak üzere merkeziyetçiliğin
icaplarının yerine getirilmesi.
b) Müsbet sevk ve idarenin yokluğu.
c) Zaman zaman yapılan ve sair resmi fakat tesirsiz mütekabil mürakebelere istinaden alınan
idari kararlara gösterilen yetersiz itimad.
d) Bakanlık personelinin maneviyatının bozulması ve bir netice verimsiz çalışması,
e) Bir kayıt tutma sistemi teşkil etmekten uzak çeşitli muhasebe defterlerinin mevcudiyeti.7
"Yapılan çalışmalar" bölümünde ikinci yabancı uzman raporu "White Raporu"dur.
"Birleşik Amerika'nın Dallas Bölgesi Vergi Dairesi Müdürü B. Frank White Maliye Bakanına
verdiği 2 Aralık 1963 tarihli raporunda "Türkiye Vergi İdaresinin Islahı" ile ilgili çok önemli
fikirler serdetmektedir.8
"White, en ehemmiyetli tenkit noktasını, "Türkiye'de vergi idaresinin ıslahı konusunda en
önemli engeli, Maliye Bakanlığı, bünyesi içinde dikkati münhasıran gelir, konularına
hasretmiş bir teşkilat biriminin mevcut anlayışına bağlamaktadır.9
White önerdiği organizasyon şemasında Bakanlığın merkez teşkilatında ikinci bir müsteşar
olarak "Gelir Müsteşarlığı" ve ona bağlı "Vergi Daireleri" oluşturmaktadır. Böylece model
yukarıdan aşağıya basit şekilde,
Başkan
Gelirler Müsteşarı
Bölge Gelir Müdürü
Vergi Dairesi Müdürü
olmaktadır. Ancak, White bu modelde Bölge Gelir Müdürlükleri ve Vergi Dairesi
Müdürlüklerinde beyanname denetimi konusunda titizlikle durmaktadır.
White raporunda "Gelir teşkilatına, taşrada Valiler, Kaymakamlar, Defterdarlar ve Mal
Müdürlerinin karışamayacakları, bu teşkilat her anlamda müstakil hareket edebilecektir."10
denmektedir.
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Vergi reform komisyonu ile Gelirler Genel Müdürlüğünün benimsediği White Modeli ile ilgili
çalışmalar ve tebliğler (üçüncü bölüm) "yeniden yapılanma konusundaki çalışmalar"
bölümünde ayrıca verilmiştir.
Yalnız o görüşlerde Defterdarlık 'ın Teşkilatı içinde yer alıp almayacağı çok açık bir şekilde
belirtilmemiştir.
Yapılan çalışmalar ile önerilen modellerde 1952 yılından bu yana Maliye idaresinde
halledilmeyen sorunların organizasyon şemasından çok iç yapılanmada çalışma koşullarının
yetersizliğinden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır, Organizasyon şemasında en çok tenkit
edilen konu ise Maliye Bakanlığın Taşra teşkilatını idare etmekte İç İşleri Bakanlığına bağlı
kalmasıdır. Ancak, taşra teşkilatı ise sorunlarının yarı bağımsızlıktan çok merkez ile olan
yetki sorunlarının ve Mali olanakların yetersizliğini ileri sürmektedirler. Valilerin ve
kaymakamların vergisel işlemlere karışmadığını, yetkilerini memur atama, sicil amiri
görevlerinde kullandıklarını belirtmektedirler.
Osmanlı döneminde eyaletlerin ayrı bütçe modeli uygulamasında giderlerin ödenip
ödenmemesinde valilerin sorumluluğunun Cumhuriyet döneminde tek bütçe ile
halledilmesinden sonra Maliyenin bu baskıdan kurtulduğu açıklanmaktadır.
Yeniden yapılanmada sorunların toplandığı yer Maliye ve Gümrük Bakanlığının Taşra
Teşkilatı olan Defterdarlıklar İl Vergi Daireleridir. Merkez Teşkilatında vergilerin
toplanmasında görevli Gelirler Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yetki konusunda
bütünüyle hakim olamaması yapılanma sorunu olarak karşımıza çalışılmaktadır. MGB
Gelirler Genel Müdürlüğünce Defterdarlıkların görevlerinin bölündüğünün, vergi toplamaya
vakit ve emek ayrılmadığı ileri sürülüyor ve "Bölge Gelir Müdürleri" modeli öneriliyor. Daha
doğrusu Gelirler Genel Müdürlüğünün bağımsız bir birim olarak sadece vergi toplama işi ile
uğraşacak teşkilatlanma modeli ile yurt çapında yapılaşma ihtiyacı göz ardı edilecek bir öneri
değildir. Bu model bilindiği üzere birçok batılı ülkede uygulanmaktadır.
Ancak dikkatli incelenecek olursa bu ülkelerde devlet idaresinde eyalet sistemi çoğunluktadır.
Nitekim birçok ülkede eyaletler kendi bütçeleri için vergilerini toplar, bir kısmını kaynağında
tüketirler. Bizde de emlak vergileri bu uygulamada ileri bir adımdır.
Osmanlı devletinin uyguladığı eyalet yönetimine oldukça benzeyen bu idare sisteminin
ülkemizde geçiş dönemi süreci denenmeden uygulamaya geçirilmesi, Merkezi idareyi
yönlendiren en başta Anayasa olmak üzere birçok hukuki prosedürün değişmesine
bağlıdır. Belli bir modeli bir pilot bölgede uygulamadan veya bazı değişikliklere kısa
fasılalarla dikkatli ve temkinli ve ancak aksaklık halinde anında geri dönülebilecek
elastikiyetle başlamadan yaklaşık yedi yüz yıllık taşı yerinden oynatmak oldukça zordur.
Sonucu devletin bütün idari birimlerine yansıyacağından doğacak aksaklıkların telafisi de zor
olacaktır.
Bugün taşra teşkilatının Defterdar, Defterdar Muavinleri, Gelir Müdürleri, Muavinleri Vergi
Daireleri müdürleri ve muavinler, mal müdürlerinin tayinleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının
Merkez Teşkilatı tarafından yapılmaktadır.
Ancak şefler ile alt kademe vergi memurları vilayet memurları statüsündedir.
Defterdarlık kurumu kaldırılmadan da bu ikili yönetim modeli halledilebilir. Gelirler Genel
Müdürlüğünün Merkez teşkilat hüviyetinden "bağımsız" bir model olarak yurt çapında
teşkilatlanmasına model aramak gereği vardır. Vergi toplamada bürokrasideki gecikme,
vergilerin hazineye masraf payı yüksek oranda intikaline neden olmaktadır.
Defterdarlık kurumunun kaldırılması demek, Maliye Bakanlığının il ve ilçelerde görevinin
yapılması ki bu da bütçenin sarflarının hangi yöntemle halledileceğinin sorusunu önümüze

getirmektedir. Defterdarlıklara bağlı, muhasebat, Milli emlak, Personel ve muhasebat
müdürlüklerinin görevleri Gelirler Genel Müdürlüğü yetkisine bırakılmayacağından bu
hizmetlerin nasıl ve kim tarafından yapılacağı ortada kalan sorun olmaktadır.
Defterdarlığın vergi toplamaktan daha önemli görevi devletin mal varlığının illerde ve
ilçelerde "muhafızı" olmak görevini sürdürmesidir.
Örneğin Milli Emlak arazilerinin kanunsuz işgallerinin denetlenmesi işgal edilerek çok
yüksek haksız kazanç elde edilmesine neden olmaktadır. Bu olay, küçümsenmeyecek
boyutlara varmıştır. Devlet bütçesinin %47'sini karşılayan İstanbul Defterdarlığı bu
yoğunluğa örnek modeldir. Altı yüz yıl Osmanlı devletinin başşehri olmuş, çeşitli din, dil ve
ırkta olan insanların beraber yaşadığı bu şehrin nüfus değişimi sonrası milli emlak varlığı da
önemli problem olmaktadır. Yoğun göç akımı ve gecekondulaşma hazine arazilerinin
bedelsiz el değişimini hızlandırmaktadır. Gecekondu alanlarının genişlemesi devletin mal
varlığının her gün bedelsiz el değiştirmesi ve yok olmasıdır. Devlet bir yandan vergisini
alamamakta , iken, diğer yandan mal varlığını muhafaza edememekte ve varlık göz göre
göre çalınarak azaltılmaktadır. Merkezdeki Baş hukuk Müşavirliği ve muhasebat Genel
Müdürlüğünün il bazındaki taşra kuruluşu olan muhasebat müdürlüklerinde bu el
koymaların hukuki yoğunluğu da altından kalkılamayacak düzeydedir. Defterdarlık bu
arazilerin korunmasında İç İşleri Bakanlığı ile koordinasyon yapmadan mücadele edemez.
Defterdarlık illerdeki bütün devlet memurlarının ücreti, devlet ihale bedelleri, milli emlak' ın
kontrolü ve muhafazası ile uğraşırken diğer yönden vergi tahsilatındaki donanım ve
kadroların eksikliği ile yoğun bir hizmeti görmek zorunda kalmaktadır.
Şüphesiz, illerimizdeki Defterdarlıkların tamamında aynı sorunların mevcut olduğu
söylenemez. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Eskişehir vs gibi sanayi ve
ticaret alanında gelişmiş, mükellef sayısı yoğun olan illerin Defterdarlıklarının iş kapasitesi
diğer küçük illerle karşılaştırılmamalıdır.
Vergi dairelerinin iş hacmi, uzlaşmaları, ihtilaflı işler, vergi uygulama problemlerinin mali
görüş bildirmeleri topluca İstanbul Defterdarlığına gelmektedir. Keza, Ankara, İzmir, Adana,
Bursa defterdarlıkları da iş kapasitesi yönünden aynı yoğunlukta bulunmaktadır. Buna
karşılık yurdumuzun doğu bölgesindeki defterdarlıklar daha çok bütçeden ödemeleri
yapma ve kontrol görevlerini yerine getirirler. Ancak onların da en önemli sorunu diğer
Büyükşehir defterdarlarında olduğu gibi idari birimlere bütçeden ayrılan tahsisatı dağıtırken,
kendisine ayrılan payın yetersiz olmasıdır.
Yeniden yapılanma ve organizasyon modeline geçmeden önce, bu bölümde Maliye ve
Gümrük Bakanlığının sorunlarının ele alınması gerekmektedir.
Sorunları devam ederken Bakanlığın organizasyonunun başarılı olamayacağı inancındayız.
Dolayısıyla, sorunlar ve önerileri kısaca belirtmekte yarar görmekteyiz.
A - Personel Sorunu: İdari birimler arasında eğitim seviyesinin ortadan kaldırılması için
maliye meslek lisesi ve maliye yüksek okullarının, üniversitelerle işbirliği yaparak yetenekli
memurlar yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu memurların ücret sorunu "özel Personel
Yasası" ile çözümlenmeli, yüksek ücretlerle yetenekli memurların idarede kalması
sağlanmalıdır.
B - Mali Olanaklar Sorunu: Vergi İdaresinin modern tesis ve donanımına kavuşturulması
amacıyla bütçeden fayda/Maliyet oranında pay alınmasının temin edilmesidir. Dinamik, güler
yüzlü personel için çalışma saatlerinin kısaltılarak part -time uygulamasına geçilmelidir.
C - Denetim Sorunu: Denetim eleman sayısının arttırılması ve denetim mükellefler nezdinde
rutin hale sokularak sürpriz olmaktan çıkarılmalıdır.

Ayrıca 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik" kanununun işlerliği sağlanmalıdır.
D - Mevzuat ve Bilgi İletişim Sorunu: Vergi Kanunlarımın değişikliği Anayasal güvenceye
alınmalıdır. Vergi idaresinin yayınladığı mukteza (özel görüş) iç genelge ve denetim
uzmanlarının danışma kurulu raporları yayınlanarak kamuya açık hale getirilmelidir.
İstihbarat arşivi çalışmaları hızlandırılarak "Genel Beyanların "çapraz denetimler"le gelir
dengesi dağılımında seviye farkları giderilmelidir. Mükellefler ve toplum "Vergi Bilinci"
konusunda eğitilmelidir.
E - Bağımsızlık Sorunu: Vergi tasarılarının kanunlaşmadan önce tartışılacağı "Vergi Danışma
Kurulu" kurularak vergi idaresinin, siyasi idarenin baskısından kurtulması sağlanmalıdır.
F - Yetki ve Görev Dağılımı Sorunu: Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1980 öncesinde
olduğu gibi mali ve ekonomik etkinliğinin artırılması amacıyla "Hazine birimi" tekrar
bakanlık teşkilatında yer almalıdır.
ve son olarak;
Yeniden yapılanma ve organizasyon başlığında belirtilen merkezi idare ile taşra teşkilatı
arasında yetki dağılımı sorununun çözümlenmesi yolunda atılan olumlu adımlar (Vergi Usul
Kanunu 188 nolu tebliği gibi devam ettirilmesi gereklidir. Defterdarlar ve vergi dairelerinin
sorumluluklarının gereği olan yetkilerinin de Merkezi Teşkilatça kullandırılabilmesi olanağı
sağlanmalıdır.
Örneğin, defterdarlık illerde Maliye ve Gümrük Bakanlığını temsil eden birim ise, defterdar
bakan adına vereceği kararlarda yetkisini kullanmalıdır. V.U.K.’ le 188 nolu tebliğ ile
defterdarlıklar, mükelleflere vergi durumları ve vergi uygulaması ile müphem ve tereddütlü
konularda vereceği yazılı görüş (mukteza) lerin, genel mukteza olarak bakan adına imzalı
etkinlikte olması sağlanmalıdır. Bilindiği üzere mükelleflere bakan adına onaylı verilen
muktezalar, denetim elemanları dahil bütün bakanlık birimlerince uygulanmaktadır.
Gerekli görülen ve uygulama alanı geniş olan konularda verilen muktezalar uygulama birliği
sağlayacaktır. İster özel, ister genel bütün muktezaların özel bilgiler dışında yayımlanması
şartını burada da tekrar bildirmekte yarar görmekteyiz.11
SONUÇ:
Bilindiği üzere, ülkemiz 1949 yılında gerçekleştirdiği vergi reformu ile batılı anlamda vergi
sistemini benimseyerek uygulamaya geçirmiştir.
Bu reformist hareket, 1926 yılından beri uygulanan vergi idaresinin takdir esasına dayalı
kazanç vergisini kaldırarak yepyeni bir modeli cesaretli başlatan "Beyan Usulü" sistemidir.
Bu ilk uygulama o dönemler mükellefler tarafından tepki ile karşılanmış ancak vergi
idaresinin direnmesi sonucu reform gerçekleştirilebilmiştir. Şüphesiz Cumhuriyet
İdaresi'nde, Osmanlı döneminde yıpranmış olsa bile kurulu bir vergi idaresi kalmıştır. Fakat
vergi idaresinin eğitim uygulaması ve teşkilatı takdir ağırlıklı sisteme göre düzenlenmişti. Her
ne kadar 1934 yılında kazanç vergisinden beyan usulü başlatılmış ise de bu usul gerektiği
şekilde genişletilememiştir. Çünkü, kazanç vergisi o dönem Fransa'dan alınmış bir vergi
sistemi olup temel vergi idaresinin takdir esasına dayanmaktaydı.
1949 yılı vergi reformunun hazırlıkları 1942 yılında Prof. Nuemark ve müşavir hesap uzmanı
Ali Alaybek tarafından başlatılmış, teşkilatının denetim kurulları takviye edilmiş, vergi
dairelerinin eğitimi ve organizasyonu 1949 yılında tamamlanmıştır. Bu 7 yıllık süre içinde
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vergi idaresinin yanında mükelleflerin meslek odaları ile de temasları yapılarak konferanslar
ve hatta kongreler düzenlenerek "Beyan Usulü" tanıtılmaya çalışılmıştır.
1950-1970 yıllan arasında vergi sistemi başarı ile uygulanmış, ancak "vergi idaresinin
yapılanması” tamamlanamamıştır. O dönemde başlayan çalışmalar, 1970 yılı sonrası
ekonomik gelişmelere ayak uyduramayan vergi idaresinin yapılanma modelinde başarı
sağlayamamıştır. Kanunlar ekonomik olaylara uygun olarak süratle değişiyor, ancak idarenin
yapısal modeli sabit tutuluyordu. 1970 sonrası vergi gelirlerinde düşme eğilimi baş gösterince
vasıtalı vergiler ve servet vergileri uygulaması ile bütçe açıklarını kapama modeli ve hatta
alışkanlığı hükümetler tarafından benimsenmiştir. Bakanlar Kurulu kararlarıyla vergi
nispetleri kolaylıkla enflasyona paralel biçimde ayarlanır hale getirilebilmiştir.
Hükümetlerin bu yolu bulmaları onları belli ölçüde rahatlatmış ve "vergi idaresinin
yapılanma” çalışmaları unutulmuştur.
1980 sonrası Maliye Bakanlığında en önemli ekonomik birim olan hazine müstakil bir
müsteşarlık haline getirilerek vergi idaresi yalnızca vergilerin toplanmasından sorumlu
tutulmuştur. Bu dönemde de 1970 sonrası başlatılan vasıtalı vergi alma alışkanlığı daha da
genişletilerek "Beyan Usulü'ne dayalı üniter sistem, sedüler sisteme dönüştürülmüştür. Siyasi
yönetimin vergi idaresine dokunmadan, idareten teşkilat problemlerini askıya alarak "Salma
Vergi Sistemi” alışkanlığı maliye teşkilatına ekonomik politikalardaki etkinliğini yok
etmiştir. Böylece ülkemiz vergisiz kazançların kol gezdiği "Serbest piyasa modelinde" vergi
cenneti olmuştur, gelir dağılımı bozulmuş, sosyal dengeler kaybolmuştur.
" Vergi idaresinin yeniden yapılanması” vergi gelirlerinin toplanmasında rol oynayan. üçlü
dengeden yalnız bir tanesidir. Diğer ikisi bilindiği üzere vergi kanunları ve mükelleftir.
Her üç unsurdan birinin geride kalması vergi gelirlerinin azalmasına neden olur. Mükellefin
dürüstlüğü eğitim ile sağlanır. Vergi kanunları, taviz veremeyen hükümetlerce düzeltilebilir.
Ancak vergi idaresinin yeniden yapılanması uzun araştırma ve incelemeler gerektiren bir
çalışmadır. Günümüzde ise sorun öncelikle vergi kanunları ve mükellefle başlamaktadır.
Mükelleflerin beyanname verme alışkanlığı yok olmuştur. Vergi kanunları ise içinden
çıkılmaz durumdadır.
Kanımızca vergi düzeninin sağlanmasında öncelik sırası olmaksızın vergi idaresi vergi
kanunları ve mükelleflerle ilgili düzenlemeler beraber yürütülmelidir.
Vergi idaresinin sorunları çözümlenebilir bir düzeydedir. Bunun nedeni idarenin geleneksel
muhafazakar yapısıdır. Vergi idaresi disiplinli çalışma temposu ile çalışmalarını sürdürmüş
sorunlarını kendi içinde halletmiştir. Son on yılda belge düzeninde yapılan değişiklikler, yazar
kasa uygulaması ve en önemlisi KTV başarısı buna en açık örnekler olarak gösterilebilir.
Bununla beraber maliye teşkilatının vergisiz ekonomik politikalarda etkinliği kalmadığından
vergi idaresinin yapısı göze fazla batmamıştır.
Artık bütçe açıklarının iç ve dış borçlanmalarla kapatılır hale gelmesi, vergi gelirlerinin daha
çok vasıtalı vergilerle bütçenin yüzde 70'ini karşılayabilmesi enflasyon baskısı bugün siyasi
yönetimde ve ekonomik birimlerde en fazla gündemde olan; devletin giderlerinin artışını
artık ne vergiler ve ne de borçlanmalar karşılayabilmektedir. Yapılacak ciddi vergi düzeni
değişikliğini ise bugünkü maliye teşkilatı kadro ve teknik donanımı ile yürütemeyecektir.
1950 yılından beri ihmal edilmiş olan "Vergi idaresinin yeniden yapılanması"nın artık günü
gelmiş ve gecikmeler gün hesabına inmiştir.

Önerimizde de belirttiğimiz üzere öncelikle sorunların çözümlenmesi, bundan elde
edilecek sonuçlara göre yapısal değişikliğe gidilmesinde yarar görmekteyiz. Bu konudaki
görüşümüze göre;
Vergi idaresinde büyük bir bilgi birikimi ve deneyim vardır. Ayrıca idarenin "Yeniden
Yapılanma"ya karşı tutumu olumlu olup bunu herkesten çok kendileri istemektedir.
Böylesine iyi niyetli yaklaşımın ise "Vergi idaresinin yeniden yapılanmasını" başarıya
ulaştıracağı inancını taşımaktayız.

ÖZELLEŞTİRMEYİ ENGELLEYEN
FAKTÖRLER
Yrd. Doç. Dr. Sadettin SALIK
Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas Mes.Yük.Okulu Ögr. üyesi
l. GİRİŞ
Sanayileşmiş ülkelerde özelleştirme genelde sanıldığından daha çok yaygın olmakla beraber,
gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde özelleştirmenin yayılmasını önleyen
sayısız engel de söz konusudur. Bunlar içinde mevcut statükoyu devam ettirme taraftarı
olanların kabul ettiği bazı basit anlamalar yanında gerçek anlamda bazı faktörler de söz
konusudur. Biz burada, özelleştirme faaliyetlerini sınırlandıran bu faktörler üzerinde
durmaya çalışacağız.
2. ÖZELLEŞTİRMEYE İLİŞKİN YANLIŞ ANLAMALAR
(I) "Rekabete olanak verecek sayıda satıcı olmayacaktır." Bu savın söylemek istediği,
tüketicilere zarar verecek tekelci (monopolcü) ya da dugopolcü duruma doğru giden bir
alanda faaliyette bulunmak için bir avuç şirketten sadece birisinin yeterli ya da istekli
olacağıdır.
Bu görüşün getirdiği ilk sorun, sürekli bir devlet monopolünün geçici özel monopolden
daha iyi olduğu düşüncesidir. Bürokrasilerin gerçekte nasıl işlediğine ilişkin yapılan
sayısız çalışmalar, devlet memurlarının genelde girişimcilerden daha özgecil1 ya da aydın
olduklarına ilişkin saf inancı ortadan kaldırmaktır. Devlet monopolü sürekli olduğundan,
verdiği hizmet pahalı ya da düşük kalitede olsa dahi tüketicinin alternatif beklentisi yoktur.
Bu nedenle hizmeti, rekabeti olanaklı kılacak şekilde bir ya da bir kaç özel şirkete devretmek
tüketiciye hiç değilse bir iyileşme sağlayacaktır.
(II) "Kamu hizmetlerinin çoğu doğal tekellerdir."
Bu sav hakkında sorulması uygun olabilecek iki soru vardır. Öncelikle söz konusu hizmetler
gerçekten de doğal olarak monopol mudur? Ve ikinci olarak öyle olsalar bile, kamu
teşebbüsünün elinde olmaları en iyi yol mudur?
Kamu hizmetlerini gerçekleştirenler tarafından, alanlarının doğal tekel2 (2) olduğu savı
rekabeti önlemek amacı ile sık sık ortaya atılmıştır. Bu sav ABD'deki havayollarının,
demiryollarının, otobüs işletmelerinin, nakliyat ve taksi hizmetlerinin yıllarca kamu yararı
türünde yönetilmesine neden olmuştur. Bu durum, tüketicilerin büyük bir kısmı için verilen
hizmetlerin genişlemesini ve ortalama fiyatların düşük olmasını sağlamıştır.
Zaman içerisinde, telekomünikasyon gibi geleneksel kamu hizmet kuruluşlarımın rekabete
açılması ile hem elektrik şirketlerinin kendi aralarındaki sınırlı rekabet ve hem de TV
şirketleri arasındaki sınırlı rekabetin araştırılması sonucunda bu alanlardaki fiyatların daha
düşük seviyede olduğu ve tüketicilere karşı daha hassas bir tavır takınıldığı gözlenmiştir. Bu
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Ortalama maliyeti daha düşük olan büyük ölçekli tekel.

nedenle, verilen kamu hizmetlerinin doğal tekel olduğu savlarına şüpheyle bakmalı ve
hizmeti daha iyi sağlamaya aday kimseleri sağlayamayanlara karşı kesinlikle3 korumalıdır.
(III) "Kamu hizmetleri kâr amacı değil, hizmet amacını gütmelidir. Bu görüş açıkça duygusal
ya da ideolojik olduğu gibi gerçekte uygulama olanağı da sınırlıdır. En hassas hizmetler dahi,
ister bir cerrahın yeteneği, ister bir din adamının şefkati olsun, düzenli bir gelir ile
ödüllendirilmektedir. Yoksul kalmaya yemin edenler ya da her şeyden el etek çekenler hariç
herkes "kâr amacıyla ticaretle ya da bir meslekle uğraş verirler."
Üretken
ekonomileri
durgun ekonomilerden ayıran insan yeteneklerinin gerçek
gereksinmelerini belirlemek ve karşılamak yolundaki motivasyonun varlığıdır. Bir toplum
bazı alanları özelleştirmeye tamamen kapatırsa, o toplum kendisini yeniliklerden ve
yaratıcılıktan da yoksun bırakılmış olacaktır.4
Sözü edilen bu yanlış anlamaların her biri ister hizmet veren durumdan sözleşme yürüten
duruma geçmek isteyen bir bürokrasi ya da rakip şirketlerin gelişmesini önlemeye çalışan
serbest tekelci olsun, özelleştirmeye karşı çıkanların işine yarayabilecek niteliktedir. Ne
var ki, her iki durumda da bu savları hem teoriden hem de somut delillerden yararlanarak
çürütmek olanaklıdır.
3. ÖZELLEŞTİRMENİN YOLUNA ÇIKAN GERÇEK ENGELLER
Hizmetlerin kamu teşebbüsünden özel teşebbüse devrini kısıtlayabilecek bazı gerçek
engeller5 söz konusudur. Bunlar;
-Yanıltıcı maliyet hesabı
-İşten çıkarma ve işsizlik korkusu
-Rüşvet korkusu
-Yasal sınırlamalar
-İdari sorunlar
-Yasal yapıdaki yetersizlikler
-Finansman yokluğu olarak sınırlanabilir.

3.1 Yanıltıcı Maliyet Hesabı
Özel teşebbüsün daha ucuz hizmet vereceği savı, çoğu kez hizmet veren kamu sektörü
tarafından karşı savlarla yanıtlanır. Devlet tarafından sağlanan hizmetlerin maliyeti;
-Fiyatı, maliyet olarak belirtmek,
- Genel

giderlerin göz ardı edilmesi,

-Emeklilik giderlerinin hesaba katılmaması,
-Sermaye giderlerinin göz ardı edilmesi,
-Yanlış ya da eksik hesaplama
Robert Boole; The Political Obscls to Privatiıation (der) Steve H. hanke; Privatization and Devlopment,
Institute For Contemporary Stu- dies, San Fransisco, Califonıia, 1987 s. 35
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Geniş bilgi için bkz. (der) Steve H. Hanke; Privatization and Development. s. 36-44

gibi nedenlerden herhangi birisinin göz önünde bulundurulması ile düşük gösterilmektedir.
Yukarıdaki nedenler dikkate alındığında, söz konusu edilen hizmetin kamu teşebbüsü ve özel
teşebbüsçe ayrı ayrı yerine getirilmesinin gerek maliyetleri hakkında gerçekçi bir fikir
edinilebilir. Böyle bir karşılaştırmanın, bu alandaki faaliyetleri karşılamak bakımından
değil de, bu konuda bilgisi olan ancak konuyla ilişkisi bulunmayan üçüncü tarafça (örneğin
bağımsız bir muhasebe şirketi) yapılması gereklidir.

3.2 İşten Çıkarma ve İşsizlik Korkusu
Özelleştirmenin maliyeti düşürmesinin bir nedeni de kamuya ait teşebbüslerin çoğunlukla
kadrolarında fazla işgücü istihdam etmeye eğilimli oluşlarıdır. Yöneticilerin görevlerini
fiyat/fayda dengesini en iyi kuracak şekilde değil de, mümkün olduğunca iş olanağı sağlamak
olarak görürler. Bu durum doğal olarak, işi yapmak için gerekenden fazla kişiyi işe almak gibi
iş konularında himayeci politikaların uygulanmasına yol açar.
Kaynakların israfı ülke ekonomisine yarar getirmez. Altı kişi tarafından yapılabilecek bir işte
on kişi çalıştırı0lıyorsa, fazla olan dört kişi başka alandaki üretken bir işte istihdam
edilemeyecektir. Sonuçta aldıkları ücret üretkenliklerine karşı verilmiş olmayacaktır. Eğer
kamu bürokrasisinde insanlara yaptırılması gerekmeyen işler için maaş veriliyorsa bu
insanları yetenek ve hizmetlerinden yoksun bırakır. Kısa vadede bu politika o insanlara iş
olanağı sağlar, ancak uzun vadede onların başka alanlarda üretken olarak çalışmalarına engel
olur. İşletmede temel amaçlardan biri olarak verimlilik yerine iş olanağı tercih edilmemelidir.

3.3 Rüşvet Korkusu
Özelleştirmenin sözleşme yoluyla dışa açılma biçiminin mevcut tehlikelerinden birisi, teklif
verenlerden birinin sözleşmeyi açan kuruluşla gizlice anlaşarak, olmayan yollardan
sözleşmeyi alması olasılığıdır. Genelde uygulama böyle olmasa da, özelleştirmeye karşı
olanlar böylesi olayların halka duyurulması için fazla çaba sarf etmekte ve sayıları az olan bu
örneklere dayanarak tüm olayı gözden düşürmeyi ümit etmektedirler. Bu duruma getirilecek
çözüm, kesin ve açık prosedürler ile tercih için yazılı ve objektif kıstaslar getirmek ve
bunların uygulanıp uygulanmadıklarını özenle takip etmektir.
3.4 Yasal Sınırlamalar
Belli bir hizmetin hükümetçe sağlanmasını zorunlu kılan kesin yasal sınırlamalar,
özelleştirmeye getirilen başlıca engellerden birisidir. Bazı durumlarda idari hukuk, hizmetin
özel teşebbüsçe verilemeyeceği konusunda belirsiz olabilir. Böyle durumlarda özelleştirmenin
gerçekleştirilebilmesi için yasama konusunda reform için araştırma yapılmalı, taslaklar
hazırlanmalı ve yeni yasalar yürürlüğe konmalıdır.
3.5 İdari Sorunlar
Özelleştirmeye bir başka engel de, hükümetçe çıkartılan yönetmeliklerin uygun olmamasıdır.
Birleşik Devletler' deki belediye otobüs sistemleri bir zamanlar tamamıyla özel teşebbüse ait
iken, otobüs hizmetinin doğal tekel olduğuna ilişkin yanlış düşünceyle hareket eden yerel
yönetimler, otobüs şirketlerine sert fiyat kontrolleri uygulayarak, katı hizmet şartları
getirmişlerdir.
Günümüzde ulaşım konusunda çalışan iktisatçılar, şehir içi ulaşım için eski kamu yararı
modelinden çok, rekabetçi bir modeli savunmaktadırlar. Kamu yetkililerinin rekabeti, devletin
ayarlamaları ve fiyat kontrollerine karşı bir "alternatif” olarak anlamalı ve hizmet sağlamak
isteyenlerin istekli davranmalarını sağlayacak teşviklerde bulunmalıdırlar. Aynı şekilde, yasal

tekeller olarak faaliyette bulunan büyük ölçekli KİT'lerin devlet elinden çıkarılmasında, kamu
politikasını belirleyenlerin rekabet yolunu açmaları da önem taşır.
3.6 Yasal Yapıdaki Yetersizlikler
Özelleştirme, girişimcilerin yeterli sayıda tüketicinin gereksinimini temin ederek, kendi
yaptıkları harcamayı karşılamak ümidiyle gelişen bir teşebbüse katılmak üzere mali
kaynaklarını riske atma isteklerine dayanır. Ancak girişimcilerin ve onlara para temin
edenlerin bu riski alıp almamaları büyük ölçüde, çalışacakları alanın yasal yapısına
bağlıdır. Özel mülkiyet hakkı ve sözleşmelerin bozulmazlığı yasalarla korunup, tarafsız ve
pürüzsüzce işleyen bir yargı sistemi ile desteklenmemişse girişimciliğin gelişmesi
olanaklı değildir. Yargı yollarına başvurmanın kolaylaştırılması, daha kuvvetli yasal koruma
tedbirlerinin getirilmesi, yatırımı cezalandırmayacak ve insanlara girişimci olmak ve kamu
hizmetine yatırım yapmakla kâr etmek şansını verecek bir vergi yasasının hazırlanması
gereklidir. Bu durum özelleştirme reformlarını teşvik edici bir unsur olabilir.
3.7 Finansman Yokluğu
Özelleştirmeyi engelleyen en önemli faktörlerden biri de uluslararası kredi kurumları ve
uluslararası bankaların mali yardımda bulunmayışlarıdır. Çoğunun paralarını girişimcilere
vermekle riske etmek yerine, hükümetlerden ödenek toplamayı tercih ettikleri görülmektedir.
Gelişmiş mali piyasalara sahip olmayan ülkelerde bu kredi kurumları adeta tek mali kaynaktır.
Günümüzdeki Dünya Bankası ve Asya ve Afrikalı kalkınma bankalarının temsilcilerinin
özelleştirme konulu konferanslara katılmaları ve diğer çalışmalar, uluslararası kredi
kurumlan açısından bir değişimin yaşanmâkta olabileceğini göstermektedir. Son on yılda bu
kurumlar, KİT'lere verdikleri borçların sürüncemede kalmaları veya ödenmemeleri oranında
zarar görmüşlerdir.
4. SONUÇ
1970'li yılların sonunda dünyada kamu işletmelerinin özel kesime devri düşüncesi ve bu
yönde uygulamaların yaygınlaşması gözlemlemekle birlikte; kamu işletmelerinin mali, siyasal
ve sosyal açıdan amaçları özelleştirme faaliyetlerinin gelişmesinde önemli sorunlar
oluşturmaktadır.6
Özelleştirmenin yaygınlaşması için, uygun bir çevrenin oluşturulması ve çeşitli çıkar
gruplarının destekleri sağlanmalıdır. Sermaye piyasasının gelişmesine yönelik yasal ve
yönetsel tedbirlerin alınması ile özelleştirme sonrasında toplumda oluşacak yanlış anlamaların
giderilmesi de gerekmektedir.
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ZORAKİ DAVETLİ: ENFLASYON
Masis YONTAN
SMMM
Yaşamı çekilmez hale getiren çokça insanları yaşamlarından bıktıran ama kimilerini de
sevindiren ve kısaca hayat pahalılığı denen enflasyon artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası
oldu.
Uygulanan ekonomik politikaların yanlışlıkları sonucu meydana gelen gelir dağılımındaki
korkunç adaletsizlik ve dengesizlikler, yatırımsızlık ve belirsizlikler ortamında ülkenin uzun
vadeli gelişiminin önünü tıkadığı gibi, ekonomi, eğitim, sağlık, adalet ve sosyal güvenlik
kurumlarını işlemez hale getirmiştir.
1960'lı yıllarda başlayarak 1970'li yıllarda hız kazanan ulusal para biriminin yabancı para
birimlerine karşı mevcut alım gücünün düşürülmesi olan devalüasyon ile yaşamımıza giren
enflasyonist ekonomik yaşam, 1980'li yıllarda özellikle 24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe
konulan ekonomik program paketi ile birlikte artık günlük kur ayarlamaları ile kendini iyice
hissettirmeye başladı.
Ekonomik gelişmesini tam sağlayamamış, üretim yerine, ithalat ikamesine dayalı bizim gibi
ülkelerde günlük kur ayarlamalar günlük zamlardan başka bir şey değildir.
1992 yılında toptan eşyada %57.1 olan ortalama yıllık artış 1993'te yüzde 65'i, 1992 yılında
perakende eşyada yüzde 65,8 olan ortalama yıllık artışın 1993'te yüzde 73'ü geçeceği tahmin
edilmektedir. Bu tahminler abartılı olmayıp tersine en iyimser olanıdır. 1992 yılı Ocak Temmuz döneminde yüzde 28 olan toptan eşyadaki artış 1993 yılı aynı döneminde yüzde
31'e, perakende eşya fiyatlarındaki artış ise yüzde 28.4'ten yüzde 33.9'a çıkmıştır.
Otuz yılı geçkin bir süredir yaşamımızın ayrılmaz ve çekilmez bir parçası haline gelmiş
olan bu enflasyon illetinden kurtulamaz mı? Doğrusu bu ekonomik ve siyasal yapı ile
kurtulamaz. Nedeni ise gayet açıktır. Enflasyonla mücadele ekonomik bir tercihten öte bir
siyasi irade tercihidir de. Ulusal para biriminin mal ve hizmet alanlarına karşı alım gücünün
her gün düştüğü, başka bir anlatımla aynı para miktarı ile daha az mal ve hizmetin satın
alınması demek olan enflasyon hiçbir ülkenin olmadığı gibi ülkemizin de kaderi değildir,
olmamalıdır da. Ne yazık ki ülkemizde enflasyonun yaratmış olduğu her alandaki haksızlık ve
dengesizliklerden kendilerine pay çıkaran varlıklarına varlık katan bir kesimin varlığı da göz
ardı edilmemelidir. Yani ülkemizde enflasyonun düşürülmemesinden ziyade bilinçli olarak
düşürülmediği, enflasyonist bir ortamın tercih edildiği izlenimi mevcuttur.
Enflasyon bir ülkenin değişmez kaderi olmadığına göre tamamen kaldırılabilir veya en az
düzeye getirilebilir. Burada önemli olan niyettir. Son 15 yıldır hiper enflasyon altında inim
inim inleyen 1990 yılında tüketici fiyatlarının yıllık ortalama yüzde 1343 oranında arttığı
Arjantin'de eğer bu oran 1992 yılında ortalama % 17.3’e indirilebiliyorsa, ülkemizde yıllık
ortalama enflasyon oranı neden yüzde 1'lere getirilmesin.
Son bir yılda ülkelerin enflasyon oranlarına baktığımızda karşımıza ilginç bir tablo
çıkmaktadır. Şöyle ki ekonomik gelişmişliklerini tamamlayan ülkelerde bu oran çok düşük,
ekonomik gelişmişliklerini henüz tamamlayamayan, tarım ağırlıklı, sanayi ürünleri açısından
dışarıya bağımlı ülkelerde ise bu oran oldukça yüksektir. 1992 yılı enflasyon şampiyonların
eski sosyalist blok veya eski Comecon üyesi ülkeler ile bazı Asya ve Afrika ülkeleri olmaları
dikkat çekicidir. Bunlardan Yugoslavya'da yüzde 15200, Zaire'de yüzde 3860, Eski Sovyet
Cumhuriyetleri'nde ortalama yüzde 1202, Brezilya'da yüzde 1038, Arnavutluk'ta yüzde 226,
Moğolistan ve Romanya'da yüzde 202, Zambia' da yüzde 191; Kolombiya'da yüzde 177,

Sudan'da yüzde 114 ile ilk sıraları, Avrupa Topluluğu ülkeleri, ABD ve Kanada'da ise binde 3
ile yüzde 6 oranlan ile son sıralarda yer almaktadırlar. Dikkat edildiğinde dünyada enflasyon
oranının sıfır olduğu ülke yok gibidir. Gene dikkat edildiğinde ekonomik gelişmişliğini
sağlamış, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, insan hak ve özgürlüklerine
inanmış ülkelerde enflasyon çok düşük bir düzeyde iken, demokrasi insan hak ve
özgürlüklerine değer vermeyen, rüşvet ve yolsuzlukların kol gezdiği ülkelerde ise enflasyon
çok yüksek bir düzeydedir.
Şimdi denilebilir ki iyi güzel de çözüm?
Çözümün temeli kültürel ve fiziksel geri kalmışlıktan kurtulmaktır. Kültürel ve fiziksel geri
kalmışlık veya fakirlik toplumu çağdaş, seviyeli, iyi niyet ve hoşgörüye dayalı görüş ve
tartışmalardan alıkoymaktadır. Toplumsal sorunlar özgürce ve en ince detayına kadar tartışılıp
topluma mal edileceğine aksine engellenebilmektedir ki bu çağdaş bir topluma yapılabilecek
en büyük kötülüktür.
Devletlerin işlevleri de zamana uygun olarak değişmektedir. Bundan tabii bir şey de olamaz.
Devlet temel işlevi olan iç ve dış güvenlik, sağlık, eğitim ve adalet fonksiyonlarını tam ve
eksiksiz yerine getirmeli, ekonomik yaşamda salt düzenleyici olmalıdır, bu alanda tüm
toplumun genel çıkarlarını gözeten kararlar uygulamaya konmalıdır. Bu anlamda Kamu
İktisadi Teşekkülleri (KİT) zarar edenler öncelikli olmak üzere zaman içinde tasfiye
edilmelidir. Yerel yönetimler (belediyeler) asli görevleri olan beldenin temizlik, ulaşım, su,
kanalizasyon, elektrik, havagazı ve çevre sorunları ile ilgilenmeli, ekonomik hiçbir
faaliyette bulunmamalı. Mevcut belediye iktisadi Teşekkülleri (BİT) tümü ile hemen tasfiye
edilmeli veya gerçek değerleri ile satılmalıdır.
Ekonomi ülke ve dünya şartlarına göre kendini yeniden düzenlemeli, sanayideki tüm
korumalar aşamalı olarak kaldırılmalıdır. Özellikle sanayi ürünü üreticileri devlet yerine
kendilerine güvenmeli, günün bilgi ve teknolojisini kullanmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle
gümrük mevzuatı yeniden düzenlenerek kademeli vergi sistemine geçilmelidir.
Bütçeler denk yapılmalı, özellikle gelir bütçesi sağlam kaynaklara dayandırılmalıdır. Merkez
Bankası bütçe açıklarının kapatılması için karşılıksız para basmamalı, mali ve idari özerkliğe
tam olarak kavuşturulmalıdır. Devlet Personel Yasası yeniden düzenlenerek çalışanlardan
marjinal verim sağlanmalı, zorunlu haller dışında personel alınmamalıdır.
Bugün fert başı gayri safi milli gelir (GSMG) resmi rakamlarla 1700 dolar, oysa gayri resmi
rakamlarla 5000 dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi kayıt dışı
ekonominin boyutlan çok büyüktür. Kayıt dışı ekonomi veya başka deyimle yeraltı ekonomisi
önlenmelidir.
Adaletsiz ve çağdışı vergicilik anlayışı terk edilmeli, adil ve çağdaş bir vergi sistemi
oluşturulmalıdır. Toplumda vergi bilinci yerleştirilmeli, toplanan bu vergilerin rüşvet,
yolsuzluk veya belli kimilerinin varlıklarına varlık katmak için değil gene kendileri için
kullanılacağı anlatılmalıdır. Üniter vergi sistemine geçilerek çok kazanandan çok, az
kazanandan az vergi alınmalı, muafiyet ve istisnalar kaldırılmalıdır. Vergicilik prensiplerine
ve toplum anlayışına ters gelen hayat standardı, geçici vergi ile sayılan 168'i bulan nereye,
nasıl, niçin dahi kullanıldığı bilinmeyen, denetlenmeyen fonlar ve özellikle ücretlilerden
zoraki kesilen zorunlu tasarruf ile konut edindirme fonları başta olmak üzere tamamen
kaldırılmalıdır. Gelir bütçesi tamamı ile ülkenin iç ve dış güvenliği, eğitim, sağlık, adalet ve
sosyal güvenliğe ayrılmalı ve harcanmalıdır.
Doğal güzelliklerin içerisinde yaşayan insanların ülkesinde, demokrasinin, özgürlüğün,
güvenliğin, eğitimin, sağlığın, adaletin ve geleceğin de güzellikleri olmalıdır.

SİGORTA KURUMLARININ NEDEN
OLABİLECEĞİ VERGİ KAYBI
Levent DEMİRDAĞ
Vergi Kontrol Memuru
Yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin ülkemizde hız ve önem kazandığı son yıllarda
karşılaşılan bir önemli konu da "Kasko" denilen taşıt sigortasındaki vergi kayıp ve kaçağıdır.
Taşıtları her türlü hasara karşı sigortalayan sigorta şirketleri 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanunu'nun Banka ve Sigorta Mu- ameleleri Vergisi'ne tabidir. Bir sermaye şirketi niteliğinde
kurum olmaları nedeniyle de yıllık kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi mükellefi olarak
işlem görürler. Burada anlatmak istediğimiz bu kurumlarını mükellef oldukları Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kurumlar Vergisi'ni belirtmek değil, mükellef olmadıkları
KDV karşısındaki durumları ve hangi vergi kaçağına nasıl neden olduklarıdır.
Bilindiği üzere; sigorta kurumları da tıpkı bankalarda olduğu gibi KDV Kanunu hükümlerine
göre mükellef değildirler. Yani tahsil ettikleri bedeller üzerinden KDV hesaplanmamakta,
almamakta ve ilgili vergi dairesine yatırmamaktadırlar. Buna karşın bu kurumlar, kendileri
için gider kalemini oluşturan bazı giderleri üzerinden hesaplanan KDV'ni ödemekle karşı
karşıya kalmaktadırlar. Bu da kendilerine sigorta ettirilen taşıt araçların her ne şekilde olursa
olsun taraflarınca ödemeyi gerektirecek bir hasara uğraması durumunda hem hasar bedelini
hem de bu bedel üzerinden hesaplanan (% 12) KDV'ni ödemek durumunda kalmaktadır.
Kurumca ödenen bu vergi kurumun tahsil ettiği bir KDV olmaması sonucu indirim konusu
yapılamamaktadır. Bu durumda ödenen KDV maliyet unsuru olarak giderler arasında yer
almakta ve kurum gelirini aynı miktarda azaltıcı bir etki yaratmaktadır.
Örnek vermek gerekirse:
X Sigorta A.Ş.'nin araçları hasar görenlere yaptığı KDV' li ve KDV' siz ödemeleri ve hasılatı
şöyle olsun.
Kurumun belli bir dönemdeki hasılatı 100.000.000 (Yüz milyon) T. Lirasıdır. Kurumun aynı
dönem içerisinde ödediği sigortalı taşıt hasar bedelinin 50.000.000 (elli milyon) T. Lirası
olduğunu düşünelim.
Hasar bedelinin tamamının faturalı olduğunu varsayarak bunun üzerinden hesaplanan %
12 oranındaki KDV de (50.000.000 x % 12) 6.000.000 (Altı milyon) T. Lirasıdır.
Ayrı kurumun sadece eksper raporuna istinaden ve fatura aramaksızın yaptığı aynı hasar
bedeli için sadece 50.000.000 (Elli milyon) T. Lirası ödediğini kabul ettiğimizde;
l. Kurumun KDV' li hasar bedeli ödemesi durumunda net kârı ,
100.000.000 (50.000.000+6.000.000=56.000.000) = 44.000.000 T. Lirasıdır.
2. Kurumun fatura aramaksızın, dolayısıyla KDV ödemeksizin hasar bedelini ödemesi
durumunda net kârı, 100.000.000- 50.000.000=50.000.000 T. Lirasıdır. Görülüyor ki
kurum kârı ödenmesi gereken 6.000.000 Türk Lirası KDV kadar azalmaktadır. Yani bu
vergi ödenirse bu kadar azalacağına göre kurum da indirim konusu yapılamayan bu vergiyi
ödememe yollarını aralamaktadır. Onun için fatura olmaksızın sırf eksper tespit raporlarına
istinaden ödeme yapılabilmektedir. Bu şekilde ödeme yapılınca da K.D.V.
hesaplanmamaktadır. Çünkü sigorta eksperi hasar tesbiti yaparken yalnız yapılacak masrafları
dikkate almakta ve raporunu da yapılması gereken masrafları belirtecek şekilde ortaya
koymaktadır. Sigorta kurumu da kendini eksperin raporunda belirtilen harcamalar kadar
sorumlu görmekte ve o yekün üzerinden hesaplanması gereken KDV'ni ödememe eğilimi
göstermektedir.

Bir kısım sigorta şirketlerinin hasar bedeli üzerinden hesaplanması gereken KDV' ni
ödememe eğilimi göstermesi gerek vergi türü kaybı ve gerekse hizmet sektörü açısından
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Bir kere taşıt araçların tamiri için tam teşekküllü hizmet veren ve yapılan bu hizmet bedeli
için fatura düzenlemekten imtina etmeyen servislerin yerine, fatura vermeye gerek görmeyen
ve dolayısıyla KDV almadan daha ucuz tamir yapan yerler ön plana çıkmaktadır.
Şöyle ki; hasarlı otonun tam teşekküllü (her nevi tamirin yapılabileceği yer) bir serviste
yapılması durumunda, servis girdilerinin faturalı olması, servisin hizmet veren ciddi bir
kurum satarına, faaliyetin yapıldığı yıla ilişkin olarak VUK uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle saptanacaktır.
9- Mükelleflerin ticari ve mesleki kazançları dışında bazı gelirlerinin "Hayat Standardı
Esasına" göre yapılacak tahriyata dikkate alınması ilkesi kabul edilmiştir.

C- GEÇİCİ 35. MADDENİN İPTAL EDİLEN 3. FIKRASI
"Hayat Standardı Esasına" yeni düzenlemeler getiren 3689 sayılı yasanın 7. maddesi ile Gelir
Vergisi kanununa eklenen geçici 35. maddenin 3. fıkrası, Anayasa Mahkemesi tarafından
12.11.1991 gün esas 1991/7, karar 1991 /43 sayılı karan ile iptal edilmiştir. İptal edilen fıkra
metni aşağıdaki gibidir.
"Mükellefler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait Gelir Vergisine tabi gelirleri (hamiline
yazılı mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) bulunduğunu
belgelendirdikleri takdirde, temel gösterge tutarlarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, bu
esasa göre yapılan tahriyat, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde
düzeltilir. Şu kadarki mükellefler, 506 sayılı kanunun 20. maddesine göre kurulanlar dahil
olmak üzere, kanunda kurulu sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ait emekli, maluliyet,
dul yetim aylığı aldıkları belgelendirdikleri takdirde, Hayat Standardı Esasına göre yapılan
tahriyatın temel gösterge tutarının emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığına isabet eden kısmı
düzeltilir." denilmektedir.

D- SONUÇ
Bu fıkranın iptali 23 Temmuz 1992 gün 21293 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yayım
tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Tabii beyan dönemi geçmiş olduğundan
bu seneki beyanları etkilememektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği bu iptal karan
mükelleflerin ulaştığı yaşam düzeyleri, yani belli bir gelirin karinesi sayılan giderleri,
vergilendirilmiş ya da vergiye tabi olmayan başka gelirlerle (kendisine, eş ve çocuklarına
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait) karşıladığını belgelendirmesi halinde, kanıtlamış
olduğu miktar kadar sorumluluktan kurtulması gerekir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararının dayandığı olgu da budur.

