YENİ VERGİ REFORMU VE MESLEK
MENSUPLARIMIZIN İMZA YETKİSİ
Üç buçuk yıldan beri sizlerin desteği ile
vermiş olduğumuz örgütlü mücadele sonucunda
mesleğimizin etkin kılınması çabamız,
hükümetin "Vergi Reformu" tasarısında yer almaktadır.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı.
Koalisyon hükümetinin vergi paketi şu sıralarda Bakanlar Kurulu tarafından parlamento ya
sevk edildi. Başbakan Sayın Tansu ÇİLLER' in açıklamış olduğu "Vergi Reformu" nda
* Vergi adaletini sağlayacaklarını
* Vergi tabanını yaygınlaştıracaklarını
* Vergi mevzuatını basitleştireceklerini ana hedefler olarak dile getirmektedir.
Bilindiği gibi Başbakan Sayın Tansu ÇİLLER bir düzenlemeyle 125 trilyon ek vergi geliri
beklemektedir: Aşağıda belirttiğimiz gibi örneğin; götürü usulde vergiden gerçek usulde
vergiye geçişi birilerinin insafına bırakırsanız; yeraltı ekonomisi olarak adlandırılan
vergilendirilmeyen kesimlerin vergi kapsamına çekilebilmesine olanak tanıyacak, gerçek
bir belge düzeni oluşturamazsınız. Hazırlanan tasan genel anlamda olumlu olma bu konudaki
görüşlerimizi başlıklarla sıralamak istiyorum;
OLUMLU OLANLAR
* Herkese bir vergi numarasının verilmesi
* Mali müşavirliğin etkinleştirilmesi
* Vergi beyannamelerinde meslek mensuplarımızın imzasının aranması
* Üniter sisteme geçilmesi
* Vergi vermeyenlerin ve ödemeyenlerin teşhir edilmesi
* Harcamaların kaynağının sorulması
* Çevrenin korunmasına yönelik teşvikler
* Kambiyo senetlerinin dolaşımının izlenmesi
EKSİK VE YETERSİZ OLANLAR
* Vergi oranlarındaki indirimin azlığı
* Kurumlar vergisinde artan oranlı sisteme geçilmeyişi,
* Vergi dilimlerinin dar tutulması
* Vergi iadesindeki harcamaların kapsamının dar olması ve tüm mükellefleri kapsamaması
OLUMSUZ OLANLAR
* Götürülük esasının kaldırılmaması
* Lüks tüketim vergisi
Şimdi sizlere soruyorum: Bu vergi reformu ile kayıt dışı ekonomi vergi kapsamına dahil
edilebilecek midir?

Ya da herkesin sıkça dile getirdiği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınabilecek
midir?
Bu sorulara heyecanla evet dememiz zor. Çünkü belge düzenini oturtmadan gerçek
kazançların beyan edilmesini beklemek, zaman kaybından öteye gitmeyecektir.
İnanıyorum ki Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konu düzeltilecektir. Yeter ki oy kaygısına
düşülmesin.
Üç buçuk yıldan beri sizlerin desteği ile vermiş olduğumuz örgütlü mücadele sonucunda
mesleğimizin etkin kılması çabamız, hükümetin "Vergi Reformu" tasarısında yer almaktadır.
Beyannamelerde imza yetkisinin mali müşavirlere verileceğini gazetelerden okumuşsunuzdur.
Maliye Bakanlığı bürokratları da imza yetkisinin, sadece mali müşavirlere verilmesini dile
getirmekteydi. Gerekçeleri de; ruhsat alanlar arasında üniversite mezunu olmayanların
olmasıydı. Gerek yasallaşmayan KHK' de, gerekse bu vergi reformu tasarıda, kayıtları
düzenleyen Serbest Muhasebecilerin tüm beyannameleri düzenleyebileceğini ve bu
beyannameleri, (ön denetim anlamını ifade eden beyannameleri) kontrol ederek imza
atabileceklerini, ilgililere anlatarak ikna ettik.
Şu anda sevk edilmiş olan tasarıda da meslek mensubu ibaresini yani Serbest Muhasebeci ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir almış bulunmaktadır.
Hükümetin bu vergi tasarısını parlemento dan geçireceği görüşü ağırlıktadır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de muhasebe mesleğine, kalkınmamız için büyük gereksinim
vardır.
Muhasebe mesleğinin uygulayıcıları bu yetkiyi en iyi şekilde kullanmak zorundadırlar.
Yürekten inanıyorum ki; her şeyin en iyisine layık olan muhasebeciler, bu sınavdan da başarı
ile çıkacaklardır.

TÜRMOB GENEL KURULU ARDINDAN
Yayın Kurulu
TÜRMOB' un 4. Olağan (Mali) genel kurulu 9 Ekim 1993 tarihinde Ankara'da Milli Eğitim
Bakanlığı şura salonunda katılım ve coşkunun doruğa yaklaştığı bir ortamda gerçekleştirildi.
Genel kurul gündeminde seçim olmamasına rağmen delegelerin katılım ve coşkusu meslek
adına umut verici ve sevindirici oldu.
Genel kurulu yönetecek Divan kurulunun Erkin Balaban başkanlığında, Orhan Ümit Felek,
Cahit İnceoğlu ve Feyruz Oktay'dan oluşturulmasından sonra çalışmalarına başlayan
genel kurulda ilk sözü genel başkan Mustafa Özyürek alarak TÜRMOB' un bir yıllık
çalışmalarını ana hatları ile anlatmaya çalıştı. Özyürek konuşmasında 40 bin kişilik meslek
camiasına defter tutma, beyanname düzenleme, düzenledikleri beyannameleri imzalama
yetkisi verildiği takdirde kesinlikle vergi kayıp ve kaçağını önlemede çok büyük bir adım
atılmış olur. Türkiye 15 yıldır yüksek bir enflasyon ortamında yaşıyor. Bunu önlemediğimiz
takdirde Türkiye’de gelir dağılımı daha da bozulacaktır, ve bu giderek sosyal patlamalara
neden olacaktır.
Enflasyonun nedenleri öncelikle bütçe açıklarıdır, kamu finansmanı açığıdır. KİT
açıklarıdır, belediyelerin açıklarıdır, sosyal güvenlik kurumlarının açıklarıdır. Bunların
sağlam kaynaklarla finanse edilmesi gerekiyor sağlam kaynaklar ise vergidir. Artık vergiler
ile ilgili düzenleme kaçınılmaz hale gelmiştir. Vergi ise bizim işimizdir. Götürü sistem sadece
belirli bir kesimin az vergi ödemesi sonucunu doğurmuyor, aynı zamanda büyük bir vergi
kayıp ve kaçağına yol açıyor. Bizimde insan gibi yaşanır, çağdaş mekanları olan bir hizmet
binamız, eğitim merkezimiz olmalıdır, olacaktır.
TÜRMOB genel başkan yardımcısı Masum Türker ise öneri ve eleştirileri yönetim adına
cevaplarken herkese imkan tanınmasından yana olduklarını belirterek, mesleki
ayırımcılığa karşı çıktıklarını söyledi.
TÜRMOB genel sekreteri Uğur Büyük balkan, faaliyet raporunu okuyarak bir yıl içinde
yaptıkları çalışmaları anlatarak, önlerine koydukları hedefin hayata geçirilmesinde büyük
çaba içerisinde olduklarını ve çok önemli mesafeler aldıklarını söyledi.
TÜRMOB genel saymam Mahir Yalçınkaya Mali raporlar ile 1994 yılı tahmini hesapları
delegelerin bilgisine sundu.
TÜRMOB Disiplin kurulu başkanı Hüsnü Güreli disiplin kurulu raporunu TÜRMOB
denetleme kurulu başkanı Aydın Erdim ve Üye Mevlüt Güven ise denetleme kurulu raporunu
okudular.
Genel Kurulun coşkulu geçmesinde şüphesiz siyasi parti temsilcileri ile Maliye Bakanlığı üst
düzey bürokratlarının katkısı büyüktü. Siyasi parti temsilcilerinden, CHP Grup Başkan
Yardımcısı Uluç Gürkan yaptığı konuşmada, meslek mensuplarının beyanname düzenleme
ve imzalama yetkisi mutlaka verilmelidir. Hazırlandığı söylenen tasarıda bu yetkinin olması
halinde CHP olarak tam destek vereceklerini belirtti.
SHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gülcegün yaptığı konuşmada artık herhangi bir
araştırmaya yer vermeyecek kadar açık bir sorunumuz var ki bunun adı da vergi kaçağıdır. Bu
hastalığını teşhisi ve tedavisinde TÜRMOB' u vazgeçilmez görüyorum dedi:
SHP Genel Sekreteri Halil Çulhaoğlu yaptığı konuşmada meslek kuruluşunun dinamizmini,
ciddiyetini görüyorum, daha çok yetkilerle donatılmalıdır. Türkiye yarınlarına iyi bakmak
istiyorsa mutlaka meslek kuruluşları ile temaslarını sıklaştırmak zorundadır dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Müftüoğlu yaptığı konuşmada, vergi reformunu en iyi
gerçekleştirecek ekip ilgili bakanlık ve meslek kuruluşudur. Meslek kuruluşları parlemento ya
mutlaka kendi bünyelerinden eleman göndermelidir. Bu sayede çalışmalar daha iyi
yürüyecektir dedi.
SHP Grup Başkan Vekili ve S.M.M. Müşavirler Hatay Oda eski başkanı Nihat Matkap yaptığı
konuşmada TÜRMOB' un bugünkü genel kurulu çok daha tutarlı, çok daha önde. İşletme
yönetim merkezlerine karşı verilen yürekli mücadeleden dolayı sizi bir kez daha kutluyorum.
Meslek mensuplarına yetki ve sorumluluk verilmesi şarttır dedi.
DYP Konya Milletvekili Osman Nuri Özbek yaptığı konuşmada, mesleğin icrası için gerekli
tedbirlerin, yetkilerin verilmesi için çalışacağım. Meslek mensubu bir arkadaşınız olarak sizin
mecliste temsilciniz olmak istediğimi şerefle ifade ediyorum. Sizlerden gelecek önerilere
sahip çıkacağız dedi.
RP Milletvekili Ahmet Derin ise yaptığı konuşmada, meslek mensuplarına yetki verildiği
takdirde vergi kaçağının büyük bir bölümü devlet bütçesine akacaktır. Kanunlar uygulayanlar
tarafından hazırlanmadığı ve onların fikirleri alınmadığı müddetçe uygulanamaz dedi.
Siyasi parti temsilcilerinden sonra söz alan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Kemal Kabataş
yaptığı konuşmada TÜRMOB' un hizmetlerinden ve vergi idaresine getireceği katkıdan
kuşkumuz yok. İşbirliği içinde çalışacağız. Türk vergi idaresini mutlaka TÜRMOB' un
desteği ile geliştireceğiz. Meslek mensuplarına istedikleri yetkileri vereceğiz dedi. Maliye
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü Murat Semercigil ise konuşmasında vergi reformu
konusunda toplumsal uzlaşmayı yansıtan bir kanun tasarısını sunma şansını elde edeceğiz.
TÜRMOB' un bize her an bir konuda katkıda bulunmasını, bize yardımcı olmasını ciddi
boyutta talep ediyoruz diyerek konuşmasına sön verdi.
Daha sonra genel kurulda gündem gereği delegelere söz verildi. İstanbul delegasyonuna
mensup üyelerden;
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan yaptığı konuşmada, 3 dakikada sorunları sıralamak zor.
Aramızda olmayan Prof. Dr. Latif Çakıcı ile Nejat Koyuncu gibi rahmetli olan
arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ekonomik ve vergisel sorunlar 3568 sayılı meslek
yasasına tabi meslek camiamıza yetki verilmesiyle çözülebilir. Biz bu duyarlılıkla birlik
içerisinde olmalıyız. Sorunlarımızı ülke sorunlarından ayırmak yanlış olur. Gelin örgüt olarak
güçlü bir ses olalım, imza yetkisi ve sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi konusunu
savunalım.
İSMMMO Başkan Yardımcısı Mehmet Eren yaptığı konuşmada, bizim mesleğin sorunu
ülkemizin demokratikleşme sorunu ile eşdeğerlidir. Geçmiş genel kuralları birlikte yaşadık, o
günlerde daha başka konuşanlar şimdi daha başlıca konuşuyorlar, bize böylesi görkemli genel
kurullar yaraşır. Bizleri kınıyanı ben kınamıyorum.
İsmail Hakkı Güneş yaptığı konuşmada Muhasebe ve Muhasebecilik mesleğinden
faydalanmak istemeyenler topluma verimli olmak düşüncesinden uzaktırlar. Suni meslekler
hayatını sürdüremez. YMM müessesesi besleniyor SM ve SMM' ler YMM' lerin birer
memuru olacaktır.
Ayhan Çelik yaptığı konuşmada, hepinizi 3 dakikalık demokrasi adına selamlıyorum.
İnsanların "Sorunlarımızın çözülmesi için zaman gereklidir" lafına tahammülü kalmadı. Daha
mücadeleci olalım.
Ülkü Sönmez yaptığı konuşmada, faaliyeti raporunu yeren arkadaşımıza sesleniyorum.
Muhasebeciler her şeyin en güzeline layıktır. Bu vesileyle lüks çalışma raporu kitabından

dolayı yöneticilerimizi kutluyorum. Yöneticileri engellemek doğrulukla, çağdaşlıkla
dürüstlükle bağdaşmaz.
Yaşar Kızılkum yaptığı konuşmada, yeni YMM oldun, mesleğin içinden geldim. SM ve
SMM' lere yönelik iyileştirici hiçbir şey yapılmadı. Bunun ilerde YMM' lerle kavga
çıkaracağıma inanmıyorum.
Ali İhsan Özdemir yaptığı ilginç konuşması ile Yasamızın değişmesi için gelin, bakanlığı
kendi silahı ile vuralım Bütün meslek dallarında asgari ücretin on bin liraya indirilmesini
önerelim.
Masis Yontan yaptığı konuşmada, Mesleki sorunların çözümü özünde ülke sorunların
çözümüne bağlıdır. TÜRMOB yönetimini kutluyorum yapabileceklerini özveri ve iyi niyetle
yapmaya çalıştılar. Hep YMM için tebliğler çıkarılıyor deniliyordu işte bizler içinde 10 no' lu
tebliğ çıkarılmış. Kısaca YMM' lere karşı durumundayız buna da şükürler olsun.
Konuşmalardan sonra, genel kurulda Hizmet Binası, Temel Eğitim Merkezi ve Sosyal
tesislerin yapımı için fon oluşturulması oylanarak karara bağlandı. Her meslek mensubu bu
fona ikiyüz elli bin lira ile katkıda bulunacak ve bu fon nemalandırılarak yönetilecektir.
Öneri ve eleştirilerden sonra tekrar söz alan TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa Özyürek
eleştirileri en ince ayrıntılarına kadar cevapladıktan sonra; Bu onurlu bir görevdir. Bana oy
veren herkese teşekkür ediyorum. Benim sıfatlara ihtiyacım olmadığını beni tanıyan herkes
bilir. Bugün çeşitli şekillerde imalarda bulunan arkadaşlarım, geriye dönüp bakacaklar ve
nasıl bir haksızlık yaptıklarımı göreceklerdir. Öz yürek konuşmasını tüm katılımcılara
teşekkür ederek bitirdi.
Daha görkemli ve daha coşkulu nice genel kurullara....

BEDELSİZ TESLİMDE
KATMA DEĞER VERGİSİ
Veysi SEVİĞ
YMM
Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla verilecek hediyelerin katma değer vergisi uygulaması açısından
nasıl değerlendirileceği hususu bir defa daha gündeme gelmiştir.
Bazı danışman ve müşavirlerin hizmet verdikleri müesseselere bu tür hediyelerin vergisel
açıdan üzerinde durulmasına gerek bulunmadığını, gerek satın alma ve gerekse üretim yolu ile
edinilen eşyalara ait katma değer vergisinin indirilebilir katma değer vergisi olarak
değerlendirilebileceğini, buna karşılık söz konusu değerlerin hediye olarak verilmesi halinde,
bu tür teslimlerin ayrıca kayıtlara geçirilmesine neden olmadığını alış sırasında genel giderler,
tanıtım giderleri hesabına atılmak suretiyle giderleştirilmesinin mümkün olabileceği yönünde
görüş vermektedirler.
Maliyenin bu tür işlemlerle ilgili görüşü yukarıya aktarmış bulunduğumuz görüşten farklıdır.
Şöyle ki;
"3065 sayılı KDV Kanunu' nun 3/a maddesine göre, vergiye tabi malların her ne suretle olursa
olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla çekilmesi, vergiye tabi malların işletme
personeline ücret, prim hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim sayılan hal kapsamında
katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Bu çerçevede, gerek kendi ürettiği, gerekse piyasadan satın aldığı malların tanıtım reklam,
satışları arttırmak vb. amaçlarla bedelsiz olarak vermeleri işlemi kanunun 3/a maddesi
gereğince vergiye tabi olup, bedelsiz verilen malların emsal bedelleri üzerinden vergi
hesaplanması gerekmektedir." (Maliye Bakanlığı tarafından 1.11.1993 tarihinde verilen bir
muktezadan alınmıştır.)
Bilindiği üzere katma değer vergisi tüketime yönelik bir vergidir. Bu nedenle vergiye tabi bir
malın üçüncü bir şahsa satışı ile işletme sahibi tarafından, vergiye tabi işlemler dışında bir
amaçla işletmeden çekilmesi arasında, vergilendirme bakımından herhangi bir fark
bulunmamaktadır.
Katma Değer Vergisi Yasası'nın 3. maddesinin (a) bendinde, vergiye tabi malların vergiye
tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilerek kullanılması halini teslim sayarak
vergilendirilmesini öngörmüş bulunmaktadır. Bu durumda işletmeden çekilen değerlerin
Katma Değer Vergisi Yasası'nın 27. maddesi uyarınca, Vergi Usul Yasası'nın emsal bedele
ilişkin hükmü esas alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yasal düzenleme gereği olarak, bir pazarlama yöntemi olarak kabul edilen, işletmelerin
düzenledikleri eşya piyangoları sonucu, işletmeden bedelsiz olarak verilen malların da katma
değer vergisine tabi tutulması, aksi düşünülmeyecek bir olgu olmaktadır.
Vergi İdaresi tarafından verilen bir başka mükteza da "Doktorlara bedelsiz olarak tanıtım
amacı ile numune ilaç dağıtımının, KDV Kanununun 3/a maddesi uyarınca teslim hükmünde
olup, katma değer vergisine tabi olacağı" belirtilmiştir.
Yılbaşı, bayram ve benzeri nedenlerle firmalar tarafından üretilen veya satın alınarak dağıtıma
tabi tutulan eşantiyonlar ve hediyelik eşyalar da bedelsiz teslim olarak kabul edilmektedir.
Maliye Bakanlığı konuya ilişkin olarak vermiş bulunduğu bir başka muktezada (özelgede)
ticari örf ve teamüle göre verilmesi ve alınması mutad olan hediye teslimlerinin KDV'ye tabi
olmaması gerektiğini ifade edilmiştir. (Bakınız, MAÇ-Mehmet KDV Uygulaması s.3-16)

Bazı hallerde farklı muktezalar verebilen Maliye Bakanlığı yanında başlangıçta da
belirttiğimiz gibi bazı danışman müşavirler de belli günler nedeniyle verilen hediyelerin
katma değer vergisi hesaplamasına konu oluşturmayacağı yönünde mütelaa
verebilmektedirler.
Tüm bu açıklama ve özelgeler dikkate alındığında, Maliye Bakanlığının konuyla ilişkin olarak
vermiş bulunduğu özelgelerde henüz bir birliğe varılamadığı kolayca anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla Maliye Bakanlığının yayımlayacağı; bir genel tebliğ; ile konuya açıklık getirmesi
ve böylece uygulama beraberliğini sağlaması zorunlu olmaktadır.
Yapılan vergi incelemeleri sırasında incelenen elemanları da konuya ilişkin olarak ikileme
düşmekte, farklı görüşlerle yükümlüler hakkında işlem yapabilmektedirler.
Hangi tür bedelsiz teslimler katma değer vergisi hesaplamasına konu teşkil etmeyecektir? Her
ne kadar Katma Değer vergisi Yasası nın 3. maddesi hükmü konuya açıklık getirebiliyorsa da
özel günler nedeniyle verilen hediyelerle ilgili uygulama beraberliğimin sağlanabilmesi için
tek yönlü bir kararın yokluğu uygulamada duraksama yaratmaktadır.

ÖZELLEŞTİRME ÜZERİNE
Dilaver ERGİN
SMMM
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

Özelleştirme; Devletin mülkiyet ve yönetim bakımından sahip olduğu kuruluşların ürettiği
mal ve hizmetlerin devletin devreden çıkarılarak özel kesime bırakılması, ekonomik
faaliyetlerine son verilmesi işlemidir.
Özelleştirmenin Yasal Dayanakları:
Özelleştirme uygulamalarına yönelik çalışmalar 1984 yılında çıkanları 2983 sayılı
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun ile
başlamıştır. 1986 yılında yürürlüğe giren 3291 sayılı Kanun ile Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin özelleştirilmesinin Bakanlar Kurulu' nun bu teşebbüslerin müessese, bağlı
ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile iştiraklerinin özelleştirilmesinin ise Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Kurulunun karan ile olacağı hükme bağlanmış ve özelleştirme uygulamaları
ile ilgili her türlü düzenlenmeleri yapmaya Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi yetkili
kılınmıştır.
28 Aralık 1987 tarih ve 304 sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Kurulu kaldırılmış ve söz konusu kurula verilmiş bulunan görevler Yüksek
Planlama Kuruluna devredilmiştir.
1990 yılında çıkarılan 412 ve 414 sayılı KHK' ler ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi,
Toplu Konul İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi olarak ayrılmışlardır. 414 sayılı KHK ayrıca
özelleştirme uygulamaları ile ilgili görev ve yetkileri Kamu Ortaklığı İdaresi'ne bırakmıştır.
6 Mart 1991 tarih ve 3701 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve görevleri hakkındaki
kanunla özelleştirme kararı yetkisi yeniden Yüksek Planlama Kurulu'na verilmiştir. 3701
sayılı Kanun 17 Temmuz 1991 tarih ve 437 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış, ancak
özelleştirme kararı yetkisi Yüksek Planlama Kurulunda kalmıştır.
20 Aralık 1991 tarih ve 473 sayılı KHK ile Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kurulmuş ve genel
bir hüküm getirilerek özelleştirme konusunda karar yetkisi bu kurula devir edilmiştir.
1930'lar Türkiye'si:
1930'lann Türkiye'sinde koşulların farklı olması nedeniyle zorlu bir savaştan çıkmış genç
Cumhuriyet döneminde, yurttaşların elinde yeterli sermaye ve bilgi birikimi olmadığından,
vatandaşların yatırım yapmaları olanaksızdı. Uzun yıllar her türlü yatırım devlet eliyle
yapılmıştı. O dönemde tüm yatırımların, işlerin devlet eliyle, devletçe yapılması kaçınılmaz
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
KİT'lerin bugünkü durumu:
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) aşırı istihdam ve eski teknoloji kullanımı gibi yapısal
bozukluklar yanında yüksek oranlı reel ücret artışları, tarımsal destekleme alımlarının finansal
yükleri ve yönetim yapısındaki aksaklıkların neden olduğu sorunlar dolayısıyla bütçe ve
ekonomi üzerindeki yükleri ağırlaşmıştır. Bu ağır yükün özelleştirme ile minimize edilmesi
gerekir.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil olmak üzere işletmeci KİT'lerin önceki yıllara
göre personel sayısı azalmış, ancak mal ve hizmet satışları, faiz ödemeleri, zararları oldukça
fazla artmıştır, devletin kamburu büyümüştür, büyütülmüştür.

Özelleştirme olayına devletin malının satılarak elde edilen para ile bütçe açığının kapatılması
gibi tek yanlı bakılması yanlıştır. Burada önemli olan bütçeyi delen KİT'lerin, halktan
toplanan vergilerle finanse edilmemesidir. Özelleştirme aynı zamanda özel kesim fon
fazlalığının kamu kesimine transferini kanalize eden ekonomik bir olaydır. Devlet özel
kesimde bulunan fon fazlalıklarını özelleştirme olgusu ile kamu kesimine çekemediği
takdirde bu fon fazlalıkları yatırım yerine yat, kotra, villa alımlarına ve diğer ödemelere
akmaya devam edecektir.
Tekelci güce sahip KİT'ler statüsü gereği devletçe her türlü sübvanse ve görev zararı
karşılandığından piyasa ile bağlantıları olmamakta, ürettiği ürünlerin kalitesi, fiyatların
durumu nedeniyle piyasaya karşı sorumsuz, duyarsız kalmaktadır. KİT'ler özelleştirilirken,
yani tekel durumu ortadan kaldırılırken özel sektörü tekel durumuna getirmemek gerekir.
Rekabeti teşvik edici yeni düzenlemelere gereksinim vardır. Özelleştirme faaliyetleri hangi
iktidar döneminde olursa olsun salt karşı olmak için eleştirilmemeli, en uygun çözümü
bulmak için analitik yöntemlerle konuyu analiz ederek, gerek satış yöntemi, gerek fiyatlar gibi
teknik konular değerlendirilerek ülke için doğrusunu bulmak ve ivedilikle uygulamak gerekir.
Çimento Sektöründe Özelleştirme:
Özelleştirilen çimento sektöründe ise alınan sonuçlar gerekli kararlar zamanında
alınmadığından olumsuzdur.
Türkiye genelinde 43 çimento fabrikası bulunmaktadır. Kamuya ait 23 fabrikanın
özelleştirilmesiyle çimentoda devlet tekeli kalktı. Fabrikaların bir kısmı Sabancı Holding
Oyak Grubu, bir kısmı Rumeli Holding tarafından satın alındı. Bu durumda çimento
sektöründe özel sektör söz ve karar sahibi oldu. Rekabeti düzenleyen yasa olmadığından
çimento üreticileri kendi aralarında anlaşarak karteller oluşturdu ve fiyatları istedikleri
düzeylere getirmeye başladılar. Serbest piyasa koşullarının temel unsuru olan arz-talep ne
yazık ki, çalıştırılmadı. Adana Çimento, Gaziantep Çimento, Çimsa, Niğde ve İskenderun
Çimento fabrikaları kendi aralarında gerek fiyat, gerekse paylaşım bölgelerine girmeme
kararı aldıklarından oluşturdukları kartel nedeniyle Mayıs ayından Temmuz'a kadar olan
sürede fiyatlar %50-70 arttırıldı. Aynı dönemde toptan eşya fiyatları ise Türkiye genelinde
%7.1 oranında arttı.
İletişim alanında:
Avrupa Topluluğu haberleşme alanında üye ülkelerde tekelin kalkmasını zorunlu kılan bir
karar alarak, bu alanda tekelin kalkmasını sağlamaya çalışmaktadır. Topluluğa üye ülkelerden
Yunanistan, telefon idaresinin özelleştirilmesine ilişkin yasa tasarısını geçtiğimiz günlerde
Yunan Parlamentosunda görüştü. Yasa tasarısı ile telefon idaresinin hisselerinin bir kısmının
satılması kabul edildi.
PTT ile ilgili özelleştirme konusuna gelince diğer kuruluşlarda olduğu gibi PTT nin de
özelleştirilmesi ülke yararınadır. Devlet ekonomide kesinlikle küçültülmelidir. Devletin
ekonomideki etkinliği, ağırlığı azaltılırken özel sektörün kendi alemine bırakılması da
doğru değildir. Piyasa ekonomisini kabul eden ülkelerde, rekabeti düzenleyen yasa mevcuttur.
Aksi halde özel sektörde tekelleşme olgusu daha da artacaktır. Türkiye'de tekelleşme oranı
batılı ülkelerin çok üstündedir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler mantığı yanlış olup,
devletin ekonomik faaliyette bizzat bulunmadığı ancak, uygun kural ve kurumları belirleyerek
rekabetçi bir piyasa mekanizması oluşturması gerekmektedir. Politikacının işlevi ise
tüketici korumasından anti kartel düzenlemelerine kadar uzanan bir çerçeve içinde rekabetçi
bir piyasa mekanizmasının oluşumunu ve etkin işleyişini sağlayan uygun düzenlemeleri
belirlemek ve uygulamaya koymaktır.
Orduda Özelleştirme:

Özelleştirme rüzgarı, silahlı kuvvetleri de etkilemektedir. Özelleştirmeye dikkat çeken Deniz
Kuvvetleri Komutanı kendi komutanlığı bünyesinde bulunan tersaneler için yaptırdığı bir
ekonomik araştırmada tersanelerin Deniz kuvvetlerine getirdiği maliyet yükünü
hesaplattırarak araştırma sonucunda tersanelerin özelleştirilmesiyle Deniz Kuvvetleri
bütçesinin önemli bir yükten kurtulacağı, bütçe kaynaklarının daha ekonomik kullanılmasını
sağlayacağı ve doğrudan askeri giderlere ayrılabileceği belirtildi.
Benzer bir araştırmanın Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye genelinde Orduevleri için de
yapılması, Türkiye bütçesine getirdiği yükün hesaplanması ve gereğinin yerine getirilmesi
gerekmektedir. Halkın büyük özveri ile verdiği vergilerden oluşan bütçeden, ucuz fiyat devlet
desteği ile orduevlerinde bazı kişilere ucuz hizmet olarak sunulması bir avuç kişiyi mutlu
edecektir. Oysa mutlu azınlık yerine mutlu çoğunluk yaratmak temel ilkemiz, hedefimiz
olmalıdır. Özveri toplumun her kesimince gösterilmelidir.
Doğu Blok’ unda Özelleştirme:
Doğu Blok’u ekonomisi tamamıyla devletçidir. Devletçi ve merkezi planlama ile yıllardır
ekonomisini yürüten doğu blok u ülkeleri 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ve onu
izleyen dönemlerde Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinin beraberinde getirdiği ekonomik
dönüşümle yeniden yapılanmaktadır. Yeniden yapılanma düşünce ve ivmesiyle
ekonomilerini özelleştirmeye başladılar. Doğu Blok unda özelleştirmeyi uygulayan ülkelerin
başında Polonya ve onu sırasıyla Macaristan, Romanya, Çekoslavakya gibi ülkeler izlemekte.
Devletçiliği ayakta tutmaya çalışan Rusya ise en sonlarda yer almaktadır.
Türkiye'de devlet, bakkallık, kasaplık, sütçülük ve bunun gibi benzeri işleri yapmamalıdır.
Asli görevleri olan ulusal güvenlik. güvenlik, adalet ve bu gibi konularda işlevini tam olarak
yerine getirmelidir. Kişilerin yapamayacağı büyüklükte altyapı, yatırım ve projelerini devlet
yapmalıdır. Sınırlarını korumalıdır. Yıllardır ismi olan ancak işlevi olmayan adaleti tanı
olarak sağlamalıdır.
Türkiye'deki ekonomik yapı değişmedikçe, ülke genelinde kamu kuruluşlarında yapılan
kayırma ve devleti soyma girişimleri sona ermeyecektir. Sistemin kendisi bozuk olduğu için
öncelikle sistem düzeltilmelidir. Sistemin düzeltilmesinin başlangıcı, devletin ekonomideki
ağırlığının ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye'de devletin yaptığı işi beğenmeyen bazı kişiler,
gruplar, bu durumdan şikayeti olmasına rağmen, devletin ekonomideki ağırlığını, devam
ettirmesini, sürdürmesini istemektedir. Bu çelişkinin de araştırılması gerekir.
Diğer yandan devletin ekonomideki ağırlığının, payının yüksek olduğu ülkelerde partizanlık,
soygun, yağmalanma, en üst. derecededir. Olaylara dar açıdan bakanlar, iktidar değiştiğinde
bunların düzeleceği umudunu vatandaşa anlatırlar. Oysa sorun iktidar değişikliği değil, sorun
bu çirkinlikleri üreten sistemin değiştirilmesidir. Sistem özelleştirme sonucu bireyselliğe
dayanmalıdır.
Özelleştirmenin temel hedefini belirleyen gerekçe, bir ülke ekonomisinde sınırlı kaynakların
rasyonel kullanımında, bireysel mülkiyete ve rekabete dayalı piyasa ekonomisinin toplumsal
mülkiyete dayalı devletçi ekonomik sistemden daha etkin olduğudur.
Türkiye'de kamu işyerindeki sendikalar, yönetim kurullarındaki partililer, KİT'lere dayanmak
suretiyle iktidarını sürdüren bürokratlar, birer KİT patronu olarak koltukta oturan bakanlar,
KİT'leri ideolojik merkez olarak görenler ve bu kuruluşlarda çalışan işçilerden oluşan, KİT'
lerin özelleştirilmesine karşı çıkan çıkar grubu ve lobisi var. Bu lobinin tek dayanağı
KİT'lerde çalışan işçiler konusudur. Bu dayanağın anlamı yoktur. Şöyle ki özelleştirme
sonucunda işçiler yine aynı iş- yerinde çalışmaya devam edecekler, verimlilik esas olacak,
çalışan çalışmayan kişi belirlenecek, siyasiler tarafından şişirilen kadro azaltılacak, çalışan
kişiye emeğinin karşılığı daha fazla verilecektir. Özelleştirilen kuruluşta siyasi baskı sona

erecek, firma piyasa koşullarına göre çalışacak, borçlanma miktarı azalacak, bağımsız olarak
kendi projelerini üretme ve uygulama imkanı bulacaklardır. Devlet, hazine ve bütçeden
yardım yapmayacak, kamu finansman açığı olmayacaktır.
Genel kabul görmüş özelleştirme amaçları Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince de
benimsenmiştir. Kararda şu amaçlar vurgulanmaktadır.
- Verimliği arttırmak, fiyatları düşürmek, kıt kaynakların etkin dağılımını sağlamak, kamuda
çalışan sayısını azaltmak ve aşırı tekelci durumdaki kamu kesimi sendikalarının gücünü
azaltmalı.
Özelleştirme işlemi, mutlaka gerçekleştirilmeli ve biran önce yapılmalıdır. Bugün kamuoyuna
yansıyan biçimiyle kişileri ve kurumları yanıltacak düzeydedir, Özelleştirme ülkemiz için
hayati bir konu olduğundan en ince ayrıntılarına kadar her hesap iyi yapılmalı, kamuoyuna
sağlıklı bilgiler verilmeli, avantajları, dezavantajları açıkça ortaya konmalı, öncelikle zarar
eden kuruluşlardan özelleştirme başlamalıdır.
Özelleştirmenin alternatifi vergi değildir:
Özelleştirme verginin alternatifi olamayacağı gibi sadece kamu açığını kapatmaları için de
yapılmaz.
Vergiler devletin finansman kaynağıdır. Kamu harcamaları vergilerle karşılandığı ölçüde
ekonomik, siyasi istikrar sağlanabilir. Vergi ülkemizde yaşayanların çeşitli biçimlerde
yararlandıkları kamu hizmetlerine karşılık ödemeleri gereken bedeldir. Anayasanın 73.
maddesinde herkes mali gücü oranında vergilendirilir ifadesi toplumun tüm kesimi tarafından
benimsenerek vergi ödevi yerine getirilmelidir. Özellikle 3568 sayılı yasaya tabi meslek
mensupları vergi ödeme bilincinin yaygınlaşmasını sağlamalıdır.
Biz 3568 sayılı yasaya tabi meslek mensupları, ülke gündeminde yer alan konularda
olaylara geniş bir perspektifle, yansız ve yandaş olmaksızın, objektif ülke yararına, kamu
yararına yaklaşarak, kamuoyunu, toplumu doğru bilgilendirmek, aydınlatmak sorumluluğunu
taşımalıyız. Görüşlerimizi ortaya koymalıyız. Dar bakış açısı, slogancı anlayış ile olaylara
yaklaşmak, düşünmeksizin taraf olmak gerek ülkemize, gerekse meslek mensuplarına yarar
sağlamayacaktır.

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE TİCARET
İŞLETMELERİ İÇİN GİDER VE
MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
Doç Dr. Mustafa UÇAR*
Öğr. Gör. İsmail AYDEMİR*
1. GİRİŞ
Tekdüzen Hesap Planı 1.1.1994'te uygulanmaya başlanacaktır. Bu planda gelir ve maliyet
hesaplarına 6 ve 7 ile başlayan hesap sınıflarda yer verilmiştir.6 nolu sınıf gelir tablosu, 7 nolu
sınıf ise maliyet hesaplarına ayrılmıştır.
Maliyet hesapları da 7/A ve 7/B olarak iki seçenek halinde ele alınmıştır. 7/A seçeneği
maliyet muhasebesini ayrıntılı tutmak isteyen sanayi ve hizmet işletmeleri içindir. 7/B
seçeneği ise ticaret, küçük sanayi ve hizmet işletmeleri için düşünülmüştür.
Bu çalışmamızda Tekdüzen Hesap Planı'nda 7/B seçeneği olarak verilen ve ticaret işletmeleri
ile isteyen küçük hizmet ve üretim işletmelerinin giderlerini izleyebileceği kısmın nasıl
işleyeceğini uygulamadan aldığımız bir örnek üzerinde ele alacağız. Önce olayı vereceğiz,
daha sonra da yevmiye kaydını yapacağız.
2. HESAPLARIN İŞLEYİŞİ
7/B seçeneğinde işletmeler 79 nolu gruptaki gider çeşitleri hesaplarım kullanırlar.
Muhasebe Sistemi Tebliğindeki Gider Çeşitleri hesapları aşağıdaki gibi bölümlenir:
79- GİDER ÇEŞİTLERİ
790- İlk madde ve malzeme giderleri,
791- Memur ücret ve giderleri
792- Personel ücret ve giderleri
793- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
794- Çeşitli giderler
795- Vergi, Resim ve harçlar
796- Amortismanlar ve tükenme payları
797- Finansman giderleri
798- Gider çeşitleri yansıtma hesapları
Giderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790-797 No' lu çeşit esasına göre bölümlenmiş
ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir.
Dönem boyunca gider çeşitleri hesabının borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonlarında
fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç hesapları arasında yer alan 630, 631, 632 hesapları ile
66- Finansman Giderleri Grubu ilgili hesabın borcuna, 798- Gider Çeşitleri Yansıtma
Hesaplarının alacağına yazılır. Daha sonra 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
borçlandırılarak, dönem içi gider hesapları kapatılır.
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3. UYGULANIŞI
Aydın halıcılık işletmesi, bir ticari işletme olup el halıları alıp satmaktadır. Bu işletme ile
ilgili giderler aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
3.1. DÖNEM İÇİ İŞLEMLER
1) Dönem başı bilançosunda Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında 1.500.000 TL
gözükmektedir. Bunun 1.000.000 TL'si geçmiş senede yatırılan taşıt aracı kasko sigorta primi,
500.000 TL'si ise bu yılın defter tasdik ücreti gibi muhtelif işletme giderleridir. Bunu bu yılın
giderlerine aktarmamız gerekir.
YEVMİYE KAYDI
XX / XX / XXXX
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1.500.000
794. 03 Taşıt Ar. Mas. 1.000.000
794.04 Muh. İşl. Gid. 500.000
280 GEL. YIL. AİT GİDERLER 1.500.000
/
2) Kılıç özü Petrol' den firma aracı için KDV dahil (% 13) 1.649.800 TL' lik akaryakıt peşin
olarak alınmıştır.
XX / XX / XXXX
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1.460.000
794.03 Taşıt Ar. Mas. 1.460.000
191 İNDİRİLECEK KDV 189.800
191.02 İnd. KDV (% 13) 189.800
100 KASA 1.649.800
/
3) Alınteri El Halıcılık’ a satılan malların ilgili işletmeye taşınması için 40 DR 526 plakalı
araca % 12 KDV dahil 3.500.000 TL ve Veli Köylü’ ye hamaliye ücreti olarak 500.000 TL
ödenmiştir. Bu masraf işletmemize aittir.
XX / XX / XXXX
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 3.625.000
794.06 Satış Gid.
3.625.000
191 İNDİRİLECEK KDV 375.000
191 .01 İnd. KDV. (%12)
375.000
100 KASA

4.000.000

4) Firmada kullanılmak üzere ERTÜRK Kırtasiye’ den %12 KDV hariç 1.000.000 TL’ lık
çeşitli kırtasiye malzemeleri alınmış ve bedeli nakten ödenmiştir.

XX / XX / XXXX
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1.000.000
794 .01 Kırtasiye Giderleri 1.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV 120.000
191 .01 İnd. KDV.
120.000
100 KASA

1.120.000

/
5 ) Firma Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fazıl Yükselen’ e bir aylık muhasebecilik ücreti
olarak KDV hariç 5.000.000 TL tahakkuk ettirilmiş ve ilgili kesintilerle ödeme yapılmıştır.
XX / XX / XXXX
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5.000.000
794.05 Muhasebe ücreti 5.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV 600.000
191 .01 İnd. KDV. (%12)
600.000
100 KASA

4.530.000

360 ÖD.VER.VE FONLAR
1.070.000
360.1. Öd. Vergiler
360.1.1. G.V.
1.000.000
360.2. Öd. Fon.P.

70.000

/
6) Aylık Depo kirası olarak makbuz düzenlenip ilgili kesintiler yapıldıktan sonra mülk sahibi
Şenol Demirci’ ye 3.930.000 TL ödenmiştir. Tahakkuk eden kira 5.000.000 TL’ dir.
XX / XX / XXXX
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5.000.000
794.02 Depo Kirası 5.000.000
100 KASA

3.930.000

360 ÖD.VER.VE FONLAR
1.070.000
360.1. Öd. Vergiler
360.1.1. G.V.
1.000.000
360.2. Öd. Fon.P.
70.000
/
7 ) PTT ‘ den gönderilen KDV dahil 11.200.000 TL’ lik telefon faturası ödenmiştir.
XX / XX / XXXX

793 DIŞ.SAĞ. FAY.VE HİZM. 10.000.000
793. 01 Telefon Giderleri 10.000.000
191. İNDİRİLECEK KDV
1.200.000
191.01. İnd.KDV ( % 12 )
1.200.000
100 KASA
/

11.200.000

8) Termebank Kırşehir Şubesinden alınan kredi için 10.000.000 TL faiz yürütüldüğü gelen
dekonttan anlaşılmaktadır.
XX / XX / XXXX
797 FİNANSMAN GİDERLERİ 10.000.000
797.01 Faiz Giderleri
10.000.000
300 BANKA KREDİLERİ 10.000.000
300.02 Termebank
10.000.000
/
9) Firmada çalışan Ömer İğdeli,İlhami Kaymaz, Rafet Güvenç ve Metin Alagöze ücret
tahakkukları yapılmıştır.
XX / XX / XXXX
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 160.580.000
791.01 İşçi Ücretleri
160.580.000
335 PERSONELE BORÇLAR 90.000.000
335.01 İĞDELİ
15.000.000
335.02 İ.KAYMAZ 20.000.000
335.03 R. GÜVENÇ 30.000.000
335.04 M. ALAGÖZ 25.000.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
360.1. Öd. Vergi
23.000.000
360.1.1. G.V.
23.000.000
360.1.2. D.V.
580.000

23.580.000

361 ÖD. SOS.GÜV. KESİNTİ 47.000.000
361.01. SSK İşveren
27.000.000
361.02. SSK İşçi
20.000.000
/
3.2 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
10) Dönem sonunda amortismana tabi varlıklardan amortisman gideri ayrılmıştır.

XX / XX / XXXX
796 AMORTİSMAN VE TÜK.PAY.
208.750.000
796.01 Amortisman Giderleri
208.750.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257. 1 Taş. Ar.A.
208.750.000

208.750.000

/
11) Dönem içinde oluşan giderler 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI aracılığı
ile ilgili hesaplara (600’ lü hesaplar ) aktarılıyor.
XX / XX / XXXX
631 PAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ 3.625.000
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
393.290.000
660 K.V. BORÇLANMA GİDERLERİ
10.000.000
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA H.
406.915.000
798.1. İşçi Ücretleri ve Giderleri
160.580.000
798.3. Dış. Sağ. Fayda
10.000.000
798.4. Çeşitli Giderler
17.585.000
798.6. Amor. Ve Tük. P.
208.750.000
798.7. Finansman Giderleri
10.000.000
/
12) Ele aldığımız örnek ticari işletme olduğundan ve fiili maliyetler kullanıldığından
giderlerde herhangi bir yansıtma farkı ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle dönem sonundan
YANSITMA HESAPLARI İLE GİDER HESAPLARI ‘nı karşılaştırarak kapatabiliriz.
XX / XX / XXXX
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA H.
406.915.000
798.1. İşçi Ücretleri ve Giderleri
160.580.000
798.3. Dış. Sağ. Fayda
10.000.000
798.4. Çeşitli Giderler
17.585.000
798.6. Amor. Ve Tük. P.
208.750.000
798.7. Finansman Giderleri
10.000.000
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 160.580.000
791.01 İşçi Ücretleri
160.580.000
793 DIŞ.SAĞ. FAY.VE HİZM. 10.000.000
793. 01 Telefon Giderleri 10.000.000
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 17.585.000
794.01 Kırtasiye Giderleri 1.000.000
794.02 Depo Kir.
5.000.000
794.03 Taş. Ar. M.
2.460.000
794.04 Muh. İş. Gid.
500.000
794.05 Muhasebe ücreti
5.000.000
794.06 Satış Giderleri
3.625.000
796 AMORTİSMAN VE TÜK. PAYI
208.750.000
796.01. Amor.Gider.
208.750.000

797 FİNANSMAN GİDERLERİ
10.000.000
797.01. Faiz Giderleri
10.000.000
/
13) Dönem sonunda 600’lü gider hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına
devredilmesi gerekir.
XX / XX / XXXX
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

406.915.000

631 PAZ. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 3.625.000
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
393.290.000
660 K.V. BORÇLANMA GİDERLERİ
10.000.000
/
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmamızda; Tekdüzen Hesap Planı’ na göre Ticari işletmelerde giderlerin
oluşumu ve dönem sonlarında Gider Çeşitleri Yansıtılma hesapları ile koordineli olarak nasıl
işlettirildiğini uygulamalı örnek işletme yardımıyla ortaya koyduk.
İşlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
1) Dönem içinde giderler gerçekleştikçe 790-797 nolu uygun gider çeşitleri hesabına
borç, peşin yapılmışsa 100 Kasa, değilse uygun borç hesabına alacak kaydedilir.
2) Dönem sonunda;
a) 600’ lü gider hesaplarına borç ( 630,631,632,660 gibi ) 798 GİDER ÇEŞİTLERİ
YANSITMA HESABI’ na alacak verilir.
b) 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı ile 790-797 Gider Çeşitleri hesabı karşılıklı
olarak ters kayıt yapılarak kapatılır.
c) 600’ lü gider hesapları ( 630, 631, 632, 660 gibi ) 690 Dönem Karı veya Zararı
hesabına devredilerek kapatılır.

KURUMLARDA KAR DAĞITIMI VE
VERGİLENDİRİLMESİ
Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni

0-Kurum
Kurum kavramı genelde kurumlar vergisine tabi şirketler oluşmaktadır. Kurumlar Vergisi
Kanununda da bu konuya açıklık getirilerek hangi şirketlerin kurumlar vergisine tabi olduğu
açıkça belirtilmiştir. Belirtilen bu şirketlerin başında sermaye şirketleri yer almaktadır.
Türkiye'de sermaye şirketi deyimi ile genelde anonim ve limited şirketlerin düşünüldüğü bir
gerçektir. Ancak vergi yasalarımızda hisseli komandit ve kooperatif şirketi vasfında iselerde,
hisseli komandit şirketlerin sayısal önemleri, kooperatif şirketlerin ticari ve sınai
faaliyetlerinin gelişmemiş olması iş ortaklarının sırf belirli bir işi çözümlemek için birden
fazla kişi ya da kurumun belirli bir zaman içinde bir araya gelmeli ve sürekliliği olmaması
nedeniyle bu üç şirket türünün konumuzdaki önemi ilk ikisine göre biraz daha fazladır.
Sermaye şirketlerinde kâr dağıtımı ve bu dağıtımını vergi karşısındaki durumuna geçmeden
önce konuyu kurumlar vergisinin konusu, kurumlar vergisi mükellefleri açısından detaylı
olarak incelemek gerekir.
01- Kurumlar Vergisinin Konusu:
Kurumlar Vergisi sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu müesseselerinin,
dernek, sendika, cemaat ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, iş ortaklarının gelir vergisi
konusuna giren gelir unsurlarından oluşan kazançları üzerinden alınır. Ayrıca bu vergi
yabancı ülkede kurulup Türkiye'de şube ve acenta açan anonim ve sermayesi paylara
bölünmüş şirketlerin, döner sermayeli işletmelerin, gelir vergisi konusuna giren gelir
unsurlarından oluşan kazançları üzerinden alınır.
Gelir Vergisi konusuna giren gelir unsurları da yedi unsur olarak yer almıştır. Bunlar ticari
kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret menkul sermaye iradı, gayrimenkul
sermaye iradı, sair kazanç ve iratlardır.
Kurum kazancını oluşturan bu unsurların açıklamaktan çok, kurumlar vergisi mükelleflerinin
kimler olduğunu açıklayalım.
02- Kurumlar Vergisi Mükellefleri:
Kurum deyimi yasada sayılan tüzel kişileri ifade eder. Kurumlar vergisi yasasının 1.
maddesinde hangi tür kuruluşların bu deyimin içine girdiği sayıldıktan sonra aynı yasanın 2.
ve mükerrer 6. maddelerinde bunların özellikleri açıklanmıştır. Ancak hemen şunu ifade
edeyim ki sırf tüzel kişiliğe sahip olmak kurumlar vergisine tabi olmayı gerektirmemektedir.
Zira kollektif ve adi komandit şirketlerin tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisinin
konusu dışında bırakılmıştır.
I-Sermaye Şirketleri:
Kurumlar Vergisi Yasasının 2. maddesinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş
olan anonim eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı özellikleri taşıyan yabancı şirketler
sermaye şirketi sayılmıştır.

Diğer yandan 2499 sayılı sermaye piyasası yasasına göre, kurulan menkul kıymetler yatırım
fonlarının (S.P.K mad: 35) da bu kanunun uygulanmasında sermaye şirketi sayılacağı ayrıca
belirtilmiştir.
10- Anonim Şirketler:
Anonim şirket, bir unvana sahip sermayesi paylara bölünmüş ve belli olan, borçlarına karşı
sadece mal varlığı ile sorumlu bulunan şirkettir, Bu tür şirketlerde ortak sayısı beşten az,
sermayede 500.000 TL den aşağı olamaz.
Anonim şirket ortaklarının şirket kârından aldıkları kar payı veya temettü denir.
11- Eshamlı Komandit Şirketler:
Sermayesi paylara bölünmüş ve ortaklarından bir veya bir kaçı şirket alacaklarına karşı
sınırsız, diğerleri sınırlı olarak sorumlu olan şirkettir. Şirketin sorumlulukları sınırsız olan
ortaklarına "komandite", sorumlulukları sınırlı olan ortaklarına da "komanditer" denir.
Diğer sermaye şirketleri safi kurum kazançları üzerinden vergilendirildikleri halde,eshamlı
komandit şirketlerde kurumlar vergisi, komanditer ortaklara düşen kar payı üzerinden alınır.
Çünkü komandite ortakların şirket kazancındaki payları şahsi kazancı sayılır ve doğrudan
doğruya gelir vergisine tabi tutulur. (G.V.M mad. 37)
12- Limited Şirketler:
İki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup,
ortaklarının sorumlulukları, koymayı üstlendikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi
muayyen olan şirketlerdir, Bu şirketlerin ortak sayısı 2'den az 50'den çok olamaz. Şirketin en
az sermayesi 10.000.- TL'dir.
13- Menkul Kıymetler Yatırım Fonları:
Bu fon, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Yasasının 35. maddesinde bu yasa hükümleri uyarınca
halktan katılma belgesi karşılığında toplanacak paralarla, belge sahipleri hesabına riskin
dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet Esaslarına göre menkul KIYMET portföyü işletmek
amacıyla kurulan mal varlığı olarak tanımlanmıştır. Bankalar dışında hiç bir kişi ve kuruluş
"menkul Kıymetler Yatırım Fonu" kuramaz. Fonun tüzel kişiliği yoktur. Ancak mal varlığı
bankanın mal varlığından ayrıdır. Fon kurulması, Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine
bağlıdır.
II- Kooperatifler:
Kurumlar vergisi Yasasının 3. maddesinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel
kanunlarına göre kurulan tüketim, üretim, satış, yapı ve sair kooperatifler ile aynı nitelikteki
yabancı kooperatiflerin "kooperatif” sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak okul
kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket niteliğinde olanların kooperatif sayılamayacağı da
yine aynı maddede belirtilmiştir.
1163 sayılı kooperatifler yasası ile kurulan kooperatifler "Tüzel kişiliği haiz olmak üzere
ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla
gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler
tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküller olarak tanımlanmıştır.
III- İktisadi Kamu Müesseseleri:
-Nitelikleri,

Kamu hukuku tüzel kişilerine bağlı iktisadi işletmelerdir. Kamu hukuku tüzel kişileri,
Kamu idareleri, kamu müesseseleri olmak üzere iki grupta toplanmış, hizmetleri yapan, başta
devlet olmak üzere, vilayet özel idare, belediye ve köylerden ibaret, tüzel kişilerdir. Kamu
müesseseleri ise belirli bir veya birden çok kamu hizmetlerini görmek üzere genellikle özel
bir kanunla kurulan ve bir kamu idaresine bağlı kuruluşlardır. PTT, DDY ve Üniversiteler
gibi,
İktisadi Kamu müesseseleri ise, bu idare ve müesseselerden birine ait ve sermaye şirketi veya
kooperatif statüsü dışındaki ticari, sınai ve zirai her türlü işletmeleri ifade eder.
IV-Dernek, Sendika, Cemaat ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler:
Kurumlar Vergisi Yasasının 1. maddesi dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar
vergisine tabi olduğunu hükme bağladıktan sonra, aynı maddenin iki nolu paragrafı bu
kanunun uygulanması bakımından sendikaların dernek, cemaatlerin vakıf hükmünde
olduğunu belirtmiştir.
Dernek, iktisadi amaç gütmemek üzere kurulan tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur.
Sendika, işçi ve işverenlerin müşterek iktisadi, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve
geliştirmek için kurulan mesleki bir kuruluştur.
Cemaat, çeşitli din ve mezheplere mensup kişilerin oluşturduğu topluluktur.
Vakıf, bir malin belli bir amaca (hayır amacına) sürekli olarak tahsisi ve bu suretle temlike ve
temellükten men edilmesini ifade eder.
V- İş Ortakları (Joint Venture)
3239 sayılı kanun ile Kurumlar Vergisi kanununun 1. maddesine (E) bendi olarak "iş
ortakları" eklenmiştir. Kanunun mükerrer 6. maddesinde de iş ortaklarının tanımı yapılmıştır.
Buna göre;
Sermaye şirketleri, kooperatifler iktisadi kamu müesseseleri ile dernek, sendika, cemaat ve
vakıflara ait iktisadi işletmelerin kendi aralarında şahıs ortakları, veya gerçek kişilerle belli
bir işin birlikte müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları
ortaklıklar iş ortaklığıdır. Bunların tüzel kişiliği olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.
VI- Döner Sermayeli İşletmeler:
Genel ve Katma bütçe içinde yer alan ve yönetilen sınai ve ticari kuruluşlar imkanlar
ölçüsünde, serbest piyasaya da iş yapmaktadırlar. Bunlar serbest piyasaya yapmış oldukları
işler sebebiyle kurumlar vergisine tabidirler.
Buraya kadar ki anlatımla Kurumlar Vergisinin konusuna giren Vergi mükelleflerinin kimler
olduğu özlü bir şekilde anlatılmıştır. Şimdi de bu kurumların dönemsel olarak gösterdikleri
(dönem genel olarak bir takvim yılıdır) ticari faaliyetleri sonucunda elde ettikleri, gelir
unsurlarından doğan dönem karının dağıtım konusu ele almayacaktır. Gelir unsurlarının yedi
olduğunu daha önce belirttik, konumuz olmadığı için ayrıntısına girilmeyecektir. Kurumlarım
kar dağıtımı ile ilgili anlatımımızda şöyledir.
VII- Kar Tespiti ve Dağıtımı:
Şirketlerin faaliyetlerinden dolayı doğan kar üzerinden vergi olarak Devletin ve temettü adı
altında da ortakların hakkı vardır. Devlet hakkını kanunlarla teminat altına almıştır.
Ortakların hakları ise, şirket esas sözleşmelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
konulan maddeler ve genel kurul kararı ile ortaya çıkar.

Dolayısıyla şirketlerin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar
dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi kârı teşkil eder. Bu kar şöyle dağıtılır:
a) %5 umumi yedek akçeye ayrılır,
b) Şirkete terettüp eden Kurumlar Vergisi ve benzeri vergiler çıkarılır.
c) Kalandan, ortaklığın ödenmiş sermayesine göre, sermaye piyasası kurulunca tesbit edilecek
oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
Kalan Kâr payı 'Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
aşağıdaki gibi dağıtılır.
Ana sözleşmeye öngörülen yedek akçeler, müstahdem ve işçiler için yardım akçesi ve yedek
akçe niteliğindeki fonlar ayrılır.
Ana sözleşmede hüküm varsa, şirket kurucu senet sahiplerine % ....a kadar, memur ve
müstahdeme, işçilere, yönetim kurulu üyelerine, % ......a kadar kar payı tahsis edilir.
Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalanı kısmen veya tamamen 2. temettü olarak kanun
ve ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilave veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmaya
veya bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir.
Kurucu senetlerine, yönetim kurulu üyelerine memur ve müstahdem ile işçilere ayrılacak
miktardan ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden
kişilere dağıtılan paralardan Türk Ticaret Kanunu' nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3.
numaralı bendi gereği % 10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.
Kanun hükmü gereği, ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, genel kurulun başka yedek akçe ayırmasına ertesi
yıla kar aktarmasına ve yönetim kurulu üyeleriyle memur, müstahdem ve işçilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemez.
Şimdi de kar dağıtım tablosunu bir örnekle somutlaştıralım: X Anonim Şirketi 1989 yılında
faaliyete geçmiş bir ticari kuruluştur. Kuruluş yılında yeterli çalışmaması nedeniyle hasılatı
mevcut değildir. Kayıtlı sermayesi de tamamı ödenmiş 1.000.000.000.- TL'dir.
31.12.1989 tarihli bilançosu aktifleştirilmeyen kuruluş masraflarından kaynaklanan
30.000.000.- TL zararla kapatmıştır.
Şirket, 1990 yılında tecrübe imalata başlamış az da olsa hasılat sağlamış, fakat bu yıl gerek
ücret ödemelerinden ve gerek amortismanlardan kaynaklanan daha fazla giderleri olduğundan
31.12.1990 tarihli bilançosu 120.000.000.- TL zararla kapanmıştır.
Şirket 1991 yılında normal faaliyete başladığından bu yıl sonunda 440.000.000.- TL' lik
kurum kazancı temin etmiştir.
Şirket genel kurulu bu yıl karından geçmiş yıl zararlarının mahsubu, Kurumlar Vergisinin
ödenmesi ve kanuni ihtiyatın ayırımından sonra kalan kar kısmı olduğu gibi fevkalade ihtiyata
ayrılmasına karar vermiştir.
Şirket ticari bilançosunun mali bilançoya dönüştürülerek vergi matrahının hesaplanması
zamanında yapılan çalışmalar sırasında şirketin yıl içinde yapmış olduğu giderler arasında
9.600.000.- TL' lik kanunen kabul edilmeyen giderlerin bulunduğu, ticari karın oluşmasında
kurumlar vergisinden müstesna bir gelir unsurunun olmadığı görülmüştür.
Bu veriler altında karın dağıtımı şöyle olur:
VIII- Geçmiş yıl zararların mahsubu, vergilerin ve ihtiyatların hesabı:

440.000.000.- lira şirketin 1991 yılı kazancı
150.000.000.- Geçmiş yılların zararı
30.000.000.- 1989 yılı zararı
120.000.000.- 1990 yılı zararı
150.000.000.290.000.000.10.000.000.- Vergi matrahına yapılacak ilaveler
9.600.000.- Kanunen kabul edilmeyen giderler
400.000.- Yanılma ve unutma kar.
10.000.000.300.000.000.- Kurumlar Vergisi matrahı
138.000.000.- Kurumlar Vergisi % 46
162.000.000.14.500.000.- % 5 birinci tertip yedek akçe (Ticaret kanununun 466/ 1 maddesi gereği, burada
şirket safı kan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra kalan kısım olduğundan yedek akçe
290.000.000.- lira üzerinden hesaplanacaktır.
147.500.000.10.000.000.- Matraha yapılan ilavenin tenzili
137.000.000.- Genel kurul karan gereğince fevkalade ihtiyata ayrılacak meblağ
Olayın muhasebeleştirilmesi:
K/2 440.000.000.Geçmiş Yıl zararları 150.000.000.1989 zararı 30.000.000.1990 zararı 120.000.000.150.000.000.İhtiyatlar:
% 5 kanuni iht: 14.500.000.- 152.000.000.Fevkalade ihti: 137.500.000.152.000.000.Ödenecek vergiler
Kurumlar vergisi 138.000.000.- Yapılacak işlemler,
- Genel kurul Mart 1992 ayında toplanıp kararlarını verdiğine ve kurumlar vergisi
beyannamesi Nisan ayı sonuna kadar verileceğine göre, muhasebe maddesinin genel kurul
tarihinden itibaren 10 gün içinde defter kayıtlarına intikali gerekir.
- Ayrılan %5 kanuni ihtiyat olan 14.500.000.- TL için kanun hükmünde kararname /32 gereği
devlet tahvili alınması, bunların tertip ve seri numaralarının bir tahvil defterine kaydedilmesi
ve tahvillerin tertip ve seri numaraları gösterir bir maddenin ayrıca Kurumlar Vergisi
beyannamesine bağlanarak vergi dairesine verilmesi söz konusu kararname hükmü gereğidir.
IX- Kurum Kazancının vergilendirilmesi:
Kurum kazancının vergilendirilmesi şeklinde 1980 öncesi ve sonrası olarak ve belirli
dönemler için belirli farklılıklar göstermiştir. Biz en son yürürlüğe giren 3239 sayılı yasanın
yürürlüğe girmesi ile uygulanan vergilendirilme tekniğini açıklayacağız. Çünkü daha önce
% 50 olan kurumlar vergisi oranı, 1985 yılı kazançlarına da uygulanmak koşulu ile 1.1.1986
tarihinden itibaren % 46 olarak düzenlenmiştir. Buna paralel olarak G.V. kanununda da
düzenlemeler yapılarak vergi alacağı sis- temi uygulamadan kaldırılmış ve böylece yeni
bir vergileme tekniği uygulamaya konmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak, 1980-1984
yılları kazançlarını dağıtılması halinde uygulanacak vergileme yöntemi 3239 sayılı değişiklik
kanunun 80. maddesiyle G.V. Kanunu' nun eklenen geçici 13. madde düzenlemiştir.

G.V.K. Geçici Madde 13. hükmüne göre 2362 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 3239
sayılı kanunun yürürlük tarihine kadar ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları
(1980- 1984 dönemi dağıtılmamış kurum kazançları) bunların sermayeye eklenmesi veya
ortaklara dağıtılması hallerinde sermayeye eklendiği veya dağıtımın yapıldığı yılın ticari
kazancına vergilendirilmeden önceki brüt tutarları üzerinden ilave edilerek, teşebbüsün
tasviyesi halinde ise tasviye karının hesaplanmasında nazara alınacak, bu kazançlar üzerinden
daha önce ödenmiş bulunan K.V. ile kesinti yolu ile ödenen gelir vergileri ödenecek gelir ve
kurumlar vergisinden mahsup edilecek; mahsup edilemeyen vergiler ise iade edilmeyecektir.
1985 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere 1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere
kurum kazançlarının vergilendirilmesi basitleştirilmiş, daha önceki karmaşık sistem
aşılmıştır. Bu değişikliği içeren 3239 sayılı yasa uyarınca;
Kurum kazancı % 46 oranında kurumlar vergisine tabi tutulmuş 1985 ve 1986 yılları
kazançlarının dağıtılması herhangi bir ilave vergiye tabi değildir. Bunların dağıtılmasında
vergileme ile ilgili olarak yapılacak bir işlem yoktur.
- Kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar açısından da G.V.K. Mad. 94/8'e göre
yapılan % 10'luk kesinti bu kazançlar için nihai bir vergileme olmaktadır. 1.1.1986'dan geçerli
olmak üzere G.V.K.'nun 94/8. maddesine göre yapılacak kesinti 27.02.1986 gün ve
86/10415 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile "Dağıtılsın veya dağıtılmasın 8 numaralı bent de
yazılı kazanç ve iratlardan % 10 kesinti yapılır" şeklinde yeniden düzenlendiğinden ve
bu düzenlemenin 1985 yılı kazançlarına da uygulanacağı 31 seri nolu K.V.K. genel tebliğinde
belirtildiğinden. K.V' den istisna edilmiş 1985 ve 1986 yıllan kazançlarının dağıtılmasında da
vergileme ile ilgili olarak yapılacak ilave bir işlem kalmamıştır.
- Diğer yandan kurumlar vergisinden istisna edilmiş bazı kazançlarda özel durumlar vardır.
Bunlar: a) 1986 yılından itibaren elde edilen iştirak kazançları kurumlar vergisi matrağından
düşülecektir.
b) 1.1.1986 tarihinden önce ihraç edilmiş menkul kıymetlerin 1986 ve müteakip yıllarda elde
edilen gelirleri kurumlar vergisinden müstesna tutulmaya devam olunacak ve bu gelirler
dağıtılmadığı sürece vergi kesintisine tabi tutulmayacak. Bu kazançların dağıtılması halinde
ise G.V.K. Geçici 23. madde hükmü uyarınca % 25 gelir vergisi kesintisi yapılacak ve bu
kesinti nihai bir vergileme olacaktır.
c) 1.1.1986 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonoların iratları kurumlar
vergisinden istisna edilmemiştir. Ancak bu iratlar safı kurum kazancına dahil edilmeyecektir.
(K.V.K. Mad. 13 ve G.V.K. mükerrer madde 39) Bu durumda sözü edilen menkul
kıymetlerin gelirleri üzerinden G.V.K. Mad. 94/9-a hükmüne göre yapılacak kesinti, bu tür
gelirler için nihai bir vergileme olacaktır.(K.V.K.Genel tebliği seri no. 31)
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1- 5422 Sayılı K.V.K.
2- 213 Sayılı V.U.K.
3- Türk Ticaret Kanunu
4- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
5- M. Celal Demir, Uygulamalı Örnekli Anonim ve Limited Şirketler Ankara-1991
6- Tokat Rıfat, Fahri Hesap Uzmanı Vergi Dünyası Sayı 5 - İstanbul
7- Rapor: 28 Nisan 1981

İŞLETME YÖNETİMİNDE
MUHASEBENİN ÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Sadettin SALIK
Cumhuriyet Üniversitesi, MYO, Öğr. Üyesi
1. GİRİŞ
Teknik ve ekonomik bir varlık olarak işletmeler, bir taraftan toplumun ihtiyaçlarını
karşılayacak üretim ve ticari faaliyetlerde bulunurlarken; diğer yandan da işletmede
çalışanlara gelir sağlarlar. Amacı mal ve hizmet üretmek ve gelir sağlamak olan işletmelerin
temel amaçlarına ulaşabilmeleri hesap bakımından örgütlenmekle olanaklıdır. İşletmeleri
hesap yoluyla kontrol eden bu organizasyon onların yönetim aracıdır. 1 Biz burada
işletmelerin hesap organizasyonlarından biri olan muhasebenin işletme açısından önemini
vurgulamaya çalışacağız.
2. İŞLETME FAALİYETLERİNDE MUHASEBENİN KONUMU
İnsanların ihtiyaçları çeşitlidir. Bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetleri insanların
kendilerinin yaratması olanaksızdır. Değişik mal ve hizmetler farklı kişiler tarafından yaratılı.
Dolayısıyla ihtiyaçlarını gidermek için başkalarının yaratmış olduğu mal ve hizmetlerden
yararlanırlar.
İnsanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri ise işletme adını verdiğimiz iktisadi birimler
karşılar.
İşletmeler mal ve hizmet üretmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. İşçi çalıştırırlar,
hammadde malzeme satın alınır. Mal alınır satılır, bunlara bağlı olarak para tahsilatı ve
ödemeleri ile çok sayıda benzer işlemler yapılır. İşletmelerin bu faaliyetleri sırasında
varlıkları ve kaynaklarında değişmeler meydana gelir. İşte muhasebe yapılan faaliyetleri ve
buna bağlı olarak oluşan değişmeleri saptar ve bunları yeni kararlar alınmasında tekrar
kullanılabilir bilgiler haline getirir2 . Bu çerçevede muhasebe şu şekilde tanımlanabilir;
"Muhasebe, bir işletmede meydana gelen değer ve miktar artış ve azalışlarının sürekli şekilde
kaydeden, belirli dönemlerde bunların özetini çıkaran (bilanço düzenlemesi gibi...) sonucu
saptayan (kar- zarar tablosu düzenleme), raporlayan ve bunları yorumlayarak ilgisi bulunduğu
kişilere ve kurumlara, amaçlarına uygun yararlı bilgiler sağlayan, sanat, bilim ve
uygulamadır."
3. MUHASEBENİN SAĞLADIĞI BİLGİLER VE HİZMET AMACI
İşletmelerin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları karar durumları organizasyonunun her
kademesinde farklıdır ve farklı bilgilere sahip olmayı gerektirir. Ancak aşağıdaki üç çeşit bilgi
organizasyon kademesinin ihtiyaçlarına yanıt veren genel bilgiler niteliğindedir 3.
(I) İşlerin nasıl gittiği konusundaki bilgiler
(II) Önemli sorunları görmemizi sağlayacak bilgiler,
(III) Aynı amaca ulaşmanın birden fazla yolu varsa, en iyi yolun hangisi olduğunu anlatacak
bilgiler.
Muhasebe, işte bu üç tür bilgiyi sağlar. Buna göre muhasebenin fonksiyonları şöyle
sıralanabilir:
Jale SİHAY; Muhasebe, Yaygın Yükseköğretim Kurumu Ankara 1978, s. 13
Alpaslan PEKER; Yönetim Muhasebesi, 1. Kitap, Fakülteler Matbaası, İst. 1978 s.9
3
Z. HATİPOĞLU ve O.T. GÜRSOY; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Bilmen Yayınevi, İst. 1979, s.6
1
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Kayıt tutma; mali nitelikli işlemlerin veya değer hareketlerinin sunulması ve yorumlamaya
hazırlanması amacıyla yazılması ve belgelenmesidir.
Sınıflandırma; kayıt edilmiş bilgileri tasnif etmek, raporlamak ve yorumlamak yoluyla yerine
getirir.
Özetleme; çok sayıdaki bilgilerin kullanılabilir bilgiler şeklinde kısaltılması işlemidir. Bu
fonksiyon zaman zaman karşılaşılan özel sorunlarını çözümüne yardımcı olur ve gene özel
raporların hazırlanmasını gerektirir.
İşletmelerde akış gösteren işlerin ve görevlerin türleri ayrı ayrı gözden geçirildiğinde,
muhasebede çalışanların görevlerinin diğerlerine göre oldukça monoton ve can sıkıcı bir iş
olarak görüldüğü söylenebilir. Genellikle denilebilir ki gerek ticari ve gerekse teknik alanda
faaliyet gösterenlerin yaptıkları işlere kıyasla muhasebede çalışanların yaptıkları işler,
verimsiz gibi görünmektedir. Çünkü muhasebeciler, yeni bir takım malların üretimi
bakımından teknik buluş ile üretimine devam edilen malların üretim biçimi ve türleri üzerinde
bir değişiklik yapmazlar. Ancak bunları yapma görevini üzerine almış olanların bu yönde
alacakları kararlara ışık tutarak yardımcı olurlar.
Muhasebeciler bu işlevlerine yerine getirirlerken, başkalarına hizmet etmiş olurlar. Aynı
zamanda bu hizmet işletmenin başarılı olması için yapılan yönetim çalışmalarımı olumlu
yönde etkileyen önemli ve şerefli bir hizmet sayılır.
Muhasebenin düzenleyeceği maliyetlere ait bilgilerin. bilançoları, gelir tablolarının karar
vermeyi kolaylaştırıcı ve tamamlayıcı nitelikte olması beklenir. Çünkü şayet karar vermeye
yetkili kişiler işletmeyi yönetirlerken muhasebe tekniğinden ve bilgilerinden yararlanmasını
bilirlerse, bu durumda muhasebe önemli bir amaç için hizmet etmiş sayılır. Muhasebecilerin
düzenlemiş olduğu bilgilerden karar almada ve yargıya varmada yararlanılmadıkça bu bilgiler
önemli bir değer taşımaz.
4. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER
Muhasebe bazı kısımları yasal zorunluluklar nedeniyle, bazı kısımları ise işletmeyle ilgili
çıkar gruplarının bilgi ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla uygulanır.
(I) Yasal Zorunluluklar
İşlemeler istemeseler de, yasalar işletmeleri belirli esaslar dahilinde muhasebe kayıtlarını
yapmaya zorlamaktadır. Türkiye'de gelir vergisi kanununun 38. maddesi, Vergi Usul Kanunu
(VUK Mad. 171-226), Türk Ticaret Kanunu (Mad. 66-86), Katma Değer Vergisi Kanunu
(KDV Mad. 54)'nda muhasebe kayıtları ile ilgili hükümler yer almıştır.
(II) İşletmeyle ilgili çıkar gruplarının bilgi ihtiyaçlarının karşılanması
İşletmelerin artan işlevleriyle birlikte, işletmeyle ilgili çıkar gruplarının sayısı da artmıştır. Bu
çıkar grupları işletme sahipleri, işletme yöneticileri ve çalışanlar, kredi kurumlan, devlet,
kamu ile işçi ve memur sendikalarıdır 4.
İşletme sahipleri; büyük ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda işletmeler büyümüş ve
daha karmaşık hale gelmiştir. Bu durum işletme sahipliği ile yöneticiliği kavramlarının
birbirinden ayrılmasına neden olmuştur. Artık işletme sahiplerinin yönetimde fonksiyonları
kalmamıştır. işletmeleri yöneticiler kontrol ederken işletme sahipleri de yöneticileri kontrol
eder hale gelmişlerdir.
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Nihat KÜÇÜKSAVAŞ; Genel Muhasebe, Erzurum,1991, s.6

İşletme yöneticileri ve çalışanlar; günümüzde işletmelerin yönetiminde profesyonel
yöneticiler görev almaktadır. Yöneticilerin başarısı, faaliyetler sonucu işletmenin ulaştığı
finansal güç ve karlılık ile ölçülür. Söz konusu bilgileri sağlayan araç ise muhasebedir.
İşletmenin durumunu çok yakından izleyen bir grupta, o işletmede çalışan memur ve
işçilerdir. İşletme personeli muhasebe verilerinden karlılık durumunu öğrenerek ücret artışı
isteminde bulunur. Ayrıca muhasebeden sağlanan veriler işlerinin sürekliliğine ilişkin bilgileri
de yansıtacaktır.
Kredi kurumları; işletmelere kısa süreli kredi verenler işletmenin borç ödeme gücü hakkında,
uzun süreli kredi verenler ise işletmenin gelir trendi ve yatırım politikası hakkında bilgi sahibi
olmak isterler. Bu konularda gerekli veriler yine muhasebeden sağlanır.
Devlet ve kamu işletmelerinin ödeyecekleri vergiler devleti yakından ilgilendirir. Devlet,
alacağı vergileri kontrol edebilmek için, işletmenin faaliyet sonucu ve işleyişi ile ilgili
bilgilere ihtiyacı vardır. Ayrıca ekonomi ile ilgili mikro ve makro analizler yaparken,
işletmelere ait muhasebe verilerini de kullanırlar.
Kamunun ekonomik durumu etkileyen işletmelerin faaliyetleriyle ilgilenmesi doğaldır.
Toplumun önemli bir kısmını oluşturan işletmeler hakkındaki gerekli bilgileri ise kamu
muhasebeden sağlar.
İşçi ve memur sendikaları; işçi ve memurların ücret artışı ve diğer istemleri, bunların
temsilcisi olan sendikalar tarafından yapılır. Toplu iş sözleşmelerinin dayanağı ise muhasebe
verileridir.
5. İŞLETMELERDE MUHASEBE BÖLÜMÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ
Muhasebe departman, hemen her işletmede kurmay bölümü niteliğindedir. Görevi yürütme
yetkisini kullanan yöneticilere ve diğer kurmay personele özel hizmette bulunmaktır. Bu
hizmetlere bütçeleme, fiyat tesbiti ve özel kararlar gibi konularda danışmanlık yapmak ve
bilgi sağlamak yoluyla yardımcı olmak da dahildir.
Muhasebe departmartmanın büyüklüğü ve iş örgütlenmesi saptarken muhasebe bilgilerinin
işletmeye sağlayacağı yarar ile yükleneceği külfetler birbiriyle kıyaslanmalıdır. Daha iyi ve
daha geniş bir muhasebe örgütü daha çok ve daha ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Ancak bu ek
bilginin değeri, muhasebe örgütündeki genişlemenin külfetlerinden fazla değilse bu
genişleme, gereksiz ve yararsızdır.
6. YÖNETİMDE MUHASEBENİN ROLÜ
Bir işletmenin amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için iyi bir
yönetime gereksinme vardır. Etkili bir yönetim ise işletme faaliyetleri hakkında doğru ve
anlamlı bilgi ve verilere dayanarak fonksiyonunu yerine getirir. İşletme içindeki bilgi ve
verilerin arz ve talebi söz konusudur. Değer hareketleriyle ilgili bilgi ve verilerin arzını
işletmenin muhasebe departmanı yapar. İşletmenin yönetimi ise bu bilgileri talep eden
durumundadır. Bu talepler ne kadar iyi karşılanırsa işletmenin yönetimi o derece başarılı
yürütülür.
Bir işletme yöneticisi, mali sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğini işletmenin karla
veya zararla -çalışıp çalışmadığını muhasebe verilerine dayanarak öğrenir 6. Muhasebe
işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde ve denetiminde de yöneticilerin en büyük
yardımcısıdır.
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Hatipoğlu ve Gürsoy, a.g.e.,s.7-8
Yüksel Koç Yalkın; Genel Muhasebe, Turhan Kitabevi, Ank. 1986, s.7

Yönetim geleceğe yönelik faaliyetleriyle ilgili kararların alınmasında muhasebenin önemli
rolü olduğu görülür. Muhasebeden sağlanan bilgiler veya verilerin analizi yoluyla geliştirilen
bilgiler çeşitli işletme kararlarımın temelini oluşturur.
7. SONUÇ
Bir yönetim aracı olan muhasebenin sağladığı bilgi ve verilerle bir çok grup ve kuruluşlar
yakarıdan ilgilenmektedir. İşletme yönetiminden ve işletmeyle ilgili kararların alınmasından
sorumlu yöneticilerin, muhasebeyle ilgili temel bilgilere sahip olmaları gereklidir.
Yöneticilerin muhasebe verilerinden yararlanmadan herhangi bir işletme karan almaları
olanaksızdır.
Günümüzde muhasebe, sadece geçmiş olayları kaydeden bir sistem olmaktan çıkmış,
faaliyetlerin önceden , planlanmasına ve sonuçların anlamlı bir biçimde tahliline olanak veren
etkili bir yönetim aracı haline gelmiştir.
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İHRACAT BEDELLERİNİN TERKİN EDİLMESİ
VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ
Şükrü ŞENALP
SMMM

Bilindiği üzere ihracat bedellerinin yurda getirilme süreleri ve belirtilen sürelerde getirilmeme
hallerinde ortaya çıkan uygulama güçlükleri ihracatçı firmaları, imalatçı firmaları ve bu
firmalarda görev yapan muhasebeci ve mali müşavirleri zora sokmakta ve uygulama
birliğinden uzaklaştırmaktadır. Konu çeşitli platformlarda tartışılmasına karşın uygulama
birliği henüz sağlanamamıştır. Konuyu tartışmaya açmak amacı ile aşağıda maddeler halinde
açıklamalar yapılmıştır.
1. Kambiyo Mevzuatı Yönünden:
a) Süreler: Bu süreler bugün T.P.K.K. hakkındaki 32 sayılı Karar ve bu karara istinaden
çıkarılan tebliğler ile düzenlenmiş olup, özelliği olan ihracatlar hariç olmak üzere 90 günlük
ve 180 günlük süreler yürürlüktedir.
İhracat bedellerinin 90 günlük süre içerisinde yurda getirilmesi durumunda bu bedelin %30'
luk kısmı ihracatçının serbest kullanımına bırakılmaktadır.
90 günlük süreden sonra getirilmesi durumunda ise 180 günlük süre işlemeye başlamakta ve
ihracat bedelinin tamamının bozdurulması esas haline gelmektedir.
b) Süresinde Getirilmeme: İhracat bedellerinin yurda yukarıda belirtilen sürelerde
getirilmemesi halinde ortaya yeni süreler çıkmaktadır. Bunlar;
1- Bankaların kambiyo müdürlüklerine yapacakları 10 günlük ihbar süresi,
2- Kambiyo Müdürlüklerinin ihbardan sonraki 20 gün içinde 90 gün süre vererek yaptıkları
ihtar süresi,
3- 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğde sayılan mucbir sebepler dolayısıyla verilen
ek süre,
4- Sözü edilen tebliğde belirtilen mucbir sebeplerin dışındaki nedenlerden dolayı döviz yurda
getirilmemişse, bu durumda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen 3'er aylık
dönemler halindeki ek süre,
c) İhracat bedelinin eksik getirilmesi ve terkin: TPKK hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin
91-32/5 nolu tebliğde ihracat bedellerinin 10.000.- ABD Doları (Yaş sebze ve meyve
ihracatında 20.000.- ABD Doları)'na kadar eksik getirilmesi durumunda yetkili bankalarca ve
50.000.- ABD Dolarına kadar eksik getirilme durumunda da mucbir sebepler gösterilmek
suretiyle Kambiyo Müdürlüklerince ihracat taahhüt hesaplan kapatılmakta ve bu bedeller
terkin edilmektedir.
2- Konunun KDV iadelerini ilgilendiren yönü:
a) 90 günlük ve 180 günlük sürelerde KDV iadesi:
Fiili ihracat tarihinden itibaren 90 günlük süre içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilerek
DAB' ne %70'lik kısmının bağlanması halinde Katma Değer Vergisinin % 100' ü iadeye konu
olmaktadır. 180 günlük genel süre içerisinde yurda getirilen ihracat bedeli dövizler ile KDV
iadesi oransal olarak hesaplanmaktadır.
b) 180 günlük Süreden Sonra İşleyen Sürelerle KDV İadesi:

Bu süreler yazımızın yukarıdaki bölümlerinde belirtilen İhbar, ihtar ve ek süreler olup,
bunların hangi durumlarda ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu süreler içerisinde ihracat
bedellerinin yurda getirilmesi halinde ilgili kurumların yazıları ile birlikte yapılacak müracaat
halinde KDV iadeleri söz konusu olabilmektedir.
Yukarıda belirtilen süreler içerisinde ihracat bedellerinin yurda getirilmemesi halinde KDV
iadesi hakkı ortadan kalkmaktadır.
c) İhracat Bedellerinin Terkin Edilmesi durumunda KDV İadesi:
Yukarıda izah edildiği üzere 10.000.- USD (Yaş sebze, meyve ihracatında 20.000.- USD
ve Kambiyo Müdürlüklerince de 50.000.- USD) eşiti veya altında kalan terkin edilmekte ve
ihracat taahhüt hesaplan kapatılmaktadır. Bu durumlarda ortada herhangi bir DAB
bulunmadığı için Vergi idaresi KDV iadesi yapmamaktadır. Yanı sıra ilginç olan ve çelişkiler
içeren bir başka husus da şudur; bu kapsamdaki ihracat bedelinin 191. gün yurda getirildiği
durumlar olmakta, ancak bu durumda DAB düzenlenmesine karşın bu DAB' da ihracat bedeli
olduğu bankalarca dosyanın terkin edilmiş olması gerekçesi ile yazılmaktadır. Dolayısı ile
banka ihbar yazısı ve DAB' nin KDV nüshası da verilmemektedir. Sonuç ihracatçı açısından
kaybedilmiş bir KDV iadesidir.
3- Konunun Muhasebe Kayıtlan Yönünden Durumu:
a) Tamamı Yurda Getirilmiş İhracat Bedelleri: Burada muhasebe tekniği yönünden
uygulama birliği mevcut olup, kur farkları ve masraflar hesaplanmak suretiyle müşteri cari
hesabı kapatılmaktadır.
b) Tamamı Yurda Getirilip %30 Serbest Kullanıma Bırakılan İhracat Bedelleri: Burada
uygulama birliğinden sapmalar başlamakta ve iki türlü uygulama ile karşı karşıya
kalınmaktadır.
1- % 70 veya daha fazla bir miktarda dövizin bozdurularak ihracat taahhütünün kapatılması,
KDV iadesinin % 100'nün alınarak bakiye dövizin DTH hesaplarında izlenmesi halidir. Bu
durumda DTH hesaplarına alınan miktar dövizin tamamının kur farkı diğer ihracat bedeli
döviz ile birlikte değerlendirilerek hesaplanır ve müşteri cari hesabı kapatılır. DTH
hesabında bulunan döviz ise VUK' nun değerlemeye ilişkin hükümlerine tabi tutulur.
2- Yukarıda belirtilen uygulama doğru olanı olmasına karşın yaygın bir biçimde DTH
hesaplan işletilmemekte ve bu miktar dövizler kayıt dışı kalmaktadır. İşte bu noktada
uygulama birliğinden sapmalar başlamaktadır. Serbest kullanım ifadesi burada firmalar
tarafından serbest anlaşılmaktadır. Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği ile bu
uygulamaya açıklık kazandırılması gerektiği inancındayız.
e) %30 Oranındaki Dövizlerin Yurda Getirilmemesi Hali:
Konu üzerinde tartışma yapan tüm ilgililer yurt dışında bırakılan dövizin bırakılma
sebeplerini hiç tartışmadıklarını sadece bırakılan dövizin Bilanço Kalemi olarak hangi
hesapta yer alması gerektiğini tartıştıklarını gözlüyoruz.. Burada YDB' nin hangi sebeplere
dayandığını açıklığa kavuşturmak gerekliliği ortadadır. Bu sebepler çok çeşitli olup,
uygulamada problem olarak ortaya çıkan sebeplerin önemli gördüğümüz birkaçını belirtelim.
- Kota Uygulamalarının Sonucu YDB: Bugün ülkemiz ihracatının önemli
kalemlerinden birisini oluşturan Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe kota uygulama
mevcuttur. Bilindiği üzere HDTM ve ihracatçı birlikleri kota uygulama esaslarını açıklayıp
yürüten kurumlar olup, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını teşvik etmek gayesi ile ihraç
edilecek ürünlere asgari fiyat uygulamasına yönelmiştir. Bu durum serbest dağıtıma katılıp
kota alarak Almanya’ya çocuk Sweat-shirt’ü ihraç etmek isteyen bir imalatçının bu malı

asgari 17.- DM' tan ihraç etme önkoşulunu ortaya koymaktadır. Bu durum genellikle gerçeğe
aykırılık göstermekte ve malın gerçek fiyatı 10.- DM civarında oluşmaktadır. Bu noktada
sorun birkaç boyutu ile birlikte oluşmakta ve işin vergisel tartışması bir yana konulacak
olursa, kambiyo yönünden sorun ihracatçı ve imalatçılar açısından aşılması güç bir engel
haline dönüşmektedir. Örnekteki ihraç malının gerçek satış fiyatının 10.- DM olduğu
varsayıldığında 90 günlük süre içerisinde de ihracat bedelinin yurda getirileceği
varsayıldığında yurda getirilmesi gereken asgari tutar 11.90 DM olup, 5,10 DM yurt dışında
bırakılmaktadır (!). Bu durumda ihracatçı gerçek satış fiyatından 1,90 DM daha fazlasını
yurda getirebilme telaşını yaşamakta ve akıl almayacak çarelere başvurmaktadır. Burada
dikkat çekmek istediğimiz nokta gerçekte yurt dışında bırakılan bir dövizin varlığından söz
etmenin yanlış olduğudur. Durumun bu şekilde olduğu her ilgili kişi ve kurum tarafından
bilinmesine karşın yok varsayılması ve tartışmanın başka bir nokta olan iradi bir biçimde yurt
dışında bırakılan dövizlerle ilgili konuya çekilmesini anlamak mümkün değildir. Gerçek
nitelikte bir borç alacak ilişkisine dayanmayan 1nolu miktar YDB' nin muhasebe kayıtlarında
izlenmesinin ve her takvim yılı sonunda VUK' nun değerlemeye ilişkin hükümlerine tabi
tutularak bir bilanço kalemi olarak çığ gibi büyümesinin ne ihracatçı firmalara ne de vergi
peşinde koşan vergi idaresine bir faydası olmadığı gibi, günümüzde şeffaf bilançolar
hazırlama anlayışına da aykırıdır. İhracatçı firmaların bilanço kalemlerinden yukarıda izah
edilen nedenlerle oluşan fiktif alacaklarının ayıklanması ve değerlemeye tabi tutulmaması
gerektiği inancındayız. Yanı sıra 90 günlük süreden sonra yurda getirilen bu durumdaki mal
bedellerinde de KDV iadesinin oransal yöntem yerine tamamının iade edilmesi vergide adalet
prensibine uygun olup, bu nedenle haksızlığa uğramış olan ihracatçı ve imalatçıların
mağduriyetini de önleyecektir.
- Reklamasyon, Geç Yükleme Tazminatı V.D.:
Bilindiği üzere bugün ihracatçıların eksik gelen mal bedellerinin önemli bir kısmını da bu
başlık altında ifade edebileceğimiz çok çeşitli nedenlere dayanan kesintiler oluşturmaktadır.
Ülkemizde uygulanan TTK ve VUK ile hüküm altına alınan noter onaylı fatura ve benzeri
dökümanlar çoğunlukla diğer ülkelerde bulunmamaktadır. Bu durum ülkemizde yurtdışı
müşteriler ile varılan başlıkta ifade edilen durumlardan doğan anlaşmaların gider yazılma
veya diğer işlemleri yapma imkanını fiilen ortadan kaldırmakta veya fazlaca
güçleştirmektedir. Örneğin; ihracatçının malını zamanında gönderememesinden dolayı
ithalatçı firmanın anlaşmalara dayanarak uygulamış olduğu Geç Yükleme Tazminatı kabul
edilebilir ve yaygın olarak uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde bu hususun yukarıda belirtilen
kanun hükümlerine uygun belgelerle tevsik edilmesi her zaman mümkün olamayabilmektedir.
İşte bu durumda yurda getirilmesi mümkün olmayan bir miktar döviz ortaya çıkmakta ve
maalesef yine bu da tartışma konusu yapılamamaktadır. Uluslararası ticaret kurallarına ve
gelişen uluslararası ticari ilişkilere yaklaşmak ve yapılacak düzenlemelerle Ticaret Kanunları
ve Vergi Kanunları çağdaş düzeye ulaştırılmalıdır. Bu konuda ilgili bilim adamlarına ve ilgili
kurumlara görevler düşmektedir.
Konuyu ana başlıkları ile bu şekilde açıkladıktan sonra ihracatçılar, imalatçılar açısından bir
yük olarak ortaya çıkmış olan ve iadesi mümkün iken uygulama sonucu mümkün olmaktan
çıkan kısmi KDV iadesinin arta kalan kısmı ile terkin nedeni ile hiç iade edilmeyen KD 'nin
muhasebe kayıtlarında hangi esaslarla izleneceği muhasebeci ve mali müşavirleri düşündüren
konuların başlıcalarını oluşturmaktadır. Konunun meslek üyeleri arasında tartışmaya
açılması, meslek kuruluşları ve bilim adamları ile ilgili kurumların konuya açıklık getirmeleri
birikmiş sorunların çözümünde acil öneme sahiptir.

MUHASEBE SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ
VE UYGULAMASI
D.Ali TURANLI
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I-GENEL OLARAK
Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin
verdiği yetkiye dayanarak 26.12.1992 tarih 21447 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer
sayısında yayınlanan "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile ülkemizde bu
alanda reform sayılabilecek bir değişikliğin temelini atmış oldu.
II-MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞİ NELER GETİRİYOR?
"Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin VIII bölümünde Muhasebe Usul ve Esasları
beş bölüm halinde açıklanmıştır.
1- Muhasebenin temel kavramları
2- Muhasebe politikaların açıklanması
3- Mali tablolar ilkeleri
4- Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
5- Tek düzen hesap çerçevesi, hesap planı ve açıklamaları
Tebliğdeki düzenlemenin amacı "Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait
teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde
muhasebeleştirilmeleri, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık
mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumunu yansıtmasının sağlanması
ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.
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 hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine
d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına
e) İşletmelerle, ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yöneliktir."
III- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞINİN KAPSAMINA HANGİ
MÜKELLEFLER GİRMEKTEDİR?
Muhasebe sistemi uygulama tebliğinin VI bölümünde düzenlemenin kapsamı şöyle
anlatılmaktadır. Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve
tüzel kişiler girmektedir. Diğer bir anlatımla söz konusu teşebbüs ve işletmeler bu tebliğle
belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadır. Teşebbüs ve işletmelerin kamu
idare ve müesseselerine ait olması, hukuki yapıların farklılığı, özel kanunlarının bulunması,
vergi muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları, bu mecburiyetleri yerine getirmelerine
engel teşkil etmemektedir. Bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslara göre faaliyet
göstermeleri, belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir. Tebliğde

belirtilen temel görüşler ışığı altında bakanlığın uygulamaya koyduğu muhasebe
düzenlemelerinin hangi mükellefleri kapsadığı şöylece özetlenebilir.
Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler vergi usul kanununa göre bilanço
esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler, "Muhasebe Sistemi Tebliği" nin hükümlerine
bütünüyle uymak zorundadır.
Vergi Usul Kanununun 176. mad. göre bilanço esasında defter tutmak zorunda olanlar, birinci
sınıf tüccarlardır.
Vergi Usul Kanununun 177. maddesinde birinci sınıf tüccar sayılan mükellefler şunlardır.
1- Vergi Usul Kanununun 177. madde 1-2-3 fıkrası gereği yıllık alım satımlarına ve yıllık
gayri safı hasılatına göre birinci sınıf tüccar sayılanlar.
2- Her türlü ticaret şirketleri
3- Kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler
4- Kendi isteği ile bilanço esasına göre defter tutanlar. Bilanço esasına göre defter tutan
mükelleflerin muhasebe sistemi esaslarına uymaları hükmü genel ve kesin olarak
görülmektedir.
Diğer yandan, bilanço esasına göre defter tutan kuruluşlar, tebliğde yer alan ve açıklanan,
muhasebenin temel kavram ve politika ilkelerine, mali tablolar ilke ve düzenleme esaslarına.
ve nihayet tek düzen hesap çerçevesince ve planına ve açıklamalarına eksiksiz bütünü ile
uymak zorundadırlar. Bu konulan ilke ve esaslardan ayrılamazlar. Bunların bir kısmını
değiştiremezler. Ancak mükellefler işletmelerin sektör ve genişliğini göz önünde
bulundurarak bazı hesapları kullanmayabilir. Firmanın durumuna bağlı olarak hesap
planının cevap veremediği durumlarda, durumuna uygun alt hesaplar açabilirler. Ana
hesapların açılmasına dikkat edilmelidir. Ana hesaplarına durumu zorunlu olmadıkça
kullanılmamalıdır.
Yine tebliğin IV. bölümünde bilanço esasına göre defter tutan bir kısım mükellefler için sınırlı
uygulama getirilmiştir.
Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet itibariyle farklı muhasebe tekniği
kullanmak zorunda bulunan
a) Banka ve sigorta şirketleri
b) Özel finans kurumları
c) Finansal kiralama şirketleri (factoring vb. alanlarınla faaliyet gösterenler dahil)
d) Menkul kıymet yatırım fonları aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları
Bilinen "Muhasebenin Temel Kavramları" muhasebenin politikalarının açıklanmasına
ve mali tablolar ilkelerine uymaları kaydıyla bu tebliğin diğer mecburiyetlerini yerine
getirmekle yükümlü değillerdir.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece belirlenen muhasebenin temel
kavramlarına uymakla yükümlüdürler. Yine muhasebe usul ve esaslarının "Mali Tabloların
Düzenlenmesine sunulması" na ilişkin bölümünün "Temel Mali Tablolar" la ilgili kısmına
uymakla yükümlü işletmeler ise bilanço esasında defter tutan ve aktif toplamı 5 milyar ile
ticari faaliyet işlem hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl aşmayan.
-Ferdi işletmeler
- Adi Ortaklıklar

- Adi komandit şirketler
Bu işletmelerin temel mali tabloların yanı sıra diğer mali tabloların düzenlenmesi ve
sunulmasına ilişkin usul ve esaslara uy- malan ihtiyaridir.
Büyük olan üretim ve hizmet işletmeleri hesap planlarında 7/A seçeneğini kullanacaklar,
üretim ve hizmet işletmelerinden küçük olanlar isteyenler ve ticari şirketler 7/8 seçeneğini
uygulayacaklardır.
IV- TEBLİĞE UYMAYANLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Bu düzenleme kapsamında bulunan işletmeler tebliğ ve: ekinde yer alan kurallara uygun
olarak işlemlerini yürüteceklerdir. Bu düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali
tablonun düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde düzenlenecek mali
tabloların tekliği değiştirilemezdir. Ancak vergi mevzuatı yönünden istenilen bilgileri
sağlayacak şekilde, gerekli düzenlemeler ve hesaplamaları yapacaklarıdır.
Bu tebliğdeki usul ve esaslara uymayanlara 213 sayılı vergi usul kanunu ile 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
kanununun ilgili hükümleri uyarınca gerekli cezai işlemleri uygulanacaktır.
V- BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ BAKANLIĞA

GÖNDERİLMESİ

Muhasebe sistemlerini bu tebliğe öngörülen "Tek düzen hesabı çerçevesi, hesap planı ve
işleyişi" ile ilgili düzenlemelere göre yürüten işletmelerin muhasebe kayıtlarını Bilgisayar
kullanarak- bilgisayar programları aracılığı ile tutmaları halinde: öngörülen şekilde hesap
planlarını ve muhasebe programlarını uygulamaya başlamadan önce, bunlarda yapılacak
değişiklikler ise, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü İstihbarat şubesi Maltepe:/Ankara adresine göndermek
zorundadırlar. Bunların gönderilmesi halinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri
çerçevesinde işlem yapılır.
VI- YÜRÜRLÜK
Bu tebliğle getirilen "Muhasebe Usul ve. Esasları" yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girmektedir. Ancak bu tebliğde getirilen Muhasebe Usul ve Esasları
1.Hesap dönemi takvim yılı olanlarda 1.1.1994 tarihinden başlayacaktır.
2- Tebliğde özel hesap dönemi uygulayan mükellefler için ise, Muhasebe usul ve esaslarının
uygulanmasının 1994 takvim yılı içinde özel hesap döneminin açıldığı tarihten başlayacağı
belertilmiştir.
3- 1993 yılı için ihtiyari bırakılmıştır. Bu tebliğin kapsamına giren mükellefler bu tebliğde
belirlenen Muhasebe Usul ve esaslarına 1994 hesap döneminde başlamak üzere uymak
zorundadırlar. Ancak bu mükellefler istemeleri halinde 1993 hesap döneminde de muhasebe
sistemlerini belirlenen usul ve esaslara uygun olarak da yürütebileceklerdir.
VII-MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLIK
GETİRİI.MESİ GEREKEN HUSUSLAR
Tebliğ ülkemizde geniş halk kitlesinin menfaatini ilgilendirmektedir. Alanında reform
olarak değerlendirilmelidir. Bu tebliğin hazırlanmasında emeği geçen başta Maliye Bakanlığı
ve emeği geçen tüm teknisyenlere bir meslek mensubu olarak teşekkür etmek istiyorum.
Ancak tebliğin uygulanması ile ilgili olarak endişelerimi belirtmek istiyorum. Belirtmek
istediklerim eleştiri niteliğinde değil, uygulamanın ve beklenen sonuçların alınması için
çözüm bekleyen sorunlardır.

1- Tebliğde bazı sektörler düşünülmemiş ve bunlar hesap planında da yer almamıştır. Sektörel
olarak konuya bakarsak G.V. Kanunu 42. maddesine giren birden fazla takvim yılına sirayet
eden inşaat ve onarım işlerine yer verilmemiş ve ayrıca hesap planında da hesap açılmamıştır.
2- İthalat ve ihracatla ilgili yeterince bilgi ve açıklamalar ve yine hesap planında konuyla ilgili
hesaplar yeterince mevcut değildir. İthalat ve ihracatla ilgili olarak ithalatla akreditifler ve kur
farkları ve konulacağı hesaplar konusunda yeterli ve açık bilgiler bulunmamaktadır. Yine
ihracatla ilgili olarak da kur farklarının işleneceği hesaplar açık olarak görülmemektedir. Tabi
bunlar uygulama yılı içinde sanıyorum Tebliğler de zaman zaman uygulamacılara yön
verecek şekilde çıkarılacağı düşüncesindeyim. Ancak bunun geciktirilmemesi gerekir.
(Kur farkları için 649 ve 659 nolu hesapların kullanılacağı anlaşılmaktadır.)
3- Yine vade ve fiyat farklarının ayrıca konulacağı bir hesap ve açıklamalar bulunmamaktadır.
Tabi bu sorun alt hesaplar açarak çözümlenebilir, alt hesap açma da ihtiyari bırakılmıştır.
Ancak muhasebe alanında yapılan bu reformun ürünlerini vermesinden yana bir meslek
mensubu olarak tekdüzeliğin bozulması endişesini taşımaktayım.
4- Tebliğin sağlıklı işlemesi ve yerleşmesi arasında diğer ilgili yasalarımızda da
değişikliklerin yapılmasının zamanının geldiğine inanıyorum.
Alacak senetleri ve çeklerle ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konu zaten gündemde
bulunan vergi sistemi içinde sorun oluşturan konulardan biridir. Bu konunun da
çözümleneceğine inanıyorum.
5- Yine şüpheli duruma düşen alacaklara karşılık ayrılması durumunda, KDV nin de şüpheli
alacak olarak değerlendirilmesi ve karşılık ayrılıp ayrılmayacağı, yine hesap çerçevemizde ve
planımızda, vergi mevzuatımızda konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
6- Bilgisayar programların ve hesap planlarının bakanlığa gönderilmesi, tebliğde yer aldığı,
ancak konu anlaşılabilir açıklıkta değildir. Bilgisayar program disketi mi bakanlığa
gönderilecek yoksa hem program, hem de işletmeye ait hesap planı mı bakanlığa
gönderilecektir?
Ayrıca tebliğde hesap planlarında yapılan değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren bir ay
içinde bakanlığa bildirilecek hükmü yer almaktadır.
Tebliğde hesap planında alt hesaplar ve ana hesaplar seviyesinde değişiklikler yapılabilir.
Bunda anlaşılması gereken açık değildir. Yani işletme her alt hesap açımı ve kullanılmaya
başlandığı zaman bu değişiklik sayılacak mı? Bakanlığa bildirilecek mi?
7- Alacak senetleri ve borç senetlerine uygulanan reeskontların uygulanmasında KDV dikkate
alınacak mı? yani firmanın sahip bulunduğu borç ve alacak senetleri içinde, mal satışı ve
hizmet verilmesi mal ve hizmet alımı sonucu olarak içinde bulunan KDV firma tarafından
tahakkuk edilip ödenmektedir. Ancak alınan alacak senetleri veya verilen borç senetlerine
reeskont nasıl uygulanacaktır.
8- Holdingler ve grup şirketlere bağlı ticaret şirketleri, bu işletmelerle muhasebe
organizasyonu arasında mali tablolarının konsolide edilmesi açısından hesaplarındaki 7/A
seçeneğinin kullanılabilme imkanı sağlanmalıdır.
9- Tek düzen hesap planında 7/A ve 7/B seçeneklerde hangisinin mükelleflerce kullanılacağı
çok açık değildir. Küçüklük ve büyüklük ölçüsünde de netlik görülmemektedir.
VIII- SONUÇ
"Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" konuyla ilgili yayınlanan ve radikal sayılan bir
numaralı tebliğdir. Ülke ekonomisinin gelişmesi, büyümesi halkımızın işletmelerin mali
tablolarını açık ve şeffaf olarak görebilmesi sanıyorum demokratik bir hak olarak

görülmelidir. Bu anayasal hak, ekonomik özgürlükler içinde, halkımız tarafından
kullanılmasının zamanı geldiği düşüncesini taşıyorum.
Yazımızda "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" vergi hukuku açısından irdelemeye
çalıştık. Yazımızın devamında tek düzen hesap planı, uygulaması 7/A, 7/B seçeneklerde
hesap planının çalışmasını irdelemeye çalışacağız.

YETKİLİ MÜESSESELERDE
(DÖVİZ BÜFELERİ) YENİ
DÜZENLEMELER VE BEKLENTİLER
Talha APAK
SMMM

I. GİRİŞ
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin (93-32 /10) tebliğ
10.09.1993 tarih ve 21694 sayılı Resmi Gazete' de aşağıdaki şekilde yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.
II. KAPSAM
Amaç ve Kapsam:
Madde:1. Bu tebliğin amacı yetkili müesseselerin kuruluş, izin, faaliyet ve denetimlerine
ilişkin hususları düzenlemektir.
Faaliyetleri: Madde 2. Bu tebliğ' de belirtilen şartları yerine getirerek "Yetkili Müessese İzin
Belgesi" almış yetkili müesseseler aşağıdaki faaliyetlerde bulunurlar.
1- Türkiye'de ve dışarıda yerleşik kişilerce ibraz edilen dövizi natık çekleri ve efektifleri
Merkez Bankasınca tesbit edilen husus ve esaslar çerçevesinde satın almak ve alınan kişilere
efektif satmak.
2- Efektifleri daha küçük ve daha büyük küpürlerle veya ayrı cins efektiflerle değiştirmek.
3- Merkez Bankası bünyesinde kurulan döviz ve efektif piyasalarına Merkez Bankası'nca
kendileri için öngörülen katılma koşullarını yerine getirme kaydı ile girmek, Merkez Bankası
ve döviz ve efektif piyasalarına katılmaları kabul edilen banka ve diğer kuruluşlar ile Türk
Lirasına, dövize ve efektife ilişkin işlemleri Merkez Bankasınca belirlenecek kurallar
dahilinde kendi aralarında yapmak.
4- Merkez Bankasınca öngörülen şartlan yerine getirmek kaydı ile Merkez Bankası
bünyesinde kurulan döviz ve efektif piyasalarında Merkez Bankasınca belirlenecek esaslar
dahilinde döviz ve Türk Lirası altın alış verişi yapmak.
5- İşlenmiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan
mamul kıymetli eşyaların ithalat rejimi esasları çerçevesinde ithaline, işlenmiş ve işlenmemiş
kıymetli maden ve taşları ile bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat rejimi esasları
çerçevesinde ihracını ve kıymetli eşya yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve
taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yan mamul kıymetli eşya ve taş olarak
ihracını yapmak.
6- İşlenmiş veya işlenmemiş gümüşü ve gümüşten mamul eşyayı ithalat ve ihracat rejimi
esasları çerçevesinde ithal ve ihraç , işlenmiş gümüşü geçici olarak ithal ederek, işlendikten
sonra mamul ve yan mamul eşya halinde ihraç etmek.
Kuruluş ve İzin Şartlar:
Madde 3.
A- Yetkili Müesseselerin kuruluşuna izin verilebilmesi için,
1. Anonim Şirket şeklinde ve münhasıran bu tebliğde belirtilen konularda iştigal etmek üzere
kurulmuş olmaları,

2. Ödenmiş sermayelerinin 10.000.000.000.-TL. (On milyar TL.)'dan az olmaması
(Dışarıda yerleşik kişilerin şube açmaları durumunda ilk şube için Türkiye'ye ayrılmış
ödenmiş sermayenin bu miktardan az olmaması).
3. Kurucuların ve ortakların ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas
intikap, rüşvet , hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı şuçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi
kaçakçılığına teşebbüs suçlarından hüküm giymiş olmamaları.
4. Hisse senetlerinin nama yazılı olması.
5. Yöneticilerinin Yüksek öğrenim kurumlarından mezun ve finansman konusunda deneyimli
olmaları.
B- Türkiye'de şube açmak sureti ile Yetkili Müessese olarak faaliyette bulunacak dışarıda
yerleşik kişilerin kuruldukları veya bulundukları ülkelerde döviz alım-satım işleri ile iştigal
etmeleri ve bu konudaki faaliyetlerinin yasaklanmamış olması gerekmektedir.
Kuruluşta aranan bilgi ve belgeler:
Madde 4. Yetkili Müesseselerin kurulmasında ve dışarıda yerleşik kişilerin şube açmalarında
aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır.
A- Türkiye'de kurulacak Yetkili Müesseseler için,
1. Şirket ana sözleşmesi,
2. Kurucu ortakların ayrıntılı özgeçmişleri ve nüfus kağıdı örnekleri,
3. Cumhuriyet Savcılıklarından alınan adli sicil belgesi,
4. Gerekli görülecek (diğer bilgi ve belgeler.)
B- Şube açmak suretiyle Yetkili Müessese olarak faaliyette bulunacak dışarıda yerleşik kişiler
için,
1. Şirketin kurulduğu ülke resmi makamlarınca onaylı ana sözleşmesi ve Türkçe çevrisi,
2. Kurulduğu ülke resmi makamlarınca onaylı döviz alım-satım işleri ile iştigal ettiğini ve bu
konuda herhangi bir kısıtlaması bulunmadığını gösterir belge.
3. Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.
Ön İzin:
Madde 5. Kurucular, 4. maddede belirtilen Yetkili Müessese kuruluşu için gerekli bilgi ve
belgelerle birlikte ön izin almak amacı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na başvuruda
bulunurlar.
Müracaatları müsteşarlıkça uygun görülenlere ön izin verilir.
Faaliyete Geçiş şartlan ve İzin Belgesi:
Madde 6. Faaliyet izni almak üzere ön izin tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde
kuruluş işlemleri tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte müsteşarlığa başvurulur.
1. Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshası,
2. Faaliyette bulunacakları ilin Valiliğince düzenlenmiş "İş Yerinin Yeterli Fiziki Güvenlik
Önlemlerine" sahip olduğunu gösterir belge.

Madde: 7 Faaliyette bulunmaları uygun görülenlerle Müsteşarlıkça "Yetkili Müessese İzin
Belgesi" verilir. Yetkili Müessese İzin belgesi herkesin görebileceği şekilde işyerinde asılı
bulundurmak zorundadır.
Hisse Devri:
Madde 8. Yetkili Müesseseler, faaliyet izni aldıktan sonra ortaklarında veya ortakların
paylarında meydana gelen değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren en geç 30 gün
içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.
Şube Açılması ve İzin Belgesi:
Madde 9. Yetkili Müesseseler merkezlerinin dışında yalnızca şube açabilirler. Şube açılması
Müsteşarlığın iznine tabidir. Yetkili Müesseselerin şube açmalarına izin verilebilmesi için,
1. Her şube için 3. maddede belirtilen ödenmiş sermayeye 5.000.000.000.000.-TL (Beş milyar
TL.) ilave edilmesi,
2. Faaliyette bulunacakları ilin valiliklerince düzenlenmiş şubenin "Yeterli Fiziki Güvenlik"
önlemlerine sahip olduğunu gösterir belgenin ibrazı, aranır.
Madde 10. Şubeler, Müsteşarlıktan izin alındıktan sonra 90 gün içerisinde Ticaret Siciline
tescil ve ilan ettirilerek faaliyete geçerler. Yetkili Müesseseler şubenin faaliyete geçişini en
geç 30 gün içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.
Müsteşarlıkça şubelere ayrıca "Şube İzin Belgesi" verilir. Bu belge herkesin görebileceği
şekilde şubelerde asılı bulundurulmak zorundadır.
İzin Belgesinin İptali:
Madde 11. Verilen izne uygun olarak belge tarihini izleyen bir yıl içinde faaliyete
geçilmemesi veya faaliyette sürekli olarak bir yıl veya daha fazla ara verilmesi veya
denetlemeler sonucu mevzuata aykırı işlem yapıldığının tesbit edilmesi veya gerekli
görülmesi hallerinde Müsteşarlıkça yetkili müessese veya şubelerin faaliyetleri geçici olarak
durdurabilir veya "Yetkili Müessese İzin Belgeleri" iptal edilebilir.
Faaliyet izni bulunmayanlar ve faaliyet izni iptal edilenler faaliyette bulunamaz, Ticaret
unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde faaliyette bulundukları izlenimini
yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.
Müsteşarlıkça faaliyetleri iki kez geçici olarak durdurulan Yetkili Müesseselerin "Yetkili
Müessese izin Belgeleri" iptal edilir.
Defter Kağıt ve Belge Düzeni:
Madde 12. Yetkili Müesseseler Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununa göre
işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları
tutmak ve Merkez Bankasınca düzenlenen esaslar dahilinde her bir işlem bazında Döviz
satışında "Döviz Satım Belgesi” Döviz Alışında "Döviz Alım Belgesi" düzenlemek
zorundadırlar.
Bilgi Verme:
Madde 13. Yetkili Müesseseler,
1. Müstaşarlıkça öngörülen forma uygun olarak üçer aylık dönemler itibari ile Döviz alımsatımı ve Merkez Bankasına zorunlu döviz devirlerini gösteren istatistiki tablolarını dönemi
takip eden 45 gün içinde o dönemi zorunlu döviz devirleri yapıldıktan sonra müsteşarlığa,

2. Şekli ve kapsamı Merkez Bankasınca belirlenecek istatistiki tabloları istenilen sürelerde
(aylık olarak, bir sonraki ayın onuna kadar) Merkez Bankasına,
3. yıllık bilanço, Kar-zarar cetvelleri ile faaliyet raporunun birer örneğini, genel kurul
toplantılarının yapılmasını takip eden ayın sonuna kadar Müsteşarlığa gönderirler.
Müsteşarlık yetkili Müesseselerden yukarıda sayılanların yanında diğer her türlü bilgiyi
belirleyeceği şekil ve sürelerde isteyebilir.
Denetim:
Madde 14. Kambiyo denetimlerine yetkili elemanlar ile kambiyo müdürlükleri (Kambiyo
Murakebe Mercileri) tarafından yapılan denetlemelerde bu tebliğde öngörülen faaliyet ve
işlemleri, ifa eden yetkili müesseselerden, faaliyet ve işlemlerinde tebliğe aykırılıkları tesbit
edilenler hakkında ceza muhakemeleri usulü kanununun zabıt ve aramaya dair hükümleri
uygulanır.
Yukarıda yazılı denetim elemanlarının ve mercilerinin isteyecekleri bilgi ve belgeleri
vermeye, evrak ve defterlerini ibraz etmeye yetkili müesseseler zorunludur.
Merkez Bankası Yetkili Müesseselerde incelemeler yapmaya yetkilidir.
Geçici Madde 1. Bu tebliğin yayımı tarihinde faaliyette bulunan Yetkili Müesseseler
31.12.1993 tarihine kadar Müsteşarlığa başvurarak bu tebliğin 7. maddesinde belirtilen
"Yetkili Müessese İzin Belgesi" ile şubeleri için 10. maddede belirtilen "Şube İzin Belgesini"
almak zorundadırlar.
Geçici Madde 2. Bu tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyette bulunan Yetkili Müesseseler
ile Yetkili Müessese kuruluşu için müsteşarlıktan ön izin alanlar 31.12.1994 tarihine kadar
ödenmiş sermayelerini 3. ve 9. maddelerde öngörülen miktarlara yükseltmekle
yükümlüdürler.
Yürürlülük Hükümleri:
Madde 15. Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 91 / 32-5 sayılı
tebliğin 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
SONUÇ:
Böylece VUK ile diğer vergi yasaları yönünden, gerek vergilendirme ve gerekse mali açıdan
belge düzeni haricinde Yetkili müesseselerin denetlenmesinde Hazine, kambiyo ve Merkez
Bankası müfettişleri yetkili kılınmışlardır. İlgili kurum kendi açısından çıkarmış olduğu bu
tebliğ ile önemli boşlukları doldurmakla beraber, işin mali yönünü ele almayarak bu hususun
Maliye Bakanlığı'nın işi olduğunu dile getirmektedirler. Bu sektörde mali açıdan, özellikle
belge düzeni açısından çok önemli eksikliklerin olduğu, mali açıdan denetimin yetersiz
olduğu gözlenmektedir. Maliye Bakanlığı'nın bu hususta gerekli tebliğleri kısa zamanda
çıkarmasında fayda vardır.

YETKİLİ MÜESSESELERİN ( DÖVİZ BÜFESİ )
VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ
DURUMU:
Abubekir TAŞYÜREK
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Bu çalışmamızdaki asıl gayemiz yetkili müesseselerin Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi
konusuna giren faaliyetleri dahilindeki vergiler konusunda mevcut bilgilerimizin
değerlendirilmesidir. Bu gayemizin yanında yetkili müesseselerin diğer vergi kanunları
içindeki yerlerini de değerlendirmenin konuya açıklık getireceği düşüncesiyle onlarda kısaca
gözden geçirilmiştir.
A- Kurumlar Vergisi
Yetkili müesseseler kambiyo mevzuatı uyarınca anonim şirket şeklinde kurulurlar. Türk
Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre kurulan anonim şirketler de Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 2. maddesine göre kurumlar vergisi mükellefidirler. Buna göre yetkili
müesseselerin ticari faaliyetleri dolayısıyla sağladıkları gelirleri kurumlar vergisine tabidir.
B- Vergi Usul Kanunu:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nda kambiyo alım-satımı ile ilgili olarak düzenlenmesi ,
gereken belgelere ait bir düzenleme yapılmamıştır. Oysa Kurumlar Vergisine mükellefi
olan yetkili müesseseler Vergi Usul Kanunu'nun "mükellefler vergilendirme ile ilgili
işlemlerini yine adı geçen kanunda belirtilen belgelerle belgelemek mecburiyetindedirler"
şeklindeki amir hükmüne muhalif bir durumdadırlar.
Bununla beraber Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuata göre yayınlanan 32
sayılı karara ilişkin 91 /32-5 sayılı tebliğin 13. maddesine göre yetkili müesseseler (döviz
büfeleri) kambiyo alım ve satımlarında şekli ve içindeki bilgileri Merkez Bankası'nca
belirlenen "Döviz Alım Belgesi" ve "Döviz Satım Belgesi" düzenlemek mecburiyetindedirler.
ilgili mevzuata göre de bu belgelerin 5 yıl süreyle saklanması gereklidir. "Döviz Alım
Belgesi" ve "Döviz Satım Belgesi" yanında Merkez Bankası'nca belirlenen şartları ve bilgileri
taşıyan elektronik makinalarca üretilen döviz alım satım belgeleri kullanılabilir.
Bu düzenlemelere göre yetkili müesseseler alım ve satımlarında Vergi Usul Kanunu'nda
belirlenen perakende satış fişi, fatura, gider pusulası kullanmayacaklardır.
C- Katma Değer Vergisi Kanunu:
3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 17. maddesi 4/g bendine göre "külçe altın, döviz,
para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, taşıt pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri"
katma değer vergisinden istisna edilmişlerdir.
Zaten 3065 sayılı kanun 1.1.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girerken 17. maddenin 4/g
bendinde sayılan mal ve hizmetlerin teslimini vergilendiren 6802 sayılı gider vergileri
kanunu' nun Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi hariç diğer gider vergileri yürürlükten
kaldırılmıştı.
Buna göre katma değer vergisinden istisna edilen kambiyo teslimleri dolayısıyla yetkili
müesseseler (döviz büfeleri) 3100 sayılı katma değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici
cihazları kullanma mecburiyeti hakkındaki kanuna göre "ödeme kaydedici cihaz" (yazar
kasa) da kullanmayacaklardır.

D- Banka ve Sigorta Muamele Vergisi:
1- Kambiyo Muamelelerinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisindeki Yeri:
6802 sayılı gider vergileri kanununun 28. maddesi 2. fıkrasında "Bankerlerin yapmış oldukları
banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden
veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabıma menkul kıymet alıp satmayı,
alım satıma, tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçlan ödemeyi
taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile
mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı
olarak para toplama işiyle uğraşanlarım topladıklara paralara sağladıkları gelir ve menfaatler
üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka
muameleleri vergisine tabidir." denilmektedir.
Aynı maddenin son fıkrasında ise "2279 sayılı kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci
fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanlar bu
kanunun uygulamasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile
uğraşması banker sayılmasını gerektirmez." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca söz konusu kanunun 31. maddesinde, kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo
satışlarının tutarının vergiye matrah olacağı belirtilmiş olup, 33. maddesinde ise, kambiyo
muamelelerinde nisbetin, matrahın binde biri olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu düzenlemeye göre; döviz alım ve satımı bir banka muamele ve hizmeti olduğuna göre,
yetkili müesseseler 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğ çerçevesinde yapılan döviz
satışlarının gerçekleşmesini müteakip satış tutan üzerinden % 01 (binde bir) nisbetinde vergi
ödenmesi gerekir. Ödenecek bu vergi maliyet itibariyle muamele vergisi olduğu için bu
hizmetten faydalanan tarafa yansıtılmalıdır.
Aynı mevzuyla alakalı olarak yapılan işlemlerden komisyon vb. gibi herhangi bir gelir elde
ediliyorsa bu gelirde % 5 (yüzde beş) nisbetinde banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi
olacaktır.
Mesela, A yetkili müessesesi 1000 ABD doları satışını yapmıştır. Satış kurunun 12500 TL.
olduğu kabul edilirse 1000x12500= 12.500.000.- TL satışın TL karşılığıdır. Bu muameleden
A yetkili müessesesi 100.000.- TL komisyon talep ederse, bu işlemler neticesinde 12.500.TL. kambiyo muamele vergisi. 5.000.- TL banka ve muamele vergisi tahsil edilmesi
gerekmektedir.
2. Yetkili Müesseselerin BSMV Kapsamına girmesi yorumu: Kambiyo muameleleri üzerine
kurulan yetkilisi müesseseler (döviz büfeleri) ve buna tabi oldukları mevzuat çerçevesindeki
faaliyetleri, kanun yazılı ifadesi muhtevasında verginin mevzuuna girmemektedir. Ancak
döviz büfelerinin yaptıkları muamelelerin yani kambiyo işlemlerinin genelde bantta işlemi
olduğu gerçektir.
Yukarıda anlatılan Gider Vergileri Kanunun 28. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında bankerler ve
ikrazatçılar için yapılan düzenlemeler, kıyas yoluyla yetkili müesseseler (döviz büfeleri) de
tatbik edilebilir. Çünkü mevzubahis düzenlemelerle bankerler ve ikrazatçılar yaptıkları banka
işlem ve hizmetleri 6802 sayılı verginin mevzuu kapsamına alınmıştır. Buradan hareketle
kambiyo muameleleri dolayısıyla yetkili müesseselerinde (döviz büfeleri) verginin kapsamı
içinde olduğu açıktır.
Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanuni nun 3. maddesinin A fıkrası “Vergi Kanunları ve
ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri,
konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeni. ve diğer maddelerle olan
bağlantısı, göz önünde tutularak uygulanır." şeklinde düzenlenmiştir. Bu noktadan hareket

edildiğinde yetkili müesseselerin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamında
olduğunu tereddütsüz ortaya çıkmaktadır. Kanundaki boşluğun giderilmesi için yetkili
müesseselerin de bankerler ve ikrazatçılar gibi madde metnine alınmasında fayda vardır.
3- Muamele vergilerinin hizmetten faydalanan tarafa yanıtılması: Uygulamada konuyla ilgili
tereddütlerden biri de kambiyo muamelelerinde ödenen verginin kim tarafından nasıl
ödenmesi gerektiği hususudur. Konunun netleşmesi için "Gider Vergileri"nin lafzını açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir. Sözlüklerde Gider Vergileri "Bir mal veya hizmetin üretimi
veya satışı üzerine konan vergiler" şeklinde tarif etmektedir. Gider vergileri özel tüketim
vergisi türünde dolaylı vergilerdendir. Dolaylı vergiler mal üretimi üzerine eklenir ve üretici
firmadan alınır. Bu vergilerde esas prensip, üretici tarafından ödenen vergiler, üretim
maliyetlerine girmesi suretiyle ve mal satışı yoluyla son kullanıcıya aktarılmasıdır.
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun gerekçeleri de incelendiğinde görülmektedir ki,
söz konusu vergiler muamele yani işlem vergileridir. Muamele vergilerin temel özelliği de
yukarıda bahsettiğimiz gibi nihai olarak muameleden faydalanan tarafından ödenmesidir. Bu
vergilerin yıllardır uygulamasını yapan bankalar bu vergileri işlem sırasında düzenledikleri
dekontlarla muameleden faydalananlara yansıtmaktadırlar. 6802 Sayılı Kanunun yukarıda
bahsettiğimiz gerekçelerinde, idare vergi oranını artırma yoluna gittiğinde maliyetler ve
dolayısıyla da enflasyon artacak şeklinde tenkitlere maruz kalmıştır: Uygulaması az olan bu
vergi mevzusu dolayısıyla meslektaşlarımızın tereddütleri vardır. Bazı yetkili müesseseler
(döviz büfeleri) aylık kambiyo satışlarının binde birini takip eden ayın 15'ine kadar beyan
ederek ödemektedirler. Hatta bir çoğu ödenen bu vergiyi gider olarak dikkate alıp kurumlar
vergisi matrahından tenzil etmektedirler. Bizim kanaatimize göre uygulama hatalıdır.
Yapılması gereken bizce şudur; Kambiyo satışlarında düzenlenen "Döviz Satım Belgesi"ne
%0l kambiyo muamele vergisi de eklenerek alıcıdan tahsil edilmelidir. Tahsil edilen bu
vergiler takip eden ayın 15'ine kadar ilgilinin vergi dairesine yatırılır. Böylece kurumlar
vergisiyle hiçbir ilgisi olmadan tahsil edilen vergi yatırılmış olur. Bankaların bu gibi
işlemlerde yıllardır yaptığı uygulamada budur.
4. Kambiyo Satış Bedelinden İçyüzde ile KMV Hesaplanması: Uygulamada bazı yetkili
müesseseler kambiyo muamele vergisinin kambiyo satış bedelinin içine dahildir
düşüncesinden hareketle içyüzde uygulayarak kambiyo muamele vergisini hesaplayıp beyan
etmektedirler. Bu durumda vergi olarak ayrılan miktar kadar kurumlar vergisi matrahı
eksilmektedir. Böyle bir uygulama ayrıca yetkili müesseselerin kendi iç mevzuatına da terstir.
Çünkü yetkili müesseseler her gün, gün içinde uygulayacakları döviz efektif alış satış "Gişe
Kurlarını her sabah Merkez Bankası' na bildirmektedirler. Bildirilen bu kurlar sadece dövizefektif satış-alış kurlarıdır. Kambiyo Muamele Vergisi bunun dışındadır. Burada vergi dahil
denilerek içyüzde ile vergi hesabı verginin dahil olmadığı satış tutarlarından verginin ayrıca
ayrılması ve kurumun kazancının azaltılması demek olacağından hatalı uygulama olacaktır.
5. Zorunlu Devir ve Banka ve Sigorta Muamele Vergisi: Dergimizin 21. sayısında
incelediğimiz, yetkili müesseselerde zorunlu devir işlemlerinin banka ve sigorta muamele
vergisiyle ilişkisine burada açıklık kazandırmakta fayda vardır.
Yetkili müesseselerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara
istinaden çıkarılan tebliğler gereğince, Merkez Bankası'na yapacakları zorunlu döviz
devirlerinin kambiyo satışı kabul edilerek, devredilen satış tutan üzerinden binde bir
nisbetinde vergi hesaplanması gerekmektedir.
Çünkü zorunlu devir mecburi bir satıştır. Burada yapılacak tahakkuka göre ödenecek kambiyo
muamele vergisinin de gider unsuru olarak dikkate alınacağı tabidir.
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