TÜRKİYE' DE MUHASEBE, FİNANSAL
RAPORLAMA VE DENETİM
HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ...
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Muhasebe ve denetiminin öneminin gelişmiş Batı ülkelerinde 1870' lerde benimsenmiş
olmasına karşın, ülkemizde ancak 120 yıl sonra bir statüye kavuşabildi... Taşıdığı tüm
eksikliklerine rağmen meslek yasamız 3568'e sahip çıkıyoruz.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Dünya Bankası'na, "Türkiye'de Muhasebe, Finansal
Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Gelişimi" konusunda bir rapor hazırlatmasını ve
raporun tartışılması için sempozyumu düzenleyen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dünya
Bankası ve TURMOB Yetkililerine meslek mensuplarımız adına teşekkür ediyoruz.
A- MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNİN GELİŞİMİ
Gelişiş ülkelerde muhasebe ve denetim mesleği; işletme sahip ve yöneticilerine, sendikalara,
kredi kuruluşlarına, yatırımcılara ve nihayet devlete doğru ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır.
Ülkemizdeki durum ise tamamen farklıdır.
Ülkemizde;
a) Vergi idaresine bilgi sunmak için
b) T.T.K., Kooperatifler Kanunu, SPK Kanunu, Vakıflar ile ilgili kanunlar gereği muhasebe
ve denetim hizmeti yapılmaktadır.
Batı standartları göz önüne alındığında ülkemizdeki mevcut 30 milyon seçmenin tamamına
yakın kısmı vergi mükellefi olması gerektiği halde toplam vergi mükellefi sayısı aşağıdaki
tablodan da anlaşılacağı üzere sekiz milyon civarındadır.
1991 yılı itibariyle
GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEF SAYISI
Ticari Kazanç 1. Sınıf

175.791

Ticari Kazanç 2. Sınıf

1.271.214

Zirai Kazanç
Serbest Meslek
Diğerleri

100.833
82.645
330.334

Toplam

1.960.817

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEF SAYISI
Hizmet Erbabı

41.764

Serbest Meslek Erbabı

12.359

Ticaret ve Sanat Erbabı

915.865

Toplam

969.988

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI
Sermaye Şirketleri

110.918

Kooperatifler

30.947

Dar Mükellefler

2.616

Diğerleri
Toplam

11.439
155.920

ÜCRETLİLER
Yaklaşık 5.500.000 olduğu görülmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere
22 milyon kişi henüz muhasebenin içinde olmadığı gibi, hiçbir kayda ve belgeye tabi değildir.
Muhasebe mesleğinin gelişimi tüm belgelerin kayda geçmesi ile sağlanır. Sağlıklı denetim
için de bu gerekli ve şarttır. Ve tüm kayıtların izlenmesi ancak bilanço usulünde tutuları
muhasebe kayıtlarıyla mümkündür.
Ülkemizdeki koşullarda bugün olması gereken 30 milyon vergi mükellefinin alacak bilanço
usulüne tabi olan 330 bin kadarında tüm kayıtların izlenmesi mümkün olmakta, muhasebe ve
denetim ancak bu işletmelerde işlemektedir. Bizce öncelikle bu değişmelidir. Yani muhasebe
ve denetim mesleğinin gelişmesi isteniyorsa, ülkeyi yönetenlerin cesur kararları alarak tüm
sistemi bilanço esasına geçinmesi, tüm işlemlerin kayıt altına alınması, yani götürü ve işletme
esası gibi kavramlardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Yoksa girişte saydığımız, muhasebe ve
denetim mesleğin amaçlarını gerçekleştirebilmelerin ve mesleğin gelişmesinden söz
etmenin imkan yoktur.
Mesleğin saygınlığı ise "Muhasebe ve denetim hizmetlerine olan talebin arttırılmasından
geçmektedir."
B) DENETİM STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Ülkemizde her kurum kendine özgü denetim standartları oluşturarak uygulama
yapılmaktadır. Bu nedenle farklı denetim standartları yerine genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartları benimsenerek uygulamada yeknesaklık sağlanmalıdır. Bu cümleden
olmak üzere söz konusu standartları irdeleyip, yayınlayan ortak bir kurul oluşturulmalıdır. Bu
kurul TÜRMOB bünyesinde oluşturulmalıdır.
C) MUHASEBE STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Uluslararası genel kabul görmüş muhasebe standartlarının ülke koşullarına uyarlanarak
uygulanmasından sorumlu TÜRMOB bünyesinde bir kurul oluşturulmalıdır.
Muhasebe standartlarının Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde oluşturulması düşüncesine
(1) katılmıyoruz.
Türk Standartları Enstitüsü'nün,
1987 yılında oluşturdukları Muhasebe Standartları Hazırlama Komitesi'nin denetime
ilişkin yaptıkları çalışmalara mesleğimiz adına teşekkür ediyoruz.
D) TİCARET KANUNUNDA YAPILMASI GEREKEN YASAL DÜZENLEMELER
“.... Ticaret Kanunu ticari işlemlerin kanuna uygunluğunu kontrol etmede muhasebe mesleği
yerine mahkemeleri tanımaktadır. Kanunda, denetçilere; sermaye şirketleri bazında sınırlı
olarak değinilmekte, muhasebe ve denetim kurumlarına ya da deneticinin tanımına
rastlanılmamakta, muhasebecilere ise hiç değinilmemektedir."(2)

Nitekim Anonim Şirketler ve Kooperatiflerde olduğu gibi denetçiler tayin edilirken meslekle
ilgili nitelikler aranmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu yeniden irdelenerek gerek muhasebe hizmetini sunanlar, gerekse
denetçiler 3568 sayılı yasaya göre mesleki unvan almış kişiler tarafından yerine getirilmeli,
ayrıca diğer yasalarla da entegrasyon sağlanmalıdır.
E) MUHASEBE ALANINDA YAPILMASI GEREKEN YASAL DÜZENLEMELER
E1- Tüm muhasebe hizmetleri 3568 sayılı yasaya göre ruhsat alan meslek mensuplarınca
yapılmalıdır. Dolayısıyla tutulan kayıtlar ve sunulan raporlar meslek mensuplarınca
hazırlanmalı ve yine meslek mensuplarınca denetlenmeli ve yorumlanmalıdır.
E2- Hazırlanacak muhasebe standartları ile muhasebe ve denetim mesleği ile ilgili
yasaların entegrasyonu sağlanmalıdır.
E3- Ulusal hesap planının ekonomiye zarar vereceği endişesine (3) katılamıyoruz.
Çünkü yürürlükte olan tek düzen muhasebe sistemi ülkemizde;
a) Muhasebe de terim birliğinin sağlanmasıyla anlaşılır olmasına,
b) Muhasebe de bilgilerin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak
ulaştırılmasına,
c) Farklı işletmeler ile aynı işletmelerin farklı dönemlerinin mukayese, edilmesine,
yöneliktir.
Gerek denetim standartlarının belirlenmesi, gerek muhasebe standartların belirlenmesi
gerekse TTK' da yapılması gereken değişikliklerde;
Sayıştay, TSE, veya ayrı bir komisyon gibi birimlere havale edilmesini bir türlü
anlayamıyoruz.
Ortada mesleki bir örgüt olmasa tüm bu önerilere hak vereceğiz.
Ancak bugün TÜRMOB diye mesleki bir kurum var; bu kurumda hocalarımız var, sayıştay
denetçileri var, hesap uzmanları var, maliye müfettişleri var, gelirler kontrolü var, bağımsız
denetçiler var...
Lütfen önerilerimizi TÜRMOB
ulaşmak zaman kaybettirecektir.
F- MUHASEBE MESLEK
DÜZENLEMELER

bünyesinde

YASASINDA

odaklaştıralım. Aksi taktirde hedeflere
YAPILMASI

GEREKEN YASAL

F1- Meslek unvanlarının önünden Serbest sözcüğü kaldırılarak, muhasebeyi tutanlar
Raporları düzenleyenler (muhasebe uzmanı) ve denetim yapanlar (denetim uzmanı) olarak
yeniden tanımlanmalıdır.
Meslek mensubu aynı anda muhasebeyi ve denetim işini üstlenmemelidir. Ancak kendisinin
vereceği iradei kararla bugün muhasebeci, yarın denetçi veya bugün denetçi yarın muhasebeci
olabilmelidir.
F2- Mesleğin uygulama alanı geniş olduğundan muhasebe ve denetim açısından gerek sektör
bazında, gerekse muhasebe sistemleri bazında uzmanlaşmaya yönelik düzenlemeler
yapılmalıdır.
Örneğin; Finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, banka ve sigorta
muhasebesi gibi

F3- Mesleğe girişte en az lisans seviyesinde eğitim yapmış olma şart aranmalıdır ve bundan
böyle Ticaret Lisesi ile benzeri okullardan mezun olanlar mesleğe alınmamalıdır.
F4- Staj süresi 2 yıl olarak devam etmelidir.
F5- Gerek meslek unvanlarının elde edilişinde, gerekse ihtisaslaşma alanları sınavla olmalı
ve hiçbir ayrıcalık yaratılmadan herkes sınava girmelidir.
F6- Ülkemizde iki ayrı odalar birliği olmayıp (4) ; tek oda ve tek birlik olmalıdır.
F7- Odaların ve Birliğin yöneticileri 4 yıl süre için seçilmeli görüşüne (5) katıldığımızı; ancak
seçilmiş olan kişilerin her iki yılda bir mevcut sayısının yarısı için yeniden seçim yapılması ve
başkanın iki yılda bir değiştirilmesi hususuna demokratik eğilimlere müdahale olarak
gördüğümüzden katılamıyoruz.
"Her odanın yönetim kurulu içerisinde mesleki eğitim dahil olmak üzere eğitimden sorumlu
bir yönetici atanmalıdır" deniliyor (6);
Eğitimi mesleğin her şeyi olarak görüyoruz. Bugüne kadar maddi olanaklarımız olmadığı
halde üniversite hocalarımızın manevi desteğiyle önemli eğitimler yaptığımıza inanıyoruz.
Öneriye gelince TÜRMOB daha da ileriye giderek Temel Eğitim ve staj merkezi ile illerde
staj merkezinin şubelerini oluşturmuştur. Bu merkez sayesinde Türkiye genelinde 71 Odaya
yönelik Tek düzen muhasebe sistemi eğitimi gerçekleşmiştir.
F8- Ücret tarifeleri odalarca hazırlanıp yürürlüğe girmelidir.
F9- Odaların yıllık aidatlarını ödemeyen oda üyelerini üyelikten çıkarmaması büyük bir
problem yaratmıştır ve Tek çare bu paranın mahkeme yoluyla alınmasıdır deniliyor(7).
İcra yönteminde başarılı olamadığımızı belirtmek istiyorum. Bunun yerine,
Meslek mensuplarının ruhsatları 4 yılda bir vize edilmelidir. Ruhsatlar vize edilirken; oda
aidatlarını ödemiş ve birlikçe belirlenmiş zaman kadar mesleki eğitim seminerlerine katılma
şartı aranmalıdır.
F 10- Önemli gördüğümüz diğer konular ise;
* Muhasebeci odaları denetim firmaları için zorunlu sorumluluk sigorta şartı getirilmeli ve
denetim firmaları ve denetçilerin faaliyetlerini diğer denetim firmaları tarafından ücret
karşılığı incelenmelidir(8).
Bu görüşe yürekten katılıyoruz. Mesleğin ahlak kuralları da karşılıklı bu denetim sayesinde
gerçekleşecektir. Ancak sorumluluk sigortasının yalnız denetim
firmalarına zorunlu
kılınmasını eksik buluyoruz.
Kayıtları tutan muhasebeciler içinde sorumluluk sigortası zorunlu olmalıdır.
* Diğer bir konu; Maliye Bakanlığı Vergi Muhasebesini ve denetim hizmetlerini
sektöre devretme sürecini hızlandırmalıdır, deniyor(9)..

özel

Vergi beyannamelerinin denetimi gibi, Bu görüşe de olumlu bakıyoruz. Ancak yetkilerin
devrinin aşama, aşama ve denenerek yapılmalıdır.. Bildiğiniz gibi Plan ve Bütçe' de olan vergi
tasarısının 2. bölümünde beyannamelere imza yetkisi WK' a mükerrer madde 227 ile
eklenmiştir. Yine muhasebe ile büyük bağlantısı olan kambiyo senet defteri gibi önemli
bölümler vardır. Vergi tasarısında bu ikinci bölümü kısa sürede Meclis' ten çıkarılmalıdır..
SONUÇ:
Bugün ülkemizde büyük bir karmaşa ve güvensizlik yaşanmaktadır.

* Karmaşa; Kayıtlı mükelleflerin önemli bir bölümünün def terleri ruhsatsız kişilerce
tutulmaktadır.
* Bankalara verilen bilançolarda, vergi idaresine verilen bilanço ve beyannamelerde büyük
bir denetim boşluğu vardır.
* Maliye Bakanlığının ücret tarifesini belirlemesi, ruhsatsız çalışanların çokluğu, meslek
mensupları arasında güvensizliği arttırmakta, mesleğin ahlak kuralları ve gelenekleri
gelişememektedir.
* Siyasiler oy kaygısı nedeniyle götürülüğün üstüne birdenbire gidermemekte ve her yıl
defter tutma hadleri artırılarak bilançoya geçiş engellenmektedir.
* Odaların işlevleri olmaması nedeniyle aidatlar düzenli toplanamamakta ve eğitime önemli
yatırımlar yapılmamaktadır.
Tüm bunlara rağmen;
1) Denetim Standartlarını yayınlayan ortak bir kurulun oluşması,
2) Muhasebe standartlarının TÜRMOB bünyesinde oluşacak bir kurul tarafından
yürütülmesi,
3) Türk Ticaret Kanununda ve diğer kanunlarla meslekle ilgili entegrasyonun sağlanması,
4) Tek düzen muhasebe sisteminin devam etmesi,
5) Kamu ve özel sektörde muhasebeyi ve denetimi ruhsatlı meslek mensuplarının yapması,
6) Bilanço esasına geçişin hızlanması,
7) Meslek yasamızda:
a) Unvanların muhasebe uzmanı ve denetim uzmanı olarak düzeltilmesi,
b) Lisans düzeyinde mezun olamayanların mesleğe kabul edilmemesi,
c) Hiçbir ayırım yapılmaları herkesin sınavla mesleğe kabul edilmesi,
d) Meslek mensupları için zorunlu sorumluluk sigortasının getirilmesi,
e) Tek oda ve tek birliğin oluşturulması, ile dünyada da olduğu gibi ülkemizde de
bağımsız, tarafsız ve "ahlak kuralları oluşmuş muhasebe ve denetim mesleğinin
varlığından" söz edebiliriz.
1) Dünya Bankası Raporu Sayfa 22
2) Dünya Bankası Raporu Sayfa 4
3) Dünya Bankası Raporu Sayfa 14
4) Dünya Bankası Raporu Sayfa 13
5) Dünya Bankası Raporu Sayfa 33
6) Dünya Bankası Raporu Sayfa 33
7) Dünya Bankası Raporu Ek 2 Sayfa 4
8) Dünya Bankası Raporu Sayfa 4
9) Dünya Bankası Raporu Sayfa 14

REFORM
Bu ülkenin siyasetçileri, aydınları,
ekonomistleri, teknokratları,
Bilim adamları kısaca çözüm üretebilen
tüm insanları kurum ve kuruluşları her
konuda, ama her konuda özgür ve çağdaş
düzeyde düşünüp, düşüncelerini
açıklayabildikleri gün tüm bu sorunlar
çözümlenebilecektir. Acı ilaç varsa bunu
tüm toplum bireyleri birlikte içmelidirler
paylarınca.
YAYIN KURULU
Dil kurumu sözlüğünde reform, daha iyi bir duruma getirme için yapılan değişiklik, her çeşit
düzeltme ve iyileştirmeler ya da kısaca düzeltme, iyileştirme şeklinde açıklanır.
Dil bilimci Orhan Hançerlioğlu ise reformu, köklü dönüşümlere karşıt olarak oportünist
bir anlayışla var bulunanı onarma, oysa tarihsel süreçteki varlık nedenlerini yitirmiş bulunan
kurumlar düzeltilemez ve iyileştirilemez, buna karşın varlık nedenlerini yitirmemiş olan
kurumlarda devrimci nitelikte düzeltmeler ve iyileştirmeler zorunlu ve gereklidir. Bu iki
düzeltme biçimini birbirinden ayıracak ölçüt düzeltme ve iyileştirmenin amacıdır. Düzeltme
ve iyileştirme eskiyi sürdürme amacı taşıyorsa bilimdışı, yeniyi hazırlama amacı taşıyorsa
bilimseldir.
Reform hareketi her ne kadar 16. yüzyıl Avrupasına, dolaysıyla dünyaya damgasını vurmuşsa
da elimizde, dilimizde ve ülkemizde arabeskleşmekten kurtulamadı.
Büyük umut ve beklentilerle TBMM'sine sevk edilen ve tamamı yüz maddeden oluşan, on
dört ayrı vergi yasasında değişiklik öngören tasarının ancak kırk maddesi yürürlüğe girmek
üzere yayınlandı. Yayınlanan bu kırk madde ise sekiz ayrı yasada gelir getirici değişiklik
öngörmektedir.
Adına vergi reformu denilen öneri paketi özünde reform olmadığı gibi, çağdaş anlamda
düzeltme ve iyileştirmeleri de öngörmüyor. Ne varki tasan ülkemizdeki çarpık, çarpık olduğu
kadar adaletsiz vergi sisteminin ayrıntı sayılabilecek bozukluklarından bir kısmını
düzeltme çabası taşımaktadır.
Ne varki ülkenin mutluluğu ve esenliği için çıkarılacak tüm yasalarda, ekonomik, sosyal ve
kültürel ortak çıkar ve sorumlulukların tüm toplum bireylerince paylaşılması gerekirken,
kimi çıkar veya baskı gruplarının ortak çıkarlarından çok, ortak sorumluluklardan ise az pay
aldıkları görülmektedir.
Bugün ülkemizde belirsizlik ve kargaşa her alanda yaşamaktadır. Her kişi kurum veya
kuruluş kendi mantığı içinde çözümler sunabilmektedir. Ne varki önerilen tüm çözümlerde
sunulan mantık, "aman benden almayın da kimden alırsanız alın" mantığıdır. Oysa çözümün
temelinde herkesin üretilen değerlerden hak ettiğini alması ve harcamalara hakkı olan pay
oranında katılmasıdır.
Topluma vergi reformu olarak sunulan vergi tasarısında hep gelir getirici unsurlardan söz
edilirken, toplanan gelirlerin tüm toplumun öncelikli ve zorunlu ihtiyaçlarına tam, eksiksiz ve
her türlü denetime açık olarak harcanmasına ilişkin hiçbir ibarenin olmaması eksikliktir.

Ekonomik sorunlar, bir ülkedeki tüm sorunların üst yapısıdır. Başka bir deyimle tüm
sorunların parasal ifadesidir. Ülke sorunları hakkında karar alma konumunda olanlar tüm
çıkar ve baskı gruplarını çok zor da olsa göz ardı etmek durumundadırlar. Aksi durumda
sorunlar her gün daha da ağırlaşacaktır. Bugün ekonomik çıkmazın temel nedenleri, üretimi
arttırmamaktan kaynaklanmaktadır. Elbette bunun yanında işsizlik, kayıt dışı ekonomi ve
bunun sebep olduğu vergi kayıp ve kaçağı, Gelir dağılımının dengesiz ve adaletsizliği,
yolsuzluk ve rüşvetin her alana yayılmış olması, Doğu ve Güneş doğu Anadolu'da yaşanan
olayların çözümsüzlüğü temel nedenlerdir.
Ülkemizde tüm yaşam ekonomiye daha doğrusu paraya endekslenmiştir. Artık nerede ise ana
okul öğrencileri dahi enflasyon, devülüasyon, döviz, borsa, faiz, rüşvet, yolsuzluk, gecekondu
gibi terimleri algılamaya başladılar. Tüm toplum bireyleri para veya para ile ifade edilen
değerlerle yatıp kalkmaya kısaca yaşamaya başladılar. Sosyal, kültürel, siyasal ve toplumsal
yaşam artık çok az insanı ilgilendirebilmektedir. Artık hepimiz nerede ise ekonomist olduk,
kimimiz çok, kimimiz ise az bilmiş olarak.
Hepimiz ekonomist olduk belki de biraz buna zorlandık. Galiba zorlandık, nasıl mı? İşte ana
başlıklar:
Enflasyonun, uzun yıllardan beri süren sevgisi 1993 yılında daha da arttı, bizleri daha da çok
sevdi. 1992 yılında tüketici fiyatları ile % 66 olarak gerçekleşen enflasyon 1993 yılında % 5.1
artarak % 71.1'e ulaştı. Toptan eşyada ise toptancılık mantığına uyarak % 1 lik iskonto
yaparak % 60.3 olarak gerçekleşti. 1993 yılında sektör bazında baktığımızda toplumun
zorunlu ve en yaşamsal olan konularda enflasyonun yüksekliği dikkat çekicidir. Sağlık ve
kişisel bakım % 76.9, Kültür ve eğitim % 74.4, Konut % 72, Gıda % 70, Ev araç gereçleri
%73, Giyim kuşam % 65.3 Ulaşım ve haberleşme % 63.6 oranında gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde ülke geneline baktığımızda Zonguldak % 75.8 ile ilk, Trabzon % 74.4 ile ikinci
İstanbul ise % 72.2 ile 3. sırada en pahalı kent olurken Konya % 63.5 ile en ucuz kent oldu.
1994 yılı Ocak ayın tüketici fiyatlan % 4.4, toptan fiyatlarda ise % 5.3 oranında gerçekleşen
enflasyon son yapılan devülüasyon ve kredi faiz artışları ile birlikte çift rakamlı fiyat artışların
artık hayal olup, üç rakamlı fiyat artışları ile tanışmamıza uzun süre kalmadığı
anlaşılmaktadır. Enflasyon rakamları her ne kadar kişi, kurum ve kuruluşlarca farklı açıklansa
da, bu rakamlar arasındaki farklar çok küçüktür. Kuşkusuz pazardaki enflasyon oranı
açıklananların çok üzerindedir ve bu insanların yaşama bağlılığını her gün biraz daha
azaltmaktadır. Kısacası enflasyon cephesinde yeni bir şey yoktur.
Ülkede enflasyon olunca işsizlikte elbette olacaktır. Yüksek enflasyon ile faiz oranlarının aşın
yükselmesi yatırımları durma noktasına getirmiştir. Bugün 61 milyona yaklaşan nüfusumuzun
ancak 18.8 milyonu sivil alanlarda istihdam edilebilmektedir. Bunun dağılımına baktığımızda
Kamuda 1 milyon işçi, 1.7 milyon memur olmak üzere toplam 2.7 milyon, Özel sektörde ise
çalışanların sayısı 16.1 milyondur. Sivil kesimde istihdam edilenlerin dağılımı ise 7.8
milyon Tarım, 2.8 milyon Sanayi ve 8.2 milyonu ise Hizmet alanında çalışmaktadır. Devletin
yıllık % 125 faizle bono sattığı, banka kredi faizlerinin yıllık % 200'ü geçtiği bir ekonomik ve
sosyal ortamda elbette işsizlik sorunu da olacaktır iş verimliliği sorunu da olacaktır.
Bugün ülkemizdeki aktif nüfusun ancak % 38'i ücretli çalışabilmektedir. Oysa bu oran
ABD'de % 91, İsviçre'de % 94 , İsveç'te % 92 Norveç'te % 89, Danimarka'da % 88 İtalya'da
ise % 68'dir.
Ücretlilerin işgücü verimliliğine baktığımızda istihdamda olduğu gibi verimlilikte de
Avrupa'nın en son sırasındayız. Bu oranlar Belçika'da % 115, Fransa'da % 108, Almanya'da
% 100, Yunanistan'da % 16.9 ve ülkemizde % 16.1'dir. OECD' nin ülkemize yönelik
yayınladığı istatistiklere göre kişi başı sabit ücret 1975 yılında 3296$ 1980'de 4074$, 1985'te
2124$, 1990'da 2772$, 1991'de 2856$ ve 1992 yılında 2869$ olmuştur. Ücretlerin 1980

yılından itibaren düşmesine karşı yaratılan katma değer artarak 1991 yılında 4590$ ve 1992
yılında ise 4408$ olarak gerçekleşmiştir.
OECD ülkelerinde 1993 yılında ortalama enflasyon oranı % 2.7 iken, ortalama enflasyon
hesaplarına ülkemizin dahil edilmesi halinde enflasyon ortalaması % 4'e çıkıyor.
Bugün mevcut ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarla ülkenin gerçek durumunu,
başka bir deyim ile envanterini çıkarmak bunu tahlil etmek mümkün değildir. Prof. Dr.
Osman Altuğ un çalışmalarına göre ülkemizdeki kayıtlı ekonomi yaklaşık 2 katrilyon 310
trilyon, kayıt dışı ekonomi ise 1 katrilyon 74 trilyon liradır. Kayıt dışı ekonomide ilk sırayı
619 trilyon lira ile kaçak yani her türlü sosyal güvenlikten yoksun, hiç vergi vermeyen işçiyle
yapılan üretimdir. Bunun yanı sıra 266 trilyonluk tarımsal üretim, 189 trilyonluk ticari ve
sınai faaliyetler yer almaktadır. İşte 1 katrilyonluk kayıt dışı ekonomi faaliyetleri kayıtlı
ekonomiye çekilmediği sürece ekonomik durumun düzelmesi söz konusu dahi
edilemeyecektir.
Bu anlamda 1993 yılı fiilen gerçekleşen bütçe ye baktığımızda, gelirler 359.8 trilyon,
giderlerin ise 489.2 trilyon olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Gelirin gideri karşılama oranı
ise yalnız % 73.6'dır. Bütçe açığı 129.4 trilyon, Vergi geliri 264.2 trilyon, Fon geliri 56.5
trilyon olarak gerçekleşmiştir. Oysa aynı dönemde Personel giderleri 169.5, Borç ana para ve
faiz ödemelerine ise 226.7 trilyon ödendiği görülmektedir. Burada da görüleceği gibi tüm
bütçe gelirleri personel ücretleri ile borç ana para taksitleri ile faizleri dahi
karşılayamamaktadır.
Kuşkusuz rakamları sıralamak, karanlık tablolar çizmek niyetinde değil, gerçekleri ortaya
koyarak çözümler üretmek tek niyet ve dileğimizdir. Bu ülkenin siyasetçileri, aydınları,
ekonomistleri, teknokratları, bilim adamları kısaca çözüm üretebilen tüm insanları kurum ve
kuruluşları her konuda, ama her konuda özgür ve çağdaş düzeyde düşünüp, düşüncelerini
açıklayabildikleri gün tüm bu sorunlar çözümlenebilecektir. Acı ilaç varsa bunu tüm toplum
bireyleri birlikte içmelidirler paylarınca.

GÜNDEMDEKİ YEREL YÖNETİM
SEÇİMLERİ
Veysi SEVİĞ
YMM

1994 yılının ekonomik sorunlarla dolu olmasına rağmen, yılın ilk günlerinde yerel yönetim
seçimleri daha çok ilgi çeker hale gelmiştir. Adayların seçimi, halka tanıtımı, kişilikleri
dikkate aldığında, siyasi partilerin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı pek
ciddiye almadıkları gözlenmektedir.
Son günlerde, Resmi Gazete' de belediye kurulmasına ilişkin kararlar daha fazla yer almaya
başlamıştır. Kesin olmamakla beraber Türkiye'de belediye sayısı 2700'ü aşmış bulunmaktadır.
Her yeni belediye kuruluşu en az 30 kişinin istihdamı, en az bir veya iki aracın alımını
zorunlu kılmaktadır. Yine en küçük belediyenin yıllık olarak en az iki milyar lira civarında
devlet bütçesinden katkıya gereksinimi bulunduğu hesaplanmaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse kurulan her yeni belediye merkezi idare tarafından toplanan
vergilere ortak olmakta, ayrıca kendisi de emlak vergisi ile belediyelerin toplama yetkisine
sahip olduğu vergi, resim ve harçları tahsil etme ve kullanma hakkım elde etmektedir.
Ancak emlak vergisi yerel yönetimlerce çeşitli nedenlerle toplanamamaktadır.Emlak
sahiplerinin
beyanname
verme
görevlerini yerine getirip getirmedikleri de
izlenememektedir. Yasal düzenleme gereği asgari beyanın geçerli bulunduğu bu sistemde var
olan kayıplar, bir anlamda gelir yetmezliğinin kaynağın oluşturmaktadır.
Belediyelerin tümü emlâk vergisine sahip çıkmamışlardır. Beyanname vermeyenlerin
durumları ciddi olarak izlenememiştir. Tapuda cins tashihleri yapılmadığından, bu alanda
ortaya çıkan sorunların üzerine yerel yönetimleri gitmemişlerdir. Büyük kentlerde süregelen
kaçak yapılaşmanın arkasında yatan önemli nedenlerden birisi de olayın vergisel açıdan
değerlendirilmemesi ve izlenememesidir.
Borçlanmayı ve ekonomik faaliyette bulunan kuruluş sayılarını artırmayı tercih eden
belediyeler, ekonomide yeni bir sorun kaynağı haline dönüşmüş bulunmaktadırlar.
Daha çok medya yaratmaya yönelik yatırım ve harcamalar belediye bütçelerini anlamsız hale
getirmiştir.
Kanımızca Türkiye'de artık yeni belediye kurulmasına izin verilmemelidir. Kurulu
belediyelerin bütçeleri dikkate alınarak, mahalli birleştirmelere gidilmeli. Belediyelerin kendi
gelirleri ile yaşamlarını sürdürecek organlar haline getirilmesi hedeflenmelidir.
Belediyelerin özellikle emlak vergisi uygulaması merkezi idare tarafından izlenmelidir.
Halihazırda belediye vergi dairesinde arazi gözüken yerlerin bir bölümü iş hanı özelliğini
kazanmasına rağmen bu tesbitler siyasi nedenlerle yapılanmamaktadır.
Belediyelerin skandal üreten örgütler olmasına karşılık, bu alanda yapılan kıran kırana aday
kavgasında ortaya çıkan adayların, kendilerini topluma tanıtma aşamasında gerçekler üzerinde
durmamaları veya gerçekler üzerinde durmaktan kaçınmaları dikkat çekicidir.
Dünyanın en pahalı suyunu kullanan İstanbul'da dahi ortaya çıkan adaylarız kendilerini
tanıtım konusunda seçtikleri yöntem ve davranışlar gerçekten üzerinde durulması gereken
özelliklerdir. Belediyelerin gelirleri,
-

Merkezi vergi gelirlerinden verilen pay,

-

Emlak Vergisi gelirlerinden,

-

Diğer Vergi ve benzeri gelirlerle,

-

Varlıkların değerlendirilmesinden sağlanan gelirlerden oluşmaktadır.

Gerek gelirlerin elde edilişinde, gerekse varlıkların değerlendirilmesi aşamasında ortaya
çıkan tablo. Bu alanda değişiklik yapılmasını, güncel deyimle reforma gidilmesini zorunlu
kılmaktadır.
Kent rantlarının oluşmasında yönetimin etkin görev üstlenmiş bulunması bazı söylentileri
beraberinde getirmektedir.
Türkiye'de birkaç belediye hariç tüm belediyelerin ortak sorunu malıdır. Yani başka bir
anlatımla gelir yetmezliğidir. Artık merkezi hükümet belediyeleri üçer aylık adeta maaşa
bağlar hale gelmiştir.
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz dikkate alındığında bugüne kadar
belediyelere sağlanan ek olanaklara son verilmesi gereğini kendiliğinden gündeme
getirecektir.
Böylesine sıkıntılı bir ortamda büyük miktarlara varan harcamaları yaparak belediye
başkanlığına aday olanların bugüne kadar tutarlı bir programla halkın karşısına çıkamamış
olmaları. Kanımızca 1994 yılının daha da zor geçmesine neden olacaktır.
Seçime yaklaşık iki aylık bir süre kalmış olmasına rağmen, belediyelerin mali sorunlarını dile
getiren hiçbir görüşün ortaya çıkmamış olması. Buna karşılık birçok söylentinin var olması,
halkı, demokratik sistem gereği tercihini yaparken daha dikkatli olmaya zorlamaktadır.
1994 yılının ilk üç ayının yerel yönetim seçimleri
değerlendirilememesi ise işin ayrı ve üzücü bir yönü olmaktadır.

nedeniyle,

ciddi

olarak

GEÇİCİ VERGİDE SON GELİŞMELER
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
M.Ü. Mali Hukuk Öğretim Üyesi
1. GİRİŞ
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde düzenlenen ve Kurumlar Vergisi
Kanununun mükerrer 40. maddesinin atfı dolayısıyla kurumlar vergisi mükelleflerine de
uygulanan geçici vergi konusundaki son gelişmeler, bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
Geçici vergi, bilindiği gibi, gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç sahipleri ile serbest
meslek erbabı tarafından ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, cari vergilendirme
dönemine ilişkin olarak ertesi yıl verilecek yıllık beyannamede oluşacak vergiden mahsup
edilmek üzere peşin ödenen bir vergidir.
Yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ilk yıllık beyannamelerini verinceye
kadar geçici vergi ödemezler. Tasfiye halinde bulunan.kurumların, geçici vergi hesaplama ve
ödeme mükellefiyet yoktur.
Geçici vergi, mükellefin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan
verginin belli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Gelir vergisi mükelleflerinin yıllık
beyannamelerinde, ticari veya serbest meslek kazancı dışında başka gelirleri olması halinde,
hesaplama sadece ticari veya mesleki kazanca tekâbül eden kısım üzerinden yapılır.
1993 yılı Aralık ayında yapılan mevzuat değişiklikler ile geçici vergi uygulamasında meydana
gelen değişiklikleri. dört başlık halinde toplamak mümkündür.
2. Geçici Vergi Oranındaki Değişiklikler
1994 yılı içerisinde verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden
hesaplanacak geçici vergi oranlan. Bakanlar kurulunun 30.12.1993 tarihli 93/5141 ve 93/5143
sayılı Kararları ile değiştirilmiştir. Yeni oranlara göre kurumlar, verecekleri yıllık
beyannamede hesapladıkları kurumlar vergisinin % 70'i oranında; gelir vergisi mükellefleri
ise beyanname üzerinden hesapladıkları verginin ticari veya serbest meslek kazancına tekabül
eden kısmının % 50'si oranında geçici vergi ödeyeceklerdir. Bu oranlar daha önce kurumlar
vergisi mükellefleri için %30, gelir vergisi mükellefleri için % 50 olarak uygulanmaktaydı.
1993 yılı gelirleri dolayısıyla Mart ve/veya Nisan ayında verilecek gelir ve/veya kurumlar
vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak geçici vergi hesaplanmasında, artık yeni
oranlar dikkate alınacaktır.
3. Geçici Vergi Hesaplamasında Seçimlik Yeni Yöntem
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında 3946 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle,
mükelleflere geçici vergi hesaplanması ve ödenmesi bakımından seçimlik bir olanak
getirilmiştir.
Geçici vergi ödemekle yükümlü kurumlar ile gelir vergisi mükelleflerinden bilanço usulüne
göre defter tutan mükellefler, yukarıdaki oranlara göre hesaplayacakları geçici vergi yerine,
dilerlerse, cari yılın üçer aylık dönemleri itibariyle çıkartacakları üçer aylık bilanço ve gelir
tablosuna göre hesapladıkları kazancın % 25'ini geçici vergi olarak ödeyebilirler. Bu esasa
göre Ocak, Şubat, Mart ayları birinci dönemi, Nisan, Mayıs, Haziran ayları ikinci dönemi,
Temmuz, Ağustos, Eylül ayları üçüncü dönemi, Ekim, Kasım ve Aralık ayları dördüncü
dönemi oluşturmaktadır. Bu yöntemi tercih edenler, söz konusu mali tablolara üzerinden

kazancın % 25'i olarak hesaplayacakları geçici vergiyi, ilgili üçer aylık dönemi takip eden
ayın 20. günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edip ödeyeceklerdir. Örneğin, hesap
dönemi takvim yılı başında başlayan mükellefler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonu
itibariyle düzenleyecekleri bilanço ve gelir tablolarına göre tespit ettikleri kazançları
üzerinden % 25 oranında hesapladıkları geçici vergiyi, sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve
Ocak aylarının 20. günü akşamına kadar beyan edip, aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir.
Bu yöntemi seçen mükellefler, 1.1.1994-31.3.1994 dönemine ilişkin olarak ilk geçici veri
beyannamelerini, 1994 yılı Nisan ayının 20. günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi
dairesine verecekler ve çıkan geçici vergiyi de bu süre içerisinde ödeyeceklerdir.
Mükellefler üçer aylık dönemler itibariyle düzenledikleri bilanço ve gelir tablosunu (bundan
böyle kısaca mali tablo olarak anılacaktır), vergi kanunları paralelinde, dönem sonlarındaki
kazanç tespitine ilişkin usul ve esaslara hazırlayacaklardır. Örneğin her üç aylık hesap dönemi
sonunda envanter çıkartılacak ve amortismanların üç aylık döneme isabet eden kısmı dikkate
alınacaktır. Ancak Maliye Bakanlığı, 19.2.1994 tarih ve 21854 sayılı Resmi Gazete' de
yayımladığı 173 seri no' lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, "Ancak mükellefler, yıl sonu
işlemlerinden olan amortisman ayırma, yeniden değerleme, alacak ve borç senetleri için
reeskont hesaplama gibi mali kâr/zararın tespitine yönelik işlemleri ihmal ederek üçer aylık
dönemlere ait kazançlarını tespit edebileceklerdir" demek suretiyle, bir kısım dönem sonu
işlemlerinin üçer aylık mali tablo hazırlanmasında ihmal edilebileceğini öngörmüştür.
Üçer aylık mali tablo hazırlanmasında, her üç aylık dönem sonu itibariyle envanter
çıkarılması zorunluluğunun Bakanlığın anılan düzenlenmesinin kapsamında olmadığı ve
bu zorunluluğun mutlaka yerine getirilmesi gerektiği inancındayız.
Üçer aylık mali tablo hazırlanmasında dövize dayalı borç ve alacaklarının bulunması
halinde mükellefler, üçer aylık dönemlerde işlemlerin yapıldığı ticari bankaların alış
kurlarına göre bu alacak ve borçları değerleyebilirler.
Mükelleflerin üçer aylık dönemler itibariyle ve açıklanan yöntemle geçici vergi ödemeyi
tercih etmeleri halinde; yıllık beyanname üzerinde ilgili yeri işaretlemek suretiyle bu hususu
vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Yıllık beyanname üzerinde ilgili yeri
işaretlememek suretiyle iradesini geçici vergiyi üçer aylık dönemler itibariyle ödemek
istemedikleri yönünde belirten mükelleflerin geçici vergisi, yine eskiden olduğu ve yukarıda 1
numarada özetlediğimiz şekilde, ancak 2 numarada belirttiğimiz yeni oran üzerinden
hesaplanacaktır.
Üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi ödemeyi tercih eden mükellefler, iki yıl geçmeden
bu usulden dönemezler.
4. Geçici Verginin Eksik Beyanı Durumunda Uygulama
Bilindiği gibi, Kanunda ikmalen ya da re'sen yapılan tarhlar nedeniyle geçici vergi
matrahında yeniden tarh edilip istenmesini gerektirecek açık ya da zımni bir hüküm yer
almamıştı. Hatta, cari yıldan sonra yapılan vergi incelemelerinde ikmalen veya re'sen tarh
edilecek geçici verginin mahsup olanağı da kalmadığından, bu vergi mükelleflerden
istenilememekteydi. Geçici vergi aslının mükelleflerden aranılamaması dolayısıyla, ceza ve
gecikme zam ve/veya faizi de istenilememekteydi. Nitekim Danıştay’ımız da, artık yerleşik
bir hal almış bulunan içtihatlarında, Kanunun düzenlemesinin geçici verginin bir önceki yıl
beyanına göre alınması esasına dayandığı ve bu sebeple ikmalen ve re' sen salınan vergiler
için geçici vergi salınamıyacağına karar vermekteydi. (Danıştay 4. Dairesi, E.1990/2791 K.
1991/1937 T. 22.5.1991; Danıştay 3. Dairesi, E.1990/2203 K.1991/ 2052 T. 7.6.1991).
Danıştay, sadece beyannamede hesaplamanın hatalı ve eksik yapılması dolayısıyla geçici

vergi ziyanına yol açılması halinde, ceza uygulanmasını kabul etmekteydi (Danıştay 4.
Dairesi, E. 1990/2429 K.1992/4808).
Kanunun metni ile de son derece uyumlu olan bu yorum ve kararlar, Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunlarını değiştiren 3946 sayılı Kanun ile berteraf edilmiştir. Vergi Hukukunun
yorum ve yargı içtihatları ile gelişeceği gerçeğini göz ardı eden ve hoşlanılmayan yargı
kararlarının yasama organından çıkacak ilk yasaya hüküm koymak suretiyle berteraf edilmesi
anlayışının sonucu olan bu değişiklik, ikmalen veya re'sen yapılacak gelir veya kurumlar
vergisi tarhiyatları üzerinden de ikmalen veya re'sen geçici vergi tarhiyatı yapılmasını
öngörmektedir. Değişikliğe göre, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici
verginin eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, geçici vergi ikmalen veya re'sen tar
edilecek ancak, geçici verginin mahsup olanağı kalmayan aslı aranmayacak, sadece geçici
verginin ödenmesi gereken tarihten mahsup edilmesi gereken tarihe kadar geçen süre için
gecikme faizi ve ceza aranacaktır. Ayrıca yıl içerisinde, üçer aylık bilanço ve gelir tablosu
üzerinden geçici vergi ödeyen mükelleflerin hesaplama ve ödemelerinde saptanacak
eksiklikler için, ikmalen veya re'sen tarh olunacak geçici vergi aslı, ceza ve gecikme faizinin
yanı sıra aranacaktır.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMINDA
"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR" VEYA "YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİR" RAPORU ZORUNLULUĞU
Metin BAŞER
SMMM
Türk Ticaret Kanunu'nun, 391-395'nci maddeleri Anonim Şirketlerin sermayelerinin
artırılması, Yine ayrı kanunun 516. maddesi ise Limited Şirketlerde Sermaye artırımını
düzenlemiştir. Kanun Maddeleri gereği, Sermayenin artırılabilmesi için mevcut sermayenin
tamamının ödenmiş olması şarttır.
Sermaye artırımını yapmak için Ana Sözleşme değişikliğinde önceki sermayenin ödenmiş
olduğunun Noterden düzenlenmiş tesbit zaptı, Yevmiye kayıtlan sureti veya Bilirkişi raporu
verilmek suretiyle kanıtlanıp, belgelendirilmekteydi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 12 Ocak 1994 tarih ve 21816 sayılı Resmi Gazete' de
yayınladığı "İç Ticaret 1994/1" sayılı tebliği ile 01 Mart 1994 tarihinden itibaren,
uygulamada birliği sağlamak ve çıkan sorunları gidermek amacıyla, sermaye artırımı
konusunda Ana Sözleşme değişikliğine izin verilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
müracaat edecek olan Anonim ve Limited şirketlerin önceki sermayelerinin ödenmiş
olduğunun noterden düzenlenmiş tesbit zaptı, Yevmiye kayıtlan sureti ve bilirkişi raporu
yerine bundan böyle; 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununa göre Yetki almış ve Ruhsatlı "SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR" veya "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR" tarafından kanun
ve mesleki ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak
düzenlenmiş raporlar ile belgelendirilecektir.
Bu tebliğe göre, Sermaye artırımında bulunacak, Anonim ve limited şirketlerin Bakanlığa
(İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Ticaret il müdürlüklerine) yapacakları müracaatları
esnasında Sermaye artırımı amacıyla yapılan ana sözleşme değişikliklerinde, gerekli diğer
belgelerle birlikte önceki sermayenin ödendiğine ilişkin "SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİR" Veya "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR" lerce düzenlenecek yazımız ekinde örneği
bulunan raporla belgelendirilecektir.

Rapor Örneği
SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT
....................MÜŞAVİRLİK RAPORU
Raporun tarih ve Sayısı
1- İNCELEMEYİ YAPAN ..............: MÜŞAVİRİN
Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi
:
Adı ve Soyadı
:
Bağlı Olduğu Oda
:
İş Adresi ve Telefonu
:
Ruhsat No
:
2- TESBİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :
Ünvanı
:
Adresi
:
Sermayesi
:
Bir Önceki Sermayesi
:
3- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER
a) Tasdikin Yapıldığı Yıla Ait Defterler
Yılı
Yasal Defter Nev'i Noter
Tarih No
------------------------- -----------------b) Sermayenin Ödendiği Yıla Ait Defterler
Yılı
Yasal Defter Nev' i Noter
Tarih No
---------------------------- -------- ---------4- ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
(Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için)
a) Nakdi Sermaye Ödemelerinin Tarihi Yevmiye Maddeleri
b) Ayni Sermaye Ödemelerinin Tarihi Yevmiye Maddeleri
c) Ayni Sermayenin şirket adına ilgili sicile tescilin yapıldığı tarih :
5- İNCELEMELER
a) Son mizana göre öz varlığın hesaplanması ve sermayenin varlığını koruyup korumadığı
hakkında bilgiler.
b) Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin kayıtlardan sonra kendilerinin yeniden
borçlandırılması yönünde başka bir hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle sermaye
taahhütlerinden doğan borçların devam edip etmediği hakkında bilgiler.
6- SONUÇ
ADI VE SOYADI
İMZA

ÖLÜM OLAYININ VERGİ HUKUKU
AÇISINDAN SONUÇLARI
Mehmet KORKUSUZ
Vergi Denetmeni
Biyolojik açıdan ölüm olayı, canlı bir insan yaşama özgü niteliklerini kesin olarak yitirmesi
sonucunda maddi bir şekilde yok olmasıdır. Hukuk dilinde ise ölüm kişiliğe son veren bir olay
olarak belirtilmiştir. Ölümle birlikte ölenin kişilik hakları sona erdiği halde, buna karşılık
ölüm kişinin mal varlığı hakların ortadan kaldırmamaktadır. Söz konusu bu haklar ölümle
birlikte ölenin mirasçılarına geçmektedir.
Türk Medeni Kanununda ölüm halinin tanımı yapılmamış olup, aynı kanunun 27.
maddesinde ölüm, şahsiyetin sona ermesi olarak ele alınmıştır. Şahsiyetin ölümle birlikte
maddi bir şekilde yok olması yanında, bir de hukuken son bulması vardır ki, buna hukuk
dilinde gaiplik denilmektedir.
Ölen bir kimsenin vergi mükellefi olması durumunda, ölen mükellefin vergilemeyle ilgili
ödevlerinin yerine getirilmesi ve devlete vergi olarak intikal edecek servetinin belirlenmesi
konusunda vergi kanunları yönünden ölümün bir takım sonuçları olacaktır. İşte ölümün vergi
hukuku açısından doğurduğu sonuçlar vergi kanunları bazında ayrı ayrı ele alınarak gerekli
açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
1- VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN ÖLÜMÜN SONUÇLARI
A)

Ölüm Halinde Mirasçıların Sorumluluğu:

VUK' nun 12. maddesinde, "Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş
kanuni ve mensup mirasçılarına geçer. Ancak mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından
miras hisseleri nispetinde sorumludurlar" şeklinde hüküm bulunmaktadır.
Söz konusu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, ölen kişi vergi mükellefi veya
sorumlusu olması halinde, ölümünden sonra bu kişiyle ilgili bildirimde bulunma defter ve
belgeleri ibraz ve muhafaza etme gibi VUK’ nunda belirtilen ödevlerin yerine getirilmesinden
mirası reddetmemiş kanuni ve mensup mirasçılar sorumlu olacaktır. VUK' nun bu hükmüne
paralel olarak, Medeni Kanunun 539. maddesinde, ölümle birlikte müteveffanın tüm
alacakları ve sahibi bulunduğu malların mirasçılara intikal edeceği ve bu mirasçıların,
müteveffanın borçlarından şahsen sorumlu olacakları belirtilerek söz konusu mirasçılar "Külli
Halef” sayılmışlardır.
VUK' nun hükümlerine göre mirasçılar ilk olarak ölüm olayını ilgili vergi dairesine bildirmek
durumundadırlar. Ayrıca VUK' nun defter tutma, envanter çıkarma, kayıt nizamı, muhafaza
ve ibraz gibi ödevlerin yerine getirilmesi, ölüm tarihi itibariyle kıst dönemi kapsayan kâr veya
zararın tespit edilerek dönem gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir. Kıst dönem için
tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi, murisin sağlığında tarh ve tahakkuk
ettirilmiş ancak kısmen veya tamamen ödenmemiş vergi borçlarının ödenmesinden de
mirasçılar sorumlu olacaktır. Fakat mirasçıların buradaki sorumluluğu vergi aslı ve usule
ilişkin ödevlerle ilgili olup cezalarla ilgili sorumluluk söz konusu olmamaktadır. Bu husus
mirasçıların sorumluluğu ilkesinin tek istisnasını teşkil etmektedir.
Yukarıda belirtilen vergi borçlarından, intifa hakkını seçen eşin sorumlu olmaması, ancak
mülkiyet hakkına sahip mirasçıların sorumlu tutulması gerekecektir.
B ) Ölüm Halinde İşi Bırakma

VUK' nun 164. maddesinde, ölümün işi bırakma hükmünde olduğu bunun mükellefin mirası
reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirileceği ayrıca mirasçıların herhangi
birinin ölümü bildirmesinin diğer mirasçıları bu ödevden kurtaracağı, belirtilmiştir.
Ölüm halinde mükellefin ödevlerinin yerine getirilmesi, VUK’ nun 12. maddesiyle mirası
reddetmemiş kanuni ve mensup mirasçılara verildiğinden, işi bırakma hükmünde olan ölüm
olayı da bu mirasçılar tarafından ilgili vergi dairesine bildirilecektir. Normal olarak işi
bırakmayı bildirmede süre VUK’ nun 168. maddesi uyarınca olayın meydana geldiği tarihten
itibaren bir ay olmasına rağmen, bu süre aynı kanunun 16. maddesi gereğince üç ay daha
uzamakta, dolayısıyla bildirim süresi toplam dört ay olmaktadır.
C) Ölüm Halinde Süreler
VUK' nun 16. maddesinde, vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla
mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç
ay ekleneceği hüküm altına alınmıştır.
Bilindiği gibi vergi mükellefi veya sorumlusu olan bir kimsenin ölümü halinde, bu kişinin
vergileme ile ilgili ödevlerinin yerine getirilmesinden mirası reddetmemiş mirasçılar
sorumludur. Ancak mirasçılar tarafından ölümün haber alınması ve vergi kanunlarında
belirtilen ödevlerin yerine getirilmesi zamana bağlı bir iş olduğundan, gerek bu zaman
gereksinimini karşılamak, gerekse Medeni Kanuna göre mirasın reddi için belirlenen üç aylık
süre ile uyumlu olması bakımından, VUK’ nunda belli hallerde sürelere üç ay eklenmesi
öngörülmüştür.
Buna göre, ölüm halinde VUK' na göre mirasçılara geçen ödevlerden bildirme ve
beyanname verme sürelerine üç ay eklenecektir. Ancak kanun metninden de anlaşılacağı
üzere sürelerin üç ay uzaması için vergi kanunlarında özel bir hükmün bulunmaması
gerekecektir. Örneğin GVK' nun 92. maddesinde, ölüm halinde gelir vergisi beyannamesinin
ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verileceği açıkça belirtilmiştir. Artık bu süreye ayrıca
VUK’ nun 16. maddesinde belirtilen üç aylık süre eklenmeyecektir. Fakat muhtasar
beyanname ile Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilmesinde bu üç aylık süre ilavesi
dikkate alınarak verilmesi mümkün olacaktır.
D) Ölüm Halinde Vergi Cezaları
Ölüm halinde vergi cezalarının düşeceği VUK’ nun 372. maddesinde hüküm altına alınmış
olup, kanun koyucu mirasçılara sadece bu konuda sorumluluk bakımından istisna getirmiştir.
Türk Ceza Kanununun 96. maddesinde, sanığın ve hükümlünün ölmesi halinde davanın ve
mahkumiyetin bütün sonuçlarıyla beraber ortadan kalkacağı belirtilmiştir. VUK’ nun
cezalarla ilgili 372. maddesi de ceza kanunundaki bu hükümler doğrultusunda düzenlenerek,
aynı hususların vergi cezaları içinde uygulanmasını öngörmüştür. Böylece "cezayı suç
işleyen çeker” ilkesinden hareketle, murisin fiilinden doğan cezaların mirasçılara
çektirilmemesi amaçlanmıştır. Bu nedenle murisin ölüm tarihine kadar kesilmemiş olan
cezalarla, kesilmiş olup henüz kesinleşmemiş cezalar düşeceği gibi, ölüm tarihine kadar
kesinleşmiş, ancak henüz tahsil edilmemiş cezalarda ölümle birlikte ortadan kalkacaktır.
Dolayısıyla mirasçılar, ölen kişinin fiilinden doğan cezalardan sorumlu olmayacaklar, fakat
ölen kişi adına vergi kanunlarına göre yapmaları gereken ödevlerin yerine getirilmemesinden
doğacak cezalardan ise hisseleri oranında sorumlu tutulacaklardır. Örneğin murisin ölüm
tarihine kadar olan kıst döneme ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesinin verilmemesi veya geç
verilmesi, ölümün ilgili vergi dairesine bildirilmemesi veya geç bildirilmesi sonucunda
cezalar mirasçılara hisseleri oranında kesilecektir.

E) Ölümün VUK' nun Diğer Hükümleri Açısından Sonuçları
Buraya kadar yapılan açıklamalarda ölümün sonuçları VUK' undaki temel hükümler açısından
değerlendirilmiştir. Şimdi ölümün sonuçlarını VUK' un diğer hükümleri açısından kısa
başlıklar altında inceleyelim.
- Ölen mükellefin ölüm tarihi itibariyle kıst dönemine ilişkin tahakkuk eden vergiler ile ölüm
tarihinden önceki dönemlerde tahakkuk etmiş fakat vadesi gelmemiş vergileri beyanname
verme süresi içerisinde ödenecektir. (VUK. mad. 112/2)
- Vergi mükellefi olan küçük ve kısıtlıların ölümü halinde, bunlarla ilgili cezaların kalkıp
kalkmayacağı kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bilindiği gibi VLTK' nun 10. maddesinde,
küçük ve kısıtlıların vergi mükellefi veya sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin
kanuni temsilciler tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Bu nedenle küçük ve kısıtlıların
ölümü halinde, bunlarla ilgili cezalardan da kanuni temsilcilerin sorumlu olması gerektiği
kanısındayız. Çünkü cezayı gerektiren suç kanuni temsilcilerin fiilinden doğmuş olacaktır.
Kanuni temsilcinin ölümü halinde ise, küçük ve kısıtlılardan dolayı kesilmiş ve kesilecek olan
cezaların da kalkması gerekecektir.
- Türk Medeni Kanunu'na göre ölenin borçlarından mirasçılar müteselsilen sorumlu oldukları
halde VUK' na göre miras hisseleri nispetinde sorumlu tutulmuşlardır. Bu nedenle murisin
vergi borçlarından dolayı mirasçılardan birine yapılacak tebligat o mirasçının hissesi oranında
geçerli olacaktır. Dolayısıyla murisin vergi borçlarından dolayı mirasçıların her birine ayrı
ayrı tebligat yapılması gerekecektir.
- Aile reisinin ölümü halinde, beyannameye dahil gelirleri olan eş ve çocuklar açısından
cezalar düşmeyecek, sadece aile reisi ile ilgili olan cezalar ortadan kalkacaktır. Beyannameye
dahil aile fertlerinin ölümü halinde kendi gelirleri ile ilgili cezalar ortadan kalkacak,
diğerlerinin ise sorumluluğu devam edecektir.
- Mirasçılar, murisin borçlarından hisseleri oranında sorumludurlar. Bu nedenle
mirasçılar hisseleri oranında ayrı ayrı uzlaşma talep edebilirler. Ayrıca murisin ölmeden önce
uzlaşma talep etmesi durumunda, bu talebin mirasçılar içinde geçerli olması gerekir.
- Takvim yılı içinde aile reisinin ölümü halinde; onun adına varislerce ölüm tarihinden
itibaren dört aylık süre içinde verilecek beyannamede yalnız kendisine ait gelirlerin
gösterilmesi, eş ve küçük çocuklara ait gelir unsurlarının ertesi yılın mart ayında anne
tarafından aile reisi olarak verilmesi gereken beyannameyle beyan edilmesi gerekeceği
konusunda görüşler bulunmaktadır. Ancak gerek 99 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde
gerekse Danıştay' ın vermiş olduğu kararlarda; aile reisinin takvim yılı içinde ölmesi
halinde, ölüm tarihine kadar ölene ait gelirlerle birlikte, eş ve küçük çocukların gelirlerinin de
ölü adına varislerce verilecek beyannameye dahil edileceği belirtilmektedir.Kollektif
şirketlerde vergi ortaklar adına tarh edildiği halde, cezalar şirket tüzel kişiliği adına
kesilmektedir. Şirket ortaklarından birinin ölmesi durumunda, şirket adına kesilen cezadan
ancak ölen ortağın hissesine isabet eden cezanın düşmesi gerektiği kanısındayız. Ayrıca
Danıştay tarafından da bu yönde verilmiş kararlar mevcut olup, bunun adalet ve hakkaniyet
gereği olduğu belirtilmektedir.
II- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN ÖLÜM'ÜN SONUÇLARI
A) Ölüm Halinde Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmesi
Ölen kişinin yıllık beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerinin olması halinde, bu gelirlere
ilişkin beyannamenin ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde mirasçılar tarafından ilgili vergi
dairesine verilmesi gerekmektedir. (GVK. Mad. 92) Takvim yılı başından, ölüm tarihine

kadar olan dönemde müstakil bir vergilendirme dönemi sayıldığından, bu döneme ilişkin
beyanname de aynı süre içerisinde verilecektir.
Ayrıca yıllık beyannamenin verilmesiyle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların da dikkate
alınması gerekecektir.
- Eğer ölen kişinin, beyanla ilgili ihtiyari toplamadan yararlanma
mirasçılarında bu haktan yararlanabilmesi gerekir.
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GVK' nun 18. maddesindeki serbest meslek kazancı istisnasının sadece kanuni mirasçılara
uygulanması, mansup mirasçılara söz konusu istisnanın uygulanmaması gerekir.
Gelir Vergisi Kanunu'nda, bazı gelirlerin elde edilmesi tahsilat esasına bağlanmıştır. Bu
nedenle ölen kişiye ait fakat ölüm tarihinden sonra tahsil edilen hasılatlar; beyanname verme
süresi olan 4 aylık süre içerisinde tahsil edilmesi halinde murisin beyan edilecek matrahına
dahil edilmesi, 4 aylık süre geçtikten sonra tahsil edilmesi durumunda varislerin geliri olarak
vergilendirilmesi görüşündeyiz.
- Ferdi işletmeler ve şahıs şirketlerinde sahip veya ortaklardan birinin ölmesi durumunda,
ölüm tarihi itibariyle bilanço veya işletme hesabı özeti çıkarılarak ölen kişinin kârı tespit
edilmelidir. Sermaye şirketlerinde ise buna gerek bulunmamaktadır. Çünkü kurumlarda
kâr dağıtımı ancak hesap dönemi sonunda yapılmaktadır. Bu nedenle ortağa isabet eden kârın
dönem sonundan önce beyan edilmesi, verginin süresinden önce ödenmesi anlamına
gelecektir. Ancak hesap dönemi sonunda kâr dağıtımı olması halinde, bu gelirin ayrıca
mirasçılar tarafında beyan edilmesi gerekecektir.
B) Ölüm Halinde Mirasçıların İşe Devam Etmesi
GVK' nun 81/1. maddesinde, ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni
mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından
işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (Bilanço esasına göre defter tutuyorsa
bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması halinde, bundan doğan
değer artış kazancının hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hüküm altına almıştır.
Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, söz konusu haktan yararlanabilmek için bir takım
koşullar öngörülmüştür. Bu nedenle belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda değer
artış kazancı söz konusu olmayacaktır. Örneğin; işletmeye ait iktisadi kıymetler değerlemeye
tabi tutulup, yeni değerleriyle mirasçılar tarafından devralınması halinde, değerlemeden
doğacak fark ölen kişinin değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.
Mirasçıların işe devam etmemeleri halinde; işletmenin kısmen ve tamamen satılmasının
vergi kapsamında sayılıp sayılmayacağı konusunda kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Bir
görüşe göre, bunun mirasın paraya çevrilmesi anlamında bir işlem olduğu ve vergi
kapsamında düşünülmemesi gerektiği şeklindedir. Hatta bu konuda Bakanlık muktezaları da
mevcuttur.
Fakat bize göre bu görüş GVK' nun 81/1. maddesiyle çelişmektedir. Çünkü bu madde ancak
işe devam edilmesi durumunda değer artış kazancının ortaya çıkmayacağını hüküm altına
almıştır. Ayrıca GVK' nun mükerrer 80. maddesinin 6 nolu bendinde faaliyeti durdurulan bir
işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı
olarak değerlendirilmiştir. Burada işletmenin sahipler veya mirasçılar tarafından satılması
önemli değildir. Önemli olan işletmenin satılması ve bundan elde edilen kazancın niteliğidir.
Bu nedenle varislerin işe devam etmemeleri halinde, işletmenin kısmen veya tamamen
satılmasından elde edilen kazancın değer artış kazancı olarak düşünülmesi ve bundan ölen
kişinin kazancı olarak vergilendirilmesi gerektiği görüşündeyiz.

( C) Ölüm Halinde Hayat Standardı Uygulaması
170 seri no' lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; ölüm halinde ölüm tarihi itibariyle geçerli
bulunan (bu olayın vuku bulduğu takvim yılının Mart ayında uygulanan) hayat standartı temel
ve ilave gösterge tutarlarının uygulanacağı belirtilmişler.
Varislerin, murisin ölümünden sonra işe devam etmeleri ve varislerin birden fazla olmaları
halinde miras paylaşılıncaya kadar bir miras ortaklığı söz konusu olacaktır. Yine 170 seri
nolu GVK. Genel Tebliğinde, miras ortaklarına ait hayat standardı temel gösterge tutarlarının
hesabında mirasçıların tamamının bir kişi olarak dikkate alınacağı, faaliyetin birden fazla
işyerinde sürdürülmesi halinde ise, birden sonraki her işyeri için temel gösterge tutarına % 50
ilave yapılacağı, ayrıca mirasçılar murisle ortak olarak faaliyette bulunmaları durumunda,
murise ait ortaklık payının mirasçılar bakımından bir ortak olarak dikkate alınacağı
öngörülmüştür. Miras ortaklığının sona ermesi halinde ise, faaliyete devam eden kişiler
bakımından hayat standardı uygulamasının genel esaslara göre yapılacağı belirtilmiştir.
III- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
ÖLÜM'ÜN SONUÇLARI
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest
meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinin konusunu
teşkil eden işlemler olduğu belirtilmiş olup, aynı kanunun 2. maddesinde; teslim, bir mal
üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına
hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır.
Bu nedenle, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetiyle uğraşan gerçek kişilerin
ölümü halinde, bu kişilerin ticari işletmelerine dahil olan mallarının varislere intikali KDV
Kanununa göre teslim sayılmakta ve katma değer vergisinin konusuna girmektedir.
Ancak, KDV Kanunu'nun 17/4-c maddesinde; ferdi bir işletmenin GVK' nun 81/1.
maddesine göre veraset yoluyla devri katma değer vergisinden istisna tutulmuş olup, kanuni
mirasçıların işletme sahibinin ölümü üzerine işe devam etmeleri ve işletmeye dahil iktisadi
kıymetlerin kayıtlı değeriyle aynen devir alınması halinde, bu istisnadan yararlanacakları
belirtilmiştir. Aksi takdirde ferdi işletmelerden yapılacak her türlü intikaller katma değer
vergisine tabi tutulacaktır.
Ölüm halinde mirasçıların işe devam etmeleri ve murisin bu faaliyeti ile ilgili indirilemeyen
katma değer vergisi (sonraki dönemlere devrolan KDV) bulunması durumunda, bunun
mirasçılar tarafından daha sonra indirim konuyu yapılıp yapılamayacağı konusunda bu
güne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
Gerek GVK' nun 81. maddesindeki uygun devirlerde, gerekse KDV Kanunun 17/4-c
maddesindeki istisna uygulamasında işletmelerin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kül halinde
devredilmeleri gerektiğinden, murise ait indirilemeyen KDV işletmenin devriyle birlikte
devralan mirasçılara geçecektir. Bu nedenle murise ait indirilemeyen KDV'nin mirasçılar
tarafından sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabileceği görüşündeyiz.
IV- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
ÖLÜMÜN SONUÇLARI
A) Ölüm Halinde Vergiyi Doğuran Olay ve Mükellefiyet
V.İ.K.nun 1. maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile
Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız
bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir" hükmü yer

almaktadır. Söz konusu kanun hükmü içerisindeki "Veraset" deyimi; Miras, Vasiyet ve Miras
Mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade etmektedir. Bu nedenle ölüm ile mirasçılara
intikal eden tereke için Veraset ve İntikal Vergisi doğmaktadır.
VUK' nun 19. maddesinde, "Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın
vukuu veya hukuki durumun tekamülü ile doğar" denilmektedir. Buna göre her vergi kanunu
vergiyi, ya maddi bir olayın vukuuna ya da hukuki bir durumun gerçekleşmesine bağlamıştır.
Veraset ve İntikal Vergisinde de bu kural geçerli olduğundan, veraset yolu ile intikallerde
vergi alacağı ölüm olayının meydana gelmesiyle doğmaktadır. Bunun yanında ölümden
başka da kişiliğin sona erme nedeni bulunmaktadır ki buna Medeni Kanunda "gaiplik"
denilmektedir. Böylece hakim kararıyla, bir kişi hakkında gaiplik kararı verilmesiyle de
Veraset ve İntikal Vergisi bakımından, vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayılır.
VİVK.nda her ne kadar ölüm ile vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayılsa da,
mükellefiyet ölüm olayı ile birlikte doğmamaktadır. Çünkü Medeni Kanunun 545-546,
maddelerinde, mirasçıların ölümü takip eden 3 ay içerisinde mirası ret veya kabul etme
hakları bulunmaktadır. Bu nedenle Veraset ve İntikal Vergisi bakımından mükellefiyet, ancak
varislerin bu üç aylık süre içerisinde mirası kabul etmeleri veya söz konusu sürenin bitmesine
kadar mirası reddetmemeleri halinde doğmuş sayılacaktır.
B) Ölüm Halinde V.İ.V. Beyannamesi Verilmesi
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ölüm olayının meydana gelmesinden
sonra mirası reddetmemiş kanuni mirasçıların Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi vermek
ve beyan edilecek matrah üzerinden tahakkuk edecek vergileri ödemek mükellefiyetleri
doğacaktır. Veraset yolu ile intikallerde varislere herhangi bir mal intikal etmemesi ya da
intikal eden borçların mal bedeli ve alacak tutarlarından fazla olması, intikal eden safi
değerlerin kanunda belirtilen istisna hadlerinin altında kalması halinde bile varislerce veraset
ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekecektir. Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi
mirasçılar tarafından hisseleri oranında ayrı ayrı verilebileceği gibi mirasçıların hisseleri
belirtilmek ve terekenin toplam değeri bildirilmek suretiyle topluca tek beyanname de
verilebilmektedir.
V- AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA
KANUN YÖNÜNDEN ÖLÜM'ÜN SONUÇLARI
A) Ölüm Halinde 6183 Sayılı Kanunun Hükümlerinin Uygulaması
Bilindiği gibi mükelleflerin vergi borçları ve bunlarla ilgili cezaları 6183 sayılı kanun
hükümlerine göre tahsil edilmektedir. Alacaklı vergi dairesine karşı borçlu olan mükellefin
ölümü halinde ise mirası reddetmemiş mirasçılar için de söz konusu vergi borçlarının tahsil
edilmesinde aynı kanun hükümlerinin uygulanacağı. borçlunun ölümünden önce başlanmış
olan muamelelere devam edileceği ve terekenin bir mahkeme veya iflas idaresi tarafından
tasfiyesini gerektiren durumlarda bu hükmün uygulanmayacağı, 6183 sayılı kanunun 7.
maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Ancak mirasçılar ölenin vergi borçlarından hisseleri
oranında sorumlu olduğundan, belirtilen kanun hükümlerinin uygulanması mirasçıların
hisseleri nispetinde olacaktır. Örneğin murisin vergi borçlarından dolayı mirasçılara hisseleri
oranında ayrı ayrı ödeme emri gönderilmesi gerekecektir.
B) Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 50. maddesinde, karısı yahut kocası,
kan ve sıhriyet itibariyle usul ve furuundan birisi ölen borçlu hakkında takibin ölüm günü ile
beraber üç gün için geri bırakılacağı, ayrıca borçlunun ölümü halinde de terekenin
borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber yine ayrı süre için takibin erteleneceği, söz konusu

sürenin bitiminde ise terekenin borçları için takibata devam olunacağı öngörülmektedir.
Ancak, mirasçılar mirası kabul veya red etmemişlerse bu hususta Medeni Kanun' da
belirtilen sürelerin geçmesine kadar takibin geri bırakılacağı aynı madde ile hüküm altına
alınmıştır. Hatırlanacağı üzere Medeni Kanun' da söz konusu süre üç ay olarak kabul
edilmiştir.
6183 Sayılı Kanunun bu hükmüne göre takibatın geri bırakıldığı süreler için, vergi borçlarına
ilişkin gecikme zammı tahakkukuna ve ödeme emri tebliğine imkan bulunmamaktadır.

ÇEVRE KORUMA RİZİKOLARI İÇİN
KARŞILIKLAR
Öğr Gör Dr. Doğan ARGUN
M.Ü.İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Çevre koruma konusundaki vergiler ve koruma mükellefiyetleri artmaktadır. Basiretli
tüccar, bilançosunda en kısa zamanda karşılıkları(1) oluşturmak ve muhtemelen kısmi değer
amortismanları yapmak suretiyle uygun bir güvenlik politikası saptamak durumundadır.
Dikkate alınması gereken iki yükümlülük grubu bulunmaktadır.
Özel hukuka ilişkin yükümlülükler ve

-

- Kamu hukukuna ilişkin gerekçeli yükümlülükler (yasa, tebliğ, kararname, tüzük, sözleşme
vs.)
Bu çalışmada, özellikle Alman Ticaret ve Gelir Vergisi mevzuatı esas alınarak kamuhukuksal gerekçeli yükümlülükler sonucunda hangi imkanların ortaya çıktığı belirtilerek.
(Şema 1)'de görüldüğü gibi özetlenmektedir.
Kamu-hukuksal gerekçeli yükümlülükler eski mükellefiyetlerin korunması ile çevre hukukuna
ilişkin yeni kanun ve kurallara uyum sağlamaya ilişkin mükellefiyetler olarak ikiye
ayrılmaktadır.
i.

ESKİ MÜKELLEFİYETLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

ii.

KARŞILIK AYIRABİLME KOŞULLARI

Karşılığın oluşturulması Ticaret hukuku hükümleri çerçevesinde yapılabilmektedir. Mali
bilanço açısından esaslılık prensibi geçerli olup (Gelir Vergisi Kanunu Md. 5, Bent 1) daha
ayrıntılı bir biçimde ele alındığında dikkat edilmesi gereken nedir? sorusuna yanıt aranması
gerekmektedir.
i. Bilanço gününde, önceden öngörülebilir tüm rizikoların dikkate alınması (Basiret
ilkesi=Dikkat Esası: TK/Md. 252 bent 1 No. l): Zarar verici bir şeyin tespit edilmemesi ve
kurtarıcı kloz olarak anılacak bir klozun mevcut olmaması halinde, örneğin gayrimenkul
sahibinin düzenli olarak yeniden düzenleme sorumluluğunu üstlenmesi gibi.
ii.TK Md. 246 bent 1'e göre bütünlük esası:
önemli olan, yeterli seviyede sonradan uygulama olasılığının bulunmasıdır. Gerçekleştirme
anına ilişkin belirli bir zamansal belirsizlik göz ardı edilmektedir.
Bu durumla ilgili olan hukuki sorun şöyle olabilir. Islah tasarrufu şu an mevcuttur:
veya
iii-ii. incelemeler, ön incelemeler, şüpheli alanlar vs. ile ilgili olarak bir ıslah tasarrufu (yeterli
olasılık) önemle göz önüne alınmaktadır.
iii-iii. Herhangi bir sorunun belirlenmesi halinde, objektif hukuk kuralların ihlali (çevrenin
tehlikeye maruz olması) nedeniyle bir koruma tasarrufu söz konusu olup hukuki taleplerin
mevcudiyeti gerekmemektedir(2).
12. Yasal - Cezai Yaptırımlar
i. Yasal - Cezai Yaptırımların 0lmaması Durumu:

Korumanın gerçekleştirilmemesi halinde yasal bir yaptırım bulunmamaktadır. Bir diğer ifade
ile eski mükellefiyetlerin varlığının ortaya çıkarılması halinde, korumanın
gerçekleştirilmemesi nedeniyle bir yaptırım uygulanmamaktadır. Burada TK. Md. 249 bent
2 uyarınca ticaret hukukuna dayanılarak bir karşılık (gider karşılığı niteliğinde)
oluşturulabilir. Bu genel gider karşılığına ilişkin vergi kanunlarında herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır.
ii. Yasal - Cezai Yaptırımların Olması Durumu:
Bu hallerde mükellef mevcut ve doğabilecek-olası vergi/ harç yükümlülüğünden kaçınamaz.
Örneğin yaptırımlar söz konusu olduğu gibi eski yükümlülüklerin ortaya çıkarılması
durumuyla da ilgili olarak alınarak kârarlarda, daha esaslı yeni düzenlemelerle yeni
yaptırımlar göz önüne alınabilecektir.
Mevcut yaptırımların yanı sıra;
- Para tazminatı.
- Para cezası.
- Zorunlu ödemeler
- Telafi uygulaması.
gibi yaptırımlar söz konusu olabilir.
13. KARŞILIKLARIN DEĞERLEMESİ
Teknik yaptırımın türü, kapsamı (giderme-telafi etme, önleme vs.) ve tazmini; çevrenin
durumuyla değişen ve çevrenin karşı karşıya kaldığı tehlikelere bağlıdır.
Örneğin;
- Tecrit
- Koruma,
- İzolasyon duvarları,
- Altyapı izolasyonları,
- Zemin değişimi,
- Planlanan koruma tekniğine göre eskiden oluşmuş çevre kirliliğini telafi edici çalışmalar
gibi.
Koruma önlemlerine karşı olumsuz-aleyhte dava açılması halinde, öngörülen harcamalar,
giderler; davanın kaybı halinde dikkate alınmadığı gibi aynı ödeme yükümlülüklerinde faiz
indirimi de yapılmaz (gerçekleşmemiş kârın belirtilmesi yasağı).

14. KARŞILIKLARIN AYRILMASI
Daha önceki dönemlerde ihmal edilmiş olan karşılık ayırma işlemleri (örneğin bilgisizlik
nedeniyle) eski mükellefiyetlerin karşılanması sırasında derhal ve eksiksiz olarak
oluşturulmalı (tam telafı).
15. KARŞILIKLARIN TASFİYESİ
TK Md. 249 bent 4 uyarınca ayrılan karşılıklar, ancak bunun dayandığı neden ortadan
kalktığında tasfiye edilebilirler. Gelir Vergisi Yasasının 5. maddesinin 3. bendinin 2.
fıkrasındaki özel karşılıklar tasfiye yönergesi ("Fıkra 1 No. 2'ye göre oluşturulmuş bir
karşılık, eğer bir talep söz konusu olmamışsa, en geç ilk oluşturulduğu dönemi izleyen ticari
yıldan, sonra gelen üçüncü yılın bilançosunda kân yükseltici şekilde tasfiye edilecektir.") özel
düzenleme olarak kamu-hukukuna bağlı koruma mükellefiyetlerine uygulanmaz.
16. DÜŞÜK KISMİ DEĞER VE KARŞILIKLAR
Kural olarak, zararlı maddeler ihtiva eden endüstri malı ile ilgili olarak koruma amacı ile
endüstri malındaki değer azalmasına karşılık ayrılabilmektedir.
Sabit varlıklarda, sermaye şirketi olmayan kuruluşlar muhtemelen geçici olan değer
düşüklüğünde üç seçeneğe sahiptir:

- Ya şimdiye kadarki defter değerini kaydederler, ya düşük kısmi değeri ya da herhangi bir ara
değeri kullanabilirler (amortisman en düşük değer prensibi.) Yani burada bir kısmi değer
amortismanı (AFA) (3) zorunlu olarak öngörülmemektedir. Belirsiz yükümlülükler (eski
mükellefiyetlere ilişkin koruma masrafları) açısından ise bir dikkate almama hali mevcuttur.
Bu nedenle, karşılık oluşturulması kısmi değer amortismanına kıyasla daha önemli bir
konuma sahiptir. Çifte mükellefiyet söz konusu olmamaktadır.
Koruma çalışmasının (= ayrılacak karşılık tutarı) zararlı madde ile kirletilmiş endüstri
malının değerinin (defter değerinin) tümüyle yeniden kazanılmaması halinde, geriye kalan ve
süreklilik gösteren değer kaybı durumunda daha düşük olan kısmi değer üzerinden
amortisman ayrılır. Bu durumda, sermaye şirketi olmayan kuruluşlar için de en düşük değer
prensibi geçerlidir.
Örnek 1:
- Defter değeri (eski)

1.000 DM

- Yenilenmemiş Kısmi değer

400 DM

- Yenileme masrafları

500 DM

= Çevre rizikoları karşılık
- Yenilenmemiş, Kısmi değer

1.000 DM

- Kısmi değerin amortismanı

0 DM

- (yeni) Defter Değeri

1.000 DM

Örnek 2:
- Defter değeri (eski)

1.000 DM

- Yenilenmiş, Kısmi değer

400 DM

- Koruma masrafları

500 DM

= Çevre rizikoları karşılığı
- Yenilenmemiş, Kısmi değer

900 DM

- Kısmi değer amortismanı

100 DM

(Amortisman yükümlülüğü)
- Defter Değeri (yeni)

900 DM

17. YENİ UYUM VERGİLERİ / HARÇLARI
Federal emisyon yasasının öngördüğü şekilde henüz gerçekleşmemiş yürürlüğe girmemiş
çevre koruma uyum vergilerinin/harçlarının (emisyon sınırlaması vs.) en geç uyum
süresinin bitiminde yok edilmeleri gerekir. Maliye yönetimi daha erken bir tarihte karşılık
oluşturulması ekonomik koşulların gerçekleşmemiş olması nedeniyle izin vermemektedir.
II. GÖZÖNÜNE ALINMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Gelecekteki uyum işlemleri, güvenlik denetimleri ile ilgili harcamalar ve diğer giderlerin
ayrılması vergisel açıdan mümkün değildir. Çünkü bunlar ekonomik olarak gelecekte
oluşacakları için karşılıkları mevcut değildir.
Buna karşın atıl maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması veya çevreye zarar
vermeden imhası yükümlülükleri geçmişte ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çıkmışlardır.

Dönemsellik ilkesi gereği bu tip giderler yeni realize olmuş satışlara (cirolara) değer azaltıcı
unsur olarak katılabilir.
Vergi yönünden ayrılacak karşılıklar şunlardır:
1. Geçmişte ekonomik olarak ortaya çıkmış bulunan geleceğe ait giderler (Gerçekleşme
ilkesi). Bu harcamaların nedeni ve/veya tutarları belirsizdir (Belirsiz borç yükümlülükleri için
ayrılan karşılıklar gibi).
2. Gelecekte oluşacak fakat geçmişte ekonomik nedenlerden dolayı oluşmamış ve gelecekte
oluşacak gelirlerle karşılanamayacak yapıda olan giderlerin öngörülmesi.
Giderlerin nedeni ve/veya tutarı belli değildir (olası zarar karşılıkları).
III. SONUÇ
Günümüz toplumlarında ekonomik gündemi oluşturan konulardan birisi de çevre kirliliğidir.
İşletmelerin sermaye yapıları üzerinde de değişme yaratan çevre kirliliği olgusu, yine bu
ekonomik birimlerin faaliyetleri sonucu oluşmaktadır.
İşletmeler, Türk Ticaret Kanunu'nda "Her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli
bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır." hükmü doğrultusunda, gelecekte, faaliyetleri
sonucu oluşabilecek çeşitli rizikoların ve özellikle çevre koruma rizikolarına yönelik
olarak bilançolarında uygun karşılıkları ayırmalıdırlar. Aynı zamanda bu konuya ilişkin
gerekli kanuni düzenlemelerin de yapılarak işletmelere bir takım yükümlülükler getirilmeli ve
bu şekilde doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunulmalıdır.
IV. YARARLANILAN KAYNAKLAR:
- Erich Birkner; "Bilanzsteuerrecht: Rückstellungen für Umweltschutzrisiken", Bitanz
Buchhaltung, Zeitschrift Für Rechnungswesen und Steuern 7/8, 1993 s. 287-291
- HGB (Alman Ticaret Kanunu)
- ESTG (Alman Gelir Vergisi Kanunu)
- Türk Ticaret Kanunu
DİPNOTLAR
(1) Alman Ticaret Kanununda karşılıklar şu Şekilde tanımlanmaktadır. “Karşılıklar,
mevcudiyetlerinin, miktarlarının ve vadelerinin belirli olmaması nedeni ile, henüz bir borç
bağlayıcılığı oluşturmayıp, bilançonun oluşturduğu gün ortaya çıkart yükümlülüklerdir.
Karşılıklar, basiretli bir tacirin değerlendirilmesine göre gerekli olan tutar kadar alınmalıdır.
(TK Md. 253 bent 1)
(2) Gelir Vergisi Yasası Md. 5 bent 3 fıkra 1 No. 2, yabancı sınai koruyuculuk haklarının
ihlali ile ilgili olarak düzenlemeleri içermektedir: "Karşılıklar... ancak... 2. Hukuk ihlali
nedeni ile ciddi bir zorlamanın dikkate alınması gerektiğinde oluşturulabilirler."
(3) (AFA) Anlagevermögen fıir Abschreibung=Duran varlıklar Amortismanı

KOOPERATİF VE GENEL KURUL
TOPLANTILARI
Hüseyin DERTOP
SMMM
Bireylerin toplumsal ve ekonomik gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla kişisel
malvarlıklarının ve emeklerinin yetersiz kaldığı konularda güçlü olabilmek ve gerekli
etkinliği sağlayabilmek için bir araya gelmeleri kooperatifçiliğin doğmasına ve gelişmesine
yol açmıştır.
Ülkemiz için kooperatifçilik çok önemli demokratik bir örgütlenme modelidir. Çünkü dar
gelirli milyonlarca üretici ve tüketici bugünkü darboğazlarını ancak örgütlenerek aşabilirler.
Bu örgütlenmenin esası ise demokratik kooperatifçiliktir.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre Kooperatif "Tüzel kişiliği haiz olmak üzere
ortaklarının belirli
ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacı ile
gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler
tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere" denir.
Demokratik bir örgütlenme modeli olan kooperatiflerde demokratik hakların kullanılabildiği
toplantılar genel kurul toplantılarıdır. Bundan dolayı kooperatiflerde genel kurul toplantıları
konusunda aşağıda açıklamalar yararlı olur kanısındayım.
Kooperatiflerde genel kurul toplantılarının ne zaman ve nasıl yapılacağı
kanununda açıkça belirtilmiştir.

kooperatifler

Kooperatiflerde yasal olarak iki şekilde genel kurul toplanır. Bunlar olağan genel kurul
toplantısı ve olağanüstü genel kurul toplantısıdır. Olağan genel kurul toplantısının her hesap
devresi sonundan itibaren altı ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.
Olağanüstü genel kurul toplantısı ise gerektiğince her zaman yapılabilmektedir.
Kooperatiflerde yasaca olması gereken üç organ vardır. Bunlar 1-Genel Kurul, 2-Yönetim
Kurulu, 3-Denetim Kuruludur. İçlerinde bütün ortakları temsil eden, ortakların çeşitli
haklarını içinde kullanabildikleri, devredilemez bazı yetkilerin sahibi olan kooperatifin en
yetkili organı genel kuruludur.
Genel kurulları toplantıya çağırma yetkisi yasayla esasta yönetim kuruluna verilmiştir.
Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısının hesap devresi sonundan itibaren altı ay
içinde toplantıya çağırmazsa cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilmektedir. Bundan
dolayıdır ki esasta genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Olağan
genel kurul toplantısının normal hesap dönemi kabul eden kooperatiflerde Ocak ayırım birinci
günü ile Haziran ayının son gününe kadar, ayrı bir hesap dönemi kabul eden kooperatiflerde
ise hesap dönemi bitiminden itibaren altı ay içinde toplantıya çağrılması yönetim kuruluna
verilmiş olan zorunlu bir görevdir. Şayet yönetim kurulu bu süreye uymazsa cezai sorumluluk
gündeme gelmektedir. Kooperatifler kanununun ilgili maddesi; "Genel kurulu toplantıya
çağırmayan yönetim kurulu üyeleri............... fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya
kadar hapis ve elli bin liradan beş yüz bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır." "Bu
maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı (hapis cezaları) cezaları paraya çevrilemez." diyerek
cezayı belirtmiştir.
Yönetim kurulu yanında olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı için çağında
bulunabilecek yetkili organlar da sırasıyla şunlardır;

a-

Ana sözleşme ile yetkili kılınan diğer bir organ,

b- Denetim Kurulu (Denetçiler),
c-

Kooperatifin ortağı olduğu üst birlik,

d- Tasfiye Kurulu,
e- İlgili Bakanlık (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı),
f- Dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine, genel
kurul toplantıya çağrılır.
Yukarıda belirttiğiniz gibi asıl yetki yani birinci derecede yetki yönetim kurulunundur. Ana
sözleşme ile yetkili kılınan kurulun denetçilerin üst birliğin yasadan doğan çağrı yetkileri
gerektiğinde kullanılabileceği için bunların yetkisi yönetim kuruluna göre ikinci derecedendir.
Bakanlığın yetkisi ise üçüncü derecedendir. Bakanlık yıllardır genel kurulunu toplantıya
çağırmayan bir kooperatifi toplantıya çağırabilir.
Üzerinde durmak istediğimiz "Dört ortak dan az olmamak şartıyla ortak sayısının en az onda
birin isteği üzerine" genel kurulun toplantıya çağrılmasıdır. Bu işlem halen daha yeteri kadar
kavranılamamıştır.Uygulamada genel olarak yönetim kurulu genel kurulu toplantıya
çağırmakta veya çok nadir olarak da yönetim ile anlaşmazlığa düşmüş uzlaşma yollarını
aramayan kişilerce veyahut da uzlaşma istekleri yönetim kurulunca tepkiyle karşılanmış
kişilerin önderliğinde yapılan bir toplantıya çağırma yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Asıl
olan ve kooperatifçiliğin ruhunda olması gereken uzlaşmayla ve güzellikle genel kurulun
toplantıya çağrılması ve kararların da elbirliği ile alınabilmesidir. Ne yazık ki her zaman
uzlaşma sağlanamamaktadır.
Dört ortak dan az olmamak şartıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği yani azınlık
kararı ile genel kurul toplantıya çağrılacaksa aşağıdaki yolun izlenmesi gerekmektedir.
Öncelikle ortak sayısının bilinmesi gerekmektedir. Ortak sayısı da kooperatifin kayıtlarında
genel kurula katılma hakkına sahip ortakların sayısıdır. Ortaklar Pay Defteri veya Yevmiye
Defterinden durum ortaya çıkartılabilir. Yeter sayı bulunduktan sonra noterden yönetim
kuruluna genel kurulu toplantıya çağırması için ihtar gönderilir. Yönetim kurulu bu isteği en
az on gün içinde yerine getirmezse istek sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırabilir. Eğer Sanayi ve Ticaret Bakanlığı genel
kurulu toplantıya bu başvuruya rağmen çağırmıyor veya yazıya olumsuz cevap veriyorsa.
Böylece azınlığın kooperatifin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine
başvurma hakkı doğmaktadır. Azınlık mahkemeden genel kurulu toplantıya çağırma yetkisini
alabilmektedir. Yukarıda sıraladığımız yol izlenmeden ve de ret cevaplan alınmadan
mahkemeye başvurulması mümkün değildir.
Azlığın çağrı yetkisiyle veya diğer yetkili organlarca genel kurulun toplantıya çağrılması
durumunda yönetim kurulu toplantının yapılabilmesi için her türlü yardımı ve kolaylığı
göstermekle yükümlüdür. Örneğin; toplantıya katılanlar listesinin düzenlenmesi, çağrıların
yapılması, ilgili giderlerin ödenmesi... gibi. Çünkü bu yolla yapılan genel kurul toplantısı da
yasal yönden geçerlidir. "Yönetim kurulu kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği
gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayreti sarf eder. Yönetim kurulu
kendi tutanakları ile genel kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve ortak listelerinin
muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabıyla, yıllık bilançonun kanuni
hükümlere uygun olarak hazırlayıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinden
sorumludur." Hükmü kooperatifler kanununun ilgili maddesinde yer almıştır.

Bütün işlemler yapıldıktan ve toplantıya çağrılma yapıldıktan sonra yasal olarak genel kurul
toplantıları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ile açılır ve devam eder.
Ancak usulüne göre ve toplantıdan on beş gün önceden başvuru yapıldığı halde bakanlık
temsilcisinin toplantıya gelmemesi durumunda toplantının yapılabilmesi için mahalli idare
amirliğine durum hakkında bilgi verilir. Temsilci yine gelmezse bir saatlik bekleme sonunda
toplantı başlar normal gündem maddelerine bağlı olarak gerekli bütün kararlar alınabilir.
Gündeme bağlılık esastır. Bunun bazı istisnaları da vardır. Kooperatife kayıtlı ortakların en az
onda birinin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı olarak genel kurul
başkanlığına baş vurmaları halinde genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile
aşağıdaki hususlar gündeme alınabilir :
1- Hesap Tetkik Komisyonunun seçilmesi,
2- Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,
3- Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması,
4- Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
5- Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile Genel Kurul kararlarına aykırı olduğu
ileri sürülen Yönetim Kurulu kararlarının iptali,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi gibi;
Dörtten az olmamak üzere ortakların en az onda biri tarafından genel kurul toplantısından
en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Ana
sözleşmede bu konuda başkaca hüküm yoksa bu hususların da gündeme eklenir. Gündem ilan
edildikten sonra başvuru yapılmışsa ek hususların da aynı yolla ilan edilmesi yararlı olacaktır.
Ancak ek ilan yapılmamışsa kanunda öngörülen zorunluluk karşısında kanunun yine
gündeme eklenmesi gerekecektir. Bu yasal zorunluluğa yönetim kurulu uymamışsa toplantı
başkanı konuyu gündeme almalıdır. Ancak onda bir ortağın, yasal başvurusunu zamanında
yaptığını genel kurul başkanına kanıtlaması gerekmektedir.
Bazı istisnalar ve ana sözleşme ile sınırlama getirilen konular dışında genel kurulda kararlar
toplantıda bulunanların yandan bir fazlasının oyu dikkate alınır. Genel kurul toplantısının
açılabilmesi ve yapılabilmesi için ise kayıtlı ve genel kurula katılma yetkisine sahip ortakların
dörtte birinin toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİMİZ
Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişip güçlenebilmesi için bazı düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir. Bunlardan bazıları ise;
1) Her türlü kooperatifin Denetim Kurulu üyelerinin kesinlikle 3568 Sayılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu"nda yetkili kılınan meslek mensubundan olması,
2) Ortaklarla yönetim ve diğer organlar arasında çıkan anlaşmazlıkların başvuru ve yargı
organlarında öncelikle ele alınması,
3) Basın-yayın organları ile radyo ve televizyonlarda hem kooperatif yöneticilerine hem de
kooperatif ortaklarına aydınlatıcı bilgilerin aktarılması,
4) Bazı kooperatif yöneticilerinin yapmış olduğu usulsüz işler dolayısıyla bütün kooperatif
yöneticilerinin potansiyel suçluymuş gibi görülmelerinin önlenmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılması,
5) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için yasal düzenlemeler yanında ilgili bakanlık veya yetkili
müsteşarlığın kurularak yaygın bir bilgi alış verişini sağlayacak teşkilatın oluşturulması,

Ülkemizde milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konunun halli ve kooperatifçiliğin gelişmesi,
insanlarımıza ana yararı sağlaması açısından gereklidir kanısındayım.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1- ALTUĞ,OSMAN: Kooperatifler Kanunu (yapı Kooperatifleri) Muhasebeci (Tek Düzen
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YARGI KARARLARI VE
MEVZUATTAN HABERLER

Yaşar KIZILKUM
YMM
DANIŞTAY KARARLARI:
1. Anonim şirketin tasfiye kararının ticaret sicili memurluğuna bildirilerek Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yayımlanması durumunda geçici kurumlar vergisi ödenmeyeceği hk.
(Danıştay 3. Daire, E. No: 1990/3433 K.No: 1992/ 1008 K.T: 10.3.1992)
2. Akaryakıt fiyatları devlet tarafından belirlendiğine ve fatura içeriğindeki satış tutarından
hareketle miktar ve birim fiyatının hesaplanması her zaman mümkün olduğuna göre, satış
faturalarına miktar ve birim fiyatı yazılmaması nedeniyle bu faturaların hiç düzenlenmemiş
kabul edilerek özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği hk. (Danıştay 3. Daire, E.No: 1990/2797
K. No: 1992/ 1621 K.T. 6.5.1992)
3. Ramazan Bayramı nedeniyle 15-19 Nisan günlerinin tatil olması yolunda Başbakanlık
genelgesi ile verilen idari izin resmi tatil sayılmayacağından temyiz süre sınırı durmayacağı hk.
(Danıştay 3. Daire, E. No: 1991 / 1566 K.No: 1992/ 1335 K.T: 8.4.1992)
4. Geçici vergi, verilen beyannameler üzerinden hesaplanıp, yılın vergisinden mahsup edilmek
üzere ödenen peşin bir vergi niteliği taşıdığından, bir vergi incelemesi sonucunda yükümlülerin
dönem kazançlarının yeniden tesbitinde ayrıca geçici vergi salınamayacağından bununla ilgili
gecikme faizi de uygulanamayacağı hk.
(Danıştay 4. Daire, E. No: 1990/ 1 165 K.No: 1992/ 1093 K.T.: 19.3.1992)
5. Sanayi ürünü ihraç eden kurumun istisna tutarını beyannamesinde göstermemiş olması,
istisnadan yararlanmasını engellemeyeceği hk. (Danıştay 4.Daire, E. No:1989/2517 K.No:
1992/544 K.T: 20.2.1992)
6. Başlı başına alınıp satılabilen, içine konulan emtia dışında ayrıca ekonomik değeri olan
ambalajların ihraç kaydıyla teslimlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesinin 3297
sayılı Kanunla değişik (C) bendinde yer alan tecil-Terkin müessesesinden yararlanması gerektiği
hk. (Danıştay 7. Daire, E.No: 1989/ 1 174 K.No: 1992/855 K.T: 25.3.1992)
7. Katma Değer Vergisi Kanununun indirim, iade ve mahsup müessesesini düzenleyen hükümleri
ile Bakanlıkça yayımlanan genel tebliğlere göre indirim hakkı bulunan yükümlülerin bu haklarını
vergi borçlarına mahsup şeklinde kullanması söz konusu olmayıp, mahsup isteminin katma değer
vergisi iadesine hak kazanılması halinde ve bu miktarla sınırlı olarak yerine getirilebileceği hk.
(Danıştay 7. Daire, E.No: 1990/ 1248 K.No: 1992/498 K.T: 25.2. 1992)
YARGITAY KARARLARI:
l.B 1479 sayılı Bağ-Kur yasasının 79. maddesinde 3395 sayılı Yası ile yapılan değişiklikle
getirilen: "ayı içinde primi yatırılmış süreler sigortalılık süresine dahil edilir ve primi ödenmeyen
süreler kendileri veya hak sahipleri tarafından prim ve her türlü borçlar ödenmek şartıyla sigortalılık
süresi olarak değerlendirilir" hükmü, zorunlu sigortalılarla, isteğe bağlı sigortalılar arasında çıkan
farklı hesaplamayı gidermek amacını taşımaktadır.

Anılan hüküm, 79. maddenin 5. fıkrasında yer alan hükümle birlikte mütalâa edildiğinde
sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek süreler, terk talebinin Kurum' a intikal ettiği tarihe kadar
olduğu sonucu çıkar.
(Yargıtay 10. H.D.E.No: 1992/ 11121 K.No: 1993/2790 K.T: 18.3. 1993)
2. Davacının istemi; yangın nedeniyle zayi olan ticari defter ve belgeleri için T.T.K' nun 68/son
maddesi uyarınca zayi belgesi verilmesine ilişkin olup, davaya bakmak adli yargının görevi
dahilinde bulunduğundan, mahkemenin davaya idare mahkemesinde bakması gerektiği yolundaki
kararı doğru değildir.
(Yargıtay 11. H.D.E.No:% 1992/936 K.No:1993/2235 K.T: 6.4. 1993
MUKTEZALAR (ÖZELGELER):
1. Satıcı firmaların, garanti süresi içinde ve garanti belgesi çerçevesinde müşterilerine sağladığı
bedelsiz tamir, bakım ve yenileme hizmetleri Katma Değer Vergisi'ne tabi değildir. (Maliye ve
Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 22.10.1986 Sayı: 2601024-69992 /86)
2. Kitap yayınlanmasına ilişkin arazi serbest meslek faaliyeti KDV'ne tabi tutulmaz.
Ancak bu faaliyetin devamlı bir nitelik taşıması durumunda KDV uygulanması gerekmektedir.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 23.3.1986 Sayı: 2601001-706/67841)
3. Eczacılar Odası tarafından işletilen lokal, kamu kurumu niteliğindeki birliğe bağlı ticari bir
işletme niteliğinde olup, KDV'ne tabidir.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 18.2.1986 Sayı: 2601017/579)
VERGİ MAHKEMESİ KARARI:
T.C.
İSTANBUL 1 NO.LU VERGİ MAHKEMESİ
E.No: 1992/273
K.No: 1993/ 1988
K.T : 7. 12. 1993
KARARIN ÖZETİ: ...... Yükümlü anılan tutanakta yanında çalıştığı iddia edilen kişinin oğlu
olduğunu ve ayrıca bir ücret ödemesinde bulunmadığını iddia etmekte olup aksi yönde de vergi
dairesince bir tespit yapılmamıştır. Bu durumda ana ile oğul arasındaki münasebetin aksi tespit
edilmedikçe işveren yanında çalışan kişi gibi değerlendirilmesi mümkün değildir.
Diğer taraftan 213 sayılı VUK' nun 30/2. maddesinde, vergi beyannamesinin kanuni veya ek
süreler içinde verilmekle beraber, beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemiş
olması re' sen takdir nedeni kabul edilmemiş ise de, aynı yasa maddesinin 3. fıkrasında, takdir
komisyonu tarafından mükellefin 15 günden az olmamak üzere verilecek süre içinde vergi
matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve yasal defterlerini ibraz etmeye çağırılması ön görüldüğü
halde, söz konusu yasal prosedüre uyulmaksızın matrah tespiti yapılmasında da yasal isabet
görülmemiştir.
MEVZUATTAN HABERLER
1. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği No: 44 yayınlandı.
"a- Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi,
b- Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy
işletmeciliğinden doğan kazançlarının vergilendirilmesi,"
(R.G: 4.11.1993 Sayı: 21748)
2. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45 yayınlandı.
(R.G: 19.11.1993 Sayı: 21763)

3. Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine
Ait Esaslar' da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı.
(R.G: 26.11.1993 Sayı: 211770)
4. Vergi Usul kanunu Genel Tebliği Sıra No: 223 yayınlandı. ......Yeniden değerleme oranı 1993 yılı
için %58,4 olarak tesbit edilmiştir.
......Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yeniden değerleme işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce
tasdikine ilişkin tebliğler yürürlükte bulunmaktadır."
(R. G: 4. 12. 1993 Sayı: 2 1778)
5. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 80. maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun yayınlandı.
(R.G: 8.12.1993 Sayı: 21782)
"Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider
yazılamaz"
6. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 2 yayınlandı.
(R.G: 16.12.1993 Sayı: 21790)
7. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 11 yayınlandı.
...... 1.1.1994 tarihinden itibaren yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdik hizmetlerine ilişkin
yeminli mali müşavirlik tasdik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve gönderilmesi...
(R.G: 16.12.1993 Sayı: 21790)
8. 1994 yılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik
ücret tarifesi yayınlandı.
(R.G: 22.12.1993 Sayı: 21796)
9. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 24 yayınlandı.
(R.G: 23.12.1993 Sayı: 21797)
10. Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 10 yayınlandı.
(R.G: 23.12.1993 Sayı: 21797)
11. Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 24 yayınlandı.
(23.12.1993 Sayı: 21797)
12. İthalat Rejimi Karan yayınlandı.
(R.G: 31.12.1993 Sayı: 21805 (2. Mük.))
13. Bedelsiz İthalata ilişkin Kararında Değişiklik yapılmasına dair karar yayınlandı.
(R.G: 31.12.1993 Sayı: 21805) (2. Mük))
14. Bedelsiz İthalat 94/ 1 yayınlandı.
(R.G: 31.12.1993 Sayı: 21805 (2. Mük.))
15. İthalat Yönetmeliği yayınlandı.
(R.G: 31.12.1993/21805 2. Mük.)
16. İthalatta uygulanacak Gümrük Vergisi Oranlan ile Ödenecek Toplu Konut Fonunu gösterir
Luste yayınladı.
(31.12.1993/21805 2. Mük.)
17. Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 381 yayınlandı.(Gecikme zammı hesabıyla ilgilidir)
(R.G:7.1.1994 Sayı:21811)
18. Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili ayrıntılı açıklamalarının yer aldığı Belediye Gelirleri Kanunu
Genel Tebliği Seri No: 14 yayınlandı.
(R.G: 7.1.1994 Sayı: 21812)
19. Aracı Kuruluş, Portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketlerinin Kurul' a gönderecekleri
tablolara ilişkin esaslar tebliği yayınlandı.
(R.G: 8. 1.1994 Sayı: 21812)
20. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 46 yayınlandı.

1) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı
İdaresince çıkarılan menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi (Gerçek kişilerde ve
Kurumlarda) ,
2) Menkul Kıymetlerin Geri Alımı veya Satım Taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması
karşılığı sağlanan gelirlerin vergilendirilmesi (Gerçek kişilerde ve Kurumlarda)
3) Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan
Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların vergilendirilmesi (Tam ve Dar
Mükellef gerçek kişi ve kurum)
4) Kurumlar Vergisinden muaf bulunan kurumlar ile Dernek ve Vakıfların vergilendirilmesi.
(R.G: 11.1. 1994 Sayı: 21815)
21. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 41 yayınlandı.
... 1. 1. 1994 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde
hesaplanan katma değer vergisi ertelenmeyecek bu vergi ödenerek ithalat işlemi
gerçekleştirilecektir.
22. AET Dolaşım Belgeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı.
(R.G: 16.1.1994 Sayı: 21820)

23. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 224 yayınlandı.
... Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve
borçların değerlendirilmesinde, 1993 yılı sonu itibariyle uygulanacak kurlar..."
Örneğin:
ABD DOLARI ................... 14.458,03
ALMAN MARKI ................. 8.347,59
FRANSIZ FRANGI ............. 2.458,64
İNGİLİZ STERLİNİ........... 21.370,40
(RG: 1.2.1994 Sayı: 21836)
24. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 225 yayınlandı. "1.3.1994 tarihinden itibaren
uygulanacak yeni tip gider pusulası örneği belirtilmiş olup, eski tip gider pusulaları 28.2.1994'ten
itibaren kullanılmayacaktır."
(R.G: 1.2.1994 Sayı: 21836)
25. İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği yayınlandı.
(R.G: 8.2.1994 Sayı: 21843)
26. 93/ 1 sayılı ihracatçı ve Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik tebliğinde değişiklik yapılması
hakkında tebliğ. Tebliğ No: 94/ 1 yayınlandı.
(R.G: 10.2.1994 Sayı: 21845)
27. Mevduat Munzam Karşılıkları hakkında tebliğ Sayı: 94/2 yayınlandı.
(R.G: 10.21.1994 Sayı: 21845)
28. Umumi Disponibilite hakkında tebliği Sayı: 3 yayınlandı. (RG: 10.2.1994 Sayı: 21845)
29. İstanbul Altın Borsası yönetmeliği yayınlandı.
(RG: 13.2.1994 Sayı: 21848)

Örnek 1) 31.12.1993 tarihinde alacak ve borç senetlerimizi değerlemek istiyoruz. Elimizdeki ticari
alacak senetleri 10.3. 1994 vadeli ve 5.8.1994 vadeli olmak üzere 2 adet olsun. Ticari borç
senetlerimizde 10.4. 1994 vadeli ve 8.9. 1994 vadeli olmak üzere 2 adet olsun. Bunların gün
sayılarını yukarıdaki tablodan yararlanacak pratik olarak hesaplayalım.
.
Çözüm 1) Alacak Senetleri: 10.3.1994...... .............. 69 gün
05.8. 1994...... ............ 217 gün
Borç Senetleri:
10.4. 1994...... ............ 100 gün

08.9.1994...... ............ 251 gün
ilgili tarihlerin karşısındaki gün sayılarını şöyle bulduk: Ocak ayının altında 1'den 31'e kadar
rakamlar var. Ayın kaçı ise cetvelimizi onun altına ve hangi ay ise onun altına kadar getirirsek gün
sayısı ortaya çıkmış olur.
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA)
KULLANMAK ZORUNDA OLMAYANLAR
Aşağıda isimleri yazılı işler ile uğraşanlar kasa kullanmak, zorunda değillerdir. Ancak Maliye ve
Gümrük Bakanlığı gerek gördüğü hallerde ve zamanda, tekrar yazar kasa kullanmak zorunda
bırakabilir.
1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti,
2. Akaryakıt ve motor yağı satışı,
3. Gazete satışı,
4. Oda ve yatak kiralanması şeklindeki otelcilik ve pansiyonculuk (münhasıran bu işlerle
uğraşmak koşulu ile).
5. Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri,
6. PTT hizmetleri
7. Kara, hava, deniz ve demir yollan ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı.
8. Giriş bileti karşılığında verilen hizmetler.
9. Eğitim öğretim ve kreş işletmeciliği.
10. Spor Toto, Milli Piyango, at yarışları ile diğer müşterek bahis ve talih oyunları bayiliği.
11. Elektrik, su ve havagazı işletmeciliği. (Muafiyet sadece bu faaliyetlere münhasırdır. Bunlar
yanında başka işler de yapılıyorsa, o işler için yazar kasa kullanılır.)
12. Tarım alet ve makinalarının satışı (ayrıca yedek parça satılmaması şartıyla).
13. Posta pulu, jeton, pul ve kıymetli kağıt satışı.
14. Şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılan abonman biletlerinin satışı.
15. Elektrik, su, havagazı ve kalorifer tesisatçılığı faaliyeti (aynı zamanda tesisat malzemeleri
satışı da yapanlar hariç).
16. Terzilik faaliyetleri (aynı zamanda kumaş ticaretinde bulunanlar hariç).
17. Marangozlar (mobilyacılar hariç tutulmak şartıyla, ağacı bilfiil işleyerek eşya haline getirip
satanlar ile ağaçtan yapılma deniz taşıtlarının onarım işleriyle uğraşanlar).
18. Mermerciler (süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla, mermeri işleyerek satanlar).
19. Yorgancılar ve hallaçlar (aynı zamanda yorgan alım-satımı yapanlar hariç).
20. Demirciler (tornacı, tesfiyeci, frezeci ve kaynakçılar dahil; süs eşyası yapanlar hariç olmak
üzere, demiri ve demirden mamul mad deleri sıcak veya soğuk olarak dövmek, doğramak, kaynak
yapmak veya sair şekillerde işlemek suretiyle faaliyet gösterenler)
21. Alüminyum doğramacıları (alüminyumu kesmek, bükmek gibi veya sair şekillerde bilfiil
işleyerek eşya haline getirip satanlar)
22. İnşaat müteahhitleri (gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işler ile uğraşanlar)
23. Emlak komisyoncuları (gayri menkullerin alım-satım ve kiralanmasıyla ilgili işlere tavassut
edenler)
24. 195 sayılı Kanuna göre ilân yayınlama hakkı kazanan gazeteler ile bu gazetelerin basımını
yapan matbaa işletmecileri (perakende olarak kitap, matbu evrak, kartvizit, düğün davetiyesi ve
benzeri şeylerin basım ve satışını yapanlar hariç),
25. Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri,
26. Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarlarından (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
ile uğraşanlardan);

-

Oto Boya ve Kaportacıları,
Oto Şase, Damper ve Karoser Tamircileri,
Oto Motor Yenileme (Rektifiye) işi ile uğraşanlar,
Oto Sibop Yuva Taşlamacıları ve Motor Dikişçileri,
Oto Döşemecileri,
Oto Elektrik, Bobinaj ve Kilometre Tamircileri,
Oto Eksoz ve Kaynakçıları,
Oto Fren Tamircileri ile Conta ve Balatacıları,
Oto Makas Tamircileri,
Oto Rot Balans Tamircileri ve Far Ayarcıları,
Oto Radyatör ve Kalorifer Tamircileri,
Oto Mazot Pompa Ayar ve Enjektör Tamircileri,
Oto Camcıları,
Oto Motor ve Karbüratör Tamircileri,
Oto Lastik, Jant Düzeltme ve Kriko Tamircileri,
Oto Devir daim Tamircileri,
Oto Ziftlemecileri,
Traktör Tamircileri,
Motosiklet, Mobilet ve Triportör Tamircileri,
İş Makinaları, Zirai Aletler ve Hidrolik Tamircileri,
Oto Nikelajcıları,
Oto Kilit ve Yay Tamircileri,
Oto Plakacıları,
Oto Mazot ve Benzin Depolan Tamircileri,
Oto Akü Tamircileri,

27. Nakliye Komisyoncuları, 28. Plastik Doğramacıları,
29. Mobilyacılar
30. Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve Göz
Doktoru gibi)
31. Elektrikli, Elektronik ve Mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (Harice
ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla).
32. Oto Komisyoncuları (Motorlu Kara Taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere
tavassuf edenler).
33. Ağaç işleri ile uğraşanlardan;
- Keresteciler,
- Doğramacılar,
- Dülgerler,
- İskeletçiler (sandalye, koltuk vb.)
- Döşemeciler,
- Hızarcılar ve bıçakçılar,
- Sandıkçılar ve ambalajcılar,
- Oymacı, tornacı ve ağaç oyuncakçıları,
- Parkeciler,
- Cilacı, lakeci ve polyesterciler,
-Aksesuarcıları (Sehpa, zigon, sehpa, TV sehpası, abajur vb.)
- Dekorasyoncular,
- Karasörcüler (at arabası, römork, kamyon kasası vb.)
- Elek kasnağı, askı, makara, mandal ve bastoncular,
- Sepetçiler ve sapçılar,

- Mobilya imalat ve satıcıları (Plastik veya sair maddelerden mobilya eşyası imal edenler ve satanlar
dahil)
34. Mahrukatçılar,
35. Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar (yol, su, kanalizasyon, kuyu açma, hafriyat, duvar örülmesi,
sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü
doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işler,
36. Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın yayın araçları ile ilan ve reklamcılık
faaliyetleri ile iştigal edenler,
37. Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve
pansiyon işletmecileri,
38. han ve reklam ajansları,
39. Sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile sigorta
şirketleri ve acenteleri
40. Seyahat acenteleri,
41. Pazar takibi suretiyle iş yaparılar,
42. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese
ve kurumlar (döviz büfeleri)
NOT: İşbu yazı 21.02.1994 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanmış olup halen yürürlükte olan
mevzuata göre hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki yazar kasa ile ilgili tebliğlerin izlenmesi tavsiye
olunur.
VERGİ MAHKEMESİNE BAŞVURU: -Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılır.
(Genel olarak), - Ödeme Emirlerine itiraz 7 gün içerisinde yapılır. - Her bir vergi türü ve ona bağlı
olarak kesilen damga vergisi, fonlar, cezalar ile ilgili ayrı yıl içerisindekiler tek dilekçede
birleştirilebilir.
Örnek: 1990 ve 1991 T. Yılların Yıllık Gelir Vergisi ve Fonlar ile cezalar geldi.
Yanıt: Bu durumda 1990 için ayrı dilekçe, 1991 için ayrı dilekçe yazılacaktır.
Örnek: 1993 yılı ile ilgili olarak 7 ay için KDV ve cezalar geldi. Yanıt: Hepsi tek dilekçede
birleştirilebilir.
İstanbul Vergi Mahkemesi telefonları: 517-23-70/7 hat
İstanbul Defterdarlığı (Santral): 512-03-30/4 hat (Uzlaşma vs.)

ODAMIZDAN HABERLER
EĞİTİM ÇALIŞMALARI...
* Odamız, 1993'ün son üç ayını kapsamak üzere, tüm ilçelerinde ikişer gün süren, "Tekdüzen
Hesap Planı ve Mali Tablolar" konulu geniş bir eğitim çalışmasını başarı ile uygulamıştır. Bu geniş
kapsamlı seminer çalışmasının dışında değerli hocalarımızın katılımı ve üç gün süreli ücretli bir
tekdüzen kursunu da 3 dönem üst üste başarı ile uyguladık. Taleplerin değerlendirilmesiyle
yeniden kursun düzenlenmesi söz konusu... Bu arada Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde
sürdürdüğümüz meslek içi eğitim çalışmalarımız bültenlerde de duyurduğumuz gibi Mart 1994
sonuna değin sürecektir... Bölgelerde ve MKM' de düzenlediğimiz kurslar ile ücretli tekdüzen

hesap planı kurslarımıza katkılarını esirgemeyen hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve
aşağıda adlarını sıralıyoruz: Doç. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu, Doç. Dr. Emre Burçkin, Doç. Dr.
Haluk Sümer, Doç. Dr. Recep Pekdemir, Levent Demirdağ, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sümer, Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Sümer, Prof. Dr. Ersin Güredin, Doç. Dr. Selçuk Öztek, Doç. Dr. Cevdet Yavuz.
PANELLER...
* Eğitim çalışmalarımıza koşut ve eşdeğer tuttuğumuz panellerimiz de sürdü: 24 Aralık'ta
"Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Türk Ekonomisine Getireceği Katkılar" başlıklı paneli Prof. Dr.
Ömer Faruk Batırel ile Prof. Dr. Halil Nadaroğlu yönetti. Açış konuşmasını Genel Başkanımız
Mustafa Özyürek' in yaptığı panele konuşmacı olarak; Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Maliye Bakanlı~ı
Gelirler Genel Müdürlü~ü Daire Başkanı Erdoğan Aslan, TOBB Baş- danışmanı Prof. Dr. Orhan
Morgil ile TURMOB Başkan Yardımcımız Masum Türker katıldılar.
* 11 Şubat'ta bu kez, "Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler" başlıklı bir panel düzenledik.
Açış konuşmasını odamız başkanı Yahya Arıkan' ın yaptığı paneli yeminli mali müşavir Muhlis
Selçik yönetti. Özellikle ikinci bölümünde soru-yanıt , şeklinde gelişen panelimize konuşmacı
olarak, Başbakanlık eski baş danışmanı Dr. Veysi Seviğ ile Doç. Dr. Bumin Doğrusöz katıldı.
EĞİTMENLERE KOKTEYL..
* 16/ 17 Ekim ile 4/5 Aralık tarihleri arasında 35 yerde ikişer gün üzerinden düzenlediğimiz,
"Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar" konulu seminerimizi veren çok değerli eğitmen
arkadaşlarımıza, 24 Aralık'ta Taksim Sanat evinde düzenlenen bir kokteyl ile birer "teşekkür
belgesi" verildi. Hocalarımıza emekleri için şükranlarımızı sunuyor, adlarını aşağıda bir kez daha
takdirle sıralıyoruz: İsmail Hakkı Güneş, Levent Demirdağ, Naci Tetik, Mustafa Harputluoğlu,
Güner Şekerci, Ülkü Sönmez, Erkin Balaban, Metin Başer, Temel Öztürk, Eyüp Sabri Yücel,
Ayhan Çelik, Osman Hadi Özbilgen, Semih Erdal, Cumali Kaya, Ahmet Kıyıcı, Dursun Ali
Turanlı, Leyla Kıyat, Masis Yontan, Ali çarpatan, Reşit Küçük, Süleyman Bilge, Burhan Sanoğlu.
TÜRKİ HEYETİ AĞIRLADIK..
* 7 Şubat günü Türk-Alman Ekonomik işbirliği Arılaşması gereği olarak Türkiye'de bulunan,
Özbekistan ve Kırgızistan'dan gelen konuk vergi heyetini ağırladık.. Doç. Dr. Bumin Doğrusöz'
ün "Mali Müşavirlik Mesleğinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Doç. Dr. Emre
Burçkin' in "Mali Müşavirlik Mesleğinin işletme Açısından önemi" ve Ülkü Sönmez' in "Muhasebe
Mesleğinin Kurumsal Yapısı, Konumu, Uygulanması" konularından sundukları bildiriler ile
geleceğe yönelik verimli bir işbirliği çalışması yapıldı.
KİTAP..
* Odamız mesleki bir yayının basımı ve dağıtımı konusunda rekora gidiyor.. Değerli hocalarımız
Prof. Dr. Nalan Akdoğan ile Prof. Dr. Orhan Sevilengül' ün birlikte hazırladıkları ve önemli bir
önsezi ile 2. Tebliğ' i de çalışmalarına kattıkları "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği' ne
Göre: Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması" adlı 700 sayfalık kitabı 7 işgününde satışa hazır
hale getirdik ve İstanbul için basılan 4000 kitap 15 gün içinde tükendi. Olası bir 3. Tebliği de
içerecek biçimde hazırlanan kitabın ikinci baskısı için okurlarımız Mart başını beklemek
durumunda..
ODAMIZI ZİYARETLER..
* 11 Şubat cuma günü DSP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Özkan, odamızı
ziyaret etti. Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül ile Küçükçekmece belediye başkan adayı
ve odamız üyesi mali müşavir dostumuz Nurettin Şen' in de katıldığı ziyaret sırasında; belediyecilik
ve demokratik kitle örgütleri arasında olması gereken işbirliği ortamından söz edildi.
* 14 Şubat pazartesi günü ise CHP İstanbul büyük şehir belediye başkan adayı Ertuğrul Günay da
odamızı ziyaret ettiler. Başarılı belediye hizmetlerinin katılımcılık anlayışının her düzeyde
gelişmesiyle mümkün olacağını belirten Günay' a başarı diledik.

ODADAN KAMUOYUNA
* Odamız mesleki bir kurum olmanın da ötesinde bir demokratik kitle örgütü olduğunun da
bilinciyle hareket etmektedir. İşte bu anlamda sadece ekonomi ve vergi konularında görüş üretmek
ve kamuoyuna yaymanın dışında; toplumsal sorunlara duyarlı olarak, her konuya ilgi duyduk ve
görüşlerimizi kamuoyuna aktardık. Özellikle yaşanan Bosna dramının içler acısı durumuna dikkat
çektik. Nesnel tarih önünde haksız olan Sırp vahşetinin durması için ABD Başkanı Clinton, BM
Genel Sekreteri Ghali ve NATO Genel Sekreteri Wörner'a yolladığımız telgraflarda: barışa katkı
sağlayacak her adımın savaşın kirine bulaşmış ruhlarımızı temizleyeceğine ve uygar dünyanın
görevi olduğuna dikkat çektik... Gene, seçim sathı mailine giriliyor olması nedeniyle bol keseden
vaatlerde bulunabilen politikacılara uyanda bulunduk. Yeni bir imar affının ve tapu vaadinin
İstanbul'un ipini çekmeyle eşdeğer olduğuna dikkat çektik.
BASINDA ODAMIZ..
Vergi yasasının yeni halini almasından sonra bir "referans kurum" olarak basının gündeminde daha
çok olan odamızın , Ocak ayı ve Şubat 15'e kadar olan haberlerini aşağıda başlıklar halinde
sıralıyoruz:
* 2 Ocak Meydan
; "Muhasebecilerin 1994 Beklentisi'
* 4 Ocak Milliyet
; "Gönül Para İster, Reform Bahane"
* 4 Ocak Cumhuriyet
; "Taksiciye Büyük Vergi Gelmedi"
* 6 Ocak Gündem
; "Rant Gelirleri Vergilendirilmeliydi"
* 10 Ocak Barometre
; "Enflasyon Muhasebesi.."
* 13 Ocak Günaydın
; "SMMM'lere Yetki Müjdesi"
* 16 Ocak Hürriyet
; "Muhasebecilerden Vergi Afişi"
* 18 Ocak Dünya
; "Fasih İnal' ın Köşe Yazısı.."
* 19 Ocak Meydan
; "Muhasebecilerden Vergi Afişi"
* 20 Ocak Zaman
; "İstanbul'da Götürü Vergi.."
* 22 Ocak Zaman
; "'Taksicilerden İSMMMO'ya Tepki"
* 23 Ocak Günaydın
; "Vergide Taviz."
* 31 Ocak Günaydın
; "Hükümet Vergide Geri Adım Attı'
* 31 Ocak Hürriyet
; " Muhasebeciler Hükümeti Eleştirdi"
* 31 Ocak Dünya
; "Hükümet Kayıt dışı Ekonomiyi...."
* 1 Şubat Aydınlık
; "Rantiye Tehditle Yasa Değiştirtti"
* 5 Şubat Milliyet
; "Döviz Büfeleri Bakkal Gibi Oldu"
* 5 Şubat Dünya
; "Serbest Muhasebeciler Semineri"
* 6 Şubat Meydan
; "Türkülerle Vergi İşbirliği"
* 7 Şubat Tercüman
; " Döviz Büroları Yeniden Düzenlenmeli"
* 7 Şubat Zaman
; "Döviz Bürolarına Yeni Düzenleme"
* 7 Şubat Gündem
; " Düşünce Suçuna Tepki"
* 7 Şubat Aydınlık
; "Türk Cumhuriyetlerle İşbirliği"
* 7 Şubat Hürriyet
; "Döviz Bürolarına Tepki"
* 7 Şubat Hürriyet
; " Orta Asya'dan Vergi İşbirliği"
* 8 Şubat Gündem
; " Döviz Büfeleri Denetimsiz"
* 9 Şubat Hürriyet
; "Orta Asya ile Vergi işbirliği
* 10 Şubat Bilanço
; "Türkiye'de Muhasebe, Finansal..."
* 12 Şubat Aydınlık
; "Vergi Yasası Bir Günde Eskidi"
* 12 Şubat Meydan
; "Vergi Yasalarında Değişiklik.."
* 13 Şubat Tercüman
; "Ekonomi Nereye Gidiyor"
* 13 Şubat Gündem
; "Vergi Yasası Bir Günde Eskidi"
* 13 Şubat Meydan
; "Vergi Yasası Bir Günde Eskidi"

* Çeşitli tarihlerde, Ekonomik Bülten gazetesindeki köşemiz.

