BEŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURULA
GİDERKEN
"Güç" meslek mensuplarımızın genel kurula
katılarak, komisyonlarda görev alarak vereceği
destek olacaktır. "Güç" daha önce seçimlere
katılan grupların ayrışma yerine birleşmeler
sağlanarak gelişecektir. Özveride bulunan
tüm arkadaşlarımı kutluyorum.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
13.06.1989 da yürürlüğe giren meslek yasamız ve 1990 Nisan ayında tüzel kişilik kazanan
Odamız yaklaşık 5 yılını dolduruyor. Spor sergide yapılan müteşebbis heyet seçimleri, 1990
Haziran'ında Lunaparkda yapılan 1. olağan seçimli Genel Kurul, 1992 Mayıs'ında hukuk
fakültesindeki 3. olağan seçimli Genel Kurul ve Taşkışlada yapacağımız 5. olağan seçimli
Genel Kurul.
Zaman su gibi akıp geçiyor. Kimler gelip geçmediki, Rahmetle anacağımız geçici
kurul üyesi Latif Çakıcı, TÜRMOB Saymanı Nejat Koyuncu, Yalova'dan Yalçın İnce,
Ümraniye'den Murat Kanlıcalıoğlu, Osman Gülümcan ve diğerleri.
Meslek yasamız bildiğiniz gibi kalbi delik doğdu. Yasamızdaki antidemokratik
hükümler, bağımlı bağımsız ayırımı, yetkisiz çalışanlar sorunu, unvanların tanımlarında ve
geçişlerdeki sıkıntılar, müktesap hakların elde edilişindeki sorunlar, ücret tarifelerindeki
haksız rekabetler, stajyerlerin eğitimi, sosyal güvenlik sorunları daha bir sürü dağ gibi
sorunlar,
Ülkemizde ise Ekonomide yaşanın büyük sıkıntılar, bütçe açıkları, enflasyonunun
frenlenemeyen sürekliliği, dövizin astronomik yükselişi, kayıt dışı ekonominin boyutlarının
sürekli genişlemesi, vergilerin hakça paylaşılmaması. Uğur Mumcu' nun katledilmesi, Sivas'ta
yurttaşlarımızın yakılarak öldürülmesi, gazetecilerin tutuklanması, Güneydoğuda yaşanan
faili meçhul cinayetler ve diğerleri,
Dünya' da ise Bosna da yaşanan insanlık dışı katliamlar, körfez savaşı, Filistin
mücadelesi ve diğerleri,
Amacım sizlere karanlık bir tablo çizmek değil, yaşanan bunca olaylardan insan olarak ders
çıkartmaktır. Ülkemiz aydınlığa mı; gidiyor, yoksa ortaçağın karanlığına mı sürükleniyor?
hepimizin bu soruların yanıtlarını düşünmesi gerekiyor.
Bir toplumda insanların gelecek endişesi varsa, milli gelirden herkes payını hakça
alamıyorsa, eğitimde parası olanlar ayrıcalıklı oluyorsa, sağlık hizmetleri özelleştirilerek
belli bir kesime hizmet veriyorsa, burada bir sıkıntı var demektir.
Bir toplumda her kesim vergi adaletsizliğinden bahsedip, çözüme gelince bir yana
kaçıyorsa, burada da bir sıkıntı var demektir.
Dünya uluslarınca kabul edilmiş bir gerçek var: bir ulusun gelişmesi, döviz girdileri ile
döviz çıkışı arasındaki dengelere, vergilerin tüm kesimlerden toplanmasına ve istikrarlı
para politikalarına bağlı olduğudur.

Ülkemizin geldiği nokta ise endişe vericidir. Siyasi partiler iktidarda olduğu zaman başka,
muhalefette olduğu zaman başka davranmaktadır. Tutarsızlık oy endişesi nedeniyle
yapılmaktadır.
Bu da ülkemizi daha büyük açmazlara götürmektedir. Ekonomi sanayiciye cazip
olmaktan çıkmış; repolarla, faiz gelirleriyle ve diğer rant gelirleriyle hem de vergi
toplanmadan kısa zamanda köşe dönmeciliğe dönüşmüştür.
Ücretlerin dışındaki diğer kesimler vergi vermemek için yarış yapmaktadırlar.
Bu ülke bizim değil mi, bu ülkeyi sevmiyor muyuz? Siyasi partiler, sendikalar, işverenler,
demokratik kitle örgütleri ve diğer kesimlerle süratle "toplumsal uzlaşmayı zemininde bir
araya gelmelidir.
Dış meselelerde olduğu gibi Adalet, Sağlık, Eğitim ve Vergi konusunda toplumun tüm
kesimleri asgari müştereklerde bir araya gelerek “Toplumsal Uzlaşmayı" sağlanmak
zorundadır.
Bunu ilke edinirsek, Türkiye' de sorunların süratle çözüleceğine inanmaktayım.
meslektaşlarımıza da bu konuda önemli görevler düşmekte ve gereğini de yapacaklardır.
Değerli arkadaşlarım
Tekrar mesleki sorunlarımıza değinmek istiyorum,
Bildiğiniz gibi geçici maddelere göre başvurular 13.06.1994 günü son buluyor.
Bana göre meslekte yeni bir dönem başlıyor,
5 yıldan beri altyapı çalışmalarıyla uğraşan odamız artık bu sürecini 13.06.1994 günü
tamamlıyor.
Bu güne gelirken zamanının büyük bir bölümü başvurularla ilgilenmekle geçmiş, medya
ile kurum ve kuruluşlarla iyi bir diyalog oluşturulmuştur. Özellikle son bir yılda
meslektaşlarımızın hissedeceği önemli adımlar atılmıştır.
Tabi ki bu adımlar yeterli değildir. İşte bu yeni dönemde;
* Beyannamelerde imza yetkimizin aranması
* Stajyerlerin eğitimi
* Ünvanlar arasındaki haksız ayırımlar
* Yeni iş alanlarının yaratılması gibi konuların hayata geçmesi gerekiyor
Bu da güçlü odalardan ve güçlü bir Odalar Birliğinden geçmektedir.
"Güç" meslek mensuplarımızın genel kurula katılarak, komisyonlarda görev alarak vereceği
destek olacaktır.
"Güç" daha önce seçimlere katılan grupların ayrışma yerine birleşmeler sağlanarak
gelişecektir.
İşte odamızın 5. olağan genel kuruluna giderken bu sağduyu çevresinde meslektaşlarımız bir
araya gelmektedir.
Bu "BİRLİK" den muhasebe camiası daha da güçlenecektir. Özveride bulunan tüm
arkadaşlarımı kutluyorum.

NET AKTİF DEĞER VERGISİ
Veysi SEVİĞ
YMM
OECD ülkelerinde, işletmeler kurumlar vergisi dışında da çeşitli şekillerde
vergilendirilmektedir (*).
Bilançoya dahil bulunan mal varlıkları üzerinden belli bir orana göre alınan vergi farklı
vergilendirmeye tipik bir örnek oluşturmaktadır. Ülkemizde, "5 Nisan Kararlan" olarak anılan
"DYP-SHP Koalisyonu Ekonomik Önlemler Uygulama Planı"nda "Net aktif ve eşdeğer
matrah üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere" alınacağı duyurulan vergi ister istemez
ilgililerin dikkatini bu konuya çekmiştir.
Bilindiği üzere bilançonun aktif kalemleri, işletmenin varlıklarını göstermektedir. Bu
varlıkları "Dönen Varlıklar" ve "Duran Varlıklar" olarak iki ayrı grupta irdelemekte yarar
vardır.
Dönen Varlıklar nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en
fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi
öngörülen varlık unsurlarını kapsamaktadır.
Dönen Varlıklar; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli
alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar
şeklinde bölümlenmektedir.
Özelliği itibariyle dönen varlıklar, daha çok işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili stoklarını,
kısa vadeli gereksinimleri için nakit varlıklarını ve kısa vadeli alacaklarını içermektedir.
İşletme aktifleri üzerinden alınan vergilerde, dönen varlıklar matraha dahil edilemez.
Çünkü dönen varlıklar işletmenin, işletmeye göre farklı farklı belirlenen belirli bir zaman
aralığında, yaşamını ve faaliyetini sürdürebilmesi için elinde bulundurduğu stratejik
mevcutlardır.
Kurum aktif kıymetlerinin vergilendirilmesi ile ilgili dikkat çekici bir uygulama
Kanada'da sürdürülmektedir. Kanada'da işletmenin mal varlıkları üzerinden küçük oranlı
vergi alınmaktadır.
Aktif Değer Vergisi, amortismana tâbi varlıklarla, arsa, bina ve benzeri varlıkların net
aktif değerleri üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Bu vergilendirme istisnai bir tür olarak
kabul edilmektedir. Verginin başta gelen temel özelliği, enflasyon olgusunun
hissedilmediği toplumlarda, sadece yıllık net değer artışları üzerinden alınmakta olmasıdır.
Amortisman yolu ile kayba uğratılan verginin yerine iz olarak alınan net aktif değer
vergisinin hesaplanmasında, söz konusu iktisadi kıymetlerde birikmiş amortisman indirim
konusu yapıldıktan sonra matrah bulunmaktadır. Avusturya, Almanya, İzlanda, Lüksemburg,
Norveç, İsveç ve İsviçre' de birbirinden farklı bir biçimde uygulanan bu verginin oranı %
0.175 ile % 3 arasında değişmektedir. Vergi teorisyenleri bu tür vergilerin, yani işletme
aktifinde yer alan varlıkların vergilendirilmesinde bazı noktaların üzerinde durmaktadırlar.
Şöyle ki:
- Bu tür vergiler enflasyonist ortamda uygulanmamalıdır. Çünkü söz konusu iktisadi
kıymetlerin aktife girişi düşük olmaktadır. Bu değerleri günün değerine çekebilmek için
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır (Ülkemizde de bu konuda yeniden değerleme sistemi
geçerli bulunmaktadır). Böyle bir verginin uygulanması halinde, yeniden değerleme
uygulayan yükümlülerle, yasal olarak yeniden değerleme uygulamasına muhatap
olamayanlar arasında vergilendirme yönünden ayrıcalık çıkacaktır.

- İşletme aktif toplamının vergilendirilmesinde net aktif değer esas alınacağından işletmeler
aktiflerini yenilemekten kaçınacaklardır. Böyle bir durum üretimi olumsuz olarak
etkileyecektir.
- İşletmeler üretim araçlarını bilanço dışı bırakma eğilimine gireceklerdir.
- Aktif değer tutma yerine, kiralama sistemine ağırlık verilecektir. Böyle bir durumda, şirket
varlıklarının teminat olarak gösterilmesi olanağı kaybolacak, işletmeler, ticari işlemlerde
teminatsız kalacaklardır.
Net aktif değer vergisi lehine söylenenler ise şöyledir:
- Enflasyonun sıfır veya sıfıra yakın olduğu dönemlerde iş- işletmeye alınan her aktif
amortisman ayırma kaynağı olacak, ayrılan amortismanlar vergi matrahını düşürecektir.
Ortaya çıkan vergi kaybını telafı edebilmek için böyle bir vergilendirmenin yararı vardır.
- Net aktif vergisi gereksiz yere aktif kalemlerin bağlı, yani duran varlıklarla şişmesini
önleyecektir.
'Türkiye'de 1994 yılı başında yaklaşık 360 bin kurum ve kuruluş bilanço esasına göre mali
tablo hazırlayabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşların bilançolarında gözüken net aktifleri
üzerinden vergi alınması yönünde yapılan çalışmanın, verimlilik ve vergilemede adalet
açısından iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir yükümlü eğer yastığının altında yabancı para saklıyorsa veya parasını diğer
spekülatif birikim araçlarına bağlarsa vergilendirme dışı kalabilecek, elindeki imkanları
üretim araçlarına bağlayanlar ise vergi ödemek zorunda kalacaklardır.

YENİLEME FONU

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
SMMM

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

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

VERGİSTAN
Masis YONTAN
SMMM
Serbest piyasa düzeninde sağlıklı bir ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için makro
ekonomide ve uluslararası ekonomik dengelerde bazı temel ilke ve kurallara uymak, nerede
ise bir zorunluluktur. Ne var ki son yıllarda bu konularda hiç kafa yorulmadı. Günlük
ekonomik kararlar, siyasi kaygılar ve sosyal amaçlar hep ön plana geçti. Ekonomik
uygulamalardaki populist (Halkçı) harcamalarla kimi kişi, kurum ya da kuruluşları kamu
eliyle zengin etme mantığı sonucu kamu maliyesi bozuldu. Yatırım projelerine yönelmesi için
temin edilen dış krediler tüketime yönlendirildi. Uzum dönemli sermaye ve verim yerine
yüksek faiz veya borsa kârcılığına (arbitrge-arbitraj) dayalı kısa süreli krediler özendirildi.
Ekonomi, ulusal para biriminden yabancı para birimlerine kaydı. Ekonomik yaşamda her şey
yabancı para birimleri (döviz) ile alınır, satılır hale getirildi. Ulusal paradan kaçış ile birlikte
iç tüketim kamçılandı. İç tasarruf açığı büyüdükçe dış tasarrufa bağımlılık arttı. Anlamsız ve
sorumsuz anlayışların tabii sonucu olarak döviz rezervlerinin erimesi ile birlikte dış kredi
itibarımız da düşünce ekonomik denge düdüğü çaldı ve oyun bitti. Hiç kuşkusuz her biten
oyun yeni oyunların da başlangıcıdır. Aslında ülkemiz uzun bir süredir ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel çıkmazlarla iç içedir. Demokrasi ve demokratik uygulamalar her nedense
toplum yaşamına bir türlü gelmemektedir. Daha da ötesi çöldeki serapa benzemektedir.
İnsan hak ve özgürlükleri, en kutsal hak olan insan yaşamı, örgütlenme ve fikir açıklama
gibi çağımız dünyasının gerçeği ve gereği olan uygulamalar günlük yaşamda halen ham
hayalden öte değildir. Günlük kur, gecelik faiz ve sürekli enflasyon sonucu oluşan ekonomik
zorluklar sonucu oluşan sosyal ve kültürel sorunlar, toplumda bireysel olay ve intiharlar hızla
artmaktadır. Toplum bireyleri gerek kendi arasında gerekse kamu ve özel kurum ve kuruluşlar
arasında karşılıklı güven ve saygı bağları hızla zayıflamaktadır. Ülkemizin bazı bölgelerinde
uzun süredir uygulanmakta olan olağanüstü yaşam biçimi artık devamlılık kazanmaya
başlamıştır. Ne yazık ki sağlık, adalet, eğitim ve sosyal güvenlik gibi kurumlar artık
işlevlerini tam olarak göremez haldedirler. Ülkede mevcut tüm kamu ve özel kurum ve
kuruluşlar nerede ise yalnız ekonomik, sosyal ya da siyasal gücü olanlara hizmet etmekte,
toplumun ezici kesimi ise kadersizliği (güçsüzlüğü) ile baş başa kalmaktadır. İşte böyle bir
ortamda, 27 Mart'ta Yerel Seçimler yapıldı. Cumhuriyet tarihimizin kuşkusuz en karanlık, en
şaibeli, en dedikodulu, en yönlendirici ve özellikle Doğu ve Güneydoğu 'da en az katılımlı
yerel seçimleri. Özünde yerel yöneticilerin seçildiği seçim saptırılarak genel seçim havasına
götürülmeye çalışıldı. Seçimler her yönü ile ülkemizin içinde bulunduğu durumun kısa bir
özetiydi sanki. Oyların üç ayrı zarfta kullanılması ve her defasında imza atılması, kuyruklarda
saatlerce beklenilmesi oy verme işlemini yeni bir işkence metoduna dönüştürdü. Tüm bu
işkencelere rağmen sabırla bekleyip oylarını kullananları kutlamak gerekir.
Yaşadığımız çağın en büyük özelliği elektronik ve iletişim araçların hızlı gelişimidir. Bu
çağda ve bu olanaklara rağmen bilgisayar sistemine geçilmemesi sonucu seçmen kartlarını
zamanında alamayan milyonlarca yurttaş oyunu kullanma hakkından yoksun bırakıldı.
Kullanılan oyların tasnif ve sayımı ise tam kargaşa ve rezaletti. Seçim sandıklarının çalınması,
oyların değiştirilmesi, yabancı uyruklulara bile oy kullandırılması, oyların çıkar karşılığı
alınması, toplumsal inanç ve değerlerin sömürü aracı haline getirilmesi en belirgin özellikler
oldu. En tabii, en demokratik ve vazgeçilmez bir hak olan seçme ve seçime hak' ve özürlüğü
bu anlamda başarılı bir sınav vermediği gibi kaygı verici de olmuştur. Oy kullanan seçmenin
başka bir sandıkta oy kullanmaması için parmağının boyanması ise hiç şüphesiz toplumsal
ayıbımızdır. Burada amacım seçimleri her yönü ile değerlendirmek değil. Bu seçimler her
şeyden önce demokratik bir ortam, özgür ve eşit şartlarda yapılmamıştır yapılamamıştır. Başta
yazılı ve görsel basın olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların etkisi açıkça görülmüştür.

Toplum yönlendirilmeye çalışılmıştır. Seçim sonuçları kimi kesimlerce sürpriz karşılanmış
olsa bile, yıllardır uygulanan uygulamaların sandığa yansıyan sonuçlarından başka bir şey
değildir. Dilediğimiz, sonuçların in- sanlarımıza yararlı olmasıdır.
27 Mart'a kadar ülkenin ekonomik sorunlarının ağırlığını ve bunların çözüm yollarını
gündeme getirmeyenler, seçimlerin ardından 5 nisan 1994 tarihinde hemen Ekonomik İstikrar
Paketi adı altında zam yağmuru paketini halka sunmaya, halkı cezalandırmaya hatta halkla
alay etmeye başladılar. Oysa bu in- sanlar seçim öncesi meydanlarda hep güzellikten,
mutluluk ve refahtan söz etmişler ve kendilerine oy istemişlerdi.
Ülkenin genel durumunu anlamak için ne ekonomist ne de profesör olmaya gerek yok. Artık
çocuklarımız bile birer ekonomist olarak büyümektedirler. Nasıl mı? Aldıkları harçlıklar
enflasyon hızına dayanmıyor da ondan. Genel ekonomik duruma baktığımızda ilk
karşılaştıklarımız;
- Aylık enflasyon toptan eşyada % 8.5, perakende eşyada % 5.2 oranında artmıştır. Yılın ilk
üç ayında toptan eşyada yıllık ortalama % 74. perakende eşyada % 73.6 ile son beş yılın en
yük- sek oranı olmuştur. Oysa 1994 yılı için hedeflenen yıllık enflasyon % 48.2 idi.
- 1994 yılının ilk iki aylık bütçe harcamaları 93.4 Milyon liraya ulaşırken, gelirler 74.2
Trilyon lirada kaldı. Ocak ve Şubat aylan bütçe açığı toplam 19.2 Trilyon lira olarak
gerçekleşti.
Oysa 1994 yılı için hedeflenen konsolide bütçe gelirleri 627.000 Milyon bütçe giderleri ise
819.000 Trilyon, hedeflenen bütçe açığı ise 192.000 Trilyon lira idi.
- 1993 yılında 15.200 milyar ABD doları ihracata karşın, 28.500 milyar ABD doları ithalat
gerçekleşmişti. 1994 yılında ise hedeflenen 17.200 milyar ABD dolan ihracata karşın 30.300
mil- yar ABD doları ithalattır. En iyimser rakamlarla dış ticaret açığı aylık 1.100, yıllık
13.200 milyar dolar olacaktır. 1993 yılında % 53 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının bu
yıl % 57 olacağı tahmin edilmektedir.
- 1993 yılında % 6.8 olarak gerçekleştiği tahmin edilen büyüme hızı 1994 yılı için % 4.5
olarak öngörülmüş olmasına rağmen, yılın ilk üç ayında yaşanan belirsizlik ve karmaşa
nedeniyle % 1'in altında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Yatırımların durma noktasına
gelmiş olmasının yanında mevcutların ekonomik kriz nedeniyle işçi çıkartmaları hızlanmış,
işsizler sayısı bir anda beş milyonu bulmuştur.
- Yıllardan beri uygulanmakta olan günlük kur politikaları (sürekli devulüasyon) sonucu
ulusal para birimi olan lira' ya güven kalmadığından tasarruflar döviz, banka faizleri, hazine
bonosu ve repo' ya kaymıştır. D. Hazine bonosu ile banka faizlerinin döviz kur artışlarına göre
düşük olması, bazı bankaların ödeme zorluğuna düşmeleri toplumda derin yaralar bırakmıştır.
Bankacılık sisteminin güven vermemesi ve faizlerin düşüklüğü tasarruf sahiplerini dövize
yöneltmiştir. Ocak ayı başında 15.000 T.lira olan bir ABD doları Nisan ayı başında 28.900 ve
halen 33.000 T.lira civarında işlem görmektedir. Dövize yatırılan paralar ekonomiye
yansımadığından âtıl kalmakta bu da orta ve uzun vadede çıkmazlara neden olmaktadır.
- Ödemeler dengesi dış ticaretteki gelişmelerin de etkisi ile önemli açıklar vermektedir. Cari
işlem açının yıl sonu itibariyle 5 milyar ABD doları geçeceği tahmin edilmektedir. İhracat,
turizm ve yurt dışı işçi döviz girişlerindeki büyümenin istenilen düzeyde sağlanmayacağı en
iyimser tahminlerle 2.5 milyar dolarda kalacağıdır. Oysa şu anda bile iç borç tutarı 320 trilyon
liraya, dış borç ise 64. milyar dolara yükselmiştir. Başka bir deyimle her birimiz 5.333.000
lira iç borç ve 1.066 dolar dış borç yükü altında bulunmaktayız.
- Doğu ve Güneydoğu' da yaşanan olaylar bıkkınlığın da ötesinde umutsuzluk ve ekonomik
çöküntüyü de beraberinde getirmiştir. Olayları durdurmak için harcanan para miktarı bütçenin

yaklaşık yansına yakındır. Bu sorun çözümlenmedikçe ekonominin düzelmeyeceği artık bir
gerçektir. Dileğimiz bu sonunun demokrasi ve insanlık onuruna yaraşır bir şekilde hal
edilmesidir.
İşte tüm olup bitenler doğru ya da yanlış toplum bireyleri tarafından az ya da çok
bilinmesine rağmen, ülke yönetimine talip siyasiler tarafından pek gündeme getirilmedi,
getirilemedi. Ortaya konulan sorunlara ise çözümler getirilmedi. ülkede serbest ekonomi
piyasası denilerek özel ve kamu kurum ve kuruluşları üretip pazarladıkları ürünlerine keyfi ve
insafsız fiyat uygulamaları ile varlıklarına varlık katarken milyonlarca insanı da her gün biraz
daha açlığa sürüklediler, sürüklüyorlar. Zamın Türkçe si olan fiyat ayarlamaları çoğu zaman
uygun zaman ve oranda olmamakta, toplumun temel gereksinmeleri göz önünde
bulundurulmamaktadır. Bunun en açık örneği ilaç ve sağlık sektöründe görülmektedir. Sosyal
politikasızlık, sömürü ve talan politikasını üretir hale gelmiştir.
Yolsuzluklar, rüşvet ve kayırmalar toplumun ayrılmaz öğeleri haline gelmiştir.
İşte tüm bu olumsuzluklardan sonra çıkmaza giren kamu maliyesi ve, yürütmeyi elinde tutan
erk (Hükümet) yeni arayışlar içine girmeye başladı. Başladı başlamasına ama ne yazık ki gene
yanlış başladı. İlk uygulama alışık olduğumuz, görmekten bıktığımız zam furyaları oldu.
ücretler, emekli aylıkları, dul ve yetim maaşları aynı kalırken fiyatlar katlandı. Bir günde
fakirleşti emekçiler, emekliler; dul ve yetimlerle sabit gelirliler. Eh bu ülke hepimizin, her ne
kadar gelir dağılımı eşit dağıtılamasa da, külfet biraz eşit dağıtılmalı düşüncesi ile yeni yeni
vergiler ihdas edilmekte. Enflasyonda olduğu gibi vergi çeşitliliği ve sayısal çokluğu ile de
çoğu ülkenin önündeyiz. Kısacası Vergi, 5 Nisan kararlarının devamı olarak Toplumsal
Dayanışma Vergisi adı al- tında dört yeni vergi getirilmektedir. Bunlar EDV (Ekonomik
Denge Vergisi), NAV (Net Aktif Vergisi) EGMV ( Ek Gayrimenkul Vergisi) ile EMTV (Ek
Motorlu Taşıt Vergisi)dir. Bu kanun tasarısının hazırlanış gerekçesi bölümünde kamu
finansman açıklarının kapatılması ve vergi ödeme gücü yüksek kesimin kamu harcamalarına
daha fazla katılımını sağlamak biçiminde açıklanmıştır.
Devlet kurum ve kuruluşları ile ekonomik zorluklar içindedir. Ne var ki bu zorlukların
sorumluları ne ücretli çalışan işçi, memur, ne emekli, köylü veya esnaftır. Sorumlular
öncelikle zamanında tedbir almayan siyasiler, büyük bürokratlarla bunların işbirlikçi
spekülatörleridir. Ne ilginç ki batan tüm bankalarla ticari firmalarda en büyük alacaklılar hep
devlet bankalarıdır. Devlet bankalarındaki paralar ise toplumun ortak paralarından başka
bir şey değildir. Son olarak faaliyetleri durdurulan YTY, Marmara ve impex bankalarındaki
en büyük alacaklar gene devlet bankalarınındır. Bugün toplumda dürüst olmak, namuslu
olmak, kazandığının vergisini doğru ve zamanında ödemek, vergi mükellefi olmak enayilik ile
nerede ise eşanlamlı hale gelmiştir. Nasıl mı? 60 milyonluk ülke nüfusumuzun 4.2 milyonun
varlığı (serveti) 1 milyarın, 200 binin varlığı 20 milyarın üstünde tahmin edilirken, 1.8
milyonu yoksulluk sınırında, 370 bini ise sefalet içinde yaşamaktadır. Ne acı ki ortada olanlar
hep aşağıya doğru kaymakta, yakın gelecekte üsttekiler ve alttakiler olmak üzere toplumun iki
sınıftan oluşacağı artık muhakkaktır.
Yönetim erki kamu maliyesini düzeltmek için vergi mükelleflerini hep sıkarken, daha
çok, daha çok vergi diye inletirken, yaşamları boyunca vergi ile tanışmayan, dahası
bankalardan alınıp geri ödenmeyen kredilerle, vergi muafiyet ve istisnaları tanınan rant
gelirleri ile krallar gibi yaşayanlara dokunmama görüş ve düşüncesi her halde yalnız bize
özgü olmalıdır. Bugünlerde T.B.M.M.'inde görüşülmekte olan, yürürlüğe gireceği artık kesin
olan EDV ile mükelleflerin 1993 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahından % 10, NAV' si ile
işletme net aktiflerinden % 1.5 veya G. safi hasılatlarından % 5'i bunların hangisi daha büyük
ise, serbest meslek hasılatından % 2, EGMV' si ise birden fazla konutu olanlarda birden
fazlası ve en yükseği için konutlarda %0 4, arasında %06, EMTV ile kasko değeri 500

milyonun üstünde olanlara % 4, kasko değeri 1 milyarın üstünde olanlara % 8, banka ve özel
finans kuruluşlarında ise net aktifin 1 /2'sinin % 1.5 oranında ek vergi başka bir deyimle
servet vergisi öngörülmektedir. Bu vergiler gider yazılmayacağı gibi, ileride de mahsup
edilemeyecektir. Bir defa ve beş eşit taksit ile alınacaktır. EDV' sinde hesaplanan vergi 10
milyondan aşağı olmayacaktır.
5 Nisan'da yağan bereketli zam yağmurları ile 30 Trilyon, yürürlüğe girecek olan bu
vergiler ile eğer tahsil edile bilinirse 70 Trilyon olmak üzere toplam 100 Trilyon toplanacak
vergi öngörülmektedir.
Oysa sayıları 1100 civarında olan ve toplumda yüzsüzler diye anılmaya başlayan vergi
borcu olan mükelleflerin Maliyeye olan toplam borçları 16 Trilyon liraya varmıştır. Gelir
idaresi öncelikle bunları tahsil etmelidir.
Toplam servetin bugünkü değerlerle 25 Katrilyonu bulan ülkemizde kayıtlı ekonomi
yaklaşık 2.310 Katrilyon, kayıt dışı ekonomi ise 1.2 Katrilyon olduğu tahmin edilmektedir.
Nüfusu 60 milyon, seçmeni 32 milyon olan bir ülkede eğer 3 milyon vergi mükellefi ve 5
milyon civarında ücretli varsa bu ülkede elbette yeterli vergi toplanamaz ve bütçe açıkları
kapanamaz. Bugünkü vergi uygulamalarıyla mükellefler zarar etseler dahi hayat standardı
esası yürürlükte olduğu için belirli bir vergi vermektedirler. Hayat standardı esası mükellefi
vergi vermekten soğuttuğu gibi korkarız yeni vergiler vergisini veren mükellefleri daha çok
soğutacaktır. Bunun yerine bugün sayıları 1 milyona yaklaşan götürü vergi mükellefleri defter
tutma kapsamına almanın yanında, kayıt dışı ekonomi mutlaka kayıtlı ekonomiye alınmalıdır.
Eğer kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonomiye alınabilinirse toplanacak vergi miktarı en az 225
Trilyon lirayı bulacaktır. Bu ise bütçe açığının kapatılması demektir.
Devlet gelirlerini toplarken herkesin mali durumunu göz önünde bulundurmak,
zamanında ve eksiksiz toplamak, toplananları ise toplumun öncelikli ve zorunlu ihtiyaçları
için tam, zamanında ve yolsuzluklara yer vermeyecek şekilde harcamak yükümlülüğünde
olmalıdır.
Devlet, gelirlerini toplarken, herkesin mali durumuna göre vergi vereceği yasal
değişiklikleri yapmalı ve yasaların eksiksiz uygulanması için tüm tedbirleri alırken, maliye
teşkilatının günümüz şartlarına göre yeniden yapılanmasını sağlamalıdır. Siyasi istikrarın
sağlanması için vergi denetiminin arttırılması, vergi bilincinin yerleştirilmesi muhasebe
mesleğini yapmakla yükümlü meslek mensuplarına gerekli yetkinin verilmesi, şarttır.
Toplumsal vergileri rasyonel bir biçimde toplumun öncelikli ve zorunlu ihtiyaçları için
zamanında ve yolsuzluklara yer vermeyecek biçimde harcamak yükümlülüğünde olmalıdır.
Unutmamalıdır ki, günümüz devletleri ekonomide olduğu kadar, sosyal adalet, eğitim,
sağlık, kültür ve demokratik uygulamaları ile de güçlü ve adil olmalıdır.

BAYRAM İDARİ İZNİ DAVA AÇMA
SÜRESİNİ DURDURUR MU?
Metin BAŞER
SMMM
İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 7. maddesi hükmü gereği olarak özel yasalarında ayrı
süre gösterilmeyen hallerde Danıştay' da ve idare mahkemelerinde dava açma süresi altmış,
vergi mahkemelerinde otuz gündür.
Bu süreler;
- İdari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı,
- Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükler ve bunların zam ve cezalarından doğan
uyuşmazlıklarda, tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın, tebliğ yapılan
hallerde,veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak
sahiplerine ödemenin, tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması
gereken konularda ise ilgili merci ve komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden
başlar.
Yasa maddesinden de anlaşılacağı üzere vergi uyuşmazlıklarında dava açma süresinin
başlangıcı verginin tahakkuk biçimine bağlı bulunmaktadır.
Adresleri belli olmayanlara özel yasalarındaki hükümlere göre ilan yolu ile bildirim
yapıldığı hallerde, özel yasalarda aksine hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen
günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.
İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden başlar.
Yargılama usulü ile ilgili sürelerin hesaplanmasında tebliğ, yayın ve ilan tarihleri esastır.
Sürelerin hesaplanmasına tebliğ, yayın ve ilan tarihini izleyen günden başlanır.
Yasal düzenleme gereği olarak tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe
rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
Bazı hallerde resmi tatil günleri "idari tatil" ismi ile birlikte uzatılabilmektedir. Özellikle
resmi tatil günlerinden olan bayram günlerinin başlangıç veya bitiş günleri ile tatil günleri
arasında bir veya yarım günlük köprü çalışma günü varsa, bu günler Başbakanlık Personel
ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan genelge ile "idari tatil" olarak kabul
edilmektedir.
Ancak Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından verilen idari izin
idarenin tüm personeli için değildir. Zorunlu kamu hizmetlerinin yürütülmesi için asgari
seviyede kamu personelinin bulundurulması koşuluyla, kamu kesimi çalışanlarına köprü
çalışma günlerinde idari izin verilebilmektedir.
Dolayısıyla söz konusu idari izin günleri dava açma süresi durduran günlerden değildir.
Dava açma süresini ancak resmi tatil günü durdurabilir. Bu nedenle İdari Yargılama Usulü
Yasası'nın 8/2 maddesi hükmü gereği olarak sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil
gününü izleyen çalışma günü bitimine kadar uzamış sayılır.
Danıştay konu ile ilgili olarak vermiş bulunduğu bir kararda "...Ramazan Bayramı
nedeniyle 15-19 Nisan günlerinin tatil olması yoluyla Başbakanlık genelgesi ile verilen idari
izin resmi tatil sayılamayacağından temyiz süresini" durdurmayacağını kabul etmiştir.
(Danıştay 3. Daire E.No: 1991/1566, K.N: 1992/ 1335)

Dava açma süresini uzatan tek neden yargı organlarında çalışma sürelerine ara verme
"adli tatil"dir. İdari Yargılama Usulü Yasası'nda yazılı sürelerin bitmesi, çalışmaya ara
verme zamanına rastlarsa, bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren
yedi gün uzamış sayılır.
Vergi Usul Yasası'nda yer alan ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesini engellediği kabul
edilen "Mücbir Sebepler" idari Yargılama Usulü Yasası açısından süre kesici nitelikte
değildir. Çünkü vergi uyuşmazlıklarında dava açma süresini uzatan hüküm İdari
Yargılama Usulü Yasası'na 8. maddesinde yer alan düzenlemedir.
Bayram günlerinin resmi tatil günleri ile köprü çalışma günü bağlantılı olması halinde
verilen idari izin, birçok konuda duraksama yaratmaktadır. Belki idarece verilen izin, uzun ve
yıpratıcı çalışma ortamından, personeli bir süre uzaklaştırmak, kamu personeline daha uzun
dinlenme hakkı tanımak suretiyle moral açıdan çalışanlara faydalı olunmaktadır. Ancak, bu
tür idari izinlerle birlikte tüm kamu görevleri durmakta, sonuçta, yasalarda yer alan
düzenlemeler nedeniyle duraksamaya düşülmektedir. Yukarıda aynen vermiş bulunduğumuz
Danıştay karar özetinde, bu tür idari izinler dolayısıyla dava açma süresinin durmayacağı,
dolayısıyla idari izinlerin resmi tatil olarak kabul edilemeyeceği konusu hükme bağlanmış
bulunmaktadır.

VERGİ İADESİNDE YAPILAN SON
DEĞİŞİKLİKLER İLE ÜCRETLİLERE
HARCAMA İNDİRİMİ YOLUYLA
SAĞLANAN FAYDALAR
Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni
Dilek SEVİMKAN
Vergi Denetmen Yardımcısı
2978 sayılı ücretlilere vergi iadesi hakkında kanun, 2 Şubat 1984 tarihinde kabul
edilerek, 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun kapsamı 3128 ve 3239 sayılı yasalarla genişletilmiş ancak, 3946 sayılı
kanun ve 94/5371 sayılı BKK ile kapsam ve uygulamaya yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu
konudaki düzenlemeler aşağıdaki bölümlerde ele alınmıştır.
2978 SAYILI KANUNUN ÇIKARILIŞ AMACI
2978 sayılı kanunun yürürlüğe konuluş amacı bu kanunun genel gerekçesinde aynen
şöyle açıklanmıştır:
"Bilindiği üzere, bir vergi sisteminin başarısı mali, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını etkili
bir biçimde gerçekleştirebilmesiyle ölçülür. Vergi sistemimizin belirtilen fonksiyonlarını
gerçekleştirmede en önemli araç olan gelir vergisinin yapı ve işleyişine bakıldığında
özellikle gelirin yeniden bölüşümün de sosyal adaleti sağlayamadığını, vergi hasılatının
istenilen ölçüde artırılamadığını görmek mümkündür.
Bu yasayla verginin belirtilen fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bilindiği gibi ücretliler üzerindeki vergi yükü teorisindeki "ayrıma ilkesi" nden de
yararlanarak azaltılabilir. Bu yöntem yerine belirli harcamalar üzerinden vergi iadesi
müessesesi getirilerek beyan esasına tâbi mükelleflerdeki vergi kayıp ve kaçağını azaltıp vergi
hasılatının artırılması da düşünülmektedir.
Önerilen vergi iadesi sistemiyle ücretlilerin belge alması özendirilecek, ücretlilerle
perakendeciler arasında bu yönde bir menfaat zıtlığı yaratılmış ve böylece sistemde bulunması
gereken oto kontrol gerçekleştirilmiş olacaktır.
Önerilen vergi iade sistemi belge toplanmasını özendireceği ve topluma bir alışkanlık
kazandıracağı için katma değer vergisi sistemine geçişte kolaylık getirilecektir."
Kanun gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, yasa öncelikle ücretliler üzerindeki vergi
yükünün azaltılması, belge düzeninin yerleştirilmesi böylece beyana tâbi mükelleflerdeki
vergi kayıp ve kaçağının azaltılarak, hasılatın artırılması, sağlanan menfaat zıtlığı ile de oto
kontrol mekanizmasının gerçekleştirilmesi hedeflenmekteydi.
Bu yasanın, yaşama geçirilişinden bir yıl sonra katma değer vergisi kanununun
uygulamaya başlamasıyla önemi daha da artmıştır.
Günümüzde sisteme çiftçiler ile ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin katılmasıyla
ücretlilerin vergi yükü azaltılamamış, ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamelerinin büyük bir
çoğunluğunun hayat standardı seviyesinde kalmış olmasından vergi iadesinin vergi, tahsilatını
artırmadığı kayıp ve kaçağını önleyemediği anlaşılmaktadır. Yani, 2978 sayılı kanunun

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl geçmesine rağmen, amaçladıklarının tamamını
gerçekleştirememiştir.
VERGİ İADE KAPSAMINA KİMLER GİRİYOR
Vergi iadesi hakkındaki kanunun kapsamına girenler bu kanunun 1. maddesinde
belirtilmiştir. (1.4. 1994 günlü 94/5372 sayılı BKK na göre değişmeden önceki şekline göre)
1. Tam mükellefiyete tâbi ücretliler
2. Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar
3. Tam mükellefiyete tâbi olup, ticari ve mesleki kazançları nedeniyle gelir vergisine tâbi
tutulanlar
4. Çiftçiler
Kamu idare ve müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi ve kurumlar
vergisi mükellefleri kanunda belirtilen mal ve hizmet alımları için vergi iadesine tâbi
tutulacaktır.
3946 SAYILI YASADAN ÖNCEKİ UYGUI.AMA
Vergi iadesi, gerçek usulde tesbit edilen ücret geliri elde eden hizmet erbabı ile ücretleri
götürü usulde tesbit edilen hizmet erbabı için aylık,
Sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar için üçer aylık
I. Dönem Ocak - Mart
II. Dönem Nisan - Haziran
III. Dönem Temmuz - Eylül
IV. Dönem Ekim - Aralık
Kazançları götürü usulde tesbit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı için ikişer aylık,
Ticari mesleki kazançları gerçek usulde tesbit edilen mükellefler için aylık, çiftçiler için de
dörder aylık,
I. Dönem Ocak - Nisan
II. Dönem Mayıs - Ağustos III. Dönem Eylül - Aralık
dönemler halinde yapılmaktaydı.
01.04.1994 tarih ve 94/5372 sayıl BKK ile vergi iadesinden yararlanacaklar aşağıda
sayılmıştır. Bu mükellefler eski uygulamaya devam edeceklerdir.
SON ŞEKLİYLE VERGİ İADESİNDEN YARARLANACAKLAR
05.04.1994 tarih ve 21876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.04.1994 tarih ve
94/5372 sayılı BKK ile bu kanun kapsamı değiştirilmiş, buna göre vergi iadesinden
yararlanacaklar şunlardır:
1- Emekli, maluliyet, dul ve yetim maaşı alanlar,
2- Emekli aylığı almaya hak kazanmış olanlardan emekli olmadan veya emekli aylığı almakta
iken vefat edenlerin aylık bağlanan ana ve babalan,
3- Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar,
4- Şehit, dul ve yetim sıfatıyla dul ve yetim aylığı alanlar,

5- 2913 sayılı Dünya, olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmış sporculara ve bunların
ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alanlar,
6- 2022 sayılı kanun hükümleri uyarınca aylık alan 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz,
kimsesiz ve sakat Türk vatandaşları,
7- 1005 sayılı kanuna göre İstiklal Madalyası aylığı alanlar Yukarıda belirtilenlerin eş, çocuk
ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin mal ve hizmet alımları vergi iadesine tâbi tutulur.
Bu kararname ile vergi iade kapsamından çıkartılanlar ise şunlardır:
1- Tam mükellefiyete tâbi olup, ücret geliri elde edenler, ticari, zirai (küçük çiftçi
muaflığından yararlananlar dahil) veya mesleki kazançları nedeniyle gelir vergisine tâbi olan
mükellefler,
2- Bir işyeri açmaksızın gezici olarak milli piyango bileti satanlar (sosyal bayiler).
Vergi iadesinden yararlanmaya devam edecek mükellefler, halen uygulanmakta olan vergi
iade oranları üzerinden aynı şekliyle iade tutarlarını hesap edeceklerdir.
VERGİ İADESİNE ESAS ALINACAK TUTAR NEDİR?
Vergi iadesine esas alınacak tutar mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği ayda elde edilen
net ücreti aşamaz.
Ücret, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre şöyle tanımlanmıştır:
Ücret, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:
1- Bu kanunun 23. maddesinin 11 numaralı bendine göre istisnasında kalan emeklilik,
maluliyet, dul ve yetim aylıkları,
2- Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmet karşılığında verilen para ve ayıranlarla
sağlanan diğer menfaatler,
3- TBMM, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari
kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda
sayılanlara benzer diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve
menfaatler,
4- Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları
dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,
5- Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor ha- kemlerine ve her türlü yarışma
jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para ayın ve menfaatler,
6- Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödeme ve menfaatler.
Ücretin gerçek safi değeri ise, işveren tarafından verilen para ve ayıranlarla sağlanan
menfaatler toplamından şu indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır:
1- 567 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190. maddesi uyarınca yapılan kesintilerle,
OYAK ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler,
2- Emekli aidatları ve sosyal sigorta primleri,
3- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayatı, ölüm, kaza, hastalık, işsizlik,
analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalan için hizmet erbabı tarafından ödenen primler,
4- Sendikalara ödenen aidatlar,

5- Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira
harcamalarının yıllık toplam tutarının 1 %3'ü. ücretin gerçek miktarının tespitinde yer alan bu
bent hükmünün sisteme yeni girmesi ile bugüne kadar uygulana gelen ve vergi iadesi
kapsamından çıkartılan ücretlilere vergi iadesi yoluyla sağlanan parasal katkı bir başka
yolla verilmek istenmektedir. Ancak indirim konusu yapılabileceği tanımlanan harcamaların
1%3'ünün, yıllık ücret toplamının bakanlar kurulunca saptanan ve yayımlanan oranı
geçmemektedir.
Bu oran 3946 sayılı kanunun 13. maddesiyle eklenen bende göre 1.1.1994 tarihinden itibaren
söz konusu harcamaların yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının % 35'ini
geçemeyeceği belirlenmişti. Ancak, bent hükmü ile bakanlar kurulunun bu oranı sıfıra kadar
indirmeye kanuni oranına kadar yükseltmeye yetkili kılınması nedeniyle, bakanlar kurulu bu
konudaki yetkisini % 35 yerine % 23 olarak saptamakta kullanmış ve bu konudaki 1.4.1994
gün ve 94/5371 sayılı karar 5.4.1994 gün ve 21896 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.
Harcamaların indirilmesi için sadece indirilebilecek oranların saptanması yetmemekte ayrıca
bu harcamaların aşağıda belirtilen koşullarda yapılmış olması gerekmektedir:
1- Eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları Türkiye'de yapılmalı,
2- Bu harcamalara ilişkin belgeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek
veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmeli,
3- Harcamalara ilişkin tevsik belgelerinin de işverene verilmesi gerekmektedir.
Görüldüğü üzere yasanın ilgili bent hükmü kanunun genel çerçevesini çizmekle birlikte
uygulamaya ilişkin usul ve esasların tesbiti konusundaki yetki Maliye Bakanlığına verilmiştir.
Bugüne kadar Maliye Bakanlığı henüz bu yetkiyi kullanmadığından yapacağımız
açıklama ve örnekler de ana ilkelerle bağımlı olacaktır.
HARCAMA İNDİRİMİ YOLUYLA SAĞLANAN KATKININ
SOMUT ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI
ÖRNEK 1:
Yıllık ücret vergi matrahı 100.000.000.-TL olan bir ücretli çalışanının 15.000.000.-TL
çocuklarının eğitim harcamaları 10.000.000.-TL sağlık harcaması (hastane, doktor, ilaç
ödemeleri) 25.000.000.- yiyecek ve giyim harcamaları, 25.000.000.-TL de kira harcaması
vardır. Buna göre bu ücretlinin durumu şöyle hesaplanmış:
Yapılan harcama tutarı: 15.000.000 + 10.000.000 + 25.000.000 + 25.000.000 =
75.000.000.-TL harcama toplamının . ancak 1 /3'ü dikkate alınabileceğinden burada
75.000.000.-TL nin tamamı değil ancak 1 /3'ü olan 25.000.000.-TL göz önünde
bulundurulacaktır. Fakat bu 1/3 olan 25.000.000.-TL ücretin % 23 ünü geçemeyeceğinden
matrahtan indirilmesi gereken miktar 25.000.000.- TG de olmayacak, saptanan oran
tutarındaki 23.000.000.-TL olacaktır. Dolayısıyla bu miktar üzerindeki harcamalar indirimde
dikkate alınmayacaktır.
Şimdi de indirimin ücretliye sağladığı maddi olanağı hesaplayalım.
Yasa hükmünde, bu indirimde dikkate alınmak suretiyle hesaplanan vergi ile mükellefin o
yıl içinde tevkif suretiyle ödediği vergi tutan arasındaki farkın, ücretlinin ertesi yılda
ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade
edilir denilmektedir.
Örneğimizde harcamaların 1994 yılında yapıldığını varsayarak açıklamamıza devam
edelim.

Vergi matrahı 100.000.000.-TL olan ücretin harcamalara ilişkin indirimden önceki vergisi
193 sayılı yasanın 103. madde hükmüne göre (dilimler dikkate alınarak hesaplanmıştır).
75.000.000 için % 25 ten 18.750.000.-TL
25.000.000 için % 30 dan + 7.500.000.-TL
Toplam 26.250.000.TL
Aynı ücretlinin 23.000.000 harcama indirimi uygulaması suretiyle hesaplanacak vergi ise
75.000.000 için % 25 ten 18.750.000.-TL
2.000.000 için % 30 dan + 600.000.-TL
19.350.000.-TL olacaktır.
Bu durumda ücretlinin ertesi yıl da ücreti üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin
mahsubunda dikkate alınacak vergi farkı (26.250.000.- 19.350.000.-) 6.900.000.-TL olacaktır.
ÖRNEK 2:
X A.Ş.' nde genel müdür olarak çalışan ücretlinin 1994 yılı ücret toplamı 500.000.000.TL'dir.
Bu ücretlinin 1994 yılında 100.000.000.-TL' lik sağlık harcaması, 250.000.000.-TL' lik
gıda ve giyim harcaması, 60.000.000.-TL'de kira harcaması vardır.
Buna göre ücretlinin durumu aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
YAPILAN HARCAMA TUTARI: 100.000.000 + 250.000..000 +
70.000.000 = 420.000.000.-TL
DİKKATE ALINACAK TUTAR:
(420.000.000 1/3=)
140.000.000.-TL'dir. Ancak bu miktar ücretin % 23'ünü geçmeyeceğinden, matrahtan
indirilecek tutar olarak (500.000.000.- % 23) 115.000.000.-TL dikkate alınacaktır.
1994 YILI GELİR VERGİSİ TUTARI:
(1993 sayılı GVK' nun 103. maddesindeki oranlar dikkate alınmıştır.)
75.000.000
% 25 = 18.750.000.75.000.000
% 30 = 22.500.000.150.000.000
% 35 = 52.500.000.+ 200.000.000
% 40 = + 80.000.000.500. 000. 000
173. 750. 000. HARCAMA İNDİRİMLERİNDEN SONRAKİ VERGİ
115.000.000.-TL harcama indirimi uygulanmak suretiyle hesaplanacak gelir vergisi:
75.000.000
150.000.000
+ 85.000.000
385.000.000

% 25 = 18.750.000.% 35 = 52.500.000.% 40 = + 34.000.000.127.750.000.-

75.000.000

% 30 =

22.500.000.-

1995 YILINDA DİKKATE ALINACAK VERGİ FARKI
1994 yılı gelir vergisi:
173.750.000.
Harcama indirimli hesaplanan vergi - 127.750.000.Lehte fark 046.000.000.-TL
(Ücretlinin ertesi yılda ücreti üzerinden hesaplanacak gelir vergisi mahsubunda dikkate
alınacak vergi farkı)
Verilen örneklerden anlaşılacağı üzere; ücretliye yapılan harcama indirimi yoluyla sağlanan
fayda vergi farkı kadar olup, bu da mahsubun yapıldığı dönemin ücret gelirini mahsup miktarı
kadar artıracaktır.
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ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİDE GRUPLAR
VE GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER
Süleyman BİLGE
SMMM
GİRİŞ:
Örgütlerdeki gruplar, pek çok mitolojiye konu olmuş ve pek çok yıldırımları üzerine
çekmişlerdir. Örgütlerde gruplaşma evrensel bir durum olmasına rağmen, ekip çalışmasına ve
komitelere pek de önem vermeyen bazı yöneticiler, işlerin gruplar tarafından değil de bireyler
tarafından yapılmasından büyük gurur duyarlar. Buna karşılık, diğer bir yöneticinin de tüm
önemli kararları grup içinde almaktan ve ekip çalışmasına ağırlık vermiş olmaktan aynı
derecede gururlandığını görürsünüz. Kişilerin, grubun ne olduğu ve bir grubun ne şekilde
etken olacağına ilişkin görüşleri birbirlerinden büyük farklılıklar gösterir. Grup fikrine karşı
olanlarca yapıla gelmiş bir espri vardır. "Deve, bir komite tarafından ortaya çıkarılmış bir
attır." derler.
Bir grubun büyüklüğü ne kadardır ve grubu tanımlayan özellikler nelerdir? Belirli bir
amaçtan veya belirli bir görüş noktasından bağımsız bir grup tanımı yapmak, çoğu kez güç
olmaktadır. Burada, örgütlerdeki psikolojik sorunları incelediğimizden, grubu psikolojik
bir görüş açısından tanımlamak uygun olur.
Grubun Tanımı:
Psikolojik bir grup (1) birbirleri ile etkileşimde bulunan, (2) psikolojik olarak birbirlerinin
varlığından haberdar olan ve (3) kendilerini bir grup olarak algılayan herhangi bir
büyüklükteki insan topluluğudur.
ÖRGÜTLERDEKİ GRUPLAR ARASI SORUNLAR:
Örgütlerdeki gruplara ilişkin en önemli sorun, bunların gerek örgütsel amaçlar ve
gerekse grup üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamada nasıl etken hale getirileceğidir. İkinci ana
sorun gruplar arası ilişkilere ve koordinasyona bir zarar getirmeksizin, grupların birbirlerinin
verimliliğini arttırmasına imkan veren gruplar arası koşulları sağlamaktır. Grupların kendi
amaçlarına ve normlarına olan bağlılıkları arttıkça, gruplar arası rekabet artacak, her grup
hasmının faaliyetlerini kösteklemek isteyecektir. Bu da, tüm örgüt için bir kayıptır. Bu
nedenle esas sorun, verimli ve işbirlikçi bir gruplar arası ilişkiler sisteminin kurulmasıdır.
Gruplar Arası Rekabetin Getirdiği Bazı Sonuçlar:
A. Rekabet eden her grubun içerisinde neler olmaktadır?
1. Her grup daha sıkı bir şekilde kaynaşmakta ve üyelerinden daha fazla bağlılık görmektedir;
üyeler, kendi aralarındaki rütbe farklarını azaltmakta ve grup içi farklılıklardan bazılarını
görmezlikten gelmektedir.
2. Grup atmosferi, informel, keyfi ve eğlenceye dönük olmaktan çıkarak, işe ve göreve
yönelik olmaya başlamaktadır; görevin yerine getirilmesi daha fazla önem kazanırken,
psikolojik ihtiyaçlara gösterilen ilgi azalmaktadır.
3. Liderlik, demokratik olmaktan çıkarak otokratik olmaya yönelmektedir; grubun otokratik
liderliğe karşı hoşgörüsü artmaktadır.
4. Her grup daha ileri düzeyde bir düzenlemeye ve örgütlenmeye gitmektedir.

5. "Sağlam bir cephe" yaratabilmek için gruplar üyelerinden daha fazla bağlılık ve uyumluluk
talep etmekledir.
B. Rekabet eden gruplar arasında neler olmaktadır?
1. Her grup karşısındakini tarafsız bir nesne yerine, bir düşman gibi görmektedir.
2. Her iki grupta algılamalar bozulmaktadır.Grup yalnızca kendisinin en iyi yönlerini
görmekte, zayıf yönlerini inkar etmekte ve karşıt grubun da yalnızca en kötü yönlerini
görerek, kuvvetli yönlerini görmezlikten gelmektedir; her grup diğeri hakkında kişileşmiş
olumsuz bir fikre sahip olmaktadır. Sözgelişi, "onlar, bizim olduğumuz gibi dürüst değiller"
gibi.
3. Diğer gruba olan düşmanlık arttıkça, o grupla mevcut etkileşim ve haberleşme
azalmaktadır; bu nedenle karşı taraf için birtakım olumsuz klişe fikirler geliştirmek
kolaylaşmakta ve algısal yanlışlıkları düzeltmek daha güçleşmektedir.
4. Şayet gruplar etkileşimde bulunmaya zorlanırsa (sözgelişi, üyeler bir görevle ilgili olarak
karşıt görüşleri kınayan ve kendi grupları lehinde konuşan temsilcileri dinlemek zorunda
bırakılırlarsa), her grup kendi temsilcisini daha dikkatle izleyecek, diğer grup temsilcisini ise
dinleyip yalnızca onun hatalarını yakalamaya çalışacaktır. Başka bir deyişle, grup üyeleri
kendi durumlarını ve klişeleşmiş fikirlerini destekleyen kimseleri dinleme eğilimindedirler.
Örgüt içindeki çatışmaların büyük bir kısmı kaybetmek veya kazanmakla sonuçlanmaktadır.
Bu nedenle de bunların sonuçlarını incelemekte özel bir yarar vardır.
C. Galibin Durumu:
l. Galip gelen grubun birbirine bağlılığı devam eder ve hatta artar.
2. Galip grupta, gerilim ve mücadele ruhu azalır, kendi durumundan hoşnut, keyifli ve neşeli
olmaya doğru bir eğilim belirir. (Buna "rehavet" durumu diyebiliriz).
3. Galip grupta, grup içi işbirliğinin, üyelerin ihtiyaçlarına verilen önemin artmasına, iş ve
görevin yerine getirilmesine verilen önemin azalmasına doğru bir gidiş görülür.
4. Galip grup kendinden memnun bir duruma girer ve kendi hakkında beslediği olumlu klişe
tipin ve "düşman" grup hakkında beslediği olumsuz klişe tipin bir defa daha doğrulandığına
inanır. Onlar için, algılan yeniden değerlemek veya gruptaki faaliyetleri yeniden gözden
geçirip iyileştirmek için pek bir neden kalmamıştır.
D. Mağlubun Durumu:
1. Verilen kararda bir belirsizlik var ise (sözgelişi, kararı hakem vermişse veya oyun
yakın puanlarla son bulmuşsa) mağlubun kaybetmiş olduğu gerçeğini reddetmek veya tahrif
etmek yolunda kuvvetli bir eğilimi olacaktır. Mağlup "hakemler taraf tutuyor", "hakemler
getirdiğimiz sonucu anlayamadılar", "oyunun kuralları bize açıkça anlatılmamıştır", "önemli
bir noktada şansımız ters gitmemiş olsaydı, kazanırdık" gibi psikolojik kaçış yolları
bulacaktır.
2. Mağlup olduğunu kabullenen grupta bir çözülme başlar, çözümlenmemiş
anlaşmazlıklar su yüzüne çıkar patlak verir. Bunların hepsi, mağlubiyete bir neden bulmak
içindir.
3. Mağlup grup daha fazla gergin, daha fazla çalışmaya hazır ve suçlayacak birini veya
bir şeyi bulmak için daha büyük bir çaba içindedir. Suçlanacak olan, lider grubun kendisi,
aleyhlerine karar veren hakemler veya oyunun kuralları olabilecektir. (Buna "saldırıya geçme"
durumu diyebiliriz).

4. Mağlup grupta, grup içi işbirliğinin ve grup üyelerinin ihtiyaçlarına verilen önemin
azalması ve daha çok çalışarak kaybın telafi edilmesine doğru bir eğilim vardır.
5. Mağlup taraf, bir grup olarak kendini daha iyi tanımaya çalışacaktır. Çünkü kendi
hakkındaki olumlu klişe düşünceleri ile karşıt grup hakkındaki olumsuz klişe düşünceleri,
mağlubiyet nedeniyle altüst olmuştur. Bu da algıların yeniden değerlemesini gerektirecektir.
Sonuç olarak mağlup, kaybettiğini ancak realist bir şekilde kabullendikten sonra örgütlemeye
gidecek ve grup üyeleri birbirine bağlı olacak ve etkili bir biçimde çalışacaklardır.
Kazanma-kaybetme durumunda en çok görülen tepki, mağlubun kaybettiğine inanmaması
ve gruplar arası gerilimin, mücadeleye girmeden önceki safhaya kıyasla daha yüksek
olmasıdır.
Gruplar Arası Rekabetin Olumsuz Sonuçlarının Azaltılması ve Birleşmesi
Bazı durumlarda, gruplar arası rekabetin getirdiği yararlar rekabetin olumsuz
sonuçlarından daha fazla olmaktadır. Bölümler arası koordinasyon zarar görse bile,
birbirleriyle mücadele durumunda kalmış çalışma gruplarının veya kendi içerisinde birbirine
bağlı, sadık üyelerden oluşan bölümlerin bulunmasında bazı yararlar vardır. Yine de, birçok
durumlarda rekabetin olumsuz sonuçları ağır basmakta ve yönetim gruplar arası gerilimi
azaltma yollan aramaktadır. Göreceğiniz gibi, sorun, gruplar arası sürtüşmeyi azaltma
yollarını bilmemekten değil en etken yöntemlerden bazılarını uygulayamamaktan
doğmaktadır.
Gruplar arası rekabette ortaya çıkan temel sorun, hedeflerin çatışması ve gruplar
arasındaki etkileşim ve haberleşmenin bozulmasıdır. Böyle bir bozulma ise yanlış
algılamalara ve grupların birbirleri hakkında olumsuz bazı klişe fikirlere sahip olmasına yol
açmaktadır. Bu nedenle, çatışmayı önlemedeki başlıca strateji, grupların üzerinde anlaşmaya
varabileceği hedefler bulmak ve gruplar arasında etkili bir haberleşmeyi sağlamak olacaktır.
Bu stratejinin taktikleri, aşağıda verilenler arasında herhangi bir kombinasyon yaparak veya
birleşerek tek bir grup haline gelerek uygulanabilir:
Ortak Bir Olguya Karşı Birleşmek. Sözgelişi, her birlikteki rakip takımlar bir yıldızlar
takımı oluşturacak şekilde ligler karşısında birleşebilir.
Olağanüstü bir hedefi ortaya koymak. Rakip grupların birlikte çalışmasını gerektiren
yepyeni bir görev veya gruplar arası sürtüşmeyi analiz etme veya azaltma veya tek bir grup
olma gibi bir görev bu türdendir. Birleşmekten kuvvet doğar.
Yararlanılan Kaynak:
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 167 Örgütsel Psikoloji

KUYUMCULUKTA STOPAJ
UYGULAMASI
Ş. Ömer BEKAR
SMMM
Bilindiği gibi çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 3946 sayılı kanun 26.12.1993
günü kabul edilerek 30.12.1993 tarih ve 21804 sayılı mükerrer Resmi Gazete' de
yayınlanmıştır.
Bu kanunun içindeki bizim makalemizin konusunu teşkil eden madde ise vergi tevkifatı
ile ilgili olan 22 nolu maddedir. Bu maddenin yürürlük tarihi: 1.1.1994'tür.
22/ l3.te: "Götürü usule tâbi olan ticaret ve serbest meslek erbabına esnaf muaflığından
yararlananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için GİDER PUSULASI karşılığında
yapılan ödemelerden "... % 25 vergi tevkifatı yapılır denilmektedir.
Bakanlar Kurulu 30.12.1993 tarihli ve 93/5148 sayılı karan ile bu oranlan yeniden tespit
etmiş ve yine bu kararın 13. bendinde yukarıda belirttiğimiz ödemelerin oranını;
a) Mal alımları için % 5
b) Hizmet alımları için %10 olarak belirtmiştir. (Resmi Gazete 31.12.93, sayı: 21805).
Daha sonra bu konuyla ilgili olarak 1. Şubat 1994 tarihinde 21836 sayılı Resmi Gazete'
de Maliye Bakanlığı tarafından 225 sıra nolu "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"
yayınlanmıştır. Bu tebliğ özet olarak gider pusulalarının ihtiva edeceği bilgileri ile şekil
şartlarını sıralamakta ve bir de gider pusulasının şeklen örneğini vermektedir. Tebliğin 3.
maddesinde "Gider pusulası en az iki örnek olarak düzenlenecektir. En az iki örnek
düzenlemeyen ve yukarıda bilgileri (ki bu bilgiler; işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutan,
toplamı, vergi oranları vb. ile matbaa veya notere ait bilgilerdir) eksik olan gider pusulası hiç
düzenlenmemiş sayılacaktır".
Tebliğin 5. maddesi ise: "Ellerinde daha önce bastırılmış veya tasdik ettirilmiş gider pusulası
bulunan mükellefler 1.3.1994 tarihine kadar bu belgelerini kullanabileceklerdir. Bu
tarihten sonra söz konusu belgeler kullanılmayacaktır." denilmektedir.
Yine aynı konu ile ilgili olarak 16 Şubat 1994 tarih 21851 sayılı Resmi Gazetede,
Maliye Bakanlığı tarafından 172 seri nolu "Gelir Vergisi Genel Tebliği" yayınlanmıştır. Bu
tebliğin 4. maddesinde yukarıda işaret ettiğimiz tevkifatlara ilişkin açıklamalı örneklere yer
verilmektedir. Bu tebliğin konumuzla ilgili olan kısmında Arızi kazanç yaratmayan ve sadece
servetin veya malvarlığın nakde dönüştürülmesine. yönelik olan işlemlerde, söz konusu
tevkifat yapılmayacaktır." Örneğin; "(B) şahsı beş bileziğini bir kuyumcuya satmıştı.
Kuyumcu satın aldığı bileziklerden dolayı yapacağı ödemeyi belgelemek üzere gider pusulası
düzenleyecektir. Ancak yapılan işlem, satan açısından Gelir Vergisi Kanunun 82. maddesi
kapsamında bir arızi kazanç yaratmadığından, bu ödeme üzerinden tevkifat
yapılmayacaktır." görüşleri yer almaktadır.
Tüm bu yukarıda saydıklarımızı kuyumculuk açısından özetleyecek olursak,
Kuyumcular 1.1.1994'ten 16. Şubat 1994 tarihine kadar hurda altın alımları esnasında
tanzim ettikleri gider pusulalarında %5 oranında tevkifat yapacaklar ancak 16.2.1994'ten
itibaren de, ellerinde bulunan eski gider pusulalarını kullanamayıp yenilerini tasdik
ettireceklerdir.

Maliyenin yetkili yoklama memurları mükelleflerin bu yönden de belgelerini kontrol
etmekte ve gider pusulaları ile ilgili tutanakta, gider pusulasının kanuna uygun olarak tanzim
edilmediğinden bahisle gider pusulasının kanuna uygun olarak tanzim edilmediğinden bahisle
(ki bu gider pusulası kuyumcular için özel olarak tarafımdan hazırlanmış vergi stopajı hariç
istenilen tüm bilgileri ihtiva etmektedir.) %5 oranında stopaj kesintisinin yapılmadığı tesbit
edilmiştir. Denilmekte ve de 1.3. 1994'ten sonra tanzim edilmiş olan gider pusulalarının
dökümü yapılıp ceza uygulanması gerektiği alenen olmasa da ifade edilmektedir. Ancak bu
yazı kaleme alındığı zamana kadar da henüz bir ceza gelmemiştir.
Burada benim kavrayamadığım daha doğrusu sorup öğrenmek istediğim birkaç husus
vardır, o da şudur:
1) 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe konulup 16.2.1994 tarihinde, yani 45 gün sonra tamamen
kaldırılan bir uygulama için (sadece stopaj yapmadığı gerekçesiyle) mükellef aleyhine olan
ceza uygulaması yapılacak mıdır?
2) 225 sıra nolu VUK. Genel Tebliği 5. maddesine rağmen (yukarıda bu madde yazılmıştır)
kuyumcular ellerinde bulunan tasdikli gider pusulalarını kullanmaya devam ederlerse (zira
örnekteki gider pusulasının vergi stopajı ile ilgili kısım onları hiç ilgilendirmiyor.) Bu belgeler
de "Yok hükmünde" mi mütalaa edilecektir?
3) Yukarıda bahsettiğim tutanağa istinaden ileriki bir tarihte ceza kesilir ve mükellefe tebliğ
edilirse bu haksız ve mesnetsiz bir uygulama olmaz mı? (Zira kanunlar lafzı ile değil özü ile
hüküm ihtiva ederler.)
Sonuç olarak bu tebliğler bu kanunlar hazırlanırken, bunu hazırlayanlar geri adım atacaklarına
lütfen bizim kurumlarımıza danışsalar da gerek onlar gerekse bizler bu zahmet ve külfetlere
katlanmasak olmaz mı?

3568 SAYILI YASANIN "BAĞIMLI ÇALIŞANLARA"
GETİRDİKLERİ, GÖTÜRDÜKLERİ...
Orhan ARABACIOĞLU
SMMM
Uzun yıllar süren uğraşı ve beklemeden sonra kanunlaşan 3568 sayılı yasamızın çıkması
hepimizi son derece memnun etmişti.
Ancak ilk fırtına dindikten hemen sonra, yasa enine boyuna incelemeye başladıktan
sonra gördük ki bir sürü olumsuzlukları, eksik ve yanlış tarafları var. Bu yanlış ve
eksikliklerden en fazla nasibini almış olan da ne yazık ki biz Bağımlı Çalışan Meslek
Mensupları olmuşuz...
Amacımız hiçbir zaman bürosu olan ve serbest çalışan belgeli meslektaşlarımızı
karşımıza almak veya "haksız rekabet" ortamı oluşturmak değildir. Ancak; 3568 sayılı yasaya
bir bütün olarak bakıldığında, içinde eksik olan veya eğri duran tuğlaları da yerli yerine
oturtmak gerektiği düşüncesindeyim.
Öncelikle yasanın ismi bana ters gelmektedir. "Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir" ne demektir? Benim bildiğim; Muhasebeci Muhasebecidir, Mali Müşavir
Mali Müşavirdir. Bu unvanların önüne "Serbest" tanımlamasının gelmesinin kime ne yararı
vardır? Anlamakta zorluk çekiyorum. Bağımlı çalışan bir meslek mensubumuzun unvanı
sorulduğunda kendisini Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak
ifade etmesi de ayrıca bana komik gelmektedir.
Diğer hiçbir serbest meslek mensubu için bu durum söz konusu değildir. Siz hiç Serbest Mühendis -, -Serbest Doktor-, - Serbest Veteriner-, -Serbest Mimar-, -Serbest Eczacıdiye bir tanımlama veya bir unvan duydunuz mu?
Yasaya göre bağımlı olarak çalışan meslek mensupları unvanlarını kullanamazlar. Yine
diğer serbest meslek erbabından örnek verirsek; bir kamu veya özel kuruluşta bordrolu olarak
çalışan avukat veya kendi özel bürosu olan avukat da kendisini "Avukat" olarak
tanımlayabilmekte ve bu unvanını kullanabilmektedir. Doktor da öyle, mühendis de öyle,
diş hekimi de öyle... Hatta bilfiil mesleğini icra etmese bile kullanabilmektedir. Önceki
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Nurettin Sözen'in Prof. Dr. unvanını başkanlık
yaptığı dönemde bile kullandığı (doğrusu da budur zaten) hepimizin hafızasında olan en canlı
bir örnektir sanırım...
Bordrolu ve bağımlı olarak çalışan meslek mensupları, sigortalı olarak çalıştıkları
dönem içerisinde, haricen ayrıca bir büro açarak, mükellefiyetini tesis ettirerek bu mesleği ifa
edemezler. Gerçekte örnekleri olsa bile birden fazla işyerinde bordrolu olarak çalışamazlar.
Ancak bir doktor bordrolu olarak çalıştığı bir hastane veya sağlık kurumundaki mesaisi
bittikten sonra pekala özel muayenehane açarak, serbest de çalışabilmektedir.
Aynı şekilde bürosu olan ve serbest çalışan meslek mensubu arkadaşlarımız da isterlerse
ayrıca bir işyerinde maaşlı olarak çalışabilmelidirler bence.
Bu durumun; "haksız rekabete yol açar" düşüncesi ve endişesi ise bence daha büyük
şeylere yol açmaktadır. Ne gibi mi? Hem bu işin pratikte olduğu gibi gizlice yapılmasına
ortam oluşturulmakta hem de vergisi ödenmeyen kazanç sağlanmasına çanak
tutulmaktadır.

"Defterlerinizi Ruhsatlı ve Belgeli muhasebecilere emanet ediniz" şiarının ne kadar
doğru ve yerinde bir tesbit olduğunu ve bunun mücadelesini vermenin de ne kadar gerekli
olduğunu kabul etmemek mümkün değildir.
Ağırlıkla "Kaçak Muhasebecilere" yönelik olan bu sloganın içeriğinden ben, bağımlı
çalışanlar için de bir mesaj çıkartmak istiyorum.
Cirosu, kârı ne olursa olsun, irili ufaklı tüm işyerlerinin defterlerinin ruhsatlı
muhasebeciler tarafından tutulmasını isterken, büyük bir şirketin, fabrikanın veya holdingin
defterlerinin belgesiz, bordrolu bir muhasebeci tarafından tutulmasında hiç bir sakınca veya
mahzur yok mudur?
Bir küçük bakkal veya kahvehanenin defterlerinin belgeli ruhsatlı ehil meslek mensupları
tarafından tutulmasını ne kadar savunuyorsak, İthalat-İhracat, Dış Ticaret, İmalat vs. gibi ağır
ve yoğun işlemlerin, sorumlulukların bulunduğu büyük bir anonim şirketin muhasebesinin
yürütülmesi için, hiç bir ruhsat ve belge aranmaması da o kadar garip ve yanlış değil midir?
Sorunlar ve konuşulacak şeyler bunlarla bitmiyor tabi ki:.. Ancak bunları bile gündeme
getirmek, çözümler yaratmak bir platform oluşturmak gerekli en azından.
Bunun için de; bir araya gelmek, nicelik ve nitelik oluşturmak, meseleye sahip çıkmak
gerekiyor. Ne yazık ki İstanbul Odamıza kayıtlı 11.000 civarında meslek mensubumuzun
yarıdan daha fazlasının bağımlı çalışanlar olmasına rağmen ve de bu konuda Odamızın tüm
iyi niyetine karşın, 3-5 kişilik komisyon çalışmalarından ileriye gidilememektedir. Ve bu
nedenle de bir arpa boyu bile yol alınamamıştır.
Ne yapalım? Bundan sonra da bir şeyler yapılamazsa bugüne kadar olduğu gibi, bundan
sonra da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Belgem çekmecemin en nadide (!) köşesindeki
yerini korumaya devam eder, olur biter...

GERİ SATIN ALMA SÖZLEŞMELERİ
-REPOS(REPURCHASE AGREEMENTS)
H. Ergin CİVAN
İşletmeci
Ülkemizde yabancı bankaların öncülüğünde başlayan ve kısa sürede yatırımcıların
gözdesi olan bir yatırım aracıdır. Kısa vadeli nitelik taşıyan -minimum gecelik- bu yatırım
aracında repo yapma yetkisi olan aracı kurum ve bankalar yatırımcılara repoya konu olabilen
menkul kıymetleri satmakta, sözleşmede belirlenen tarihte belirlenen fiyattan geri satın
almayı taahhüt etmektedirler. Taahhüt edilen geri satın alma fiyatı satış fiyatından daha
yüksektir ve aradaki fark yatırımcının repo gelirini oluşturmaktadır.
Repo yapma yetkisine sahip aracı kurum ve bankalar repo işlemi için portföylerine
dahil menkul kıymetleri kullanabilmektedirler. Repo işlemini yapan aracı kurum veya
banka repoya konu olan menkul kıymeti müşteri hesabında saklamaya almaktadır. Görüldüğü
gibi bu işlem güven esasına dayalı olarak çalışmaktadır.
Repo işlemi aynı zamanda Merkez Bankası tarafından 1987 yılı Mart ayından itibaren
yapılmaktadır. Reverse repo denilen bu işlemde açık piyasa işlemlerinin aracı olarak, Merkez
Bankası bankalara geri satın almak koşulu ile Hazine bonosu ve devlet tahvili satmakta ve
böylece para piyasaları üzerinde kontrol sağlamaya çalışmaktadır.
İ.M.K.B. repo piyasasında organize şekilde repo işlemleri yürütülmektedir. İ.M.K.B' na
üye repo yapma yetkisi olan aracı kurum ve bankaların katıldıkları bu piyasada üyeler kendi
nam ve hesaplarına veya müşterileri için işlem yapabilmektedirler. Her gün saat 10.30-14.00
arasında işlem yapılan piyasada 50.000.000 ve katları şeklindeki TL. serbest piyasa
koşulları altında oluşan faiz hadleri üzerinden repo işlemi yapılmaktadır. Borsa gözetiminde
yapılan bu işlemlerde para ve menkul kıymet, takas için aynı gün en geç saat 15.00'e kadar
takas merkezine ulaştırılmış olması gerekmektedir.
Repoların belirlenmiş bir getirisi yoktur. Aracı kurumların ve bankaların nakit ihtiyacı,
yatırımın miktarı ve vadesi, piyasada oluşan faiz hadleri repoya uygulanacak olan oran
üzerinde etkili olmaktadır.
Uzun süre hukuki çerçevesi belirlenemeyen repo işlemleri 31/7/1992 tarihli resmi
gazetede yayımlanan tebliğ ile yasal bir statüye sahip olmuştur. Reponun yasal
düzenlemesinin yapılamamasının nedeni, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracı kurumların
geri satın alma taahütü verememesidir. Bu yasağın tekrar düzenlenmesi ile herkes tarafından
bilinen ve yapılan repo işlemleri kayıtlara kesin alım ve kesin satım olarak geçmekten
kurtulmuştur.
Yatırımcıların en çok sevdiği yatırım aracı haline gelen reponun yılbaşında % 5 oranında
vergiye tabi olacağının açıklanması tepki ile karşılanmıştır. Kısa sürede repo gelirlerinin
tekrar vergi kapsamının dışına çıkması sağlandı. Fakat Şubat ayı içinde yaşanan ve bütün
finansal piyasaları alt-üst eden dalgalanma repolar para arzı kontrolünü imkansız hale getirdi.
5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan istikrar tedbirleri bu olumsuzluğu gidermek için repo
işlemlerine yeni bir düzenleme getirdi.Varlığa dayalı menkul kıymetler ve A tipi yatırım
fonları repoya konu olan menkul kıymet kapsamından çıkarıldılar. Repo işlemlerinde teyit
formu yerine dekont düzenlemesi getirildi. Repo konusu olan menkul kıymetin müşteriye

fiziki teslimi kaldırılarak işlemlerin müşteri hesabına kayıt edilmesi esası getirildi. Repo
yapmaya yetkili aracı kurum ve bankalar kendi mülkiyetleri dışındaki repoya esası getirildi.
Repo işlemleri repo yapan aracı kurumun öz kaynaklarının 20 katı ile sınırlanmıştır. Yeni
kararlar ile bu limiti belirleme yetkisi TCMB' ne devredildi. Repo işlemleri daha önce
bilançoda nazım hesaplarında izleniyordu. Bu değiştirilerek bilançoda ayrı bir kalemde repo
işlemlerinden doğan yükümlülüklerin gösterilmesi zorunluluğu getirildi. Repo işlemlerinde
de denetleme mercii olarak SPK' nin yanı sıra TCMB' de eklendi.

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN
ÜLKELERDE KAYITDIŞI
EKONOMİNİN KAPSAMI
Y.Doç. Dr. Nuray ALTUĞ
M.Ü.İ.İ.B. Fakültesi Öğr. üyesi
Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) bir ekonomide bir yıl içinde üretilen nihai mal ve
hizmetlerin parasal değerleri toplamını gösterir. GSMH, ekonomilerin gelişimlerini izlemekte
kullanılan ve ekonomilerin birbirleriyle mukayese edilebilmesini sağlayan bir ölçüttür. Kayıt
dışı ekonomi ile ifade edilen ise bu bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerden GSMH
hesaplarına girmeyenlerdir.
Bu çalışmanın amacı, GSMH hesaplarına girmeyen bu kayıt dışı ekonomik aktiviteler
ve neden kaynaklandıklarına açıklık getirmektir.
Çalışma, GSMH' nın ekonomik üretimin tüm gerçeğini yansıtmadığı, kayıt dışı
ekonomi kavramı, kayıt dışı ekonominin analizi bölümlerinin derlenmesiyle oluşturulmuştur.
1. GİRİŞ
Günlük muameleleri gerçekleştirmek için istediğimiz para, bir değişim aracı fonksiyonu
taşır ve aynı zamanda hesap birimidir ve para bir servet depolama aracı olarak hizmet görür.
Fakat likiditesi paraya yakın, yüksek faiz getirisine sahip Hazine bonosu gibi servet biriktirme
araçları da mevcuttur. Bu nedenlerle para, zenginliğin birikimi olarak kullanılmaktan daha
Çok değişim aracı ve hesap birimi olarak elde tutulur. Bununla beraber, para zenginliğin
biriktirilmesinde, bazı nedenlerle ve bazı koşullar altında caziptir. Paranın yapısında
barındırdığı özellikler vergiden kaçınma, uyuşturucu trafiği, kaçakçılık gibi yasadışı
işlemlerle uğraşan insan ve firmalar için çok değerlidir. Vergi idarelerinin, nakit olarak
yapılan muamelelerin izini takip edip yakalaması çok zordur. Benzer olarak, otoritelerin,
örneğin uyuşturucu parası gibi bir yasadışı zenginliği, banka hesabı veya tahvillerde
tutulmaktan ziyade elde tutulması durumunda ortaya çıkarmaları çok zordur. Anlaşılacağı
gibi, "underground ekonomi" olarak adlandırılan yasadışı faaliyetlerin büyüklüğünü ölçmek
çok zordur. Bir diğer üzerinde durulması gereken nokta, gelişmekte olan ülkelerin yüksek
enflasyon, istikrarsızlık yaşanan dönemlerinde iç finansal varlıkların elde tutulmasından daha
çok dövize yatırım yapılmasıdır. Bu ülkelerin insanları "black market" yoluyla dövize veya
yüksek işlem maliyetleriyle faiz taşıyan döviz değerli varlıklara ulaşabilirler. Belirtilen
iktisadi koşullarda döviz, yerel nüfusta mevcut diğer varlıklara hakim olur ve daha çok yatak
altında yani ekonomik dolaşımın dışında tutulur. "Nakit İkâmesi” terimi yerel halkın
zenginliğinin bir bölümünü yabancı para-döviz olarak tutmaları durumda verilir. Aşırı
istikrarsızlık dönemlerinde halk, gerçekte yabancı para-dövizi: bir değer biriktirme aracı
olarak değil fakat değişim aracı olarak kullanmaya başlar. Yüksek enflasyon oranıyla ulusal
paranın hızla değer kaybetmesi, elde tutulmasını çok maliyetli hale getirebilir ve kabul edilen
döviz özellikle büyük işlemlerde ikinci bir değişim aracı olarak kullanılır.
Bireylerin zenginliğinin bir bölümünü para olarak tutmalarının diğer bir nedeni finansal
kuruluşlara olan şüpheleridir. Finansal güvensizlik dönemlerinde halkın mevduatlarını
çekmek için bankalara koşmaları paranın ekonomik dolaşımdan çıkmasına neden olur.
Yasadışı faaliyetlerin büyüklüğünü ölçmek zenginliğin elde tutulması nedeniyle çok zordur.
2. GSMH EKONOMİK ÜRETİMİN TÜM GERÇEĞİNİ YANSITIR MI?
GSMH, ekonominin tüm gerçeğini yansıtmaz. Çalışmalar, pek çok mal ve hizmet üretiminin
asla hesaplamalara girmediğini ve GSMH' nın gerçek değerinin altında olduğunu gösterir.

Örneğin, pek çok mal ve hizmet piyasalarla alınıp satılmadığından hesaplara intikal
etmemişlerdir. Bu gibi piyasasız ve ölçülmemiş üretim, insanların arabalarını tamir etmeleri,
kendi evlerini boyamaları veya kendi elbiselerini dikmeleri gibi işlemlerdir. GSMH hesapları
parasal olarak ifade edilen mal ve hizmetleri içerdiğinden; yeni bir sıranın satın alması GSMH
hesaplarına girerken eğer bunu siz kendiniz eski malzemeden yaparsanız hesaplara girmez.
Aktif üretimi sağlayan aktiviteler ekonomiyi iyileştirir ve daha da iyiye gidişini sağlar. Fakat
ödemeyi içermediğinden GSMH hesaplarına alınmazlar. Eğer aynı amaçlarla aynı işlerin
yapılması için para harcanmış olsaydı, bu işlerin parasal değeri GSMH hesaplarına intikal
etmiş olurdu. Örneğin, eğer kendi arabanızın lastiğini değiştirirseniz bunu GSMH hesapları
içermez, fakat servis istasyonunda lastiğinizin değiştirilmesi için ödemede bulunursanız bu
hizmetin parasal değeri GSMH hesaplarına intikal eder. Yine bir diğer örnek bir bahçıvan
kiralayarak bahçenizin bakımını yaptırdığınızda GSMH hesaplarına geçerken, eğer bahçenizin
bakımını kendiniz yaparsanız geçmemesidir. Parasal muameleleri içermeyen pek çok mal ve
hizmet GSMH hesaplarına girmez. Bununla beraber bu muameleler yaşam standartlarımız
için önemlidir ve yaşam standartlarımız için önemli gösterge olan GSMH'nın tüm gerçeği
yansıtamaması önemli bir noksandır.
Paraya konu olmadığı için GSMH hesaplarına girmeyen, icra edilen çalışmaların klâsik
örneği; yemek pişirmek, temizlik yapmak, alışveriş yapmak, çocuk bakımı, vs. gibi tipik
günlük işlerdir. Bu gibi görevlerin yapılması için bir kişinin kiralanması durumunda yapılacak
parasal ödemelerin GSMH'yı ne kadar yükseltebileceği göz önüne alınabilir. ABD'de günlük
ev işlerinin parasal değerinin GSMH' sının % 30'u civarında olduğu tahmin edilmektedir(1).
Internal Revenue Service ve diğer kurumlar tarafından tahmini yapılan milyarlarca dolarlık
hizmet değeri, "underground" veya "subterranean" ekonomi olarak trampa edilir. Bir dişçi
ağız cerrahisi hizmetini bazı finansal tavsiyelerle trampa edilmek üzere yapabilir. Bir hukukçu
yasal bir çalışmayı bir okul öğretmeni için çocuğunun özel dersi karşılığı olarak
gerçekleştirebilir. Ayrıca son yıllarda bazı yasal takas organizasyonları vasıtasıyla farklı
ustalık hünerlere sahip, tesisatçı, hukukçu, tamirci, marangoz, dişçi ve buna benzer
mesleklerde bireyler nakit karşılığı olmaksızın organizasyon kredisine dayanarak birbirleri
için hizmet akt etmektedirler. Değerinin GSMH'nın %10-15'i civarında olduğu tahmin edilen
bu faaliyetler "underground ekonomi"de yer almaktadır(2).
Diğer ölçülmeyen üretim tipleri içinde, nakitle yapılan ve ulusal gelir hesaplarına
yansımayan küçük işler yer almaktadır. Bunlar; çim kesilmesi ve kar kürenmesi gibi ve
tesisatçılar, boyacılar, ev bakıcıları gibi meslek sahiplerinin ek işte çalışmalarıdır. Üretim
faaliyetleri toplam olarak büyük rakamlara ulaşan bu işler nakit veya hizmet takası
karşılığında yapılmaktadır.
Genel olarak daha fazla mal ve hizmet üretimi yoluyla yaşam standartlarının
yükseltildiği düşünülür. GSMH belli bir dönemde genellikle bir yıl olarak alınır, üretilen
nihai mal ve hizmetlerin parasal değeri olarak hesaplarıır ve ekonomilerin karşılaştırılmasında
veya bir ekonominin yıllar itibariyle gelişiminin izlenmesinde veya ekonomilerin yaşam
standartlarının, -seviyelerinin ölçülmesinde de gösterge olarak kullanılır. Bu nedenle önemli
bir ölçüt olan GSMH rakamlarının yansıttığı gerçekler önemlidir.
GSMH rakamları, yapılan her üretim paraya konu olmadığından bütün üretim
aktivitelerinin yansıması olmadığı gibi üretilen bazı mal ve hizmetler de yaşam standartlarının
yükseltilmesini direkt olarak etkilemez. Yiyecek, yeni ev, otomobil, elbise, tıbbi bakım
malzemeleri ve çok sayıda diğer tüketim mal ve hizmetlerinin tüketilmesiyle sağlanan yaşam
standardı ve refah artışı yanında ulusal gelir hesaplarına giren; tank, gemi, mermi ve silah gibi
askeri üretim, toplumu korumasına rağmen direkt olarak refah artışı-yaşam standardı
yükseltici etki yaratmaz. Ekonomilerin karşılaştırılmasında GSMH rakamlarından
yararlanırken, bu
ekonomiler içinde yer alan "underground ekonomiler"in kapladığı

büyüklüğe dikkat edildiği kadar GSMH'nin farklı yıllarda üretilen mal ve hizmet türlerinin de
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İki ülkenin yaşam standartları karşılaştırılması
yapılırken GSMH rakamlarından yararlanılıyorsa, eğer bir ülke yüksek oranda askeri iken
diğeri değilse bu iki farklı tip ülkenin GSMH rakamları farklı mal ve hizmet üretimlerinin
değerlerini yansıttığından karşılaştırma güçtür ve önemli farklılıklar söz konusudur.
3. KAYIT DIŞI EKONOMİ KAVRAMI
"Underground" ekonomi, "Subterranean", "black", "paralel" veya "informal" ekonomi
olarak da isimlendirilir. Bu olayın tanımlanmasında herhangi bir "consensus"a
ulaşılmamasına rağmen IME'te ekonomist Vito Tanzi, GSMH kayıtlan dışında kalan bu mal
ve hizmet üretimi aktivitelerini "underground economy" olarak isimlendirmiştir.
"Underground economy" kavramı, GSMH hesaplamalarına girmeyen mal ve hizmet
üretimini ifade etmektedir. İnsanların hesaplamalara intikâlini gizlediği faaliyetleri iki ana
başlıkta toplayabiliriz. Asli olarak yasadışı olmayan, fakat insanların vergiden kaçınmak için
veya göçmenlik yasaları ve, diğer devlet düzenlemeleri nedeniyle bazı devlet yararlarının
kaybından korunmak için bildirmekten kaçındıkları üretim faaliyetleri ve asli olarak kendileri
yasadışı olan uyuşturucu, fuhuş, kumar gibi üretim faaliyetleri kayıt dışı ekonomi ne kadar
geniştir ve nasıl ölçülebilir. Tabii olarak yapılarından dolayı ölçülmesi zor verilerdir. Bu
nedenle yapılan ölçümlemeler geniş bir sıralama içinde verilir. ABD için geleneksel rakam
GSMH'sının %3-4'ü civarındayken radikal olarak GSMH' sının % 33'ü civarında tahmin
edilmektedir. Bu, Kanada için GSMH'sının %4'ünden %25'ine kadar, İtalya için %8'den
%33'e kadar tahmin edilmektedir(3).
ABD için yapılan en geniş tahminler elde tutulan para temeline dayanılarak yapılır. Tez,
"black market" işlemlerinin nakit kullanılarak sürdürüldüğüdür. Bankada mevduat olarak
tutulan nakitlerin 1959'da %25'ten 1984'te %40'a yükselmesine kayıt dışı ekonominin artan
hissesi gerekçe gösterilmektedir. Bununla beraber, banka mevduatları nakit rasyosunun
1984'ten beri düştüğü izlenir. Alternatif tahminler ve GSMH hesaplamalarının birbirinden
bağımsızlığı temeline oturtulmuştur. Örneğin, toplam harcamalar ve toplam gelirler arasındaki
farklılığa, GSMH hesaplamalarını oluşturan The Bureau of Economic Analysis, kayıt dışı
ekonominin GSMH' nın %3 veya daha azı olduğuna inanırken Internal Revenue Service'in
oluşturduğu tahminler-hesaplamalar en az GSMH' nın %8'i düzeyinde olduğudur(4).
1985'te, Liverpool Üniversity Araştırma Grubu'nun ölçümlemeleri-tahminleri sonucu,
United Kingdom'da kayıt dışı ekonomi, ulusal gelirin % 14.5 olarak hesaplarımıştır.
Bütün endüstrilerde, kayıtlı ekonomi dışındaki çalışmalar nedeniyle, tahminler, İtalyan kayıt
dışı ekonomi çıktısının ulusal gelirin % 30'u değerinden olduğudur. 1987'de İtalyan
istatistikçiler ulusal gelir hesaplamalarına %18 kayda geçmiş ekonomik faaliyeti
katmışlardır(5). Resmi kayıtlı ekonomi ve black veya underground ekonomi arasındaki çizgi
belirgin değildir. Kendi evini boyayan bir dekoratör den, mevcut olmayan kazancı üzerinden
kimse vergi ödemesi gerektiğini ileri süremez. Fakat GSMH'nın harcamalar yöntemiyle
hesaplanması gelir yönünden hesaplanmasını aştığından black ekonominin varlığı kabul
edilir. Gerçekte, yapılan tahminler, Devlet Hazinesi'nin vergileri, kayıt dışı ekonomiyi de
vergileyerek toplayabilseydi gelir vergisi temel oranının %10 düşürülebileceğini ileri
sürerler(6).
GSMH'nın kaydedilmeyen kısmı ve/veya kayıt dışı kalan kısmı olan underground
ekonomi, ekonomik birimlerin gelirlerinin bildirilmeyen bölümleri için vergiden kaçınma
eğiliminde olmaları veya endirekt vergi ödemelerinden sakınma eğilimleri nedeniyle ve de
bazı aktiviteler üzerindeki yasakların bu aktiviteleri nadiren elimine edebilmeleri nedeniyle bu
yasadışı aktivitelerin (uyuşturucu, kumar, fuhuş gibi) devam etmesi nedeniyle ortaya çıkar ve
taşıdığı en genel özellik suç izlerinin gizlenebilmesi için nakte çalışmasıdır. Bu nedenlerle

kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün ölçülmesi kesin çizgilerle mümkün olamamaktadır.
Verilerin ihtiyatla yorumlanmasına rağmen kayıt dışı ekonomi açısından iki grup ülkenin
varlığı kabul edilir. Bir grup; Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, İsviçre ve U.K.'ı içine alır
ve kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ortalama GSMH' larının %0-10'u arasında görülür. Diğer
bir grup Belçika, Kanada, İtalya ve U.S.'ı içerir ve kayıt dışı ekonomilerinin büyüklüğünün
ortalama GSMH' larının %10'u-%20'si arasında olduğuna inanılması için göstergeler
mevcuttur. Hindistan'ınsa GSMH' sının % 10-50'si arasında bir g. resmi ekonomisi mevcuttur.
Kayıt dışı ekonomi, gelişmekte olan ekonomilerde dikkate değer boyutlara ulaşmıştır.
Hernando ve Soto'nun tahminlerine göre Peru'da, kayıt dışı veya informal ekonomi
hesaplarımış GSMH'nın %40'ı büyüklüğünde ve istihdam ekonomik olarak aktif nüfusun %
48'i dolaylarındadır. Peru'da bu kadar büyük ölçüde g. resmi ekonomi olmasının nedenini De
Soto, ülkedeki yasal kurumların yetersizliğine ve birey ve firmaların formal sektörlerde
çalışmasının yüksek maliyetine bağlamaktadır(7). Türkiye'de kayıtdışı ekonominin
büyüklüğü üzerine Osman Altuğ' un yaptığı çalışmalarda kayıtdışı ekonominin rant ve faiz
gelirleri dışında ücret ve kâr- gelirleri üzerinden 1993 yılı için GSMH' nın %35'leri dolayında
olduğu ve de yasal kurumların yetersizliği, birey ve firmaların normal sektörde çalışma
maliyetlerinin yüksekliği ve siyasal nedenlerle kayıtdışı ekonominin varolduğu üzerinden
durulmaktadır(8).
4- KAYITDIŞI EKONOMİNİN ANALİZİ
Ekonominin belli alanlarda odaklaştığı, refah ekonomisi, parasal ekonomi, mikro
ekonomi -makro ekonomi ve daha pek çoğu gibi çok sayıda bilinen branşı vardır. Fakat
informal ekonomi gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde farklı nedenlerle yer almasına
rağmen büyük çoğunluğuyla ulusal gelir hesaplarına dahil edilmemektedirler.
İnformal sektör veya underground ekonomi gelişmekte olan ekonomilerde ve özellikle
Peru'da çok önemlidir. Genişliği çok büyük olan fakat gelişmekte olan ekonomilerin büyük
çoğunluğunda kesin veriler elde etmenin imkansızlığından dolayı eğilimi ve büyüklüğü
ölçülemediğinden makro ekonomistler gelişmekte olan ekonomiler için makroekonomik
model geliştirilmesinin vakit israfı olduğuna dikkati çekerler.
Gelişmekte olan ekonomiler açısından şehir emek gücüne yeni, hacimli girişlerin kendi
istihdamlarını yarattıkları veya küçük ölçekli aile mülkiyetli teşebbüslerde çalıştıkları görülür.
Kendi kendini istihdam edenler; işportacılık, cadde satıcılığı, mektup yazıcılığı, bıçak
bileyiciliği, eski toplayıcılığı, fahişelik, seyyar dükkancılık gibi bir grup aktivite sergilerler.
Diğerleri; tamirci, marangoz, küçük, berber, hizmetçilik gibi işler bulurlar. Yapılan çalışmalar
bu ekonomilerde şehir emek gücünün %20-70 ortalama olarak % 50 oranında informal
aktivitelerde çalışmakta olduğunu göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde şehir nüfusunun
öngörülemeyen (kestirilemeyen) büyüme oranı, şehrin iformal sektörünün ilave emek gücünü
absorbe etmekteki (emmekteki) başarısızlığı, informal Sektörün büyüyen işsizlik problemine
deva olma rolü üzerine dikkatleri çekmiştir.
Informal ekonomik aktiviteler veya underground ekonomiyi üç ana başlık altında
inceleyebiliriz. Informal sektör, Irregular Sektör ve Criminal Sektör.

40. Gayri resmi (Informal Sektör)
G.resmi Sektöre göz atmadan evvel hane halkı sektörü üzerinde durmakta yarar vardır.
Hane halktı sektörü mal ve hizmetleri ev için- de üreten ve dağıtan ve de tüketen sektördür.
Hane halkı sektörünün en önemli özelliği üretiminin ticaretini yapmaması ve piyasa
muamelelerinin bu nedenle de fiyatlarının olmamasıdır. Bu özelliği nedeniyle hane halkı
sektörünün üretiminin ulusal gelir hesaplarına intikalinin güçlüğüne ulusal gelir hesapları

derleyicileri tarafından dikkat çekilmektedir. Hane halkı sektörünün üretiminin önemi
gelişmekte olan ülkelerde yaşamsal bir süreç olmasıdır(9).
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda hane halkı üretimine ilave olarak geleneksel, temel
kırsal kesim sektörünün üretimi ve de modern endüstriyel sektörün üretimi ve ekonomistlerin
ilgisini çeken g.resmi sektörün üretimi vardır.
Kullanılan yoğun emek ve basit teknolojiyle karakterize edilen küçük ölçekli üretim ve
bunların işçileri, kendi kendini istihdam eden ve daha çok yiyecek üretimine yönelmiş emek,
taşımacılıkta, ticarette ve geçici işlerde çalışan emekten oluşan g.resmi sektör, çok az formal
tahsil-eğitime sahip ve genellikle ustalaşmamış-vasıfsız ve sermaye noksanlığına sahiptir(10).
Sonuç olarak; işçi verimliliği ve gelir g. resmi sektörde kayıtlı sektörden daha az olma
eğilimindedir. G.resmi sektör, kayıtlı sektör tarafından alınan korunma tedbirlerine
katılamaz. Modern sektörler meslek güvenliği, uygun çalışma koşulları ve emeklilik
güvencesi (aylık) ile tanımlanır. Kırsal kesimden göç eden işçilerin kayıtlı sektöre
katılamamaları sonucu g.resmi sektörde yer almaları söz konusudur. G.resmi sektörde
çalışmaları yaşamsal amaçla gelir elde etmek içindir, kar elde etme amacını gütmez. Yeterli
gelir elde etmek, iş yaratmak için başlangıçta zaten kendilerine ait kaynaklara
dayanmaktadırlar. Kadın ve çocukları da içeren hane halkı mümkün olduğunca gelir yaratıcı
faaliyetlerle uğraşırlar ve çok uzun saatler çalışırlar. Çoğunlukla alt yapı yatırımları
gerçekleştirilmemiş ve en temel kamu hizmetlerinin sağlanmadığı gecekondularda
(kulübelerde) yaşarlar. G.resmi sektörde günlük işçi olarak münferit ve geçici iş bulurlar veya
işportacı olarak çalışırlar. Gelirleri iptidai bir barınak sağlanması için bile yetersizdir(11). Çok
sayıda faaliyetle uğraşan g.resmi sektör bunların çoğunu evde oluşturduğu halde, ürettiği bu
mal ve hizmetleri, piyasada alışverişe konu olduğundan ve fiyatlandırıldığından hane halkı
sektöründen ayrılır. Piyasa muamelelerinin konusu olduğu ve fiyat taşıdığı halde g.resmi
sektörün ulusal gelir hesaplarına yan- sımaması, çok sayıda küçük ölçekli teşebbüslerden
oluşması, onlardan gerekli verileri toplamayı hem güç hem de pahalı hale sokar. Diğer bir
önemli nokta, g.resmi sektörün mal ve hizmet üre- timlerinin tam olarak yasal olması ve
üretimlerini veya dağıtımlarını engelleyecek herhangi bir yasanın olmamasıdır(12).
G.resmi sektörle kırsal kesimin ilişkisi, genişleyen emeğin, kırsal fakirlik ve düşük
istihdamdan düşük yaşam ve çalışma koşulları ve de hiç de iyi olmayan gelire rağmen kırsal
kesimden şehre kaçmasına izin vermesidir. G.resmi sektör, kayıtlı şehir sektörüyle yakın
ilişkilidir. Kayıtlı sektör, g.resmi sektörün ucuz girdisine ve işçi ücretine dayanırken g.resmi
sektör daha fazla gelir ve müşteri elde etmek için kayıtlı sektörün büyümesine dayanır. G.
resmi sektörün belirtilen özellikleriyle hükümetin meşru garantisinde olan kayıtlı sektörün
ekonomik gücüne maddi katkıda bulunduğu güçlü bir olaydır ve g.resmi sektör fakirler için
gelir fırsatları yaratır.
Gelişmekte olan ülkelerde kayıtlı sektör, üretim ve istihdamda küçük bir baza sahiptir. Başka
çözümler üretilmedikçe, şehir işsizlik probleminin çözümünde, daha fazla emeği absorbe
etmek için g.resmi sektör üzerindeki yük büyümeye devam edecektir.
G. resmi sektör, kayıtlı sektöre sunulan kredi, döviz, vergi imtiyaz gibi avantajları
kullanamadığı halde yarattığı "artık" ile şehir ekonomisinin büyümesi için güç sağlar. Ayrıca
gelişmekte olan ülkelerde, sermaye yetersizliği nedeniyle, kayıtlı sektördeki sermaye
gereksinimi işçinin, g. resmi sektörde istihdamını gerektirir. Ayrıca, kayıtlı kuruluşlarca
sağlanabileceğinin çok altında maliyetle çıraklık-eğitim-yetiştirme sağladığından insan
sermayesinin oluşumunda önemli rol oynar. G.resmi sektör kayıtlı sektörce muhtemelen
kabul edilmeyecek yan vasıftı ve vasıfsız, artan işgücü için talep oluşturur. Muhtemelen
uygun teknolojilerin kullanılması yoluyla, g.resmi sektör yerel kaynakların kullanımını,
kaynak dağılımında etkinliğin sağlanmasına izin verecek şekilde kullanacaktır. G.resmi

sektörün sağladığı yararlardan bir diğeri, israf edilen malların dönüşümünde oynadığı roldür.
Bununla beraber g.resmi sektörün dezavantajları da mevcuttur. Gayri resmi sektörde
genişleyen gelir ve istihdam fırsatları, g.resmi ve kayıtlı sektörün absorbe edebileceğinden
fazla emek cezbettiğinden şehir işsizlik problemini daha da kötüleştirir. Ve şehir çevrelerinde
çok yoğunlaşmış g.resmi sektör çevre kirliliğine ve çarpık şehirleşme-gecekondulaşmaya
neden olur ( 13)

41. kayıtdışı (Irregular) Sektör
Kuraldışı sektör; vergiden kaçınma, minimum ücret-işyeri güvenliği yasaları gibi bazı
düzenlemelerin yokluğu ve sosyal güvenlik hileleri gibi yasadışı yasal olmayan aktiviteleri
içerir. Bu gibi aktiviteler gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de artış
göstermektedir. United Kingdom ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde "black ekonomi olarak
adlandırılırken, ABD'de "underground ekonomi" veya "Subterranean ekonomi" olarak
adlandırılmaktadır( 14) .
Kuraldışı sektör olarak adlandırdığımız bu sektörün mal ve hizmet üretiminin şekli yasal
iken bu mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımlarında bazı yasal olmayan faktörler görülür
(15). Örneğin, evlerini yeniden dekore etmek isteyen ailenin evinin dekorasyonu tamamen
yasal iken, inşaatçı ve ailenin vergiden kaçınmak amacıyla ücretlere vergi ve sigortaları
katmaksızın nakitle çalışmaları, bir kuraldışı sektör faaliyetlerdir.
Vergiden sakınmanın, kuraldışı sektörün kalbi olduğu genel kabul görmüştür.
Politikacıların bir kısmında, medyada, caddedeki adamda son yıllarda büyüyen kanaat; her
geçen gün daha artan sayıda insanın vergilerini ödemeyerek sistemi dolandırdıklarıdır.
Örneğin, İngiltere'de, Katma Değer Vergisi ile ilgili hemen herkes bir anıya sahiptir; tesisatçı,
inşaatçı veya tamirci, eğer biri nakit ödemede bulunursa ve fatura gerekmiyorsa KDV
ödemesini indirmeyi arzu eder.
Vergiden sakınma, vergiden kaçınmak için yasal mal ve hizmetlerin üretiminde gelirin
bir kısmının veya tamamının bildirilmesidir. Çünkü vergi oranlarının yüksekliği, vergi
sorması emeğin marjinal ürününü azaltır ve bu nedenle de işe yoğunlaşmayı azaltır. Ve
toplam mal arzında bu nedenle bir azalma oluşur. Ayrıca yüksek vergi oranı, vergi sonrası
yatırımlara yönlendirilecek getiriyi azaltır, toplam yatırım talebinde düşme yaratır. Vergi
oranları insanları piyasa faaliyetlerinden uzaklaşabileceği ikamelere ve vergilenmemiş
alanlara, boş zaman gibi veya gelirin bildirilmediği kayıt dışı ekonomiye yöneltir( 16). Aynı
nedenlerle kaçakçılık, nispi olarak gelişmiş ülkelerin çoğunda önemsizken gelişmekte olan
ülkelerin bir kısmında büyüyen önemdedir.
Ekonomik yasamadan kaçınma olarak adlandırabileceğimiz; işverenin işçileri için sigorta
ödeme payı, asgari ücret ödemeleri ve işyeri güvenliği ve standartlarından sakınma kuraldışı
sektör özelliğini teşkil eder. Bazı durumlarda, işverenin serbest emek piyasasında bulabileceği
işçi ücretlerin üstünde sendikaların ücret artışı istemesi durumlarında, işverenlerin bu
ekonomik sınırlamalardan kaçınmak için kayıtdışı emek kiralaması, diğer bir durum da işverenlerin kendi kendini istihdam eden ev işçileri veya küçük firmalarla ara mal üretimi
için ve muhtemelen sendikal ücretlerin altımda anlaşması ve işçiler kendi iş yerlerinde veya
evlerinde çalıştıklarından onların çalışmalarından, kiraladıkları için sorumlu olmamaları yine
kuraldışı sektör özelliğidir.
Bürokrasiden sakınma nedeniyle geliştirilen bazı koşullarda; örneğin bazı ülkelerde
ekonomik faaliyetlerin büyük oranda düzenlemeyi gerektirmeleri bu işlerin gerekli izinler
olmaksızın veya ruhsat alınmaksızın gayri resmi yapılmalarına neden olur. Bu tür işlemlerin
büyük ölçekli yapıldığı ülke örneği olarak İtalya görülür.

Sosyal güvenlik hileleri, sosyal güvenlik ödemesi veya bazı kamu yararı sağlayan
kimselerin bunlardan yararlanmaya devam etmek için kendi kendilerini istihdam etmeleri
veya firmalar için kayıtdışı çalışmaları resmi olarak işçi görünmemeleri kuraldışı sektörü
karakterize eden örneklerdendir.
Yasal olmayan göç nedeniyle statüleri yasal olmayan işçilerin örneğin kayıtdışı olarak
otellerde veya restaurantlarda çalışmaları yine kuraldışı sektörün özelliklerindendir.
Kuraldışı sektörde çalışılmasının nedeni, vergiden sakınmaktan daha çok yasal olmayan
statülerin dikkati çekmesinin önlenmeye çalışılmasıdır.
Kuraldışı sektör ve suç sektörü ayırımı, aktivitelerin kanunla tanımlanmasıyla sağlanır.
Kuraldışı sektörde üretilen mal ve hizmetler kendi kendilerine yasadışı değillerdir. Kumar,
uyuşturucu ve fuhuş birçok ülkede yasadışı olarak kabul edildiğinden suç sektörü oluşturur.
Belirtilmesi gereken nokta, farklı ülkelere göre neyin suç sektörü üretimi olduğu farklılık
göstermektedir. Örneğin bazı ülkelerde fuhuş yasalken diğer bazılarında değildir.
Kuraldışı sektör, gelişmekte olan ülkelerde artan önemdedir. Bu ülkelerin yapısal
farklılıkları nedeniyle gelişmiş ülke kuraldışı sektöründen ayrı özellikler gösterir. Direkt
vergiler ve sosyal güvenlik kesintileri, az gelişmiş ülke hükümetleri daha çok endirekt-dolaylı
vergilere, ticaret vergilerine ve vergi olmayan gelirlere
dayandığından, gelişmiş ülke
hükümetleri için daha önemlidir. Bu özellikler kuraldışı sektörün bu ülke tiplerinde vergi,
yapılan farklı olduğundan farklı şekillenmesine yol açar.

42. Suç (Kriminal) Sektör
Sektörler arasında kesin sınırlar bulunsa bile, her zaman ve her ekonomide farklı tip
g.resmi ekonomik faaliyetlerin uygun ve mantıklı bir organizasyonun sağlanması, g.resmi
ekonomik kuraldışı ve suç sektörü olarak ayırımında yasallık kavramı önemli-can alıcı bir
figürdür. Hem irregular ve hem de kriminal sektör suç içerir, fakat fark kuraldışı sektörde, suç
faaliyetlerinin mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtım safhalarında oluşmasıdır. Yoksa mal ve
hizmetlerin kendileri yasaldır. Suç sektöründe ise mal ve hizmetler yasal olmayarak üretilirler.
Mantıksal fark açık olarak görülür, fakat uygulamada oluşturulması güçtür. Katletmek,
tecavüz, saldırı ve hırsızlık gibi bazı suçlar açık olarak suç sektörüne ait iken bazı faaliyetler
kuraldışı sektöre ait olur.
Ülke hukukuna dayanan ve angaje olan organize suç, hırsızlık, korumacılık haracı, kumar,
fuhuş, tefecilik ve uyuşturucu gibi pek çok faaliyeti içerir.
Organize suçlarını bir özelliği, devamlı ve büyük kârlar oluşturması ve bunların devamlı gelir
sağlayan yatırımlar haline dönüştürülmelerine duyulan gereksinimdir. Bu paranın
dönüşümünü ve aklanmasını içerir.

420. Yasadışı (illegal) Aktiviteler:
"Zorlanmamış muvafakat" kavramı ulusal gelir hesaplarının içerdiği faaliyetler için kriter
oluştururken pek çok yasal transfer, vergi, sosyal güvenlik katkılan gibi, "razı olmama"ya
karşı kanunlarının onayı altındaki ödemeleri içerir ve ödeyicilerin muvafakatini sağlar. Bu
nedenle, ulusal gelir hesaplamalarının kapsadığı yasal olmayan transferler ödeyicilerin
arzularına karşı yapılmış olsalar bile yeniden dağılım etkisine sahiptirler. Bunları
grupladığımızda, belirtilecek olan ulusal gelirin kapsadığı yasadışı faaliyetler bu temelde göz
önüne alınabilecek faaliyetlerdir.
Kaçakçılık;
ister yurtiçinde bireylerin kendi
kullanımlarında olsun ister yurtdışında satmak için olsun, bu tür faaliyetler ülkenin ithalatı
veya ihracatıymış gibi etki yapar.

İşyerlerinde işçiler tarafından yapılan hırsızlıklar,işçilerin gelir çeşidi olarak işçiler
tarafından alınan bu mal ve hizmetler ulusal gelir hesaplarında tüketim aracı olarak muamele
görürler.
Rüşvet, hem gelir kaynağıdır ve hem de tüketim harcaması olarak ortaya çıkar.
Dükkan hırsızlığı dükkanlardan bireyler tarafından yapılan hırsızlıkları içerir ve özel
sektör tüketimi olan bu mal ve hizmetlerin değeri ulusal gelir hesaplarında özel tüketimler
içinde yer alır.
Mal hırsızlıkları da dükkan hırsızlığı karakterinde olup bireylerin firmalardan yaptıkları
hırsızlıklardır.
Para hırsızlıkları, banka hırsızlığı veya para taşıyan zırhlı araçlardan hırsızlık veya kasa
hırsızlığının oluşturduğu özel sektör gelirinde artışlar iş sektöründen hane halkı sektörüne
transferler şeklinde işlev görür.
Çek ve kredi kartı yolsuzluğu, eğer bu gibi bir dolandırıcılık endüstriyi dolandırmak
için hane halkı sektörünün bireyleri tarafından yapılıyorsa dükkan hırsızlığı gibidir, fakat
hane halkı sektörü dolandırılıyorsa bu hane halkı sektörü içinde bir transferdir. Aynı tez,
evden para çalınması, çanta çalınması gibi olaylara da uygulanır, hane halkı arasında transfer
niteliğindedir.
Tehditle alma, tehditle alma şekline göre bu ya işçilerin gelirinde artışlara neden olur veya
hane halkı ve iş sektörleri arasında transfer niteliğindedir.
Yasal olmayan mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı, geniş bir mal ve hizmet
sıralamasını içerir ve buradan otoritelerin haklarıyla ilgili, dünyevi veya dini olsun olmasın
bireyleri günaha teşvikten korumak için çok temel bir ahlaki sonuç çıkar. Bütün ülkelerin
otoriteleri aynı cevabı vermediğinden farklı ülkeler ve tüm zaman için yasal olmayan mal ve
hizmetlerin sıralaması farklılaşır. Örneğin kumar bazı ülkelerde yasalken diğerlerinde değildir
ve aynı şey fuhuş için söz konusudur. Aynı problem porno ve müstehcen yayınların
tanımlanması için zaman içinde ve kamu duyarlılığına göre değişme gösterir.
Ülkelerin çoğunun ulusal gelir hesapları hem yasal hem de yasal olmayan faaliyetleri
içerebilir. Uygulamada yasal faaliyetlerin ulusal gelir verilerince içerilmediği kabul edilir.
Fakat istisnai durumlar mevcuttur. (örneğin İtalyan ulusal gelir hesaplarına kaçakçılık
rakamları tahminleri ve yasal olmayan sigara dağıtımı tahmini rakamları katılır. Aynı şekilde
The United States ulusal gelir hesaplarına yasadışı faaliyet gelirlerinden alınır. The Inland
Revenue Service gelirin %10'unun yasadışı aktivitelerden geldiğine inanır(17).

421. Organize Suç:
Organize suçtan bahsetmek için doğal başlangıç noktası, İtalya'da ;
Mafya.'nın
faaliyetleridir. Mafya, Sicilya'da feodalizmin kalkmasıyla, sivil otoritelerin yokluğunda kırsal
kesimde gelişti. Politik ve kültürel çatı altında mafyanın sosyal rolü karmaşıktır. Suç işlediği
kadar, hırsızlık olaylarında arabulucu görevini de üstlenebilir ve yargısını empoze etmek için
taraflara güç uygulayabilirdi.
Devlet gücünü Güney İtalya'ya yaydığında, mafya, politikacılarla arasında ilişki
oluşturdu, şehri belli kesimin adayına oy vermeye ikna ettiğinde adaydan resmi makamına
atandığında ve destek kabul ederdi. Suç ve politika arasındaki bu yakın ilişkinin resmi
makamlarda yarattığı çürüme temel özelliktir ve Sicilyalılar diğer ülkelere göç ettiğinde, diğer
ülkelere göç etmiştir.
Mafya faaliyetlerinin şehirlerde gelişmesi ile bu faaliyetler uluslararası uyuşturucu
ticaretini de kapsamıştır. Sicilya orjinal görünen mafya hâlâ burada aktiftir ve The United

States, Italyan Amerikalılarla organize suçun modern evi görünümündedir ve Sicilya
mafyasıyla ilişkilidir. Bu suç uygulaması bugün şiddet ve iş sahalarında ustalıklı
uygulamaların karışımı halindedir ve onların monopolize olmalarına ve suç faaliyetlerinin
çoğunu yönetmelerine izin verir. Bununla beraber, organize suçun son gelişen olaylar olarak
veya yalnızca mafya ile özdeşleştirilmesi ciddi bir çarpıklık olabilir. Organize suçun tarihsel
kökleri devrim öncesi Amerika'da mevcuttu. Ticari çerçevede, Koloniler arasında çok önemli
kaçakçılık mevcuttu.
On dokuzuncu yüzyılda göç dalgası Amerika'ya ve özellikle de New York'a ulaştığında
caddelerde diğer gruplara karşı kendi kendine ayakta duran, kendi kendini koruyan, diğer
gruplar kadar suç için- de olan gangsterler oluştu. Daha sonra, on dokuzuncu yüzyılda diğer
etnik gruplardan, Güney ve Doğu Avrupa'da gangsterler caddelerde yerini aldı. 20. yy.' lın
başlarında İtalyan gangsterleri New York'ta organize birlik faaliyetleriyle çok önemli hale
geldiler ve hem patronlardan hem de işçilerden haraç aldıkları gibi kumar ve tefeciliği de
angaje ettiler. 1910'lar civarında Sicilyalıların New York'ta kurdukları bir kurum olan
Sicilyalılar Birliği daha sonra organize suçun odağı olmuştur ve Şikago' nun da içinde olduğu
birçok şehirde şubeleri açılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında, yokluklar ve hükümet kontrolunun yol açtığı, meselâ,
çalınmış yakıt kuponlarının işadamlarına arzı gibi pek çok "black market aktiviteleri" fırsatları
yasadışı iken halk için bu anlamı taşımıyordu. Organize suç faaliyetlerini Kalifonıiya'da
genişlettiği gibi New Orleans'ta da yeni operasyonlar geliştirdi ve Küba ile narkotik için ilişki
kurdu. II. Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde suç faaliyetlerinde genişleme ve etnik karışımda
değişme (siyah, Meksikalı, Kübalı, Güney Amerikalı, Asya ve Ortadoğulular) görülür.
İtalyan olmayan grupların öneminin büyümesiyle İtalyan Amerikalıların organize
suçlarının hakimiyetinde azalma gözlenir. İngiltere'de organize suçun Amerika'daki ölçekte
olduğuyla ilgili çok az kanıt vardır.

423. Gelişmekte Olan Ülkelerde Suç:
Gelişmekte olan ülkelerde suç, ülkede zaten eskiden beri mevcut olan suç ve gelişmiş
ülkelerdeki mafya gibi organize suçların gelişmekte olan ülkelere etkileri olarak ayrılabilir.
Burada önemle üstünde durulması gereken nokta, suçlu paranın aklanma işlemini
gerçekleştiren gelişen off shore bankacılığı ve Amerika yolcusu olan uyuşturucunun bu
seyahatinde gelişmekte olan ülkelerin, mal aktarım noktası olarak kullanılmaları önemlidir.
Afyon, esrar, haşhaş gibi çeşitli uyuşturucuların talebinin gelişmiş ülkelerde özellikle
Amerika'da artması, sağladığı kazancın yüksekliği ve tamamen yasadışı olan bu işin,
başlangıcı tarımsal iş sahalarından üretim sahalarına kadar bütün safhalarında önem
kazanmasına-genişlemesine neden olmuştur. Pek çok ülkede tohum yok edilmesi ve ikâme
programlarının uygulanması için arzı azaltma stratejisinin gereği tüketici ülkelerden gelen
baskı mevcuttur. Ve bu kriminal suçların gelişmekte olan ülkeler ulusal gelirleri üzerindeki
etkileri önem kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde zaten mevcut organize suç nispi
olarak önemsiz olabilir. Çeşitli iş fırsatlarının para kazanmak için sömürü amacıyla
kullanılması daha çok politik istikrarsızlığın göstergesidir. Mücrimleri ve katılanları içerir. İyi
pozisyondaki işadamları ve resmi makam sahiplerinin kaçakçılık amacıyla, başkasının malını
haksız olarak almak, kâr elde etmek, dolandırmak, vergiden kaçırmak, kanuna aykırı
endüstriyel çekici değerli mineral araştırmalarında, sıradan insanları çalıştırmak gibi, işlerin
yürütülmesinde pozisyonlarını suç avantajıyla kullanmaları. Marjinal iş adamlarının stratejik
noktadaki resmi makam sahipleriyle suç faaliyetleri için yakın ilişki içinde olmaları, yasal
olmayan göç, uyuşturucu trafiği, kaçakçılık gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaları,
organize suç faaliyetleridir. Organize suç grupları bazen kabile kökenli de olabilir. Yasal
malların ülkeler arasında kaçakçılığı da yaygın olarak görülmektedir. Sığır kaçakçılığından

başka elmas, Sierra Leone'den Ghana' dan Fildişi Sahillerine ve Togo'ya kakao ve Nijerya'dan
Da- homey'e ve Nijerya'dan Nijer'e yerfıstığı gibi.
Eskiden beri ülkelerde mevcut organize suçun yanından gelişmiş ülkeler temelli organize
suçun gelişmekte olan ülkelere etkileri direkt ve endirekt olarak ayrılabilir. Direkt fiziki etki,
günümüzden önceki dönemlerde kaçak içki, yasadışı kumar gibi ekonomileri gelişmiş ülkeler
dışında gelişmiş ülke organize suç tarafından uygulanma ve yönetilmeleridir. Endirekt etki,
gelişmiş ülkeler organize suç örgütlerinin uyuşturucu dağıtım ve taşımacılığında oynadığı
önemli roldür. İlâve olarak gelişmiş ülke organize suç örgütlerinin off shore bankacılığından
kayıtdışı paranın aklanmasında yararlanması görülür.
43. Suç ve Ulusal Gelir Hesapları:
Bazı ekonomistler, suç faaliyetlerinin sonuçlarının ulusal gelir hesaplarında refah yaratıcı
etki kapsamına karşıdırlar. Eğer ulusal gelir hesapları refahın ölçülmesinde kullanılıyorsa,
suçların getirileri iyiden daha çok kötü görülmeli ve hesaplara intikal ettirilmemelidir.
Suç sektörü getirisi ulusal gelirle iki farklı yoldan ilişkilidir. Birincisi; örneğin fuhuş ve
uyuşturucu gibi yasadışı mal ve hizmetlerin üretimi tarafından oluşturulan gelir, örtülüdür ve
direkt olarak ulusal gelir hesaplarında ölçülmez. İkincisi, yasadışı faaliyetlerden kazanılarak
yıkanan ve yasal faaliyetlere yatırılan gelirin de ilave edildiği organize suçun kısmen kontrol
ettiği yasal işler tarafından yaratılan gelir.
Mikro ekonomik tedbirler tehlikeye yönelik olduğundan ve makro ekonomik modellerin
gelişmesi için ikna edici olmadığından, yasadışı faaliyetlerde yaratılan gelirin tahmininin
hesaplanması oldukça zordur. Yapılan tahminler farklı farklı yasadışı faaliyetleri temel alan
sektörlerde yapılmalıdır.

5. SONUÇ
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) belli bir dönemde, genellikle uygulamada bir yılda
üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değerleri toplamını göstermektedir. Fakat ekonomide
gerçekleştirilen tüm nihai mal ve hizmetler fiyata konu olmadığı için hesaplamalara
katılamadığı gibi, fiyatlandırıldığı halde vergiden sakınma amacıyla veya kanunla
yasaklandıklarından nakitle ya da kayıtdışı vadeli ödeme araçları ile işlem gören ve ulusal
gelir hesaplarına intikal etmeyen mal ve hizmetler de görülmektedir.
Sektör büyüklükleri farklı olan ekonomiler, örneğin tarım sektörleri farklı büyüklükte
olan gelişmiş ve gelişmekte olan iki ekonomide hane halkı sektörlerinin-geçimlik
sektörlerinin büyüklükleri ve bunların GSMH hesaplarına aksettirilemeyen, fiyata konu
olmayan üretimleri farklıdır. Yine aynı bakış açısından gelişmiş ve gelişmekte olan iki
ekonominin g.resmi sektörlerinin yapılan ve büyüklükleri farklı olduğundan GSMH
hesaplarına aktarılamayan kayıtdışı ekonomilerinin büyüklükleri farklıdır. Gelişmekte olan
ekonomilerin sanayileşme sürecine geçme aşamalarında büyük sanayi şehirlerine göç ve
şehrin kayıtlı sektörünün bu göçü absorbe edememesi, şehir çevresinde bir g.resmi sektörün
oluşmasına neden ol- maktadır. Genellikle özellikleri nedeniyle kayda alınmayan ve daha çok
kendi kendini istihdam ve küçük teşebbüsler şeklinde olan bu g.resmi sektörün büyüyen bir
kayıtdışı ekonomisi oluşmaktadır. Vergilendirilmeyen ve faaliyetleri ulusal gelir
hesaplarında ölçülmeyen bu sektör kayıtlı sektörlerin yararlandığı kredi-teşvikler gibi
birtakım imtiyazlardan da yararlanamamaktadır. Kayıtlı sektöre güç sağlayan g.resmi sektör
GSMH hesaplarına aktarılmadığından ekonominin gelişimini ve ekonomilerin birbirleriyle
kıyaslanmasında ölçüt olarak kullanılan GSMH hesapları tüm gerçeği yansıtmadığından
görevini gereğiyle yapamamış olmaktadır.

Ekonomilerin istikrar ve ahlâk yapılarına bağlı olarak suç sektörleri de farklılık
gösterdiğinden suç sektörlerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin büyüklükleri de farklılık
gösterir. Sonuç olarak ekonomilerin sektörel yapılarındaki farklılıklar bu sektörlerdeki
kayıtdışı ekonomilerin büyüklüklerini etkilemektedir. Ayrıca belirtilmesi gereken diğer bir
noktâ GSMH' ları farklı büyüklükte askeri harcamaları kapsayan iki ülkenin ulusal
gelirlerinin karşılaştırılması, onların refah düzeylerini, askeri harcamalar direkt olarak refah
arttırıcı etkiye sahip olmadıklarından mukayese etmekte yeterli bir ölçüt değildir.
Kayıtdışı ekonominin en önemli
özelliği ekonomik faaliyetlerin nakit
ile
gerçekleştirilmesidir. Çeşitli nedenlerle, nakitle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin
izine GSMH' nın birbirinden bağımsız yöntemlerle hesaplanmasıyla, örneğin GSMH' nın
harcama ve gelir yöntemleriyle hesaplanması sonucu farklı rakamlara ulaşılmasıyla
rastlanmaktadır.
Kayıtdışı ekonomik faaliyetler çeşitli nedenlerle gerçekleşmektedir. Ahlâk ve
kanunlarla düzenlenen ve değişik ülkelerde farklılık gösteren kanunlar nedeniyle bir ülkede
yasal olan kumar ve fuhuş gibi faaliyetlerin ekonomik sonuçları ulusal gelir hesaplarına
aksederken bir diğer ülkede yansımamaktadır. Ayrıca ülkelerin vergi sistemlerinin ve vergi
yüklerinin farklılıklarına göre kayıtdışı ekonomileri de farklılık göstermektedir. Ağır vergi
yükleri insanları vergiden sakınmaya iterken kayıtdışı ekonomiyi büyütmekte GSMH tüm
ekonomik faaliyeti yansıtamamaktadır. Bütün kayıtdışı ekonomiyi vergiden sakınmayı azaltan
bir vergi yükü hafifletilmesiyle kayıt içine almak ve vergi gelirlerinin artırılması mümkün
olabilir.
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YARGI KARARLARI VE MEVZUATTAN HABERLER
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DANIŞTAY KARARLARI:
1. Limited Şirket olarak faaliyetini sürdüren yükümlünün nevi değiştirerek anonim şirkete
dönüşmesi halinde bu işlemin damga vergisine tâbi olacağı hk.
(Danıştay 9. Daire, E.No: 1990/2138 K.No: 1992/701 K.T: 3.3.1992)
2. Gecikme zammının, V.U.K.'nun kapsamında olduğu, düzeltme ve şikayet başvurusuna
konu yapılabileceği hk.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu. E.No: 1992/117 K.No: 1992/463 K.T:
11.12.1992)
3. Tarhiyata karşı açılan davada vergi hatası
ileri sürülmekle birlikte dava süreden reddedilmişse, düzeltme yolunun izlenebileceği hk.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E.No: 1992/250 K.No: 1992/449 K.T:
27.11.1992)
4. Beyana Çağın yazısı tebliğinin, pişmanlıktan yararlanmayı engelleyeceği hk.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E.No: 1992/420 K.No: 1992/322 K.T:
2.10.1992)
5. Memur ve müstahdeme tebliğin geçerliliği için muhatabın işyerinde bulunmadığının
tutanağa yazılması ve tebliğ yapılan kişinin o iş yerinde çalışması gerektiği hk.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E.No: 1991 / 181 K.No: 1992/280 K.T:
5.6.1992)
6. V.U.K.'nda ayrıca öngörülmediğinden Maliye ve Gümrük Bakanlığı işlemlerine karşı
açılan davalarda İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7.nci maddesindeki 60 günlük sürenin
uygulanacağı hk.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E.No: 1992/248 K.No: 1992/466 K.T:
11.12.1992)
7. Kendi nam ve hesabına inşaat yapıp satan davacının yıllara sirayet eden inşaat ve onarma
işi yaptığı kabul edilemeyeceğinden hakkında 193 sayılı G.V.K' nun 2772 sayılı Kanunun
15. maddesiyle eklenen mükerrer 116. maddenin 6. fıkrası hükmünün uygulanmasına olanak
bulunmadığı, 1988 takvim yılına ilişkin olarak 88/ 13642 sayılı BKK. ile belirlenen temel
gösterge tutarının davacı adına yapılacak tahakkuka esas alınmasında isabetsizlik görülmediği
hk.
(Danıştay 3. Daire, E.No: 1992/221 K.No: 1992/3718 K.T: 3.12.1992)
8. 20.12.1990 gün ve 20731 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 3689 sayılı kanunun 7.
maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 35. maddesinin 3 numaralı
fıkrasında yer alan ve hayat standardına esas alınan gelirin açıklanmasına kısmen yer
veren hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, yükümlüler kendilerine, eşlerine
ve çocuklarına ait vergilendirilmiş gelirleriyle, yine kendilerinin, eş- lerinin ve çocuklarının
emekli, dul ve yetim aylıkları bulunduğu takdirde bu gelirlerin temel gösterge tutarının
izahında kabul edilmesi gerektiği hk. (Danıştay 3. Daire, E.No: 1991 /3391 K.No:
1992/4040 K.T: 24.12.1992)
9. Diş protezcilerinin faaliyetinin, serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilmesi hk.
(Danıştay 3. Daire, E.No: 1991 / 1817 K.No:1992/3755 K.T: 9.12. 1992)

YARGITAY KARARLARI:
1. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesine göre, temsilcinin işine iade
edilmesiyle fesih geçersiz sayılır ve bunun sonucu olarak hizmet akdi devam etmiş olur.
Temsilcilik süresinin devamınca işveren, temsilcinin hizmet aktini aynı nedene dayanarak
feshedemez. İşe başlatmaması da işverenin feshi olarak kabul edilemez. Böyle durumlarda
kural olarak temsilci, temsilcilik süresince ücretlerini almaya devam eder.
Ancak; işveren işe iadeye rağmen davacıyı işe almadığına göre, davacının İş Kanununun
16. maddesinin II. bendinin (e) fıkrası uyarınca iş şartlarının uygulanmaması nedeniyle
işçinin fesih hakkı mevcuttur. Böyle olunca, davacı kıdem tazminatına hak kazanırsa da ihbar
tazminatına ve dolayısıyla sendikal tazminata hak kazanamaz.
(Yargıtay 9.H.D.E.No: 1992/9430 K.No: 1992/12779 K.T: 24.11.1992)
2. Sanığın; 1989 yılına ait kasa ve envanter defterlerini 12.11.1991 tarihinde yetkililere
ibraz etmemesi eylemi, 213 sayılı Kanunun 344/6.maddesi delâletiyle 359. maddesinde yazılı
suçu oluşturur.
(Yargıtay 9. Ceza Dairesi, E.No: 1993/437 K.No: 1993/ 1653 K.T: 2.4.1993)
3. Yabancı para borcunun "aynen" veya "buna benzer bir şart" ile ödenmesi öngörülmüşse, bu
yabancı para borcu aynen veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk Parası olarak ödenir.
Eğer böyle bir şart yok ise, 23.11.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3678 sayılı Yasa ile BK'nun
83. maddesine eklenen fıkra uyarınca, anılan tarihten sonraki ilişkilerden doğan yabancı para
borçlarında, bu borcun vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre 'Türk Parası olarak
ödenir.
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E.No: 1993/ 13-41 K.No: 1993/ 145 K.T: 7.4. 1993)
4. Hüküm altına alınan ihbar tazminatı için dava tarihinden itibaren % 30 yasal faize karar
vermek gerekirken, İş Kanununun 14. maddesinde sadece kıdem tazminata için öngörülen en
yük- sek mevduat faizine fesih tarihinden itibaren hükmedilmesi doğru değildir.
(Yargıtay 9.H.D., E.No: 1993/4588 K.No: 1993/14626 K.T: 14.10.1993)
MUKTEZALAR (ÖZELGELER):
1. KDV uygulamasında, adi ortaklıklar bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi
mükellefiyetine sahiptir. Bu ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan ortaklık içi hisse
devri işlemleri KDV'ne tâbi değildir.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 3.10.1985 Sayı: 2601001-70223)
2. İade hakkı sahibi yükümlünün iade alacağının doğduğu anda mahsuben ödeme
yapılabilecektir. Kendisinin veya mal ya da hizmet satın aldığı yükümlünün tahakkuk etmiş
bir vergi borcunun olmaması durumunda ise mahsup işleminin yapılması mümkün değildir.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 26.5.1989 Sayı: 260101 1-796/40941)
3. İhracat istisnası dışında kalan diğer iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle vergi iadesi
hakkı bulunan mükelleflerce de, mahsup için süresinde talepte bulunulması ve mahsup talep
tarihinde borç ve alacağın kesinleşmiş olması koşuluyla, vergi dairesince yapılan iç
işlemlerdeki gecikme sonucu, zamanında mahsubu yapılmayan vergiler için gecikme zammı
uygulanmaması gerekir.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Genel Yazısı, Tarih: 27.1.1988 Sayı: 2490630-51 /05060)
4. Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler
dolayısıyla ödenen KDV'de indirim ve iade konusu yapılamaz.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 3.3.1986 Sayı: 2601029-1 19)

MEVZUATTAN HABERLER
1) 27.1.1994 tarih ve 94/5255 sayılı kararnamenin eki karar yayınlandı.
"a) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faizlerimden kesinti %0,
b) Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlıklarınca çıkarılan menkul kıymetlere
sağlanan gelirlerden %0,
c) G.V.K. 75/2'nin 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Bankalar dışında
kalan tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) %O kesinti yapılır. Bu karar 1.1.1994 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." (Resmi Gazete Tarihi: 9.2.1994 Sayı: 21844)
2) Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanunla ilgili Genel Tebliğ Seri No: 49 yayınlandı. [Resmi Gazete Tarihi: 10.2.1994 Sayı:
21845)
3) 30.12.1993 tarihinden itibaren kendi isteği ile gerçek usulü seçen götürü mükellefler 30.4.1994
tarihine kadar yazılı olarak başvurmak kaydıyla götürü usule dönebilirler. Bu karar 1.1. 1994
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
(R.G: 13.2.1994 Sayı: 21848)
4) Götürü Usulle ilgili ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 172 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
yayınlandı.
(R.G. 16.2.1994 Sayı 21851)

5) Hayat Standardı ve Geçici Vergi ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 173 seri numaralı
Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlamak.
(R.G. 19.2.1994 Sayı: 21854)
6) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 174 yayınlandı.
"A) Ücretlerin Vergilendirilmesi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler,
B) Bazı maktu had ve tutarlar konusunda yapılan düzenlemeler,
C) SSK primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider yazılması,
7) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 175 yayınlandı.
8) Yurt Dışı Gündeliklerine Dair karar yayınlandı.
(R.G: 21.2.1994 Sayı: 21856)
9) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 15 yayınlandı. Buna göre; Çevre
Temizlik Vergisi Beyannamesinin verilerek tahakkukunun alınması ve 1. taksidi nin ödeme
süresi 31. Mayıs 1994 akşamına kadar uzatılmıştır.
(R.G: 23.2.1994 Sayı 21858)
10) Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği Seri No: 3 yayınlandı.
(R.G: 2.3.1994 Sayı: 21865)
11) İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ
Seri No: 3 yayınlandı.
(R.G: 2.3.1994 Sayı: 21865)
12) Gecikme Zammı 8.3.1994 tarihinden itibaren aylık %12 oldu.
(R.G: 8.3.1994 Sayı: 21871)
13) Tecil Faizi 9.3.1994 tarihinden itibaren % 114 oldu.
(R.G: 9.3.1994 Sayı: 21872)
14) Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve
Çağın Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı.
15) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
Uygulama Tebliği Seri No: 4 yayınlandı.
(R.G: 26.3.1994 Sayı: 21886)
16) Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği Seri No: 4 yayınlandı.
(R.G: 27.3.1994 Sayı: 21887)

17) İstisnalarla İlgili Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 47 yayınlandı.
(R.G: 27.3.1994 Sayı: 21887)
18) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı'nın 91-32/5 sayılı tebliğine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Genelgesi Sayı: I-A/B yayınlandı. [R.G: 5.4.1994 Sayı: 21896)
19) Umumi Disponibilite Hakkında 4 sıra numaralı Merkez Bankası Tebliği yayınlandı.
(R. G: 5.4. 1994 Sayı: 21896)
20) Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü (Repo-Ters Repo) ile AlımSatımı hakkında Tebliğ' de değişiklik yapılması hakkında Tebliğ Seri: V No: 14 yayınlandı.
(R.G: 5.4.1994 Sayı: 21896 Mük.)
21) Ücretlilerin eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarına ilişkin özel gider
indirimine ait oranın 1994 yılı için %23 olarak tespitine dair karar yayınlandı.
(R.G: 5.4.1994 Sayı: 21896)
22) 1.5.1994 tarihinden geçerli olmak üzere Vergi İadesinden yararlanacak olanlar ile vergi
iadesi kapsamından çıkarılanlara ilişkin 94/5372 sayılı kararname eki yayınlandı.
Not: Ücretliler 1.5. 1994-31. 12. 1994 tarihleri arasındaki eğitim, sağlık, gıda, giyim ve
kira giderlerine ait fış, fatura vb. belgelerini Ocak-95 ayı içerisinde Maliye Bakanlığı'nın
belirleyeceği süre ve şekilde işverene teslim edeceklerdir. işveren bu iadeyi ya kendi vergiden
mahsup yöntemiyle ya da Vergi Dairesinden nakit alarak ücretlisine ödeyecektir: Yukarıda
sayılan eğitim vs. ile sınırlı olarak toplanan belgeler ancak bu tarihler arasındaki 8 aylık Gelir
Vergisi Matrahının tutarını aştığı takdirde bu fazlalık vergi iadesi matrahında dikkate
alınmayacaktır.
Özel gider indirimine ait oran 1994 yılı için %23'tür.
(RG: 5.4.1994 Sayı: 21896)
23) Yayımı tarihinden geçerli olmak üzere Reklam ve İlan Hizmetleri %23'den %15'e
indirildi. Birinci sınıf (içkisiz olanlar hariç) ve daha üst sınıf lokantalar %23'den %15'e
indirildi. Diğer lokantalar zaten % 15'lik gruptaydı. (R.G: 5.4.1994 Sayı: 21896)
24) Döviz Büfelerinde Belge Düzeni ile ilgili 226 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği
yayınlandı.
(R.G: 5.4.1994 Sayı: 21896)
25) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar 'a ilişkin 94-32/ 11 sayılı tebliğ
yayınlandı.
(R.G: 10.4.1994 Sayı: 21901)
26) 3226 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek
satılanlar dışındaki gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların teslimi (3266 sayılı Kanunla
değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu kararın 1
/d bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır). Kitap vs.deki %8 olan KDV oranı 1.5.94'ten
itibaren %1'e indirilmiş oldu.
4801.00 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan gazete kâğıdı (rulo veya tabaka halinde)
ile 48.02 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kâğıtlarının teslimi 1.5.94'ten
itibaren %8'lik gruba alındı.
(R.G: 13.4.1994 Sayı: 21904)
MUHASEBECİNİN EL KİTABI:
Bu sayıdan itibaren bu bölümde Yeminli Mali Müşavir Yaşar Kızıl kum tarafından
yazılıp Mayıs-94 baskı kitap olarak piyasada satışa sunulmuş olan kitaptan kısa, özlü alıntılar
yapılacaktır.

ÜCRETLİLERE YAPILAN ÖDEMELER VE YASAL KESİNTİLER:
(30.4.1994 tarihi itibariyle)
Ödemenin Cinsi
Gelir Ver.
Damga Ver.
Sosyal Sigorta
Kesintisi
Çıplak Ücret
X
X
X
Fazla Mesai
X
X
X
İzin Ücreti
X
X
X
Çocuk Parası
X
X
yok
Yemek Parası
X
X
yok
İkramiye
X
X
X
Yakacak Yardımı
X
X
yok
Bayram Harçlığı
X
X
yok
Doğum Yardımı
X
X
yok
Ölüm Yardımı
X
X
yok
Tahsil Yardımı
X
X
yok
Elbise Yardımı
X
X
yok
Kıdem Tazminatı
yok
X
yok
İhbar Tazminatı
X
X
yok

Tasarruf
X
X
X
yok
yok
yok
yok
yok
yok
yok
yok
yok
yok
yok

NOTLAR: Çocuk parası gelir vergisine tâbidir. Ancak devlet memurlarına verilen ve 2
çocuğa kadar olan kısmı gelir vergisinden muaftır.
Yıllık izin ücretini personel çalışmayarak aldığı için SSK'ya tâbi olmasına rağmen İş Kazası
ve Meslek Hastalıkları primi izinli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere kesilmez.

