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İSMMMO Başkanı
Biz muhasebeciler için belirlenmiş periyotlara bağlı işleri sürdürdüğümüz çalışma
dönemlerimiz vardır. Bu dönemlerin kendine özgü meşakkatli mesaisi söz konusudur.
Yetkin yardımcılarımızla, vergi dairesi. SSK, Bağkur, Bölge Çalışma Müd., belediyeler ve
mükellef ilişkileri bağlarında en ince ayrıntısına değin hazırlanır. İşyerimizi organize
kıldığımız oranda işlerimizi başarmamız olasıdır. Bu, doğal olarak sosyal yaşamın
kapsamını bütünüyle düzenleyici bir etmendir. Bu anlamda. örgütlü yaşamın gereği ve önemi
açısından da çok açıktır ki. inanmış ve iş bilen insanlarla verimli bir ortam
yaratabilirsiniz İşte bu anlamda biz muhasebeciler aynı dönem içinde. hem mesleki
örgütlülüğümüzü ilerletebilecek bir seçim ortamı yaşayarak yeni bir döneme başlıyoruz. hem
de yeni vergi yasasının getirmiş olduğu ve özellikle birilerin imza yetkilerini belirleyen
maddelerin düzenlediği yeni bir dönem yaşayacağız.
MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ DEMOKRATİK ÖRGÜTTEDİR....
Odamızın 5. Olağan Genel Kurulu'nun birinci gün yapılan görüşmelerine 1000, ikinci gün
yapılan seçimlere ise 2400 meslek mensubumuz katıldı ve hepinizin bildiği sonuçlar alındı.
Birinci gün İstanbul Milletvekilleri Ercan KARAKAŞ. Selçuk MARUFLU, TÜRMOB Genel
Başkanı Mustafa ÖZYÜREK. İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Hıdır Hokka ile Ankara SMMM
Odası Başkanı Mehmet ÇELİK birer konuşma yaptılar.
Odamızın Genel Kurul çalışmalarını. seçimler öncesi ve sonrası hem yazılı basın hem de
görsel basın ilgiyle izledi.
Gönül isterdi ki bu genel kurula; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan. Maliye Bakanı,
siyasi parti genel başkanları, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de
katılsın.
Aslında bir önemli noktayı belirtmeden de geçemeyeceğim. Konuk katılımcıların sadece
bulunmalarını değil, genel kurulun sonuna kadar kalıp bizleri dinlemelerini de bekliyoruz.
Türkiye'de yanlış bir gelenek ne yazık, hala devam ediyor; protokol olarak davet edilen siyasi
ve sivil toplum temsilcileri açış konuşması yaptı.

YENİ BİR DÖNEM
YAYIN KURULU
Odamızın seçimli olağan Genel Kurulu 28 Mayıs günü The Marmara otelinde başlayıp
29 Mayıs günü İTÜ Taşkışla binasında yapılan Oda organ seçimleri ile sona erdi.
Genel Kurulda heyecan vardı, demokrasi vardı, coşku vardı, meslek ve mesleki sorunlar vardı
ve sonunda da seçim vardı.
Genel Kurulda heyecan vardı, nasıl olmasın ki. Yılda bir yapılan mali, iki yılda bir
yapılan seçimli genel kurullarda ülke sorunları ile birlikte mesleki sorunlarda gündeme
gelir ve tartışılır. Kuşkusuz İSMMMO yöneticileri ile TÜRMOB yöneticileri düzenledikleri
seminer, panel ve etkinliklerle bilgilenme ve tartışmayı günlük yaşamın bir parçası haline
getirdiler ama gene de genel kurulların havası bir başka olur. İşte bu genel kurulun havası da
bir başka idi. Salon tıklım tıklım dolu, tüm meslektaşlar dostlar, arkadaşlar bir arada
beraber, kimi sarmaş dolaş, kimi ayaküstü sohbet etmekte, kimi ise koşuşturmakta. Heyecan,
bunu en çok yaşayanlar ise kuşkusuz yeni dönem için oda kurullarına aday olanlardı. Adaylar
heyecanlı olur da meslektaşlar sakin olur mu? Hiç olur mu, delegeliğe aday, kimi yeni bir
genel kurulun mesleğe sağlayacağı katkıdan, kimi ülke sorunlarının çözümüne sağlayacağı
katkıdan, kısacası herkes bir şeylerden heyecanlı idi. Genel kurul heyecana, beklentilere
cevap verdi mi? Kim bilir kimine belki az, kimine belki çok vermiş olsa bile meslektaşı
kuşkusuz heyecanlandırmıştır. Genel kurulda yalnız heyecan mı vardı? Yok, demokrasi de
vardı. Hem de şu anda ülkemizde uygulanan demokrasiden daha fazla. Her konuşmacının can
kulağı ile dinlendiği, konuşma metnine. özgür görüş ve düşüncesine karşılamadan sağlanan
konuşma ortamı umarız örnek olur. Belki kimileri sürenin sınırlarını, belirlenen sürenin
aşılmasını ya da kimi konuşmacıların ya da üyelerin hareketlerini demokrasiye aykırı
bulabilirler. Ne var ki genel kurullarda kurulları koyan da uygulayan da bizleriz ve bizler bu
ülkenin insanlarıyız.
Genel kurul Oda Y.K. Başkanı Yahya Arıkan' ın açılış konuşması ile çalışmalara
başladı. Arıkan' ın konuşmasından sonra Erkin Balaban' ın başkanlığında, Mehmet Yılmaz;
Hasan Tapan ve Ayşin Hangül 'ün üye olarak görev yaptıkları Divan Kurulu oluştu.
Divan Başkanı Erkin Balaban yaptığı konuşmada "Bu genel kuruldan sonra hazırlık
sınıfı bitmiş olacak. Yani beş yıllık geçiş dönemi bitecek, mesleğimiz bir anlamda hazırlık
sınıfını geçip. arzulanan aşamaları gerçekleştirme yolunda daha ciddi çalışmalar yapma
olanağı bulacak" dedi.
İSMMMO Yönetim kurulu başkanı Yahya Arıkan yaptığı açılış konuşmasında
"Mesleğin dünü pek iç açıcı değildi. Kimin ne yaptığı, kural ve standardı olmayan başı bozuk
bir ortam. 1989 yılından bu yana verilen uğraşılara bugün geldiğimiz nokta istediğimiz
seviyede değil. Nedeni ise antidemokratik bir yasa, bu yasanın getirdiği unvan çelişkiler
mevcut pastadan pay kapma savaşı, mesleğin kişilik bulma kavgası, geçici maddelerden
kaynaklanan kaos, eğitiminden kaynaklanan sorunlar, tüm bunlar önümüzde duruyor.
Ne var ki tüm bunlara rağmen 4.5 yılda geldiğimiz nokta önemli bir aşamadır. Gelinen
bu noktaya pek kolay ulaşılamadı. Önemli adımlar atıldı. Bunlar vergi dairelerinde uygulanan
yaka kimlik kartı, SSK tebliği ile kuruma verilecek bildirgelerde onay ve imzamızın aranması,
sermaye artış tespitlerinin noterler yerine meslek mensuplarınca düzenlenecek raporlar
aranmasıdır. Asıl hedefimiz ise beyannamelerdeki imza yetkisidir. (Bu yetki bilindiği gibi
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madde ile 1.1.1995'te yürürlüğe girmek üzere meslek mensuplarına verildi.)
Arıkan yeni dönemdeki hedeflerini ise şöyle açıkladı: Meslek yasamızın günümüze uygun
bir şekilde yeniden düzenlenmesi. Daha üretken kurul ve komisyonların oluşturulması.
Stajyerlerin eğitiminin sağlanması. Meslek içi eğitim kurslarının tabana genişletilmesi.
Unvanlar arası haksız rekabetin kaldırılması. Sınav hazırlık kurslarının periyodik hale
getirilmesi ve yeni projelerle yeni iş imkanlarının ve alanlarının yaratılması en büyük
hedefimiz olacaktır.
Arıkan konuşmasından sonra söz alan TÜRMOB Genel başkanı Mustafa Özyürek
'Türkiye'nin bunalımda olduğunu. bu konuda herkesin hemfikir olduğunu ancak çözüm yolu
bulma konusunda birliktelik bulunmadığını söyledi.
Özyürek bir ülkede % 400'lere varan faizle devlet tahvili satılırsa. krizin boyutları
bizim algıladığımızın çok ötesinde olduğu görülmektedir. Yüksek faiz yüksek enflasyonu
öngörmektedir ki bu da hiper enflasyondur. Kriz giderek bir üretim krizine dönüşüyor.
Sorunların çözümü kesinlikle siyasidir. Siyasi parti ve kadroların yapması ile kriz çözülür.
Ancak 12 Eylül Anayasa' sı ile herkese siyaset yasağı getirilmiştir. Oysa herkes konuşmalı,
düşünce suç olmaktan çıkarılmalıdır. Özyürek İsmail Beşikçi' ler, Fikret Başkaya lar. Haluk
Gergeler ile onlarca fikir suçlusunun salıverilmesini de istedi.
Güneydoğu konusuna da değinen Özyürek, binlerce asker, polis, memur, binlerce
insan öldü. Burada yaşananlar siyasal olayların en büyük nedenidir. Özgürlüğü ve
demokrasiyi esas alan bir çözüm artık zorunlu hale gelmiştir dedi. Laiklik konusuna da
değinen Özyürek Laiklik bazılarının dediği gibi batılaşma değil, birliği sağlama aracıdır.
Laiklik ve demokrasiden asla taviz vermeyiz şeklinde konuştu.
Genel Kurula katılan SHP İstanbul milletvekili Ercan Karakaş yaptığı konuşmada
demokrasi konusunda Türkiye'de henüz yeterli mutabakat sağlanamadığını belirterek "az
kazanandan az çok kazanandan çok vergi” ilkesinin vergi alınırken dikkate alınmasının
şart olduğunu, bu konuda İSMMMO ile TÜRMOB' un çalışmalarını dikkatle izlediğini ve
bunlardan çok yararlandığını sözlerine ekledi.
Genel kurula katılan ANAP İstanbul milletvekili Selçuk Maruflu ise yaptığı
konuşmada TÜRMOB ve İSMMMO' nun yaptığı çalışmaların ciddi çalışmalar olduğunu
belirterek "Bu genel konular ülke sorunlarının tartışıldığı platformlardır. Bu nedenle de özel
görüşler ortaya çıkmaktadır" dedi. Genel kurula DYP adına İstanbul İl Yönetim kurulu üyesi
Altan Kavak, İşçi Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Hokka katılarak birer
konuşma yaptılar.
Konuklar arasında son konuşmayı ise Ankara SMMMO Başkanı Mehmet Çelik
yaptı.
Çelik yaptığı kısa konuşmasında mesleki sorunların ülke sorunlarından ayırmanın mümkün
olmadığını belirterek "Bu ülkenin vergi gelirlerinden başka geliri yok. Bu gelirler meslek
camiasının katkıları sayesinde oluşur. Yetki ve sorumluluk verildiği takdirde bu gelirler artar"
dedi.

Konukların konuşmalarından sonra yönetim kurulu faaliyet raporunu oda sekreteri
Nail Sanlı, Disiplin kurulu raporu D. Kurulu başkanı Yaşar Alagöz, Denetleme kurulu raporu
ise başkan Mevlüt Demirci tarafından okunduktan sonra üyelere söz hakkı verildi.
Söz verilipte konuşmamazlık olamaz, hele bu söz yılda bir defa ise ve yapılan meslek de
Muhasebecilik ise.
Evet. Genel Kurul' da artık üyeler konuşuyor. İlk sözü Yücel Çelikbilek aldı. Odanın
faaliyetlerinin yoğunluğunu belirterek "Ancak hep eleştirileri dinledik, alternatif düşüncelere
yer verilmelidir dedi.
Çelikbilek' ten sonra söz alan İsmet Uğurlu "3568 sayılı yasa artırılmıştır. Bu mesleğin
şımarıklığını değil efendiliğini talep ediyoruz. Bunu engeleyenlere karşı umutsuz olmayalım.
Bu meslek ve meslektaşlarımız haklarını alacaktır" şeklinde konuştu.
İsmet Uğurlu' dan sonra söz alan Gültekin Bekar ise "2 yıl daha geldi geçti, yasa çıkalı 5
yıl oldu ne değişti. Sorunlarımıza çözüm getirildi mi? Meslektaşlarımız arasında ayırım
yapılmamalı. Tek oda tek meslek olmalı. Demokrasi konusunda da birlik oluşacağına
inanıyorum diyerek konuşmasına son verdi.
Bekar’dan sonra söz alan Cahit Çelik, "Şu andaki yönetim tüccar kafası ile hareket etmiştir.
Bu ticari zihniyetin ve kastlaşmış yönetimin gitmesi lazım” diyerek konuştu.
Çelik'ten sonra söz alan Ali İhsan Özdemir ise "TÜRMOB başkanı beni disipline vermiş.
teşekkür ederim. Ben bakkal Mehmet efendi olsam muhasebeciye defter tutturmam" diyerek
sözlerini bitirdi. Umruk' tan sonra söz alan Kadir Çingil ise" Bu mesleğin sorunlarını birlikte
kucaklayalım. Suni ayrılıklardan uzak duralım. Bizim yüzyıl beklemeye niyetimiz yok.
Demokratlık ayırımına girmek gereksizdir." diyerek bitirdi. Çingil 'den sonra söz alan Turgut
Arığ ise "Yaka kartlarımıza delege yazılmış, oysa biz üyeyiz. Mesleki gelecekleri
oluşturmak için toplantılar yapılmalı, bayan meslektaşların sorunlarına da sahip çıkmak
gerekir" diyerek sözlerini bitiren Arığ'dan sonra söz alan Recep Selimoğlu konuşmasında
"Çağdaş ve saygın bir meslek oluşturmak için meslek sorunlarını ülke sorunlarından
ayırmamak gerekir. Tüm meslek mensupları üretmeli, çözüm getirmeli. Şimdiye kadar
hiçbir adım atılmadı diyenlere sözüm: Hadi canım sende. Şeklinde konuştu, Selimoğlu’ ndan
sonra söz alan Şeh Ömer Bekar ise "Mesleğin gelişmesi için tanımak gerekir. Fakültelerle,
cemiyetlerle ilişkiler hızlandırılmalıdır. Düzenlenen toplantılarda meslek mensuplarının
temsil edilmesi zorunludur" diyen Bekar' dan sonra söz alan Adem Aslan ise "beş yıldır
takılmış bir gibi, arpa boyu yol alınmadı. Yeni lokomotif güçleri yaratmak hepimizin görevi
olmalıdır. Çağın gerisindeki politikalara ihtiyaç yoktur" dedikten sonra sözü alan Ziya Disanlı
"Ülkemizde bir taraftan demokratikleşme sancısı bir yandan ekonomik sancı yaşanmaktadır.
Böyle bir ortamda odamız kurumsallaşma yolunda önemli bir durum geldi. En kısa zamanda
demokratların birliğinin sağlanacağına inanıyorum" dedi. Disanlı' dan sonra söz alan Burhan
Sarıoğlu ise "Görev yapmak isteyenler sessiz sedasız da görev yapabilirler" dedi,
Sarıoğlundan sonra söz alan Vedat Demiröz ise "Balo düzenlenmiş, kâr getireceği sanılmış
zarar edilmiştir" dedi. Demiröz' den sonra söz alan Şükıü Şenalp ise "Yılbaşından bu
yana kapanan büro sayısı 800 civarındadır. Mesleği terk eden meslek mensubu sayısını
tahmin etmek ise çok zordur" diyerek bitirdi.
Şenalp'tan sonra söz alan Hasan Okumuş ise "Tekdüzen muhasebe hesap planı
seminerlerinde İstanbul'un yansının unutulduğunu" belirterek konuşmasını bitirdikten

sonra, Harun Yarar söz aldı. “70 bin liraya mal ettiği kitabı 300 bin liraya sattığı için Oda
yönetimini insafsızlıkla suçladıktan sonra sözlerini bitirdi. Yarar' dan sonra söz alan Erhan
Zafer Akgüç ise "Kim seçilirse seçilsin onlara yardımcı olacağım. Meslek mensuplarını
birlikte üretmeye davet ediyorum. Kamuoyu yaratmak için fırsatları iyi kullanmalıyız.
Karşılıklı saldırı olmamalı” diyerek bitirdikten sonra söz alan Ülkü Sönmez "Bu birliktelik
ilkeli demokratların birlikteliğidir. Toplantılara gelmiyorsunuz düzenlediğimiz organizasyona
ve birçok panele katılmıyorsunuz" diyerek bitirdikten sonra söz alan Masis Yontan
konuşmasında "Bugün bu genel kurulda yalnız mesleki sorunlar değil aynı zamanda
ülkemizin içinde bulunduğu sosyal siyasal ve ekonomik durumu da konuşulup tartışılmalıdır.
Bugün ülkemizde vergi oranlan çok yüksektir. Oldu bitti yasalarla ek vergiler konulup
alınabilmektedir. Toplanan vergilerin kullanılması ise aynı bir sorundur. Gider bütçenin yarısı
Doğu ve Güneydoğuya gitmekte ve ne yazık ki bu paralar yatırıma dönüşmemektedir.
Oralarda ya yalnız insanlar ölmekte ama kimselerden ses çıkmamaktadır. Mesleki konularda
ise yetki istiyorsak eğer, bunun yanında da sorumlu tutulmamız kadar doğal bir şey olamaz"
diyerek bitirdikten sonra söz alan Ali İlkbaş yaptığı kısa konuşmasında bölücülük
yapılmaması gerektiği üzerinde durdu. İlkbaş' tan sonra söz alan Nuri Gündoğdu ise "Bu
genel kurulda yaşananlardan utanıyorum. 12 Eylül mantığıyla ortaya çıkanlarla birlik
olamayız" diyerek konuşmasını bitirdikten sonra söz alan Yetkin Çağlar ise konuşmasında
"Biz buraya politika yapmaya. ya da siyaset yapmaya gelmedik. Mesleğin problemlerini
tartışmaya geldik. Ancak burada Türkiye'yiz ortaçağa götürecek olanların olduğunu
sanmıyorum" diyerek bitirdikten sonra söz alan Sabri Könek ise "Benim dönemine Süleyman
Mercimek denetim kurulu üyesi idi. Mesleğe siyaset bulaştırmamak için mücadele
ettiğini belirterek konuşmasını bitirdikten sonra söz alan Vedat Kalpakoğlu ise konuşmasında
'Türkiye ekonomisi darboğazda olduğunu belirterek sorunun en büyük nedenin kamu
açıkları” olduğunu söyledi. Kalpakoğlu'ndan sonra söz alan Oktay Yeşilyurt ise
konuşmasında "Bu birlik hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yapılmamıştır. 12 Eylül
mantığı ile de yapılmamıştır. Bu birlikteliğin geçici olduğuna da inanmıyorum" diyerek
bitirdikten sonra söz alan Yücel Akdemir ise konuşmasında "Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği Laik- Demokrat anlayışının yeniden doğuşun en bariz işaretidir.
Dilerim siyasetçilerde bunu örnek alır" diyerek sözlerine son verdi.
Genel Kurulda söz alan TÜRMOB Genel Sekreteri Uğur Büyükbalkan ise yaptığı
konuşmada "Ben hem İstanbul Odamızın üyesi hem de TÜRMOB'un Genel Sekreteri
olarak bu burada bulunuyorum. İstanbul Odamıza yönelik eleştirileri doğru bulmadığını
belirterek Arkadaşlarımız SSK için imza atıyor, Net Aktif için imza atıyor bunlar meslek
adına başarıdır. Etkin olmadığımızı düşünenleri ciddi bulmuyorum" diyerek sözlerini bitirdi.
Konuk ve üyelerin konuşmalarından sonra Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporu ile
1994-95 yılı bütçesi ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Genel kurulun ilk günü aday listelerinin
divana verilmesi ile son buldu. Genel kurulun ikinci günü ise İTÜ Taşkışla binasında geçti.
Seçimlerde üç ayrı grup, üç ayrı liste ile çekişti. Gruplar seçmenlerinin önüne şöyle
çıkmışlardı:
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği, Yönetim Kurulu için; Yahya Arıkan, Mustafa
Harputluoğlu. Nail Sanlı. Numan Sağ ve Serpil Zorbozan, Disiplin kurulu için; Erhan Zafer
Akgüç, M. Cenap Gündüz, Recep Selimoğlu, Mehmet Atik, Mustafa Çakır ve Denetim
Kurulu için; Metin Başer. Kemal Çolak, Bünyamin Serbest;
Meslekte Birlik Grubu. Yönetim kurulu için; Abubekir Taşyürek. Tayyip Yaşar, Aziz
Babuşcu, Mustafa Öcalan. Hamdi Topçu, Disiplin kurulu için; Ali Erusta, Hüsnü Birinci,

Sadık Demir, Nizam Kılıç, Salim İlhan, Denetim Kurulu için; Vedat Demiröz. Hikmet Şen.
Turhan Özdenoğlu;
Demokrat Muhasebeciler Grubu,Yönetim Kurulu için; Gültekin Bekar, Harun Yarar, Ferhan
Umruk, İsmail Güner, Ayhan Bal, Disiplin Kurulu için; H. Turgut Arığ, Mehmet Hacı
İslamoğlu, Ahmet Karakılıç, M.Hamdi Balçı, Halim Özdemir, Denetim Kurulu için: Şükrü
Şenalp, Ali Necdet Ergün ile Arif Özdemir'den oluşmuştu.
Üç listenin yarıştığı seçimlerde kullanılan toplam 2370 oyun dağılımına baktığımızda,
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği 1473 oy, Meslekte Birlik Grubu 606 oy, Demokrat
Muhasebeciler Birliği 291 oy Bağımsız adaylardan Adem Aslan 28 oy, Harun Yarar ise 19 oy
almışlardı.
Seçim sonucunda oda kurullarına seçilen Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği görev
bölümü yaparak çalışmalarına başladılar. Yapılan görev dağılımında Oda Yönetim Kurulu
Başkanlığına Yahya Arıkan, Başkan Yardımcılığına Mustafa Harputluoğlu, Sekreterliğe Nail
Sanlı, Saymanlığa Numan Sağ, Üyeliğe Serpil Zorbozan;
Disiplin kurulu başkanlığına Erhan Zafer Akgüç. başkan yardımcılığına M. Cenap
Gündüz, üyeliklere Recep Selimoğlu, Mehmet Atik. Mustafa Çakır, Denetim Kurulu
başkanlığına Metin Başer üyeliklere Kemal Çolak ile Bünyamin Serbest seçilerek görev
dağılımını gerçekleştirdiler.
İki uzun gün ve 32 konuşmanın yapıldığı beşinci seçimli genel kurulu özet olarak
aktarmaya çalıştık. Neden biliyor musunuz? On iki bine yaklaşan üye sayısı ile Türkiye'nin en
büyük meslek kuruluşlarından biri olan İstanbul Odamızın genel kurulunda eğer 2370 meslek
mensubu oy kullanıyor ise bu hem meslek açısından hem de ülke demokrasisi açısından
üzücü dahası düşündürücüdür. Gönlümüz tüm meslek mensuplarının tüm etkinliklere büyük
ve coşkulu katılımından yanadır.
Genel kurula katılmayanlar unutmamalıdırlar ki diğer genel kurullarda olduğu gibi bu
genel kurulda da mesleki sorunlarla birlikte ülke sorunları da gündeme geldi belki ama
konuşuldu, tartışıldı.
Genel kurula konuk olarak katılan TÜRMOB yöneticilerimize, siyasi parti temsilcilerimize,
Maliye Bakanlığı ile İstanbul Defterdarlığı mensuplarına Sendika ve Mesleki kuruluş Meslek Odaları temsilcilerine, Belediye Başkanları ile genel kurula tüm oda üyelerine
duyarlıklarından dolayı kendilerine teşekkürü borç biliriz. Bu borç demokrasiye olan inanç ve
toplumsal değerlere olan duyarlılığımızdandır.
Bu genel kurulla Oda organlarına seçilen yöneticilerimizin bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da aynı sevk ve heyecanla çalışacaklarına gerek mesleki ve gerekse ülke
sorunlarına duyarlı olacakları inancıyla başarılar diliyoruz.

VERGİ KARNESİ VEYA VERGİ NUMARASI
YENİ BİR BULUŞ DEĞİLDİR
Veysi SEVİĞ
YMM
Gelir Vergisi Yasası nın 35. maddesinin (B) bendi hükmü gereği olarak Gelir Vergisi
yükümlüsü olan her kişinin vergi karnesi alması ve kullanması zorunlu bulunmaktadır.
Gelir Vergisi Yasası'nın 35. maddesinin (B) bendinde "Bu kanunun 2'nci maddesinde
sayılan kazanç ve iratları elde edenler (İstisna ve muafiyetlerden faydalananlar dahil) vergi
karnesi almak ve Gelir Vergisi yönünden durumlarını ve bu durumda meydana gelen
değişiklikleri karnelerine yazdırmak zorundadırlar yer almaktadır.
Yasal düzenleme gereği olarak "...vergi karnesinin ihtiva edeceği hususlar, karne almaya
ilişkin şekil ve esaslar ile uygulama zamanı, Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilir."
Gelir Vergisi Yasası'nın ikinci maddesinde gelir unsurları sayılmıştır. Bunlar; ticari
kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları,
menkul sermaye iratları vesair irat ve kazançlardır. Bu kazanç ve iratları elde edenler, yasal
düzenlemeden de anlaşılacağı üzere vergi karnesi almak ve kullanmak zorundadırlar.
Gelir Vergisi, beyana dayanan ve dolayısıyla beyan üzerinden tarh ve tahakkuk işlemi
yapılan bir vergi türüdür. Gelir Vergisine tabi geliri olanlar bu gelirlerini beyan etmek
zorundadırlar. Karne uygulamasında ise beyana tabi geliri bulunanların, her şeyden önce
karnelerin almaları ve kullanmaları gerekmektedir. Ancak bu karnelerin kullanım biçimini
ve içeriğini ve uygulama zamanını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı na aittir.
Yıllardır Maliye Bakanlığı kendisine verilen bu yetkiyi bazı teknik nedenlerden dolayı
kullanamamıştır. Maliye Bakanlığı'nın arşivlerinde bu konunun teknik yönlerini
değerlendiren çalışmalar mevcuttur.
Şimdi, sanki bir yenilik veya yeni bir buluşmuş gibi, herkesin bir vergi karnesi bulunacağı
yönünde çalışmaların yapıldığı bu çalışmalarının yasa konusu haline getirileceği
söylenmektedir.
Konuyu bu şekilde kamuoyuna takdim edenler, üzülerek bildirelim ki mevcut yasaları
bilmemektedirler. Vergi karnesi ile ilgili düzenlemeler hem Gelir Vergisi Yasasında ve hem
de Vergi Usul Yasasında yeterince mevcuttur.
Vergi Usul Yasası nın 248. maddesi hükmü gereği olarak yükümlüler vergi karnelerinin
kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından
durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bağlı oldukları vergi dairesine
ibraz etmekle yükümlüdürler.
Yükümlülüğü etkileyen ve değiştiren hususların da vergi karnesine işletilmesi
zorunludur.
Ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin vergi karnelerini işe başlamadan önce almaları ve işle
ilgili her türlü değişikliği bu karne üzerine işletmeleri yasa ile kendilerine verilmiş görevdir.
Vergi Usul Yasası nın 248. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre ". . mükelleflerin
doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işaret ettirmeleri
süresi, işe başladıkları veya değişikliğin vukubulduğu tarihten başlayarak bir aydır."
Gelir Vergisi Yasası'nda yer alan indirimlerden yararlanabilmek için vergi karnesinin
düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Vergi Usul Yasası nın ikinci kitabı "Mükellefin Ödevleri" başlığını taşımaktadır. Bu
kitap altı kısımdan oluşmaktadır. Şöyle ki:
- Birinci kısım "Bildirmeleri”

(Madde: 153-170)

- İkinci kısım "Defter Tutma" (Madde: 171-226)
- Üçüncü kısım "Vesikalar", (Madde: 227-243)
- Dördüncü kısım "Ekim ve Sayım Beyanı” (Madde: 243-246)
- Beşinci kısım "Vergi Karnesi”, (Madde: 247-252)
- Altıncı kısım "Muhafaza ve İbraz Ödevleri”, (Madde: 253- mük 257)
Görüleceği üzere "Vergi Karnesi" konusu, Vergi Usul Yasası nın ikinci kitabının bir
kısmını oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla Vergi Usul Yasası'nda vergi karnesi uygulaması
ile ilgili geniş bir düzenleme mevcuttur. Ayrıca Gelir Vergisi Yasası nın 35. maddesi ve
vergi karnesi ile ilgili önemli bir hükmü içermektedir.
Var olan yasal düzenlemeleri, yeni bir buluş veya tasarı olarak ileri sürmek veya gündeme
getirmek, kanımızca konulan bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bu konuda çalışma yapanlar
yeni yasal düzenleme çalışmaları yapma yerine, teknik olarak olayı nasıl
gerçekleştirebileceklerini açıklamak zorundadırlar.

KİTLE ÖRGÜTLERİ VE DEMOKRASİ
ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ...
Gültekin BEKAR
Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Gn.Bşk.
Şu son yılların en belirgin özelliği; "hemen hemen tüm dernek, sendika, oda gibi kitlesel
örgütlerin canlılığını yitirmesi, içi boş ve cansız kof birer yığınsal örgütlenmeler haline
gelmesidir.”
Tabi ki bunun çok değişik nedenleri vardır: Özellikle 12 Eylül 1980 sonrası yapılan
düzenlemelerle kitle örgütlerinin siyaset dışı bırakılması ve bu örgütlerin iç işlerliğinde;
- "Başka görüşleri sonuna kadar dinlememesi”
- "Demokratik tartışma olmaması”
- "Doğru düşünceleri kitlelere kavratmama ve kitlelere güvenmeme" bir çizgi haline geldi.
Dolayısıyla; kitleler için bir şeyler üretme ve de birlikte paylaşma, yeterli bir şekilde
gerçekleşmiyor!
Bireycilik ruhumuza işledi. Sanki. "dön köşeyi kurtar kendini" temel felsefemiz oldu!
Bunların sonucu olarak;
İçinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan çıkmak isteyen ve bir kurtuluş yolu arayan
halkımızın önemli bir bölümünün umudu da "adil düzen bezirganları” oldu.
Şunu unutmamak gerekir ki, yığınlara bilinç götürecek. toplumu yönlendirecek en önemli
araçların başında KİTLE ORGÜTLERİ GELİR.
Bu kitle örgütleri ise, günümüzün varolan yaralarına uygun hareket ettiği taktirde eli kolu
bağlı kalıyor.
- Sendikalar, dernekler, odalar ülkemizin ekonomik ve siyasi sorunlarını, varolan yasalar
nedeniyle tartışamıyorsa, direkt taraf olamıyorsa bu siyaseti kimler yapacak? Bizim
sorunlarımıza kimler çözüm üretecek? Öğrencilere ve memurlara zaten siyaset yasak!
Ülkemizin aydınlarına, yazarlarına ise şöyle bir baktığımızda çoğunun özgeçmişinde
mapushaneler var, sürgünler var.
Neyse!
Ülkemizin sorunları hakkında o kadar konuşulacak çok şey var ki!
Bizim meslek örgütümüzün Genel Kuruluna gelince;
Genel kurullar; 2 yıldan 2 yıla yönetimin ve diğer organların değişip, üyelerin bir bölümünün
oy kullandığı alanlar olmayıp, meslektaşlarımız için bir umut, bir çıkış yolu olmalıdır!
Sorunlarımızın tartışıldığı, taktik ve stratejilerin belirlendiği genel kurullar bizim
amacımızdır.
Acaba son genel kurul bu amaca hizmet etmiş midir? Yaklaşık 10.500 üyeli odamızın genel
kurulu 500-600 kişiyle neden yapılıyor? 2 yıl öncesine göre üye sayımız arttığı halde, katılım
(oy kullananlar) 2 yıl önceki genel kuruldan neden az?

Faaliyetlerimizin değerlendirildiği, sorunlarımız üzerine tartışmaların olacağı genel
kurulda 4 saat (konuşmalarda süre sınırlaması olmaksızın) yabancı misafirlere, 2 saat
meslektaşlarımıza (her bir konuşmacıya üç dakikadan fazla olmamak koşuluyla) söz hakkı
verilmesi neden?
Sorunlarımızı meslektaşlar mı daha iyi biliyor? Yoksa birtakım partilerin temsilcileri mi?
(üstelik genel kurula gelen bu partilerin temsilcileri bizleri dinlemeden gittiler.)
Gruplar adına kapsamlı konuşmalara neden yer verilmedi? 3 dakikalık konuşma hakkı vermek
demokrasinin bir gereği mi?
Değerli arkadaşlar;
Gerçekten demokrasiye inananlar, meslektaşlarımızı konuşturmak ve dinlemek zorundadırlar.
İnsanlar, kendilerine verdikleri unvanla değil, yaptıklarıyla anılırlar.
KİTLE ÖRGÜTLERİ' nin önderleri, her şeyden önce verdiği mücadelenin doğru olduğuna
kendilerini inandırmalı, sonra üyelerini inandırarak onlardan güç ve destek alarak
faaliyetlerini yürütmelidir.
Bu bakış açısıyla yola çıkan örgütlenmeler bir zaman başarılı olacak ve istediklerini elde
edeceklerdir.
HEP BİRLİKTE GÜZEL GÜNLERE!

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
SMMM
18 Haziran 1994 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 4001 sayılı "İdari Yargılama
Usulü Kanunu Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ile idari yargılama
usulünde bazı değişiklikler yapılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’ nde hak aranması ve gerçekleşmesi usullerini, bir başka
anlatımla bu mahkemelerde bir davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar geçen
aşamalardaki usulleri düzenleyen kanundur. Bu yazımızda, anılan Kanunda 4001
sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri, teorik ve tartışmalı yönlerinden ziyade. uygulamaya
olan bazı önemli etkileri açısından değerlendirmeye ve aktarmaya çalışacağız.
4001 sayılı Kanun, her ne kadar hükümet gerekçesinde, "yargının hızlandırılması ve
dava dosyalarının bir an önce çözüme kavuşturulması" amacını taşıyorsa da, yargının
hızlandırılmasına yönelik hükümlerden ziyade, uygulamada beliren boşluk ve aksaklıkları
gidermeye yönelik hükümler içermektedir.
4001 sayılı Kanunla getirilen en önemli değişikliklerden birincisi, iptal davasının tanımına
ilişkin değişikliktir. Yürütmenin genel düzenleyici işlemlerinin veya idarenin bireysel
işlemlerinin hukuka aykırı oldukları gerekçesi ve iptali istemi ile açılabilen bu tür davalar,
değişiklik öncesi menfaatleri ihlal edilen herkes tarafından açılabilmekteydi. Değişiklikle
bu dava açma olanağı sınırlandırılmıştır. Artık bu davaların açılabilmesi için, davacının
menfaatinin ihlal olunması değil, bazı istisnalar dışında kişisel hakkının ihlal edilmesi
zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla, meslek kuruluşları, dernek, sendika, oda, birlik gibi,
üyelerinin menfaatlerini koruma ve gerçekleştirme amacını taşıyan kuruluşların dava
hakları elinden alınmıştır. Böyle bir sonucu doğuran bu değişikliğin, demokrasi ve hukuk
devleti anlayışı ile bağdaştırılması, kanaatimizce mümkün değildir. Zira, bu tür davaların
amacı, bireysel yarardan çok, yürütme organı ve idare teşkilatının işlemlerinin yargı
denetiminden geçirilerek hukuk devletinin gerçekleştirilmesi ve idarenin yargı yoluyla hukuka
uygun davranmaya zorlanmasıdır. 4001 sayılı Kanun ile, yargı denetiminin kapsamını
genişletme yerine, daraltma tercih edilmiştir.
4001 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerden bir diğeri, dava dilekçelerinde imza bulunması
zorunluluğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Bir diğer değişiklik ise, davanın eksik harç veya
eksik posta ücreti yatırılarak açılması halinde yapılacak mahkemece işlemlerin açıklığa
kavuşturulmasından ibarettir. Bu durumda mahkeme, davacıdan 30 gün içerisinde eksikliği
gidermesini isteyecek, eksiklik yine giderilmediği takdirde ikinci bildirim yapılacaktır. Davacı
eksikliği buna rağmen yerine getirmezse, dava açılmamış sayılacaktır. Değişiklikle,
başlangıçta yatırılan posta ücretinin bitmesi veya tebliğ yapılmasını engelleyici derecede
azalması halinde de yukarıda açıklanan usulün uygulanması benimsenmiştir. Tek farkla,
davacı bu talebi ikinci bildirime rağmen yerine getirmezse, dosya işlemden kaldırılacaktır.
Davacı üç ay içerisinde eksikliği tamamladığı takdirde, dava kaldığı yerden devam edecektir.
Getirilen bir diğer değişiklik de, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri
veya Vergi Mahkemelerinde açılması gereken bir davanın yanlışlıkla bu mahkemelerden bir
diğerinde açılması halinde, mahkemenin. dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye
gönderilmesine ilişkin olarak vereceği kararlara karşı itiraz veya temyiz yolunun
kapatılmasıdır.

4001 sayılı Kanunla getirilen ve yargılamanın hızlanmasına hizmet edebilecek
değişikliklerden biri ise, idareye dava konusu işleme ait dosyayı ilk savunma ile birlikte
mahkemeye gönderme mükellefiyetinin yüklenmesidir. Bu mükellefiyet, değişiklik
öncesinde sadece vergi davaları için söz konusuydu. İdari davalarda idareden dosya
istenilmesi ve beklenilmesi, yargılamada zaman kaybettirici bir unsurdu. Bu aksaklık, 4001
sayılı Kanunla böylece giderilmektedir.
4001 sayılı Kanunla getirilen bir önemli değişiklik ise, idarenin davaya gizli belge sunması
ile ilgilidir. Değişiklik öncesi hükümlerine göre, Başbakan veya Bakanın imzalı gerekçe
yazısı ile idare, devletin güvenlik veya üstün menfaatleri gibi soyut sebeplerle belge
sunmaktan kaçınabilmekte veya sunduğu delil ve belgelere gizli şerhi koyabilmekteydi. Bu
gizli (?) belgeler, davanın taraflarına veya vekillerine dahi incelettirilmemekteydi. Getirilen
değişiklikle, bir yandan, idarenin verilmeyen bilgi ve belgelere dayalı savunmasının mahkeme
kararına esas olamayacağı hükme bağlanırken, öte yandan dava dosyasına sunulan her türlü
bilgi ve belgeyi inceleme ve cevap verme hakkı taraflara ve vekillerine tanınmış
bulunmaktadır. Böylece bu değişiklikle, hukuk devleti, savunma hakkının kullanılması ve
yargı denetimi ilkeleri açısından sunulması olanaksız bir uygulama terkedilmiş olmaktadır.
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişikliklerden biri de, yürütmeyi durdurma
müessesesi ile ilgilidir. Yürütmeyi durdurma müessesesi hukukunda kısaca, hakkında dava
açılan işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin
söz konusu olduğu hallerde, dava konusu işlemin yürütülmesinin (icrasının) hakim tarafından
durdurulmasıdır. 4001 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesinde mahkemeler, işlemin
yürütülmesinin ancak 90 gün için durdurulmasına karar verebilmekteydi ve davayı bu süre
içerisinde karara bağlamak zorundaydı. Ancak, başta Kanunun öngördüğü yargılama usulü
olmak üzere daha birçok sebeplerle davalar bu sürede sonuçlanmamakta ve yürütmeyi
durdurma kararlan işlevini yitirmekteydi. 4001 sayılı Kanunla, yürütmeyi durdurma
kararlarının geçerliliğinde söz konusu olan 90 günlük süre kaldırılmış ve böylece
mahkemelere dava süresince yürütmenin durdurulmasına karar verebilme olanağı
sağlanmıştır.
Öte yandan Kanunda, Danıştay dava daireleri tarafından yürütmeyi durdurma talepleri
dolayısıyla verilen kararlara karşı her hangi bir itiraz merci gösterilmemişti. Bu boşluk da
4001 sayılı Kanunla doldurulmuş ve Danıştay dava daireleri tarafından yürütmeyi durdurma
talepleri dolayısıyla verilen kararlara karşı Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'na itiraz
olanağı sağlanmıştır. Söz konusu itiraz süresi ise yedi gün olarak belirlenmiştir.
Getirilen değişikliklerden bir diğeri de, çalışmaya ara verme süresidir. Genelde adli tatil
olarak adlandırılan çalışmaya ara verme süresinin uzunluğu (20 Temmuz - 5 Eylül),
yargılamanın uzun sürmesine sebebiyet verdiği gerekçesi ile en çok eleştiri alan konulardan
biridir. Bu sebeple idari Yargı açısından çalışmaya ara verme süresi 4001 sayılı Kanunla
kısaltılmış ve 20 Temmuz - 21 Ağustos olarak belirlenmiştir.
4001 sayılı Kanunda getirilen değişikliklerden. bir diğeri ise, İdari Yargılama Usulü
Kanununun Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki başlıklı 37. maddesinde yapılan değişikliktir.
Maddeye yeni bir bent eklenmek suretiyle, iki düzenleme yapılmıştır. Düzenlemelerden
biri, gümrük vergileri ile ilgili olarak açılan davalarda, vergi veya diğer mali yükümlülükleri
tarh ve tahakkuk ettiren idarenin bulunduğu yer vergi mahkemesinin yetkili olduğunu
açıklığa kavuşturulmaktadır. ikinci düzenleme ise, sadece yetki değil, aynı zamanda
mahkemelerin görevi açısından da bir kaosa yol açacak niteliktedir. Bu düzenlemeye göre,
"Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla düzeltme taleplerinin reddine ilişkin
işlemlerde, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren" dairenin
bulunduğu yer vergi mahkemeleri yetkilidir. Oysa bu gibi davalarda, bir başka anlatımla,

Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemler
aleyhine açılacak davalarda ilk derece mahkemesi olarak Danıştay görevlidir. Bu davalarda
görevli mahkeme, vergi mahkemeleri değildir (Danıştay Kanunu, md. 24/ij). 4001 sayılı
Kanun. böylece, görevli olmayan mahkemenin yetki sahasını düzenlemektedir. Bu
değişikliğin hükümet gerekçesinde, Danıştay Kanununda değişiklikler öngören bir başka
tasarıda paralel bir değişiklikle, anılan davalarda görevin Vergi Mahkemesi'ne aktarılmış
olması gösterilmektedir. Ancak bilindiği gibi, Danıştay Kanununda herhangi bir değişiklik
henüz yapılmamıştır. Bu durumda konuya ilişkin muhtelif yorumlar yapılabilir. İlk yorum,
artık yasa koyucunun iradesinin son Kanunla değiştiği ve dolayısıyla görevli mahkemenin de
Vergi Mahkemeleri olduğu şeklinde olabilir. İkinci yorum, 4001 sayılı Kanunla getirilen
değişikliğin, ancak Danıştay Kanunu'nda gerekli değişiklik yapıldıktan sonra bir anlam ifade
edeceği biçiminde olabilir. Bu durumda mükelleflerce hak kaybına uğramamak için
yapılabilecek tek şey her halde, hem vergi mahkemesinde hem de Danıştay'da dava açarak,
söz konusu yasalar arası çelişkinin çözümünün içtihatlarla oluşturulmasına çalışmaktır.

IMF’NİN İSTİKRAR POLİTİKALARI (*)
Doç. Dr. Müfit AKYÜZ
M.Ü. İktisat Bölümü
Dünya ekonomisinde iki dünya savaşı arasında kalan dönem, korumacılık dönemi olarak
da isimlendirilir. Bu dönemde yaşanılan sıkıntıların kaynağında ülke ekonomilerinin
korunmasının bulunduğu yaygın bir kanıydı. Şayet korumacılık olmasaydı, uluslararası
uzmanlaşma ve işbölümü sorunsuz olarak artacaktı.
Bu önermenin temel mantığı. "bırakın yapsınlar. bırakınız geçsinler" anlayışıdır. Kuramsal
düzlemde ileri sürülen köken itibariyle. neo-klasik veya monetarist tezlerdir. Özü kabaca
şudur: Şayet "uyumlu politikalar" uygulanırsa ülkelerin çıkarlarının çatışması mümkün
değildir. Bu bakımdan ülkeler arasında koordinasyonun sağlanması zorunludur. Bu bakış
açısına göre, uyumlu politika, enflasyon ve döviz kıtlığı yaratmayan politikadır. Bunun için
de ülkeler arasındaki işbirliği, mümkün mertebe ortak para ve maliye politikaları
uygulamalarını gündeme getirebilmelidir. Öyle bir kurumsal düzenleme yapılmalıdır ki,
bütün ülkeler uyumlu politika izleyebilsinler. Bu kurumsal düzenleme IMF
(ULUSLARARASI PARA FONU) olarak gerçekleştirildi. IMF' nin amacı dış ödeme sorunu
olan ülkelere, bu politikaları önermek, uygulatmak, denetlemek, siyasal olarak merkez ülkeler
denetimi altında tutmaktır.
Fon’un bu amaçla kullandığı araç, STAND-BY (düzenleme) anlaşmalarıdır. Bu düzenleme ile
ödeme sorunu olan ülkelere STABİLİZASYON (İSTİKRAR) POLİTİKALARI empoze
edilmektedir. İstikrar (stabilizasyon) politikasının mantığı şöyle özetlenebilir:
- Hem enflasyonun, hem dış açığın sorumlusu "talep baskısıdır",
- Toplam arz ve toplam talep dengesi sağlanamadığından, enflasyon ve ithalat eğilimi sürekli
olarak artmaktadır.
-Ülkedeki enflasyonist yapı da ihracatı caydırmaktadır.
Nihai amacı dış dengesizliği çözmek olan IMF tipi istikrar politikalarının ana hatları kalın
çizgileriyle şunlardır: Enflasyon, sorununun çözümü için ülkede daraltıcı politikalar
kullanılmalıdır. Bundan beklenilen, fiyatlar genel düzeyinin yükseltilmesidir. Öte yandan.
ödemeler dengesinin sağlanması için de parasal önlemler gerekir. Parasal önlemler döviz
kurlarının ayarlanmasına yöneliktir. Ödemeler dengesi açığının bulunduğu bir ülkede, bunun
anlamı sürekli devalüasyondur.
Fon’a göre dış dengesizliğin temel kaynakları şunlardır:
- Maliyet ve verimlilik artışındaki farklılıklar.
- Yüksek tüketim eğiliminin ihracatı önlemesi,
- Yüksek ithalat eğilimi
- Yanlış kaynak tahsisi (örneğin, dış rekabete açılamayacak sektörlere kaynak ayrılması yanlış
bir uygulamadır) Ancak, şuna dikkat edilmelidir: Bu dört noktanın her biri "farklı nedenlere"
dayanır. Bununla birlikte her birinin “sonucu” aynıdır: Dış dengesizlik. Sonuç olarak, farklı
nedenlerden kaynaklanan bir sonucun çözümü için tek bir reçete önerilmektedir: İstikrar
Programı.

İSTİKRAR PROGRAMI ŞEMASINA GÖRE ÜLKEDE DIŞ DENGE NASIL
SAĞLANACAKTIR? (IMF NİN ÖNERİLERİ) ENFLASYON SORUNUNUN
ÇÖZÜMÜ
Temel çözüm önerisi, ekonominin daraltılmasıdır. Bunları çeşitli başlıklar halinde ele almak
mümkün.
a- Gelir dağılımı ile ilgili öneri: Ücretler düşürülmelidir. Bu yapılabilirse, maliyetler, bu
kanaldan da ihraç fiyatları düşürülmüş olur. Bir başka nokta, satın alma gücünün düşmesi
nedeniyle iç pazarda satılamayan malların ihraç olanaklarının artmasıdır. Son olarak, şayet
ücretler düşük tutulabilirse ekonomideki kar payları artacak, ekonominin genel karlılığı
yükselecektir. Böyle olunca da yatırımlar, üretim ve ihracat artacak, süreç içinde enflasyonist
ortam ortadan kalkacaktır.
b- Kamu harcamalarının kısılmasıyla ilgili öneri
Devlet altyapı yatırımlarını azaltmalıdır: böylelikle ithalat bağımlılığı bu açıdan azalacak,
döviz tasarrufu sağlanacaktır. İkinci olarak iç tüketim kısılmalı, bu kanaldan enflasyonist
baskı azaltılmalıdır. Ayrıca para arzı kısılmalıdır bu enflasyonu düşürecektir. Son olarak
sübvansiyonlar kaldırılmalıdır.
c- Kurumsal / yapısal değişimi sağlamak için:
- Kamu kuruluşları özelleştirilmelidir. Böyle yapılabilirse, devlet harcamaları azaltılmış
olacak, ayrıca ülkeye yabancı sermaye girişi hızlanacaktır. Yabancı sermaye en iyi öğretmen
olarak düşünülmelidir. Süreç içinde yatırım yönetimi daha rasyonel hale gelebilecektir.
-

Gümrük sınırlamaları kaldırılmalıdır. Bu gerçekleşirse, yabancı sermaye girişi hızlanır.
ülke üreticileri fiyatları düşürmek amacıyla daha verimli çalışmak zorunda kalırlar,
sonuçta ekonomide kaynak etkinliği bir bütün olarak artar.

ÖDEMELER DENGESİ AÇIKLARININ KAPATILMASI:
DEVALUASYON
Ödemeler dengesindeki açıkların kapatılması için her zaman ve oranda devalüasyon
yapılmalıdır. Devalüasyonun çok temel iki etkisi vardır. Birincisi, devalüasyon sonucunda
ihraç fiyatlarının düşmesi, ithal fiyatlarının yükselmesi nedeniyle sonuçta ülkeye döviz
girişinin artması ve döviz tasarrufunun fazlalaşmasıdır. İkinci etki, iç fiyatların zorunlu
olarak yapılacak belirli miktardaki ithalat yüzünden fazlalaşması sonucunda iç tüketimin
kısılması ve buradan artan malların ihracat sektörüne kaymasıdır. Fon' un "devalüasyon
yapınız" önerisinin temel ve her ülke için geçerli plan tezi budur.
Fon' a göre dış dengesizlik bir FİYAT-MİKTAR sorunudur. Söylenen şu:
1- Azgelişmiş ülkelerde iç fiyatlar dünya fiyatlarının üstündedir. Ve dış talep mutlaka
arttırılmalıdır.
2- Üretimi arttırmak için,
a-İç fiyatlar
b- Döviz kurları ayarlanmalıdır. Bu amaçla, iç piyasa dış rekabete açılmalıdır.
Bu öneriye getirilen eleştiriler şöyle özetlenebilir:
1-Kur ayarlamasıyla denge sağlama çabası gerçekçi değildir. Çünkü Fon un kanısının tersine.
ithal talebi fiyatlara karşı duyarlı değildir. Yani, devalüasyon yapıldığında ithalat
öngörüldüğünün çok altında azalmaktadır.

2- Fon' un düşüncesinin aksine, arz. artan talebi karşılamamaktadır. Arz esnekliği düşüktür.
Bu bakımdan Fon' un beklentileri gerçekleşememektedir.
Uygulamada neler olmaktadır?
Devalüasyondan sonra çok kısa bir süre için ithalat aşılmaktadır. Zaman içinde
devalüasyon nedeniyle yüksek fiyatlar üzerinden yapılan ithalatla birlikte ülke içi fiyatlar
yükselmektedir. Bir veya iki yıl içinde ticaret bilançosu açıklan hızla artmaktadır. Çünkü,
1- Azgelişmiş ülkelerin sattığı mallar, dünya piyasalarında devamlı arttırılmalıdır.
2- Devalüasyon kısa sürede iç fiyatları yükselttiğinden, anlamını, etkisini yitirmektedir.
3- Azgelişmiş ülkelerin sattıkları temel ürünlerin başında maden türleri ve tarımsal ürünler
gelmektedir. Bunların fiyatlarının azgelişmiş ülkeler tarafından saptanması mümkün
değildir. Bu fiyatlar ağırlıklı olarak merkez ülkeler tarafından belirlenirler (bu
uygulamalarla, Şili, Zambiya, Gana, Zaire gibi ülkelerin kakao, bakır v.b. ürünlerinin
fiyatları, artış bir yana, düşmüştür).
Sonuç: Azgelişmiş ülkelerin sonunu, "parasal" değil, tamamen "yapısaldır".

NAKİT AKIM TABLOSU 1
Doç. Dr. Recep PEKDEMİR
M.Ü. İşletme Fakültesi
Nakit akım tablosu (NAT), işletmenin belirli bir dönemdeki nakit akışlarını; nakit kaynak ve
kullanım yerlerini gösteren bir tablodur. NAT, bilanço esasına göre defter tutan ve aktif
toplamı 5 milyar lira ile ticari faaliyet hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl aşmayan;
ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketlerin dışında,
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin2 kapsamına giren tüm işletmelerce
1.1.1994 tarihinden itibaren düzenlenmek zorunda olan mali tablolardan biridir. NAT,
ülkemizde, son yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kapsamındaki işletmelerce
düzenlenmekte olan NAT formatına uygundur3. Bu nedenle, NAT' nun düzenlenmesinde
SPK kapsamındaki işletmeler için fazla bir değişiklik söz konusu olmayacak; NAT, Kamu
İktisadi Teşebbüsleri (KİT' ler) ile düzenlemenin kapsamına giren diğer işletmeler için ilk
olarak 1994 mali yıl için düzenlenecektir.
Bundan önce açıklanan Fon Akım Tablosu (FAT), Tebliğe göre net yönteme göre
düzenlenecek ve düzenlenmeye Gelir Tablosunun Olağan Kar tutarından başlanacaktır. NAT
ise, Brüt yönteme göre düzenlenecek ve Gelir Tablosundaki Net Satışlar tutarından hareket
edilecektir. FAT, Uluslararası Muhasebe Standartları ile ilgili çevrelerde ve gelişmiş
ülkelerdeki muhasebe standartları çevrelerinde son yıllarda önemini yitirmiştir. Bunun
yerine tüm dikkatler NAT üzerinde yoğunlaşmaktadır. FAT, Amerika Birleşik Devletleri'nde
ilk olarak, "Finansal Durumda Değişmeler Tablosu" şeklinde zorunlu olarak düzenlenmesi ve
yıllık faaliyet raporlarında yer alması 1971 yılına rastlamaktadır4. 1987 yılının sonuna doğru
bu uygulamaya son verilerek, yerine NAT’ nun düzenlenmesi bir standart haline gelmiştir5.
Ancak bu düzenlemeye rağmen, ABD'de halen FAT' nu NAT ile birlikte yıllık faaliyet
raporlarında görmek mümkündür. Benzer şekilde uluslararası platformda, FAT, Finansal
Durumda Değişmeler Tablosu şeklinde 1.1.1979 tarihinden itibaren 9 no.lu Uluslararası
Muhasebe Standardı ile uygulamaya girmiştir6 . Ancak Ekim 1992'de alınan ve Aralık
1992'de yayınlanan bir karar ile yürürlükteki 9 no.lu standart revize edilmiş ve 1.1.1994
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Nakit Akım Tablosuna dönüştürülmüştür.
FASB Statement 95'e göre, NAT' nun düzenlenmesinde nakit kaynak kullanım yerleri üç
grupta ele alınmıştır: İşletme Faaliyetleri, Yatırım Faaliyetleri ve Finanslama Faaliyetleri,
işletme faaliyetleri ile ilgili nakit kaynak ve kullanımlarının hesaplanmasında iki yöntemden
yararlanılmaktadır7: Direkt ve Endirekt Yöntem.
Direkt Yönteme göre işletme faaliyetleri ile ilgili nakit akışlarının hesaplanmasında
başlangıç noktası satışlar ve alışlardır. Direkt Yöntem basit olanıdır ve FASB Statement
95'de işletmelerin bu yöntemi kullanmaları tavsiye edilmiştir. Ayrıca işletme faaliyetleri ile
ilgili nakit akışlarının yorumlanmasında daha yararlı olan bu yöntemdir8.
Basitliğine rağmen direkt yöntemin kullanılması, ABD'de fazla rağbet görmemiştir.
Daha fazla tercih edilen endirekt yöntemin başlangıç noktası "Net Kar" rakamıdır ve
işletmelerin bu yöntemi tercih etmelerinin nedeni, "kar" ile "nakit" arasında bir ilişkinin
kurulması konusundaki eğilim olarak kabul edilmektedir9.
Tebliğde öngörülen NAT unsurları temel olarak işletme, yatırım ve finanslama
faaliyetleri şeklinde sınıflandırılmamış, bunun da tersinde daha da detaylandırılmıştır.
Faaliyetlerle ilgili nakit kaynak ve kullanım unsurlarının hesaplanmasında ise direkt
yönteme benzerliklerin olduğunu söylemek mümkündür.

Tebliğde, NAT açısından nakit, kasa mevcudu ve bankadaki mevduatlar kapsamına
almaktadır. Ancak, herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün olan
çekler de nakit kapsamına dahil edilmiştir.
Belirli bir dönem itibariyle düzenlenen NAT' nda temel olarak iki taraf söz konusudur:
Nakit kaynaklan ve nakit kullanımları. Tebliğ' de nakit kaynaklan sekiz ana grupta
toplanmış, nakit kullanımları ise on bir ana grupta yer almıştır.
NAKİT KAYNAKLARI
1. Satışlardan Elde Edilen
2. Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gelir ve Karlardan Sağlanan
3. Olağandışı Gelir ve Karlardan
Sağlanan
4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
Artışlardan sağlanan
5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
Artışlardan Sağlanan
6. Sermaye Artırımından
Sağlanan
7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden
Sağlanan
8. Diğer Nakit Girişleri

NAKİT KULLANIMLARI
1. Maliyetlerden Kaynaklanan
2. Faaliyet Giderlerine İlişkin
3. Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gider ve Zararlara İlişkin
4. Finansman Giderlerine İlişkin
5.Olağandışı Gider ve Zararlara
6. Duran Varlık Yatırımlarına
7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak
Ödemelerine ilişkin
8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemelerine
İlişkin
9. Vergi ve Benzeri ödemeler
10. Temettü ödemeleri
11. Diğer Nakit Çıkışları

Yukarıda yer alan nakit kaynak ve kullanım unsurlarına ait tutarların hesaplanmasında.
ilk etapta, işletmenin ilgili döneme ait gelir tablosu ile dönem başı ve dönem sonu bilançoları
gerekli olmaktadır. Bunlarla birlikte, NAT'nun düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen bazı
ek bilgilerin de muhasebe sisteminden sağlanması gerekli olabilir.
1.Dönem başında ve dönem sonunda, Alınan Çekler Hesabında yer alan çeklerin ne kadar
vadesiz ve ne kadar vadelidir? NAT'nun düzenlenebilmesi için dönem başı ve dönem sonu
nakit mevcudunun hesaplanmasında bu sorunun yanıtı gereklidir.
2. Tebliğde. "Satışlardan Elde Edilen Nakit Tutarının hasılatına satışlardan doğan
alacaklardaki bulunmasında, net satışlar eklenir, artışlar ise indirim şeklinde bir açıklama
getirilmiştir. Bu ifadede "satışlardan do an alacaklar" dendiğinde ticari alacaklar
anlaşılmaktadır. Ticari alacaklar grubun yer alan hesapların dönem başı ve dönem sonu
bakiyelerinin işlemlere dahil edilmesinde, bu grupta yer alan hesaplardan yapılan ekleme
veya indirimlerin dikkate hukuk alınmasında yarar vardır.
3. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit
tutarının belirlenmesinde bu unsurlara ilişkin dönem başı ve dönem sonunda devreden
miktarların detaylı olarak bilinmesi gerekli olabilir. Ayrıca bu unsurlar arasında nakit girişi
sağlamayan kalemler olabilir. Bu unsurlarında detaylı olarak bilinmesi gerekli olabilir.
4. NAT nun düzenlenmesinde ortaya çıkabilecek önemli güçlüklerden biri bize göre
maliyetlerden sağlanan nakit çıkışları tutarının hesaplanmasıdır. Tebliğe göre bu tutarın
hesaplanmasında başlangıç noktası satışlar maliyetidir. Bununla ilgili olarak tebliğde
belirtilen şöyle formüle edilebilir.

Satışlar Maliyeti
+Stoklardaki Artış
+Alımlardan Doğan Borçlardaki azalış
-Amortisman vb.
-Alımlardan Doğan Borçlardaki Artış
-Stoklardaki Azalış
Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları

xxx
xx
xx
(xx)
(xx)
(xx)
xxx

Yukarıda yer alan formülün uygulanması bize göre mümkündür ama pratik
görünmemektedir. Bunun daha kolay bir şekilde başarılabilmesi için aşağıdaki konularda
açıklık getirilmesinde fayda vardır.
*Satışlar maliyetinin alt ayırımları nelerdir. Satışlar maliyeti sadece satılan ticari malın
maliyetinden oluşuyorsa formülün uygulanmasında fazla güçlük olmaya bilir. Fakat satılan
mamul maliyeti veya satılan hizmet maliyeti söz konusu olursa bu unsurların bünyesine
giren kalemlerin dönem başı ve dönem sonu bilançolarındaki kalıntılar oldukça önemli
olabilecektir.
*Yukarıdaki formülde yer alan alımlardan doğan borçlar ifadesi ile ticari borçlar
anlaşılmaktadır. Oysa satılan mamul veya hizmet maliyeti söz konusu olduğunda bazı
maliyet unsurlarına ilişkin kalıntılar dönem başı ve dönem sonu bilançolarında ticari borçlar
grubunun dışındaki gruplara da tam olabilir.
5.Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara
ilişkin nakit çıkışları finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları ve olağan dışı gider ve
zararlardan dolayı nakit çıkışlarına ilişkin tutarların hesaplanmasında etkili olan;
-

Nakit çıkışı gerektirmeyen unsurların bilinmesi ve

-

Dönem başı ve dönem sonu bilançolarındaki kalıntıların bilinmesi gerekli
olabilecektir.

Yukarıda belirtilen NAT nun düzenlenmesinde ortaya çıkabilecek güçlüklerden
bazılarıdır. Uygulamada bunların da ötesinde çeşitli sorunlarla karşılaşmak her zaman
mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak işletmenin belirli bir dönemdeki nakit kaynakları ile nakit kullanımlarını içeren
Nat nun düzenlenmesinde sadece gelir tablosu ile dönem başı ve dönem sonu bilançolarına
bağlı kalmak yeterli olmayabilir. Bunları destekleyecek ek bilgilerin de derlenmesi ve göz
önünde bulundurulması gereklidir.

ÖRNEK:
A İŞLETMESİ 1.1.1992 – 31.12.1992 BİLANÇOLARI
(Milyon TL)
AKTİF (VARLIKLAR)

31.12.1991
31.12.1992

1. Dönen Varlıklar
A . Hazır Değerler
1. Kasa
2. Alınan Çekler
3. Bankalar
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
C. Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak Senetleri Reeskontu
5.Şüpheli Ticari Alacaklar
D. Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
E. Stoklar
4. Ticari Mallar
6. Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.
D. Diğer Alacaklar
1.Ortaklardan Alacaklar
E. Stoklar
4. Ticari Mallar
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
7. Verilen Avanslar
F. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait Giderler
2. Gelir Tahakkukları
G. Diğer Dönen Varlıklar
1. Devreden KDV
Dönen Varlıklar Toplamı
II. Duran Varlıklar
C. Mali Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Tesis, Makine ve Cihazlar
5.Taşıtlar
8. Birikmiş Amortismanlar
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5. Özel Maliyetler
7. Birikmiş Amortismanlar
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2.600
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200
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100
(100)

H. Diğer Duran Varlıklar
1. Duran Varlık KDV
Duran Varlık Toplamı
AKTİF TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR)
1. Kısa Vadeli Yabanı Kaynaklar
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Kredi ve Tahvil Faizleri
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3.Borç Senetleri Reeskontu
C. Diğer Borçlar
5. Personele Borçlar
E. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
2. Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri

80
2.750
10.800

2.388
15.478

400
90

900

3.000
2.500
(140)

487
4.500
(350)

80

130

40
30

60
50

6. Dönem içinde, 8.900 TL tutarında alacak ve 3700 TL tutarında alacak senedi tahsil
edilmiştir.
7. Dönem içinde, 2.000 TL tutarında borç senedi ve 12.219 TL tutarında borç ödenmiştir.
8. Dönem içinde, daha önce karşılık ayrılmış olan 200 TL. tutarında alacak kayıtlarından
silinmiştir.
9. Yeniden değerleme oranı % 61.5 tur.
10 KDV işlemleri peşin kabul edilmiştir. Dönem içinde 2.270 TL KDV tahsil edilmiştir.
11. Dönem sonunda 1.393 TL amortisman ayrılmıştır.
12. Bilançolardaki “Personele Borçlar” hesabında yer alan tutarlar Aralık 1992 net ücretleri
göstermektedir.
13. Ödenecek Vergi ve Fonlar ücretler ile ilgilidir.
A İŞLETMESİ 1992 YILI NAKİT AKIM TABLOSUNUN
HAZIRLANMASI
(Milyon TL)
1. Satışlardan Elde Edilen Nakit
Net Satışlar

18.920 TL

Ticari Alacaklardaki Artışlar 1.820
17. 100 TL. İşletmenin üç adet ticari alacak unsuru
söz konusudur. Bunlardan Alıcılar 800 TL. Alacak Senetleri 800 TL artmıştır Diğer unsur ise
Şüpheli Ticari Alacaklardır ve dönem başı bakiyesi 200 TL ve dönem sonu bakiyesi 220
TL'dir. Ek bilgiler belirtildiği gibi dönem içinde 200 TL tutarında şüpheli alacak kayıtlardan
silinmiştir. Dönem sonunda 220 TL tutarında alacak önce şüpheli duruma getirilmiş, diğer bir
ifade ile 2.820 TL olan Alıcılar Hesabının bakiyesini 2.600 TL' na indirmiş ve Gelir
Tablosunda da görüldüğü gibi 220 TL tutarında karşılık ayrılmıştır. Böylece ticari
alacaklardaki artış 1.820 TL olarak hesaplanmıştır.

2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar

1.300 TL

Gelir Tahakkuklarındaki Azalış

50

Gelecek Aylara Ait Gelirlerde Artış

250

Reeskont Faiz Geliri

(500)
1.100 TL.

Gelir Tablosunda Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunun toplamı
1.300 TL'dir. Bu grupla ilgili olarak Diğer Dönen Varlıklardan Gelir Tahakkuklarında 50
TL'lık azalış, Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan Gelecek Aylara Ait Gelirlerde 250
TL'lık artış söz konusudur. Dolayısıyla ilgili dönemde bu tutarlar kadar nakit girişi
sağlanmıştır. 1.300 TL' nın içinde 500 TL tutarında nakit girişi sağlamayan Reeskont Faiz
Gelirleri söz konusudur. Sonuç olarak bu grupta 1.100 TL tutarında nakit girişi sağlanmıştır.
3. Katma Değer Vergisinden Sağlanan Nakit Girişi
NAT' nun düzenlenmesinde. bize göre, net satışlar ile ticari alacaklar arasında. benzer
şeklide, ticari borçlar ile mal ve hizmet alışları arasında bir ilişki kurulurken KDV işlemleri
ihmal edilmiş gibidir. Bu nedenle ve basit olmasını sağlamak amacıyla bu örnekte her türlü
KDV hareketlerinin peşin olduğu varsayılmıştır. Sonuç olarak, Aktifte yer alan KDV
hesaplarında 180 TL tutarında azalış, Pasifte yer alan KDV hesaplarında 429 TL tutarında
artış görülmüştür. Bunların sonucunda ilgili dönemde KDV hareketlerinden 609 TL
tutarında net nakit girişi sağlanmıştır.
4. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Satılan Malın Maliyeti

13.206 TL

Stoklardaki Artışlar

600

Ticari Borçlardaki Azalış

513

Satıcılardaki Azalış
Borç Senetlerdeki Artış

2.513
(2.000)
14.319 TL

5. Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları
Faaliyet Giderleri

4.673 TL

Amortisman Giderleri

(1.393)

Faaliyet Giderleri Tahakkuku Artışı

(90)

Gelecek Aylara Ait Giderlerde Artış

100
3.290 TL

6. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gider ve Zararlar
Reeskont Faiz Gideri
Karşılık Giderleri
7. Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları
Dönemin Finansman Giderleri
Finansman Gider Tahakkukları Artışı

620 TL
(390)
(230)
-0990 TL
(810)
180 TL

8. Vergi ödemelerinden Nakit Çıkışları İlgili döneme ilişkin 360 TL vergi tahakkuk etmiştir.
Bunun 90 TL’ lık kısmı dönem içinde peşin ödenmiştir. Dönem başı bilançodaki bilgilere
göre ödenmesi gereken vergi ise 180 TL’dır. Dosyasıyla dönem içinde toplam 270 TL
tutarında vergi ödemelerinden nakit çıkışı söz konusudur.
A İŞLETMESİ 1992 YILI NAKİT AKIM TABLOSUB
(Milyar TL)
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu
1.150
B. B. Dönem Nakit Girişleri
1. Satışlardan Elde Edilen Nakit
17.100
a) Net Satışlar
18.920
b) Ticari Alacaklardaki Artış
(1.820)
2. Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gelir ve Karlar
1.100
a) Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gelir ve Karlar
1.300
b) Gelir Tahakkuklarındaki
Azalış
50
c) Gelecek Aylara Ait
Gelirlerdeki Artış
250
d) Reeskont Faiz Geliri
(500)
4. Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklardan Sağlanan Nakit
1.500
6. Sermaye Artırımından
Sağlanan Nakit
1.000
8. Diğer Nakit Girişleri
a) Ortaklardan Alacaklar
100
b) KDV
609
c) Duran Varlık Satışından
150
NAKİT KAYNAKLARI TOPLAMI

C. Dönem Nakit Çıkışları
1. Maliyetlerden Kaynaklanan

859
-

21.559
22.709

Nakit Çıkışları
14.319
a) Satışlar Maliyeti
13.206
b) Stoklardaki Artış
600
c) Ticari Borçlardaki Azalış 513
2. Faaliyet Giderlerinden
Nakit Çıkışları
3.290
a) Faaliyet Giderleri
4.673
b) Amortisman vb.
( 1 .393)
c) Gider Tahakkukları Artışı
(90)
d) Gelecek Aylara Ait
Giderlerdeki Artış
100
3. Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları -0a) Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gider ve Zararlar
620
b) Reeskont Faiz Gideri (390)
c) Karşılık Giderleri
(230)
4. Finansman Giderlerinden
Nakit Çıkışları
180
a) Dönemin Finansman
Giderleri
990
b) F. Gider Tahakkukları
Artışı
(810)
7. Kısa Vadeli Yabancı
Kaynak Ödemesi
400
9. Ödenen Vergi
270
11. Diğer Nakit Çıkışları
200
a) Hisse Senedindeki Artış
200
D. Dönem Sonu Nakit
Mevcudu
NAKİT KULLANIMLARI TOPLAMI

18.659
4.050
22.709
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YANGIN
Masis YONTAN
SMMM
Tüm diğer toplumlarda olduğu gibi toplumumuz, başka bir deyişle bizlerde
seçkinlerimiz veya aydın geçinenler tarafından yönlendiriliyor, şartlandırılıyor ve
yönetiliyoruz. Toplum olarak yeterince düşünemiyoruz okuyamıyor, yazamıyor, konuşamıyor
daha kötüsü korkuyoruz. Nasıl korkmayalım ki. Okumanın iyi görülmediği, kitabın silahla
eşdeğerde tehlikeli ve suçlu gösterildiği bir ortam. Bizleri yöneten seçkinlerimiz yeterince
okumuyor, okumayınca düşünemiyor, düşünmeyince yazamıyor, görmüyor, işitmiyor,
bilmiyor daha kötüsü bilmediğini bilmiyor. Oysa seçkinlerimizin çoğunun geliri ülke
ortalamasının üzerinde, çoğu yüksek öğrenimli, kendi alanında önemli dahası kendilerini öncü
gören insanlar ne var ki çoğu ülke ve dünyadan habersiz. Okumaktan ziyade ezberindeki ya
da dost masalarındaki öğretilerle yetinmeye çalışmakta. Düşünmüyor, düşünmedikçe
görmüyor, görmedikçe bilmiyor, bilmedikçe söyleyemiyor. Düşünse, görse, bilse belki
konuşacak ama bu defa yüreği veya çıkarları elverirse.
En seçkinlerimiz böyle olunca toplum olarak biz de şu ya da bu şekilde, masumane ya
da caniyane yolsuzluğa, hırsızlığa, beceriksizliğe, yalan, dolana, içi boş ama yaldızlı
laflara, aldatmaya, aldatılmaya, sömürmeye, sömürülmeye alıştık, alıştırıldık.
Okumamaya, düşünmemeye, yazmamaya, konuşmamaya, sömürüle, sömürüle
bugünlere geldik. Bugün dediğimiz ise her tarafı tutuşmuş, yanmış bir görüntüden başka bir
şey değildir.
Yangın demişken hemen aklıma geldi, ülkenin dört bir yanı yanıyor, ulusal varlığımız
olan ormanlarımız birer birer kül oluyor. Nisan ayından bu yana ardarda gelen yangınlarda 3
trilyon lira değerinde
15 bin hektarlık orman alanı yandı. Bu alanların yeniden
ağaçlandırılması için 2 trilyondan fazla paraya ve bu ağaçların büyümesi için en az elli yıla
ihtiyaç vardır. Ormanlarla birlikte yüreğimizde yanıyor. Nasıl yanmasın ki 40 insanın bir
yılda çıkardığı karbondioksidi yalnızca bir ağaç tarafından temizlenmektedir. Kısacası havayı
bizler kirletir, ağaçlar ise temizler. Bu arada kereste fiyatlarında Ocak ayından bu yana
yapılan zam oranı % 100'ü geçtiği göz önünde tutulursa bu ormanlar yanıyor mu yoksa
yakılıyor mu bilemiyoruz ama umarız yanıyordur.
Evet bir yangın da işçi, memur ve ücretli kesiminde yaşanıyor. DİE verilerine
göre enflasyon temmuz ayı itibarıyla son 7 ayda toptan eşya fiyatlarında % 87, tüketici eşya
fiyatlarında ise % 63.9 olarak gerçekleşti. Çalışanların çalışma alanlarına baktığımızda
karşımıza çıkan tablo ilginçtir çünkü gelişmiş hiç bir ülkede bu gibi tabloları görmek mümkün
değildir.
Çalışanların % 9 olan 1.700.000 Devlet kurumlarında memur, % 3.6'sı olan
680.000 Kamu kesiminde ücretli, /o 18.4'ı Ücretli/Maaştı, % 6'sı Geçici/Yevmiyeli ücretli, %
35'ı olan yaklaşık 7 milyonu ücretsiz aile işçisi, % 25'ı olan 5 milyon kendi hesabına çalışan
ve ancak % 3'ü işveren konumundadır. Bilindiği gibi 1.700.000 Memur ile birlikte sayıları 5
milyonu bulan emekli, dul ve yetim maaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere
% 9.8 oranında zam yapıldı. Eylül'de yapılacağı söylenen zam eğer yangına uğramadan
gerçekleşse bile yıllık zam oranı % 25'leri geçemeyecektir. Yaklaşık 1 milyon ücretliyi
ilgilendiren Asgari ücret ise bir ay rötarlı olarak 1 Eylül 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe
girecektir. Asgari ücretle çalışanların durumu memurlardan pek parlak değilse de onlardan
daha iyi gözetmektedir. Daha önce brüt 2.497.500-TL. olan asgari ücret tutarı 4.173.750.TL. neti ise 1.748.900-TL' dan 2.822.035-TL. yükseltilmiştir. Kısacası asgari ücret brüt %
67, net % 61 oranında artmış bulunmaktadır. Bu arada göz ardı edilmemesi gerek vergiler ise
salt asgari ücretten dolayı % 93 oranında artmıştır. Başka bir deyişle Gelir İdaresi asgari ücret

artışından dolayı her bir çalışandan 360.394-TL. daha fazla vergi alacaktır. Gerçek
enflasyonun % 100'leri geçtiği ancak yönetilenlerce % 80'lerde olacağı söylenen rakamlara
rağmen çalışan tüm ücretliler her gün biraz daha fakirleşmekte, geçim sıkıntısına düşmektedir.
Her gün artan fiyatlar asgari ücreti daha şimdiden azap ücreti haline getirmiştir.
Avrupa’nın en pahalı işçisi aylık 1900 $ ile İsviçre, 1760 $ ile Danimarka. 1.600 $ ile
İsveç, 740 S ile İtalya, 390 $ ile Kıbrıs Rum Kesimi iken bizde Nisan'dan önce 125 $ olan işçi
ücreti bugün 90 $ inmiştir.
Şimdi denilebilir ki tüm bu ülkeler sanayileşmiş, kalkınma süreçlerini bitirmiş ülkelerdir,
olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki dünyanın en büyük ekonomi devleri ABD, Japonya,
Çin, Almanya ve Fransa olmasına rağmen kişi başına cari fiyatlarla en büyük gelir
İsviçre'dedir.
-Satın alma gücü paritesine göre (kişi başına gelir) 23.120 $ ile ABD ilk sırada Türkiye 5.
170 $ ile 49. sırada, cari fiyatlarla (kişi başına gelir) 36.080 $ ile İsviçre ilk, Türkiye 50.
sırada, Satın alma gücü paritesine göre gayri safi milli hasılada 5 Trilyon 905 milyar $ ile
ABD ilk, 302.5 milyar $ ile Türkiye 19. sırada, cari fiyatlarla G.S.M. Hasılada 5 Trilyon 935
milyar $ ile ABD ilk, Türkiye 115.8 milyar $ ile 26. sırada yer almaktadır.
Kuşkusuz bireylerin gelir düzeyi toplumun toplama gelir düzeyi ile doğrudan
bağlantılıdır. Ne varki bu gelir dağılımı adilce bölüşülmediği sürece bu dengesizlikler
ortadan kaldırılamaz. Ülkemizde sorun biraz da yapısaldır. Üretim arttırılmadıkça,
paylaşım sorunu elbette hal edilemez ancak bunun yanında hak arama özgürlükleri de
çağdaş bir ülkedeki seviyeye çıkarılmalıdır. Kısacası tüm ülke insanları olarak okumalı,
düşünmeli, yazmalı, konuşmalı, yüreğimiz ve çıkarlarımız el vermese de doğrulan
konuşmalıyız. Kısaca barıştan, özgürlükten, eşitlik ve kardeşlikten yana olmalıyız. İşte o
gün bugünkü seçkinler yerlerini gerçek kişilere, aydınlara bırakacaklardır.

"SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN"
SMMM VEYA YMM RAPORU İLE ALINMASI
Cafer GÜLER
SMMM
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 56. maddesine ve özellikle 506 sayılı SSK' nun
83. maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılarak 23.03. 1989 tarih ve 89/13895 sayılı
kararname ile yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre (08.04.1989 tarih, 20133
sayılı Resmi Gazete) Kamu kuruluşlarının ihale ve emanet yolu ile yaptırdıkları her türlü
işlerde teminatı iade edebilmeleri ve ayrıca belediyelerin inşaatı tamamlanmış binalara "Yapı
Kullanma izin belgesi verebilmeleri için işverenlerin SSK'ndan "İlişiksizlik Belgesi"
almaları zorunluluğu vardır.
"İlişiksizlik Belgesi" Sigorta müfettişlerince,
incelenmesi sonunda verilmekteydi.

işverenlerle taşeronların kayıtların

22.07.1994 tarih ve 21978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Nolu "Sigorta primleri
Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği "uyarınca; SSK'dan "İlişiksizlik Belgesi" alması
gerekir işverenler veya taşeronlar, bundan böyle isterlerse iş yer kayıtlarını 3568 Sayılı
kanuna ilişkin "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma
Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin (3.1.1990 tarih 20391 sayılı Resmi Gazete) 18.
ve 19. maddeleri uyarınca Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya
Yeminli Mal Müşavirlere incelettirebileceklerdir. Ancak tutarı 50 milyar liraya aşan işlerde
inceleme ve Rapor Düzenleme yetkisi yalnızca Yeminli Mali Müşavirlere tanınmıştır.
50 Milyar liralık had açısından iş tutarının belirlenmesinde ihaleli işlerde ihale bedeli,
diğer bina inşaatlarında ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanmış bulunan birim
fiyat listesinde kayıtlı (İnşaatın birden çok takvim yılında bitirilmiş olması durumunda
bitirildiği yıldan önceki takvim yılının son gününde. aynı yılda başlanıp bitirilen inşaatlarda
ise bitirildiği tarihte geçerli) metrekare birim fiyatının inşaat ruhsatında belirtilen inşaat alanı
ile çarpılması sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeli esas alınacaktır.
ihale makamına ve SSK'na verilen belgeler arasında uyum olup olmadığı, Sosyal Sigorta
primlerinin gider yazılıp yazılmadığı, gider yazılan primlerin SSK' na bildirilip
bildirilmediği. bildirimlerde gösterilen ücretlere ilişkin primlerin ödenip ödenmediği ve
özellikle yapılan iş ile işin yürütülmesi için gösterilen işçilik miktarının uyumlu olup
olmadığı gibi hususların saptanmasıdır.
Meslek mensupları bu amaçla.
başvurabilirler.

ilgili meslek ve kamu kuruluşlarının görüşüne

Raporlarda, ihaleli işler için ödenen toplam istihhak tutarına, diğer binalarda ise yaklaşık
inşaat maliyetine kurum tarafından yayımlanacak genelgede belirtilen (07.07.1994 tarih 1686 sayılı ek genelge SSK tarafından yayımlanmıştır) çeşitli işkollarının işçilik ücreti
oranlarını yazının son bölümünde bulabilirsiniz.
Meslek mensupları, incelemeler sırasında ihtiyaç duydukları işverenler taşeronlar
hakkındaki bilgileri, oda üyesi olduklarını kanıtlayan belgeyi yazılarına eklemek suretiyle
yazılı veya şifahen ilgili Sigorta Müdürlükleri'nden alabilirler.

Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarınca hazırlanacak olan ve "İlişiksizlik
Belgesi Raporu" olarak adlandırılan raporun şekli ve içeriği 5 Nolu tebliğde açıklanmıştır. (5
Nolu tebliği yazının devamında bulabilirsiniz.)
Konuya açıklık getirmek amacıyla 07.07.1194 tarih 16-86 ek ve 16-87 Ek sayılı
Genelgelere değinecek olursak; 3917 sayılı kanun uyarınca, işverenlerin "emsaline veya
yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının
çalışma süresinin veya "prime esas kazanç tutarlarının" altında bildirimde bulunduğu
saptandığında, sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamı kurumca resen
hesaplanacaktır. (İşin yürütümü ile ilgili gerekli işçilik oranları daha öncede belirtildiği gibi
yazının devamında bulunmaktadır.)
Buna göre Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde
istihkak bedeline ve özel inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları
sonucunda hesaplanan işçilik tutarından az olması durumunda. sigorta teftiş kurulundan
3917 sayılı kanun çerçevesinde inceleme yaptırılması istenecek ve inceleme sonucu
düzenlenecek rapora göre işlem yapılacaktır. Ancak ihale konusu işlerde teminatların iadesi
hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre kayıt incelemesi zorunlu olduğu mükerrer
incelemeye olanak verilmeyecek, yalnızca teminat iadesi dolayısıyla inceleme
yapılmasının
istenilmesi sırasında, belirlenen işçilik oranının altında bildirimde
bulunulduğunun ve 3917 sayılı kanun çerçevesinde inceleme yapılması gerektiğinin ayrıca
belirtilmesi ile yetinilecektir.
İşçilik oranları listesi; işin, o iş dolayısıyla tescil olunan işyerinden bildirilen işçilerle
bitirilmiş olduğu göz önünde bulundurularak tesbit olunmuştur. Bu işlerde (Kurumda tescili
bulunan veya herhangi bir şekilde kuruma ayrıca işçilik bildirmiş olan ya da bu işe ilişkin
olarak işçilik bildirilmemesi gereken) başka işyerlerine ilişkin faturalı işçiliklerde söz
konusu olabilmektedir.
Bu bakımdan, inceleme yaptırılması yolundaki değerlendirme sırasında, listede kayıtla
işçilik ücreti oranları, istihkak bedeline veya yaklaşık maliyet bedeline (bu iş için
değerlendirmeye konu işyeri dosyasından bildirilmemesi gereken olası işçilikler
dolayısıyla)(2) puan eksiltilerek uygulanacaktır.
İhaleli işlerde işçilik oranı uygulanacak istihkak bedeli olarak müteahhide ödenen ve
kesin hesap raporunda kayıtlı bulunan toplam istihkak tutarı esas alınacaktır.
Özel bina inşaatlarında ise işçilik oranı uygulanacak, bina yaklaşık maliyeti yapının
ruhsatnamesinde yazılı bulunan alanı (yüzölçümü) ile metrekare maliyet bedelinin çarpılması
sonucu bulunacaktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayınlanan 1989-1994 yılları birim
maliyet bedellerini gösteren tablo yazının son bölümünde mevcuttur.
Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan yapılarda o yıl için. başladığı yıldan sonraki
yıllarda bitirilmiş olan yapılarda ise bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli olan metrekare
maliyet bedeli esas alınacaktır. Bayındırlık ve iskan Bakanlığınca yayımlanan listelerde yer
almayan yapıların metrekare maliyet bedeli, listede kayıtlı olan benzeri yapıların maliyet
bedeli esas alınarak saptanacaktır.
İnşaatın başladığı ve bittiği tarih Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa
ruhsat tarihi işin başlama, Kullanma izin belgesi için belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş
tarihi sayılacaktır.
Kuruma bildirilen işçilik tutarının, yaklaşık maliyet bedeline işçilik oranı uygulaması
ile bulunacak tutardan az olmadığı durumlarda ise; ihbar veya şikayet olmadığı taktirde
müfettiş incelemesi yoluna gidilmeyecek. Kuruma bildirilen işçilik tutarına ilişkin primlerin

ödenmiş olması kaydıyla, iskan ruhsatı almak için başvuran
bulunmadığına ilişkin ilişiksizlik belgesi verilebilecektir.

işverenlere

prim

borcu

Uygulama 3917 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 8.12.1993 tarihi baz alınarak bu
tarihe kadar bitirilmemiş olan özel bina inşaatlarını kapsayacak şekilde başlatılacaktır.
Uygulamaya ışık tutmak üzere aşağıda bir örneğe yer verilmiştir .
ÖRNEK:
Yüz ölçümü 1000 m2 olan ve 1992 yılında başlayıp 1994/ Nisan ayında bitirilen yarı
prefabrik soğuk hava deposu inşaatı işyerinden dolayı Kuruma 120.000.000.-TL tutarında
işçilik ücreti bildiriminde bulunulduğu varsayılırsa;
1993 Yılı Birim Fiyatı: 3.003.000.-TL
İşçilik Ücreti Oranı : % 7
% 2 Eksiği
:%5
Bina Maliyeti
: 1000 m2 x 3.003.000.= 003.000.000.-TL
Bildirilmesi Gereken
İşçilik Tutarı
: 3.003.000.000.- x % 5= 150.150.000.-TL
olacaktır.
Söz konusu işyerinden dolayı kuruma 150.150.000.-TL az işçilik bildirilmiş
olduğundan bu işyerinin durumunun sigorta müfettişi tarafından incelemeye alınması
gerekecektir. Bu inşaatın 83. maddede sözü edilen ihaleli işlerden olması durumunda ise bu
kez. kesin hesap raporuna göre müteahhite ödenen istihkaklar toplamının % 5'inin kuruma
bildirilen işçilik tutarlarından az olup olmadığına bakılacak ve az ise teminat iadesi
dolayısıyla kayıt incelemesi istenirken (göz önünde bulundurulmak ve 3917 sayılı kanun
çerçevesinde inceleme yapılmak üzere) durum Sigorta Teftiş Kuruluna (Sigorta
Müfettişine) bildirilecektir.
Konuyu işyeri kayıtlarının incelenmesi ve meslek mensupları açısından ele alacak olursak
(16-87 Ek Genelge)
İnceleme sonuçları. incelemeyi yapan meslek mensubunca Kuruma rapor edilecek ve
Kurumca da raporlara dayanılarak. (ayrıca Sigorta Müfettiş incelemesine gidilmeksizin)
ilişiksizlik belgesi verilebilecektir.
Ancak, işyeri kayıtlarının bu şekilde incelenmiş olması aynı kayıtların Kurum denetim
elemanlarınca yeniden incelenmesine engel teşkil etmeyecektir.
Bu konu ile ilgili olarak servis şefleri tarafından 2 ayrı defter tutulacaktır. Bu defterlerden
birisinde (fıhrist defterinde) ve meslek mensubu için ayrı sayfa açılacak, meslek
mensubundan alınan her raporun bu mensuplarca düzenlenip üniteye intikal eden raporlar
tarih sırasına göre kaydolunacaktır. Kayıt işlem sırasında raporun tarih ve sayısı, kim
tarafından düzenlendiği hangi sicil sayılı işyerine ilişkin olduğu. rapora göre ilişiksizlik
bilgisi verilip verilmediği veya ne gibi işlem yapıldığı hususlarını yer verilecektir.
Üniteyi 2 örnek olarak gelecek olan raporlardan birinci nüshası işverenlerin veya
aracıların kayıtlarının, önceden olduğu gibi Sigorta Müfettişlerince incelenmesine ve
ilişiksizlik belgesinin bu incelemeler sonucu düzenlenecek raporlara göre verilmesine devam
olunacaktır.

Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği
(Seri No: 5)
I- İNCELEME ZORUNLULUĞU:
Bilindiği gibi, ihaleli işlerde "teminat" iadesi. tamamlanmış binalarda da "yapı kullanma
izin belgesi' alınabilmesi için işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu
bulunmadığını gösterir "ilişiksizlik belgesi almaları gerekmektedir Bunun için de, işveren
veya işin bölüm veya beklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran
aracıları (taşeronların) kayıtlarının (Kuruma bildirilmemiş işçilik bulunup bulunmadığı
yönünden) sigorta müfettişlerince incelenmesi gerekmektedir.
II- KURUM DIŞI İNCELEME:
Kurumdan "ilişiksizlik belgesi” alması gereken işverenler veya aracılar (taşeronlar), bundan
böyle isterlerse işyeri kayıtları (3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu"nun 2. ve 1. maddeleri ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılmış bulunan ve 3.1.1990 gün ve 20391 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
"Serbest Muhasebeci. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yemin Mali Müşavirlerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 18. ve 19. maddeleri uyarınca) Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlere veya Yeminli Mali Müşavirlere incelettirebileceklerdir.
Ancak ilişiksizlik belgesi alınacak işin tutarının 50 milyar lirayı aşması ve incelemenin
meslek mensuplarınca yapılmasının istenmesi halinde, rapor mutlaka Yeminli Mali Müşavirce
düzenlenecektir.
İşin tutarı olarak; ihaleli işlerde ihale bedeli, diğer bina inşaatlarında ise Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı'nca yayımlanmış bulunan birim fiyat listesinde kayıtlı metrekare birim
fiyatının (inşaatın birden çok takvim yılında bitirilmiş olması durumunda bitirildiği yıldan
önceki takvim yılının son gününde geçerli metrekare birim fiyatının, aynı yılda başlanıp
bitirilen inşaatlarda ise, bitirildiği tarihte geçerli metrekare birim fiyatının) inşaat ruhsatında
kayıtlı inşaat alanı ile çarpılması sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeli esas alınacaktır.
III- İNCELEME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
İncelemeden amaç yapılan iş ile bu işin yürütümü için gösterilen işçilik miktarının
uyumlu olup olmadığının saptanmasıdır. İncelemeyi yapacak olan "Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir" veya "Yeminli Mali Müşavir"in incelemede bakış açısı bu olacaktır. Bu amaçla
incelemeyi yapan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” veya "Yeminli Mali Müşavir", ilgili
meslek veya kamu kuruluşunun görüşüne başvurabilir.
Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün, ilgili meslek veya kamu
kuruluşlarıyla ortak olarak düzenleyeceği protokollerde yer alan asgari işçilik rakamlarına
uyulması zorunludur. Düzenlenecek protokollerin birer örneği "Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği" (TÜRMOB) Başkanlığına
gönderilecektir.
IV- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLERCE DÜZENLENECEK "İLİŞİKSİZLİK BELGESİ RAPORU"NDA
BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR:
Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce düzenlenecek
raporlarda, en az aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunludur.
1- İşverenin adı soyadı (unvanı), işveren şahıs ortaklığı veya sermaye şirketi ise, ayrıca
ortakların ad ve soyadları ile ortaklık payları,
2- İşverenin adresi ve hangi tarihten itibaren bu adreste çalışmaya başladığı,

3- İşyerinin sicil numarası ve işlem gördüğü sigorta müdürlüğü,
4- Rapora konu olan ve rapor kapağında işyeri sicil numarası belirtilen işyerinin dışında, varsa
işyerinin merkezinin tescilli olduğu sigorta müdürlüğü ve merkeze bağlı diğer tescilli (halen
kapsamda olan) işyerlerinin sicil numaraları,
5- Yapılan işin ne olduğu (mahiyeti-uğraşı konusu),
6- İşe başlayış ve bitiş tarihi ile sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih,
7- İşveren. varsa vekili ve aracıların (taşeronların) ikametgahları ile ikametgah adresleri,
8- İşverene ait ticari defterlerin;
i) Onay makamı (noterin adı),
ii) Onay tarihleri ve yevmiye numaraları ,
iii) İlişkin olduğu takvim yılı veya yılları,
9- İhaleli işlerde;
i) İhale makamı nezdindeki teminat miktarı ve çeşidi,
ii) Geçici ve kesin kabulün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa tarihleri,
iii) 1475 sayılı İş Kanununun 29. maddesi gereğince ihale makamına verilen belgeler ile
506 sayılı Kanun gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu na verilen belgelerin uyumlu olup
olmadığı,
10- Kuruma yapılan işçilik ücreti bildirimlerine ilişkin primlerin ödenip ödenmediği ve
ödenmeyen primlerin defterlere gider yazılıp yazılmadığı,
11- İhaleli işlerde ödenen toplam istihhak tutarına, diğer bina inşaatlarında ise, yaklaşık
maliyet bedeline. Kurumca yayımlanacak genelgede belirtilen işçilik oranları uygulanarak
bulunacak Kuruma bildirilmesi gerekli asgari işçilik tutarının ne olduğu, bu tutarın Kuruma
bildirilen işçilik tutarından az olup olmadığı. az ise aradaki farkın gerekçelerinin neler olduğu,
(Örneğin: az bildirimde bulunulan bina inşaatının demir doğramalarının Kurumda tescilli bir
başka işverene yaptırılmış olması durumunda, bir miktar işçiliğin bu işyerinden bildirilmiş
olması dolayısıyla, bu işverenden alınan işçilik faturası tutarının Kuruma bildirilen işçilik
tutarına eklenmesi sonucu, Kuruma bildirilmesi gereken işçilik tutarına ulaşıldığı, sonuç
olarak aradaki farkın, başka işyerinden bildirilmiş olması dolayısıyla bu işyerinden
bildirilmemesi gereken işçilikten kaynaklandığı gibi).
12- Muhasebeden sorumlu olanların ad ve soyadları ile olup olmadığı,
"İlişiksizlik Belgesi Raporu" bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan rapor kapağı ile (2)
numaralı ekini oluşturan rapor dispozisyonuna uygun olarak düzenlenecektir.
Raporlar daktilo ile yazılacak, raporlarda silinip, kazıntı veya karalarına yapılmayacaktır.
Raporlar (4) örnek düzenlenecek, (1) örneği işverene, (2) örneği ilgili Sigorta Müdürlüğüne
verilecek, bir örneği düzenleyen meslek mensubu tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere
saklanacaktır.
İşverenin veya aracının (taşeronun) defter ve belgelerini düzenleyen meslek
mensupları, aynı işveren veya aracı (taşeron) için bu amaçla rapor düzenleyemezler. Bu
şekilde düzenlenmiş raporlar geçersiz sayılacaktır.
Meslek mensupları: düzenledikleri her raporun, ilgili Odadan aldıkları Oda üyesi
olduklarına ilişkin örneği ekli (ek 3) belgeyi ekleyeceklerdir. Belgenin aslı sigorta

müdürlüğüne verilen rapora eklenecektir. Ayrıca, incelemeler sırasında işverenler veya
aracılar (taşeronlar) hakkında gereksinim duydukları bilgileri, aynı belgeyi eklemek veya
göstermek koşuluyla, Yalnız başvuruda bulunarak veya yüz yüze görüşme yoluyla Kurumun
ilgili Sigorta Müdürlüklerinden alabileceklerdir.
V- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLERİN
DÜZENLEYECEKLERİ
RAPORDAN
DOĞAN
SORUMLULUKLARI:
Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, bu Tebliğde
açıklanan esaslara uygun olarak düzenleyecekleri "İlişiksizlik Belgesi Raporu"nun
doğruluğundan sorumludurlar.
Öte yandan işyeri kayıtlarının bu Tebliğde belirtilen koşullara uygun olarak incelenmesi
ve inceleme sonuçlarının meslek mensuplarınca rapora bağlanması, aynı kayıtların kurumca
veya Kurumun denetim elemanlarınca yeniden incelenmesine engel değildir.
VI- DİĞER HUSUSLAR:
Kayıtlarını serbest muhasebeci mali müşavirlere veya yeminli mali müşavirlere
incelettirme yolunu seçmeyen işverenlerin veya aracıların (taşeronların) kayıtlarının, önceden
olduğu gibi Sigorta Müfettişlerince incelenmesine ve ilişiksizlik belgesinin bu incelemeler
sonucu düzenlenecek raporlara göre verilmesine devam edilecektir.
Öte yandan; anılan meslek mensuplarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmeliğin
8. ve 42. maddelerinde de belirtildiği gibi, meslek mensupları; inceleme yaparken, belge ve
rapor düzenlerken topluma. devlete, işletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk
taşımaktadırlar. Meslek mensuplarının müşterilerine veya kanunlara göre bilgi vermek
zorunda oldukları kişilere kasten yanıltıcı bilgi vermeleri yasaktır. Bu çerçevede Kuruma
bildirilen işçilik tutarının yapılan iş ile uyumlu olmasını gözetmek durumunda bulundukları
şüphesizdir.
“İlişiksizlik Belgesi Raporu” yalnızca çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarınca
düzenlenecektir.
Tebliğ olunur.

Rapor Sayısı:
Rapor Ekleri:

.../.../......

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
İLİŞİKSİZLİK BELGESİ RAPORU

Raporu
Düzenleyen
Müşavirin

İşverenin

Adı, Soyadı
Bağlı Olduğu Oda
Büro adresi
Telefon No

:
:
:
:

Adı, Soyadı, Unvanı
İşi
Adresi
Bağlı olduğu
Sigorta Müdürlüğü
İşyeri sicil no
Telefon No
Fax No

:
:
:
:
:
:
:

RAPOR DİSPOZİSYONU
I-GENEL BİLGİ:
( Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.)
İşverenin; adı, soyadı, (unvanı), ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası, adresi, uğraşı
konusu, muhasebeden sorumlu olanların ad ve soyadları ile meslek ruhsatları olup olmadığı,
ortaklıklarda ayrıca her bir ortağın ortaklık payı ile ikametgah adresleri ve telefon numaraları,
II-USUL İNCELEMELERİ
Bu bölümde yasal defterlerin noter onayına ilişkin bilgilere yer verilecektir.
III-HESAP İNCELEMELERİ
Bu bölümde, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü,
benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi
unsurlar dikkate alınarak, beyan edilen işçilik miktarının yapılan işe uyumuna yer verilecektir.
IV-SONUÇ:
Bu bölümde, raporun önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar ışığında ilgili sigorta
müdürlüğünce “ilişiksizlik belgesi” verilip verilmeyeceği veya hangi koşullarda verilmesi
gerektiğine yer verilecektir.
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Adı – Soyadı
İmza

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARININ İŞÇİLİK ÜCRETİ
NİSPETLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
İşkolu
Ücreti

İşçilik
Oranı (%)

1- Bina İnşaatı :
- Yığma veya betonarme karkas (geleneksel)
- Yarı Prefabrik (% 50’ye kadar)
- Tam Prefabrik (% 50’ den fazla)
2 – Çelik Konstrüksiyon bina, hangar fabrika vb.
3 – Kalorifer Tesisatı (Bina)
4 – Elektrik Tesisatı (Bina)
5 - Sıhhi Tesisat (Bina)
6 – Havalandırma ve Klima Tesisatı (Bina)
7 – Müşterek Tesisat (Bina)
8- Boya ve Badana İşleri (Bina)
9- Bina Onarımları
- Kalorifer Tesisatı Onarım İşleri
- Elektrik Tesisatı Onarım İşleri
- Sıhhi Tesisat Onarımı İşleri
- Havalandırma ve Klima Tesisatı Onarımı İşleri
- Müşterek Tesisat Onarımı İşleri
- Çeşitli Bina Onarımı İşleri
10- Endüstri Tesisleri İnşaatı
- Fabrika Binaları İnşaat
- B.A. Silolar İnşaatı
- B.A. Soğutma Kuleler ve Bacalar İnşaatı
- Teknolojik Montajlar
11- Sulama Tesisi veya Kanalı İnşaatları
- Klasik sistem
- Borulu Sistem
- Kanalet Sistem
- Sprinker Sistem
12 -Regülatörler
13- Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatları
14- Drenaj ve Kurutma İşleri
15- Göletler
16- Sifonlar
17- Tüneller ve Metrolar
- 10 m2 küçük alanlar
- 10 m2 büyük alanlar
18- Barajlar ve Hidro Elektrik Santrallar
19- Hidro Mekanik teçhizat İmalat ve Montajı
(Kapak, Cebri Boru vb.)
20- Termik Santrallar İnşaatı
- Komple İnşaat
- Elektro Mekanik Techizat Montajı
- Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri
21 – Buhar Santrali (Komple)
22 – Soğuk Hava Deposu İnşaatı
23- PTT. Radyoling Plon inşaatı
24- Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı (Komple)
- Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon)
- Kaynaklı demir direkli
- Galvanizli civatalı (demir) çelik direkli

9
7
6
9
7
10
9
8
8
18
10
12
12
13
12
15
8
8
10
13
12
10
9
9
12
6
6
4
12
9
5
4
12

8
10
8
10
7
10
6
8
7

(Direk imali fabrikasyon)
25- Şehir Elektrik Tesisatı İnşaatı (köy, kasaba dahil)
- Beton direkli (direk imali fabrikasyon)
- Kaynaklı demir direkli
26- Trafo Merkezleri Montajı
- Bina tipi
- Direk tipi
- Şalt tesisi
27- Enerji Nakil Hattı Direk İmal ve Montajı (Tel çekimi yok)
- Beton direk (direk imali fabrikasyon)
- Kaynaklı demir direk
- Galvanizli, civatalı, demir (çelik) direk
(Direk imali fabrikasyon)
28 – Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi
29- Kesici ölçü kabini montajı
30- Elektrik enerji temini işi (Enerji nakil hattı) TRP
( Trafo istasyonu) AGŞ (Alçak gerilimli elektrik şebekesi)
31- Elektropompaj tesisatı inşaatı
32- Kompanzosyon tesisatı inşaatı
33- Fabrika elektrik kuvvet tesisat inşaatı
34- Fabrika elektrik kuvvet tabloları imal ve montajı
35- Yer altı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elektrik, telefon vb.)
- Makinalı
- Elle (Makara)
36- İçme suyu inşaatı
37- Su isale hattı inşaatı
38- Su isale hattı inşaatı
39- Kanalizasyon ve fosseptik tesisi ve su deposu inşaatları
40- Şehir havagazı tesisatı inşaatı
41- Yol inşaatı
42- Yol tamiratı
43- Asfalt kaplama işleri
44- Her türlü stablize işleri (hazırlama, nakil, figüre, serme sıkıştırma)
45- Demiryolu alt yapı inşaatı
46- Demiryolu, travers ve ray ferşi
(travers ve ray bedelinin)
47- Köprü inşaatları
- Betonarme köprü
- Çelik köprü
- Kargir köprü
48- Sanat yapıları (menfez, geçitler, istinat duvarı,
tahkimat vb
49- Adi kaldırım döşeme işleri
50- Parke kaldırım döşeme işleri
51- Beton kaplama işleri (yol)
52- Saha tanzimi ve betonlama işleri
53- Taş bordür imali
54- Beton bordür imali
55- Akaryakıt boru hattı inşaatı
56- Rafineri ve petrokimya tesisleri
57- Akaryakıt depolama tankları tesisi
58- Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı
59- Havva meydanları inşaatı
60- Limanlar ve barınkalar inşaatı
61- Telekomünikasyon tesisi işleri
62- Sinyalizasyon tesisi işleri
63- Temel kazık işleri (fore, B.A. Çakmak, çelik)
64- Su sondaj ve enjeksiyon işleri
65- Keson kuyu açılması işleri
66- Harita alımı işleri

6
8
6
8
7
5
8
6
6
6
8
5
3
4
4
3
6
6
6
11
8
10
4
7
4
6
8
9
10
18
9
28
18
6
8
40
5
7
9
9
9
7
6
5
7
6
6
80
14

67- Taş kırma işleri
- Makinalı
- Makinasız
68- Ocaktan taş çıkarma, makine ile kırılması ve işyerine nakil
69 Ocak tan taş çıkarma, işyerine nakil ve
işyerinde makinasız kırılması
70 Tahmil tahliye işleri (karada ve limanda)
- İnsan gücü ile makinasız
- Makinalı
71- Elevatör ve beneri sistem ile tahmil tahliye işleri
72- Dekorasyon işleri
73- Hertürlü yapı restorasyon işleri (cami, minare, türbe, çeşme vb)
74- İhata ve istinat duvarları inşaatları
- Kargir
- Beton ve betonarme
75- Tel örgü işleri (kafes tel vb.)
76- Yalıtım (izolasyon ) işleri
77- Makinalı kazı ve dekapaj işleri
78- Nakliye işleri
79- Saman balyalama işi
80- Ot ve sap balyalama işi
81- Yemek (tabldot) işleri
82- Terzi işleri

6
40
21
21
40
7
8
11
25
18
9
9
12
3
4
15
10
20
20

YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN
SAPTANMASINA İLİŞKİN BİRİM (METREKARE) MALİYET
BEDELLERİNİ GÖSTERİR TABLO
YAPI SINIFI
BİRİM MALİYET BEDELLERİ (TL/m2)
1. SINIF
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Her cins yapı için
69.000
112.200
175.000 290.500 529.00 883.500
(Çok basit tarım binaları, basit
barakalar, trafo, istinat duvarı, vb.)
II. SINIF:
Her cins yapı için
133.650
220.523
344.000 571.000 1.039.000 1.735.000
(Basit tek konutlar, kule vb.)
III. SINIF:
(A) GRUBU YAPILAR
225.225
371.621
579.700 962.300 1.751.000 2.924.000
Basit tarım ve endüstri yapıları,
(Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümseler,
tahil ve patates depoları, fidan
yetiştirme ve bekletme tesisleri vb)
Basit Otel ve Moteller, (1ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller),
Basit spor tesisleri,
Basit Ticari Bürolar
(Asansörsüz ve kalorifersiz),
Arşiv ve depolar,
Kalorifersiz Sosyal Konutları,
Manej Sahaları,
Tatil köyleri ve Kampingler ve benzeri yapılar
(B) GRUBU YAPILAR
257.400 424.710
662.500 1.099.800
2.002.000 3.343.500
Normal tarım ve endüstri yapıları,
Lokanta ve Dükkanlar,
Okullar,
Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri,
Jandarma ve Emniyet binaları,
Küçük Sağlık tesisleri,
( Sağlık Ocakları, Kamu Sağlık Dispanserleri,
Sağlık evleri, Sağlık Merkezleri vb.)
Küçük Postahaneler.
Normal Ticari Bürolar.

o 1989
Kaloriferli Sosyal Konutlar ve Apartmanla.
Yurtlar
Katlı Grajlar,
Küçük Sanayi Siteleri,
150 kişiye kadar cezaevleri,
Fuarlar,
Normal İdare Binaları
(İlçe tipi Hükümet konakları, vergi daireleri vb.)
Gece kulübü, diskotek ve benzeri yapılar.
IV SINIF
(A) GRUBU YAPILAR
289.575
- Özelliği olan büyük okul yapıları,
(Spor salonu, konferans salonu vb.
ek tesisleri olan eğitim yapıları).
- Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz
bakımevleri,
- İl tipi Hükümet Konakları, büyük idare
binaları,
- Kaymakam evi, kaloriferli müstakil
yönetici evleri,
- 150 kişiyi geçen cezaevleri,
- Hamamlar ve benzeri yapılar
(B) GRUBU YAPILAR
321.750
- Yüksek nitelikte konut ve
apartmanlar
- Kaplıca ve Şifa evleri
- İş hanları,
- Stadyum ve spor salonları,
- Ünivresiteler, Yüksek Okullar ve
Eğitim Ensitüleri,
- Büyük Mağazalar,
- Banka ve Borsa Binaları,
-Büyük Postahaneler (Merkez
postahaneleri),
- Organize sanayi bölgeleri,
- Otobüs terminalleri ve benzeri yapılar.
( C) GRUBU YAPILAR
386.100
- Otel ve Moteller
(3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1. sınıf
moteller),
- Hastaneler,
- Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları,
- Normal Radyo ve Televizyon binaları,
- Kapalı yüzme havuzları,
- Soğuk hava depoları,
-Büyük yurtlar, (Yüksek Öğrenim Yurtları),
- Büyük adliye sarayları ve benzeri yapılar,
V.SINIF:
(A) GRUBU YAPILAR
482.625
- Dördüncü sınıfta belirtilen yapıların
- Sanat ve araştırma yönünden çok önemli
Olanları,
- Büyükelçilik yapıları, vali evleri, üst
düzey yönetici evleri ve benzeri yapılar,
(B)GRUBU YAPILAR
579.150
- Kongre merkezi. Konser salonları,
- Müze, sergi, Kütüphane
kopmleksleri,
- Bilgi işlem merkezi ve benzeri yapılar,
(C) GRUBU YAPILAR
675.675
Lüks oteller ve ordu evleri
( 5 yıldızlı),
Büyük Radyo ve Televizyon binaları,
Sığınaklar (Özelliği olan)

1990

1991

477.799

745.400

530.888

828.200 1.374.800

637.065

991.800

1992

1993

1994

1.237.400 2.252.000 3.761.000

2.502.000

1.649.700 3.003.000

796.311 1.242.300

2.062.200

4.178.500

5.015.000

3.753.000 6.267.500

955.598

1.490.700

2.474.600

1.114.864

1.739.200

2.887.100

4.504.000 7.521.500

5.255.000

8.776.000

Ve benzeri yapılar.
(D) GRUBU YAPILAR
792.000
Opera, Tiyatro ve Konser salonları,
- Restore edilecek yapılar ve benzeri yapılar.

1.306.800 2.038.600

3.384.100 6.159.000 10.285.500

VADE FARKI FAİZ PRİMLER VE KAMBİYO
SENETLERİ İLE YAPILAN İŞLEMLERDE KDV
UYGULAMASI
D. Ali TURANLI
SMMM

I-GİRİŞ
Ülkemizde son yıllarda döviz fiyatlarında meydana gelen değişmeler kambiyo
senedi ile alış veriş yapan firmalarda Katma Değer Vergisi ile ilgili birtakım vergisel
sorunlara sebep olmaktadır.
Mal teslimi ve hizmet ifasına dayalı vade farkı, fiyat farkı, faiz ve benzeri adlar altında
alınan gelirler, kambiyo senedi ile yapılan işlemlerden kaynaklanan gelir ya da giderlerin
KDV ; arasındaki durumunu irdelemeye çalışacağız.

II. VADE FARKLARI FAİZ VE İRİMLERDE KDV UYGULAMASI
Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 1. maddesi, verginin konusuna, 2-3. maddeleri
teslim ve teslim sayılan hallerde, 4-5. maddeleri de hizmet ve hizmet sayılan hallere yer
vermektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu 20-27 maddelerinde de matrahın saptanmasına
ilişkin hükümlere yer vermektedir. Konuyla ilgili olarak teslim ve hizmet işlerinde matrahın
20. maddenin 1. ve 2. fıkrasında,
1- Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah ve işlemlerin karşılığını teşvik eden bedeldir.
2- Bedel deyimi mal teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket
edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca
borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat,
hizmet ve değerler toplamını ifade edeceği, yine Katma Değer Vergisi Kanunu'nun madde
24/c bendi de,
Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında
sağlanan her türlü menfaat hizmet ve değerlerin matrahını oluşturduğunu belirtmektedir.
Konu ile ilgili Maliye ve Gümrük Bakanlığı Özelgesi'nin özeti aşağıdaki gibidir.
1- Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte yapılan ve faturada gösterilen ticari
temayüllere uygun iskontolar KDV matrahına dahil değildir.
2- Belli bir dönem içinde ya da ciro asıldığında ödenen iskontolar KDV ne tabidir.
3- İskonto karşılığı mal verilmesi şeklinde gerçekleşen aynı iskontolar KDV ne tabidir. Ancak
bedelin indirim şeklinde yapılan ayrı iskontolar KDV matrahına dahil değildir.
4- Vadeli satışlarda bedelin vadeden önce ödenmesi nedeni ile iskonto yapılması halinde,
iskontoya isabet eden ve daha önce hesaplanan KDV düzeltilir.(*)
Katma Değer Vergisi Kanunu' nun çerçevesi içinde her ne isim altında alınırsa alınsın
mal teslim ve hizmet ifasına dayalı her türlü menfaatlerin Katma Değer Vergisi' nin
matrahını oluşturacağı görülmektedir.

III. KAMBİYO SENETLERİ İI.E YAPILAN İŞLEMLERDE KDV UYGULAMASI
Kambiyo senedi ile işlem gören firmalarda son aylarda döviz fiyatlarında meydana gelen
değişiklikler, Döviz fiyatlarındaki yükselmeler ve düşmeler, vergisel birtakım problemleri de
gündeme getirmektedir. Örneğimize geçmeden önce Katma Değer Vergisi Kanunu döviz ile
yapılan işlemlere ilişkin maddesini nakletmek istiyoruz. KDV' nin 26. maddesinde; bedelin
döviz ile hesaplanması halinde döviz vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur
üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına
çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın belirleyeceğini belirtmektedir.
Şimdi örneğimize geçelim. A firması B firmasından vadeli satın aldığı bilgisayarlar için
tesliminde 5.000 $'lik, üç ay sonraya bir senet düzenleyip vermiştir. Teslim tarihindeki döviz
kuru ile bedel, (40.000 TL*5.000 $=200.000.000.TL+KDV)'dir. Şimdi, dolayısıyla senedin
vadesi tarihi itibariyle tahsil edildiğini düşünelim, senedin tahsil tarihindeki kur
(30.000 *5.000 $=150.000.000.-TL)' dir. Bu olayın tamamen tersini de düşünmek
mümkündür. Örneğin günün şartlarına daha uygun olan bölümünden hareket edildi ki konu
daha iyi anlaşılsın.

IV- SONUÇ
Katma Değer Vergisi Kanunu' nun çerçevesi içinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim,
servis vb. gibi her ne isim altında alınırsa alınsın, her türlü menfaat, hizmet ve değerler Katma
Değer Vergisi' ne tabidir.
Ülkemizde son yıllarda meydana gelen ve daha çok ithalatla uğraşan firmaların karşılaştığı,
kambiyo senedi ile yapılan, işlemlerde döviz kurlarının yükselmesi veya düşmesi
durumlarında meydana gelecek bu menfi ve müsbet farkların, KDV'ne tabi olmaması gerekir.
Ancak lehte ve aleyhte meydana gelen kur farklarının gelir ve kurumlar vergisi yönünden
kambiyo gelirlerinden doğan karlar veya zararlar olarak değerlendirilmesi gerekir.

YETKİLİ MÜESSESELERDE
TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE
ÖZELLİK ARZEDEN İŞLEMLER
Abubekir TAŞYÜREK
SMMM
I. GİRİŞ
Kambiyo mevzuatındaki isimleri yetkili müessese olan döviz büfelerinin ülkemizin
ekonomik hayatındaki ağırlığı hepimizce malumdur. Son yıllarda kambiyo mevzuatında
yapılan düzenlemelerle işlerlik kazandırılan döviz piyasası yayınlanan 226 sayılı Vergi Usul
Kanunu Tebliği ile düzenlenmesi gereken belgeler açısından da Vergi usulü hükümlerine
dahil edilmiştir.
Yetkili müesseseleri ticari faaliyetleri açısından kendi içlerinde iki grupta mütalaa etmek
mümkündür.
Birinci gruptaki yetkili müesseseler, Merkez Bankası' nın Para Piyasaları ve Fon
Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Döviz ve Efektif Piyasaları
Müdürlüğü' nde ve aynı zamanda piyasada üçüncü kişilerle döviz efektif işlemleri yapabilen
yetkili müesseselerdir. İkinci grupta yetkili müesseseler ise, yukarıda adı geçen Merkez
Bankası bünyesindeki bankalar arası döviz piyasalarında (interbank) işlem yapma yetkisine
sahip olmayıp, sadece piyasada üçüncü kişilere döviz efektif alım-satım işlemini yapabilen
yetkili müesseselerdir. Teklif edeceğimiz uygulamalar her iki grup için de geçerlidir.
Diğer taraftan bilindiği üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26
Aralık 1992 tarih 21447 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak tatbiki mecburi hale getirilen
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile yurt çapında bazı mali sektörler hariç bütün işletmelerde
standartlık sağlanmaya çalışılmaktadır. Yukarıda adı geçen Resmi Gazete' de yayınlanan 1
sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nden sonra, bu tebliğde yer almayan
veya hatalı yer alan kısımların düzeltildiği 2 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği de 16 Aralık 1993 tarih 21790 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır.
6 Temmuz 1994 tarih ve 21982 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan bazı vergi
kanunlarında değişiklikler yapılması hakkındaki 4008 sayılı Kanun'un 17'inci maddesi ile.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353'ncü maddesi değiştirilmiştir. Değiştirilen
353'ncü maddede bulunan 6'ncı bende göre "muhasebe standartlarına. tek düzen hesap planına
ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 25.000.000.- lira özel usulsüzlük cezası
kesilir" denilerek muhasebe standartlarına. tekdüzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin
esaslara uymayanlara verilecek cezaları belirlenmiştir.
Yetkili müesseseler 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne
düzenlemenin kapsamı dışında bırakılan. banka sigorta şirketleri, özel finans kurumlan,
finansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım
ortaklıklarının dışında bulunan kuruluşlardır. Bazı meslektaşlarımız bu sayılan kurumlara
yetkili müesseseleri de dahil ederek tekdüzen hesap planı uygulamalarının dışında mütalaa
etmektedirler. Bu tür bir uygulama kesinlikle yanlıştır.
Yazımızda son gelişmeleri özetleyen bu girişten sonra yetkili müesseselerde tekdüzen
muhasebe sistemine göre hesap planı tatbiki imkanları araştırılacak ve bu konuda olabilirliği
düşünülen bazı teklifler yapılacaktır. Özellikle efektif döviz alım satımında kullanılan
hesaplar üzerinde durulacak, diğer bilanço hesaplan normal ticari firmalardan farklı olmadığı
için onlara değinilmeyecektir.

II. ÖZELLİK ARZEDEN İŞLEMLER:
Muhasebe uygulamalarında her sektör veya işletmeye göre bu hususiyetlerin olacağı
gerçektir. Yetkili müesseselerinde kendilerine özgü bu hususiyetler belirlenerek
uygulanabilecek hesaplar teklif edilecektir. Özellik arz eden işlemler şöyle sıralanabilir:
a) Yetkili müesseseler, alim satım işlemi yapan ticari işletmelerdir. Bu müesseseler satın
aldıkları döviz ve efektifleri diğer kişi veya kuruluşlara satarlar. Hizmet üretim işletmelerinde
mevcut girift işlemler bunlar için söz konusu olmaz. İşlemler genelde nakit hareketidir. Cari
hesap muamelesine dayanan işlemler, sadece bir kısım gider hesaplan ve sabit kıymet
alımlarında söz konusu olabilmektedir.
Yetkili müesseselerde efektifler ticari mallardır. Bu işletmelerde efektif alındığında
"153 Ticari Mallar" hesabına efektifler maliyet bedeli ile borç ,kaydedilir. Tekdüzen Hesap
Planı ticari mal alım- satımının tek hesaplı takibini önlemektedir. Bu sebeple efektif
satışlarında da satış bedeli "153 Ticari Mallar" hesabının alacağına değil "600 Yurt İçi
Satışlar" hesabının alacağına kaydedilecektir. Yıl sonunda ise "153 Ticari Mallar" dan
satılanların maliyeti hesaplanarak bu hesaptan "621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti"
hesabına aktarılacaktır.
b) Dönem sonlarındaki efektiflerin değerlemesi ve hesap planı ile bağlantıları da özellik arz
eden durumdur. Bilindiği gibi VUK.'un 280'nci maddesinde. yabancı paraların borsa rayici ile
değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurum
Maliye Bakanlığı'nca tesbit edileceği belirtilmiştir. Bu hükme dayanarak Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca her yıl sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile tesbit edilerek yayınlanmaktadır. Ancak Bakanlık, vergi uygulamaları
açısından bankaların yapacakları yabancı paraların değerlendirilmesinde, tebliğ ile
belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankanca belirlenen esaslara uygun olarak tesbit ettikleri ve
fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiğini ifade etmektedirler çerçevesinde
yetkili müesseseler yabancı paralan en VUK'un 280'ncı maddesinin 2 ve 3'ncü fıkraları
dayanılarak Maliye ve Gümrük Bakanlarca tesbit olunan kurları esas almaları gerekmektedir.
c) Yetkili müesseselerin kendilerine has bir özellik de zorunlu devir işlemidir. Zorunlu devir
kambiyo mevzuatına göre yetkili müesseselerin bir ay içinde yaptıkları döviz-efektif alışların
yüzde yirmibeşbin takip eden ayın sonuna kadar Merkez Bankası'na devir. Merkez
Bankası'nın Para Piyasaları ve Fon müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Döviz ve Efektif
Piyasaları Müdürlüğü'nde işlem yapabilen yetkili müesseselerin yapacakları devirler bir
milyon ABD dolarından az olamaz.
Zorunlu devir net manası satışlarım belirli bir kısmının Merkez Bankası’na satılma
mecburiyetidir. Tekdüzen muhasebe sisteminde zorunlu devir muhasebeleştirilmesinin
normal satışlardan farkı yoktur. Fark sadece satışın karşılığının kasaya değil banka hesabına
iadesidir. Yani zorunlu devir gerçekleştirildiğinde "600 Yurt İçi alacak kaydedilir. Satış
bedelinin karşılığı yetkili müessesenin banka hesabına iade edilerek "102 Bankalar" hesabı
borçlandırılır.
d) Yetkili müesseselerin iştigal konuları kambiyo alım-satımı ve külçe altın ticaretiyle sınırlı
olduğundan ve bu faaliyet konularının da KDV Kanunu’ nun 17.'nci maddesinin (e) ve (g)
bentlerine göre Katma Değer Vergisi’ nden muaf olduğundan KDV mükellefiyetleri
bulunmamaktadır. Kanun koyucu yetkili müesseseler için KDV yerine Vergileri Kanunu
dahilinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ ni (BSMV) ikame etmiştir.
BSMV’ nin Tekdüzen Hesap Planı ndaki işleme tarzı şu şekilde olabilir: 394 nolu 3’lü
kod BSMV hesabı, "360 ödenecek Vergi ve Fonları hesabının alt hesabı mesela "360 03
ödenecek BSMV" hesabı olarak açıla bilir. BSMV’de dönem aylıktır. Ay içinde BSMV

tahsillerinde “394 BSMV” hesabı alacaklandırılır. Dönem sonlarında ise “394 BSMV” hesabı
borçlandırılarak kapatılır. "360 03 ödenecek BSMV" hesabı da vergi ödendiğinde kapatılır.
e) Bilanço yapısı açısından araştırıldığında yetkili müesseselerin diğer ticaret işletmeleri ile
aralarımda muhasebe uygulamaların etkileyecek farklar yoktur. Yetkili müesseselerde ticari
mal stoklarının mevcut olacağı açıktır. Sermaye durumlarına göre hazır değerler, ticari mal
stoklan ve maddi duran varlıklar hesaplan toplam aktifler içinde ağırlıklıdır.
Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde yetkili müesseselerde kullanılabilecek efektif alımsatımıyla ilgili hesaplar aşağıda sıralanmıştır.
1. DÖNEN VARLIKLAR
..........
15. Stoklar
.......
153. Ticari Mallar
153 01. Efektif ABD Doları (USD)
153 02. Efektif Alman Markı (DEM)
153 03. Efektif İngiliz Sterlini (GBP)
153 04. İsviçre Frangı (CHF)
.......
36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
360. Ödenecek Vergi ve Fonlar
.........
360 03. Ödenecek BSMV
39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
...........
394 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
.......
6. GELİR TABLOSU
60. Brüt Satışlar
600. Yurt İçi Satışlar
600 01. Efektif ABD Doları (USD)
600 02. Efektif Alman Markı (DEM)
600 03. Efektif İngiliz Sterlini (GBP)
600 04. Efektif İsviçre Frangı (CHF)
.............
III SONUÇ:
Milli seviyede tekdüzen muhasebe sisteminin fayda ve mahzurları, uygulayıcıların eğitim
yetersizlikleri vesair tenkit ve tahlillerimiz uhdemizde kalmak üzere bu yazının muhtevası
dışında tutulmuştur.
Tekdüzen Hesap Planı'nın işlem kazanmasıyla vergi kayıt ve kaçağının engellenmesi
konusunda birçok beklentileri gerçekleşecek olan Maliye teşkilatının konuyla ilgili
yardımcı bir broşür bile yayınlamamış olması hiç de makul bir vakıa değildir.

3505 SAYILI YASANIN 24. MADDESİ
YÜRÜRLÜKTEN KALKTI MI?
Asaf ÖZÜPEK
Ver. Da. Eski Müd. Yrd.
Bilindiği üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunu'nun
51'nci maddesinin 3'ncü fıkrası 3505 sayılı kanunun 24. maddesi ile değiştirilmiş ve bu
değişiklik 10.12.1988 tarihinde yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Bu değişikliğe göre. içinde bulunulan yılın sonuna kadar ödenmemiş olan gecikme
zammı ile gecikme faizi müteakip yılın başından itibaren doğmalarına neden olan amme
alacağı gibi addolunur ve bu amme alacağı tebliğ edilmeksizin tahakkuk eder. Tahakkuk eden
bu amme alacağına. üzerinden hesaplandıkları amme alacağı aslına uygulanan yukarıdaki
hükümler aynen uygulanır. 6183 Sayılı Yasanın 51'nci maddesinin 3'ncü fıkrasında yapılan bu
değişiklik yayımlandığı tarihten itibaren mükellefler nezdinde bir dizi olumsuzlukları da
beraberinde getirmiştir.
Örneğin ;
- Ekonomik zorluklar nedeniyle devlete karşı vergi ödevlerini yerine getiremeyen mükellefleri
vergi idaresine karşı küstürmüştür.
- Mükellefleri vergi idaresine karşı battı balık felsefesine yöneltmiştir.
- Küskün olan bu mükelleflerin faaliyetleri büyük bir oranda kayıt dışı ekonomiye kaymıştır.
- Belge düzeninin yerleşmesinde olumsuz etken olmuştur.
- Gecikme zammı oranlarının sık sık değişmesi vs. gibi nedenlerle borç miktarlarının
sağlıklı olarak tesbit edilmesi torlaşmış, tesbit edilse bile bu tesbit çok zaman alıcı
olduğundan mükelleflerde istihhamlara yol açmıştır.
3505 Sayılı Yasanın 24'ncü maddesi ile getirilen hükmün mükellefler nezdindeki
olumsuzlukları yukarıda bahsedilenlerle sınırlı değildir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Bu nedenlerle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanunun 51'nci
maddesine 3505 Sayılı Yasanın 24'ncü maddesi ile eklenen 3'ncü fıkra hükmünün 3946
Sayılı Kanunun 3'ncü maddesi ile yürürlükten kaldırılması bütünüyle yararlı olmamıştır. Zira
3946 Sayılı Kanunun 5'nci maddesi ile 6183 Sayılı Kanuna eklenen geçici 7' nci madde
hükme göre 1.1.1990, 1.1.1991, 1.1.1992 ve 1.1.1993 tarihlerinde asıl olunan alacakların
tahsiline devam edildiği gibi, asıl addolunan bu alacaklara. asıl addolundukları tarihten
ödendikleri tarihe kadar geçen süre içinde, gecikme zammı uygulanmaktadır.
Görüldüğü üzere 3946 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 3505. Sayılı
Yasanın 24'ncü maddesine göre mağdur duruma düşen mükelleflerin bu mağduriyetlerini
ortadan kaldırmamıştır. Dolayısıyla bu mükelleflerin vergi idaresine bakış açısında
değişiklik olmamıştır.
3505 Sayılı Yasanın 24'ncü maddesine göre mağdur duruma düşen mükelleflerin
mağduriyetlerinin önlenmesi açısından 3946 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle
hesaplanan ve asla dönüşmüş olan gecikme zamlarının:
-

Bu tarihten sonra gecikme zammına tabi tutulmaması,

- Asla dönüşenler dahil tüm gecikme zamlarının belirli bir oran dahilinde kısmi bir af
kanunu ile ödeme kolaylığına kavuşturulması,
Vergide adalet prensibine uygun olacağı gibi, vergi idaresine küskünlerin idareye daha sıcak
bakacağını, tahsili ümitsiz görülen amme alacaklarının tahsil edilme şansının doğacağı,
3505 Sayılı Yasanın 24'ncü maddesinin yürürlük tarihi ile yürürlükten kalktığı tarih
arasında kalan mükelleflerin mağduriyetleri önlenecek bunların teşebbüs güçleri artacak ve
bu mükellefler vergi idaresine kazandırılacaktır.
Bütün bunlar, gerek devletimizin, gerekse mükelleflerin ülkemizin içinde bulunduğu
global iktisadi krizden mümkün , olan en az zararla ve bir an önce çıkmasına katkı
sağlayacaktır.

EKONOMİK DENGE VERGİSİ VE
NET AKTİF VERGİSİNİN
MUHASEBE KAYITLARI
İsmail Hakkı GÜNEŞ
SMMM
7 Mayıs 1994 günlü ve 21927 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe
giren ekonomik denge için yeni vergiler hakkında 3986 sayılı yasa gereği 21 maddeden
oluşan kanun ile; ekonomik denge vergisi. net aktif vergisi. ek gayri menkul vergisi, ek
motorlu taşıtlar vergisi ihdas edilmiş ve ayrıca vergi mevzuatımızda yer alan sekiz
kanunda bazı kişiler yapılmıştır.
Biz bu yazımızda ekonomik denge vergisi ile net aktif verginin muhasebe kayıtlar
üzerinde bilgi vermeye çalışacağız.
GÜNEŞ işletmesinin ekonomik denge vergisi tahakkukunun 100.000.000.TL, net aktif vergisi
tahakkukunun 250.000.000.TL olduğunu varsayalım: GÜNEŞ işletmesinin muhasebe
kayıtları ne şekilde oluşacaktır?
Kayıtlara girmeden önce Muhasebe Uygulama Genel Tebliği uyarınca hesap gruplarıyla
ilgili açıklamalara bakalım.
68- OLAĞAN DIŞI ZARAR VE GİDERLER grubuyla ilgili olarak;
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya
çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap
grubudur.
Önceki dönem sonuçlarına ait gider ve zararlar da bu grupta izlenir. Açıklamasının yapıldığını
görmekteyiz.
681- ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ
Cari dönemden önceki döneme a1t olan ve bu dönemlerin mali tablolarını hata ya da
unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.
689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında kalan diğer, olağandışı gider ve zararlardan
oluşur. Tanımlamalarının yapıldığını görmekteyiz.
Bu açıklamalar doğrultusunda GÜNEŞ işletmesinin kayıtları aşağıdaki gibi oluşacaktır.
681 veya 689 ÖNCEKİ DÖNEM
GİDER VE ZARARLARI VE DİĞER
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
100.000.000.681.01 Ekonomik Denge Vergisi
100.000.000.689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR 250.000.000.689.01. Net Aktif Vergisi
250.000.000

360. ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR
360. 10. Ekonomik Denge
Vergisi
360. 1 1. Net Aktif Vergisi
/

350.000.000.100.000.000.250.000.000.-

360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
70.000.000.360. 10. Ekonomik Denge Vergisi 20.000.000.360. 11. Net Aktif Vergisi
50.000.000.100 KASA HESABI
70.000.000.Yıl sonunda 681 ve 689 nolu hesaplardaki tutarlar
690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına aktarılarak kapatılır.
/
690. DÖNEM KARI veya ZARARI HS.
350.000.00.681. ÖNCEKİ DÖNEM GİD. ve KAR
100.000.000.681.01. Ekonomik Denge Ver.
100.000.000.689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. ve KAR
250.000.000.689.01. Net Aktif Vergisi
250.000.000.Vadesinde ödenmeyen taksitler ise 368- VADESİ GEÇMİŞ ER- TELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabına aktarılır. 2.
taksit tutarlarının ödenmediğini varsayalım. kayıtlarımız aşağıdaki gibi oluşacaktır.
/
360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
70.000.000.360. 10. Ekonomik Denge Vergisi 20.000.000.360. 11. Net Aktif Vergisi
50.000.000.368- VAD. GEÇMİŞ ERT.VER. ve DİĞ. 70.000.000368.10. Ekonomik Denge Ver.
20.000.000368.11. Net Aktif Vergisi
50.000.000/
3986 sayılı yasanın;
V. BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde-10.
a)
x
b)
x
c)
Bu kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler; gelir ve kurumlar vergisi
uygulamasında gider yazılamaz, şeklinde olan ifade vergi matrahının oluşumu açısından
dikkate alınması gerekir. Muhasebe kayıtları Muhasebe Uygulaması, 10. Madde c) bendi
uyarınca ise vergi matrahının oluşumunda ise matraha ilave edilmesi gerekir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ekonomik yaşamımıza giren Tekdüzen
Hesap Planı’nın en önemli özelliklerinden birisi de Hesap Gruplarının fonksiyonel olmasıdır.
Bu fonksiyonellik yukarıda açıklamaya çalıştığımız Ekonomik görülmektedir. Bu arada
uygulayıcıların dikkat etmesi gereken husus her hesap grubunun fonksiyonel tasnifinde
kanunen kabul edilmeyen gider ve harcamalarla, gecikme zammı ve cezaların vergi matrahı
açısından tasnif edilerek vergi matrahının oluşumuna matraha ilave edilmesidir. Tıpkı

örneğimizde 681.01 ve 689.01 no’lu hesaplarda gözüken tutarların vergi matrahına ilave
edilmesi gibi.

DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI
IŞIĞINDA VERGİ KAÇAKÇILIĞI

Yrd. Doç. Dr. İnci USER
M.Ü. İİBF Maliye Bölümü
Bu yazıda(1) mali bir suç olan ve devlet gelirlerinin beklenen düzeye ulaşamamasında
önemli bir rol oynayan vergi kaçakçılığı davranışı ele alınacaktır. Amaç, vergi kaçakçılığının
boyutlarını ve yol açtığı ekonomik sorunları değerlendirmek değil, bu davranışı güdüleyen
psikolojik etkenleri belirlemektir. Bu amaçla, vergi ahlakı kavramı tanımlanacak ve vergi
ahlakına ilişkin süre ve deney çalışmalarının verileri gözden geçirilerek tartışılacaktır.
1. Vergi Kaçakçılığı: Toplumsal Düzene Aykırı Bir Davranış
Vergi kaçakçılığı, vergi yasalarına aykırı hareket edilerek, vergi miktarının düşürülmesi
ya da hiç ödenmemesidir(2). Ancak, bu davranış kimi zaman kasıtsız olarak da ortaya
çıkabilir: Bazen, kişiler vergiye konu olacak bir etkinliklerini beyan etmediklerinde, vergi
kaçırmak amacında ve vergi kaçırdıklarımın bilincinde olmayabilirler. Öte yandan, yasalar
belli durumlarda kastın varlığını temel ilke olarak kabul etmiştir ve böyle durumlarda kasıtlı
olarak vergi kaçırmış olmadığını yargı önünde savunmak ve kanıtlamak yükümlüye düşer(3),
Türkiye'de vergi, suçları, Ceza Hukuku'nun 'korunan menfaat için zararın ortaya çıktığı suçlar'
kategorisindedir. (Burada, korunan menfaat, Hazinenin menfaati, zarar ise vergi kaybıdır).
Vergi Usul Kanunu (Md. 344, bent 7-9) vergi kaçakçılığı kapsamındaki bir kısım fiilleri
sadece mali nitelikli fiiller olarak addetmekte ve para cezalan uygulamaktadır. Diğer bir kısım
vergi kaçakçılığı fiilleri ise Ceza Hukuku kapsamına alınmış ve bunlar için hürriyeti
bağlayıcı cezalar tayin edilmiştir (Vergi Usul Kanunu. Md. 344, bent 1-6)(4).
Vergi kaçakçılığı, hem bir suç. hem de eşitlik ilkesini zedeleyen ve vergi ödeyenler
karşısında haksız bir avantaj elde ettikleri gibi. azalan hasılat yüzünden yeni vergiler
getirilmesine ve dürüst yükümlülerin bir kez daha cezalandırılmasına yol açarlar (5). Eğer
devlet, bütçe açıklarını yeni vergilerle değil de emisyona gitmek suretiyle kapatmaya karar
verirse, bu defa da fiyatlar yükselir ve vergi kaçıran yükümlüler yüzünden, vergi
Kaçırmayanların satın alma gücü düşmüş olur(6).
Bir vergi kaçakçılığı, başka konularda da kaçakçılığa neden olabilir. Örneğin, alım ve satım
muamelelerinin bir kısmını beyan etmeyen bir tüccar, KDV, Gelir Vergisi v.d. vergileri de
kaçırmış olur(7).
Değişik grupların farklı düzeylerde gelir kaçırma olanağına sahip bulunmalarının
vergilemede dikey adaleti zedelediği belirtilmiştir(8). Ücretliler ve genel olarak vergisi
kaynakta kesilenler, vergi kaçıramazlar. Serbest meslek ve ticaret erbabı ile tarım kesiminde
çalışanların vergi kaçınma olanakları ise daha fazladır. Bu durumda, artan oranlı bir vergi
tarifesiyle bile dikey adalet sağlanamayabilir. Hatta, kimi zaman gelir arttıkça vergi
azalabilir.
Vergi kaçakçılığının bir diğer etkisi, yükümlüler arasındaki rekabet eşitliğini
zedelemesidir. Herhangi bir işkolunda vergi kaçıran yükümlü, kaçırmayanların sahip
olmadığı bir sübvansiyona sahip olur; maliyetini, dolayısıyla fiyatını düşürür. Bu durumda
dürüst yükümlü ya piyasadan kaçacak ya da daha az dürüstlük göstermeye başlayacaktır(9).
Hatta, vergi eşitsizliğinin serbest piyasa ekonomileri için bir kaçınılmazlık olduğu görüşü
bile ileri sürülmüştür(10). Bu görüş uyarınca, kapitalist sistemde yükümlülerin tek sorunu
büyümek; rakiplerinin Öz kaynak, kredi v.d. imkanlarını ele geçirerek tekelleşme sürecinde

ayakta kalmaktır. Bu koşullarda, vergi kaçıran daha güçlü olmaktadır. Ayrıca, vergi
kaçakçıları denetim olasılığının düşüklüğü, cezaların çok geç tahakkuk etmesi ve bu arada
meblağı işleterek elde edilen kazancın ceza miktarını aşması gibi nedenlerle, iktisadi açıdan
"rasyonel" davranmış görünmektedir. Bu davranışın hukuki ve ahlaki değerlendirmesi ise
kuşkusuz daha farklı olacaktır.
2. Vergi Ahlakı
Maliye yanında vergi kaçakçılığının "vergi oranlarından çok evvelde ve yasalar karşı
tavırlarla ve geleneklerle çok yakın bağlantılı'(11) karmaşık bir kavram olduğu belirtilmiştir.
Bireylerin genelde vergileri tatsız ama kaçınılmaz bir mecburiyet olarak gördükleri
düşünülmektedir. Devlet hizmetlerinin temini için zorunlu olan vergilerin genel düzeyine ve
vergi oranlarında yapılacak artışlara karşı benimsenecek tutumlar, kuşkusuz, ' hükümet
programlarına ve hükümetin kendisine karşı ' benimsenen tutumlara da bağlıdır(12). Ancak,
siyasal tercihlerin yönlendirdiği tepkiler, hükümetlerle birlikte değişebildiği halde, "vergi
ahlakı" (ya da ahlaksızlığı) daha kalıcı bir davranış özelliği olarak kabul edilmektedir.
Vergi ahlakı, vergi-hizmet bağlantısının ve vergilerin amaç ve işlevlerinin kavranmış
olmasından ibaret sayılan "mali bilgi" ve başta vergi kanunu olmak üzere tüm mali kurumlara
ilişkin bilgi, duygu ve davranışlardan ibaret sayılan "mali tutumlar" ile bağlantılı bir
kavramdır(13).
Günümüzde, vergi ahlakı, vergi suçlarına ilişkin tutum ve davranışların toplamı olarak
tanımlanmaktadır(14). Kavramı bu tanımıyla kullanan ve bu konuda kapsamlı çalışmaları
bulunan G.Schmölders, ahlakın birey açısından, ait olduğu toplumdaki görevlerini daha iyi
yapabilmek için, yaşadığı dönemin töresel ve hukuki normlarını içtenlikle benimsemek
anlamına geldiğini belirtmiştir(15). Bu bağlamda vergi ahlakı, kişinin vergi kaçırmaya
tevessül etmemesi, tahakkuk eden vergi borçlarını tam olarak ödemesi ve aynı itaati
göstermeyenlere karşı onaylayıcı olmaması gibi davranışları kapsamaktadır. Başka bir
deyişle, vergi ahlakı gelişkin olan bireyin, hem kurallara uyma alışkanlığı hem de
vergilemeye ilişkin özgül kurallar hakkında bilgisi bulunması gerekmektedir.
Vergi ahlakının genel uygarlık düzeyi ile bağlantılı olduğu ve iktisadi ve kültürel
gelişmişlikleri yüksek düzeyde olan toplumlarda daha yüksek vergi disiplini görüldüğü
belirtilmiştir. Bu çerçevede, aynı toplum içinde bile daha gelişkin kesimlerin vergi ahlakının
daha geri kalmış kesimlere göre yüksek olduğu, yine de vergi ahlakının yalnız iktisadi
gelişme düzeyiyle bağlantılandırılmayıp, kültürel, hatta etnik özelliklerin de bir ölçüde
hesaba katılması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu bağlamda, Anglo-Sakson ve Nordik
kökenli toplumlarla Latin kökenli toplumlar arasındaki tutum farkları örnek olarak
gösterilmiştir(16).
Öte yandan, vergi itaati ile bir ülkenin ya da ülke içindeki farklı kesimlerin ekonomik
düzeyi arasındaki bağlantı, sanıldığı kadar kesin değildir. Örneğin 1976 yılında, ABD'de yıllık
gelirleri 200.000 Dolar' ın üstünde olan yaklaşık 250 mükellefin hiç vergi ödemediği,
bunlardan beşinin yıllık gelirlerinin 1 milyon Dolar civarında olduğu rapor edilmiştir(17).
Gelişmiş ülkelerde vergi kaçakçılığının daha seyrek görülebilmesi, yalnızca
gelişkin vergi ahlakıyla değil, bu ülkelerin idari ve örgütsel başarılan ile de bağlantılıdır.
Vergi yasalarınca getirilen firmalar arası denetim mekanizmalarının işlerliği, her sektörde
yerleşik hale gelmiş belgeleme düzeni, vergi yönetimi ve denetiminin uzman personel ve
gelişkin araçlarla sürdürülmesi, vergi dairelerinin gelir kaynaklarını tam olarak kavramalarına
ve vergi kaçakçılığının asgari düzeye inmesine yardımcı olur( 18).
Gelişmekte olan ülkelerde, vergi kaçakçılığına ilişkin olarak. mevcut vergilerin çok
büyük sayıda olması da bir etkin olarak uygulanmıştır(19). Buna göre, değişik ve çok sayıdaki

vergiler hem sistemi karmaşık hale getirerek vergi kaçakçılığını adeta davet etmekte, hem de
devletin aktif bir maliye politikası inlemesini güçleştirmektedir. Zira hükümet, istikrar
amacıyla gelirini arttırmak istediğinde, pek çok değişik verginin nominal oranlarını
yükseltmek zorunda kalmaktadır.
Kaçakçılığı yaratan ve destekleyen koşullar arasında. yürürlükteki mali yasaların
karmaşıklığı ya da sosyal gerçeklerle uyumsuzluğu, devlet otoritesinin güçsüzlüğü, idarenin
uygulayacağı vergilere tam adapte olamaması ve maddi kontrol sağlayamaması(20) yanında,
vergi dairelerinin halkla ilişkilerindeki yetersizlikler de vurgulanmaktadır(21). Bir başka
deyişle, vergi kaçakçılığı davranışından söz edilirken, kişisel tutumlar tek belirleyici olarak
değil, pek çok kaynaktan beslenen bir olumsuzluğun bir kaynağı olarak ele alınmaktadır.
İktisatçılar, vergi kaçakçılığının boyutlarını saptamak için çeşitli yöntemler
geliştirmişlerdir(22). 1950'lerden bu yana izlenen bir alternatif yöntem ise yükümlülerin
genelde vergilemeye, özellikle de vergi suçlarına yönelik tutumlarını, görüşlerini ve
davranışlarını inceleyerek, vergi kaçakçılığının nedenleri ve boyutları hakkında fikir
edinmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmalar, görüş ve tutumların soruşturulduğu anket
çalışmaları (survey'ler) ve davranış deneylerinden ibarettir. Bu araştırmalar, ampirik olarak
incelenmesi çok güç olan vergi kaçakçılığının, herhangi bir davranış gibi, onu güdüleyen
psikolojik etkenleri açığa çıkartmak suretiyle anlaşılabileceği varsayımdan yola çıkmaktadır.
Aşağıda, bu araştırmaların birkaçı hakkında bilgi verilecektir.
3. Vergi Kaçakçılığı Davranışına İlişkin Deneysel Araştırmalar
Bu deneysel çalışmalarda, deneklere "vergi oyunları" ya da “işletme oyunları” oynatılarak,
belirli hipotetik gelirleri yine belirli hipotetik koşullar altında beyan etmeleri istenmekte ve
vergi kaçırma eğiliminin hangi koşullarda belirginleştiği anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Deneysel çalışmaların tartışmaya açık olan yönü, laboratuarda yapay olarak kurgulanan
ortamlarda oluşan davranışların gerçek yaşamdaki davranışları ne ölçüde temsil edebileceği
sorunudur.
Davranışsal yaklaşımla etkisi araştırılan değişkenlerin başında, iktisadi araştırmalarda da
sık sık rastlanan denetim riski ve ceza şiddeti değişkenleri yer almaktadır(23). Bu
değişkenlerin vergi kaçırma davranışı üzerinde belirli bir etkisi bulunduğunu gösteren
bulgular mevcut olmakla beraber, çalışmaların ortak varsayımı, yani her hükümlünün
denetleme riski ve cezalar hafiflediğinde mutlaka vergi kaçırmak isteyeceği, ; tartışmalıdır.
Olumlu ya da olumsuz her davranış gibi, vergi kaçırmanın da bir motivasyon meselesi olduğu
göz ardı edilmiş gibidir. Oysa, böyle bir motivasyonu olmayan ("dürüst") yükümlünün
vergi kaçırma olanaklarını hiç dikkate almayacağı. aynı konuda yüksek motivasyonu olan
("davranış normundan sapmış") yükümlünün ise en kısıtlı olanakları bile zorlayacağı
beklenebilir.
Vergi kaçırma davranışını teşvik ettiği kabul edilen bir etken de, mali sıkıntıdır. Mali
sıkıntı içinde bulunan kişilerin daha kolaylıkla vergi kaçırmaya tevessül edebilecekleri var
sayılmış, ancak çalışmalar(24) bu varsayımın her zaman geçerli olmadığını göstermiştir.
Öte yandan, kişilik değişkenleri, benzer koşullarda farklı davranan yükümlülerin
davranışlarını açıklamak için kuşkusuz önemlidir. Dahası, vergi ahlakı ve vergi zihniyeti
kavramları sıklıkla kullanıldığı halde, vergi kaçakçılığına karşı eğilim gösteren ,
yükümlülerin derinlemesine kişilik incelemeleri de yapılmamıştır.
Kişilik değişkeni olarak çalışmalara katılan başlıca özellik, mevcut vergi sistemine karşı
duyulan hoşnutluk/ hoşnutsuzluktur. Başka bir deyişle kişilik, sadece tutum boyulunda ele
alınmıştır. Daha temel kişilik özelliklerinin hesaba katılması gerektiği inancı ile
gerçekleştirilen bir çalışmada (25) kişiliğin rekabetçi olmasıyla vergi konusundaki

davranışlar arasındaki ilişki irdelenmiş ve rekabetçi bireyin, vergi kaçırarak kişisel bir
avantaj elde etmeye daha yatkın olabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Vergi kaçakçılığı,
toplumsal yarar adına ıslah edilmesi gerekli bir davranış bozukluğu olarak görüldüğü için,
bu davranışın altında yatan kişilik özelliklerini (motiveler, değerler, beklentiler vb.) daha
kapsamlı bir biçimde araştırmakta yarar olacaktır.
Vergi kaçakçılığı davranışını kısıtlayan etkenler arasında en önemli sayılanı, fırsat
etkenidir: Çeşitli araştırmalar, vergi kaçırma fırsatı daha fazla olanların (ör. serbest meslek
erbabı) vergi kaçırdıklarını daha sık itiraf ettiklerini göstermiştir(26). Bu da, bu davranış
bozukluğunun kişilikten nispeten bağımsız bir boyutunu oluşturmaktadır. Farklı iş ve meslek
gruplarının vergi kaçırma olanaklarından yararlanma eğiliminin araştırılması, vergi
denetiminin programlanması açısından yararlı olacaktır.
Kriminal davranış araştırmaları, çeşitli suçlar karşısında cezanın şiddetinin caydırıcı görev
yaptığını göstermiştir(27). Vergi kaçakçılığına ilişkin çalışmalarda da, cezanın fazla
şiddetli olmadığına ve zaten yakalanma olasılığının küçük olduğuna inananlar arasında vergi
kaçırma eğiliminin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu bulgularda neyin etki
neyin tepki olduğu tartışılabilir. Bir ihtimal de, cezaların hafif olmasının vergiye itaatsizliği
doğurmadığı, aksine. vergiye itaatsiz bireyin şiddetli cezalarla karşılaşmadığı için
araştırmalarda da cezayı hafife alan yanıtlar verdiği olabilir. Bu arada, sapkın davranışı
Sırtlayan tek yaptırımın yasalarca getirilen cezalar olmadığı da unutulmamalıdır. Sosyal
çevrenin baskısı, bireyin referans grubundaki önemli kişilerin hoşnutsuzluğu ve eleştirileri de
başka sapkın davranışlarda olduğu gibi vergi kaçakçılığı davranışına engel olabilir.
Çalışmalar, şahsen tanıdıkları arasında vergi kaçakçıları bulunanların bu davranışa daha
fazla eğilimli olduklarını ve geçmişteki vergi itaatsizliklerini de daha kolaylıkla
açıkladıklarını göstermektedir(28).
Çevre kontrolü, kuşkusuz norm dışı davranışı dizginleyecek tek etken değildir. Aynı
ölçüde önemli bir etken de, kişilikten kaynaklanan kontrollerdir. Mali psikolojide, bireyin iç
denetiminin dış denetimler(29) ve cezalardan daha etkin olabileceği üzerinde durulmakta ve
bu iç denetimin (doğru bilinen davranışta sebat yolundaki psikolojik gereksinimin)
geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Örneğin. bir araştırmada denekler üç gruba
ayrılarak, birinci grup yasalarla korkutulmuş, ikinci gruba iç denetime yönelik mesajlar
verilmiş, üçüncü grup ise serbest bırakılmıştır. Sonuçta, birinci grubun gelir beyanında
üçüncü ' gruba göre daha dürüst davrandığı. ancak, en dürüst davranışın ikinci grupta ortaya
çıktığı görülmüştür(30).
Bir diğer deneysel çalışmada(31) temel bağımsız değişkenler olarak vergi oranlan, vergi
otoritesi tarafından yakalama olasılığı ve cezanın şiddetinin vergi kaçırma üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Bu araştırmada deneklere vergi tabloları ve net gelir hesaplan verilmiş
ve her biri için birer aylık gelir tayin edilmiştir. Bu geliri, net kazançlarını (brüt kazanç eksi
vergi eksi ceza) azamiye çıkartacak şekilde beyan etmeleri istenmiştir. Her denek, dört turda,
dört değişik hipotetik durum için 10'ar aylık vergi beyannameleri hazırlamıştır. Bu hipotetik
durumlar şöyle tanımlanmıştır: A: vergi oranı: %25; denetim ihtimali: 1/5; ceza oranı: 15 x
kaçırılan miktar B: vergi oranı: %25, denetim ihtimali: 1/3; ceza oranı: 3 x kaçırılan miktar;
C: vergi oranı; %50; denetim ihtimali: 1/5; ceza oranı: 15 x kaçırılan miktar; D: vergi oranı:
%50; denetim ihtimali: 1/3; ceza oranı: 3 x kaçırılan miktar... Bu araştırmada, vergi oranları
ile cezaya uğrama ihtimali arasındaki kuramsal ilişkiyi deneysel olarak göstermek mümkün
olmuştur. Sonuçlara göre, yüksek vergi oranlan genelde beyan edilen gelirin azalmasına
ve vergi kaçırma olasılığının yükselmesine yol açmaktadır. Bu eğilim, yakalanma
riskinin,yüksek, cezaların ise düşük olduğu durumda (D durumu) daha belirgin hale
gelmektedir.

Bir diğer deneysel çalışmada (32) temel hipotez, kurgusal bir durumda vergi
adaletsizliği karşısında mağdur olanların kaçıracakları vergi miktarının, bu adaletsizlikten
yararlananların kaçıracağından daha yüksek olduğudur. Deneyin sonuçları bu hipotezi
desteklemiştir. Deneye katılanlara bir "vergileme oyunu" oynanacağı açıklanarak, belirli aylık
gelirlerin ne kadarını beyan edeceklerine karar vermeleri istenmiştir. Üç gruba ayrılan (fakat
bu gruplamadan haberleri olmayan) deneklerin tümüne denetim riskinin 1/15, yakalandıkları
takdirde ödeyecekleri cezanın ise kaçırılanın 15 katı olacağı açıklanmıştır. Ancak, son anda
dağıtılan "ek bilgi formu" grup için üç ayrı içerikte hazırlanmıştır. Her gruba kendi vergi
tablolarının % 40'lık bir oran üzerinden hazırlandığı bildirilmiş, birinci gruba vergi oranlarının
genel ortalamasının % 65 olduğu ikinci bu ortalamanın % 15 olduğu üçüncü gruba ise
ortalamanın herkes için aynı olduğu açıklanmıştır. Sonuçta, deneklerin ödenebilir vergiler
üzerinden ortalama % 23.13'ünü kaçırdığı, fakat en yüksek oranlarda vergi kaçıranların
kendi vergi oranlarının çoğunluğunkinden yüksek sananlar, en düşük oranda vergi
kaçıranların ise kendi vergi oranlarını ortalamadan düşük sananlar olduğu görülmüştür.
Türkiye'de 1991 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada da (33) hükümlülerin vergi
adaletine ilişkin değerlendirme ve tepkileri ve yükümlü hoşnutsuzluğu ile vergi kayıpları
arasındaki bağlantıyı irdelemek amacıyla 214 yükümlüyle bir anket uygulanmıştır .
Çalışmanın denekleri iki ayrı gruba ayrılarak, iki ayrı anket formu dağıtılmıştır. Bu
formlarda; vergi bağışıklıklarından yararlanan bir kişiyle, yararlanamayan bir kişinin
durumları tasvir edilmiş, birinci gruptaki deneklerin kendilerini ilk kişiyle, ikinci
gruptakilerin ise ikinci kişiyle özdeşleştirmeleri istenmiştir. Her iki grubu da durumlarının
adaletle bağdaşıp bağdaşmadığı, durumlarından hoşnut olup olmadıkları sorulmuş, ayrıca
devletin saptaması hemen imkansız olan 5 milyon TL tutarındaki bir kazancın ne kadarını
beyan edeceklerini bildirmeleri istenmiştir. Yükümlü yanıtları şöylece özetlenebilir:
Kendini bağışıklıklardan yararlanıyor farz edenler arasında % 56.5 oranında cevaplayıcı bu
bağışıklıkların adalete uygun olduğunu. % 73.9 oranında cevaplayıcı durumlarından hoşnut
olduklarını. % 43.4 oranında cevaplayıcı 5 milyon tutarındaki beyancı hiç beyan etmediklerini
ve % 43.4 oranında cevaplayıcı da bu gelirin tümünü beyan edeceklerini açıklamıştır. Kendini
bağışıklıklardan yararlanmıyor farz edenler arasında ise, % 32.4 oranında cevaplayıcı
durumlarının adaletle bağdaştığını. % 72.7 oranında cevaplayıcı durumlarından öfke
duyduklarını açıklamışlardır. Bu grupta 5 milyon TL tutarındaki kazancı hiç beyan
etmeyeceklerini açıklayanların oranı % 54.4. bu kazancın tümünü '' beyan edeceklerini
açıklayanların oranı ise sadece % 9'dur. Görüldüğü gibi, bağışıklıklardan yararlanamayan
grup belirgin bir hoşnutsuzluk içindedir. Dahası, her iki grupta da denetimden kaçırılması
kolay olan bir kazancı bütünüyle gizleme eğilimi birbirine yakın olmakla birlikte, tümünü
beyan etme eğilimi bağışıklıklardan yararlanamayan grup arasında çok düşük görülmektedir.
Bunu şöyle yorumlamak mümkün olabilir: Toplumun bir bölümü, vergi sistemi ve
kendilerinin bu sistem içindeki yeri ne olursa olsun, vergi kaçakçılığına meyledecektir.
Ancak, dürüst davranma eğilimindeki bir diğer bölüm, sistemin adaletsizliğine inandıkları
takdirde bu davranıştan vazgeçecek, hallerinden hoşnut oldukları takdirde ise dürüst
tutumlarını değiştirmeyecektir. Vergi kanunlarını yapanlar ve uygulayanlar açısından bunun
anlamı, dürüst kesimi isyan ettirmeyecek, adil bir yaklaşım benimsemenin, dürüstlüğü kuşku
götüren kesim içinse caydırıcı yaptırımlar getirebilmenin gerekliliğidir. Vergi denetimi
bağımsız değişken olarak alındığı bir diğer deneyde(34) ceza riskini göze alma davranışının
verginin nasıl algılandığına bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Yine bir vergileme oyununa
katılan denekler, vergiyi net bir kayıp olarak algılayanlar ve vergiyi gelirlerinde bir düşüş
olarak algılayanlar şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup. vergi denetimini beli bir kayıp
(vergi) ile muhtemel daha büyük bir kayıp (vergi + ceza) arasında bir çeşit kumar olarak
görenlerden oluşmuştur. İkinci grup ise, vergi denetimini azalmış gelirle (brüt gelir - vergi)
daha yüksek gelir (brüt gelir) arasındaki bir kumarın muhtemel riski olarak görenlerden

oluşmuştur. Deneyin sonuçlarına göre, birinci grupta risk alma davranışı daha yüksektir.
Başka bir deyişle, vergiyi bir kayıp değil. gelirlerinde bir azalma olarak görenler, vergi
denetimini ve cezalandırılmayı göre alarak vergi kaçırmak davranışına pek eğilimi değildir.
Yukarıda açıklanmaya çalışılan deney çizgisinde bir dizi deney daha yapılmıştır(35).
Bu çalışmalar, kesin bir kazanç uman bireylerin risk almaktan kaçındığını, kesinlikle
kayba uğrayacaklarını düşünenlerin ise risk almaya daha yatkın olduğunu göstermiştir.
Ancak, bu sonuçları değerlendirirken, vergi kaçırmanın aynı zamanda bir imkan meselesi
olduğunu ve farklı yükümlü gruplarının pratikteki vergi kaçınma imkanlarının da farklı
düzeylerde bulunduğunu göz ardı etmemek gerekir.
Vergilemeye ilişkin bu deneysel çalışmalarda, bağımsız değişkenler yönünden
büyük bir çeşitlilik olmadığı açıktır. En çok denetim riski, ceza şiddeti ve vergi sistemi
konusundaki temel algılama (hoşnutluk/hoşnutsuzluk) değişkenleri üzerinde durulmuştur.
Yukarıda da değinildiği gibi, deneysel amaçla yaratılan yapay ortamlardaki davranışların
gerçek yaşam içindeki davranışlar ne ölçüde yansıttığı da bir tartışma konusudur. Ancak bu,
sadece derlediğimiz çalışmaları değil genelde sosyal bilimlerdeki deneysel girişimleri
ilgilendiren bir tartışma olacaktır.
4. Vergi Kaçakçılığı Davranışına İlişkin Survey Araştırmaları
Bilindiği gibi, survey türü araştırmalarda kimi zaman tüm bir ulusu temsil eden
örneklerler ile, kimi zaman da coğrafi ya da idari bir bölgeyi, belirli bir yaş ya da meslek
grubunu, bir sosyoekonomik tabakayı ya da alt kültürü vb. temsil eden örneklerlerle
gerçekleştirilebilir. Vergilemeye ilişkin survey çalışmalarında da hem ulus çapında, hem
de daraltılmış örneklerlere rastlanmaktadır. Bu araştırmalarda temel referans çerçevesini,
yükümlülerin vergileri algılama biçimleri ve vergilere karşı benimsedikleri tutumlar
oluşturmaktadır. Eğer tutumlar ve davranışlar arasında bir bağlantı bulunduğu (ölçülen
tutumlardan muhtemel davranışların çıkar sanabileceği) kabul ediliyorsa(36), sadece genel
vergi tutumlarını inceleyen çalışmalardan da vergi kaçakçılığına ilişkin sonuçlar çıkarsamak
mümkündür: Vergi kurumuna karşı olumsuz tutumların varlığını, zayıf vergi bilincini,
vergilemede adaletsizlik olduğu inancını, mali bilgi eksikliğini ya da devletin mali
etkinlikleri konusunda güvensizliği sergileyen bulgular. üzerinde araştırma yapılan grubun
vergi kaçırmaya yatkın olduğu biçimde değerlendirilebilir(37). Bununla birlikte, doğrudan
vergi ahlakına, yani vergi suçlarına ilişkin tutumlara yönelik araştırmalar da mevcuttur.
Çeşitli Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalar, % 50 - % 60 civarında yükümlünün vergi
gelirlerinin önemsiz işler için ya da akılsızca kullanıldığını düşündüğünü, yine % 50 - % 60
civarında yükümlünün de vergi yükünü aşın ağır bulduklarını göstermiştir(38). İsveç'
de yapılan bir çalışma(39), vergi yükünü yaklaşık yukarıda tanımlandığı biçimde algılayan
cevaplayıcılar % 41'inin, ücretlilerin ise ancak % 25'inin kendi vergi kaçırma olanaklarını
ortalamanın üstünde olarak değerlendirdiğini ortaya çıkartmıştır. Aynı araştırmanın bir diğer
ilginç bulgusu, vergi kaçıran bazı kişileri şahsen aldıklarını açıklayan cevaplayıcıların
genelde vergi kaçırma olanaklarını da ortalamanın üstünde görmeleridir. Cevaplayıcıların
yaklaşık % 50'si, vergi kaçırdıkları takdirde vergi otoriteleri tarafından yakalanacaklarına
inanmaktadır. Ancak; gençler, yakalılar, kolej eğitimi alanlar, tanıdıkları arasında
gerçekten vergi kaçıran kişiler bulunanlar vergi kaçırdıkları takdirde yakalanacaklarına
inanmamaktadır. Yine de bu sonuca bakarak, vergi kaçakçılığının genç ve profesyonel üstorta tabaka mensupları arasında yaygın olduğuna hükmetmek anlamsız olacaktır. Zira, diğer
tutum araştırmaları, özellikle gençlik, itilmişlik ve gelir düzeyi ile, olumsuz vergi tutumları
arasında orantılı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır(40). Şu halde. " vergi
kaçırabileceğine inanmakla, bu davranış çekten benimsemek arasında bir bağlantı yoktur.

Öte yandan, vergi kaçıran tanıdıkları bulunan kişilerin bu suça karşı daha az ürkek
görünmeleri bir tür vergi kaçakçılığı alt kültürünün lığını düşündürmektedir.
Yakın tanıdıkları vergi kaçıran ve bundan bir zarar görmeyen bireylerin bu davranışı
kendileri için en doğal saymaları söz konusu olabilir(41).
Araştırmalarda, vergi kaçakçılığı için alınan cezaların ne miktarda olması gerektiği de,
kaçakçılığa karşı benimsenen tutumlara ışık tutması beklentisiyle sorulmuş ve fakir
ülkelerde yapılan üç çalışmada(42) ortak bir sonuç bulunmuştur: Cevaplayıcılar, küçük
miktarlarda vergi kaçıranların yasalar tarafından daha yumuşak biçimde ele alınmasını
istemektedir. Uygun görülen ceza miktarı, kaçırılan miktarla orantılı olarak artmaktadır. Aynı
şekilde, küçük miktarda vergi kaçınmanın kaçırma, içkili araba kullanma, darp, rüşvet vb.
bazı daha önemsiz kabul edildiği görülmektedir.
Öte yandan. ABD'de yapılan bir survey çalışmasında(43), deneysel çalışmaların çoğunda
vergi kaçakçılığına basit bir tür kumar gibi yaklaşıldığı yolunda bir eleştiri de ileri
sürülmüştür. Yükümlünün gerçek davranışının, yakalanma ve cezalandırılma olasılıklarını
hesaba alarak gelirini arttıracak bir kumara girmekten ibaret olamayacağı hatırlatılmış ve
Avrupa'da sürdürülen survey çalışmalarına dikkat çekilerek, vergi denetiminin etkinliği
yanında, vergi sistemine karşı olumlu tutumlar ve vergi adaletine duyulan inanç ile vergi
suçlularına karşı beslenen olumsuz tutumların da bir ülkedeki vergi disiplinine katkıda
bulunabileceği belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle tasarımlanan survey' de dört hipotez
sınanmıştır: 1) "Vergi kaçakçılarına uygulanan cezalar şiddetli olarak algılandığında, vergi
kaçım olasılığı düşer"; 2) "Yakalanma riski yüksek olarak tahmin edildiğinde, vergi
kaçma olasılığı düşer"; 3) "Vergi yükümlüsü kendisiyle devlet arasındaki mali ilişkiyi diğer
yükümlülere kıyasla daha adaletsiz olarak kabul ettiğinde. vergi kaçım olasılığı artar"; 4)
'vergi yükümlüsünün tanıdığı vergi kaçakçılarının sayısı arttıkça, kendisinin vergi kaçırma
olasılığı da artar". Araştırma sonuçlan, son üç hipotezi destekler niteliktedir. Araştırmacılar
çeşitli Avrupa ülkelerinde yapılan survey çalışmalarının sonuçlarıyla da oldukça tutarlı
olan bu verilere dayanarak, vergi siyasetine ilişkin bazı öneriler getirmişlerdir: Vergilemeye
karşı olumsuz tutumların vergi kaçakçılığının önemli bir etkeni olduğu bir kez daha gözler
önüne serildiğine göre, vergi sisteminin bu tür tutumlara yol açan yönlerini belirlemek için
çaba harcanmalıdır. Bu özellikler, ülkenin uğradığı vergi kaybına değecek kadar önemli
ve vazgeçilmez değilseler, değiştirilmelidir. Örneğin, çoğu yükümlü, sistemi adaletsiz
bulduğu ve bu kanunlarının da zengin kesim ve büyük şirketlerin vergiden kaçınma
olanaklarının çok geniş olduğu inancından kaynaklandığı saptanmıştır. Bu da, belirli
kaçınma yollarının kapatılmasının ekonomik açıdan tartışılmasında yarar olacağını
düşündürmektedir. İkinci bir husus, normların önemidir. Yazarlara göre vergiyi salan ve
toplayan otoriteler normatif çağrılarla halkın önemli ölçüde işbirliğini sağlayabileceklerdir.
Bu çağrılar, hem yetişkin yükümlüler hem de çocuklar için hazırlanacak değişik eğitim '
programlarından oluşabilir(44).
1987 yılında yapılan bir çalışmada(45) o güne dek vergi kaçakçılığına ilişkin olarak
gerçekleştirilen başlıca survey ve deneylerde bu davranışla bağlantısı irdelenmiş olan
değişkenlerin bir listesi çıkartılmıştır. Söz konusu değişkenler şunlardır: Yaş, cinsiyet, medeni
durum, iş, gelir kaynağı, toplumda mevcut vergi kaçakçılığı davranışlarının farkında olmak.
toplumda mevcut vergi kaçakçılığına karşı tutumlar, yükümlü ile devlet arasındaki ilişkinin
adil olarak algılanması, vergi sisteminin adil olarak alması, risk alma/almama eğilimi, daha
önceki vergiden kaçınma girişimleri, dürüstlük, vergi oranları, gelir miktarı, işlemlerin adil
olarak algılanması, vergilemeye ilişkin tecrübeler... araştırmalar, vergi kaçırma davranışı ile
bu değişkenler arasında çeşidi ilişkiler bulunduğunu belirlemiştir. Fakat tüm
değişkenlerin göreli ağırlıklarının incelendiği bir analizde içlerinden sadece üçünün
(dürüstlük. gelir kaynağını gizleme imkanı ve mevcut vergi kaçırma olaylarının farkında

olmak) kişinin hem geleceğe yönelik hipotetik vergi kaçırma davranışı hem de geçmişteki
gerçek vergi kaçırma girişimleriyle istatistiksel açıdan anlamlı bağlantısı olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu çalışmada varılan önemli sonuçlardan biri, vergi kaçakçılarının
davranışlarının bir suç olduğuna inandırılmaları gerektiği ve daha katı cezaların bu konuda
yararlı olabileceğidir(46). Ancak bunun yanında vergi sisteminin sanıldığı kadar adaletsiz
olmadığı inancını yerleştirecek bilgi aktarımı ve -gerekiyorsa- yurttaşlara sağlanan
hizmetlerde vergi tutumlarını olumlu yöne analize edecek değişiklikler de önerilmiştir.
SONUÇ:
Vergi ahlakı/ahlaksızlığı konusundaki araştırma bulgularından şu sonuçlar çıkartılabilir:
Vergi sistemini adaletsiz olarak algılayan ve sistemin içerdiği vergiden kaçınma ve
vergi ithalatçılığı olanaklarını bilen bireylerin vergi görevine itaat etmeme eğilimleri
yüksektir. Bu eğilimi destekleyen unsurlar. gelir kaynağını gizleyebilme imkanı. referans
grubu içinde vergi kaçıran kişilerin bulunması, denetim riskinin düşüklüğü, cezaların
hafifliği ve genelde dürüst olmama ya da rekabetçilik gibi değişiklik özellikleridir.
Yukarıda da belirtildiği gibi. vergi ahlakı vergi kaçakçılığının düzeyini tayin eden tek unsur
değildir. Ancak, vergi kayıplarını önlemek için alınacak teknik ve idari önlemlerin yanı sıra,
vergilemeye ilişkin tutumların düzeltilmesi/değiştirilmesi üzerinde de durmakta yarar vardır.
Bir vergi pedagojisinin(47) geliştirilebilmesi için öncelikle toplum içindeki farklı kesimlerin
vergi-hizmet bağlantısını nasıl algıladıkları ve vergi adaletine ilişkin düşünceleri
saptanmalıdır. Yaygın vergi eğitiminin içeriği biçimi, bu verilere göre planlanabilir(48).
Vergilemeye ilişkin tutumların düzeltilmesi, vergi itaatini yüksektir. Ancak bu
önlemin de vergi idarelerinin halkla ilişkilerini düzeltecek bir dizi başka önlemle
desteklenmesinde yarar vardır. Verginin bir yükümlülük olduğu unutulmamalı ve bu
yükümlülüğe itaat gösteren kişilere idarenin temsilcileri tarafından ek müşküller
yaratılmamalıdır. Mükellef psikolojisinin idari etkinliğe olumlu ya da olumsuz tesirler
yapabildiği bilinmektedir(49). İdari etkinlik vergilerin toplanma maliyetiyle ölçülür ve bu
maliyetin bir bileşeni vergi idaresinin vergileri toplamak için yaptığı giderler, ikinci
bileşeni ise yükümlünün vergisini ödemek için katlandığı maliyettir (kayıtlar için harcanan
zaman, vergi danışmanlarına yapılan ödemeler vb.) İdarenin vergi toplamak için yaptığı
giderleri hesaplamak mümkün olduğu halde, yükümlünün katlandığı maliyeti (özellikle
herhangi bir vergi ya da onun ödenişinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle girdiği ruh hallerini,
yani psikolojik maliyeti) tam olarak hesaplamak imkansızdır(50). Etkin görünen bir vergi
idaresi, gerçekte fazla pahalı olabilir. Bunun anlamı (örneğin Alman sisteminde olduğu gibi)
yükümlü itaatinin ağır psikolojik baskıyla sağlanması ve aynı zamanda idarenin toplama
giderlerinin de yüksek olmasıdır. Hem idare hem de yükümlü açısından maliyetin düşmesi
ve yine de yeterli hasılat sağlanabilmesi için toplumda olumlu vergi tutumlarını
kökleştirecek normatif mesajlar (yaygın vergi eğitimi) ve vergi idarelerinde yükümlünün
şevkini kanayacak bir yeniden örgütlenme anlayışından yarar umulabilir. Böyle bir
yeniden örgütlenme (özellikle personelin halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi). idari
etkinliğe bilgisayar vb. teknik donatım kadar katkıda bulunabilir.
Vergi itaatini yükseltmede, tutum düzeltici mesajların ve idare-yükümlü ilişkilerinin
önemi açıktır. Ancak, bunların vergi kayıplarını en aza indirmek için yeterli olacağını
ummak, aşın iyimserlik sayılacaktır. Vergi kaçakçılığı bir suç olduğuna göre, bunun
cezalandırılma biçimi de tekrarlanma olasılığını etkileyecektir. Vergi cezaları caydırıcı
ağırlıkta olmalı ve aynı suçu işleyen kişiler eşit şekilde cezalandırılmalıdır. Cezasız kalan
vergi suçlan esaslı bir teşvik unsur oluşturmasaydı, araştırmalarda sıklıkla rastlanan referans
grubu etkisi (yakın tanıdıkları arasında vergi kaçakçıları bulunan kişilerin bu suça daha

eğilimli görünmeleri) ortaya çıkmazdı. Bu bağlamda. ülkemizde sıkça gündeme gelen
"vergi affı” konusu çok dikkatle ele alınmalıdır.
Vergi cezalarının affedilmesi vergi gelirlerini kısa vadede arttırsa bile, uzun vadede vergi
ahlakını zedeleyici bir işlev görecektir. Zira vergi affı, vergisini zamanında ve eksiksiz
ödeyen yükümlüyü "irrasyonel", vergi kaçakçısını ise "rasyonel" davranır duruma
sokmaktadır. Birey, ahlaklı ve toplumsal yararlar konusunda bilinçli olsa bile, kendi
çıkarlarını zedeleyen ve başkalarına büyük kazançlar sağlayan örneklerin sık sık
tekrarlanması karşısında tutum değiştirebilir. Öte yandan vergi kaçıranların teşhir edilmesi ve
vergi "rekortmenlerini” topluma açıklanarak ödüllendirilmesi gibi yöntemler, çevre baskısını
arzu edilmeyen davranışları cezalandıracak, arzu edilenleri ise pekiştirecek biçimde
harekete geçirmek anlamı taşıyacağından, yararlı olabilir.
Son olarak, vergi kaçakçılığının yalnızca vergilendirmeye karşı bir tepki biçimi değil,
yeni tepkilerin de kaynağı olduğunu vurgulamak gerekir. Etkin vergi denetiminin
sağlanamadığı bir toplumda, dürüst yükümlüler vergi kaçakçılığını önleyemeyen siyasal
otoriteye karşı tepki geliştireceklerdir. Bu tepki, oy kayması ve lobby faaliyetleri gibi siyasal
bir nitelik alabileceği gibi, bireysel ahlakın zedelenmesi biçimde de ortaya çıkabilir. İkinci
olasılıkta birey, kamu otoritesini suçu önleyemeyen ve bunun maliyetini '' dürüst yurttaşlara
yükleyen adaletsiz ve etkinlikten uzak bir otorite olarak algılayacaktır. Bu durumda, kimi
bireylerin yalnız mali nitelikte suçlara değil, diğer tür suçlara da daha fazla eğilim
göstermelerinden kaygı duyulabilir. Zira, yaşanan dönem ve toplumsal çevrenin kural ve
normlarını benimseyerek uymak anlamında ahlak bir bütündür ve büyük ölçüde
toplumsal koşullanmalara ve model almaya bağlı olarak gelişir. Her öğrenilmiş davranış
gibi, ahlaklı ya da ahlaksız davranış da transfer edilir, yani oluştuğu alandan başka davranış
alanlarına genellenir. "Suç" ilan edilen davranışa karşı etkin yaptırımların bulunmadığı,
yanlış modellerin ödüllendirildiği bir ortam ise, bir "suça teşvik" ortamı olarak tanımlanabilir.
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