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TÜRMOB' un 5. Olağan Genel Kurulu 1-2 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapıldı.
Genel Kurul' un konuklar bölümünde siyasi parti genel başkanları, parti temsilcileri,
bakanlar, milletvekilleri, Maliye Bakanlığı bürokratlarının neredeyse tümü ve demokratik
kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı. Bu, Meslek Odalarımız ve meslektaşlarımızın verdikleri
çabanın toplumdaki yansıması açısından çok önemliydi ve bize onur verdi.
Konukların konuşmalarını da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1250 delege ilgi ve
coşkuyla izledi.
Bu Genel Kurul; 5 yıldan beri yapılanların en görkemlisi ve moral açısından en yüksek
tempolu olanı idi.
İnanıyorum ki gelecekte yapılacak genel kurullar bir öncesinden daha mükemmel
olacaktır.
Bu güzelliği yaratan eski yöneticileri, değerli delege arkadaşlarını ve meslektaşlarımı
kutluyorum.
Konuklardan sonra konuşma sırası delegasyona geldi. Genel Kurul 'da da dile getirildiği
gibi, mesleki sorunların ve önerilerin tartışılacağı bu bölüm, süre açısından yetersiz kalıyor.
Bu nedenle genel kurulların bir günü sadece mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin
tartışılacağı şekilde organize edilmelidir.
İkinci gün yapılan seçimlerde bildiğiniz gibi ikinci bir liste yoktu. Mustafa Özyürek
başkanlığında oluşturulan yönetim denetim ve disiplin kurulları adayları delinmeden blok
olarak delegasyonun % 90'nın desteğini alarak seçildiler.
Yönetim Kuruluna; Mustafa Özyürek, Masum Türker, Musa Pişkin, Yüksel Koçyalkın,
İbrahim Kara, Uğur Büyükbalkan, Enver Erciyes, Rıfat Nalbantoğlu ve Ulvi Güleç, Disiplin
Kuruluna; Hüsnü Güreli, Kemal Sağ, Özcal Korkmaz, Bahri Olgun ve Zeki Özel, Denetleme
Kuruluna; Burhan Ayhan, Ertuğrul Yüksel ve Hasan Uçar, seçildiler. Yönetim Kurulu;
Mustafa Özyürek Genel Başkan, Masun Türker Genel Başkan Yardımcısı, Uğur
Büyükbalkan Genel Sekreter, ve Yüksel Koçyalkın Sayman olarak görev dağılımı yaptılar.
Seçilen tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.
1994-1996 döneminde TÜRMOB'u ve odalarımızı zorlu bir sınav beklemektedir.
1992-1994'de sağlanan uyum, atılan önemli adımlar ve kazanılan imza yetkisi ile meslek
camiamız moral bulmuştur. Daha somut adımların atılması ve sorunlarımızın çözümünde
iyileştirmeler beklenilmektedir.
1994-1996 dönemi HEDEFLERİ;
* Stajyerlerin eğitimi ve denetimi,
* Meslek içi eğitimler,

* Banka bilançolarında meslek mensuplarımızın imzası,
* Anonim Şirket ve Kooperatiflerde murakıplık.
Hedefleri çoğalttıkça, mesleğimize fonksiyonlar verildikçe önümüze Serbest Muhasebeci
engeli çıkmaktadır.
Bundan böyle elde edilecek yetkiler denetim konusunda olacaktır. Denetim yetkisi ise meslek
yasamızda sadece Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlere
verilmiştir. Bu nedenle üniversite mezunu olmayanların mesleğe girişi kabul edilmemelidir.
Mevcut Serbest Muhasebeciler de; eğitimle ve sınavla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
olmalıdır.
TÜRMOB' un önünde birinci hedef bu olmalıdır.
Bu unvan sorununun çözümünde önemli adımlar atılmak zorundadır.
İkinci hedef ise mesleğin denetim yönüne ağırlık verilmesidir. Meslek mensubu tahsildar
konumundan kurtarılmalı ve denetim konusunda yeni yetkiler alınmalıdır.
* Banka Bilançoları
* Mali Tablolar
* Anonim Şirketler ve Kooperatiflerde Murakıplık
* Mahkemelerde Bilirkişilik
* Belediyelerin Denetimi
Bu beş konu mesleğimizin "muhasebe ve denetim" mesleği olduğunu kanıtlamaya yetecektir.
Üçüncü hedef; dünyayı yakından tanımak için uluslararası ilişkileri genişletmeliyiz.
Gelişmiş ülkeler kalkınmalarını; hem saygın meslek olmaları anlamında, hem de toplumsal
yararlan açısından işlevsel katkıları olan muhasebe ve denetim mesleğine borçludurlar.
Ülkemizde muhasebeciler bu göreve hazırdır.
Yeter ki; önerilerimiz doğrultusunda yetkiler verilsin.

GÖREVE DEVAM
YAYIN KURULU
TÜRMOB 5. Olağan Genel Kurulu 1 ve 2 Ekim 1994 Tarihlerinde Ankara'da olağanüstü
bir katılım ve coşkulu bir ortamda yapıldı. Genel kurulun yapıldığı Milli Eğitim Bakanlığı
Şura Toplantı salonu bugüne kadar belki de hiç görmediği bir yoğunluk ve coşkuya sahne
oldu. Öyle ki yurdun dört bir yanından gelen delegeler salona sığmakta güçlük çektiler.
Bunu daha önceden tahmin eden yöneticiler, delegelerin toplantıyı rahat izleyebilmeleri
için salon dışındaki bazı yerlere de televizyonlar yerleştirmişlerdi.
TÜRMOB olağan genel kurulu Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu üyelerin yerlerini
almalarından ve divan kurulunun oluşumundan sonra çalışmalarına başladı.
Divanı geçmiş dönemlerde olduğu gibi gene Erkin Balaban yönetiyordu, yardımcılıklarını ise
Mustafa Eser, Mustafa Ars ve Hayati Yıldırım yamakta idiler.
Genel kurul delegeler yönünden olduğu kadar konuklar açısından da coşkulu idi. Kimler
yoktu ki. İşte katılımcılardan bazıları, Maliye Bakanı İsmet Atilla, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, BBP Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu, RP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül, CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Amasya Milletvekili Haydar Oymak, Ankara Milletvekili Hüseyin Balya,
Samsun Milletvekili Ali Eser, Kırklareli Milletvekili Enis Tütüncü, RP Kütahya Milletvekili
Ahmet Derin, Dünya Bankası Müşaviri Mr. Morris Mould, Maliye Bakanlığı Müsteşan
Kemal Kabataş, Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Veteriner
Hekimleri Odaları Birliği genel başkanı Hasan Metin, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Nurettin Şen, TÜRMOB eski yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Aslan Başer
Kafaoğlu, Yılmaz Uçak, Kenan Yurdakul ilk göze çarpanlar idi. Divanın oluşumundan sonra
ilk sözü alan Genel Başkan Mustafa Özyürek yaptığı uzun ama her kelimesi özenle seçilmiş
konuşmasında özetle, iki yıllık çalışmalarını, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve
siyasal konularla, vergi sistemine ilişkin görüş ve düşüncelerini aktararak, geçmiş beş yıl
içerisinde, TURMOB ülke genelinde 65 SMMM- 6 YMM Odasında örgütlenmiş 40 bin
meslek mensubu ile önemli bir kitle olduğunu kanıtlamıştır. Geçmiş bir mücadelenin
birikimini de arkasına alan TÜRMOB, özellikle Ekonomi, maliye, vergi ve muhasebe
konularında eleştirilerini açıkça ortaya koyarak çözüm önerilerini net bir şekilde ifade ederek
toplumda önemli bir yer edinmiştir. Bugünkü vergi yapımız, Gelir vergisinin % 56'sınm
ücretlilerden alındığı, rant gelirlerinin vergiden istisna edildiği, zarar eden mükelleflerin dahi
hayat standardı esası nedeniyle vergi vermek zorunda kaldığı, Yüksek oranlı Gelir, Kurumlar
ve KDV vergileri yanında, son çıkarılan Ekonomik Denge ile Net Aktif vergileri altında
ezildiği bir adaletsiz sistemdir. Buna karşılık kayıtdışı ekonomi kapsamındaki, vergi
kaçakçılarına cennet olan bir sistemdir. TÜRMOB olarak üyelerimiz adına denetim görevine
talibiz.
Özyürek konuşmasını, Türk Ekonomisinde, rüşvet ve yolsuzluk söylentileri yaygındır. Bu
âncak şeffaflıkla giderilebilir. Şeffaflık ise denetim düzeninin kurulması ve bu düzenin
TÜRMOB
üyelerinin sunacağı denetim hizmeti ile gerçekleşebilecek ve
yaygınlaşabilecektir, diyerek bitirdi.
Genel Kurulda söz alan Maliye Bakanı İsmet Atilla yaptığı konuşmada, TÜRMOB' un
sizlerin tecrübelerinizden en üst düzeyde istifade edeceğimizi, ülkemizin içinde bulunduğu
durum dolayısıyla başta başkan olmak üzere tüm ülke sathına yayılan TÜRMOB üyelerinin
bize yardımcı olmalarına ihtiyacımız vardır.

Beyannamelerin imzalanması konusunda biz Bakanlık olarak çalışmalarımızı bitirdik. Resmi
Gazetede yayınlayarak bu görevi resmen size tevdi edeceğiz. Bütün defterdarlarımız, Vergi
Dairesi müdürlerimiz ve başkanlarımız sizlerle her yerde her zaman işbirliğini bu yetkinin
verilmesinden sonra daha da üst düzeye çıkaracaklardır, sizlerle beraber çalışacaklardır.
Atilla konuşmasını bugün gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Her şeyi borçlanmak
suretiyle vermeye çalışıyoruz. Bir bakıyorsunuz bütçenin yansına yakını borç faizi, bir kısmı
personel gideri. Yatırıma diğer hizmetlere ödenek kalmamış, para kalmamış. Onun için
mutlaka vergi giderlerinin yerleştirilmesi verginin tabana yayılması az kazanandan az, çok
kazanandan çok vergi alınması konusunda yapılması gereken ne varsa ona tenezül edilmesi
mecburiyeti vardır. Bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde yoğunlaşacaktır diyerek
bitirdi.
Genel Kurulda söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, konuşmasında,
TÜRMOB bünyesinde ekonomik ve mali alanda çok etkili bir kitleyi barındırmaktadır.
Meslek mensuplarına verdiği yararlı hizmetlerle, kamuoyunu aydınlatması ile kısa
dönemde halımızın güvenini sağlamış, herkesin saygı duyduğu üyelerine kişilik ve saygınlık
kazandıran bir kuruluş haline gelmiş bulunmaktadır. Meslek mensuplarımızın, odalarımızın
ve birliğimizin, ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamına büyük katkılan vardır.
Matkap konuşmasını, SSK ve Bağ-Kur' un sorunları ile sürdürerek, ülkemizdeki kayıtdışı
ekonominin çok yeni boyutlara ulaşmış olması devleti olduğu gibi sosyal güvenlik
kuruluşlarımızı ve özellikle SSK'yı son derece olumsuz etkilemektedir. Bugün ülkemizde
sigortalı çalışan sayısı 4 milyona ulaşmıştır ancak sigortasız çalışanların sayısının da aynı
miktara yaklaştığı sanılmaktadır. Sigortasız işçi çalıştırma uygulaması çok yaygın bir hale
gelmiştir. Bir yandan emekli sayısının artması diğer yandan kurum kapsamına girmesi
gereken genç çalışanların sigortasız çalışmalarının önlenmemesi SSK'yı zor duruma
sokmuştur. Bu durumun düzeltilebilmesi için başarı sağlayabilmemizin önemli yollarından
biri de SSK ile TÜRMOB mensupları arasında güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesidir. Bu
neden ile bir takım yükümlülükler meslek mensuplarına bırakılmıştır.
Matkap bir diğer sorun da meslek mensuplarımızın sosyal güvenlikleridir. Meslek
mensuplarımızın istedikleri
sosyal güvenliğe kavuşturulmaları üzerinde ciddiyetle
duracağım, duruyorum. Sizlerden dileğim ise bana yardımcı olmanız ve bu konuyu çeşitli
platformlarda gündeme getirerek kamuoyu oluşturmanızdır diyerek bitirdi.
Genel kurulda söz alan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, konuşmasında önemli olan en az
kaynakla en yüksek verimi elde edecek, en yüksek katma değeri güvence altına alacak
girişimi yapabilmektir. Bunun saptanması, uygulanması, projelendirilmesi,
gerçekleştirilebilmesi her aşamada yüksek, seçkin bir bilgi. birikimini gerektirir ki o bilgi
birikiminin adı Muhasebeciliktir, Danışmanlıktır.
Baykal, inanıyorum ki muhasebecilik ve mali danışmanlık sadece bugünün değil, geleceğin de
mesleğidir diyerek konuşmasını bitirdi.
Genel kurulda söz alan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcı oğlu, konuşmasında içinde
bulunduğumuz, kirlilik vergi toplamada da doğrudan doğruya etkilidir. Çünkü toplanan
vergilerin yeniden hizmet olarak dönmesi yerine bir avuç azınlığın elinde rant olarak
dolaştığını görmekten millet artık bıkkınlaşmıştır.
Bu sebeple el ele vererek hep beraber siyasiler, mali müşavirler, danışmanlar ve toplum olarak
el ele vererek temiz bir toplum meydana getirmek, temiz bir yönetim anlayışı gerçekleştirmek
ve temiz bir siyaset ahlakını yeniden gündemimize almak mecburiyetindeyiz diyerek sözlerini
bitirdi.

Genel kurulda RP adına söz alan Genel Başkan yardımcısı Abdullah Gül yaptığı konuşmada,
Türkiye'nin hala batı ülkeleri gibi demokratik bir ortama ulaşmadığını ve böyle bir anayasaya
sahip olmadığımızı görüyoruz. Türkiye'nin bu standartlara uygun hürriyetin, her inancın
açıkça ifade edildiği böyle bir demokratik ortama getirilmesi önce şart . Daha sonra
ekonomide değişikliklere ihtiyacımız vardır. Türkiye'de vergi idaresinin çok çürük olduğunu
görüyoruz.
Yolsuzluklarla ilgili söylenen maalesef içimizi karartan gerek daha önce ki gerek şu andaki
Türkiye'nin gerçeğidir. Genel kurulda Maliye Bakanlığı adına söz alan Bakanlık Müsteşarı
Kemal Kabataş, konuşmasında TÜRMOB' a gösterdikleri profesyonel yaklaşım ve dialog
ortamı için teşekkür ediyoruz. Olayı sadece yetki devri ve yetkinin kullanılmasından ibaret
görmüyoruz. Bizim yaklaşımımız yetkinin geliştirilmesidir. Eğitim halk ve profesyonelliği
birlikte taşıması gerekir. TÜRMOB' tan eğitim konusunda yardım bekleyişi içindeyiz.
Kabataş konuşmasını, bu seçkin gruptan yararlanma konusunda hiçbir sınır tanımıyoruz,
diyerek bitirdi.
Genel kurulda söz alan en ilginç konuk şüphesiz Dünya Bankası Müşaviri Mr. Morris
Mould idi. Mould konuşmasında Türkiye'de yeni kanunlar gereklidir. Muhasebe konusunda
çok iyi bir konuma sahipsiniz. Ancak yeni bir ticaret kanununa ihtiyacınız vardır. Sanayi ve
ticaret alanında daha iyi çalışabilmeniz için Ticaret Kanunun bazı maddeleri ihtiva etmesi
gereklidir. Uluslararası alanda işbirliği yapmalısınız. Kendi aranızda işbirliği yapabilirsiniz.
TÜRMOB mesleğin gelişimi içerisinde şu an denetim en çok üzerinde durulan konudur.
Denetim yoluyla muhasebe mesleğinin gelişimi önem kazanmaktadır.
Mould konuşmasının son bölümünde eğitimin önemini belirterek, sürekli eğitim, her meslek
mensubu için her yıl eğitim şarttır. Mesleğin kalitesini garanti altına almalısınız. Çok açık
gözden geçirmelisiniz. Mesleğin kalitesini garanti edemezseniz meslek olacaktır diyerek
konuşmasını bitirdi.
Konukların konuşmaları güzeldi, genel kurul havasına uygun ve seviyeli idi ne de olsa
konuşmacıların hepsi politikadan gelme ve halen politikanın içinde yaşayan insanlardı.
Doğrusu konuşmalar insanın kafasını allak bullak etmekteydi. Kafalar nasıl allak bullak
olmasın ki, politikacı konukların nerede ise tamamı ülkede demokrasinin tüm kurum ve
kuralları ile işlemediğini, mevcut anayasanın değiştirilmesi gerektiğini, insan hakları
ihlallerinin olduğunu vurguladıkça, dinleyenler ister istemez şu sorulan sessizce ve yalnız
içinden (Bilindiği gibi düşünmek değil, düşünceyi açıklamak suçtur ya) be beyler sizler bu
yüce parlementonun üyeleri değilmisiniz. O halde bu aksaklıkları düzeltmek görevleriniz
içinde değil mi, o halde şikayet etmeyin, düzeltin demekten kendini alıkoyamamaktadır.
Evet her genel kurulda olduğu gibi konuklar vardı, ünlüsü, ünsüzü, konuşanı,
konuşmayanı, hepsi ama hepsi katkı sağlayarak onurlandırdılar.
Ve... konuklar salondan birer birer ayrıldılar. Ve biz delegeler, ve meslek mensupları kaldık
şura toplantı salonunda baş başa. Eh bu kadar konuğun konuşmasından sonra biraz da biz
konuşalım dedik. Konuşalım dedik ya, konuştuk da, ama biz bize. Biz de biz bize konuşmaları
tek satırla geçmeye çalışalım, sizlere.
Yahya Arıkan, Bizlere önemli görevler düşüyor.
İsmail Hakkı Güneş, Gündemi muhasebeciler belirlemeli.
Selim Alıcı, Başarılara gölge düşürmemeliyiz.
Ahmet Akın, Temel hedefimiz eğitim olmalıdır.
Nurettin Akbaş, Kimseye zorla eğitim yaptırılamaz.

Mehmet Çelik, Ankara delegasyonunun iradesinde beliren kişilerin tartışılmaması
gerekirdi.
Bilgin Tosun, Görüş alınmaması bizleri üzdü.
Yılmaz Uçak, Staj konusunda halen boşluk var.
Sabri Tümer, Hangi noktalarda sorumlu olacağımızın ayrıntılarıyla belirlenmesi gerekir.
Oktay Yeşilyurt, Herkes üstüne düşeni yapmalıdır.
Ümit Özer, Yönetimin uyarına görevi vardır.
Murat Koğaçıoğlu, Ağır vergi yükü altındayız.
Hızır Ertem, Özelleştirme politikamız belirlenmelidir.
İslam Çankaya, Tek düzen muhasebe sistemi topaldır.
Servet Pektaş, Kazanımlar demokratik bir mücadele temelinde elde edilememiştir.
Nusret Kurdoğlu, Sosyal güvencemiz sağlanmalıdır.
İlhami Akbıyık, Herşeyden önce insanız.
Haluk Rıza Tabuk, TÜRMOB siyaset yapabilme bayraktan olmalıdır.
Dursun Göktaş, Kitaplarımızı meslek mensubu yazmalıdır.
Ziya Disanlı, Çocukluk dönemi bitti.
Ülkü Sönmez, TÜRMOB yönetim kurulu uyumlu çalışması ile bizlere örnek olmuştur.
Evet delegelerin konuşmalarından sonra eleştirileri yanıtlamak üzere yönetim kurulu adına
genel başkan yardımcısı Masum Türker söz aldı. Türker tüm eleştirileri en ince detayına kadar
yanıtlayarak, kimi arkadaşlarımız olumlu kimi arkadaşlarımız ise yalnız eksiklikleri itibariyle
eleştirdiler. Bence bu bir yönetimin alacağı en büyük ödüldür. Biz 40 bin kişiyi kucaklamak,
tepeden tırnağa bilgi vermek zorundayız. En büyük sıkıntımız bunun yaygınlaşması
konusunda herkesin katkıda bulunmamasıdır.
Türker konuşmasının son bölümünde ise, demokratik kitle örgütlerine siyaset yapma hakkı
verilmelidir. Biz bunu savunuyoruz, savunacağız. Bu meslek örgütü kendi kendini seçen ve
kimsenin denetiminde olmayan bir örgüt olmalıdır, diyerek bitirdi.
Evet konuklarıyla, delegeleriyle, basınıyla, katılım ve coşkusuyla, konuşmaları, eleştiri
ve esprileriyle bir genel kurul daha gerilerde bırakıldı. Ve bu genel kurulda da iki yıl boyunca
durmadan dinlenmeden, büyük bir özveri ile çalışan yönetim Disiplin ve Denetim kurulu
üyelerine bu disiplinli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç biliriz, çoğu
geçen dönemde de görev yapmış olan yeni yönetim, Disiplin ve Denetim kurulu üyelerine
şimdiden başarılar diliyoruz.
Genel kurulun ikinci gününde seçimlere geçildi. Seçimler Gazi Üniversitesi Endüstriyel
Sanatlar Fakültesinde yapıldı. Seçimler sonucunda oluşan kurullar şöyledir.
YÖNETİM KURULU
1- Mustafa Özyürek

(Genel Başkan)

2- Masum Türker

(Genel Bşk. Yrd.)

3- Uğur Büyükbalkan

(Genel Sekreter)

4- Yüksel Koçyalkın

(Genel Sayman)

5- Musa Pişkin

(Üye)

6- İbrahim Kara

(Üye)

7- Enver Erciyes

(Üye)

8- Ulvi Güleç

(Üye)

9- Rıfat Nalbantoğlu

(Üye)

DİSİPLİN KURULU
1- Hüsnü Güreli

(Başkan)

2- Kemal Sağ

(Üye)

3- Özcal Korkmaz

(Üye)

4- Bahri Olgun

(Üye)

5- Zeki Özel

(Üye)

DENETİM KURULU
1- Burhan Ayhan

(Başkan)

2- Ertuğrul Yüksel
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YARDIM FİİLİ İLE MESLEK
ELEMANLARINA YÜKLENİLMESİ
ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUK
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Veysi SEVİĞ
YMM
Vergi Usul Yasasının 347. maddesi hükmü gereği olarak, Vergi Usul Yasasında 347. maddesi
hükmü gereği olarak, Vergi Usul Yasası'nda kaçakçılık olarak tanımlanan fiillerden olduğunu
bilmesine rağmen bu fiilin işlenip tamamlanmasını kolaylaştıranlara, bundan ayrı bir menfaat
gözetmediği takdirde, bu fiiller için yasada belli edilen cezaların dörtte biri kesilir veya
hüküm olunur.
Aynı yasanın 344. maddesinin 1-6'ncı bentlerinde yazılı fiillerin işlenip tamamlanması için
yapanlara bu fiiller için tayin olunan cezanın yarısı hüküm olunur.
Söz konusu fiilleri Vergi Usul Yasası nın 371. maddesindeki pişmanlık şartlarına uygun
olarak ilgili makamlara haber verenlere ceza kesilmemektedir.
Bu hükmün, işyerinde ücretli olarak çalışan muhasebeciler için geçerli olup olmayacağı
geçmişte tartışılmıştır. Genellikle düzenlediği kayıtlarla yaptığı muhasebe hileleri yanında
çalıştığı işverenin vergi kaçırmasına yardımcı olan muhasebecilerin bu davranışları idarece
Vergi Usul Yasasının 347. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.
Danıştay bu konuda vermiş bulunduğu bir kararda "İşverene bağlı ve onun emir ve talimatı
altında çalışan muhasebeci adına kaçakçılığa yardım cezasının kesilmeyeceği yönünde karar
vermiştir. (Danıştay 4. Daire E. No: 1977/2465, K.No: 1978/1846)*
Yardım fiili nedeniyle ceza kesilmesi veya hükmolunabilmesi için asıl yükümlünün
kaçakçılık suçunun kesinleşmiş olması gerekmektedir.
Kaçakçılık fiiline yardım olgusunun muhasebe-mali müşavir mesleğini ifa edenler
açısından iki farklı biçimde değerlendirilmesi söz konusudur. Şöyle ki:
Meslek mensubu olan veya olmayan muhasebe görevlisi işveren nezdinde ücretli olarak
çalışıyor ve bu çalışması sırasında yapmış olduğu bazı işlerle işvereni vergi kaçırmaya
yönlendiriyorsa, bu takdirde söz konusu elemanın, işvereni bu konuda ikna ettiğine dair
bulgularım elde edilmesi koşuluyla söz konusu eleman hakkında "yardım" fiili nedeniyle
işlem yapılabilir. Böyle bir durumda ispat yükü idareye aittir.
Danıştay'ın konuya ilişkin olarak vermiş bulunduğu ve yukarıya aktarmış bulunduğumuz
kararında muhasebecinin işveren direktifi altında çalışan bir kişi olduğu varsayımından
hareket edilerek, kendisine işverence verilen talimatlar doğrultusunda kaçakçılık suçunun
oluşumuna katkıda bulunduğu kabul edilmiştir.
Bağımsız çalışan meslek elemanları için durum daha farklıdır. Çünkü bağımsız çalışan meslek
elemanının özellikle mesleki konularda işverenin direktiflerine göre değil kendisine ibraz
edilen belge ve verilerin bilgilere göre kayıtların düzenlemesi gerekir.
Ancak böyle bir durumda Vergi Usul Yasası'nın 344. maddesinde yer alan fiillerden, bizzat
meslek elemanın yapabileceği işlerden birisinin yapılması suretiyle kaçakçılık suç işlenmişse
bu takdirde meslek elemanı hakkında da "yardım" kovuşturması açılabilir.

Muhasebeci -mali müşavirlerin kendisine verilmiş fatura ve benzeri belgelerin yanıltıcı
nitelikte olmasından sorumlu tutulması mümkün değildir. Ancak bağımsız çalışan muhasebe
elamanının bizzat bu belgeleri düzenlemesi veya gerçek dışı belgeler düzenleyerek
yükümlüyü "kaçakçılık" fiillerinden birisini işlemeye yönlendirmesi "yardım" suçunu
oluşturur.
Vergi Usul Yasasının 344. maddesinde yapılan değişiklikle kaçakçılılık fiili yasa
maddesinde sayılan altı ayı olayla sınırlı tutulmuştur. Kaçakçılık suçu, yasal düzenleme
gereği ceza mahkemelerinde yargılanması gereken bir suçtur. Bu nedenle kaçakçılık fiilini
işleyen kişinin bu fili nedeniyle ceza mahkemesine sevk edilmesi, kaçakçılığa yardım ile ilgili
cezanın da bu aşamada ceza mahkemesince verilmesi gerekir. Böyle bir durumda "Vergi
dairelerinin kaçakçılığa yardım suçundan dolayı ceza kesme yetkileri bulunmayıp;
cezanın, ceza mahkemelerince hüküm olunması gerekir (Danıştay 3. Daire E. No:
1990/2711, K.No: 1992/468).
Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere Vergi Usul Yasası'nın 347. maddesinde yer alan
"yardım" fiilinden bahis edilebilmesi için idarenin konuya ilişkin olarak tam tespit yapması,
olayla, yardım fiilini işleyen kişi arasındaki bağlantıyı tüm delilleri ile kanıtlaması
gerekmektedir.
Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 227. maddesi ile meslek elemanlarına getirilmesi gereken
sorumluluk olgusunun değerlendirilmesi sırasında Vergi Usul Yasası nda yer alan teşvik ve
yardım fiillerinin bu kapsamda mütalaa edilemeyeceğini kabullenmek gerekmektedir.
*Kızılot Şükrü, Vergi Usul Kanunu ile ilgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, 1994 Yaklaşım
Yayınları Sf: 2757

-ÖZELLEŞTİRMEMÜMKÜN MÜ? DOĞRU MU?
Arslan Başer KAFAOĞLU
YMM
Özelleştirme son yılların ve özellikle 1993-1994 yıllarının en güncel tartışma konusu
olmuştur. Ancak gerek muhalefetin (Parlamento içi ve Parlamento dışı) ve gerekse yönetimin
(Hükümet ve ilgili yönetimler olarak) olayı gereken ciddiyet ve boyutlarda ele aldığı
söylenemez. Özellikle, hükümetler (Özal, Akbulut Yılmaz, Demirel ve Çiller hükümetleri)
olayı ulusal boyutta gizli, bazı perdeler arkasında yürütmeye adeta ahd ve yemin etmiştir.
1985'lerde özelleştirmenin ilk adımları atılırken olsun sonra olsun KİT'leri Türkiye'nin
uzmanlarından ve uzman yetkili kuruluşlarından ısrarla saklamışlardır. Bugün 3568 sayılı
yasa ile bir Muhasebe ve denetim mesleği 5. yılını doldurmuştur. Odaları ve birlikleri ile
ülkenin sosyo -ekonomik yaşamında önemli yeri ve kamu oyunda saygınlığı olan bu meslek
mensupları ve resmi organları özelleştirme konusunda yapılmış çalışmalardan özenle ve
ısrarla uzak tutulmuşlardır. Oysa bu kuruluşlar özelleştirilecekse, "bunlara bir değer bilmesi"
gerekecektir. Şöyle ya da böyle bu bir muhasebe işidir. Özelleştirmeyi yürütmede görev
alanlar, inansalar ya da inanmasınlar, bunu yapacak tek kuruluş TÜRMOB' dur.
Hükümet ve ilgililer olayı yapılacak işlemleri, muhasebe raporu düzenleyecek yerli ya da
yabancı kuruluşlarının seçimini TÜRMOB' dan ısrarla saklamışlar, bu konularda onun
kapısını çalmamışlardır. Yüz milyonlarca doları bulan Muhasebe ve Değer Biçme raporları
bedelleri, anlaşılması güç bir inatla yurtdışında ki Muhasebe kuruluşlarına hiç bir nesnel
ölçü gözetilmeden verilmiştir, ödenmiştir, peşkeş çekilmiştir.
Bu arada bazı ulusal kuruluşlar da belki de “sus payı” olarak bazı işlemleri yüklenmişlerdir.
Ama ne yazık ki bunlarda yasal olarak meslek standartlarına sahip olan kuruluşlar
değildir. KOİ idaresi olsun, onun bağlı oldukları bakanlıklar olsun, verilen raporlar, uzman
bir kuruluş dan (örneğin Başbakanlık Denetleme Kurulları veya TÜRMOB) onaylatılmış da
değildir. Burada açıklamak zorundayız ki bu yabancı kuruluş raporlarının Muhasebe ve
İşletme Ekonomisi Standartları açısından yeterli oldukları da kuşkuludur. Bunlardan
ulaşabildiklerim, inceleme fırsatını buldukları TÜRMOB' un Mali Müşavirlik sınavına
girseler (Geçer) notu alamazlar. Hükümet bunun aksi iddiada ise, ben TÜRMOB un
oluşturacağı bir heyetin hakemliğine razıyım.
Hükümet, "özelleştirme modeli" ve "özelleştirme" yöntemleriyle kavramın epeyce erozyona
uğraması, itibardan düşmesi sonucuna getirmiştir olayı...
Hükümetin aklındaki özelleştirme modeli nedir? bunları şöyle özetleyebiliriz:
1) Ben bir tek DAR KOMİSYON' un karan ile (Hükümete bile olayı getirmeden)
özelleştireyim.
2) İstediği'ni KİT'i, mameleki (arsayı, binayı) özelleştireyim.
3) İstediğim kimseye satarak özelleştirebileyim.
4) istediğim fiyata özelleştirebileyim.
5) Özelleştirme bedelini istediğim biçimde taksit edeyim. Bu iddialarımızın hepsi belgelidir.
Örneğin:
1) Hükümetin Anayasa Mahkemesince bozulan Yetki yasasında, herhangi bir KİT (hatta
örneğin koskoca Telefon yönetimi) dar, üye sayısı ayrı bir komisyon karan ile özelleştirme

esası getirilmişti.
2) Hükümetin savunma açısından stratejik önemi olan kuruluşları bile yabancılara satma
niyetinde olduğu bir çok kez açıklanmıştır. Şimdi de bu niyetini gizlemiyor.
3) Hükümet örneğin Telefon ve telekomünikasyon konusunda, yüzde yüz satışa hazırdır.
Pazarlıklar bitmiştir. (Dünya' da böyle bir özelleştirme -aşağıda göreceğiz- yoktur)
4) Hükümet örneğin Yem Fabrikalarını arsa değerinin yansı bir bedelle özelleştirmiştir.
5) Aynı yem fabrikalarının satış bedellerinin ödenmiş oranları da ilginçtir. Lüleburgaz Yem
Fabrikasının 33 Milyarlık satış bedelinin ilk ödeme taksidi sadece 1 milyar liradır. Birinci yıl
sonu ödeme 7 milyar liradır kalan 25 milyar lira ise iki sene sonra - Evet İki Sene Sonraödenecektir. İstanbul Yem Fabrikasının satış bedeli ise 117 Milyar liradır. Ödeme Planı da
şöyle:
- İlk ödeme sadece 5 Milyar lira
- 1. Yıl sonunda 22 Milyar lira
- 2. Yıl sonunda kalanı 90 Milyar lira
Evet şimdi acaba böylesine bir özelleştirmeye Hukuk ve Anayasa düzenimiz izin verir mi? İlk
bölümde bu soruyu yanıtlayacağız. İkinci bölümde ekonomik ortam böylesine kapsamlı
bir özelleştirmeye el verir mi? Sonuncu (üçüncü) bölümde ise böyle bir özelleştirmenin doğru
olup olmadığını irdeleyeceğiz.
BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA, HUKUK DÜZENİMİZ VE
ÖZELLEŞTİRME
Anayasa Mahkemesinin 10 Eylül 1994 günkü Resmi Gazete' de Yayınlanan özelleştirme
Yetki Yasasını Bozma Karan üzerinde durularak dikkate incelenmelidir. Bu karardan açıkça
şu anlaşılıyor:
Anayasa Mahkemesi üyelerinin Tamamı, "Hükümetin Kafasında ki Özelleştirme" ile Anayasa
sisteminin bağdaşamadığı konusunda oy birliği içindedir. Anayasa Mahkemesinin 11 üyesi de
kanunun bir "Yasa Konusu" olduğu, Yasa dışında bir hukuki arza özelleştirmeye yeterli
olmadığı noktasında eksiksiz birleşmişlerdir. Anayasamızın mülkiyet, ulusal güvenlik,
yabancıların mülk edinmesi, doğal kaynakların korunması ilkeleri, doğanın korunması
konusunda hükümetin özelleştirme konusunda belirlenen anlayışıyla hiç de uyuşma halinde
değildir.
A) Anayasanın Mülkiyet Anlayışı:
Anayasa Mahkemeleri'nin çoğunluk oluşturan sayıda ki üyesi, özelleştirme konusunu,
anayasanın 46. ve 47. maddelerinde yer alan "Kamulaştırma" ve "Devlet" müesseselerine
kıyaslama suretiyle hüküm tesisi kararındadırlar. Yüksek mahkemenin 6 üyesinin bu
konudaki ki düşüncesi şöyledir:
"Özel Mülkiyet için Anayasa' nın 35. maddesiyle getirilen koruma devletin ve diğer kamu
tüzel kişilerinin mülkiyet hakları için de geçerli olduğundan, bu durumun doğal sonucu
KİT'lerin özelleştirilmesinde gerçek değerinin gözetilmesi gerekir. Özelleştirme
devletleştirmenin tersi bir işlem olduğuna göre KİT'lerin satışında en az kaybı, en yararlı
düzeyi sağlayacak biçimde rayiç değer aranarak gerçek değere en yakın olanın bulunması
gerekir. Bu ölçüleri göz ardı eden bir yöntem ve uygulama, satın alan kişileri öbür kişiler
karşısında hakkı olmayan ayrıcalıklı bir konuma getirerek eşitlik ilkesine aykırılık oluşturulur.

Nitekim 3082 sayılı yasanın (Not: Anayasa' nın 47. maddesi uyarınca Devletleştirme için
çıkarılan yasa-ABK) 4. maddesinde özel teşebbüsün gerçek karşılık üzerinden hesaplanacak
bedelle devletleştirilmesi ön görülmüştür. Devletin alımıyla arasındaki ayrı uygulama da,
özelliklere göre ayrılığın doğallığı dışında, devletin zararına açabilecek bir hukuksal
çelişki olur. Kamulaştırma yasasında da benimsenen bu bedel saptama yöntemi, özelleştirme
için de örnek sayılabilir."
Eğer Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun vardığı bu yargı uygulanacaksa bu yolla yapılacak
bir özelleştirme değil yıllara, on yıllara bile sığmaz. Ve doğaldır ki, özelleştirme yandaşları,
bir kaç aylık gecikme ile çok büyük zararlar meydana geldiğini durmadan ifade ederken
anayasanın "acele", "oldu bitti" özelleştirmelere izin vermeyeceğini hiç düşünmüyorlar.
B) Anayasanın Ulusal Egemenlik Anlayışı;
"Anayasanın 176. maddesinde "anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten
başlangıç kısmı anayasa metnine dahildir" denilmiş; maddenin gerekçesinde de, başlangıçtaki
temel görüş ve ilkelerin anayasanın cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2. maddesindeki
"Türkiye Cumhuriyeti ............ başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan ............ bir
......... devlet(tir)" açıklığı Başlangıç' ta belirtilen temel ilkeleri cumhuriyetin nitelikleriyle
özdeşleştirilmiştir
İçerdiği temel görüş ve ilkeler, öbür hükümlerle eş değer olan anayasanın başlangıç
kısmının yedinci paragrafında "Hiç bir düşünce ve mülahazanın Türk milli
menfaatları.........nın karşısında koruma göremeyeceği......" ilkesi ile anayasanın öngördüğü
hukuk düzeni içinde ulusal çıkarların her şeyin üzerinde tutulması gerektiği belirtilmiştir.
Öte yandan anayasanın 2. maddesinde "......toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet
anlayışı... içinde inşan haklarına saygılı... olunacağına yer verilerek devlet ve
toplumun çıkarlarına öncelik tanınmıştır.
Anayasanın 5. maddesinde de bir yandan "...Türk milletinin bağımsızlığını, öte yandan da
"...... kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak" devletin temel amaç ve
görevleri arasında sayılmıştır. Anayasa Mahkemesi' nin 2983 sayılı yasa ile ilgili kararında, 5.
madde de yer alan "Türk milletin bağımsızlığı" ilkesinin siyasal ve ekonomik bağımsızlığı
birlikte içerdiği, bu kavramların tek başına bir anlam taşımayıp birbirlerini
tamamladıkları vurgulanmıştır.
Anayasanın 16. maddesinde ise 12. madde de her yurttaşa tanınan temel halk ve
özgürlüklerin, yabancılar için uluslararası hukuka uygun olarak yasayla
sınırlandırılabileceği kurala bağlanmıştır.
Yabancıların temel hak ve özgürlüklerin kimilerinden yurttaşlar gibi yararlandırılamamasının,
bu hakların kimi sınırlama ve kısıtlamalara bağlı tutulmasının nedenlerini Anayasa
Mahkemesi'nin yabancılara mülk satışı ile ilgili 13.06.1985 günlü, esas 1984/ 14, karar
1985/7 sayılı kararında belirtildiği gibi, devleti korumak, onun sürekliliğini gibi
düşüncelerle aramak gerekir. Devletin geleceği üzerinde doğrudan etkisi olan yaşamsal
önemdeki konularda, yabancıların ağırlığını önleyici kuralların getirilmesi, bağımsızlığın
korunması yönünden zorunludur".
Yukarıdaki satırlar Anayasa Mahkemesi'nin kararından aynen alınmıştır. Anayasa Mahkemesi
yukarıda özetlenen gerekçe ile:
a) Fransa, Belçika ve İngiltere'de olduğu gibi, yabancılara yapılacak satışlarda yasal bir
sınırlandırmayı zorunlu bulmakta,
b) Telekomünikasyon, elektrik üretim, iletim ve dağıtım gibi stratejik önemi olan alanlar da

işletmelerin yabancıların eline geçmesini önleyici kesin önlemler istemektedir.
Bunları "ülkenin bağımsızlığı" ve "ulusun güvenliği" ile doğrudan ilgili bulan Yüksek
Mahkeme, özelleştirilecek KİT'lerin özelleştirilmesi yoluyla, "Anayasa Mahkemesi'nin
karşılık koşuluna uymayan ülkelerin yurttaşlarına taşınmaz mal satılamaz" yargı kuralına da
karşı bulunmaktadır.
Hükümetin ve özelleştirme yanlılarının kafasındaki özelleştirme, Anayasa
Mahkemesi'nin ulusal egemenlik sınırlarının korunması düşüncesiyle koyduğu bu kurallara
da aykırı bulunmaktadır.
C) Anayasa Mahkemesi ve özelleştirme Tekelleşme İlişkisi:
Anayasanın 167. maddesi devlete tekelleşmeyi önleme ve 172. maddesi ise tekel ve karteller
karşısında yurttaşı koruma görevi vermiştir. Anayasa Mahkemesi özelleştirmenin
tekelleşmeye önleyici biçimde yapılmadığı durumlarda "anayasaya aykırılık durumunun
ortaya çıkacağını belirlemiştir.
Hükümetin ve yandaşlarının kafasındaki özelleştirme ise tekelleşmeyi devletten alıp özel
kişilere verme modeline uygundur. Bu nedenle anayasaya aykırıdır.
D) Doğal Kaynaklarını Hüküm ve Tasarrufu:
Anayasanın 168. maddesinde "Tabi servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir
süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabi servet ve kaynağın arama ve
işletmesinin devletin gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu
durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim,
denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanununda gösterilir." denilmektedir.
Doğal kaynakları işleten KİT'ler özelleştirildiğinde bunların işletme konusu olan doğal
zenginlik ve kaynakların işletilmesinin belli bir süreyle devri zorunludur. KIT' lerin
yararlandıkları doğal zenginlik ve kaynaklar değil, ancak bir süre işletme hakkı mümkündür.
Oysa bugünkü özelleştirme modelinde böyle bir sınırlandırma yoktur.
Anayasa Mahkemesi kararında belirlenen esaslar arasında özelleştirilecek KİT'lerin
Sayıştay veya Devlet Denetleme Kurumu denetiminde tutulması da dahil, bir çok hüküm daha
var.
Ama yukarıdaki açıklamalar, özelleştirme isteyen ve bunu destekleyenlerin kafalarından
geçenle, anayasanın temel ilkeleri arasındaki çelişkiyi anlatmaya yeterlidir. Kısaca bu
anayasa dururken, özelleştirmecilerin kafasında şekillenen özelleştirme mümkün
olamaz.
Bu imkansızlığı arttıran ekonomik nedenler de var. Fakat ben bunu yazılarımda bir çok kez
yazdığım için ve bunların bu yayımın okuyucuları tarafından bilindiği var sayımıyla sadece
bir cümle ile değiniyorum:
"Bugünkü özelleştirme öyle geniş tutuluyor ki, peşkeş ve yağmaya başvurulmadan bu
özelleşmenin gerçekleşme olanağı yoktur:
Gelecek yazıda: "Özelleştirme yararlı mı?" sorusuna yanıt arayacağız.

ASGARİ ÜCRET
Masis YONTAN
SMMM
Ülkemizde yaklaşık bir milyon çalışanı yakından ilgilendiren bunun yanında Sınai, Ticari ve
Serbest Meslek faaliyetlerinden ötürü gelir vergisi mükellefi olan yükümlülerin Hayat
Standardı artışında yapacağı veri arttırıcı etkisi ile ekonomik yaşamın tüm alanlarında kendini
hissettiren yeni asgari ücret 1 Eylül 1994 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Asgari ücret 16 yaşından küçükler için brüt 3.487.500.-TL., 16 yaşından büyükler için ise
4.173.750.-TL olarak tesbit edilmiştir. İsminden de anlaşılacağı gibi, ücretlinin hayatta
kalabilmesi, üretim fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli ve zorunlu gereksinimlerin
en az düzeyde karşılanmasının sağlayan ücrettir. Başka bir deyimle ücretli üretim
fonksiyonunu sürdürebilmek için, gıda, giyim, barınma, ulaşım ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını
gidermek zorundadır. Bu nedenler ile olmalı ki Asgari ücret tesbit komisyonları ücretlilerin
sosyal, kültürel, eğitsel ya da toplumsal giderlerini hiç göz önünde bulundurmazlar. Kim bilir
belki bu tür gereksinimler ücretliler için gereksizdir ya da çok lükstür diye. Bugün moral
değerleri açısından dibe vuran ülkemizde, deyim yerinde ise ücretlerde, ücretlilerde tam dibe
oturmuştur.
Olağan durumda Temmuz ayında yürürlüğe girmesi gereken asgari ücret, yönetim erkinin
ekonomik istikrar tedbirleri çerçevesi, işveren örgütlerin baskısı ile birleşince gecikmeli
olarak eylül ayından itibaren yürürlüğe girip uygulanmaya başladı.
Başladı da ne oldu? Daha önce brüt 2.038.500.-TL olan 16 yaşından küçük ücretlilerin
aylık ücretleri 3.487.500.-TL'ya, net ücret ise 1.305.048.-TL' dan 2.232.698.-TL' ya
yükseltildi.
16 yaşından büyük, 18 yaşından küçüklerin ücreti brüt 2.497.500.-TL'dan 4.173.750.TL'ya, net ücreti ise 1.598.900.- TL'dan, 2.672.035.-TL'ya, 18 yaşından büyük olanların
ücreti ise brüt 2.497.500.-TL'dan, 4.173.750.-TL'ye, net ücreti ise 1.748.900.-TL'dan
2.822.035.-TL'ya yükseltilmiş bulunmaktadır. Asgari ücret artış oranına baktığımızda brüt
ortalama % 67 , net ise % 61 oranında artmış bulunmaktadır. Oysa alınan vergilere
baktığımızda artış oranı hiçte dengeli değildir. 18 yaşından büyük bir ücretlinin eline ortalama
% 61 artışla 1.073.135.-TL fazla ücret geçerken aynı ücretliden kesinti yolu ile kaynakta
kesilen Gelir Stopajı % 93 artış ile 386.962.-TL'den 747.356.- TL'ye , Damga Vergisi % 67
artışla 11.988.- TL'den 20.034.-TL'ye, S. Sigortalar Kurumu ücretli kesintisi ise % 67'lik
bir artışla 349.650.-TL'dan, 584.325.-TL'ye çıkmış bulunmaktadır.
On ve onun üzerinde ücretli çalıştırılan işyerlerinde ise artık ne işe yaradığı, daha doğrusu
bütçe açıklarının kapatılmasından başka, hiç bir işlemi kalmayan, ancak ücretliyi, işvereni ve
muhasebeci yormaktan, bıktırmaktan halsiz düşüren, zoraki ve zorunlu kesilen Zorunlu
Tasarruf Fonu ile ele geçen net ücret % 2 oranında azalmaktadır.
Etiketlerin her gün değiştiği, fiyatların hızla arttığı, enflasyonun günlük kur ayarlamalarına
dönüştüğü, mal ve hizmet alımlarındaki artışların % 100'ü geçtiği bir ekonomi ortamında
belirlenmiş olan bu ücret asgari olma yerine sanırım asgari ücretin asgarisidir.
Ücretlilerin Ocak ayındaki alım güçlerine kavuşabilmeleri için en az 4.000.000.-TL. net ücret
almaları ya da günde 8 saat yerine 11 saat çalışmaları gerekmektedir.
Özelleştirmenin gündemde olduğu bir ortamda siyasi erk olsun, kamu kurum ve kuruluş
yöneticileri olsun, özel sektör temsilcileri olsun hep asgari ücretlerin yüksekliğinden,

ücretlilerin verimsizliğinden şikayet eder dururlar. Ücretlilerimizin üretkenliği kuşkusuz
Avrupa ve Amerikalı çalışanlardan düşüktür. Eh nasıl olmasın ki. Avrupa ülkelerinden
İsviçre'de bir ücretli ayda ortalama 1900-$, Danimarka da 1760-$, İsveçte 1600-$, İtalya da
740-$, Kıbrıs Rum Kesiminde dahi 390-$ alırken Türkiye'de bu rakam bugünkü asgari ücretle
ancak 83-$'dır.
Bu ücreti bırakalım Avrupa, Amerika ülkelerini çoğu Afrika ve Asya ülkelerinin ücretlerinden
bile düşüktür. Dahası ülkemizde bir ücretli bir yıl çalışarak yaklaşık 1.000-$ kazanırken,
İsviçre'de bir ücretli bunu 16 günde, Danimarka da 17, İsveç te 19, İtalya 41, Kıbrıs Rum
Kesiminde 78 günde elde etmektedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi birde ücretliler zorunlu
tasarrufa zorlanıyor. Ücretli hangi para ile tasarruf yapabilecektir. Nitekim bu konuda Asgari
ücret tesbit komisyonunun ortak temennileri olarak kayıtlara şöyle geçmiştir.
1-11 /07/ 1992 tarihinde yürürlüğe giren ve Bakanlar Kuruluna yetki veren 3824 sayılı yasa
uyarınca, özel indirim tutarlarının asgari ücret düzeyine kadar arttırılması,
2- Üretim süreci ile ilgisi olmayan tasarrufu teşvik kesintisi ile konut edindirme yardımının,
üretim maliyetlerine olumsuz et- kileri ve gelir azalmasına yol açması nedeniyle kaldırılması.
Evet o halde öncelikle hiçbir işlevi kalmayan, üstelik bazı insanların sosyal güvenlikten
mahrum çalıştırılmasına neden olan Zorunlu tasarruf fonu ile Konut edindirme fonunun
hemen kaldırılması,
Ücretlilerin ve tüm çalışanların ayrım yapılmaksızın sendikalanması, ücretlerin işçi
sendikaları ile işverenler arasında yapılacak pazarlık sonucu tesbit edilmesi, Grev ve Lokavt
yasalarının yeniden düzenlenmesi, Gelir vergisi kesintisinin % 25'ten % 10'na indirilmesi, S.
Sigortalar Kurumu işçi ve işveren paylarının % 20'lere indirilmesi, Asgari ücret
tesbitinden vazgeçilmeli, bunun mümkün olmaması halinde asgari ücretin oto kontrol sistemi
olarak kalması sağlanmalı ve bu miktar vergi dışı kalmalı,
Asgari ücret pazarlık ücreti olmadığı gibi, ücretlinin geçimini sağlayacak yasa, yönetmeliklere
uygun, objektif, bilimsel, sosyal yöntemler, güvenilir verilerle insan onuruna yaraşır bir
şekilde tesbit edilen taban ücret olmalıdır. Bu ücret çalışanın ekonomik ve sosyal yaşam
koşullarının iyileşmesine yardımcı, gelir dağılımında var olan büyük adaletsizlik ve
dengesizliklerin giderilmesinde yardımcı olmalıdır.

GECİKME ZAMMI VE GECİKME
FAİZİNİN TÜRK VERGİ
SİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Levent DEMİRDAĞ
Dilek SEVİMKAN
Vergi Denetmenleri
Türk Vergi Sistemimizde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman
zaman birbirine karıştırılmakta, vergi idaresi ile mükellefler ihtilafa düşmektedirler.
Gerek içerik, gerekse hesaplama bakımından bu iki kavram zaman içinde değişikliklere
uğramış olup, günümüze değin yapılan son düzenlemelerle birlikte konu aşağıda açıklanmaya
çalışılmıştır.
Günümüz ekonomisinde, özellikle enflasyon dönemlerinde, paranın belirli bir dönemin
başındaki reel satın alma gücü ile o dönemin sonundaki reel değeri arasında enflasyon
oranında bir azalma olmaktadır. Bu nedenle, her alacak-borç ilişkisi bir faiz uygulamasını
gerektirmekte; dolayısıyla faiz ile, hem paranın sahibine tasarrufta bulunmasının karşılığı
ödenmekte, hem de paranın satın alma gücü korunmaktadır.
Vergi alacağının zamanında elde edilmesi, kamu hizmetlerinin de zamanında ve tam
olarak yapılacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Verginin zamanında beyan
edilmemesi ya da ödenmemesi sonucu devlet alacağım haksız olarak elde tutan
mükellefler, finansman sıkıntılarımı gidermek için faizsiz bir fon oluşturmak suretiyle maddi
bir kazanç sağlamaktadırlar. Devlet ise, vergi gelirlerinin bir bölümünden yoksun kalmakta,
bunun sonucu olarak da harcamalarını kısmakta ya da borçlanmaktadır. Devletin
harcamalarının kısılması sonucunda, toplum bazı kamu hizmetlerinden yoksun kalmakta,
borçlanması ise kamu hizmetlerinin maliyetinin arttırmakta, kamu. yatırım ve cari
harcamalarının azalmasına, işsizlik, enflasyon ve bozuk gelir dağılımına neden
olmaktadır(1).
Açıklanan bu ekonomik ve sosyal nedenlerle, vergi mükelleflerinden gecikme faizi adı
altında ek bir ödemede bulunulmasının istenmesi, devletin amme hizmetlerini zamanında
yerine getirmesi bakımından önemlilik arz etmektedir.
A- GECİKME FAİZİ
Vadesinde ödenmeyen vergi alacaklarında gecikme faizi uygulaması, 213 sayılı VUK'
nun 112. maddesiyle, 01.01.1983 tarihinden itibaren vergi mevzuatımıza girmiş olup, en
son şekli 30.12.1993 gün ve 3946 sayılı kanunla düzenlenmiştir.
Gecikme Zammı
Uygulanması:

Müessesesinin

01.01.1983

Tarihinden Günümüze Değin

01.01.1983 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan VUK' nun 112. maddesinin 3. fıkrası
gereğince, açtıkları dava sonucunda haksız çıkan mükellefler, ihtilaflı kısmın kesinleşen ve
ödenmemiş olan miktarı üzerinden, vergi mahkemelerinde dava açma süresinin son gününü
takip eden aybaşından itibaren 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre tesbit edilen tecil faizi
oranında bir faizi de aynı süre içinde ödemek mecburiyetindeydiler. (2)

11.12.1985 gün 189555 sayılı R.G.'de yayımlanan 3239 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 112.
madde değiştirilerek, söz konusu faiz uygulamasının kapsamı genişletilmiş ve 1.1.1986
tarihinden itibaren yapılan yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeye göre;
- Dava konusu yapılan hallerde artık tecil faiz oranında faiz değil, 6183 sayılı Kanundaki
gecikme zammı oranında bir faiz alınması öngörülmektedir. Faizin hesaplandığı süre, dava
açma süresinin son gününden değil, tarhiyatın ilgili bulunduğu normal vade tarihinden
başlamakta ve vergi mahkemesi kararının tebliğ tarihine kadar olan süreyi içermektedir.
- Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen tarhiyatlarda ise, bu değişiklik aynen yer almakta ve
faiz tarhiyatın ilgili bulunduğu normal vade tarihinden, son yapılan tarhiyatın tahakkuk
tarihine kadar olan süreyi içermektedir.
Zamanında beyan edilmeyen ya da tarh ettirilmeyen, ancak daha sonra ikmalen resen veya
idarece tarh edilen vergilere
- Yargı organlarında dava konusu yapılmaksızın kesinleşmesi halinde, kendi vergi
kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ait normal ödeme sürelerinden
son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar;
- Dava konusu yapılan vergilerin, ödeme yapılmamış kısma kendi vergi kanunlarında
belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ait deme zamanlarının bitiminden yargı organı
kararının tebliğ tarihine kadar;
- Uzlaşma suretiyle kesinleşen vergilerde ise, uzlaşılan vergi miktarına, tarhiyatın ilgili
bulunduğu döneme ait normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar;
6183 sayılı A.A.T.U.H.K.na göre tesbit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi
uygulanması esası getirilmiştir.
Yani, normal zamanlarında tarh ve tahakkuk ettirilmemiş olan vergilerin, kendi vergi
kalmalarında belli edilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden
son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar geçen süre için "gecikme faizi" hesaplanacak
ve alınacaktır. Ancak, gecikme faizi yalnızca vergi miktarı üzerinden hesaplanacaktır. Cezalar
için faiz söz konusu olmayacaktır. (3)
Faizin hesaplanmasında, mükelleflerce tahakkuku zamanında yaptırılmayan verginin ait
olduğu yılın normal vade tarihi ile tahsil edilebilir hale geldiği tarih arasında, geçen sürelerde
yürürlükte olan gecikme zammı oranı esas almayacaktır. Diğer bir anlatımla, geçmiş olan her
dönemde hangi oranda gecikme zammı uygulanmakta ise, bu oranlar esas alınarak, ödenmesi
gereken faiz hesap edilecektir.
Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate almayacaktır.
VUK' nun 112/3. maddesinin son fıkrasında yer alan "dava açılması nedeniyle tahsili
duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği taktirde davamı devamı sırasında
da kısmen veya tamamen ödenebilir" hükmüne dayanılarak, devam ettiği sürede verginin
tamamen ödenmesi halinde, gecikme faizi verginin normal vade tarihinden itibaren ödemenin
yapıldığı tarihe kadar hesaplanacaktır. Ödemenin yapıldığı tarihten sonra yargı merciiden
geçen süre için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
Ancak verginin kısmen ödenmiş olduğu durumlarda ise, ödenen kısım için normal vade
tarihinden ödendiği tarihe kadar; ödenmeyen kısım için de normal vade tarihinden, yargı
karan üzerine düzenlenen ihbarnamenin tebliği tarihine kadar olan süre için, gecikme faizi
hesaplanacaktır. (4)
ÖRNEK: Gerçek usulde gelir vergisine tabi ve ticaretle uğraşan mükellef (A), 1991 yılında

vergilendirme dönemine ilişkin beyannamesini kanuni süresi olan Mart 1992 ayı içinde
vermemiştir. Bunun üzerine yapılan vergi incelemesi sonucunda, tesbit edilen matrah
üzerinden salman vergi ve kesilen cezalar kendisine 10.06.1993 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Mükellef (A) tarhiyatı dava konusu yapmamış ve tahakkuk kesinleşmiştir.
Bu durumda, tarhiyatın tahakkuk tarihi 10.07.1993 olup, vergi ve buna bağlı ceza ile gecikme
faizinin ödeme süresinin bitim tarihi 10.08.1993 olacaktır. Tarhiyatın normal vade tarihi
31.03.1992 olduğundan; vergiye uygulanacak gecikme* hesaplanacaktır. Gecikme faizinin
hesabında ay kesirleri dikkate almayacağından, Temmuz/1993 ayı için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.
Aynı örnekte, mükellefin kendisine yapılan bu tebliğ İ.Y.U.K.'nun 7. maddesinde belirtilen 30
günlük süre içinde ilgili vergi mahkemesine dava açtığımı varsayalım. Yani mükellef (A),
kendisine 10.06.1993 tarihinde yapılan tebliğ üzerine 10.07.1993 tarihine kadar vergi
mahkemesinde dava açmıştır.
Vergi mahkemesi idarece yapılan tarhiyatı kısmen (veya tamamen) tasdik edip,
düzenlenen ihbarnameler mükellefe 02.04.1994 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Bu durumda, mükellefe 10.06.1993'de ihbarname ile tebliğ edilen vergi ve cezalar için, 30
günlük süre içinde vergi mahkemesine dava açılmış olması nedeniyle, bu vergi ve cezaları ile
ilgili tahsil işlemleri duracaktır. Vergi mahkemesi, vergi idaresince yapılmış olan tarhiyatı
kısmen (veya tamamen) tasdik etmiş olduğundan, vergi mahkemesi karan üzerine vergi ve
ceza yeniden hesaplanmış ve mükellefe 2.4.1994 tarihinde tebliğ edilmiş vergi ve ceza
kesinleşmiş olacaktır. Tahakkuk eden vergi ve kesinleşen cezanın ödenmesi ise 2.4.1994
tarihinden itibaren bir aylık süre içinde yapılacaktır. Yani vergi ve cezanın 2.5.1994 tarihine
kadar ödenmesi gerekir.
Bu olayda, gecikme faizinin hesaplanacağı süre; 1.4.1992 ile 30.3.1994 tarihleri arasında
geçen süre için hesaplanacaktır. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate
almayacağından, 1994 yılının Nisan ayında geçen 2 günlük süre için gecikme faizi hesap
edilmeyecektir.
Hesaplanan gecikme faizinin ödeme süresi ise; tahakkuk eden vergi ve cezanın en son ödeme
süresi olan 2.5.1994 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir.
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Durumunda Gecikme Faizi:
Mükellef tarafından süresi içinde uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşmanın sağlanması
halinde, gecikme faizi; uzlaşma sonucu kesinleşen vergi üzerinden, tarhiyatın ilgili bulunduğu
normal vade tarihinden, uzlaşma tutanağının imza edildiği tarihe kadar olan süre için
hesaplanır.
B- GECİKME ZAMMI
6183 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 1 ve 2'nci maddesi kapsamında olan kamu alacaklarının ödeme
müddeti içinde ödenmeyen kısmına uygulanan feri bir kamu alacağı olup, adı geçen kanunun
3946 sayılı yasa ile değişik 51. maddesinde en son şekliyle düzenlenmiştir.
Söz konusu 51. madde hükmüne göre, kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen
kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanır. Ödenebilir hale gelen bir
kamu alacağının ödenmesi gereken süre içinde ödenmemesi halinde, süre bitiminden itibaren
gecikme zammı uygulanmasına başlanmaktadır.
Gecikme zamanın amacı, amme borçlusunun, borçlarım zamanında ödemesi
hesaplamaktır. (5)

Gecikme zammı,
- Ödeme,
- Tecil talebinin kabul edilerek kamu alacağımın tecilinin yapılması,
- Kamu borçlusunun iflası,
- Kamu borçlusunun aciz duruma düşmesi ve durumun tesbit edilmesi,
- VUK' nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin varlığının tesbit edilmiş olması
halinde, ödeme süresinin uzatılması, hallerinde durur.
Gecikme Zammı ile Gecikme Faizi Arasındaki Fark ve Benzerlikler
- Gecikme zammının uygulanabilmesi için alacağın muaccel hale gelmiş olması yani, kamu
idaresi tarafından alacağın talep edilebilir hale gelmiş olması gerekmektedir. Gecikme faizi
hesaplanması için alacağın muaccel hale gelmiş olması zorunluluğu yoktur. Ancak, takside
bağlı kamu alacaklılarının taksitleri vadesinde ödenmez ise, alacağın tamamı muaccel hale
gelmekle beraber gecikme zammına tabi tutulmaz.
- Gecikme faizi; tahakkuk ve vadeye göre geriye doğru hesaplanır. Gecikme zammı, beyanda
bulunan mükellef ya da vergi sorumluları için; gecikme faizi ise beyanda bulunmayan vergi
kayıp ve kaçağıma sebep olan mükellefler veya vergi sorumlularına yapılan uygulama
olduğundan yaptırımlar da farklı uygulanmaktadır.
- Gecikme faiz oranı 6138 sayılı Kanun ile belirtilen gecikme zammı oranlarında olacaktır.
- Mükellefin kendi iradesi dışında kanunda belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile ortaya
çıkan, idarenin tek yanlı işlemlerine dayalı bir kamu alacağı oluşturduğu için gecikme faizi ya
da gecikme zammı bir ceza değil, mali bir yükümlülüktür.
Gecikme faizi ve zammı kaynaklandığı vergiden ayrı düşünülemez, üzerinde
hesaplandığı vergiye ek bir kamu alacağı niteliğindedir. Dolayısıyla gecikme faizi, kaynağını
bulduğu verginin tabi olacağı rejime göre işlem görecektir.(6)
6138 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 3946 sayılı yasa ile değişik 51. maddesi ile gecikme zammı;
- Amme alacağımın ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden
itibaren her ay için ayrı ayrı % 9 (Bu oran 94/5335 sayılı B.K.K ile 8.3.1994 tarihinden
itibaren % 12'ye yükseltilmiştir).
- 5000 TL' den az olamayacağı,
- VUK' na göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalan hariç olmak üzere, ceza
mahiyetinde olan amme alacaklarına tatbik edilmeyeceği,
Hükme bağlanmış olup, ayrıca 3505 sayılı yasanın 24. maddesi uyarınca asıl addolunan
alacakların tahsiline devam edileceği, bu alacaklara asıl addolunan tarihten ödendikleri tarihe
kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik edileceği, kaçakçılık, ağır kusur, kusur
cezalarına vadesi 30.12. 1993 tarihinden önce olanlara gecikme zammı tatbik edilmeyeceği,
3946 sayılı kanunla eklenen geçici 7. madde ile belirlenmiştir.
Yani, söz konusu madde hükmünde yapılan yeni düzenleme ile kesinleşen ve ödeme süreleri
içinde ödenmeyen kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarına da vade tarihinden, tahsil
tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik edilmesi esası getirilmiştir. Buna göre
vergi ziyan cezalan olan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarından, vadesi 3946 sayılı
kanunun yürürlüğe girdiği 31.12.1993 tarihi ve bu tarihten sonra olup, ödeme sürelerinde
ödenmeyenlere gecikme zammı tatbik edilecektir.

Ancak 30.12.1993 tarihinden önce olan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarına ise
gecikme zammı tatbik edilmeyecektir.
3505 Sayılı Kanun ile Asıl Addolunan Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı:
10.12.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3505 sayılı Kanunun 24. maddesiyle, 6183 sayılı
Kanunun 51. maddesine bir fıkra eklenmiş olup, bu fıkra gereğince içinde bulunulan yıl
sonuna kadar ödenmeyen gecikme faiz ve gecikme zamları takip eden yıl başımdan
doğmalarına neden olan vergi asılları gibi addolunmakta ve tebliğ edilmeksizin tahakkuk
eden bu tutara vergi aslına uygulanan hükümler uygulanmaktaydı.
30.12.1993 gün ve mük. 21804 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3946 sayılı
Kanunun 3. maddesi ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 51. maddesinde yapılan yeni
düzenlemeye göre, yukarıdaki bölümde de açıklandığı üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce 3505 sayılı Kanun uyarınca asıl addolunan alacakların tahsiline devam
edileceği, 01.01.1994 tarihinden itibaren asıl addolunma işlemlerinin yapılmayacağı
belirlenmiştir. Yani 01.01.1990, 01.01.1991, 01.01.1992 ve 01.01.1993 tarihlerinde asıl
addolunan alacakların tahsiline devam edilecek, 01.01.1994 tarihlerinden itibaren asıl
addolunma işlemleri yapılmayacaktır.
Aynı madde hükmü gereğince, asıl addolunan alacaklara, asıl addolundukları tarihten
ödendikleri tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik edilecektir. Yani, asıl
addolunan alacakların tahsiline devam edileceği gibi, bu alacaklara tahsil edilinceye kadar
geçen süre için gecikme zammı da uygulanacaktır.
ÖRNEK (1)
Mükellef(B), Şubat 92 dönemine ilişkin 1.000.000.-TL' lik KDV borcunu 15.02.1994
tarihinde ödemesi halinde tahsil edilecek amme alacağı şöyle olacaktır:
- 25.03.1992 vadeli vergi aslı

1.000.000.-TL

- Bu alacağa 25.03.1992-25.12.1992 tarihleri

630.000.-TL

arasında uygulanan ve 01.01.1993'de asıl
addolunan gecikme zammı ( 1.000.000 x %63)
- 25.03.1992 vadeli 1.000.000.-TL vergi
alma 25.12.1992 tarihinden 25.01.1994
tarihine kadar geçen süreye ait her ay için
% 7 oranında olmak üzere 13 ay için
( 13 x % 7) = % 91, 25.01. 1994 -15.02. 1994 tarihleri
arasındaki ay için % 9 nispetinde olmak
üzere toplam % 100 oranında gecikme
zammı (1.000.000 x % 100)
- 01.01.1993 vadeli 630.000.-TL asıl
addolunan alacağı, 01.01.1993-01.01.1994
tarihleri arasında her ay için % 7 nispetinde
olmak üzere 12 ay için ( 12 x % 7)= % 84,
01.01.1994 tarihinden 15.02.1994

1.000.000.-TL

Tarihine kadar geçen süreye ait her ay için % 9 oranında olmak üzere toplam % 102
nispetinde gecikme zammı (630.000 x % 102)
Toplam

642.600.-TL
------------------3.272.000.-TL

ÖRNEK (2)
1987 dönemine ait Gelir Vergisi Beyannamesi, kanuni süre içinde verilmemiştir. Mükellef,
beyannamesini Kasım'88 döneminde vermiştir. Ödenmesi gereken vergi ise; 10.000.000.TL'dir.
İhbarname 10.11.1988 tarihinde tebliğ edilmiş, ödevli dava açmadığı için 10.12.1988
tarihinde kesinleşmiş olup, ödemenin vade günü 10.01.1989'dur.
Normal vade tarihinden kesinleşme tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır.
Normal vade tarihi: 30.03.1988
Kesinleşme tarihi: 10.12.1988 olduğundan gecikme faizi oranı % 60 Gelir Vergisi;
10.000.000 x 60 = 6.000.000 gecikme faizi
Vade
30.03.1988
30.04.1988 -- % 10 Gelir Vergisi 10.000.000

10.01.1989

30.05.1988 -- % 7

01.01.1990

Gecikme Faizi 6.000.000

30.06.1988 -- % 7
30.07.1988 -- % 8

vadeli asla dönüştü

30.08.1988 -- % 8
30.09.1988 -- % 8
30.10.1988 -- % 6
30.11.1988 -- % 6 = % 60(ay kesirleri gecikme faizinde dikkate alınmaz)
Mükellef borcunu 30.04.1994 tarihinde ödemesi halinde,
10.01.1989
10.02.1989 -- % 10
10.03.1989 -- % 10
10.04.1989 -- % 10
10.05.1989 -- % 10
10.06.1989 -- % 7
10.07.1989 -- % 7
10.08.1989 -- % 7
10.09.1989 -- % 7
10.10.1989 -- % 7
10.11.1989 -- % 7
10.12.1989 -- % 7

% 40

Vade günü olan 10.01.1989 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar olan gecikme zammı
hesaplanarak 01.01.1990 tarih itibari ile vergi aslına dönüşür. Gelir Vergisi 10.000.000 x %89
(31.12.1989 tarih itibariyle hesaplanan gecikme zammı) = 8.900.000 (01.01.1990 vadeli Gelir
Vergisine dönüşür)
3505 sayılı Kanunun 24. maddesine göre asla dönüşen diğer yıllara ait gecikme zamları ise
1- (10.000.000 + 6.000.000 + 8.900.000) x % 84 = 20.916.000 (01.01.1991)
2- ( 10.000.000 + 6.000.000 + 20.916.000 + 8.900.000) x % 84 = 38.485.000 ( 1992)
3- ( 10.000.000 + 6.000.000 + 8.900.000 + 20.916.000 + 38.485.000) x % 84 = 70.813.000
(1993)
Normal gecikme zammı 1.1.1993 ile 30.4.1994 arasındaki gecikme zammı = 155. 114.000
4- 10.000.000 + 6.000.000 + 8.900.000 + 20.916.000 + 38.485.000 + 70.813.000 =
155.114.000 ( 1.1.1993 vadeli)
155. 1 14.000 x % 123 = 190.790.000
01.01.1993

01.01.1994

01.03.1993 -- % 7

01.02.1994 -- % 9 %9 x 4 = % 36

01.04.1993 -- % 7

01.03.1994 -- % 9

01.05.1993 -- % 7

01.04.1994 -- % 9 ödeme tarihi

01.06.1993 -- % 7
01.07.1993 -- % 7
01.08.1993 -- % 7
01.09.1993 -- % 7
01.10.1993 -- % 7

% 7 x 12 = % 84

01.11.1993 -- % 7
01.12.1993 -- % 7
01.01. 1994 -- % 7

% 84 + % 39 = % 123

30.04.1994 tarih itibariyle ödenecek miktar = 155.114.000 + 190.790.000 = 345.904.000
YARARLANILAN KAYNAKLAR
(1) Anayasa Mah. Kararı 27.09.1988 – E. 1988/7. K/1988/27
(2) Ermin İrfan; Maliye ve Sigorta Yazılımları sayı: 135
(3) Dn. 7.D. 09.03.1988 tarih ve E. 1987/1105, K-988/652
(4) 172 nolu VUK Genel Tebliği
(5) Hasan Şener, “Gecikme Faizi” Maliye Postası Sayı=134
(6) Bumin Doğrusöz “Gecikme Faizi Gecikme Zammı Karmaşası”
381 nolu A.A.T.U.H.K. Genel Tebliği
387 nolu A.A.T.U.H.K. Genel Tebliği
*Faizi Nisan/1992 tarihinden Haziran /1993 ayını içine alacak süre için.

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE
KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
Hasan TAPAN
SMMM
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu' nun geçici 8. maddesine göre net alanı (kullanılan
alan) 150 m2'ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat
taahhüt işleri 31.12.1995 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden istisnadır.
Bu yasal hüküm uyarınca, müteahhitlerce konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt
işlerinin Katma Değer Vergisinden istisna olabilmesi için,
a) Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
b) İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
c) Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir.
Bu uygulamada, konut yapı kooperatifine taahhüt edilen inşaat işleri için, müteahhitlerce
hak ediş raporlarına istinaden düzenlenmiş olan faturalarda ayrıca Katma Değer Vergisi adı
altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Müteahhit tarafında konut yapı kooperatiflerine hafriyat işinde başlayıp binaların yapım
işlerinin tümünün anahtar teslimi olarak taahhüt edilmesi halinde, müteahhitlerce yapılan tüm
hizmetlerin tamamı istisna kapsamına girmektedir.
Diğer taraftan, konut yapı kooperatiflerinin müteahhit veya taşeronlara inşaatın tamamını
vermeyip, kısım kısım iş yaptırmaları halinde hafriyat tek başına inşaat işi sayılmayacak,
ancak amaçlanan inşaat işinin gerçekleştirilmesi için zorunlu diğer inşaat imalatının tamamı
ile veya bir kısmı ile ihale edildiği takdirde, hafriyatta inşaat işi sayılacaktır.
Bununla birlikte, altyapı işlerinin (örneğin, altyapı dediğimiz yol, su, kanalizasyon gibi) duvar
örülmesi, cam takılması, parke döşemesi, ve çevre düzenlenmesi işlerinin tek başlarına veya
sayılan işlerin birkaçının bir arada müteahhitlere veya taşeronlara yaptırılması halinde
inşaat işi sayılmaları gerekmektedir.
Bu açıklamalara göre, yukarda değinilen işler ile kalorifer, fayans, elektrik tesisatı ile
kooperatife ait arsa dahilinde kalan yollar yapılması ve ilgili yerlerin düzenlenmesi, inşaat işi
kapsamına girdiğinden bu işlerde de Katma Değer vergisi istisnası uygulanacaktır.
Bununla birlikte, plan, proje çizimi ve nakliye işleri tek başlarına veya birkaçının bir
arada yapılması hizmet işi sayıldığından, bu işlerde Katma Değer Vergisi istisnası
uygulanmayacaktır. Ve ilgili yasanın 1 / 1. maddesine göre vergiye tabi tutulması gerekir.
Konut yapı kooperatiflerine inşaat taahhüt işi yapan müteahhitler, K.D.V. Kanunu'nun
18.ci maddesine göre, isterlerse istisnadan vazgeçerek vergi mükellefi olabilirler. Bu nedenle,
kooperatiflere inşaat işi yapan veya yapacak olan müteahhitler, taahhüt işinden önce ilgili
vergi dairesine bilgi verilmesiyle birlikte bu konuyu önceden yazılı olarak kooperatif yönetim
kuruluna bildirmesi durumunda geçici 8. maddedeki istisnanın uygulanması söz konusu
olmayacaktır.
Öte yandan, inşaat için gerekli olan inşaat malzemenin Kooperatifçe alınarak yaptırılan ve
"EMANET USULÜ" olarak adlandırılan işler inşaat taahhüt işi sayılmamaktadır. Bu nedenle
emanet usulü dahilinde ödenen hizmet bedeli ile malzeme alımlarına Katma Değer
Vergisi uygulanması gerekmektedir.

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Hüseyin MERT

SMMM
I. GİRİŞ
Yeniden değerleme uygulamasının amacı, muhasebe üzerindeki enflasyonist etkilerin
giderilmesi, nominal değerlerin, reel değerlere dönüştürülmesidir.
Mali tablolarda, farklı niteliklerdeki iktisadi kıymetler yer almaktadır. Bunlardan bir kısmı
çok çabuk dönüştüğü için paranın değerindeki değişmelerden pek fazla etkilenmemektedir.
Oysa bazı iktisadi değerler tablolarda ilk iktisap değerleriyle yer aldığından cari değerleriyle
tabloya yansımamaktadır. Bu nedenle yanlış değerlendirmelere ve hesaplamalara neden
olmaktadır.
Mali tabloların gerçekleri göstermesi ve günün şartlarına uygun düzenlenmesi esastır. O
nedenle işletmelerin gerçek varlıklarını belirlemede, bu varlıklarında cari değerleri üzerinden
değerlendirilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Yeniden değerleme uygulamasına bu yönde bir
işlev yerine getirmek üzere mevzuatta yer verilmiştir.
Yeniden değerleme uygulamasının sağladığı sonuçlan şöyle özetleyebiliriz:
a- Varlıkların gerçek değerleriyle değerlenmesi,
b- Mali tabloların gerçek değerleri içermesi,
c- Aşırı vergi ödenmesinin önlenmesi,
d- Reel karların belirlenmesi,
e- Öz sermayenin korunması vb. gibi.,
II. ÜLKEMİZDE UYGULANMASI
Bilanço esasına tabi Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri bilançolarına dahil amortismana
tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde
gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonunda yeniden değerliyebilirler (K.İ.T.'ler
hariç).
Yeniden değerleme sonucunda doğacak değer artışı bilançonun pasifinde özel bir fon
hesabında gösterilir. Değer artış fonu, yeniden değerleme sonrası net aktif değerinden,
yeniden değerleme öncesi net aktif değerin çıkartılmasıyla hesaplanır.
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan Kurumlar ve Gelir
Vergisi mükellefleri, yeniden değerlemenin yapıldığı hesap döneminden itibaren sabit
kıymetlerini yeni değerleri üzerinden amorti ederler. Şu kadar ki biha, arsa ve araziler yeniden
değerlemeden önceki değerleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar (4008 sayılı yasa ile
getirilen değişiklik).
Değer artışı Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sermayeye ilave edilebilir. Herhangi
bir hesaba aktarılması veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilir. Gelir Vergisi
mükellefleri değer artış fonunu sermayeye ilave edemezler. Herhangi bir hesaba aktarmaları
sermayeye ilave etmeleri veya işletmeden çekmeleri halinde değer artış fonu vergilendirilir.
Hesap dönemi içinde aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girdiği
dönem yeniden değerleme yapılmaz.

III. YENIDEN DEGERLEMENİN MUHASEBELEŞTİRILMESİ
X A.Ş.'nin 1992 Mali yılında iktisap ettiği demirbaş maliyet bedeli 40.000.000.- TL' dır. İlgili
demirbaş için 1992 yılında (% 25 oranı üzerinden Normal amortisman yöntemi)
10.000.000.-TL amortisman ayrılmıştır. 1993 yılında yeniden değerleme ile ilgili
hesaplamaları yapalım:
Yukarıda verilen bilgilere göre 1993 yılının konumuzla ilgili olan hesaplarını açalım:
255 DEMİRBAŞLAR

268 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

(1) 40.000.000.Yeniden değerlemeye tabi tutarsak,
Demirbaşlar
Birikmiş Amortismanlar
MDV Yeniden Değerleme
Artışları

10.000.000.-(1)
(40.000.000x% 58.4) 23.360.000.(1 .000.000x% 58.4) 5.840.000(30.000.000x% 58.4)

17.520.000.-

Bu değer artışları ile ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
900
31.12.1993
255 DEMİRBAŞLAR
23.360.000.257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
5.840.000.522 MDV YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞLARI
17.520.000.Değer artışın kaydı

Bu işlemi defteri kebire geçirdiğimizde kayıtlar şöyle olacaktır:
255 DEMİRBAŞLAR (1) 40.000.000.(900) 23.360.000.63.360.000.-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
10.000.000.- (1)
5.840.000.-(900)
15.840.000.-

522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
17.520.000.- (900)
Yukarıdaki hesaplardan görüldüğü gibi Demirbaşların değeri
63.360.000.- liraya yükselmiştir. 1993 yılının amortismanları bu yeni değer üzerinden ayrılacaktır.
901

31.12.1993

796 AMORTİSMANLAR VE
TÜKENME PAYLARI
15.840.000.257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
Demirbaşlar üzerinden
% 25 Amortisman ayrılması

15.840.000.-

Bu işlemi de defteri kebire geçirdiğimizde hesaplar aşağıdaki gibi olacaktır,
255 DEMİRBAŞLAR
(1) 40.000.000.(900) 23.360.000.63.360.000.31.680.000.-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
10.000.000.- (1)
5.840.000.-(900)
15.840.000.-(901)

522 MDV YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞLARI
17.520.000.-(900)

796 AMORTİSMANLAR VE
TÜKENME PAYLARI
(901) 15.840.000.-

1993 Yılı sonunda değer artış fonunda işletmenin bilançosunda yer alarak 1994 yılına
devredecektir.
SATIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Söz konusu demirbaş 10.1.1994 tarihinde (KDV hariç) 25.000.000.- TL' ya peşin olarak
satılmıştır. Satışla ilgili kayıt aşağıdaki gibi yapılacaktır:
10. 1. 1994
100 KASA
25.000.000.257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
31.680.000.522 MDV YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI
17. 520.000. 255 DEMİRBAŞLAR
63.360.000.679 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
10.840.000.Demirbaş satış kaydı

TARH DÖNEMİ GEÇTİKTEN SONRA, EKONOMİK DENGE
VERGİSİ VE NET AKTİF VERGİSİ İLE İLGİLİ OLARAK
BULUNACAK MATRAH FARKLARI ÜZERİNDEN İKMALEN
RE'SEN VE İDARECE TARHİYAT YAPILMASI
Mehmet KORKUSUZ
Vergi Denetmeni

I- KONU HAKKINDA GENEL BİLGİ:
Bilindiği gibi, ekonomik denge için yeni vergiler ihdası ile bazı vergi kanunlarında
değişiklik yapılması hakkındaki 3986 sayılı Kanun 4.5.1994 tarihinde kabul edilerek
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine yeni bir takım ilave mali
yükümlülükler getirilmiş olup, bunlar "Ekonomik Denge Vergisi" ve "Net Aktif Vergisi"dir.
Yeni getirilen bu her iki verginin gerek konusu gerekse matrahlarının belirlenmesinde,
mükelleflerin 1993 yılına ilişkin faaliyetleri sonucunda beyan edilen matrahları ile çıkarılan
mali tabloları esas alınmıştır. Mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar ile çıkarmış oldukları
mali tablolar, gerek vergi inceleme elemanları tarafından yapılan vergi incelemesi, gerekse
vergi idaresi tarafından yapılan tarama ve kontroller sonucunda değişebilmektedir. İşte
mükelleflerin 1993 yılına ilişkin olarak beyan ettikleri matrahlar ve çıkardıkları mali
tabloların inceleme ve kontroller sonucunda değişmesi durumunda, Ekonomik Denge Vergisi
ve Net Aktif Vergisi yönünden ne gibi işlemler yapılması gerekeceği 3986 Sayılı Yasa
hükümleri çerçevesinde aşağıdaki bölümlerde değerlendirilmiştir.
II- İKMALEN, RE'SEN VE İDARECE TARHİYATTA EKONOMİK DENGE
VERGİSİ:
3986 Sayılı Yasanın 1. maddesinde,
a) Kazanç ve iratlarını yıllık; münferit ve özel beyanname ile beyan eden Gelir ve Kurumlar
Vergisi mükellefleri,
b) Ticari ve mesleki kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergisi mükellefleri,
c) Gelir Vergisi Kanunu' nun 3946 Sayılı Kanunla değişmeden önceki 94. maddenin (A)
fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahları, muhtasar beyanname ile beyan eden
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri,
d) Bu kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi
sıfatıyla ücret geliri elde edenler.
e) Bu kanunun yayımlandığı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri
ücretlerinin vergi matrahı toplamı 600.000.000.-TL aşan ücretliler,
Ekonomik Denge Vergisinin mükellefi olarak sayılmışlardır.
Aynı yasanın 2. maddesinde ise, yukarıda belirtilen mükelleflerin;
- (a) bendinde sayılanlarda 1994 takvim yılında verilmesi gereken yıllık, özel veya münferit
beyannamedeki matrahlar,
- (b) bendinde sayılanlarda 1994 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,
- (c) bendinde sayılanlarda 1994 yılında verilmesi gereken muhtasar beyannamelerde yer alan
bu bentler kapsamına giren matrahlar,
- (d) bendinde sayılanlarda 1993 takvim yılında bu sıfatlan dolayısıyla aldıkları ücretlerin

Gelir Vergisi matrahları toplamı,
- (e) bendinde sayılanlarda 1993 takvim yılında elde ettikleri ücretlerin Gelir Vergisi
matrahları toplamı,
Ekonomik Denge Vergisinin hesaplanmasında esas alınması gereken vergi matrahları alarak
belirtilmiştir.
Her iki madde metninden de anlaşılacağı üzere, Ekonomik Denge Vergisi'nin matrahı, gerçek
usulde vergi tabi Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile ücret geliri elde eden
mükelleflerde, 1993 yılına ilişkin faaliyetlerden dolayı belirlenen vergi matrahı, götürü usulde
vergilendirilen ticaret ve meslek erbabı mükelleflerde ise 1994 takvim yılma ilişkin belirlenen
götürü matrahlardır. İşte bu matrahlar üzerinden hesaplanan Ekonomik Denge Vergisinin
yasada belirtilen esaslar çerçevesinde beyan edilip, ödenmesi gerekecektir.
Ekonomik Denge Vergisi mükellefleri nezdinde, söz konusu verginin hesaplanmasında esas
alınan dönemle ilgili olarak yapılacak vergi incelemeleri ve kontroller sonucunda, ikmalen,
resen ve idarece tarhiyat konusu matrah ve matrah farkı tespit edilmesi veya takdir
komisyonlarınca resen matrah takdir edilmesi durumunda, bu matrahlar üzerinden ilave
ekonomik, denge vergisi alınacak mı ve bunun uygulaması hangi esaslara göre yapılacaktır?
Şimdi bunları açıklamaya çalışalım.
3986 Sayılı Yasanın 4. maddesinin (g) bendinde "Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde ikmalen,
resen veya idarece tarhiyata konu olan matrahlar üzerinden de Ekonomik Denge Vergisinin
tarh edileceği" hüküm altına alınmıştır. Yine aynı yasanın Ortak Hükümler yazılı V.
bölümünde, bu kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler hakkında bu kanunda
hüküm bulunmayan hallerde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu yasa hükümlerine göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri nezdinde 1993 takvim yılı
ile ilgili (götürü mükelleflerde 1994 yılı) olarak yapılan incelemeler ve diğer kontroller
sonucunda ikmalen, resen veya idarece tarhiyata konu matrah ve matrah farkı tespit edilmesi
durumunda, bu matrahlar üzerinden Gelir ve Kurumlar Vergisi dışında ayrıca "Ekonomik
Denge Vergisi" tarhiyatı yapılması gerekecektir. Bunun yanında tarh edilecek Ekonomik
Denge Vergisine, V.U.K. hükümlerine göre ceza da uygulanacaktır. Belirtilen vergi ve cezalar
konusunda mükellefler V.U.K.'nun 376. maddesi uyarımca indirim, EK: 1 ve EK: 11.
maddesine göre de tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden de
yararlanabilecekleri gibi Ek: 7. madde uyarınca vergi mahkemesinde dava konusu da
yapabileceklerdir. İkmalen, resen veya idarece tarhiyat konusu yapılan Ekonomik Denge
Vergisi ve buna ilişkin cezalar 6183 sayılı yasa hükümlerine göre gecikme zamlı veya
gecikme faizli olarak tahsil edilecektir.
III- İKMALEN VE RE'SEN TARHIYATTA NET AKTİF VERGİSİ:
Net Aktif Vergisi 3986 sayılı yasanın II. bölümünde düzenlenmiş olup, söz konusu verginin
mükellefleri aynı yasanın 5. maddesinde, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutmak
mecburiyetinde bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı
sayılan mükellefler olarak belirlenmiştir. Yine aynı yasanın 6. maddesinde, bilanço esasına
tabi olan mükelleflerin bilançolarının aktifinde, diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan
varlıklarım net değeri ve bunların dönem içindeki gayri safi hasılatlarımın tutan, Net Aktif
Vergisinin matrahını teşkil edeceği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda belirtilen matrahlar dışında, tarh dönemi geçtikten sonra ikmalen resen tarhiyata
konu matrah veya matrah farkı tespit edilmesi durumunda, bu matrahlar üzerinden Net Aktif

Vergisi tarhiyatı yapılacağına dair, söz konusu verginin düzenlendiği bölümde, Ekonomik
Denge Vergisinde olduğu gibi özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 3986 sayılı
yasanın "Ortak Hükümler" başlığı altında düzenlenen V. bölümünde; 10. maddenin (e)
bendinde, "Tarh dönemi geçtikten sonra, Bu kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak bulunan
matrah farkları üzerinden de ikmalen ve resen tarhiyat yapılır." şeklinde hüküm
bulunmaktadır.
İşte bu kanun hükmü gereğince, Net Aktif Vergisi kapsamına giren mükellefler nezdinde
1993 takvim yılına ilişkin olarak yapılacak vergi incelemeleri sonucunda, söz konusu vergi
matrahının eksik beyan edilmesi veya hiç beyan edilmemesi durumunda belirtilen mükellefler
adına ikmalen ve resen Net Aktif Vergisi tarhiyatı yapılması gerekecektir. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken husus, tespit edilecek matrah veya matrah farkının Net Aktif
Vergisinin konusuna girip girmediğidir. Yukarıda da açıkladığımız gibi net Net Aktif
Vergisi'nin konusu, mükelleflerin 1993 yılma ait aktifleri ile envanter ve amortisman
kayıtlarındaki varlıklar veya aynı yıla ilişkin gayri safi hasılatıdır. Bu nedenle incelemeler
sonucunda ancak, belirtilen bu kalemlerde fark bulunması halinde Net Aktif Vergisi tarhiyatı
istenecektir.
Şimdi konuyu çeşitli örneklerle açıklamaya çalışalım.
ÖRNEK-1
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef (A) Net Aktif Vergisine ilişkin olarak
vermiş olduğu beyannamesinde, 1993 yılı envanter ve amortisman kayıtlarında yer alan
varlıklar toplamını 600.000.000.-TL., aynı dönem gayri safi satış hasılatını ise
800.000.000.-TL olarak beyan etmiş olup, her iki halde beklenen oranların uygulanması
sonucunda hesaplanan Net Aktif Vergisi 10.000.000.-TL.'nın altında kaldığından, ödevli
adına 10.000.000.- TL. Net Aktif Vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
Söz konusu mükellefin 1993 T.yılına ilişkin hesaplan incelenmiş olup, inceleme sonucunda
200.000.000.- TL. tutarındaki malın fa- turasız satıldığı ve kayıtlara intikal ettirilmediği,
dönem sonu mal mevcutlarının 300.000.000.-TL. eksik değerlendirildiği ve işletme defterine
kaydedilen giderlerden 50.0b0.000.-TL.sı kanunen kabul edilmeyen giderler olduğu tespit
edilmiştir.
Örneğimizde Net Aktif Vergisinin konusuna giren kalemler kayıtdışı satış hasılatı ve
dönem sonu mal mevcutlarının değerlemesinden kaynaklanan farktır. Kanunen kabul
edilmeyen giderlerden kaynaklanan fark ise bu vergi kapsamına girmemektedir. Buna göre
mükellefin beyan etmesi gereken Net Aktif Vergisini yeniden hesaplayalım.
a) Varlıklara Göre:
- Envanter ve Amortisman Kayıtlarında
Yer Alan Varlıklar (Beyan Edilen)

600.000.000.-

- Dönem Sonu Mal Mevcutları Değerleme Farkı

300.000.000.-

Varlıklar Toplamı

900.000.000.-

- N.A.V. (900.000.000.- X %1,5)

13.500.000.-

b) Gayri Safi Satış Hasılatına Göre:
- Beyan Edilen Satış Hasılatı

800.000.000.-

- Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat

200.000.000.-

Toplam Satış Hasılatı

1.000.000.000.-

-N.A.V. ( 1.000.000.000.- X % 05)

5.000.000.-

Görüldüğü gibi mükellefin beyan etmesi gereken Net Aktif Vergisi; kanunda belirtilen asgari
tutardan ve hasılat üzerinden hesaplanandan daha büyük olan, varlıklar üzerinden hesaplanan
13.500.000.-TL. olması gerekirdi. Oysa mükellefin beyan ettiği 10.000.000.-TL.'dir. Bu
durumda 3.500.000.-TL. Net Aktif Vergisi eksik beyan edilmiştir. İnceleme sonucunda Gelir
Vergisinden ayrı olarak 3.500.000.-TL. Net Aktif Vergisinin kaçakçılık cezalı olarak tarhiyatı
istenecektir.
ÖRNEK-2:
Bilanço esasına göre defter tutan (B) Anonim Şirketi Net Aktif Vergisine ilişkin olarak vermiş
olduğu beyannamede 1993 yılı dönem sonu net aktif tutarını 2.000.000.000.-TL., gayri safı
satış hasılatını 6.200.000.000.-TL beyan etmiş olup, gayri safi satış hasılatı üzerinden
hesaplanan 31.000.000.-TL tutarındaki Net Aktif Vergisini tahakkuk ettirmiştir. (Mükellef
konfeksiyon imal edip yurt içine satış yapan bir şirkettir.)
Şirketin 1993 yılı hesapları vergi kanunları yönünden incelenmiş olup, inceleme sonucunda;
sabit kıymetler üzerinden 1993 yılına ilişkin olarak ayrılan amortismanların 100.000.000.-TL.
fazla hesaplandığı, tahsili şüpheli hale gelmediği tespit edilen 250.000.000.-TL. tutarındaki
senetli alacaklar için dönem kazancından karşılık ayrıldığı, 200.000.000.-TL. tutarındaki mal
satışlarına belge düzenlenmediği ve bu satış hasılatının kayıtlara intikal ettirilmediği, ayrıca
söz konusu satış için müşterilerden alınan alacak senedinin kayıtlarda yer almadığı (Alacak
senedinin vadesi 1994 tarihli) tespit edilmiştir.
Şimdi bu örneğimizdeki şirketin, inceleme sonucunda tespit edilen hususları dikkate alarak
beyan edilmesi gereken N.A.V. matrahı ve ödemesi gereken Net Aktif Vergisini
hesaplayalım.
a) Net Aktife Göre Hesaplama:
Bilindiği gibi net aktif, mevcutlar ve alacaklar toplamından, amortismanlar ile ayrılan
karşılıklar ve zararların düşülmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Bu nedenle örneğimizde fazla
ayrılan amortismanlar, yersiz olarak ayrılan şüpheli alacak karşılığı ve müşterilerden mal
satışı karşılığında alınan ve kayıtlarda gösterilmeyen alacak senedi tutarlarını şirketin beyan
ettiği net aktif tutarına ilave etmemiz gerekecektir.
-

Beyan Edilen Net Aktif

2.000.000.000.-

-

İlave Edilecek Kalemler

550.000.000.-

- Amortismanlar

100.000.000.-

- Şüpheli Alacak Karşılığı

250.000.000.-

- Alacak Senetleri

200.000.000.-

- Net Aktif Tutarı
- Net Aktif Vergisi (2.550.000.000.- X %1.5)

2.550.000.000.38.250.000.-

b) Gayri Safı Satış Hasılatına Göre Hesaplama:
3986 sayılı yasaya göre, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde Net Aktif
Vergisinin hesaplanmasında esas alınacak diğer matrah 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi
hasılattır.
Bu nedenle örneğimizde tespit edilen kayıtdışı hasılatın, şirketin beyan edilen hasılatına

ilave dilecek Net Aktif Vergisi matrahı ve tutarının hesaplanması gerekir.
-

Beyan Edilen Gayri Safı Hasılat 6.200.000.000.-

- Kayıtdışı Satış Hasılatı 200.000.000.- Toplam Gayri Safı Hasılat 6.400.000.000.-

Net Aktif Vergisi [6.400.000.000.-X %05) 32.000.000.

- Görüldüğü gibi inceleme sonucunda tespit edilen hususlar dikkate alınarak yapılan
hesaplamalar sonucunda, şirketin beyan etmesi ve ödemesi gereken Net Aktif Vergisi, net
aktifler üzerinden hesaplanan 38.250.000.-TL.'nın olması gerekir. Oysa şirketin beyan edilen
Net Aktif Vergisi gayrisafi hasılata göre beyan edilen 31.000.000.-TL.'dır. Bu durumda
şirket adma, eksik beyan edilen (38.250.000.- 31.000.000.-) = 7.250.000.-TL. tutarındaki Net
Aktif Vergisinin cezalı olarak tarh edilmesi gerekecektir.
Yine Ekonomik Denge Vergisinde olduğu gibi mükellefler, ikmalen ve resen salınan Net
Aktif Vergisi ve buna ilişkin cezalar konusunda indirim, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma
isteyebileceklerdir. Ayrıca salınan vergi ve cezalar nedeniyle vergi mahkemelerinde dava
açabileceklerdir.
.
IV- SONUÇ
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine 3986 sayılı yasa ile getirilen Ekonomik Denge
Vergisi ve Net Aktif Vergisine ilişkin hükümler 7.5.1994 tarihinden itibaren uygulanmaya
başlanmış bulunmaktadır. Söz konusu vergilerin konusu ve matrahı, mükelleflerin
1993 yılma ait beyan ettikleri Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahları ile ayrı yıla ait çıkarılan
mali tablolara göre belirlenmiştir. Bu nedenle gerek inceleme elemanları gerekse vergi idaresi
tarafından 1993 yılına ilişkin olarak yapılacak vergi incelemeleri ve kontroller sırasında,
belirtilen vergilerin kapsamına giren matrah veya matrah farkının tespit edilmesi halinde,
mükellefler adına 3986 sayılı yasanın 4/9 ve 10/e maddeleri uyarınca ikmalen, re sen ve
idarece ekonomik denge ve Net Aktif Vergisi tarhiyatı yapılması gerekecektir. Ayrıca
ikmalen resen ve idarece tarh edilecek vergi ve bunlara ait cezaların tarh, tahakkuk ve
tahsilinde 3986 sayılı yasanın 10/a maddesi uyarınca Gelir, Kurumlar, Vergi Usul ve
A.A.T.U.H.K. hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

KREDİ KARTLARININ ÜYE İŞ YERLERİNDEKİ
BELGE VE KAYIT DÜZENI
Dr. Gürbüz GÖKÇEN
M.Ü. İ.İ.B.F. Muh. Finansman
Ana bilim Dalı Öğretim Görevlisi

I. GİRİŞ
İlk kez 1968 yılında Setur Diners Club Kredi Kartı ile başlayan kredi kartı uygulaması,
90'lı yıllarla birlikte hızlı bir artış göstermektedir. Kredi kartları, kredi kartı ortaklıkları
veya bankalar tarafından çıkarılan, kullanıcılara belirli işyerlerinden kredili alışveriş
yapma imkanı sağlayan özel şekillerde hazırlanmış plastik kartlardır.
Kredi kartı sisteminde,
-

Kartı çıkaran ortaklık veya banka

-

Kart hamili gerçek veya tüzel kişi

-

Üye işyeri

olmak üzere üç taraflı ilişki söz konusudur.
Üye işyeri, kredi kartı sahiplerinin alışveriş yapabileceği, hizmet satın alabileceği, sistemdeki
herhangi bir banka veya mali kuruluş ile sözleşme imzalamış olan işyeridir. Kredi kartı
sistemine üye olan işyerlerinin sağladığı avantajlar şöyle sıralanabilir:
- Kart hamillerinin psikolojik olarak üye işyerlerinden alışveriş yapma alışkanlığını
kazanması, üye işyerinin müşteri potansiyelini artıracaktır.
- Öze:likle maaş ve ücret geliri elde eden kart hamillerinin maaş ve ücretleri dışındaki
zamanlarda da nakit ödeme yapmaksızın alışveriş yapı:.a olanağı bulması nedeniyle; üye
işyerinin zaman içinde düzenli satış geliri elde etmesini sağlayacaktır.
- Üye işyeri kasasında fazla nakit bulundurma riskinden kurtulmuş olacaktır.
2. KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞLERDE BELGE DÜZENİ
V.U.K. 227. madde uyarınca muhasebe kayıtlarının belgeye dayanması gerekmektedir. 233.
madde ise perakende satışlar sırasında düzenlenmesi gereken belgeleri belirtmiştir.
- Perakende satış fişleri
- Makineli kasaların kayıt ruloları
- Giriş ve yolcu taşıma biletleri
15.12.1984 tarih ve 3100 sayılı KDV mükelleflerinin ödeme kaydedici cihaz kullanma
mecburiyeti hakkındaki kanun uyarınca perakende satış yapan işletmelere perakende satışları
için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirmiştir. Bu cihazların satış fişleri,
perakende satış fişi yerine geçmektedir.
V.U.K. 176. maddesi tüccarları defter tutma bakımından sınıflandırmıştır. II. sınıf
tüccarların tutması gereken işletme hesabı defteri kayıt tekniğinde mal ve hizmet satışının
nakit veya kredili yapılmış olması yapılacak muhasebe kaydını değiştirmeyecektir. Ancak I.
sınıf tüccarların tutmak zorunda oldukları defterlerde nakit ve kredili satışlarımı ayrı
muhasebe kayıtlan ile hesaplara işlemek zorundadırlar. V.U.K. mükerrer 185. madde
uyarınca I. sınıf tüccarların tutmak zorunda olduğu Günlük Kasa Defteri'ne, gün içinde

yapılan tahsilatlar ve günlük peşin satış tutarları kaydedilmelidir. Kredi kartı ile yapılan
satışlar bu deftere kaydedilmemelidir.
Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti hakkındaki kanunun 1.6.1986 tarihli 7 seri
no.lu tebliği uyarınca işletmeler ödeme kaydedici cihazlarımız, günlük satış bedellerini nakit,
çek ve kredili olarak bölümleyecek şekilde programlayabileceklerdir. Günlük cihaz
raporlarında nakit ve kredili satışları ve bunlara ait vergiler ayrı ayrı alınacaktır. Rapordaki
nakit ve kredili satışlar için ayrı muhasebe kayıtlan yapılmalıdır. Ayrıca nakit satış bedelleri
Günlük Kasa Defterine işlenmelidir.
3. MUHASEBE KAYIT DÜZENİ
Kredi kartı ile satış yapan üye işyerlerinde kredili satışların muhasebe kayıtlarına alınmasında
26.12.1992 tarih 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esas alınarak
aşağıdaki mu- hasebe hesaplarına işlem yapılmalıdır.
../../..
100. KASA HESABI
XXX
100.1 TL Kasası
600. YURTİÇİ SATIŞLAR
XX
600.1 Merkez Satışları
391. HESAPLANAN KDV
391.1 Hesaplanan KDV % 15
X
../../..
123. KREDİ KARTLARINDAN
ALACAKLAR
XXX
123. 1 A Kredi Kartı Merkezinden
Alacaklar
600. YURTİÇİ SATIŞLAR
600.1 Merkez Satışları
391. HESAPLANAN KDV
391.1 Hesaplanan KDV % 15
../../..

XX

X

Kredili satış tutarları, kredi kartını çıkaran banka tarafından komisyon düşüldükten sonra, üye
işyerinin hesabına geçirildiğinde üye işyeri tarafından aşağıdaki kayıt yapılır.
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15.12.1984 tarihli 3100 sayılı KDV
mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz
Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun.
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Açıklamaları ve Mali Tablolar,
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İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE ARSA
BEDELİNİN KAYITLARDA İZLENMESİ
Dr. Özcan UNUTKAN
SMMM

Muhasebe kayıt düzeninde mali nitelik taşımayan işlemlerin izlenmesi mümkün değildir. Bu
tür işlemler ancak bilanço dışı olan NAZIM HESAPLAR' da kısmen izlenebilir. Diğer yandan
bazı işlemler ekonomik bir hareket olmasına karşın para ile ifade edilmediğinden veya
edilemediğinden kayıtlarına alınmasında hangi değer ölçüsünün kullanılacağı sorun
olmaktadır.
Bu tür işlemleri kayda almamak sorunu ortadan kaldırmış görüntüsü verir. Bu yaklaşım
sorunu çözmek yerine, işlemi kayıt dışı bırakmak anlamına gelir. Uygulamada kat karşılığı
arsa teslimlerinde sıkça rastlanılan arsa bedelinin belirsizliği, müteahhit işletmelerinin arsa
maliyetini göz ardı etmelerine neden olmaktadır. Maliyet bilgilerinin yetersiz veya eksik
olması yanlış , kararlar ve istenmeyen sonuçlan yaratabilir.
Doğal ortak olan devlet, Vergi Usul Kanunu' nun muhtelif maddelerinde değerlemeye ilişkin
hükümler getirmiştir. Konu ile ilgili olarak 267. maddede; "Gerçek bedeli belli olmayan
veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde
satılması halinde emsaline nazaran alacağı değer olan emsal değeri kullanılır" ifadesi yer
almıştır. Maddeden de anlaşılacağı gibi bedeli belli olmayan malların emsallerine göre alacağı
değer kullanılacaktır. Burada arsanın mal kabul edilip edilmeyeceği konusunda
duyulabilecek tereddüt, arsanın müteahhidin alım-satım faaliyetine dahil kabul edilmesi ile
giderilecektir. Diğer bir deyişle müteahhit arsayı alıp katma değer yaratacak ve satacaktır. Bu
sebeple arsa müteahhit için bir girdidir. Ancak taraflarca bu girdinin maliyeti tespit
edilmemiştir. Bu belirsizlik inşa edilen yapının maliyetinde arsa maliyetinin eksik kalmasına
neden olur. Bu eksiklik V.U.K. 267 madde uyarınca emsal değeri ölçüsü kullanılması ile
giderilecektir. Arsa değerinin bilinmemesi veya tespit edilmemesi Katma Değer Vergisi'nin
hesaplanması gereken hallerde de matrahın belirsizliğini gündeme getirecektir. Bu soruna
ilişkin KDV Kanunu 27. maddesi, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin
mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın emsal bedeli
olacağı hükmünü getirmiştir. Uygulamasın da VUK hükümlerine bağlamıştır.
Emsal değeri ölçüsü sıra ile aşağıdaki esaslara göre belirlenir.
(*) Birinci sıra: Ortalama fiyat esası
İkinci sıra: Maliyet bedeli esası
Üçüncü sıra: Takdir esası
Emsal değeri ile bedeli belirlenen arsa, müteahhit işletmenin kayıtlarına girecektir. Maliye
Bakanlığı Muhasebe Uygulama Genel Tebliğine göre kat karşılığı yapı işlerinin maliyetleri
"740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ" hesabında izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bir takvim
yılında bitirilemeyenler "170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERI"
hesabına alınacaktır. Bahsi geçen hesaplar, akış şeması ile aşağıdaki gibidir.

Görüldüğü gibi inşaatın maliyetlerini ayrıntılı izlemek isteyenler yardımcı hesaplan
kullanacaklardır. Uygulamada ilk- madde ve malzeme, direkt işçilik genel üretim giderleri
şantiye veya proje bazında yardımcı hesaplarda görülmekte ancak arsa maliyeti pek dikkate
alınmamaktadır. Bağımsız bölüm maliyetleri iki şekilde belirlenmektedir.
- Tüm inşaat maliyeti (arsa emsal değeri hariç) sadece müteahhide kalan kısımlara
bölünmekte; arsa sahibine verilenler göz ardı edilmektedir.
- Tüm inşaat maliyeti (arsa emsal değeri hariç) tüm bağımsız bölümlere bölünmekte, arsa
sahibine teslim edilenlere ait maliyet tekrar müteahhide kalan kısımlara devredilmektedir.
Böylece arsanın müteahhide maliyeti dolaylı olarak hesaplanmaktadır.
V.U. Kanunu doğrultusunda arsa emsal değeri ile diğer maliyet unsurları ile inşaat maliyetini
oluşturup, üretilen yapının bağımsız bölümlerine bölündüğünde daha sağlıklı maliyetler
bulunacaktır.
Arsa emsal değeri
İlk madde ve malzeme gideri

5.000.000.000.-TL
15.000.000.000.-TL

Direkt işçilik gideri

3.000.000.000.-TL

Genel üretim giderleri

8.000.000.000.TL

Genel İdare giderlerinden

verilen pay

2.000.000.000.-TL

TOPLAM

33.000.000.000.- TL

20.000 m2 kapalı alan üretildiği varsayıldığında
Toplam maliyet 33.000.000.000.TL
=
1.150.000.TL/m2 dir
Toplam m2
20.000 m2
Arsa sahibine yapılan teslimin maliyet değeri arsa emsal değer ile karşı karşıya getirilerek
taahhüde bağlı borç kapanacaktır.
Arsanın emsal değeri ile alınması karşılığında bağımsız bölümlerin teslimi yevmiye
maddelerinde aşağıdaki gibi gösterilebilir.
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
10. Şişli Şantiyesi
0. Arsa Maliyeti
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
10. Arsa Sahiplerine Taahhüt Borçları
Arsanın emsal değeri ile kayda alınması
170. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ=
10. Şişli Şantiyesi
741. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA
10. Şişli Şantiyesi
İnşaat maliyetlerinin yıl sonunda ilgili hesaba devri
621. SATILAN HİZMET MALİYETİ
170. YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ON. MALY.
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
10. Arsa Sahiplerine Taahhüt Borçlan
600. SATIŞLAR
(391. HESAPLANAN KDV)
Arsa sahiplerine taahhüt edilen bağımsız bölümlerin teslimi

SONUÇ
Yapı işletmelerinin arsa maliyetlerini emsal değeri ile kayıtlarında izlemeleri, maliyetlerde
arsa maliyetin görülmesini sağlar. Ayrıca alınan arsa karşılığında verilen bağımsız bölüm
maliyetlerinin karşılaştırılıp, yapılan taahhüt işinde alternatif maliyetin kolayca
görülmesini sağlayacaktır. Eldeki bağımsız bölümlerin gerçek maliyetleri de bilinecek ve
kararlarda fayda yaratacaktır.
Arsa maliyetinin kayıtlarda izlenmesi sonucu yaratılan faydalar işletmeden işletmeye değişse
de, genel olarak gerekli olduğu kanısındayız.
(*) Bkz. ayrıntılı bilgi V.U.K. Genel Tebliği 87 sıra no.

YARGI KARARLARI VE
MEVZUATTAN HABERLER

Yaşar KIZILKUM
YMM
DANIŞTAY KARARLARI:
.
1. Anonim Şirketin ödenmeyen vergi borçlan nedeniyle 213 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca yönetim
kurulu üyesi hakkında yapılan işlemin V.U.K.'nun 118. maddesinin 1 no.lu bendinde tarif edilen mükellefin
şahsında hata teşkil edeceği hk.
(Danıştay 4. Daire, E.No: 1991 / 128 K.No: 1992/4719 ; K.T:2. 11. 1992)
2. Sigorta şirketi acentesi olan yükümlü şirketin yapmış olduğu sigorta sözleşmeleri karşılığında aldığı
komisyonlar nedeniyle ödediği katma değer vergisinin yansıtılabilirlik özelliği nedeniyle vergi yükü üzerinde
kalmayan yükümlü şirkete iadesinin mümkün bulunmadığı hk.
(Danıştay 7. Daire, E.No: 1988/ 1397 K.No: 1992/5648 K.T:20 .1.1.1992)
3. Maddi delillerin yitirilmesi sonucunu doğuran yangın dolayısıyla ispat külfeti kendisine düşen yükümlü
tarafından ibraz edilebilen fatura ve benzeri vesikalara ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu
yapılabileceği, aksi halde indirimlerin kabul edilmemesi gerektiği hk.
(Danıştay 7. Daire, E.No: 1991/698 K.No: 1992/4730 K.T: 29.9.1992)
4. Birahanelerden eğlence vergisi alınamayacağı hk.
(Danıştay 9. Daire, E.No: 1991 / 1700 K.No: 1992/ 1870 K.T:18.9.1992)
5. Halı futbol sahalarının eğlence vergisine tabi olmadığı hk.
(Danıştay 9. Daire, No: 1992/839 K.No: 1992/2392 K.T: 9.11. 1992)
6. Büyükşehir belediye hudutları dahilinde bulunan meydan, bulvar cadde ve anayollardaki ilan asma yerleri,
elektrik direkleri, büfeler ile tercihli yollardaki bariyerlere konulacak her türlü ilan ve reklama ilişkin ilan ve
reklam vergilerinin büyük şehir belediyesince tahsil edileceği hk.
(Danıştay 9. Daire, E.No: 1992/725 K.No: 1992/2374 K.T:21.10.1992)

7. Eşinden dolayı dul aylığı almakta olan davacının, SSK'dan aylık aldığının anlaşılması
üzerine, davalı idare tarafından ödenmekte olan sosyal yardım zammının kesilmesinde
geriye doğru 5 yıl içinde ödenen sosyal yardım zammının geri istenmesinde mevzuata
aykırılık bulunmadığı hk.
(Danıştay 10. Daire, E.No: 1991/248 K.No: 1992/3923 K.T: 11. 11. 1992)
8. 1475 sayılı İş Kanununa göre verilen para cezalarına karşı açılan davanın görüm ve
çözümünün adli yargının görevinde olduğu hk. (Danıştay 10. Daire. E.No: 1991/1496
K.No: 1992/4522 K.T:22. 12. 1992)
YARGITAY KARARI.ARI;
1. Kooperatif temsilcisinin temsil yetkisine ilişkin yönetim kurulu karan ticaret siciline tescil
edilmiş ise, bu yetkisinin kalktığının ve yeni temsilcilerin tayinine ilişkin kararın da tescili
gerekir. Yoksa, temsil yetkisinin kalktığını bilmeyen iyi niyetli üçüncü kişilere karşı yetkinin
kalktığı iddiası dinlenemez.
(Yargıtay 19 Hukuk Dairesi, E.No: 1992/9766 K.No: 1993/8443 K.T: 9. 12. 1993)
2. Yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 79/8. maddesi olan hizmet tesbiti davalarında,
öncelikle~ davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği,
ya da çalıştıklarının Kurum' ca tesbit edilip edilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu yasal
koşul oluşmuşsa, işyerinin o dönemde gerçekten var olup olmadığı, kanun kapsamında veya
kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmeli, daha sonra
çalışma iddiasının gerçeğe uygunluğu özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır.
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E.No: 1993/10-976 K.No: 1994/ 161 K.T: 23.3.1994)
3. Davacı davalıya ait işyerinde belirli süreli hizmet akti ile çalışmakta iken, iş akti
1.3.1992 tarihinde feshedilmiştir. Belirli süreli hizmet akitlerinin feshinde tazminatı
istenemez. Zira, İş Kanununun 13. maddesine göre ihbar tazminatı, süresi belirli ol- mayan
hizmet akitlerinin feshinde öngörülmüştür.

(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E.No: 1993/8962 K.No: 1993/17312 K.T: 25. 11. 1993)
4. Davacı işveren vekilinin olay günü işe geç gelmesi sebebiyle kendisine hakaret ettiği için
işi bırakmıştır. İşçi yönünden, İş Kanunun 16/2. maddesi uyarınca haklı fesih sebebidir. Bu
durumda, davacı ihbar tazminatı isteyemez ise de kıdem tazminatına hak kazanır.
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E.No: 1993 / 14090 K.No: 1994/ 2244 K.T:14.12. 1994)
MUKTEZALAR (ÖZELGELER)
1. Yazmış oldukları kitapları kendisi bastırıp satanların, elde ettikleri gelirler; gelir
vergisinden ve KDV den istisnadır. Ancak kitapların vergi kesintisi yapmakla yükümlü
olanlarca satın alınması halinde kitap bedellerinin üzerinden GVK nun 94 /3-a bendi uyarınca
vergi kesintisi yapılması gerekir.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 8.1.1992 Sayı: 2601001-2086/975)
2. Kitap yazarların, elde ettikleri kazanın GVK' nun 18. maddesi uyarınca Gelir Vergisinden istisna tutulabilmesi
için, yazılan kitabın "Eser" olarak sayılması, yani eser olma niteliğini taşıması gerekir. Kitaplarda yayınlanan
reklamlar GVK' nun l8.maddesinde yazılı istisnadan yararlanamayacağından, reklam verenlerin ödeme
sırasında vergi kesintisi yapmaları gerekir. Kitap yazan kişi de Gelir Vergisi beyannamesi vermek suretiyle bu
reklam gelirini beyan edecektir.
[Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 28.11.1988 Sayı: 2-2130)
3. Türk hizmet erbabının ücretlerinin yurt dışından dövizle ödenmesi ve bu dövizlerin de Merkez Bankası
veya diğer bankalarda bozdurularak belgesinin bordroya eklenmesi halinde, söz konusu ücretler gelir
vergisinden istisna tutulur.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muktezası, Tarih: 30.07.1993 Sayı: 07.4.0.06.33/98619)
4. Evlenme ve doğum yardımının ücretlinin iki aylık tutarımı aşması halinde, aşan kısım ücret olarak
vergilendirilir.
(Maliye Bakanlığı Özelgesi, Tarih: 06.04.1983 Sayı: 2-2128-7817)
MUHASEBECI'NIN EL KİTABI(*)
SOSYAL SİGORTADA İDARİ PARA CEZALARI:
Asgari ücrete bağlanmış olup, 1. Eylül 1994 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari
ücret 4.173.750.- TL. olduğundan hesaplamalar bu rakam üzerinden yapılmıştır. Asgari ücret değişine kadar bu
rakamlar geçerlidir.
a) İşyeri Bildirgesini bir ay içinde vermeyenler....... 12.521.250.-TL
b) İşçi giriş bildirgesini bir ay içinde
vermeyenler.................................................................. 4. 173.750.-TL
c) Aylık bildirge ve 4 aylık sigorta primleri
bordrosunu vermeyenler her dönem için ve
işçi çalışmadığını bildirmeyenler bir defalık ............. 8.347.500.-TL
d) İşyeri kayıtlarını kurumca yapılan yazılı ihtara
rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın
ibraz etmeyenlere veya uygun olarak düzenlenmediği anlaşılanlara;
da) Bilanço esasında olanlara ................................... 50.085.000.-TL
db) İşletme ve Serbest Meslek Esasında
olanlara ...................................................................... 25.042.500.-TL
dc) Defter tutmak zorunda olmayanlara.................... 12.521.250.-TL
e) 4 aylık sigorta primleri bordrosunu süresi
içerisinde asmayanlara.................................................. 8.347.500.-TL
f) Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen muayene
için verilecek belge (vizite kağıdı, 6 aylık sağlık belgesi)'yi üç gün içinde yerine
getirmeyenler................................................................... 4. 173.750.-TL
ASGARİ ÜCRET: (Aylık)
Geçerlilik Tarihi
16 yaşını
16 yaşını
doldurmamışlar için
doldurmuşlar için
01.08.1993-31.08.1994 2.038.500.-TL
2.497.500.-TL
01.09.1994
3.487.500.-TL
4.173.750.-TL

ÇIRAK VE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE ÖDENEN
Geçerlilik Tarihi
01.09.1994

ASGARİ ÜCRET (Aylık):
16 yaşını
16 yaşını
doldurmamışlar için
doldurmuşlar için
1.046.250.-TL
1.252.125.-TL

(Bunlardan Gelir Vergisi ve SSK Primi kesintisi yapılmıyor. Sadece %04,8 Damga Vergisi kesintisi yapılıp
yapılmayacağı konusu tartışmalıdır. Bordro yapılacaktır).
KIDEM TAZMİNATI EN ÜST SINIRI:
Geçerlilik Tarihi
Tutarı
01.01.1994-31.03.1994
11.805.500.-TL
01.04.1994-30.06.1994
13.267.500.-TL
01.07.1994-30.09.1994
13.622.500.-TL
01.10.1994-31.12.1994
14.272.500.-TL
1994 VE 1995 YILI AMORTİSMAN UYGULAMASI:
1) 6.7.1994 Tarihinden önce giren sabit kıymetlerde normal amortisman oranı en fazla % 25 olarak,
hızlandırılmış amortisman oranı da buna paralel olarak en fazla % 50 olarak ve tam yıl uygulanır.
2) 6.7.1994-31.12.1994 tarihleri arası giren sabit kıymetlerde normal amortisman oram en fazla % 25,
hızlandırılmış amortisman oranı buna paralel olarak en fazla % 50 uygulanır. Ancak kıst dönem uygulaması
yapılır. Ay kesirleri tam kabul edilir. Örneğin; 10.7.1994 tarihinde giren demirbaş için 6 aylık uygulanır.
3) 1.1.1995 tarihinden sonra giren sabit kıymetlerde normal amortisman oram en fazla % 20, hızlandırılmış
amortisman oranı en fazla % 40 olarak ve kıst dönem uygulanır.
MEVZUATTAN HABERLER
l. Net Aktif Vergisi Genel Tebliği Seri No: 2 yayımlandı. (R.G.Tarihi: 02.07.1994 Sayı: 21978)
2. Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği Seri No: 5 yayımlandı. "İhaleli işlerde teminat iadesi,
tamamlanmış binalarda da yapı kullanma izin belgesi alınabilmesinde SMMM veya Yeminli Mali Müşavir' den
alınacak ilişiksizlik belgesi ile ilgili detaylı açıklamalar yer almaktadır."
(R.G. Tarihi: 2.7.1994 Sayı: 21978)
3. V.U.K, G.V.K, K.V, KDV, DV, Harçlar K Gider Vergileri K Veraset ve İntikal Vergisi K, 3100 sayılı
Kanunda değişiklikler yapılması hakkında kanun yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 6.7.1994 Sayı: 21982)
4. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No: 1 yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 22.7.1994 Sayı: 21998)
5. Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlandı.
(R.G Tarihi: 26.7.1994 Sayı: 22002)
6. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 2 yayınlandı; (R.G. Tarihi: 27.7.1994 Sayı: 22003)
7. Vakıflara Vergi Muafiyetiyle ilgili hususlar hakkında 48 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 28.7.1994 Sayı: 22004)
8. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43 yayımlandı. a) Türkiye'de İkamet etmeyen yolculara tanınan
istisna, b) Diplomatik İstisna Uygulaması.
(R.G. Tarihi: 28.7.1994 Sayı: 22004)
9. Emlak Vergisi Genel Beyan süresi ve birinci taksidi ile Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesi ve birinci ile
ikinci taksitinin ödeme son günü 31 Ağustos 1994 mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
(R.G. Tarihi: 28.7. 1994 Sayı: 22004)
10. 1994/ 1995 Av Mevsimi Merkez Av Komisyonu Karan yayımlandı.
(R.G. Tarihi: 3.8.1994 Sayı: 22010)
11. 01.09.1994 tarihinden itibaren Asgari Ücretin arttığına dair karar yayınlandı.
[R.G. Tarihi: 10.8.1994 Sayı: 22017)
12.
, V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 229 yayınlandı. "I-Kaçakçılık Suçunun Tarihi
II- Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilen Beyannameler İçin Kusur Cezası,
IV- Özel Usulsüzlükler ve Cezalan,
A- Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesinde Üst Sınır Kaldırılmıştır.
B- Perakende Satış Vesikalarını Düzenlemeyenler İçin Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası Artırılmıştır.
C- Mükellef Olmayanların Satın Aldıkları Mallar ve Hizmetler İçin Belge Almamaları Halinde de Özel
Usulsüzlük Cezası Kesilecektir.
D- Günü Gününe Tutulması Zorunluluğu Bulunan Defterlerin İşyerinde Bulunmaması halinde özel
Usulsüzlük Cezası Kesilmeyecektir. Mükelleflere günlük defterlerini ibraz etmeler için uygun süre verilecek,
verilen süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde ise V.U.K. 352-I/4 maddesi uyarınca; a) Sermaye Şirketi ise

1.800.000.-TL, b) Sermaye Şirket dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek
erbabı ise 1.200.000.-TL, c) İkinci sınıf tüccar ise 600.000.-TL usulsüzlük cezası kesilecektir.
E- İş yeri Kapatma Cezalarına Bağlı Olarak Uygulanan Özel Usulsüzlük Cezalan
Yeniden Düzenlenmiştir.
F- Bakanlıkça Belirlenen Muhasebe Standartlarına Uyulmaması Halinde 25 milyon TL. Özel

Usulsüzlük Cezası kesilecektir."
V- İşyeri Kapatma Cezası,
VI- Kaçakçılığa Teşebbüs Suçunun Tarifi,
VII- Kaçakçılıkta Hapis ve Meslekten Men Cezası,
VIII- Kaçakçılığa Teşebbüsün Cezası.
IX- Uzlaşma Konusu ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma.
"31.12.1994 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin vergiler ve buna ilişkin
kesilen kaçakçılık cezalan için 1995 ve müteakip yıllarda tebliğ edilse bite uzlaşma konusu
yapılabilecektir. 1.1.1995 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin vergiler ile buna ilişkin
kesilen kaçakçılık cezalan için tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma talep
edilemeyecektir.
Kusur ve Ağu Kusur Cezası için eskiden olduğu gibi tarhiyat 6ncesl ve tarhiyat sonrası
uzlaşma talep edilebilecektir. Dönemi İster 1995 öncesi olsun, ister 1995 sonrası olsun."
(R.G. Tarihi: 13.8.1994 Sayı: 22020)
13. İhracatı Teşvik Karan ve İhracatı Teşvik Tebliği No: 94/4 yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 16.8. 1994 Sayı: 22023)
14. 1994/4 sayılı ihracatı teşvik tebliğine ek tebliğ Tebliğ No: 94/ 5 yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 26.8.1994 Sayı: 22033)
15. Yatırımları, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve
Yönlendirilmesine Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 2.9.1994 Sayı: 22039)
16. Gümrük Genel Tebliği (Metropol Rejimi) Seri No: 3 yayınlandı. (R.G. Tarihi: 9.9.1994
Sayı: 22046)
17. Toplu Konut Fonundan önce kredi açılmamış konut projelerine kredi açılmasına ilişkin
tebliğ 94/2 yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 14.9.1994 Sayı: 22051)
18. Bakanlar Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 94/5942 sayılı kararına istinaden 93/2 sayılı
yayımlanan, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesi ile ilgili
tebliğ' de değişiklik yapılması hakkında tebliğ Tebliğ No: 94/6 yayımlandı.
(R.G. Tarihi: 15.9.1994 Sayı: 22052)
19. 1995 yılı için bir geçiş programı hazırlanmasına dair kanun yayımlandı.
(R.G. Tarihi: 18.9.7994 Sayı: 22055)
20. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 3 yayınlandı.
"A-Kuruluş şekli ne olursa olsun bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 milyar
liranın altında kalan işletmeler ek mali tabloları düzenlemek zorunda değillerdir. Aktif toplamı veya net satışlar
toplamı yukarıda belirtilen rakamları aşan işletmeler ise temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da
düzenlemek zorundadırlar.
B- Bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim ve hizmet
işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu hale getirilmiştir. Aktif toplamından maksat I sıra numaralı Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği ekinde yer alan bilançolarım aktif toplamı ve net satışlardan maksat aynı Tebliğ
ekin- de yer alan gelir tablosundaki C- Net Satışlardır.
C- Ticaret İşletmeleri ile bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 milyar liranın
altında kalan üretim ve hizmet işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde 7/B seçeneğini uygular."
(R.G. Tarihi: 18.9.1994 Sayı: 22055)
21. Gümrük Genel Tebliği (Geçici Muaflik) Seri No: 3 yayımlandı. (R.G. Tarihi: 27.9.1994 Sayı: 22064)
22. Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği Seri No: 10 yayımlandı. "İşçilik Oranlan ve İlişiksizlik
belgesi ile ilgili açıklamalar yer almaktadır."
(R.G. Tarihi: 30.9.1994 Sayı: 22067)
23. Bazı yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında 3996 sayılı
kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin karar yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 1.10.1994 Sayı: 22068)
24. 1318 sayılı Finansman Kanunu'nun 3418 sayılı Kanunla eklenen geçici 2. maddesinde yer alan otomobil,
kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarından motor silindir hacmi 2000 cm3'ü ve net ağırlığı 1210 kg' ı geçmeyenler
için ek taşıt alım vergisi nispetinin, 28.9.1994 tarihinden 31.12.1994 tarihine kadar %6 olarak uygulanması;

Maliye Bakanlığı'nın 27.9.1994 tarihli ve 4667 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun geçici 2. maddesine
göre, bakanlar kurulunca 28.9.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(R. G. Tarihi: 2.10.1994 Sayı: 22069)
25. Sek törel Dış Ticaret Şirketlerine ilişkin tebliğ İhracat 94/ 10 yayınlandı.
(R.G. Tarihi: 3.10.1994 Sayı: 22070)

