ÖZELLEŞTİRME VE DEMOKRATİKLEŞME
Özelleştirme; Bizim gibi azgelişmiş ve kapitalistleşme
sürecindeki ülkeler için öncelikle zorunlu, her zaman
olmasa da tamamlayıcı bir model olarak gündemdedir.
Demokratikleşme; Gene bizim gibi azgelişmiş ülkelerin,
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişiminin yaşamsal
önem taşıyan bir unsuru, açıklık ve katılımcılıkla soluk alan
bir modeli olarak gündemimizdedir.
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GİRİŞ:
Özelleştirme paketi uzun tartışmalardan sonra; genel olarak hükümetin programına aldığı
biçime sadık kalınarak çıktı. Demokratikleştirme paketi ise, hem koalisyon paketinde yer
aldığı çimin ruhuna aykırı biçimde gündeme getirilmek isteniyor, hem ; siyasi partilerin
spekülatif yaklaşımlarına hedef oluyor.
Özelleştirme; Bizim gibi azgelişmiş ve kapitalistleşme üzerindeki ülkeler için öncelikle
zorunlu, her zaman olmasa da tamlayıcı bir model olarak gündemdedir.
Demokratikleşme; Gene bizim gibi azgelişmiş ülkelerin, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
gelişiminin yaşamsal önem taşıyan bir unsuru, açıklık ve katılımcılıkla soluk alan bir modeli
olarak gündemimizdedir.
ÖZELLEŞTİRME:
Devlet işletmeciliği yeni bir şey değil. Oluşum süreci içinde da- andığı teorinin tutarlı olup
olmadığı bir yana, pratiği sürecinde le, özellikle ülkemizde pek çok zaaf, yanlış, tutarsız ve
yanlı politikalar yaşadık. Bir biçimiyle sermaye birikimi oluşturmak, bir biçimiyle de
kapitalist sistem içinde rekabeti körükleyerek, özel sektörün önünü açmak gibi işlevsel
yollardan seçtik. Bazı işler ardı ki, ancak büyük sermaye gerektiriyordu. özel sermaye
birikimi zayıf olduğundan, devlet o işlere girdi. Bir de karlı olması pek mümkün olmayan,
sübvansiyon isteyen işler vardı ki, olanlara da özel sermaye zaten girmiyordu, merkezi otorite
zorunlu olarak girdi. Bilindiği üzere Cumhuriyetin ilk yıllarında, şeker fabrikaları, çimento
fabrikaları kuruldu, ulaşıma yatırım yapıldı. Öyle ki, 1960'lara gelindiğinde, hala rafinerileri
ve de çelik işletmelerini devlet kuruyordu. Özel sermaye, kompradorluk düzeyi ve
alışkanlıklarından henüz kurtulmamıştı. Ağır sam ve yatırım sanayie dönük plan yapmıyordu.
Kısaca, devlet kamusal karakterli bütün yatırımlar yapıyor, sübvanse politika uyguluyordu.
İşte tam bu noktada sanıyorum, özelleştirme olgusu Türkiye gerçeğinin kadarıyla
zorunluluk, ne kadarıyla 1 doğandadır, bunu bilmek gerekiyor.
* Devlet işletmeleri verimsizdir ve bütçeye yük oluyorlar
, Kaynaklan başarı ile kullanamazlar, deniyor. Ne kaç doğru?
* KİT'ler başından bugüne değin siyasi istismara olmuştur, deniyor. KİT'lerin işletme ve
istihdam politikalarını siyasiler belirlemiyor mu? Başarısızlıktaki pay yüzdeleri kim ait?
* Devlet işletmeleri teknolojik yenilikleri çabuk uygulayamazlar, deniyor: Gecikmiş
teknoloji, rekabet ortamını geri düşmeyi getirir, deniyor. Gerçek nedir?

* İnsan kaynaklarının yanlış kullanımı yüzünden, maliyet dilerindeki ücret payının
yüksekliğinden dem vuruluyor. Bir yumurtayı beş kişiye taşıtmayı bir politik tasarruf olarak,
kimler benimsedi? Bunu öğrenmek istiyoruz.
Hangi sektöre öncelik verilecek, hangisinden vazgeçilmeyecek Kamu yararı adına çalışanlar
ne kadar zarar görecekler ya da 1 ve uzun ne kadar yarar görecekler?
Bir konu daha var ki, İMF ve Dünya Bankası'nın politikalar Bu kuruluşlar özelleştirmeyi talep
eder; hatta sadece talep etmez süreci belirler... Maaş dondurmaktan, işçi çıkarmaya, yaşamın
önünü tıkamaktan kemer sıkmaya kadar, bütün süre belirler... Hükümetler buna zaman zaman
acı ilaç, geçiş döne diyorlar... Ben buna, "sıkıntının eşit olmayan paylaşımı" yorum.
Şimdi, önemli bir sorunun daha yanıtını bekliyoruz: Çalışan ne ile karşı karşılar? Bunu her
kesim öğrenmek isti. Bildiğimiz gibi özellikle 90 başından itibaren, dünyanın her bütün
ülkelerinde özelleştirme olgusu bir boyutu ile yaşam Acısını da en çok çalışanlar ve onların
örgütleri çekti. 199( Çad ve Zaire'de genel grevler, Hindistan'da yaygın direni; 1991'de
Pakistan, Bengladeş, Yunanistan ve İtalya'da genel , 92 ve 93'te Bolivya, Zambiya ve
Kolombiya'da genel grev ve direnişler, İngiltere'de demiryolunun özelleştirileceğinin
açıklanmasının ardından lokal direnişler, Almanya'ların birleşmesiyle Doğu' daki 8 bin
KİT kapatılma veya özelleştirme sürecine sokuldu. Bu amaçla oluşturulan Treahand programı
ile bu KİT'lerde çalışanların % 60'ı, 1992 sonuna değin işten çıkarıldılar.
Çalışanlara ne olacak? Bu soru ile birlikte, özelleştirme hangi boyutuyla ele alınırsa alınsın,
biz muhasebeci mali müşavirler, kazanılmış haklarımıza ek olarak talep ettiğimiz kimi
yetkilerle, birçok sonuna çözüm sağlayabileceğimiz kanısındayız. Öndenetim fonksiyonunun
yanı sıra, bankalara verilen bilançolarda, A.Ş. ve kooperatiflerde denetçilik yanımızdan
yararlanıldığı takdirde, özelleştirmede ne olacaksa ya da olmayacaksa, inanın biz belirleyici
olacağız. Açık ve şeffaf bilançolar, öz varlıklar ve kesin hesapları biz ortaya çıkaracağız.
Bilindiği gibi Kamu İktisadi Kuruluşları ürün ve hizmetlerine yapılan zamlarla, devlet
dolaylı olarak aldığı vergiyi artırabilmekteydi. Özelleştirme sonucu dolaysız vergiye
geçilecek ama, acaba yeni vergi indirimleri ve yatırım teşvikleri ile toplam vergi hangi
düzeyde olabilecek? Bu soru yanıtlanmalıdır. Son bir noktaya değinerek, özelleştirme
konusunu geçeceğim. Özelleştirme yerine, -kimi sektörler gerçekten satılsın ama elde
tutulacak olanlar da özerkleşmeli. Siyasi baskıdan uzak, çağdaş bir işletme ve istihdam
politikası ile yönetilmeli. Sanıyorum, bu da önem taşıyan bir politika...
DEMOKRATİKLEŞME:
Özelleştirme olgusu hangi gerçekle önümüze gelirse gelsin, demokratikleşme konusu
netleşemez, gündemden düşer, hedeflerinden saptırılırsa, gizli kapılar ardında uygulanacak
peşkeş politikaları, hepimizi yaralar.
Demokratikleşme konusu bizim için çok önemli. Uygar dünyada yerimizi almak
istiyorsak, demokrat olmak zorundayız. Aklına geleni fikir sanan düşünce yoksulu
insanların hem çoğalmasını hem de örgütlenmesini gözlemliyoruz. Çağdaş, uygar ve aydın
olduğunu söyleyen insanların ve grupların, örgütlü yaşamı seçmemesi ya da seçememesi
tamamı ile demokratik yaşamın felsefesine ve disiplinlerine azimli olamayışımızdan
kaynaklanmaktadır.

Günümüzün insanı mutlak suretle örgütlü yaşamalıdır. Kimimiz doğayı ve çevreyi koruyan
örgütlere . üye oluruz, kimimiz bir beldenin tanıtılması yönünde örgütlerinin kimimiz kirleten
enerjinin varlığına karşı örgütlenmeyi gerekli görür, kimimiz de ülkemiz için çok gerekli
gördüğümüz laik ve demokratik Türkiye'nin tüm kurumlarıyla yaşaması ve gelişmesi
için örgütleniriz. Evet, kısaca örgütlenme demokratik yaşamın en has özelliklerindendir.
Düşünmek ve düşüncesini ifade edebilmek demokrasi gereğidir.
Yaşamın gerçeklerini ve her anlamda insanlık durumumuzu sınayan ilkelerin, sadece ve
sadece kendi şatomuzun burçları arasında varolduğu varsayımından uzaklaşmalıyız. Hayat
ne bizim etrafımızda dönmekte, ne de bizi etkilemeyecek kadar
uzağımızda.
Turneye çıkan tiyatro grubundan, orman içi köylerin idari yapısına, sualtı avcılığından tapu
kadastro mevzuatının gayrimüslim olan yurttaşlara ilişkin hükümlerine, meslek odaları ve
derneklerin amaç maddelerinden isim seçme özgürlüğüne kadar her yerde ne yazık ki, 12
Eylül felsefesinin "ben yaptım oldu" tarzının izleri hala var. Öyle bir gelenek oluşmalı ki,
demokrasi ve kurumlan yaşayabilsin. Hepiniz gerçeği aslında biliyorsunuz ve mutlaka bir
biçimde tepkinizi göstermişsinizdir ama, 12 Eylül'ün üzerinden bunca yıl geçtikten
sonradır, elle tutulur yanı olmadığının farkına nedense ancak varıldı. O günlerde, çoğu
insan 5 generalin aslında dünya büyüklerinden olduğundan dem vurmuyorlar mıydı?
Derneklerin aslında, insanların zararlı fikirler etrafından bir araya geldikleri fesat yuvalan
olduğu konusunda hemfikir değiller miydi? Baskı ve şiddetin ruhlarımızın
derinliklerinde onulmaz yaralar açtığını saptayıp, tepkilerimizi zamanında gösterebilecek,
örgütlü davranma geleneğinin mutlak surette oluşması gerekmektedir.
Yirminci yüzyıl biterken, bizler henüz örgütlü yaşamın erdemlerinden haberdar değiliz. Hem
çokseslilikten söz edeceğiz hem de düşünce suçu icat edip aydınlan içeri atacağız. Hem sivil
toplum havarisi kesileceğiz, hem de örgütlü yaşamı öcü gibi göstereceğiz. İşte bu çifte
standart olmamalıdır.
Düşüncelerimizin sesli ifadesini bulabileceğimiz araçlardan olan örgütlü yaşamın önünün
nasıl kesildiğine son bir kanıt da
meslek yasamızın 14. maddesinde yer alan, Anayasa' nın 135. maddesine dikkatlerinizi
çekmek istiyorum:
Anayasa madde 135- "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, belli
bir mesleğe sahip olanların ve üst kuruluşları, belli bir mesleğe sahip olanların müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan
ilişkilerindeki dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak
maksadıyla, kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından, kanunda gösterilen
usullere gere yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir(...) Meslek
kuruluşları, kuruluş amaçlan dışında faaliyet gösteremezler, siyasetle uğraşamazlar,
siyasi partiler sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler. Siyasi partiler, sendikalar ve
sendika üst kuruluşları, meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşları organlarının, seçimlerinde
aday gösteremezler. Ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyet gösteremezler ve
propoganda yapamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşları, kanunda gösterildiği şekilde
devletin idari ve mali denetimine tabidir. Amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle
uğraşan meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirttiği merciin
istemi üzerine mahkeme karan ile son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir(...)

Kısaca özel oluşturulmuş bir hukuk ve özel oluşturulmuş mahkemelerin gözlem ve
saptamaları ile kamusal karakterli bir kurumun yöneticileri bir çırpıda görevden alınabilir.
Burada yazdığımız her satır, farklı bir şekilde yorumlanabilir. İşte bugünü karşılamayan
anti demokratik yasalar ile karşı karşıyayız.
Maddenin tamamını buraya almadım. Ama, hepinizin de dikkatini çektiği gibi, yasanın içeriği
insanca bir özellik taşımıyor. Hiçbir biçimde siyasi faaliyet göstermeyecek olan insan
gruplarını neye benzetebiliriz, nasıl tanımlayabiliriz. Ülkemizi seviyoruz, elbette olumluolumsuz gelişmeler üzerine fikir yürütmemiz, yurtsever bir görevdir. Bir yanda suistimal, hak
gaspı, rüşvet, yolsuzluk ve kayırmacılık... öte yanda, bu sakatlıkları görüp, fikir yürüten
insanların susmasını beklemek... Beklemek bir yana susturulmaları için anayasal engeller
konulmaktadır. İşte biz bunu karşıyız. Herkes, düşündüğünü söyleyebildiği gibi, silahlı
terörü benimseyen herkesin düşündükleri gibi örgütlü olabilme haklan da meşru kılınmalıdır.
SONUÇ:
Kısaca; özelleştirme: yeni yeni hırsızlıklar, demokratikleşme de yeni baskı düzeni
olmamalıdır.
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I. GİRİŞ
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde; dönen ve duran varlıklar grubunda yer
alan alacak senetleri ile, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç
senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için reeskont
işlemleri yapılmalıdır denilerek alacak ve borç senetlerinin reeskonta tabi tutulacağı
belirtilmiştir.
V.U.K.nun 281. maddesinde "Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Vadesi gelmemiş
olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine icra olunur" denilmektedir. Aynı
kanunun 285 maddesinde de "Borç senetleri mukayyet değerleriyle değerlenir. Vadesi
gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine icra olunabilir. Alacak
senetlerini değerleme gününün kıymetine icra eden mükellefler, borç senetlerini de ayrı
şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar" hükmü yer alarak alacak ve borç senetlerinin
reeskonta tabi tutulacağı belirtilmektedir.
V.U.K.nun 281 ve 285'nci maddelerine göre alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi
tutmak; banka, banker ve sigorta şirketleri için zorunlu, diğer işletmeler için ihtiyari
tutulmuştur. Ancak S.P.K.na tabi işletmeler için bu ihtiyarilik pek de söz konusu
değildir. Çünkü, S.P.K.nun seri XI No 1 ve tebliğ mad. 26.ya göre "Alacaklar bilançoda
mukayyet (kayıtlı) değerleriyle gösterilir. Ancak, senet alacakların ve senetli borçların (Avans
niteliğinde olanlar hariç) değerleme gününde reeskont işlemine tutulması şarttır. Reeskont
işleminde, senette öngörülen faiz oranı; bu yoksa, resmi iskonto oranı uygulanır"
denilerek S.P.K.na tabi işletmeler için bu ihtiyariliğin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.
Diğer taraftan S.P.K.nun seri X1 No 1 tebliğin 3 nolu ekindeki mali tablolara ilişkin
açıklamalar bölümündeki bilanço kalemlerine ilişkin açıklamalar alt başlığındaki diğer hazır
değerleri "Nitelik itibariyle hazır değer sayılan vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek çekler,
banka ve posta havaleleri gibi kalemleri içerir. Çek kavramının hukuki ve iktisadi niteliğine
ters düşmekle birlikte bunların vadeli olanları bilançonun alacaklar bölümünde gösterilir"
ifadesiyle vadeli çeklerinde alacak senetleri gibi, muhasebe tekniği ve özellikle muhasebenin
temel kavramlarından "özün önceliği kavramı"na da uygun olarak reeskonta tabi tutulacağı
belirtilmektedir.
II. ALACAK SENETLERİNİN REESKONT İŞLEMLERİ VE
MUHASEHELEŞTİRİLMESİ
Alacak senetleri işletmelerin faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet satışlarından doğan
senede bağlanmış alacakları 11e diğer her türlü senetli alacakları içermektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre vadesi 1 yıla kadar olan senetli
alacaklar: 121 nolu alacak senetli hesabında, 1 yıldan (azla vadeli senedi alacaklar ise 221
nolu alacak senetleri hesabında izlenmektedir. Gerek 1 yıla kadar vadeli gerekse 1 yıldan
daha fazla vadeli alacak senetlerinde yapılacak reeskont işleminin aynı olmaktan. ocak 221
nolu hesapta yer alıp da vadesi 1 yılın altına düşen alacak senetleri; 121 notu hesaba borç, 221
nolu hesaba da alacak yazılarak. kısa vadeli alacak senetlerinin izlendiği 12l nolu alacak
senetleri hesabına alınmaktadır.
Alacak senetleri Türk lirası ve yabancı para cinsinden olmak üzere iki şekilde de
düzenlenebilmektedir ve durumda reeskonta ilgili kayıtlar aynı olmakla birlikte. yabancı
parayla düzenlenmiş alacak senetleri önce yabancı para birimi üzerinden bir (iç iskonto
formülüyle) tasarruf değeri ölçeğine göre değerlendirilmekte, sonra bulunan ( değeri,
değerleme gününün konu üzerinden Türk lirasına çevrilmektedir.
Konumuzu bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım.
Örnek: A işletmesinin 31.12.I994 tarihinde elinde bulunan 5.000 $ tutarında bir alacak
senedinin vade tarihi 30.4.1995 olarak görülmektedir. alacak senedinin değeri ise
I50.000.000 TL.dır. senet için faiz oranı k 10 ve 31.12.1994 tarihindeki döviz kuruma göre 1
$ 3B.OOO TL'dir.
Bu alacak senedin dönem sonundaki tasarruf değen iç iskonto formülüne göre:
Anapara x 36.500
36.500 + (Gün x faiz)
5.000 x 36.500 = 4.841 $'dır.
36. 500 + ( 120x 10)
Tasarruf değeri ise, 4841 $ x 38.000 TL = 183.958.000 TL'dir.
Bu alacak senedinin reeskont tutarı ve kur farkından doğan değer artışı da şöyle
hesaplanmaktadır:
5.000 $ - 4841 $ = 159 $ (dolar üzerinden reeskont tutarı)
159 $ x 38.000 TL = 6.042.000 TL (Türk lirası üzerinden reeskont tutarı)
5.000 $ x 38.000 = 190.000.000 (Dönem sonu alacak senedinin Türk lirası karşılığı)
190.000.000 - 150.000.000 = 40.000.000 (alacak senedinin TL değer artış tutan)
40.000.000 - 6.042.000 = 33.882.000 Alacak senetlerinin net değer artışı
Dönem sonunda değer artışı ile ilgili yevmiye kaydı şöyle olacaktır:
31.12. 1994
121. ALACAK SENETLERİ HESABI
40.000.000
121.01 cüzdandaki alacak senetleri
646. KAMBİYO KARLARI HESABI 40.000.000
Kur farkı ile ilgili kayıt
Yine dönem sonu reeskont işlemlerine ilişkin yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibidir:

____________________ 31.12.1994 _______________________
657. REESKONT FAİZ GİDERLERİ
HESABI
6.042.000
122. ALACAK SENETLERİ
REESKONTU HESABI
6.042.000
122.50. Yabancı para üzerinden
düzenlenen alacak senetleri
reeskontu.
Yabancı parayla düzenlenen alacak senetlerinin reeskont kaydı
____________________ _________________________
Eğer alacak senedi Türk parası üzerinden düzenlenmiş olsaydı yukarıdaki reeskont işlemine
ilişkin yevmiye kaydında kebir hesabı olan 122 ALACAK SENETLERİ HESABININ
yardımcı hesabı 122.00 Türk lirası üzerinden düzenlenen alacak senetleri reeskontu hesabı
olacaktı.
Bir sonraki yılın (örneğimizde 1.1.1995) dönem başında reeskont işlemlerine ilişkin
yapılacak yevmiye kaydı ise;
1.1.1995
122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU
HESABI
6.042.000
122. 50. Yabancı para üzerinden düzenlenen alacak senetleri reeskontu
647. REESKONT FAİZ GELİRLERİ
HESABI
Alacak senetleri reeskontunun ilgili hesaba atılarak kapatılması kaydı

6.042.000

Yine aynı şekilde bu senet Türk parası üzerinden düzenlenmiş olsaydı yukarıdaki yevmiye
kaydındaki 122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI' nın yardımcı hesabı
122.00 Türk lirası üzerinden düzenlenen alacak senetleri reeskontu hesabı olacaktı.
III. BORÇ SENETLERİNİN REESKONT İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
V.U.K. 285. maddesinde alacak senetlerini reeskontu tabi tutan işletmelerin borç senetlerini
de reeskonta tabi tutmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Borç senetleri reeskont işlemleri
aynen alacak senetlerinde olduğu gibi yapılmaktadır. Keza borç senetleri de alacak senetleri
gibi hem Türk lirası, hem de yabancı para üzerinden düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla
yabancı parayla düzenlenen borç senetleri de yabancı para üzerinden tasarruf değeriyle
değerlenmekte sonra da değerleme günü kuruyla değerlenerek Türk lirasına çevrilmektedir.
Borç senetleriyle ilgili reeskont işlemlerini de Türk lirası üzerinden düzenlenen bir borç
senedi örneğiyle gösterelim.
Örnek: A işletmesinin 31.12.1994 tarihinde muhasebesinde 20.000.000 TL kayıtlı bir borç
senedi olduğu görülmektedir. Senedin vade tarihi 24.2. 1995 ve faiz oram da % 50'dir.
Dönem sonunda borç senedinin iç iskonto formülüne göre tasarruf değeri;
Anapara x 36.500
20.000.000 x 36. 500 = 18.598.726. TL'dir.
36.500 + (Gün x faiz) 36.500 + (55 x 50)
Reeskont tutan ise, 20.000.000-18.598.726= 1.401.274 TL'dir.

A işletmesinin 31.12.1994 tarihli kaydı; aşağıdaki gibi olacaktır:
31.12.1994
322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU
HESABI
1.401.274
322.00 Türk parası üzerinden
düzenlenen borç senetleri reeskontu
647. REESKONT FAİZ GELİRLERİ
HESABI
1.401.274
Reeskont ile ilgili kayıt
A işletmesinin bir sonraki yılın başında yapacağı kayıt ise;
1.1.1995
657. REESKONT FAİZ GİDERLERİ
HESABI
1.401.274
322. BORÇ SENETLERİ
REESKONTU HESABI
322.00 Türk parası üzerinden düzenlenen
borç senetleri reeskontu
1.401.274
Borç senetleri reeskontunun ilgili hesaba atılarak kapatılması kaydı
şeklinde olacaktır.
IV. VADELİ ÇEKLERİN REESKONT
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

İŞLEMLERİ VE

Çek; bankada kullanımına hazır bulunan paranın üçüncü bir kişiye ödenmesi için, belirli
kurallara uyularak yazılan bir ödeme emridir. Çekleri diğer kambiyo senetlerinden ayıran en
önemli özelliklerden birisi de vadedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 707 maddesinde "Çek
görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir." denilerek
çekte vade olmadığı açık bir şekilde belirtilmiştir. Çekler; likit değerleri, diğer kambiyo
senetleri ise tahsil edilecek değerleri göstermektedir.
Uygulamada sıkça görülen vadeli çekler likit değerleri yönünden yasal çeklerden daha çok
alacak senetlerine benzemektedir. Dolayısıyla uygulamada kullanılan vadeli çekler, yasal
çeklere uymamaktadır. Bu nedenle alman vadeli çeklerin dönem sonunda 101 nolu çek
hesabından alınarak 122 alacak senetleri hesabında; diğer taraftan vadeli olarak verilen
çeklerin de 102. verilen çek ve ödeme emirleri hesabından alınarak 321. borç senetleri
hesabında gösterilmesi muhasebe tekniği açısından daha uygun olacaktır. Böylece
vadeli çeklerin de dönem sonunda reeskonta tabi tutularak tasarruf değerleriyle değerlenmesi
sağlanmış olacaktır.
Her ne kadar 1, 2 ve 3 sıra nolu olarak yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerinde, vadeli çeklerin reeskontu tabi tutulacağı hususunda herhangi bir açıklık
olmamasına rağmen gerek muhasebe tekniği, gerekse de bir açıklık olmamasına rağmen
gerek muhasebe tekniği, gerekse de muhasebenin temel kavramlarından özün önceliği
kavramı gereği, vadeli çeklerinde reeskontu tabi tutulmaları daha uygun olacaktır.
Diğer taraftan aktifte hazır değerler bölümündeki 101. nolu Alınan çekler hesabında yer
alan vadeli çeklerin buradan alınarak Ticari alacaklar grubunda yer alan 121 nolu alacak
senetleri hesabında gösterilmesi; hazır değerler bölümünün likiditesi yüksek olan gerçek
hazır değerlerden oluşmasını sağlayacaktır. Ancak 101 nolu hesaptan vadeli olanları
aktarırken ticari olmayan işlemlerden doğanları 13 nolu hesap grubuna göndermek ve orada
da reeskonta tabi tutmak daha uygun olacaktır. Böylece işletmenin özellikle gereksinim
duyduğu finansman ihtiyacı ya da planlamasını yapmaya çalışan yöneticileri ile işletmeyle
yakından ilgilenen işletmenin sosyal çevresinin, bilançoyu analiz ederken; hazır değerlere

ilişkin gerçekçi bilgileri edinmeleri sağlanmış olur. Bu da muhasebenin temel kavramlarından
olan tam açıklama kavramı gereğidir.
Yukarıdaki bilgilerden sonra,
Vadeli çeklerin reeskont işlemlerine ilişkin yevmiye kayıtlarını bir örnek yardımıyla yapmaya
çalışalım.
Örnek; X Anonim şirketi 1.10.1994 tarihinde 10 nolu fatura ile X Anonim şirketine
5.217.391. TL' sı Katma Değer Vergisi olmak üzere 34.782.609 TL tutarında mal satmış ve
karşılığında toplam 40.000.000. TL tutarında ve 28.2.1995 vadeli bir adet çek almıştır.
X Anonim şirketinin mal satışına ilişkin yevmiye kaydı şöyle olacaktır:
1.10.1994
101. ALINAN ÇEKLER HESABI
40.000.000
101.00 Cüzdandaki çekler hesabı
600. YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI
34.782.609
600.10 Ticari mal satışları hesabı
391. HESAPLANAN KDV HESABI
5.217.391
391.00 Satış üzerinden hesaplanan
KDV hesabı
10. nolu fatura ile mal satışı kaydı _____________________________
Vadeli çekin dönem sonunda alacak senetleri hesabına alınmasıyla ilgili kayıt ise
aşağıdaki gibidir:
31. 12.1994
121. ALACAK SENETLERİ HESABI
40.000.000
121.01 Vadeli çekler hesabı
101. ALINAN ÇEKLER HESABI
40.000.000
101.00 Cüzdandaki çekler hesabı
Vadeli çekin alacak senetleri hesabına devri kaydı
31.12.1994 tarihinde alacak senetler için resmi iskonto oranını % 50 olarak kabul edersek;
iç iskonto formülüne göre vadeli çekin dönem sonu tasarruf (gerçek) değeri aşağıdaki gibi
hesaplanacaktır:
Anapara x 36.500
40.000.000 x 36.500 = 37.008.872.TL
36.500 + (Günxfaiz) 36.500 + (59x50)
Çekin değerleme
günü gerçek değer.
Reeskont tutan ise; 40.000.000 - 37.008.872=2.991.128. TL'sı dır.
Dönem sonunda reeskontla ilgili kayıt:
31.12.1994 657.
657. REESKONT FAZİ GİDERLERİ
HESABI
2.991.128
657.01 Vadeli çeklerle ilgili faiz
giderleri hesabı
657.01.00 Kanunen kabul edilmeyen
giderler hesabı
122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU
HESABI
2.991.128.
122.01 Vadeli çekler reeskontu hesabı
Vadeli çeke ilişkin reeskont faiz gideri kaydı
şeklinde olacaktır.

Dönem sonunda yukarıda 657. reeskont faiz giderleri hesabı;
31.12.1994.
690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI
HESABI
2.991.128
657.REESKONT FAİZ GİDERLERİ
HESABI
657.01 Vadeli çeklerle ilgili faiz
gideri hesabı
657.01.00 Kanunen kabul
edilmeyen giderler hs.
Reeskont faiz giderinin dönem kar ve zararı hesabına devri

2.991. 128

şeklinde 690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABINA devredilerek kapatılacaktır.
Ancak X Anonim şirketi 1994 yıllık beyannamesinde yukarıda hesaplanan reeskont faiz
tutarını da ticari kara ilave ederek mali karı tesbit edecektir.
Ertesi yılın başında yapılacak yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibidir.
1.1.1995
122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU
HESABI
2.991.128
121.01 Vadeli çekler reeskontu hesabı
647. REESKONT FAİZ GELİRLERİ
HESABI
2.991.128
647.01 Vadeli çeklerle ilgili faiz
geliri hesabı
Alacak senetleri reeskontu hesabının reeskont faiz gelirleri hesabına devredilerek
kapanması
Yukarıda belirtilen 647. REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI
ise, 1995 yılının dönem sonunda
31.12.1995
647. REESKONT FAİZ GELİRLERİ
HESABI
2.991.128
647.01 Vadeli çeklerle ilgili faiz
geliri hesabı
690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI
HESABI
2.991.128
Reeskont faiz gelirlerinin dönem kan veya zarar hesabına atılarak kapatılması
şeklinde muhasebeleştirilerek 690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI' na
devredilerek kapatılır.
Ancak unutmamak gerekir ki 1995 yıllık beyannamesinde de reeskont tutarını ticari kardan
düşerek mali kara ulaşılmalıdır.
Vadeli olarak verilen çeklere ilişkin hesaplama ve yevmiye kayıtlan aşağıda açıklandığı gibi
yapılacaktır:

103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabında bulunan vadeli çekler dönem
sonunda; 321. BORÇ SENETLERİ hesabının altında 321.01 verilen vadeli çekler alt
hesabına alınarak bu hesapta görünmeleri sağlanır. Daha sonra 321. BORÇ SENETLERİ
hesabının altında yer alan 321.01 verilen vadeli çeklere ilişkin reeskont tutan; 121. ALACAK
SENETLERİ hesabının altında bulunan 122.01 vadeli çekler hesabında olduğu gibi iç
iskonto formülü yardımıyla hesaplanır. Hesaplanan reeskont tutarı: 322. BORÇ SENETLERİ
REESKONTU hesabına borç, 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ hesabının altında 647.01
Vadeli çeklerle ilgili faiz gelirleri hesabına alacak kaydedilir. Daha sonra 647. REESKONT
FAİZ GELİRLERİ hesabımın alt hesabı olan 647.01 Vadeli çeklerle ilgili faiz gelirleri, 690.
DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına atılarak kapatılır.
Ancak burada da unutmamak gerekir ki; ilgili yılın yıllık beyannamesinde mali kar
hesaplanırken yukarıda bahsi geçen reeskont geliri tutan ticari kardan düşülerek mali kara
ulaşılır.
Bir sonraki yılın dönem başında da 657. REESKONT FAİZ GİDERLERİ hesabının alt hesabı
olan 657.01 vadeli çeklerle ilgili faiz gideri hesabına borç, 322. BORÇ SENETLERİ
REESKONTU hesabına alacak kaydedilir. Aynı yılın sonunda 657.REESKONT FAİZ
GİDERLERİ hesabının alt hesabı olan 657.01 vadeli çeklerle ilgili faiz gider hesabı; 690.
DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına atılarak kapatılır.
Yine; bu döneme ilişkin yıllık beyannamede de mali kar tesbit edilirken yukarıda bahsi geçen
reeskont faiz gideri tutan ticari kara ilave edilerek mali kara ulaşılır.
Konumuzda bahsi geçen vadeli çeklerin muhasebe tekniğine uygun olarak gerçek değerlerinin
saptanması amacıyla alacak senetleri gibi reeskont işlemle tabi tutulması bu çeklerin alacak
senetlerinde olduğu gibi damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı sorusunu da akla
göstermektedir. Ancak 488 sayılı Damga Vergisi kanunun 1 sayılı tablosunun ticari
işlemlerde kullanılan kağıtlar başlıklı üçüncü pozisyonunun ticari ve mütedavil senetler
matlaplı (başlıklı) a bendinde "kambiyo senetler ve kambiyo. senetlerine benzeyen senetler
(çekler hariç)" hükmünden de anlaşıldığı vechile çekler Damga Vergisi'ne tabi değildir.
V. YARARLANILAN KAYNAKLAR
-AKDOĞAN,NALAN- SEVİLENGÜL, ORHAN
-SUMER,HALUK

-Damga Vergisi Kanunu
-Sermaye Piyasası Kanunu
-Türk Ticaret Kanunu
-Vergi Usul Kanunu

: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre
Tekdüzen Muhasebe Sistemi” 3. baskı, İstanbul 1994
: Seyahat Acentalarında kullanılan belgeler- defterlerraporlar,İstanbul 1994

EMEKLİLERDE VE UCRETLILERDE
VERGI İADESİ
Yahya ARIKAN
SMMM
GİRİŞ:
Vergi iadesi sisteminde özellikle ücretlilerde
önemli değişiklikler olmuştur. Bu
değişiklikler kamuoyuna ve ilgililere açık bir şekilde anlatılmamıştır. Bu nedenle
emekliler ile ücretlilerin vergi iadesinin nasıl hesaplandığını, hangi belgelerin indirime tabi
olduğunu ve bildirimlerin nasıl yapılacağı aşağıda örnekler ile anlatılmıştır.
BİRİNCİ KONU:
VERGİ lADESİ HAKKINDA KANUN (EMEKLİLER)
2.2.1984 tarihinde 2978 sayılı kanunla kabul edilen "vergi iadesi hakkındaki kanun"
kapsamında olan:
1- Ücret geliri elde edenler
2- Ticari kazançlar
3- Zirai kazançlar
4- Mesleki kazançları nedeniyle gelir vergisine tabi olanlar
5- Bir işyeri açmaksızın gezici olarak milli piyango bileti satan (seyyar bayiler)
1.4.1994 tarihli 94/5372 sayılı kararname ile 1.5.1994 tarihinde kapsamdan çıkarılmışlardır.
Buna göre vergi iadesinden yararlanacak olanlar
1- Emekli, malüliyet, dul ve yetim maaşı alanlar
2- Emekli aylığı almaya hak kazanmış olanlardan emekli olmadan veya emekli aylığı almakta
iken vefat edenlerin aylık bağlanan ana ve babalan
3- Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar
4- Şehit, dul ve yetim sıfatıyla dul ve yetim aylığı alanlar
5- Dünya olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular ve bunların ailesine aylık
bağlananlar
6- 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve sakat olanlar
7- İstiklal madalyası aylığı alanlar
HANGİ BELGELER GEÇERLİ OLACAKTIR
Kamu idare ve müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve
kurumlar vergisi mükelleflerinden alınan mal ve hizmetler alımları ile alınan fatura,
parakende satış fişi, serbest meslek makbuzu
MAL VE HİZMET ALIMLARININ ÇEŞİTLERİ
1) Dayanıklı tüketim malları (bakım ve onarım giderleri dahil)
a- Otomobil, motorlu bisiklet, yat, kotra, tekne hariç

b- Ömrü bir yıldan fazla olan dayanıklı tüketim mallan hariç (Vergi iadesi genel
tebliği 3)
2- Yiyecek içecek giderleri (Sigara ve alkollü içkiler hariç)
a- Her bir belge 100 000 TL yi aşmaması gerekir. Aşan kısım vergi iadesine esas harcama
olarak dikkate alınmaz.
b- Hayvanların tüketimi için alınan yiyecekler dahil değildir.
3- A- Konutlarda (dahil olanlar)
a- Kiranın %20 si
b- Likit gaz
c- Yakacak giderleri
d- Boya ve badana gideri
c- Elektrik ve su tesisatı tamiratı
B- Konutlarda (dahil olmayanlar)
1- Binalara yapılan kalorifer ve güneş enerjisi ve benzerleri
2- İnşaat malzemesi
3- Sıhhı tesisat malzemesi (lavoba, musluk, küvet)
4- Mazot
4- Her türlü giyim giderleri
5- Sosyal güvenlik kurumlar ve işverenler tarafından karşılanmayan sağlık giderleri
6- Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri
7- Vekalet ücretleri
8- Ulaştırma giderleri (Hava, deniz ve demir yolları hariç) şehirlerarası yolcu ve yük taşıma
giderleri
9- Temizlik madde ve malzemeleri
10- Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve itriyat maddesi ile kozmetik maddeler (kolonya dahil)
alımı, kuaför ve berbere ödenen ücretler
11-Altın, gümüş ve platin, kıymetli taş, bunlardan mamul
her türlü ziynet eşyası,
her türlü mücevherat alımlar ile taklit süs eşyası alımlarının %20'si
12- Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri
13- Tiyatro, sinema ve konser giriş ücretleri
14- Çiçek alımları
15- Fotoğraf filim ve tab ücreti
16- Fotokopi ücreti
17- Ampul, floresan, pil alımları
18- Teyp ve video kiralaması
İADEYE ESAS ALINACAK HARCAMA VE GELİR TUTARI
Harcama tutarı, mal ve hizmet alımının gerçekleştiği ayda elde edilen net geliri aşamaz.
HESAP VE ORANLAR:
180.000 TL'ye kadar
360.000 nın 180.000 lirası için % 10 aşan kısmına
600.000 nın 360.000 lirası için % 15 aşan kısmına

% 10
% 20
% 12

600.000 liradan fazlasının 600.000 lirası için %13.8 aşan kısmına % 5
TOPLANAN BELGELER NEREYE VERİLECEK
3 er aylık dönemlerle;
Birinci dönem :
Ocak-Mart
İkinci dönem :
Nisan-Haziran
Üçüncü dönem :
Temmuz-Eylül
Dördüncü dönem:
Ekim-Aralık
ibraz ederler.

Nisan ayında
Temmuz ayında
Ekim ayında
Ocak ayında

VERGİ İADE TUTARINI NASIL ALACAKLAR
İbraz edilen banka şubesince 1 ay sonra nakden veya tasarruf hesaplarına alacak kaydedilerek
ödenir.
İKİNCİ KONU
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ
(ÜCRETLİLER)
UYGULAMAMN BAŞLANGICI
5.4. 1994 tarih ve 21896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 94/5371 sayılı Bakanlar Kurulu
karan ile Özel Gider İndirimi; 1994 yılı için Vergi Matrahından indirilecek oranı %35 ten
%23'e indirilmiştir. (Bu indirim sadece 1994 yılı için olup, bunun sebebi de sistemin 1.5. 1994
tarihi itibariyle başlamış olmasıdır)
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Özel gider indirimi ile ilgili olarak kanunda beş önemli husus sayılmıştır.
1- Özel gider indirimi sadece ücretlilerin yararlanabileceği bir indirim olup, harcamaya göre
hesaplanacak tutar matrahtan indirilecektir.
2- Harcama Türkiye'de yapılmış olacak ve vergiye tabi gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinden alınmış belgelerle tevsik edilecektir.
3- Özel gider indirimine sadece eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları konu
edilecektir.
4- İndirim tutarı kanunda belirtilen harcamalar toplamının 1/3'ü olarak hesaplanacaktır.
5- İndirim tutarı harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahından %35'ini
geçemeyecektir. Bakanlar kurulu %35 oranını sıfıra kadar indirmeye ayrıca, harcama konulan
harcama ve ücret tutarı itibariyle farklı oranlar tesbit etmeye yetkilidir. Bakanlar kurulu %35
oranını 1994 yılı gelirlerine uygulanmak üzere %23'e indirmiştir.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANACAKTIR.
Özel gider indirimi sadece gerçek usulde tesbit edilen ücret geliri sahibi ücretlilere
uygulanacaktır.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLAN ÜCRETLİLER
Aşağıda yazılı ödemelerde ücret sayılır.
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel
kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyeleri
2- Yönetim ve denetim kurumlan başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlar
3- Bilirkişiler, resmi arabulucular, eksperler, spor hakemleri ve her türlü yarışma jürisi üyeleri

4- Sporcular
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMALAR
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesi eklenen 5 nolu bendine göre "Ücretlilerin kendisi, eşi
ve çocuğu için yaptığı Eğitim, Sağlık, Gıda, Giyim ve Kira harcamalar Özel Gider
indiriminin kapsamına girer."
Maliye Bakanlığı yayınladığı 176. seri nolu tebliğe göre bu harcamaların neler olduğu ve
harcamaların nitelikleri belirlenmiş durumdadır. Buna göre;
a) Eğitim Giderleri:
Eğitim ve öğretim kurumlan ile anaokulu, kreş ve ders- hanelere eğitim amacıyla yapılan
ödemeler ile kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye alımlar için yapılan harcamalar, özel gider indirimine esas alınacaktır.
b) Sağlık Giderleri
Ücretlilerin yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil,
fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları özel gider
indirimine konu teşkil edecektir.
Ücretlilerin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverence karşılanması halinde, ücretlinin
kendisinin karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olacaktır.
c) Gıda Giderleri
Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir.
Ancak, içecek giderlerinden sigara, alkollü içkiler ve bira bu kapsamda
değerlendirilmeyecektir.
Ancak, evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için
alınan yem, mama ve sair gıda maddelerine dahil harcamalar gıda giderleri kapsamına
girmeyecek ve özel gider indirimine konu teşkil etmeyecektir.
d) Giyim Giderleri
Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iş çamaşırı, çorap, kemer gibi
giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar için bunlara ilişkin
dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekmektedir.
e) Kira Giderleri
İkamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin tamamının anlaşılması gerekir.
Bu uygulamada, kiranın defaten veya bir kaç aylık veya aylık dönemler itibariyle
ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönem belgede
belirtilecektir.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMALARDA
ARANACAK ŞARTLAR
Bu harcamanın özel gider indirimine konu olabilmesi için

1- Harcamaların mutlaka Türkiye'de yapılması
2- Harcamaların Gelir ve Kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle
tevsik edilmesi şarttır.
3- Yapılan harcamanın ücretlinin kendisi medeni kanun hükümlerine göre aralarında
evlilik bağı kurulmuş eşi ve mükellefle beraber oturan veya mükellef tarafından bakılan
(Nafaka verilerek bakılanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış çocuklar tarafından yapılması ve
satın alınan mal ve hizmetleri bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir.
AŞAĞIDAKİ KURUMLARDAN ALINAN BELGELER İNDİRİM
KONUSU YAPILAMAZ
Özel gider indirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi,
kurum ve kuruluşlara yapılması halinde bu harcamalar özel gider indirimine konu teşkil
etmeyecektir.
Kurumlar vergisi kanununun 7. maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde
kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar özel gider indirimine
konu harcama olarak kabul edilmeyecektir.
Ancak kurumlar vergisi kanununun 8. maddesinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar
ile istisna uygulaması öteden beri devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan
harcamalar özel gider indirimine konu olacaktır.
1- Ücretlinin yurt dışında yaptığı eğitim harcamaları, Türkiye'de yapılmadığı için, özel
gider indirimine konu olmayacaktır.
2- Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları
için, bu hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar özel gider indirimine konu
olmayacaktır.
3- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine
yapılan bağışlar da özel gider indirimine konu harcamalar kapsamına girmemektedir.
4- İçişleri Bakanlığına bağlı bazı görevlilere, bir Bakanlık lojmanı tahsis etmiştir. lojman
kira bedelleri lojmanlardan yararlanan personelin ücretlerinden kesilerek tahsil edilmektedir.
Ücretlilerin, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ödediği
kira bedelleri de özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
5- Tüketim kooperatifi, Kurumlar Vergisi Kanunun 7 inci maddesinin 16 numaralı bendinde
yazılı şartlan taşıdığı için, kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. Bu kooperatiften
yapılan giyim ve gıda harcamaları, kooperatifin kurumlar vergisi mükellefi olmaması (muaf
olması) nedeniyle indirime konu teşkil etmeyecektir.
6- Ordu Yardımlaşma Kurumu 205 sayılı Kuruluş Kanunun 35 inci maddesine göre kurumlar
vergisinden muaf olduğundan, bu kurum tarafından işletilmekte olan ordu pazarlarından
yapılan harcamalar, özel gider indirimine konu edilmeyecektir.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİNE KONU OLACAK HARCAMA BELGELERİ
Ücretliler özel gider indirimine konu olan harcamalarını Gelir ve Kurumlar vergisi
mükelleflerinden alacakları şu belgeler tevsik edilecektir.
1- Fatura
2- Serbest meslek makbuzu
3- Perakende satış fişi
4- Ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi (Yazar kasa fişi)
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI
1- Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı:
Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak'tan
başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir.
Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri özel gider indirimine konu harcama belgelerini, ertesi
takvim yılının 20 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar "Özel Gider İndirimine Ait
Bildirim" ile işverenlerine beyan edeceklerdir.
Bu bildirimde ücretliler, harcamalarının toplam tutarını ve bu tutarın 1/3'nü hesaplayarak,
bildirimde göstereceklerdir.
2- İşverenlerce Yapılacak İşlemler:
İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine verilen bildirimi ve harcama belgelerini
alacaklardır. İşverenler kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinin geçerli belge olup
olmadığını, harcamanın özel gider indirimi kapsamına girip girmediğini ve harcama
toplamının ve bu toplamın 1/3'ünün doğan beyan edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.
Ücretlilerin, ücretlerinden hesaplanan gelir vergisi üzerinden mahsup edilen bu vergi,
mahsup işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi zorunludur.
İşverenler, kendilerine ibraz edilen özel gider indirimine ait bildirimlerde yer alan harcama
tutarlarını da dikkate alarak, "Özel Gider İndirimine Ait Bordro"yu Ocak ayı sonuna
kadar düzenlemek zorundadırlar.
Bordro muhteviyatından da görüleceği üzere işverenler, her bir ücretli için, ücretlinin
yararlanacağı gelir vergisi farkını ayrı ayrı hesaplama ve bordroda göstermek zorundadırlar.
Diğer taraftan, işverenler kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini tarh zaman
aşımı süresi içinde saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek
zorundadırlar.
3- Özel Gider İndiriminden Diğer Gelir Vergisi Farkının Ücretlilere Ödenmesi:
İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri özel gider indirimine ait bordroda yer
alan gelir vergisi farkını, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir
vergisinden mahsup edeceklerdir.

Bu mahsup işlemleri, her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup
edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir.
Bu mahsup işlemi için işverenler ücretliler için düzenledikleri ücret bordrosunda, "Özel Gider
İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi" başlığı altında bir sütun daha açacak ve
mahsup ettikleri vergi tutarını bu sütunda göstereceklerdir. bu sütunda gösterilen tutar,
ücretler üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisinden mahsup edilecek ve kalan kısmı
muhtasar beyannameyle beyan edilerek ödenecektir.
Bu mahsuba rağmen arta kalan bir tutarın bulunması halinde, bu tutar ücretlilerin müteakip
aylara ait hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
1- Emeklilik Nedeniyle İşten ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Özel Gider
İndirimi
Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler ile ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin
varislerinden bir tanesi 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıktan tarihe kadar
biriktirdikleri özel gider indirimine konu olan harcama belgelerini yukarıda açıklanan esaslar
ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
2- Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak
Çalışmayanlar Hakkında Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılan bir daha ücretli olarak çalışmayan
ücretliler 1 Ocak tarihinden işten ayrıldığı tarihe kadar biriktirdiği harcama belgelerini ilgili
esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
3- İşveren Değiştiren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir
işveren nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait özel gider
indirimine ait bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir.
Ancak, bu ücretliler daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi
matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairelerine
yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibrâz
etmek zorundadır. en son çalıştığı, işveren bu belgeleri de dikkate alarak işlem yapacaktır.
4- Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Özel Gider İndirimi
Uygulanması:
Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverene özel
gider indirimine ait bildirimi vermesi mümkün bulunmaktadır.
Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre
özel gider indirimi uygulayacaktır.
5- Üç Ayda Bir Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde
Özel Gider İndirimi Uygulaması:

Üç ayda bir muhtasar beyanname veren işverenler, yanlarında çalışan ücretliler için özel gider
indirimi uygulamasını diğer işverenlerde olduğu gibi, 1 Şubat tarihinden itibaren
ödeyecekleri ücretler üzerinden yapacaklardır.
Diğer bir ifade ile bu işverenler, özel gider indiriminden doğan fark vergiyi Kasım, aralık ve
Ocak aylarına ilişkin ücretlere ait Şubat ayında verecekleri muhtasar beyanname ile
ilgilendirmeyeceklerdir.
Bu işverenler, önceki yılın özel gider indirimine ait vergi farkını Mayıs ayında verecekleri
muhtasar beyanname ile ilgilendireceklerdir.
6- Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesinde aynen aşağıdaki hükme yer verilmiştir.
"Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif
usulü cari olmaz:
a- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;
b- 16'nca maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve
hizmetlileri;
c- Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.
Bunlar gelirlerini, yıllık beyanname ile bildirirler."
Ücretlerinden vergi tevkif usulü cari olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile
beyan etmek zorunda olan ücretlilerde özel gider indirimi bunların yıllık beyanname ile
beyan etmek zorunda oldukları ücretlilerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara
göre hesaplanarak uygulanacaktır.
Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık gelir
vergisi beyannamesine tevkif suretiyle vergilendirilen ücretleri ile diğer kazanç ve iratlarını da
dahil etmeleri halinde, özel gider indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin vergi
matrahına uygulanacaktır. Bu nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah kısmı
ayrılacaktır.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER:
A) Muhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerde:
Gelir vergisi kanunun 100 üncü maddesine göre genel bütçeye dahil olan daire ve
müesseseler, yaptıkları gelir vergisi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedirler.
(A) Bakanlığında çalışan ücretli (B)'nin 1.5.1994 tarihinden 31.12.1994 tarihine kadar
biriktirdiği 170 adet harcama belgesinde yer alan özel gider indirimine konu harcamalarının
tutarı 72. 178.956.-TL liradır.
Bu ücretli, 20.1.1995 tarihine kadar harcamalarının toplamı olan 72. 178.956 lira ve bunun
1/3'ü olan 24.059.652 lirayı, "Özel Gider İndirimine Ait Bildirim" ile işverenine beyan etmiş
ve harcama belgelerini bildirimine eklemiştir.

İşveren (A) Bakanlığı, ücretlinin kendisine bildirdiği harcama tutarını da dikkate alarak "Özel
Gider İndirimine Ait Bordro"yu 1995 yılı Ocak ayının sonuna kadar aşağıdaki şekilde
düzenlenecektir
Ücretli (B)nin 1.5.1994-31.12.1994 tarihleri arasındaki vergi matrahı
toplamı ........................................................104.607.184.-TL
Ücretli (B)'den 1994 yılı içinde
tevkif suretiyle kesilen gelir vergisi...................30.592.874.-TL
1.1. 1994 tarihinden itibaren
özel gider indirimine konu olan
harcamalarının tutarı......................................72. 178.956.-TL
Harcamaların özel gider indirimine
esas olacak tutarı...........................................24.959.652.-TL
(72. 178:956/3=)
1994 yılı matrahının
özel gider indirimi yapılacak kısmı..................24.059.652.-TL
(104.607.184 X 23 =)
Özel gider indirimi tutarı..................................24.059.652.-TL
Vergi matrahının özel gider
indiriminden sonra kalan kısmı
(yeni matrah)....................................................80.574.532.-TL
( 104.607. 184 - 24.059.652)=
Özel gider indirimi düşüldükten
sonra kalan matrahın gelir vergisi
(Yeni G.V).........................................................23.037.539.-TL
Nakten veya hesaben iade edilecek
(30.592.874 - 23.037.539)...................................7.555.335.-TL
Muhtasar beyanname vermek zorunda olmayan bu işveren, 7.555.335 lira olarak hesap edilen
gelir vergisi farkını, 15.2.1995 tarihinde ödeyeceği ücretli (B) nin ücretinden tevkif edeceği
vergiden mahsup edecektir. Diğer bir ifade ile işveren, 15.2. 1995 de ödenecek ücretten
mahsup edilen vergi tutarı kadar ücretli (B)ye daha fazla ücret ödeyecektir. Ücretli (B)nin
15.2.1995 tarihinde ödenecek ücretinin vergi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin
4.750.000 lira olması halinde, bu ücretli bu ayda gelir vergisi ödemeyecek, net ücreti
4.750.000 lira olarak daha fazla ödenecektir. Mahsup işlemi sonunda arta kalan (7.555.335 4.750.000)= 2.805.335 lira müteakip ayda mahsup edilecektir.
B- MUHTASAR BEYANNAME VEREN İŞVERENLERDE:
(C) anonim şirketinde çalışan ücretli (D)nin 1994 yılında elde ettiği ücretlerinin vergi matrahı
22.080.000 liradır. Bu ücret üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisi tutarı 5.520.000
liradır.

Bu ücretlinin 1.5.1994 tarihinden 31.12.1994 tarihine kadar yaptığı özel gider indirimine konu
olan harcamalarının tutarı 15.235.200 liradır.
Bu ücretlinin özel gider indirimi bordrosu aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
Ücretli (D)'nin 1.5. 1994-31. 12.1994 tarihleri
arasındaki vergi matrahı toplamı....................22.080.000.-TL
Ücretli (D)'den 1994 yılı içinde
tevkif suretiyle kesilen gelir vergisi...................5.520.000.-TL
1.5. 1994 tarihinden itibaren özel gider indirimine konu
olan harcamaların tutarı.....................................15.235.200.-TL
Harcamaların özel gider indirimine esas olacak tutarı
(15.235.200 / 3)....................................................5.078.400.-TL
1994 yılı matrahının özel gider indirimi yapılacak kısmı
(22.080.000 X %23).........................................5.078.400.-TL
Özel gider indirimi tutarı.................................. 5.078.400.-TL
Vergi matrahının özel gider
indiriminden sonra kalan kısmı (yeni matrah)
(22.080.000 - 5.078.400)..................................17.001.600.-TL
Özel gider indirimi düşüldükten
sonra kalan matrahın gelir vergisi.(yeni G.V).....4.250.400.-TL
Nakten veya hesaben iade edilecek gelir vergisi farkı....................1,269.600.-TL
(5.520.000 - 4.250.400)
Muhtasar beyanname vermek zorunda olan bu işveren , 1.269.600 lira olarak hesap edilen
gelir vergisi farkını, 1.2.1995 tarihinden itibaren ücretli (D)'nin ücretinden tevkif edeceği
vergiden mahsup edecektir. diğer bir ifade ile işveren, 1.2.1995'den itibaren ödeyeceği
ücretten mahsup edeceği vergi tutarını ücretli (D)'ye o ay içinde nakten ödeyecektir.
İşveren (C), ücretlinin Şubat ayı ücretinin gelir vergisinden mahsup ettiği vergiyi, ücret
bordrosunda ayrıca gösterecektir.
Mahsuba rağmen arta kalan kısım, müteakip ayların ücretinden kesilecek vergiden
mahsup edilecektir. Mahsup edilen bu tutar da o ay içinde ücretliye nakten ödenecektir.
UYGULAMA SIRASI
(RAKAMSIZ)
1- 8 aylık vergi matrahını toplayacaksınız, bu meblağ "yıllık gelir vergisi matrahınız olacaktır.
2- Bulduğunuz yıllık gelir vergisi matrahını %23 ile çarpacaksınız bulunan meblağ "yıllık
vergi matrahından indireceğiniz tutar"dır.
.
3- Bu indirimi yapabilmeniz için indireceğiniz tutarın 3 katı kadar belge toplayacaksınız

4- Aylık olarak kesilen gelir vergilerinin 8 aylık toplamını alacaksınız bu tutar "Yıllık kesilen
gelir vergisi toplamı"dır.
5- Yıllık gelir vergisi matrahından, yıllık vergi matrahından indireceğiniz miktar
düşeceksiniz. Bu meblağ "yeni vergi matrahı" olacaktır.
6- Yeni vergi matrahını; dilime giren vergi oranı ile çarpacaksınız, Bu "yeni verginiz"
olacaktır.
8- "Yıllık kesilen gelir vergisi toplamından" hesaplanan "yeni vergiyi" çıkardığınız zaman
"İade edilecek vergi iadesini" bulursunuz.
SONUÇ
Ücretlilerde yeni vergi iadesi (Özel Gider İndirimi) uygulamada bir çok sıkıntıyı da
beraberinde getirmektedir.
Sistem iyi anlatılamadığı için karmaşık ve zor görülmektedir.
Sıkıntı çekilecek en önemli konu yapılan harcamaların sınıflandırılmasıdır. Örneğin; bir
süper marketten alış veriş yaptığımızda aldığımız fiş de kırtasiye, giyim, gıda birlikte
olabiliyor. Ücretlinin bunu tasnif etmesi gerçekten zor olacaktır. Burada önemli olan alınan
belgenin indirime tabi olup olmadığıdır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı'nın bu konuda bir
tebliğ yayımlamasında büyük yarar vardır.

YENILEME FONU UYGULAMASI VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Hüseyin MERT
SMMM

I.

GİRİŞ

Amortismana tabi iktisadi kıymetler, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için iktisap edilen ve
bir yıldan uzun süreli kullanılan varlıklardır. Bu varlıklar satış amacıyla iktisap edilmezler.
Dolayısıyla bu varlıkların satışından doğan karlar, işletmenin esas faaliyetlerinden doğan
ticari karlardan farklı değerlendirilmelidir. Sabit varlık satışından doğan karların belli bir
kısmı enflasyon oranının yüksek olmasından kaynaklanan fiktif kardır. Bu kısım sermaye
değer artış kazancıdır. Bunun belirli bir süre vergi dışı bırakılması işletmenin varlıklarını
yenileyebilmesi olanağı sağlamak içindir. Bu yönde bir işlev yerine getirmek amacıyla
yenileme fonu uygulamasına mevzuatımızda yer verilmiştir. Yenileme fonu uygulaması ile
işletmelere bir oto- finansman olanağı sağlanmıştır.

II.

YENİLEME FONU

213 Sayılı V.U.K.'nun 328 ve 329'uncu maddeleri hükmü gereği amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin satılması veya hasara uğraması hallerinde varlığın satış değeri veya sigorta
tazminat değeri ile net aktif değeri arasındaki fark Dönem Kan veya Zarar hesabına geçilir.
Varlığın net defter değeri, aktif değerinden o varlıkla ilgili birikmiş amortismanın çıkartılması
suretiyle bulunur.
Yine yasanın ilgili hükümleri gereğince, satılan veya hasara uğrayan iktisadi kıymetlerin
yenilenmesi, işin mahiyetine göre zararı bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce
karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu taktirde satışları doğan kar veya tazminat
fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile
tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına ilave edilir.
Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına
eklenir. Bu esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar veya tazminat fazlası,
yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup
edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin
amortismanına devam olunur.
Yukarıdaki açıklamalar sonucunda
özetlenebilir:

yenileme fonu ayırabilmenin koşullan şöyle

1- Mükellefin Bilanço Esasına göre defter tutan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi
olması gerekir.
Yasal düzenlemede, doğrudan yenileme fonu uygulamasından Bilanço esasına göre defter
tutan mükellefler yararlanır ibaresi yoktur. Ancak genel muhasebe işleyişi, tekniği gereği
işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, yenileme fonu ayırma olanağından
yararlanmalar. Ayrıca her iki yasa maddesinde yenileme fonunun üç yıl bilançonun pasifinde
geçici bir hesapta tutulabileceği hükmü bulunmaktadır. İdari yargının da görüşü bu yöndedir.

(Danıştay 4. Dairesi 19.1.1982 Tarih ve E. 1981 /306-K. 1982/ 100 sayılı kararında işletme
hesabı esasında defter tutan yükümlünün yenileme fonu ayıramayacağına karar vermiştir) .
2- Yenileme fonu ayrılabilmesi için iktisadi kıymetin yenilenmesinin işin mahiyetine göre
zaruri olması veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilip teşebbüse geçilmiş
olması gerekir.
İktisadi kıymetin yenilenmesinin işin mahiyetine göre zorunluluk içermesi halinde her
hangi bir sorunun doğmayacağı açıktır. Ancak bunun açık olmadığı durumlarda yasa
işletmeyi idare edenlerce karar alınması ve teşebbüse geçilmiş olması zorunluluğunu
getirmiştir. Ancak bu konuda kararın nasıl alınacağı, belgelendirileceği ve teşebbüse
geçilmiş olunması konusunda yasada tam açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle
doğabilecek bir sorunun çözümünü kolaylaştırmak için idare edenlerce yazılı karar alınması
ve varlık alımı ile ilgili yazışmalarda bulunulması, teklif mektubu alınması vs. girişimler
yararlı olacaktır.
3- Fonun alımında kullanıldığı varlığın, satılanla aynı nitelikte bir varlık olması gerekir.
Fon ancak satılan iktisadi kıymetin yerine aynı nitelikte bir kıymet alımı amacıyla ayrılabilir.
Örneğin; Üretimde kullanılan bir makinanın yerine daha gelişmiş teknolojiye dayalı çalışan
başka bir makina alınabilir. Ancak onun yerine personelin taşınmasında kullanmak üzere
otobüs alınamaz.
4- Yenileme fonu üç yıl pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Yasal düzenleme yenileme
fonunun azami üç yıl yenileme giderlerinin karşılanması amacıyla pasifte geçici bir hesapta
tutulabileceği hükmünü getirmiştir. Ancak düzenlemede bu üç yıllık sürenin hangi tarihte
başlayacağı konusunda bir açıklık yoktur. Bu konuda uygulamada üç ayrı görüş öne
sürülmektedir:
a) Sürenin başlangıç tarihi olarak satın alma tarihinin esas alınması,
b) Satın alma yılını birinci yıl olarak kabul eden görüş,
c) Satın alma yılını takip eden yılı birinci yıl olarak kabul eden görüş.
Ancak yasal düzenleme satıştan doğan karın veya tazminat fazlasının yeni varlığın alımında
kullanılmak üzere üç dönem vergilendirilmeyeceğini getirmiştir. Dolayısıyla ilgili varlığın
alındığı yılı birinci yıl kabul eden görüşün doğru olduğu düşüncesindeyim.
5- Yenileme fonunun, alınan varlığın amortisman giderlerinden mahsup edilmesi gerekir.
Yenileme fonu, alınan varlığın yıl sonu hesaplanan amortismanlarından mahsup edilir.
Yenileme fonu tamamen mahsup edilene kadar yeni varlığın amortismanı giderleştirilemez.

III. MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
X Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aktifinde kayıtlı değeri 70 milyon TL, Birikmiş
Amortismanı 52.500.000.- TL olan üretimde kullanılan bir makinayı yenilemek amacıyla
20.5.1994 tarihinde peşin olarak 40.000.000.-TL'ya satmıştır. Yeni makina işletme tarafından
20.9.1994 tarihinde 90.000.000.-TL'ya peşin olarak satın alınmış olup ekonomik ömrü 5
yıldır. (KDV muhasebeleştirme işlemlerinde dikkate alınmamıştır).
Önce eski makinanın satış kaydını yapalım:

--------------------------------- 20.5.1 994 -------------------------100 KASA
40.000.000.257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
52.500.000.253 TESIS, MAKİNA VE CİHAZLAR
70.000.000.679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KARLAR
22.500.000.679.01 Sabit kıymet satışından
doğan kar
Makina satış kaydının yapılması
------------------------------------------------------------------------------Yenilenmek amacıyla makina satıldığına göre satıştan doğan karın yenileme fonuna alınması
gerekir.
--------------------------------- 20.5.1 994 -------------------------- ---679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KARLAR
22.500.000.679.01 Sabit kıymet satışından
doğan karlar
549 ÖZEL FONLAR
22.500.000.549.01 Yenileme Fonu
Sabit Kıymet satış karının
Yenileme Fonuna aktarılması
Şimdi yeni makinenin satın alınmasıyla ilgili kaydının yapılması;
--------------------------------- 20.09. 1994 -------------------------253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
90.000.000.100 KASA
90.000.000.------- NOLU fatura ile makine alımı
---------------------------------------------------------------------------Yeni satın alınan makinenin amortismanları yenileme fonu mahsup edilinceye kadar
giderleştirilemeyecektir.
4008 sayılı yasa ile amortismanın hesaplanmasında kısıt dönem uygulaması getirilmiştir.
Bu nedenle alındığı ay dahil olmak üzere o yılın bitimine kadar olan ay sayısı dikkate alınarak
amortisman hesaplanacaktır. Ekonomik ömrü 5 yıl olduğuna göre amortisman oranı
1/5:0,20'dir.
1994 yılı amortismanı 90 milyonx0,20x4/ 12 : 6.000.000.-TL
1995 yılı amortismanı 90 milyonx0,20
: 18.000.000.-TL
1996 yılı amortismanı 90 milyonx0,20
: 18.000.000.-TL
1997 yılı amortismanı 90 milyonx0,20
: 18.000.000.-TL
1998 yılı amortismanı 90 milyonx0,20
: 38.000.000.-TL
1998 yılı amortismanı 30.000.000.-TL' dır. Çünkü 4008 sayılı
yasa gereği itfa edilemeyen amortisman son yıl giderleştirilir.

A) 7/A SEÇENEĞİNE GÖRE;
1994 Yılı Amortisman Gideri
----------------------- ------- 31. 12. 1994 -------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 6.000.000.730.6 Amortisman Gideri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
6.000.000.--------------------------------- 31. 12. 1994 -------------------------549 ÖZEL FONLAR
6.000.000.549.01 Yenileme Fonu
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
6.000.000.730.6 Amortisman Gideri
-----------------------------------------------------------------------------1995 Yılı Amortisman Gideri
--------------------------------- 31.12. 1995 ----------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 18.000.000.730.6 Amortisman Gideri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
18.000.000.--------------------------------- 31. 12. 1995 -------------------------549 ÖZEL FONLAR
16.500.000.549.01 Yenileme Fonu
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
1.500.000.730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
18.000.000.730.6 Amortisman Gideri
--------------------------------------------------------------------------1996 Yılı Amortisman Gideri
--------------------------------- 31.12. 1996 -------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
18.000.000.730.6 Amortisman Gideri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
18.000.000.--------------------------------- 31. 12. 1996 -------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
18.000.000.730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
18.000.000.730.6 Amortisman Gideri
-----------------------------------------------------------------------------1996 yılında yapılan kayıtın aynısı 1997 ve 1998 yılında hesaplanan amortismanlar dikkate
alınarak yapılacak.

B) 7/B SEÇENEĞİNE GÖRE;
1994 Yılı Amortisman Gideri
--------------------------------- 31.12.1994 -----------------------------796 AMORTİSMAN VE TÜKENME
PAYLARI
6.000.000.796.03 Genel üretim gideri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
6.000.000.------- ------------------------ 31.12.1994 ----------------------------549 ÖZEL FONLAR
6.000.000.549.01 Yenileme Fonu
796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI
6.000.000.796.03 Genel Üretim Gideri
---------------------------------------------------------------------------1995 Yılı Amortisman Gideri
--------------------------------- 31.12. 1995 -------------------------796 AMORTİSMAN VE TÜKENME
PAYLARI
18.000.000.796.03 Genel üretim gideri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
18.000.000.--------------------------------- 31.12. 1995 -------------------------549 ÖZEL FONLAR
16.500.000.549.01 Yenileme Fonu
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
1.500.000.796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI
18.000.000.796.03 Genel üretim
---------------------------------------------------------------------------1996 Yılı Amortisman Gideri
--------------------------------- 31. 12.1996 -------------------------796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI 18.000.000.796.03 Genel Üretim Gideri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
18.000.000.-------------------------------- 31. 12. 1996 -------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
18.000.000.796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI
18.000.000.796.03 Genel Üretim Gideri
----------------------------------------------------------------------------1996 yılında yapılan kayıtın aynısı 1997 ve 1998 yılında hesaplanan amortismanlar dikkate
alınarak yapılacaktır.
C) YENİLEME FONUNUN KULLANILMAMASI
Şayet yenileme fonu üç yıl içinde kullanılmamış ise üçüncü yıl sonunda aşağıdaki kayıtlar
yapılacaktır:
------------------------------- 31. 12. 1996 ---------------------------549 ÖZEL FONLAR
22.500.000.549.01 Yenileme Fonu
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KARLAR
22.500.000.679.01 Sabit varlık satış karı

--------------------------------- 31.12.1996 -------------------------690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
22.500.000.679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KARLAR
22.500.000.679.01 Sabit varlık satış karı
---------------------------------------------------------------------------IV. SONUÇ
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere sabit varlık satışından doğan karlar yerine
aynı nitelikte bir varlık alınması zarureti olması veya bu yönde karar alınması koşuluyla üç yıl
vergilendirilmeksizin bilançonun pasifinde geçici bir hesapta tutulabilir. Yeni alınan varlığın
amortismanı yenileme fonundan mahsup edilir. Üç yıl içerisinde fon kullanılmaması
durumunda üçüncü yıl vergilendirilir.

TAKSİTLİ SATIŞLAR
İsmail KARAKÖYLÜ
SMMM
GİRİŞ
Taksitli satışlar, kampanyalı satışlar ve kapıdan satışlar günlük yaşantımızda sıkça
karşılaştığımız kavramlar. Öte yandan, Nama Satış ve bir organizasyon altında toplanılarak
"Kura Usulü" ile yapılan satışlara da rastlamak olası. Bunların bir bölümü Türk Ticaret
Kanunu hükümleri içinde açıklanırken, diğer bir bölümü de Borçlar Kanunu çerçevesinde
kalmakta ve uygulanmaktadır. Bir organizasyon içinde "kura ile teslim" bu kapsamdadır. Bu
inceleme, sadece taksitli satışlar kampanyalı satışlar ve kapıdan satışlar kapsamaktadır.
İnceleme iki genel başlık altında toplanacaktır. Birinci bölümde genel olarak taksitli
satışların tanımı, yasal konumu ve uygulama koşullan açıklanırken; ikinci bölümde
karşılaşılan sorunların vergi yasalar başta olmak üzere yasal çözüm yollan irdelenecektir.
1. BÖLÜM: TAKSİTLİ SATIŞLAR
Taksitli satışlar, basın ve yayım suretiyle halka duyurularak düzenlenen kampanyalı satışlar
ve kapıdan satışlara ilişkin satıcı ve tüketicilerin uymaları gereken kurallar, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nca 25 Mayıs 1994 tarih, 21940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren "Taksitli, Kampanyalı ve Kapıdan Satışlar Hakkındaki Uygulama Esaslarına Dair
TRKGM-94/2-3 Nolu Tebliğ"de ayrıntılar ile düzenlenmiştir.
Tebliğ hükümleri, taksitli satış basım ve yayım yoluyla kampanyalı satış ve kapıdan satışlar
ile bu satışlar yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
A- TANIMLAR:
Tebliğin 2. maddesinde, uygulamasında geçen kavramlar tanımlanmaktadır. Buna göre
tebliğin uygulanmasında;
Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı,
Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal satan gerçek veya
tüzel kişiyi,
Tüketici: Malı özel amaçlarla satın alarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,
Satış Fiyatı: Mal için tüketicinin ödeyeceği (ön ödeme, taksit tutarlar faiz ve ödemeler dahil)
toplam mal alış bedelini,
Sözleşme: Taksitli, kampanyalı ve kapıdan. satışlarda satıcı ile tüketici arasında düzenlenen
yazılı sözleşmeyi,
Ön Ödeme: Malın tüketiciye tesliminden önce tüketici tarafından satıcıya satış fiyatının
sözleşmede belirtilen oranda ödenen kısmını, tanımlamaktadır.
B- TAKSİTLİ SATIŞ TÜRLERİ:
Tebliğde taksitli satışlar üç bölümde düzenlenmiştir; Taksitli Satışlar, Kampanyalı Satışlar ve
Kapıdan Satışlar.
1- Taksitli Satışlar: Taksitli satış, bir veya birden fazla taksit ile satış fiyatının ödendiği ve
malın sözleşmenin düzenlendiği anda teslim edildiği satış türünü tanımlamaktadır.

Satıcı sözleşmeye konulması koşuluyla, tüketicinin borçlandığı tutarı önceden ödemesi
durumunda, ödenen miktara göre, gerekli faiz indirimini yapacaktır.
Malın tesliminin sözleşmenin düzenlendiği anda yapılması esas olmakla birlikte, sözleşme
sonrası teslimini kısıtlayan bir hüküm de tebliğde bulunmamaktadır.
Satıcının, taksitlerden biri veya birkaçının ödenmemesi durumunda kalan borcun tümünü
isteme hakkı;
1.1- Satıcının bu hakkını sözleşmede sakin tutması,
1.2- Satıcının tüm edinimlerini yerine getirmiş olması,
1.3- Tüketicinin birbirini izleyen iki taksidi ödemekte temerrüde düşmesi ve bu iki taksit
toplamının satış fiyatının en az onda biri olması,
Koşullarının oluşmasına bağlanmıştır.
2- Kampanyalı Satışlar:
Kampanyalı satış; gazete, radyo, televizyon ilanı ve sair yollarla halka duyurularak satış
kampanyasına iştirakçi kabul etmek suretiyle bir veya birden fazla taksit ile satış fiyatının
ödendiği ve malın gerek sözleşmenin düzenlendiği anda teslim edildiği, gerekse belli bir süre
sonra teslim edilmesi vaadiyle yapılan satış türünü tanımlamaktadır.
Kampanyalı satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal teslimatının zamanında yapılamaması, fiyat,
nitelik ve miktarında sözleşmeye aykırı davranılması durumunda; satıcı, bayi, acenta,
temsilci, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.
Malın sonradan teslimi koşuluyla yapılan her türlü satışlar, kampanyalı satış olarak
nitelendirilmese de, kampanyalı satış hükümlerine tabidir.
Satıcının, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi durumunda kalan borcun tümünü
isteme hakkı;
- sözleşmede yer alması,
- tüm edimlerin yerine getirilmesi,
- birbirini izleyen iki taksidin ödenmemesi ve bu iki taksit toplamının satış fiyatının en az
onda biri olması,
koşullarına bağlanmıştır.
Kampanyalı satışlarda, sözleşmede bulunması gereken hükümlerin yapılacak ilanlarda
açıkça gösterilmesi zorunlu tutulmaktadır.
Ön ödeme tutarı, sözleşmede aksine hüküm konulmadıkça, malın satış fiyatının % 40'ından
fazla olamayacaktır.
Bir veya birden fazla taksitlerle tahsil olunan ön ödeme ile mal teslim süresi hiçbir şekilde 12
ayı aşamayacaktır. Ön ödeme, belirtilen süreden önce tamamlandığı takdirde, malın teslimini
ön ödemenin bitimini izleyen 30 gün içinde yapılacaktır.
3- Kapıdan Satışlar:
Kapıdan satış, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında, önceden mutabakat
olmaksızın yapılan ve değeri 500.000.- Türk Lirası'nı aşan tecrübe ve muayene koşullu satış
türü olarak tanımlanmaktadır.
Kapıdan satışlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar, malı kabul
veya hiçbir gerekçe göstermeden reddedebilir. Satıcı almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı

ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma
bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile ulaşması veya bizzat
teslimini izleyen 10 gün içerisinde, tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içinde de malı geri
almakla yükümlü tutulmuştur. Satıcı, bu süre içerisinde mücbir sebep göstermeksizin malı
teslim almazsa, mal üzerinde hiçbir hak iddia edemeyecektir.
Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise,
kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlü tutulmuştur. Ancak,
malın tüketicinin zilyedinde bulunması, başlı başına bir değer azalmasını ifade etmeyecektir.
Malın iadesi imkansızlaşmış veya iade amaca aykırı hale gelmişse, tüketici bu maldan
sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür. Ancak, satıcının malı
işyeri dışında satışa sunması, teamül, ticari örf veya âdetten ise bu madde uygulanmayacaktır.
Öte yandan, tüketicinin temerrüdü halinde, taksitle yapılan satışlara ilişkin hükümler de
uygulanacaktır.
Kapıdan satışlarda düzenlenecek sözleşmede diğer koşullara ek olarak; "Tüketicinin hiçbir
hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün
içerisinde malı reddederek alım-satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma
ihbarının satıcıya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de, tüketicinin vermiş olduğu bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü
belgenin satıcı tarafından iade edileceği" ibaresinin yer alması zorunluluğu getirilmiştir.
4- Ortak Hükümler:
4.1- Sözleşme Zorunluğu:
Bu tebliğ kapsamındaki satışlarda, tüketici ile satıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılması
zorunlu olup, sözleşmede bulunması gereken asgari şartlar belirtilmiştir. Buna göre
sözleşmede;
- tüketicinin ve satıcının adı veya unvanı, adresi,
- sözleşme tarihi,
- malın peşin fiyatı,
- malın satış fiyatı,
- faiz miktar, faizin hesaplandığı yıllık oran ve öngörüldüğü takdirde gecikme faizi oranı,
- ön edeme tutarı veya tutarları,
- taksit ödeme tarih ve tutarlarını gösterir ödeme planı,
- malın teslim tarihi ve şekli, kampanya satış bitiş tarihi, mut- laka yer alacaktır.
Taksitli kampanyalı ve kapıdan satışlarda, sözleşmede belirlenmiş bulunan satış fiyatı
hiçbir şekil ve şartta arttırılamayacaktır.
Ancak kampanyalı satışlarda, sabit fiyatı dışında satış yapıldığı takdirde, bu hususun
yapılacak ilanlarda ve sözleşmelerde açıkça belirtilmesi gerekecektir. Satış
sözleşmelerinde ve yapılacak ilanlarda satışların bu tebliğ hükümlerine uygun olarak
yapıldığı hususu açıkça belirtilecektir.
Yine bu tebliğ hükümlerine göre yapılan satışlarda, ön ödeme veya taksit tutarları kıymetli
evraka bağlandığı takdirde, tüketicinin tanzim edeceği kıymetli evrak tutarı hiçbir şekilde
malın satış fiyatını geçemeyecektir.

4.2- Bilgi Verme Zorunluluğu:
Tebliğ kapsamındaki satıcılar, istendiğinde bu tür satışlarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı veya Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne
vermekle yükümlü tutulmuşlardır.
4.3- Sorumluluk:
Bu tebliğe aykırı hareket edenler hakkında, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde,
T.C.K.'nun 526.'ncı maddesine göre cezai kovuşturma yapılır.
4.4- Denetim:
Denetim, Bakanlık Müfettişleri ve Kontrolörleri ile görevlendirilecek diğer personel
tarafından yapılacaktır.
II. BÖLÜM: SORUNLAR VE ÖNERİLER
A- Nama Satış Yapanların Durumu:
Bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi adına, ancak başkası namına
pazarlama biçiminde iş yapanların; işin sürekli olması durumunda Gelir Vergisi Yasası'nın 2
ve 37. maddeleri uyarınca, Gelir Vergisi yükümlüsü olacakları tartışmasızdır. Ancak, bir
işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlar ise, ücretli konumundadırlar. Öte
yandan, süreklilik kazanmaksızın, işverenin denetimi dışında, kendi adına, başkası namına
satış yapanların, Gelir Vergisi Yasasının 9. maddesinde sayılan "Esnaf Muaflığı"ndan
yararlanmaları belirli koşullara bağlanmıştır. Buna göre, esnaf muaflığından yararlanma:
- Yapılan işin, GVK 'nun 9. maddesinde sayılan işlerden olması,
- Sözü edilen işleri yapanların 48'inci maddede yazılı hadlerin (alış, satış tutarlar ve hasılat
hadleri) yansını aşmaması,
- GVK' nun 9. maddesinde sayılan işlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine
devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması, koşullarına bağlanmıştır.
Nama satış yoluyla "kitap satanlar", bir işverenin denetiminde, belirli bir işyerine bağlı
olarak çalıştıklarında "ücretli"; Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine sürekli ve bağımlılık
arz edecek şekilde çalıştıklarında "yükümlü" olacaklardır.
Öte yandan, süreklilik ve bağlılık oluşturmaksızın, 48. maddede yazılı hadlerin yarısının bir
yıl içinde aşılmaması durumunda esnaf muaflığının doğabileceği düşünülebilir. Bu
düşünce çerçevesinde, 94. maddenin 13. bendi uyarınca, Gelir Vergisi ve Fon Payının
kesilmesi zorunlu olacaktır. 3946 sayılı yasayla, GVK' nun 94. maddesinde yer alan tevkifat
oranlarını , "...ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına veya ödemenin
konusunun emtia veya hizmet alımının birlikte olmasına göre, farklı oranlar... "da
saptamaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Kişisel görüşümüz; nama satış yoluyla bir komisyon karşılığı kitap satanlara, anketörlere,
tanıtımcılara veya benzeri işleri yapanlara yapılan ödemelerin; alanlar açısından "esnaf
muafiyeti" hükmünden yararlanması, olanaklı görülmektedir. Ancak, münhasıran gezici
milli piyango satıcılar gibi tanımlanmamış olmaları sorunun çözümünü güçleştirmektedir.
B- Eski Mal İadeli Kampanyalar:
Günümüzde otomotiv ve beyaz eşya imalatçılarının güvencesinde "eskiyi getir, yeniyi
götür" şeklinde özetlenebilecek kampanyalı satışlar düzenlenmektedir. Bu tür satışlarda
müşteri, elindeki kullanılmış eşyayı, kampanyaya katılan firmaya getirdiğinde, eski eşya
peşinata sayılarak yeni emtea verilmektedir. Konuyu bir örnekle açıklamak gerektiğinde:

Örnek 1: Müşteri Bay Tüketici, evindeki kişisel televizyonunu, kazanç sağlama amacı dışında
"eskiyi ver, yeniyi götür" kampanyasına katılan A firmasına 3.500.000.- lira bedelle peşinata
sayılmak üzere vermiş ve karşılığında 43.500.00.- lira değerinde bir TV almış, kalan borcu
için de 5.000.000.- lira tutarında 8 adet senet imzalamıştır. Firma, aldığı eski TV karşılığında
Gider Pusulası düzenlemiş, ancak Bay Tüketici, kazanç sağlama amacı dışında işlem
yaptığından, GVK' nun 94.'ncü maddesinin 13 numaralı bendi uyarınca % 5 Gelir Vergisi ve
% 7 Fon Payı kesilmemiştir. (Yasada, kazanç sağlama amacı ve kazanç sağlamadan söz
edilmezken, 172 seri numaralı GVK Genel Tebliğinde stopaj, bu iki koşula bağlanmıştır.
GVK' da, gelire giren sair kazanç ve iratlar; değer artış kazançları ve arızi kazançlar olarak
tanımlanmıştır. Firmanın, hangi mal teslimlerinde, malı teslim edenin arızi kazanç
sağladığını bilme olanağı yoktur. Tebliğde şahsilik ve çokluk örnekleri verilmektedir.)
Firmanın kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır:
/

120- ALICILAR
121- ALACAK SEN
391- HES KDV
600- Y.İ. SATIŞLAR
- FT Düzenlenince
/
153- TİCARİ MALLAR
120- ALICILAR
- Eski TV iade Alındığında

3.500.000.40.000.000.-

3.500.000.3.500.000.-

/
Örnek 2: Bay C, şahsi eski otomobilini kampanyaya katılan bayiye vererek, yerine 95 model
bir otomobili 470 milyona almış, üstünü de banka kredisiyle ödemiştir.
/
153- TİC MALLAR
190.174.000.120- ALICILAR
180.000.000.360- ÖD.VERGİ/FON
19.174.000.01- Sorumlu Sıf.
01-GV: 9.508.000.02-FP:
666.000.- Eski araba alındığında
/
120- ALICILAR
180.000.000.100- KASA
290.000.000.391- HES KDV
382.113.000.600.- Y.İ. SATIŞLAR
87.887.000.- Satış yapıldığında
______________________ / _________________________________
Beyaz ve kahverengi eşyaların kar amacıyla satışı veya kampanyada iadesi ticari amaca
yönelik olmamasına karşın, otomobillerin şahsi eşya olması, kazanç sağlanmasını
engellemeyecektir. Bu nedenle ileride mali sorunlarla karşılaşma riskini ortadan kaldırmak
için GV stopajı ve fon payı kesilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
SONUÇ:
Ekonomi dünyasında, gelişime koşut olarak farklı satış türlerinin ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Özellikle yayın dünyasında, ansiklopedi ve dil eğitimi kitaplarının kapıdan

satış yoluyla yapılması oldukça yaygındır. Ancak kitap satıcılarının yasal durumlarının
açıklığa kavuşması, idareye vergi kazandırmakla kalmayıp, kuşkuları da ortadan
kaldıracaktır.

- ÖZELLEŞTİRME MÜMKÜN MÜ? DOĞRU MU?
-IIArslan BAŞER KAFAOĞLU
YMM
Geçen yazımızda "özelleştirme" konusundaki Anayasa Mahkemesi kararının esas alarak
"özelleştirme"nin mümkün olup olmadığını irdelemiş ve şu sonuca varmıştık: Hükümetin
istediği biçimde bir özelleştirme mümkün değildir.
Ancak hükümet Anayasa Mahkemesi'nin gösterdiği sakıncalar giderecek bazı kayıtlar
koyarak bu eksikliği giderme yoluna gitmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin bir yasayı
incelemeye alması, bilindiği gibi, bazı koşullara bağlıdır. Bir yasanın Anayasaya uygun olup
olmadığının Anayasa Mahkemesi'nce incelenebilmesi için ya Ana Muhalefet Partisi'nce ya da
en az 91 milletvekilince Yüce Mahkemeye dava açılması gerekmektedir. Böyle bir koşul
oluşmadıkça bir yasa uygulamaya girer. Bir de uygulama sırasında bir ihtilaf halinde bir
kaza merci nin davada bir tarafın iddiasını ciddi bulması sonucunda da dava Anayasa
Mahkemesi' ne gelebilir. Ancak şimdiye kadar ki deneyimler, bu gibi durumlarda söz konusu
yasanın iptali halinde bile, ortaya "kazanılmış haklar" çıkmakta ve çoğu durumda "iş işten
geçmiş" olmaktadır.
Hükümetimizin sayın Başkan ve Mümtaz Soysal dahil bütün üyeleri yasayı çıkarmada ve
hızla uygulamada kararlı görmemektedir. Ana muhalefet bu yasayı engellemeye baştan
karar vermiştir. Tasarıya tek muhalif görünen Refah Parisi'ne gelince, bu partinin milletvekili
sayısı (39 milletvekili) elverişli olarak 91 milletvekili imzasının toplaması zor olduğu gibi, bu
partinin hep bilinen "ne yapacağı önceden kestirilemez" durumu karşısında özelleştirmenin
yasa olarak BMM' den geçmesi ve hızla uygulanmaya başlayacağı gerçeği karşımızdadır.
Bu nedenle hukuksal bir engellemeden umudumuzu kesmiş olarak BMM ve hükümeti
uyarmadan başka yapacağımız şudur; burada her şeye karşın bu uyarı yapacağız:
1) Bu yasa Türkiye gerçeklerine ve dava açılmasa bile unutulmaması gerekir ki- Anayasamıza
temelden aykırıdır. Bu nedenle uygulanmasında karşısına büyük engeller çıkacağı
unutulmamalıdır.
2) Halkımızın çoğu "özelleştirme"yi istemiyor. Yapılan kamuoyu araştırmaları, bunca medya
baskı ve propagandasına karşın, halkımızın hala "özelleştirme" ye iyi bakmadığını
göstermektedir. Bu demektir ki, özelleştirme yasasını çıkaran BMM ve hükümet, halk
istemine karşıt düşünmektedir. Hem hukuk sistemine ve hem de halkımızın istek ve
eğilimlerine karşı olan bir yasadan da kimse hayır beklemesin.
Yine de bu uyanlarımıza kulak verileceğini umuyoruz. O vakit işi başta çalışanlar (kamu
çalışanlar, işçiler ve sendikalar) olmak üzere kamuoyunun ve ülke insanlarının tepkisine
bırakacağız. Ve geçen sayıda çıkan 1 nolu yazının sonunda belirttiğimiz gibi
"özelleştirme"nin doğru olup olmadığının araştırılmasına bırakıyoruz.

-I"Özelleştirme"de estirilen KİT'lere karşı havada kullandığı en önemli sav, KİT'lerin her dört
günde 1 trilyon lira zarar ettiği yolundaki yoğun suçlamadır. Evet bu "suçlama" sık sık, "her

gün 250 milyar lira zarar" şeklinde, her zaman her yerde söyleniyor.
Aslında KİT'lerin dört günde 1 trilyon, ya da her gün 250 milyar lira zarar ettikleri, çok büyük
bir abartmadır. Bu abartma ve hesap hatasını çok yazdık ve radyolarda, TV konuşmalarında
çalışanların düzenlediği panellerde anlattık. Ama dinleyen olmadı. Bu nedenle savımız
saklı kalmak üzere, bir an için doğru kabul ederek, KİT'lerin her gün 250 milyar lira zarar
ettiğini veri olarak ele alalım. Doğal olarak milyar lira, bireyin kafasında büyük paradır. Hele
"250 milyar lira zarar ediyorlar" denince, karşıdakinin kafatası atıyor. "Öyleyse kapatılsın,
satılsın" yanıtı geliyor.
Oysa kamu harcamaları ve bütçelerde "Milyar"ın önemi kalmamıştır. Ek ödeneklerle birlikte
1994 Bütçesi 800 trilyon lira, ya da başka deyimle "Sekiz yüz bin milyar lira"dır. 1995 yılında
ise bütçe giderleri " 1.300 Trilyon" veya "Bir milyon üçyüz bin kez MİLYAR" olacaktır.
Başka şekilde ifade edelim: 1994'te harcanan bütçe fonları her gün "ikibin milyar" lira ve
1995'te ise her gün "dört bin milyar" liradır. Yılda değil günde 2.000 veya 4.000 milyar
liranın, nerelere harcandığını şimdilik bırakalım, her gün 4.000 milyar lira harcayan bu tutar
ile halka hangi hizmetler verileceğini anlamaya çalışalım:
- Daha ucuz elektrik, sulama suyu ve daha ucuz gübre...
- Daha ucuz kömür, daha ucuz taşıma (Banliyö trenleri, şehir hattı vapurları vb.) ve
haberleşme...
- Tarımda üreticinin ezilmemesini engelleyen ya da hafifleten fiyat desteklemeleri...
Yani bu zararlar birkaç yüz bin işçi ya da memur tarafından değil, milyonlarca tarım
üreticilerine, tüketiciye yardımlar olarak kullanılmaktadır. Heder olan değer değildir, bir
boşuna yapılan harcama değildir. Aslında her gün 250 milyar zarar varsa bile bu 1994'te 2.000
ve 1995 bütçesinde 4.000 milyarlık kamu harcamasının dışında ve bununla elde edilen sosyoekonomik faydalar düşünülürse bütün bir KİT sistemini temelden yıkma gibi felaketli bir
sonuca neden oluşturamaz.
Hükümet eğer "Milyar Lira" olarak bazı giderlerin böylece anılmasından hoşlanıyorsa, biz de
bazı sayılar verelim:
- Askeri harcamalar bu yıl her gün 600 milyar lira olacak. Gelecek yıl bu rakam 1.000 milyar
lira olacak.
- Daha önemlisi iç borç faizlerine harcanan para her gün 800 milyar liradır. Gelecek yıl,
1995'te bu rakam 1.500 milyar lira olacaktır.
Kaldı ki KİT'lerin her gün 250 milyar lira, ya da yılda 91 trilyon lira değildir. 91 veya 95
trilyon lira 1995 bütçesinde KİT'lerin finansman açığıdır. Bilindiği gibi, özellikle bizim gibi
yıllık fiyat artışının % 120'yi aştığı bir ülkede özel olsun, kamusal olsun ticari firmalar, hatta
hiç yatırım yapmasa da, finansman açığı verir. Çünkü, sattığı malların bedeli ile üretim (mal
veya hizmet) giderlerini karşılayamaz. Mecbur olur dışardan kaynak sağlar. Bunu sağlama
biçimleri çeşitlidir. Bizde en önemli karşılama biçimi, banka kredileri sağlama ve sermaye
artırımıdır (kar dağılımı yoluyla sermaye artırımı elbette buraya girmez). İşte, 1995 yılındaki
KİT'lerin finansman açığının içinde şu unsurlar vardır:
a) KİT'lerin "görev zararları", yani hükümetin KİT'lere verdiği yönerge ile tarifelerin sosyal
amaçlarla düşük tutulduğu için doğan zararlar dolayısıyla hükümetin düşük tarife farkını
karşılayan (tazminatlar gibi) ödemeler,
b) KİT'lerin bazılarına Hazine' nin sermaye artırım ödemesi
c) KİT projelerine Hazine' ce veya Hazine kefaletiyle alınmış krediler,

d) Çeşitli proje ve işletme kredileri.
Doğal ki böyle beliren ve içinde zararda bulunan KİT açıkları, KİT zarar demek değildir.
Bu nedenle KİT'lerin finansman açığını zarar diye göstermek ve hele bunu bilerek yapmak,
herhalde görevi gereği yurttaşa "doğru bilgi veren" ciddi kişilere yakışmaz. Hele kamu
açığının büyük kısmının KİT'lerden geldiğini orada burada anlatmayı nasıl nitelemek
gerektiğini okuyuculara bırakıyorum.

-IIKİT'lerin özelleştirilmesi savunulurken dünyanın her yerinde özelleştirmenin yaygın olduğu
öne sürülüyor. Bu da abartmadır. Borçlarının yığılmasıyla şaşkın hale düşen Güney
Amerika ülkeleri bir yârı bırakılırsa, bütün KİT'lerini (ve BİT' lerini yani Belediye iktisadi
işletmelerini) satılığa çıkarmış az gelişmiş ülke yoktur. Bugün gelişme hızı her vesile ile
övülen Güney Kore ve' Uzak Doğu 'nun kaplanlarında kömür, elektrik kurumları; tekelci
devlet kuruluşlarının elindedir. Bağımsız, borçları dolayısıyla ekonomik kaderini IMF (ve
ikizi Dünya Bankası) ile belirlenen ülkeler dışında özelleştirme yapan gelişme yolundaki ülke
yoktur. Örneğin, Hindistan, Mısır, Endonezya gibi ülkelerde böyle bir şey yoktur.
Özelleştirme, Doğu Avrupa ülkelerindeki moda ve öncü fikir olma durumunu da yitirmiştir.
Doğu Almanya, Federal Alman Cumhuriyeti'ne katıldıktan sonra, bu ülkedeki kamu
işletmelerinin özelleştirilmesinde ise tamamen ideoloji rol oynamıştır. İngiltere'de
özelleştirme modası tersine dönmüştür. Muhafazakar Parti Avam Kamarası grubunun önemli
sayıda milletvekilinin Hükümete verdiği ihtarla, Posta yönetiminin özelleştirmesi
durmuştur. Şimdi iktidar partisi kulislerinde "özelleştirme" yerine "özerkleştirme"den söz
ediliyor.
Özelleştirmenin ekonominin her derdine çare olarak gösterilmesinde özel ellerde karın
ortağı, KİT'lerin gereksiz yere adam istihdam ettikleri, KİT'lerin siyasal emellere alet
edilmeleri gibi gerekçeler de var. Bunları da kısaca yanıtlayalım.
KİT'lerin zarar ettiği, durmadan ve özel ellerdeki eşdeğer kuruluşlara göre daha verimsiz
çalıştığı, çok kolay varılmış yazgıdır. Birçok KİT, özel kesim kurumlarının ulaşamayacağı
düzeyde kar edebilmiştir. Bunlardan örneğin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1993 yılı
kan özel kesim bankalarının hepsinden her türlü ölçüyle yüksektir. Öte yandan, 1988 yılına
kadar en yüksek kar gösteren sanayi kuruluşları KİT'ler idi. Bir AL-PET, bir EREĞLİ
DEMİR ÇELİK özel kesim firmalarını çok geride bırakan karlar elde etmişlerdir.
Aslında Türkiye'de 500 büyük kuruluşun, kendi iştigal alanlarında doyurucu kar elde ettiği
söylenemez. Bu firmalara dair verilerin gösterdiği bu kuruluşların gayri safı gelirlerinin yüzde
10-52'sini kendi asıl çalışma alanlar dışında elde ettiğini belirtiyor. Aslında bugün sanayi
kuruluşları ihracat dolayısıyla aldığı avanslar, devlet sübvansiyonları (bu sübvansiyonların ne
kadar olduğu hiçbir istatiğe konulmaz) bankalardaki kısa vadeli birikimleriyle becerdikleri
"REPO" lar, Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları faizleri, hisse senedi ve taşınmaz mal
gelirlerinden topladıkları kaynaklar olmasa ayakta kalamazlar.
- Fazla adam çalıştırma konusuna gelince, bu konuda da haksızlık edilmektedir. Çünkü,
1982'den bu yana KİT'lerin çalışanların kadrolarında ciddi bir kabarma olmamıştır. Aksine
birçok KİT'lerde işçi çıkarılması olgusu ve gerçeği vardır. Sadece TEK ve Telefon
(komünikasyon) alanında ve ciddi şebeke ve hizmet genişlemesine paralel olarak çalışan sayı
artmıştır. Birçok haber asılsız yere yayılmaktadır. Özellikle Zonguldak kömür madenlerinde
yer üstünde çalışanların, yer altında (üretimde) çalışanların sayısının üç katı olduğu haberi,

çok asılsız ve gerçekle ilgisi bulunmayan bir iddiadır. Aslında yer altında çalışanlar, yer
üstünde çalışanların iki katıdır.
- Her siyasal partinin KİT kadrolarına yeni insanlar yerleştirdiğine gelince, bu da
gerçek dışı iddiadır. KİT'lerde çalışan personelin ortalama kıdemi 12 yıldır. Eğer her gelen
siyasal parti adam yerleştirmiş olsaydı, bu kıdem ortalaması bu düzeyde olmazdı. Partilerin
KİT'lerin her birine yönetim kurulu üyesi olarak 5 kişi atadığı doğrudur. Siyasal partilerin
KİT'lere atamaları da burada kalmaktadır (aslında bunu da "siyasetçi eskileri" yerine
uzmanlardan atasalar daha iyi). Yani böyle atamalar dışında kadro şişirilmesi, hiç olmazsa
1980'den bu yana, önemli ölçüde yoktur.

-III1) KİT'lerin yığın halinde satılması, bunlara alıcı bulma güçlüğünü beraberinde
getirecektir. Bu nedenle ister istemez "ölmüş eşek fiyatı" denilen fiyatlarla KİT'ler elden
çıkacaktır. Doğrusu yazık olacaktır. Bu korkumuz dayanaksız değildir. Bu güne kadar satılan
(özelleştirilen) KİT'lere ödenen paralar, özelleştirmeye yapılan giderleri bile karşılayamıyor.
Bazı KİT'ler ya da KİT ortaklıkları arsa payı bedellerine ulaşmayan bedellerle ona buna
peşkeş çekilmiştir.
2) Böyle ucuz bedellerle alınacak bu tesislerde, birçok tesis şimdiki işleriyle değil, konut
yapımı vb. gibi alanlarda kullanılacaktır. Örneğin Lüleburgaz'da bir YEM tesisinin 33
milyar liraya, İstanbul YEM tesisinin ise 117 milyar liraya bir "Otomobil galerisi" ne satıldığı
bilinmektedir. Bu galericinin bu tesisleri kendi çalışma alanında tutacağını sanıyorum.
Böylece bir bakıma ekonomide sanayi alanındaki bir çok üretici güçlerin, spekülatif alanlara,
konutlaşmaya doğru yayılacağını tahmin etmek zor değildir.
3) Özelleştirme ile yatırım hacmi daralacaktır. Buna şöyle anlatalım:
- Satış ulusal bir girişimciye yapılırsa, o girişimci Türkiye'de zaten kurulmuş bulunan bir
fabrikayı satın alacaktır. Yani fiziksel olarak yatırım artmayacaktır. "Pekiyi özelleştirme
gelirleri ne olacak?" diye sorulabilir. Bu gelirler:
a) Önce özelleştirme giderlerine,
b) Özelleştirilen veya kapatılan KİT'lerin işten çıkartılına dolayısıyla hak kazandıkları
tazminatlara,
c) Bunlardan artarsa mevcut KİT'lerin bazılarının düzeltilmesine değil, bütçe açıklarına
gidecektir.
- Satış Borsa' da yapılırsa yine fiziksel yatırım artmayacaktır. Yabancı Sermaye' ye satış
yapılırsa ne olacağını, satılan KİT'in çeşidine göre inceleyelim.
- Yüksek teknoloji alanında bir satış ise olacakları Dışişleri Bakanı Mümtaz SOYSAL' ın 13
Kasım 1994 günlü Hürriyet gazetesinde yayınlanan yazımızla açıklayalım (Ek. 1). Özellikle
şu satırlar, özelleştirme tasarısında imzası bulunan bir BAKAN için ne acı:
"Resim herhangi bir grup fotoğrafı kadar neşeli, şen, şakrak... dudaklarda gülücükler, kızlı
erkekli, müthiş bir dostluk ve dayanışma havası.
Alcatel Bell şirketinin Belçika'daki araştırma laboratuarında çalışan Türkiye 'li elektronik
mühendisleri.
Özelleştirme adı altında yapılan o talihsiz hisse satışı olmasaydı, başka arkadaşlarının da
katılımıyla çok daha kalabalık, kendi şirketlerinin, yani TELETAŞ' ın laboratuarlarında
çektirmiş olacaklardı.

Ama TELETAŞ, artık yüzde 65 hissesini elinde bulunduran bir yabancı şirketin yan kuruluşu
olmaktan başka bir şey değil..."
Kadim dostum Mümtaz SOYSAL' ın içinde bulunduğu hükümetin başı, telefon ve elektrik
laboratuarlarımızı TELETAŞ (ve de NETAŞ) laboratuarlar ve çalışanlar gibi, yabancı
tröstlerin emrine verme sevinç ve heyecanı içindeler.
4) Yukarıdaki örnek, TELETAŞ örneği KİT'lerin Türkiye Sanayi 'ne getirdikleri, ama
nankörce akıldan çıkarılan bir niteliğini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de hangi alana devlet
dört elle sarılmışsa, o alanda yenilmez bir 'Türkiye 'li teknoloji ortaya çıkmıştır. Tekstil
böyledir, cam ve züccaciye böyledir, deri sanayi böyledir. Teknolojimiz bu alanlarda dışarıyla
yarışmayı olanaklı kılıyorsa, bunun nedeni oralarda ilk sanayi açılışlarının KİT'lerle
başarılmış olmasıdır. Devlet girdiği her alanda sağlam bir şekilde, sanayinin alt yapısına önem
vermiştir. Bir de devletin girmediği, ama ulusal kaynakların avuç avuç harcandığı
otomotiv endüstrisine veya oto lastiği endüstri dallarına bakın! Buralarda ulusal bir teknoloji
kurulabildi mi?
Devletin kurduğu yeni ve son teknoloji alanı telekomünikasyon idi. Bunu TELETAŞ ve
(çoğunluk payı PTT'ye ait olan) NETAŞ temsil ediyordu. İkisi de "özelleştirme" serüveni ile
elimizden çıktı. Devletin ülkemize getirdiği, ikinci bir yüksek teknoloji alanı PET-KİM,
bugünkü özelleştirmenin [telekomünikasyonda son Türk bayrağı dalgalanan TELEFON
YÖNETİMİ ile birlikte) hedef tuttuğu ilk kuruluşlardır.
Devletin sanayiden çekilmesiyle, ülkemiz teknolojik gelişmeden elini ayağını çekmiş
olacaktır. Teknolojiden elimizi ayağımızı çekmek demek ise, ne kadar globalleşmeyi sevsek
(!) dünyada ikinci sınıf devlet olmayı kendi irademizle tercih etmemiz demektir.
Para ele geçer, harcanır, gider... Ama devlet eli olmadıkça Türkiye sanayi kuruluşları ne kadar
kazançlı olsalar, dışarıdaki kuruluşların Türkiye şubesi olmadan ileri gidemez.
5) Son günlerde Ankara Belediyesi, BOTAŞ ve hükümet arasındaki tartışmayı
hatırlayalım. Ankara Belediyesi BOTAŞ' a 1 trilyon lira tutarındaki alacağını ödememiştir.
BOTAŞ, bu ödemenin yapılmasının aksi halde Ankara şehrinin elektriğinin kesileceğini
beyan etmiş, ihtar etmiştir. Ama hükümet araya girerek bu ödemenin yapılmamış olması
halinde bile, gazın kesilmemesini BOTAŞ' tan (bir KİT olduğu için) istemiştir. Eğer
BOTAŞ bir özel kesim firması olsaydı, daha bu alacak böylesine büyümeden Ankara'nın
doğal gazını keserdi. Aslında bu 1 trilyon bir KİT'in bir belediyeye yaptığı sübvansiyondur.
Çok güvenliyim ki, BOTAŞ' ın başka belediyelerden de alacakları vardır.
Bizde hep KİT'lerin devlet tarafından akçalı desteğine değinilir de, KİT'lerin devleti ve
belediyeleri sübvansiyonundan hiç söz edilmez. Bizim TPAO'da (Türk Petrolleri A.Ş.)
çalıştığımız sırada en büyük sorunumuz, Milli Savunma Bakanlığı'na verilen akaryakıtın
parasını tahsil edemeyişiydi. O zamanlar TPAO kan devlet bütçesinin % 10'u dolayındaydı.
Ve belki de 500 büyük firmanın karları toplamına eşitti. Buna karşın TPAO, Milli Savunma
(ve bunun yanında devlet dairelerinin çoğundan) alacaklarını tahsil edemediğinden, kaynak
sıkıntısı çekerdi. Düşünün ki, Boru Hattı ve Yarımca Petro -Kimyası'nın yatırımlar da TPAO
tarafından yürütülürdü. Yani o zamanki KİT yatırımlarının % 20'si, Türkiye Petrolleri A.O.
tarafından yapılır ve devlet olsun, belediyeler olsun, borçlarını TPAO ve Petrol Ofisi'ne
ödemezlerdi.
Ben şimdi de durumun farklı olmadığını görüyorum. Zaman zaman AKTAŞ, karayollarının
borcu nedeniyle Boğaziçi veya Fatih köprülerinin elektriğini kesmekte, makamların işe el
koymasıyla elektrikler açılmaktadır. Bir ara İstanbul'da, aynı nedenle okulların elektriğinin
kesilmesinden söz edilmişti. Ben petrol, elektrik, doğal gaz, telefon faturalarının
birçoğunun ödenebildiği kanısında değilim. Hele bütçenin hemen tamamının Güneydoğu

asayiş harcamaları ve iç borca gittiği bu günlerde Hazine bu "bedava finansman"ı ihmal
etmez.
Sözün kısası, bu bütçe ile, bütçe giderlerini artırıp devletin bu hizmetlere ödemelerinin
yapılmasını sağlamadan özelleştirme yapılamaz. Bir özel şirket, Boğaziçi köprülerinin,
okulların, belediyelerin borçlarının bu kadar kabarmasına tahammül edemez. Elektriğini,
telefonunu, doğal gazını derhal keser.
Önümüzdeki özelleştirme uygulamalarında, ya devlet ve belediyeler özelleştirme sırasında bu
borçlarını "devralan" firmaya ödeyeceklerdir. Yani "özelleştirmeden gelmesi beklenen"
fonlar azalacaktır. Ya da bu zorunlu kesintilerden dolayı bir kargaşa alır yürür.
6) KİT'ler Anadolu'da uygarlığın ve sanayi dönemi kültürünün yayılmasını ve nüfusun belli
bölgelerde yoğunlaşarak altyapı hizmetlerinin bugünkü kadar olanaksız hale gelmesini
engellemişlerdir. Bir Nazilli, bir Kırıkkale, bir Karabük, bir Malatya ve hatta Kayseri, büyük
Atatürk'ün geleceği görerek sanayi Anadolu'ya yaymak sonucu bugünkü durumları
kazanmışlardır. Siz bakmayın cicili bicili özel kesimin bugünkü görünüşüne, özelleştirme
ve Devletin sanayi ve hizmet kesiminden çekilmesiyle, Bolu'nun doğusunda yatırımlar
duracak, nüfus dağılım dengesinin bozulmasıyla İstanbul, Bursa, İzmit gibi kentlerin hatta
bunun yanında İzmir, Adana ve Diyarbakır kentlerinin altyapı hizmetleriyle başa çıkılması
olanağı kalmayacaktır. Kaynak ve birikimlerinizin çoğu bu anlamsız, saçma nüfus
birikimlerinin en ivedi ve kaçınılmaz gereksinimlerini (temiz hava, temiz su gibi)
karşılanmasına harcanacaktır. Bir yandan Anadolu ıssızlaşacak, öte yandan büyük kentler
(İstanbul ve Bursa başta) köylerle donanacaktır. Böyle bir yapıda Atatürk ilkelerinin
savunulması güç hale gelir.
7) Son hayat pahalılığı istatistiklerinin, Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın da bir gazeteye
söylediği gibi, özel sektörün keyfi zamlarıyla alevlendirmektedir. Bazı tarımsal ürünlerinin
imal ve satışıyla uğraşan özel sektör kuruluşları ise, köylüden aldıkları ürünlerin fiyatlarını
düşürmek için, aynı alanda çalışan KİT'lerin özelleştirilmesini beklediklerini açıkça
belirtiyorlar. Böyle bir konjonktürde, özelleştirmeden en fakir gelir grubu olan "çiftçiler" en
büyük zarara uğrayacak gruptur.
Birçoğuna bu günkü Hükümetteki en az bir Bakanın da katıldığı bu endişelerimizi yazarken,
dün akşam bir Bakan'ın "Flash" televizyonunda ki itirafını eklemek isteriz: "Aslında bir
kamuoyu yoklaması yapılsa, özelleştirme önerisi reddolunur."
Öyleyse, peki niye bunca direnme?...... KİT'lerle birlikte demokrasiye de mi sırtımızı döndük?
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I.

GİRİŞ:

06.07.1994 tarih ve 21982 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 4008 sayılı Kanun' un 8'inci
maddesi ile 04.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 274'üncü maddesinde
yapılan değişiklik ile mükelleflerin satın aldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini
tespit etmek için, son giren ilk çıkar (LİFO), yöntemini de kullanabilmeleri kabul edilmiştir.
Ayrıca, bu yöntemi seçenlerin en az beş yıl süre ile bu yöntemden vazgeçmeyecekleri ve
yöntemin usul ve esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtilmiştir.
4008 sayılı Kanun' un 25'inci maddesi ile 31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'
nun 41'inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 8 numaralı bent ve 27'inci maddesi ile
03.06.1949 tarihli 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 15'inci maddesine eklenen
13 numaralı bent ile emtia değerlemesinde son giren ilk çıkar yöntemini uygulayan veya
yeniden değerleme yapan mükelleflerin (Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Finans Kurumlan
hariç) işletmede kullandıklar yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı,
kur farkı vb. adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının (yatırım
maliyetine eklenenler hariç) belli bir oranının dönem kazancının tespitinde dikkate
alınmayacağı hükmüne yer verilmiştir.
4008 sayılı Kanun' un 40'ıncı maddesinde son giren ilk çıkar yönteminin 01.01. 1996
tarihinde yürürlüğe gireceği yer almıştır.
Bu yazıda, 4008 sayılı Kanun' la Vergi Usul Kanunu'na konulan son giren ilk çıkar stok
değerleme yönteminin işletmeler açısından yorumu ve eleştirisi yapılacaktır.

II. GENEL OLARAK LİFO YÖNTEMİ
LİFO, İngilizce "Last in First Out" kelimelerinin kısaltılmış biçimi olup, "Son Giren İlk
Çıkar" yöntemi olarak bilinir. Yöntem, işletmeye son giren stokların ilk çıktığı varsayımına
dayanır. Yöntem gereği, işletmeye son giren stoklar ilk olarak çıkarsa, dönem sonunda
işletmede ilk alınan stoklar kalacaktır.
Enflasyonist ortamda her satın alınan parti bir öncekinden daha yüksek fiyatlı olacağından,
dönem sonunda işletmede mevcut stokların değeri satılanlardan daha düşük, satılan malın
maliyeti yüksek ve kar düşük çıkacaktır.
LİFO, enflasyon dönemlerinde satılan malın maliyetini yükseltme imkanı vermesi
nedeniyle satış karından enflasyonun etkisini giderici bir yöntem olarak görülür.
Bu nedenlerde, özellikle enflasyonun az olduğu dönemlerde meydana gelen görünüşteki
karların ortadan kaldırılması ve maliyetlerin enflasyonu yakından izleyebilmesi için önerilen
kısmi bir düzeltme yöntemidir. Aşağıda, yöntemin uygulanması halinde işletmeye sağlayacağı
yararlar ve getireceği sakıncalar üzerinde durulacaktır.
III. LİFO YÖNTEMİNİN
A- Yöntemin Yararları:

YARARLARI

VE SAKINCALI YÖNLERİ

LİFO yönteminin işletmeye sağlayacağı yararlar şöyle sıralanabilir:
i. Enflasyon ortamında, satılan malın maliyetini yükseltmek suretiyle, satış kan içindeki
görünüşteki karları ortadan kaldırarak gerçek kara yaklaşılmasını sağlar,
ii. Sermayenin kısmen de olsa işletme dışına çıkmasını önler,
iii. İşletme yöneticilerine kar dağıtımı, vergi, ücret, fiyat ve yatırım politikaları gibi konularda
rasyonel kararlar alma olanağı sağlar,
iv. Subjektif değerlemelere yer vermemesi ve fiili maliyetleri kullanması nedeniyle objektiftir,
v. Objektif olması nedeniyle "yeniden değerleme" gibi köklü düzeltme uygulamalarının
muhasebede neden olacağı kargaşalıklar bu yöntem ile önlenmiş olur.
B- Yöntemin Sakıncaları:
LİFO yönteminin işletmede uygulanması halinde neden olacağı sakıncalar şunlardır:
i. Bilanço üzerinde Oluşturacağı Sakıncalar
LİFO yöntemi bilançoda stokların düşük değerle yer almasına yol açacağından işletmenin
gerçek stok değerini göstermeyecek ve bilançodan yararlananları yanıltacaktır.
Stoklar dışında diğer bilanço kalemleri için enflasyonun olumsuz etkilerini giderici düzeltme
yapılmazsa, stoklar dışındaki kalemler bilançoda enflasyonun olumsuz etkilerini taşıyarak yer
alacaklardır.
ii. Gelir Tablosu Üzerinde Oluşturacağı Sakıncalar LİFO yönteminin, satış karını gerçek
karlara yaklaştırması, enflasyonun hızını ve stok politikasına bağlıdır. Enflasyonun şiddetli
olduğu dönemlerde, satılan malın maliyeti kalemi piyasada oluşan maliyeti, enflasyonun
şiddeti oranında ve satın alma aralıklarına bağlı olarak geriden izler.
Dönemler itibariyle stoklarda azalış olması durumunda, düşük maliyetli stokların satılan
malın maliyetine girmesi nedeniyle, LİFO görünüşteki karları arttırır.
Endüstri işletmelerinde satılan malın maliyeti içindeki hammadde payı diğer üretim unsurları
payına göre küçüldükçe, LİFO' nun etkisi de azalır. Aynı şekilde, (dönem giderleri/satılan
malın mahiyeti) oranı artıkça LİFO' nun satış karını gerçek karlara yaklaştırma gücü azalır.
iii. Karın gerçek olmayan karları içermesi nedeniyle yüksek görünmesi, kar dağıtımı ve ücret
artışı taleplerinde aşırılıklara ve dolayısıyla sermayenin azalmasına neden olabilir.
iv. Yöneticiler karların yüksek görünmesine aldanarak yanlış yatırım karları alabilirler.
v. LİFO' nun ikinci ve onu izleyen dönemlerde etkisinin azalması nedeniyle işletmenin
gerçek olmayan karlarında artışa neden olacaktır. Bu da, özellikle artan oranlı verginin
olduğu ekonomilerde, işletmelerin vergi yükünü artıracaktır.
IV. ENFLASYON TÜRLERİ VE LİFO
Ekonomideki enflasyon türü de LİFO' nun farklı etkiler yaratmasına yol açmaktadır.
Fiyat enflasyonu olan bir ekonomide LİFO kısa dönemde yararlı sonuçlar verir. Uzun
dönemde ise, talep artışı nedeniyle stoklar azalacağından bu arada geçmiş dönem stoklarının
da erimesi söz konusu olacağından fiyat enflasyonu olan bir ekonomide LİFO yararlı bir
yöntem olmayacaktır.
Maliyet enflasyonu olan bir ekonomide ise, işletmenin gelecekteki maliyet artışlarından
kaçınmak için stok artırma yoluna gideceklerinden, dönemler itibariyle stoklardaki artışlar
nedeniyle LİFO işletmelere beklenen yaran sağlayacaktır.

Durgunluk içinde enflasyona gelince, bu durumda piyasalarda canlılık olmaması ve yakın
gelecek için de umut bulunmaması nedeniyle, işletmelerde stok birikimleri olur ve LİFO
işletme için yararlı olur.
Gelişmekte olan ekonomilerde daha çok fiyat enflasyonu gelişmiş ekonomilerde ise
durgunluk içinde enflasyon veya maliyet enflasyonu görülür. İşletmelerin içinde bulundukları
ekonomide var olan enflasyon türünü dikkate alarak LİFO yönetimini uygulamaya karar
vermeleri gerekir.

V. SONUÇ
LİFO, enflasyonun fazla olmadığı ekonomilerde enflasyonun olumsuz etkisini giderici bir
kısmi düzeltme yöntemi olarak uygulanabilir ve olumlu sonuç alınabilir.
Ancak;
- Türk ekonomisinde günümüzde var olan ve gelecek yıllarda da devam edeceği beklenen
yüksek enflasyon,
- 4008 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "... bu yöntemi seçenlerin, en az beş yıl
süre ile bu yöntemden vazgeçmeyecekleri..." hükmü,
- Yine 4008 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu' nun 41'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 15'inci maddesine eklenen bentlerle, LİFO yöntemini uygulayan mükelleflerin
işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin belli bir kısmını
gider veya maliyet olarak yazamamaları, nedenlerinden ötürü, LİFO stok değerleme
yönteminin işletmelere beklenen yararı sağlamayacağı söylenebilir.
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TEKDÜZEN HESAP PLANI'NDA STANDART
MALİYET YÖNTEMİ UYGULAMASI
Cemal ÇAKICI
M.Ü.İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Araştırma Görevlisi
GİRİŞ
Maliye Bakanlığı tarafından
26.12.1992 tarihinde yayınlanması ve 01.01.1994
tarihinden itibaren kullanımına zorunlu olarak başlanmasına rağmen; Tekdüzen Hesap
Planı hakkındaki tartışmalar hala sürmektedir. Bu konudaki tartışmaların büyük bir
kısmı da Tekdüzen Hesap Planı'nın maliyet muhasebesine ilişkin bölümleri üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Tekdüzen Hesap Planı'nda fiili veya önceden belirlenen maliyet yöntemleri olarak bilinen
herhangi bir maliyet yöntemi benimsenmemiş olup, bu konuda kullanıcıya geniş bir
esneklik tanınmıştır.
Bu çalışmada; Tekdüzen Hesap Planı'nın, standart maliyet yöntemine göre uygulanabilir
olup olmadığının incelenmesi, varsa eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkların ortaya çıkarılması ve
giderilmesine yönelik bir öneri getirilmesi amaçlanmıştır.

1. STANDART MALİYET YÖNTEMİNİN TANIMI VE AMAÇLARI
Standart maliyetlerde belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda maliyetlerin ne olması
gerekeceği araştırılır(1). Buna göre, geçmiş tecrübeleri ve bu arada denetlenmiş deneyleri
kullanan ve bilimsel incelemelere dayanılarak önceden saptanan maliyetler standart maliyetler
olarak tanımlanır. Standart maliyetler geleceğe dönük olması nedeniyle fiili
maliyetlerden; "olması beklenen" değil, "olması gereken" maliyetlere işaret ettiği için tahmini
maliyetlerden ayrılır(2).
Standart maliyetlerin amaçlarını ise şöyle sıralayabiliriz(3):
- İşletme faaliyetlerini geliştirmek ve yeterliliğini ölçmek,
- Üretim giderlerini kontrol altında tutmak ve düşürmek,
- Maliyet sapması işlemlerini basitleştirmek,
- Gerçek ve standart maliyet arasındaki farklara dikkati çekerek işletmede maliyet bilincini
yaratmak,
- Üretimin arttırılması işleminde tasarruf sağlamak,
- Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını saptamak,
- Performans değerlemesini yapmak,
Yöneticilerin işletmeye uygun bütçe ve faaliyet planları hazırlamasını zorunlu kılmak.
2. TEKDÜZEN HESAP PLANI'NDA STANDART MALİYET
YÖNTEMİNE İLİŞKİN HESAPLAR
Standart maliyet yönteminin amaçlarına hizmet eden bir kayıt düzeninin oluşturulabilmesi
için Tekdüzen Hesap Planı'nda 7/A seçeneği olarak sunulan hesaplar yeterlidir. 7/A
seçeneğinde yer alan hesap grupları şöyledir(4):
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

71 Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri
72 Direkt İşçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
76 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
Yukarıda sıralanan her bir hesap grubu ise kendi içerisinde gider hesapları, gider yansıtma
hesapları ve fark hesapları şeklinde üçlü bir ayırıma tabi tutulmuştur. Buna göre standart
maliyet yönteminin kullanılması halinde, önceden belirlenen giderler yansıtma hesaplarında;
gerçekleşen giderler gider hesaplarında ve önceden belirlenen giderler ile gerçek giderler
arasındaki farklar ise fark hesaplarında izlenecektir.
3. UYGULAMA
Bilim San. ve Tic. A.Ş. (b) mamulünün üretim ve satışı ile uğraşmaktadır. İşletmenin üretim
kapasitesi 6.000 adet 1 yıl ya da 492.000 DİS (5) /yıl olup, kapasitenin ancak % 50'si
kullanılabilmektedir.
3.1. Birim Maliyet Standartları
Dolaysız madde 500 adet x 12.000.-TL = 6.000.000.-TL/Adet
Dolaysız işçilik

82 DİS x 26.000.-TL = 2.132.000.-TL/Adet

G.Ü.G.(6)

82 DİS x 16.500.-TL = 1.353.000.-TL/Adet

(b) mamulü birim standart maliyeti

9.485.000.-TL/Adet

Genel üretim giderlerinin bütçelenmiş yıllık tutarı 4.059.000.000 liradır.
3.2. Faaliyetlerin Gerçekleşmesi ve Standart Maliyetlerin Belirlenmesi
Ocak 1994 döneminde 300 adet (b) mamulü üretilmiş ve bunlardan 250 adeti birim fiyatı
15.000.000 liradan açık hesap yoluyla satılmıştır. Bu durumda öncelikle üretimin standart
maliyeti ve sonrasında satış tutan aşağıdaki gibi kayıt edilmelidir:
/
151 YARIMAMULLER-ÜRETİM
2.845.500.000.711 DİREKT İLKMADDE VE
MALZ. YANSITMA
1.800.000.000.721 DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANSITMA
639.600.000.731 GENEL ÜRETİM GİDER. YANSITMA 405.900.000.300 Adetx9.485.000.-TL/Adet
/
152 MAMULLER
2.845.500.000.151 YARIMAMULLER-ÜRETİM
2.845.500.000./
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
2.371.250.000.152 MAMULLER
2.371.250.000.250 Adetx9.485.000.-TL/Adet / ____________________________________

/
100 KASA
120 ALICILAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KD~T
250 Adetxl5.000.000.-TL/Adet

562.500.000.3.750.000.000.3.750.500.000.562.500.000./

3.3. Gerçek Maliyetlerin Belirlenmesi
Ocak 1994 döneminde üretimi gerçekleştirmek için 140.000 adet dolaysız madde ve 25.000
saat dolaysız işçilik kullanıldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte dolaysız madde maliyeti
1.750.000.000. lira; dolaysız işçilik maliyeti 687.500.000 lira ve genel üretim giderleri
362.500.000 lira olarak gerçekleşmiştir: Gerçekleşen giderlere ilişkin muhasebe maddesi
şöyle olmalıdır:
/
710 DİREKT İLKMADDE VE
MALZEME GİDER
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
150 İLKMADDE VE MALZEME
381 GİDER TAHAKKUKLARI
/
3.4. Farkların Belirlenmesi

1.750.000.000.687.500.000.362.500.000.1.750.000.000.1.050.000.000.-

3.4. 1. Dolaysız Madde (DM) Farklarının Belirlenmesi
DM. Miktar Farkı = (Gerçek Mikt. - Std. Miktar) x Std. Fiyat
DM. Miktar Farkı = (140.000 Ad.-(300 Ad.x500 Ad.)x12.000.DM. Miktar Farkı = 120.000.000.-TL. Olumlu
DM. Fiyat Farkı = (Gerçek Fiyat-Std. Fiyat)x Gerçek Miktar
DM. Fiyat Farkı = (12.500.- -12.000.-) x 140.000 Ad.
DM. Fiyat Farkı = 70.000.000.-TL Olumsuz
/
711 DİREKT İLKMADDE VE
MALZEME YANSITMA
1.800.000.000.712 DİREKT İLKMADDE VE MALZ.
FİYAT FARKI
70.000.000. –
710 DİREKT İLKMADDE VE
MALZ. GİD.
1.750.000.000.7103 DİREKT İLKMADDE VE MALZ.
MİKTAR FARKI
120.000.000./
3.4.2. Dolaysız İşçilik (Dİ) Farklarının Belirlenmesi
Dİ. Süre (Zaman) Farkı = (Gerçek Zaman-Std. Zaman)xStd.Ücret
Dİ. Süre (Zaman) Farkı = (25.000 DİS.-(300 Ad.x82 DİS.) x 26.000.Dİ. Süre (Zaman) Farkı = 10.400.000.-TL. Olumsuz
Dİ. Ücret Farkı
= (Gerçek Ücret-Std. Ücret)xGerçek Zaman
Dİ. Ücret Farkı
= (27.500.- -26.000.-)x 25.000 DİS.
Dİ. Ücret Farkı
= 37.500.000.-TL Olumsuz

/
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
YANSITMA
639. 600. 000. 722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET
FARKLARI
37.500.000.723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE(ZAMAN)
FARKLARI
10.400.000.720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
687.500.000./
3.4.3. Genel Üretim Giderleri Farklarının Belirlenmesi
G.Ü.G. Bütçe Farkı
G.Ü.G. Bütçe Farkı
G.Ü.G. Bütçe Farkı
G.Ü.G. Verimlilik Farkı
G.Ü.G. Verimlilik Farkı
G.Ü.G. Verimlik Farkı
G.Ü.G. Kapasite Farkı
G.Ü.G. Kapasite Farkı
G.Ü.G. Kapasite Farkı

= Gerçekleşen - Bütçelenen
= 362.500.000.- - 338.250.000.= 24.250.000.-TL Olumsuz
= (Gerçek Zaman- Std.Zaman)xStd.Yük. Oranı
= (25.000 DİS - 24.600 DİS)x 16. 500.-TL. /DİS.
= 6.600.000.-TL. Olumsuz
= (Gerçek Zaman-Kapasite Zamanı)xStd. Yük. Oranı
= (25.000 DİS - 20.500 DİS) x 6.500.-TL/DİS.
= 74.250.000.-TL Olumlu
/
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
YANSITMA
405.900.000.732 GENEL ÜRETİM GİD. BÜTÇE
FARKLARI
24.250.000.733 GENEL ÜRETİM GİD. VERİMLİLİK FARKI
6.600.000.730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
362.500.000.734 GENEL ÜRETİM GİD. KAPASİTE
FARKLARI
74.250.000./
3.5. Farkların Giderilmesi (Düzeltilmesi)
Ocak'94 döneminde meydana gelen 300 adetlik (b) mamulünün standart maliyeti ile
gerçek maliyeti arasındaki farkın giderilmesi yani "152 Mamuller" ile "620 Satılan Mamuller
Maliyeti" hesaplarına yansıtılması gerekmektedir.
Toplam Maliyet Farkı = Gerçek Maliyet-Standart Maliyet
Toplam Maliyet Farkı = 2.800.000.000.- 2.845.500.000.Toplam Maliyet Farkı = 45.500.000.-TL Olumlu
Birimde Maliyet Farkı= 45.500.000.-/300 Ad.=151.666,67TL/ Adet Olumlu

/
713 DİREKT İLKMADDE VE MALZ.
MİKTAR FARKI
120.000.000.734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
KAPASİTE FARKI
74.250.000.152 MAMULLER
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
712 DİREKT İLKMADDE VE MALZ.
FİYAT FARKI
722 DİREKT.İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723 GENEL IŞÇILIK SÜRE (ZAMAN)
FARKLARI
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
BÜTÇE FARKI
733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
VERİMLİLİK FARK.
/
4. SONUÇ VE ÖNERİLER

7.583.334.37.916.666.70.000.000.37.500.000.10.400.000.24.250.000.6.600.000.-

Tekdüzen Hesap Planı'nın 7/A seçeneği standart maliyet yöntemine uygun bir kayıt
düzenine imkan vermektedir. Bununla birlikte 7/A seçeneği içerisinde yer alan yansıtma ve
fark hesapları sadece önceden belirlenen maliyet yöntemlerinin (standart maliyet, tahmini
maliyet) uygulanması halinde bir anlam ifade etmekte olup; fiili maliyet yönteminin
uygulandığı durumlarda yansıtma hesaplarının kullanımının hiçbir anlamı yoktur.
Ayrıca Tekdüzen Hesap Planı'nda fark hesaplarına ilişkin açıklamalar yeterli değildir. Her
bir fark hesabının neyi ifade ettiği açıkça belirtilmediği gibi nasıl hesaplanacağına dair bir
formül veya açıklamada bulunmamaktadır.
Bu itibarla yetkili organ tarafından yukarıda belirtilen sorunların giderilmesi amacıyla gerekli
düzenlemeler yapılmalı ve en kısa sürede "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile
yayınlanmalıdır.
DİPNOTLAR
1) PEKER, Alparslan: Modern Yönetim Muhasebesi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1983, s.197.
2) ÖCAL, Fikret: Yönetim Muhasebesi Ders Notları, M.Ü. Nihad Sayar Yayın No:401/635 , İstanbul 1985,
s.68
3) ALTUĞ, Osman: Maliyet Muhasebesi, M.Ü. Nihad Sayar Yayın ve Yardım
4) “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 1 “Resmi Gazete, 26.12.1992, Sayı: 21447, s.50
5) Dolayısız İşçilik Saati.
6) Genel Üretim Giderleri.

İHRAÇ KAYDI İLE MAL TESLİMİ
D. Ali TURANLI
SMMM
A- GENEL BİLGİ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na 20.06.1986 gün 3297 sayılı kanunla 11.
maddenin 1.fıkrasına C bendi eklenerek, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından
kendilerine teslim edilen mallara ait Katma Değer Vergisi, ihracatçılar tarafından
ödenmeyecek. Ancak mükelleflerce tahsil edilmeyen fakat ilgili dönem Katma Değer Vergisi
beyannamesinde beyan edilecek olan bu Katma Değer Vergisi, vergi dairesince tarh ve
tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Daha sonra kambiyo mevzuatı gereği, malların ihracından
sonra gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla terkin olunur.
B- İHRAÇ KAYDI İLE MAL TESLİM EDİLMESİ
1. İhraç kaydıyla mal teslimi yapılabilmesi için, ihraç kaydıyla mal teslim eden mükellefin
imalatçı olması gerekmektedir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı imalatçıyı aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:
a. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması.
b. Sanayi Odası, Ticaret Odası veya esnaf ve sanatkar derneklerine kayıtlı bulunması.
c. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması.
d. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması.
e. Bu şartlan topluca taşıyan imalatçıların, kendi üretimine ilave olarak fason imalat da
yaptırmaları halinde, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
- Fason imalatı, sadece sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları gerekir.
- Fason olarak yaptırılan imalatta işin riski ve organizasyonunu bizzat üstlenmeleri
gerekmektedir:
- Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri
gerekmektedir.
Ancak diğer şartlan taşımakla beraber sadece Sanayi ve ticaret Bakanlığına başvurup belgenin
almayacağına dair olumlu görüş alanları da tecil-terkin-iade uygulamasından yararlanırlar.
İhraç kaydıyla teslim edilmiş malın imalatçı tarafından üretilmiş olması şarttır Yani ihraç
kaydıyla satışını yaptığı malın ihraç edilen nihai mamul olması gereklidir.
Yine fason olarak da imal ettirilen malın nihai mamul olması gerekmektedir.
2- İmalatçı olmayan mükellefler tarafından "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri"ne ihraç
kaydıyla yapılan teslimler, yukarıda yapılan imalatçı tanımı kapsamına girmeyen
mükelleflerin "ihracatı teşvik kararlan" uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine"
ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler için de Katma Değer Vergisi Kanununun 11 /2. maddesi
gereği bakanlığa verilen yetkiye dayanılarak aşağıdaki şartlan yerine getirmeleri halinde tecilterkin- iade uygulamasından yararlanırlar.
- Tecil-terkin uygulaması, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11 / 1-C maddesinde yer alan
hükümler ve 23 seri nolu KDV genel tebliğinin (C) bölümünde belirtilen esaslara göre
yapılacaktır.

- Her bir teslime ait tecil uygulamasından önce "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" müteselsil
sorumluluk taahhütnamesini ilgili vergi dairesine verecektir. Bu şekilde vergi ziyan
durumunda "Dış Ticaret Sermaye Şirketi"de sorumlu olacaktır.
Buna göre, "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri"ne mal teslim eden mükellefler nezdinde
yapılacak vergi inceleme sonucu, bir vergi ziyanın tesbiti halinde, ziyana uğratılan vergiden,
buna tekabül eden cezalardan ve gecikme faizinden mükelleflerle birlikte "Dış Ticaret
Sermaye Şirketleri"de V.U.K.nun 11. maddesi uyarınca müteselsilen sorumlu olacaklardır.
C- TECİL TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANACAK OLANLAR
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tanımına giren imalatçılar , ihracatçılara ürettikleri mallan
aynen ihraç edilmek üzere vermeleri durumunda, tecil-terkin-iade işlemi uygulamasından
yararlanacaklardır. İmalatçılar kendilerinin üretmediği piyasadan hazır olarak sağladıkları
mallara tecil-terkin-iade işlemi uygulanmayacaktır.
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığını yaptığı tanım kapsamına giren, imalatçılarda ihraç edilen
nihai ürünün imalat safhalarında bir bölümünü aynen yapan, diğer imalat safhalarını ise ham
ve yardımcı maddelerini sağlayarak işin riskini ve işletme organizasyonunu bizzat üstlenip,
başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükellefler de imalatçı sayılarak tecilterkin-iade uygulamasından yararlanacaklardır.
3. Kapasite yetersizliği nedeniyle üretim konusu malların bir bölümünü, kendi üretimine ilave
olarak işletme organizasyonu ve işin riskini üstlenerek ham ve yardımcı maddelerini
sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettirdikleri mallan için imalatçı sayılacak ve tecilterkin-iade uygulamasından yararlanacaklardır.
4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tanımını yaptığı ve yukarıda geçen imalatçı tanımı
kapsamına girmeyen mükelleflerin de "İhracat teşvik kararlan" gereğince "Dış Ticaret
Sermaye Şirketi" sayılan şirketlere ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler için tecil- terkin
uygulamasından yararlanırlar. Ancak "Dış Ticaret Sermaye Şirketi"nin vereceği taahhütname
ile her teslimde müteselsil sorumluluk olduktan sonra tecil-terkin-iade işlemi
uygulamasından yararlanırlar.
D- TECİL-TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR
1. Kendileri imalat yapmayıp, piyasadan hazır olarak almış oldukları mallan, "Dış Ticaret
Sermaye Şirketi" olmayan ihracatçılara satış yapanlar tecil-terkin-iade işlemi
uygulamasından yararlanamayacaklardır.
2. İmalatçı sayılsın ya da imalatçı sayılmasın; ücret karşılığında fason olarak iş yapan
firmalar tecil-terkin-iade uygulamasından yararlanamazlar. Diğer bir deyişle fason olarak
faaliyete bulunanlar tecil-terkin-iade işlemi uygulamasından yararlanamazlar.
3. İmalatçıların ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mamul, aynen ihraç edilen nihai mamul
değilse bu teslimde tecil-terkin- iade işlemi uygulamasından yararlanamayacaktır. ( 1 )
E- SONUÇ
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun md. 11 / 1-C bendi gereği "ihraç kaydıyla mal teslim
edilmesi" durumlarında kimlerin ihraç kaydıyla fatura düzenleyebileceği ve tecil-terkiniade uygulamasından yararlanabileceği, kimlerin ihraç kaydı ile fatura düzenleyemeyeceği,
tecil-terkin-iade işlemi uygulamasından yararlanamayacağı ile ilgili uygulama 23 nolu Katma
Değer Vergisi genel tebliği hükümleri ve 27 nolu Katma Değer Vergisi genel tebliği
esaslarına göre özet olarak irdelemeye çalıştık. Mükelleflerimizin mağdur duruma
düşmemeleri için, yukarıda sayılan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

DİPNOT
1) KDV 27 Nolu Genel Tebliği

TİCARET SİCİLİ TESCİL VE NAKİL İŞLEMLERİNİN
İSTANBUL'A ÖZGÜN SORUNLARI
Hulusi ÖZOCAK
SMMM
Bilindiği üzere T.T.K. nun 42. maddesine göre " Her tacir ticari işletmesinin açıldığı günden
itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin
bulunduğu Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur. Buna bağlı olarak Ticaret Sicil
Nizamnamesinin 13. maddesi de "hakiki veya hükmi şahıs olan her tacir, bir ticaret unvanını
seçmeye ve kullanmaya, işletmesini ve unvanını 'Ticaret Siciline Tescil ettirmeye mecburdur"
der. Yine T.T.K. madde 33 ve Ticaret Sicil Nizamnamesi madde 38'de de değişikliklerin
tescil ettirilmesi ve kayıtların sildirilmesi mükellefiyeti vardır ve tescil edilmiş hususlarda
vuku bulacak her türlü değişiklikler de tescil olunur der.
Yukarda açıklanan hususlar yasadır ve konu ile ilgili mükelleflerin de uyması gereken
kurallardır. Ancak İstanbul'a bir Ticaret Sicil Memurluğunun yetmediği, T.T.K. 26.
maddesine göre ticaret davalarına bakan her asliye hukuk mahkemesi nezdinde bir Ticaret
Sicili kurulur cümlesinden Adalet Bakanlığının 26 Şubat 1992 tarihine kadar İstanbul'da
ikinci bir Ticaret Sicili açmadığı aşikardır.
Nihayet Kadıköy'de; T.T.K. mad. 26 ve Ticaret Sicili Nizamnamesinin 1. maddesine
göre: Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Şile, Kartal ve Pendik ilçeleri ile İstanbul Anadolu
yakasında ilçe teşkilatı bulunup, Adli Teşkilatı bulunmayan bilahare Adli Teşkilatı
kurulacak ilçelerin de işlerine bakmak üzere müstakil bir Ticaret Sicil Memurluğu
kurulmasına 5 Eylül 1991 tarihli Adalet Bakanlığı oluru ile karar verilmiş ve 26 Şubat 1992
tarihinde de Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğu görevine başlamıştır.
Bu günlere geldiğimizde, Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve öteden beri İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı mükelleflerin ticaret sicil işlemlerini İstanbul Ticaret
Sicil Memurluğu yapmamakta ve gerekçe olarak Kadıköy'de bir Ticaret Sicil Memurluğu
olduğunu, dosyalarının bulundukları yerdeki Ticaret Sicil Memurluğuna intikalini
istemektedir. Buna istinaden ilgili mükelleflerin Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğuna
müracaatlarında ilgili memurluğun bu mükelleflere dosya oluşturması için yeni
müracaatmış gibi ilk kuruluş anında ödedikleri tescil harçlarını mükerrer olarak
istemektedir. Bununla da kalsa iyi diyelim. Bir de bağlı bulunduğu belediyeden Ticaret
Durum Belgesi istemektedir. Elbette bu Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğunun isteyeceği bir
belgedir ancak ilgili belediyeler de bu belgeyi vermek için onlar da yeniden harç istemektedir.
Düşünebiliyor musunuz bir milyar sermayeli bir firmanın ödeyeceği harçları? Haliyle bu,
itirazlara neden olmaktadır ve olacaktır da.
Mükelleflerin itirazlarına sebep olacak tescil işlemlerini ve belirsiz durumlardan
kaynaklanacak sorunları;
1) Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğunun iş alanının saptanması,
2) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda bulunan Anadolu yakasına ait şahıs ve şirket
dosyalarının Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğuna devredilip edilmeyeceği, edilecekse ne gibi
prosedür uygulanacağı,
3) İstanbul Anadolu yakasında kayıtlı bulunan şirketler İstanbul Anadolu yakasına
merkezlerini taşıdıkları takdirde ve merkezi Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı

şirketler merkezlerini İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna taşıdıkları takdirde, bunun merkez
nakli olarak kabul edilip ona göre mi yapılacağının,
4) Merkezi Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı şirketlerin İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğu iş çevresinde şube açtıklarında ve merkezi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda
bulunan şirketlerin Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğu iş çevresinde şube açtıklarında ne gibi
bir işlem yapılacağının, şubelerinde açılan iş çevresinde bulunan Ticaret Sicil
Memurluğuna kaydının yapılıp yapılmayacağının,
5) Anonim şirket kuruluş ve değişikliklerle ilgili işlemleri için Kadıköy Ticaret
Mahkemelerinden hangisinin görevli olup olmadığının,
6) Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğu iş çevresinde kurulacak şirketlerin, onama işlemlerine ait
mahkeme kararlarının İstanbul Ticaret Mahkemesinde de bakılıp bakılmayacağının, İstanbul
Ticaret Mahkemesinden alınmış mahkeme kararına göre Kadıköy Ticaret Sicil
Memurluğunda kayıt yapılıp yapılmayacağı gibi,
sorular olarak sıralayabiliriz.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü' nün bu konular hakkındaki görüşleri:
1) Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğu, Türk Ticaret Kanunu' nun 26. ve Ticaret Sicili
Nizamnamesinin 1. maddesi gereğince Kadıköy'de, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Şile, Kartal
ve Pendik ,ilçeleri ile İstanbul Anadolu yakasında İlçe Teşkilatı bulunup Adli Teşkilatı
bulunmayan bilahare Adli Teşkilatı kurulacak ilçelerin de işlerine bakmak üzere müstakil
Ticaret Sicili memurluğu kurulması ve kurulan Memurluğun iş alanının düzenlediği üzere
belirlenmesi 5.9.1991 tarihli Bakanlık Oluru ile uygun görülmüştür.
2) 5.9.1991 tarihli Bakanlık Oluru ile kurulan ve 26.2.1992 tarihinde faaliyete geçen
Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğu'na İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda bulunan ve
Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğu' nun iş alanına giren şirket dosyalarının İstanbul Ticaret
Sicili Memurluğunun yoğun iş hacmi altında talep ve işverenlere cevap veremez durumunda
olması, işlemin süratli ve zamanında yürütülebilmesini temin amacına yönelik olarak
kurulmuş bulunmasına göre, Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğunun iş alanı içerisinde bulunan
Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Şile, Kartal ve Pendik ilçeleri ile Anadolu yakasında ilçe teşkilatı
bulunup, Adli Teşkilatı bulunmayan ancak sonradan Adli Teşkilatı kurulacak ilçelere ait her
nevi defter, dosya ve belgelerin Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğuna tevdü gerekmekte olup
öncelikle Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğunun iş alanı çevresinde bulunan ilgililerin, Ticaret
Sicil Nizamnamesinin 47. maddesinin kıyas en uygulanması yolu ile Kadıköy Ticaret Sicili
Memurluğunda yeni bir tescili gerçekleştirmeleri ve takiben de, İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğunda bulunan daha önceki kayıtlarla birleştirilmesi ile sicil kayıtlarında kopukluk
olmaması temin edilecektir.
3) Yukarda bahsedilen üçüncü sorunun cevabı olarak; Ticaret Sicili Nizamnamesi'nin 47.
madde hükmü ile cevaplandırılmakta olduğundan, anılan madde gereğince işlem yapılmasının
doğru ve mevzuata uygun olacağı düşünülmektedir.
4) Merkezi Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğunda kayıtlı şirketlerin, İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğu iş çevresinde şube açtıklarında ve merkezi İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda
bulunan şirketlerin Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğu iş çevresinde şube açtıklarında, yeni
açılan şubelerin iş çevresinde bulunan Ticaret Sicili Memurluğuna, Ticaret Sicili
Nizamnamesi'nin 52. maddesi hükmü uyarınca tescillerinin yapılmasının yine mevzuat
uyarınca zorunlu olduğu düşünülmektedir.
5) Anonim Şirket kuruluşu ve değişiklikleriyle ilgili işlemlerin inceleme ve onaylan ile
Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.

6) Türk Ticaret Kanunu' nun ikinci faslında yer alan "Ticaret Sicili" başlığını taşıyan ve 26.
maddeden başlayıp, 40. maddeye kadar devam eden hükümlerinden 30. madde, tescil
talebinin ilgililer veya mümessilleri yahut hukuki halefleri tarafından salahiyetli (Yetkili) sicil
memurluğuna yapılacağını belirlediğine ve anılan kanunun 26. maddesi de; ticaret davalarına
bakan her asliye hukuk mahkemesi nezdinde bir Ticaret Sicilinin kurulacağını ve Adalet
Bakanlığı'nın lüzum görmesi halinde, sicil memurluğunun iş çevresi birden çok asliye
mahkemesinin kaza çevresine teşmil edebileceğine ve bir yerde ticaret davalarına bakan
mahkemenin birden çok daireleri bulunduğu takdirde de Ticaret Sicili, Adalet
Bakanlığı'nca bunlardan birine bağlanabileceğine göre Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğu
iş alanı Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddeleri uyarınca ve Ticaret Sicili Nizamnamesi'nin
özellikle 9. ve 28. maddeleri göz önünde tutulmak suretiyle Kadıköy Ticaret Sicili
memurluğu' nun iş alanı çevresinde kurulacak şirketlerin onama işlemlerine ait mahkeme
kararlan da dahil olmak üzere tescil ve her türlü kayıt işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu'
nun yukarıda belirtilen maddeleri ve Ticaret Sicil Nizamnamesi'nin özellikle 9. maddesi
dikkate alınarak talep konusu işlemlerin değerlendirilmesinin yapılmasının doğru olacağı
düşünülmektedir.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü' nün İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy
Ticaret Sicil Memurluğu açılması dolayısı ile yeniden dosya oluşturulması hakkında harç
alınıp alınmayacağı hakkındaki görüşleri:
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifenin Ticaret Sicili
harçlarıyla ilgili (C) bölümünün 1/1,2,3, ve 4 nolu fıkralarında; gerçek kişilere, kooperatiflere,
şahıs ve sermaye şirketlerine ait işletmelerin Ticaret Sicilinde yapılacak işlemleriyle ilgili
olarak alınacak harç miktarları belirtilmiştir.
İncelenmesinden de görüleceği gibi, gerçek kişilere, kooperatiflere, şahıs şirketlerine ve
sermaye şirketlerine ait işletmelerden Ticaret Siciline kayıt ve tescilde ve adı geçen
işletmelerin Ticaret Sicilinden kayıt ve tescillerinin silinmesi işlemlerinde harç alınacağı
hükme bağlanmıştır.
Buna göre, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde önceden kayıtlı olup da daha sonra iş
alanı itibariyle Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğuna yeniden tescili gereken şirketlerden,
yukarıda belirtilen (1) sayılı tarifenin (C) bölümünün 1/1, 2, 3, 4 sıra numaralarında yazılı
işlemleri nedeniyle yeniden harç alınması gerekmektedir.
Yukarıdaki görüşlerde; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü' nün görüşleri T.T.K.
ve Ticaret Sicil Nizamnamesine uygun görüşlerdir ancak asıl can alıcı nokta da açıklık
getirmesi gerektiği nokta da bize göre yanlış ifade kullanıp (Görüşlerini belirttiği ikinci
madde son satırlarında: Ticaret Sicil Nizamnamesinin 47. maddesinin kıyasla
uygulanması yolu ile Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğunda yeni bir tescili
gerçekleştirmeler ve takiben de, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda bulunan daha
önceki kayıtlarla birleştirilmesi ile sicil kayıtlarında kopukluk olmaması temin edilecektir
ifadesinde.) Kıya sen uygulamalar yapılabilir. gibi ifadeler mükerrer harç tahsilatına acaba
hukuki dayanak teşkil eder mi? Kaldı ki Adalet Bakanlığı, Kadıköy Ticaret Sicil
Memurluğunun iş alanının saptanmasında yer bildiriyor, süre bildirmiyor. Burada meydana
gelen olay kişi ya da kurumların özgür iradelerinden kaynaklanmamaktadır. İdarenin
tasarrufundan kaynaklanmakta olan bir işlem nasıl kıyasa tabi tutulabilir.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü' de 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre vardır
öyleyse alınması gerekmektedir diye genel bir ifade kullanmıştır. Halbuki değişiklikleri
meydana getiren neden burada da aynıdır.

Mükellefler de işlerini halletmek için özgür iradeleri dışında mecbur kalmaları sebebiyle bu
harçları mükerrer ödemek durumunda kalmaktadır. Kanaatimce iki sicil memurluğu kendi
aralarında tanzim ve teslimi gerçekleştirerek veya mükelleflerden isteniyorsa bu bir dilekçe ile
olacak dosya nakli olmalıdır. Benzer bir duruma örnek vermek gerekir ise Bakırköy
Belediyesi uhdesindeki Bahçelievlerin belediye olması üzerine oradaki bütün işyeri
sahiplerinin işyeri açma harçlarını; Bahçelievler belediyesine yeniden ödemeleri gerekirdi.
Üzerimize düşen, bu gibi konulara maruz kalanların ilgili vergi ve idare mahkemelerine
müracaat etmelerini sağlamak, oradan çıkacak kararlarla gerekirse bir üst mahkemeye
başvurmalarını sağlamak olmalıdır. Çünkü ülkemizde hukukun yanlış uygulamalara yol
açmaması konusunda bizlere de görev düşmektedir.
Bilgi olması açısından Ticaret Sicil Harçları; 11.05.1994 gün ve 21931 sayılı resmi gazetede
yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu 25 seri nolu tebliğ ve 19.12.1993 tarihli İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığının karan ile yayımlanan Belediye Harçları aşağıdaki gibidir:
TİCARET SİCİLİ HARÇLARI
I-

Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin unvanının tescil ve ilanında:
a. Gerçek kişi ve Koop. ait işletm.

428.600.-

b. Şahıs şirketlerine ait işletm.

1.225.600.-

c. Sermaye şirketlerine ait işletm.

2.757.400.-

2- Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında: (Her kişi için)
a. Gerçek kişi ve koop. ait işletm.

214.000.-

b. Şahıs şirketlerine ait işletm.

305.200.-

c. Sermaye şirketlerine ait işletm.

673.400.-

3. Ticaret Siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
a. Gerçek kişi ve koop. ait işletm.

214.000.-

b. Şahıs şirketlerine ait işletm.

305.200.-

c. Sermaye şirketlerine ait işletm.

673.400.-

4. Kayıt Silinmesinde:
a. Gerçek kişi ve koop. ait işletm.

84.800.-

b. Şahıs şirketlerine ait işletm.

121.600.-

c. Sermaye şirketlerine ait işletm.

214.000.-

(Şubelerin her biri ayrı harca tabi)
BELEDİYE HARÇLARI
19. 12. 1993 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının almış olduğu karara istinaden
sermaye harçları:
5.000.000.-

Beş milyona

kadar

400.000.-

10.000.000.-

On milyona

kadar

600.000.-

20.000.000.-

Yirmi milyona

kadar

800.000.-

50.000.000.-

Elli milyona

kadar

2.000.000.-

100.000.000.- Yüz milyona

kadar

3.000.000.

250.000.000.-

İkiyüzelli milyona kadar

9.000.000.-

500.000.000.- Beşyüz milyona kadar

12.000.000.-

BEŞYÜZMİLYONDAN

HER

YUKARI

100.000.000.-

(YÜZMİLYON LİRA) İÇİN ARTI 3.000.000.- (ÜÇMİLYON LİRA) EKLENİR.
İŞYERİ AÇMA HARCININ METREKARE ÜCRETİ: 3.000.-TL/M2
KAYNAKLAR
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 22.02. 1994 gün ve 003607 sayılı
yazısından,
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün görüşleri ise
30.05. 1994 gün ve 38142 sayılı yazılarından alınmıştır.

