6. OLAĞAN GENEL KURULA GİDERKEN
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
GİRİŞ:
Genel Kurullar niçin yapılır?
Genel anlamda yönetim faaliyetlerinin irdelendiği ve de mesleki kararların alındığı
toplantılardır. Diyebilir.
Bu genel tanım; maalesef ne bizde ne de diğer meslek odalarında amacına ulaşamaz.
Bu böyle devam etmeli mi? Elbette hayır.
Ne yapmalı?
Bana göre hedefleri iyi saptamak zorundayız.
Konumumuzu iyi tespit etmeliyiz.
Ülkenin demokratik ve ekonomik yapısını iyi tahlil etmeliyiz.
6. Olağan Genel Kurul’a giderken öncelikle vaat ettiklerimizi, yapamadıklarımızı,
yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sizlerin takdirine sunuyoruz.
Daha sonra da hedeflerimiz konusunda yöneticilere ve üyelerimize düşen görevlerin neler
olduğunu irdelemeye çalışacağım.
A) FAALİYETMERİN İRDELENMESİ:
VAAT ETTİKLERİMİZİ HATIRLAYALIM
-

-

Meslektaşlarımızın eğitimine ağırlık verilecek, bu konuda tüm eğitim araçlarından
yararlanılacaktır.
Mesleğimizin geleceğinin teminatı olan stajyerlerin eğitimine ağırlık verilecektir.
Meslek mensuplarının meslek içi eğitimleri için gerekli organizasyon kurulacaktır.
Sınavlara hazırlık kursları periyodik hale getirilecektir.
Tekdüzen muhasebe sistemi için gerekli eğitim çalışmalarına devam edilecektir.
Odamızın vermekte olduğu Danışma Hizmeti yaygınlaştırılacaktır. Mesleğimizin
etkinleştirilmesi, fonksiyonlarımızın arttırılması, ekonomik durumumuzun iyileştirilmesi
yönünde Odalar Birliğimizin öncülüğünde yapılacak çalışmalara destek verilecektir.
Mesleki geleneklerin ve ahlak kurallarının yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Yetkisiz muhasebecilerle mücadele sürdürülecektir.
Gündemdeki; beyannamelerde meslek mensubunun imzası ve öndenetim yetkisinin
takipçisi olacağız.
Odamızın Danışma Meclisi, Komisyonlar ve Temsilcilikler daha etkin ve üretken hale
getirilecektir.
Sosyal ve kültürel etkinlikler ile sportif faaliyetlere ve meslek mensupları arasındaki
dayanışmaya önem verilecek, bu konuyla ilgili gerekli organizasyonlar yapılacaktır.

-

-

Odamıza yakışır tefriş edilmiş idare merkezi ile ilgili başlatılan çalışmalar bu dönemde
tamamlanacaktır.
Vergi İdaresi, SSK, Bağ-Kur ve diğer kurumlarda meslek mensubunun çalışmalarının
kolaylaştırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Meslek yasamız ve yönetmeliklerdeki hatalı hükümlerin düzeltilmesi için uygun siyasi
ortam bulunduğunda Odalar Birliğimiz öncülüğünde yapılacak çalışmalara destek
verilecektir.
Medya ve kamuoyundaki etkinliğimiz daha da arttırılacaktır.
Demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile kurulan ilişkiler daha da geliştirilecektir.

YAPAMADIKLARIMIZ
12345-

Stajyerlerin eğitimine ağırlık veremedik
Danışma birimlerini eksik uygulayabildik
Dergi ve bülteni periyodik çıkaramadık
Sosyal ve kültürel ilişkilere ağırlık veremedik
Yasamız ve yönetmelikteki hatalı hükümlerin düzeltilmesi için uygun siyasi ortam
yakalayamadık.

YAPTIKLARIMIZ
1- SEMPOZYUM
1. Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu
2- PANEL
 Özelleştirme ve Demokratikleşme
 Kayıt dışı Ekonominin Toplumsal Boyutları
3- FORUM
 Mali İdare ile Meslek Mensuplarının Sorunları
 1 ve 2 Nolu Tebliğler
4- SEMİNERLER
 3 bölgede yapılan; 4008 Sayılı Yasa ve SSK’daki son değişiklikler
 3 Bölgede yapılan; Dönem Sonu İşlemleri
 Denetimv e Raporlama
 3 Bölgede yapılan; Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi
 5 Bölgede Yapılan; 1 Nolu Tebliğ Çalışmaları
 Bağımlı Çalışanlarla Toplantı
 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi
5- EĞİTİM
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Mali Tablolar Eğitim Kasım ayında 23 ilçede yaklaşık
2000 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
6- KURSLAR
 3 Dönem SMMM Sınavına Hazırlık Kursu
 2 Dönem YMM Sınavına Hazırlık Kursu
 9 Dönem Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar Kursu
7- ODA MÜLKÜ
 İdari Binamızın mülküne sahip olduk.
8- EĞİTİM MERKEZİ
 Taksim’deki Eğitim Merkezi Binamızı Açtık.
9- BİLİMSEL KİTAPLAR

 9 Nolu Yayın, Mali Tablolar El Kitabı
 10 Nolu Yayın Tekdüzen Muhasebe Sistemleri Mali Tablolar ve Oran Analiz
 11 Nolu Yayın, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
 12 Nolu Yayın, Örneklerle Tekdüzen Hesap Sistemi El Kitabı
 13 Nolu Yayın, Muhasebecinin El Kitabı
10- DERGİ VE BÜLTENLER
(38,39,40,41,42,43,44 sayılı) 7 adet bülten
(25,26,27,28,29,30 sayılı) 6 adet dergi,
11- GÖRSEL BASIN
 46 Kez TV ve Radyo konuşmalarında yer aldık.
12- YAZILI BASIN
 Basında 185 haber ve köşe yazımız çıktı
13- İMZA YETKİSİ
 Beyannamelerin imzalanma zorunluluğu 4008 sayılı yasada yer aldı. Bununla ilgili 1
ve 2 nolu tebliğler yayınlandı.
14- İMOK
 İMOK’la ilişkiler sürdürülmüştür.
15- DEMROSİ PLATFORMU
 Demokrasi Platformu ve İstanbul Eşgüdüm kurulunun tüm toplantılarına katıldık
16- ANAYASA ÇALIŞMALARI
 Anayasa değişikliği ile ilgili alt komisyon çalışmalarına kadıldık.
17- DEFTERDARLIK
 Defterdarlık ile oluşan sıcak diyaloglar sürdürülmüştür.
18- GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Gelirler Genel Müdürlüğü ile iyi diyaloglar oluşturulmuştur.
19- BALO
Odamızın 5. yıl balosunu Holiday In Otelinde gerçekleştirdik.
YAPILMASI DÜŞÜNÜLENLER
1- Stajyerlerin eğitimine ağırlık verileektir.
2- Danışma birimleri daha etkin konuma getirilecektir.
3- Adamızın otomasyon ağı oluşturacaktır.
4- Bizlere yaraşır bir lokal açılacaktır.
5- oda kütüphanesi oluşturulacaktır.
6- Dergi ve bülten periyodik hale getirilecektir.
7- Panel ve seminerlere devam edilecektir.
8- 2. Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu, Mayıs ayında yapılacaktır.
9- Meslek içi eğitim kurslarına ağırlık verilecektir.
10- Sosyal ve kültürel ilişkilere ağırlık verilecektir.
11- Meslek mensuplarımıza fonksiyonlar verilmesi için diğer kurumlarla başlatılan ilişkiler
sürdürülecektir.
B- KONUMUMUZUN İRDELENMESİ:
3568 sayılı meslek yasamız yürürlüğe girmeden önceki dönemde; meslek mensuplarımız
ağırlıklı olarak muhasebe fonksiyonlarını sürdürüyorlardı. Muhasebeci deyince akla; ya katip
ya da en az vergi verdirten kişi geliyordu. Maalesef böyle bir imaj oluşmuştu. Meslek

mensubu vergi dairesi müdürünün odasına vergi denetmenine vereceği bir incelemeye veya
bir resmi kuruma çekinerek giriyordu.
Bugün ise bunları çoktan aştık. Vergi dairesi müdürleriyle, çalışanlarıyla, vergi
denetmenleriyle, SSK ile ve diğer kurumlarla çok sıcak diyaloglar oluşturduk.
5 yıldır sürdürdüğümüz eğitim çalışmalarına katılan, odamızın yayınladığı kitap, dergi ve
bültenleri okuyan meslek mensuplarımız kendilerini yeniledi. Kendini yenileyen ve bilgili
olan kişi elbette daha güçlü olacaktır.
Eksik olan yönümüz; dayanışma ve de mesleğimizin gücünün tam olarak bilinmemesidir.
Önümüzdeki süreçte bu eksik yönümüzü geliştirirsek,mesleğimiz daha saygın konuma
gelecektir.
C- HEDEFLERİMİZİN İRDELENMESİ:
Oda yönetimimizin birinci hedefi odamızı kurumlaşmasını sağlamaktır.
Anında yazışmalara cevap veren, anında tahsilatları yapabilen, anında üyenin cari hesap
ekstresini çıkartabilen, anında üye ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri alabilen, üyelerin
hizmetlerini güler yüzlü, seri bir şekilde yapabilen; yazışmalarını, etkinlikleri süresinde
üyelere duyurabilen bir kurumu mutlaka hayata geçireceğiz.
İkinci hedefimiz, mesleğimizin işlevini denetim olarak geliştirmektir.
Bu gün bir çok ülke anayasalarına yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak
denetime yer vermektedir.
Vergi idaresine ve bankalara verilen mali tablolar, Belediyeler, KİT’Ler, A.Ş.’ler ve
Kooperatiflerdeki denetçilik mutlaka bizler tarafından yapılmalıdır.
İşte bu alanlarda yeni yeni fonksiyonları elde etmenin mücadelesini vermeliyiz.
D) ÜLKEMİZİN DEMOKRATİK VE EKONOMİK YAPISININ İRDELENMESİ:
Ülkemizde demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediğini söylesem galiba pek inandırıcı
olmayacağım.






İnsan haklarına yeterince değer verebiliyor muyuz?
İnsanlar, düşüncelerini özgürce açıklayabiliyorlar mı?
Sendikalar, örgütlenmesini sağlıklı oluşturabiliyor mu?
Meslek odaları siyaset yapabiliyor mu?
İnsanlar rahatça dernek kurup örgütlenebiliyor mu?

Bunlara evet dememiz bir hayli zor, demokrasiden korkmamamız gerekiyor.
Demokrasi kurum ve kurallarıyla işlemediği için sivil toplum örgütleri, temiz toplumun
denetim fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar.

Diğer yandan toplumda dördüncü güç olan denetim fonksiyonu işlemiyorsa; sağlıklı bir
ekonomiden de söz etmemiz bir hayli zor.
Bugün Ülkemizde:






Kayıt dışı ekonomi katrilyonlarla ifade ediliyor.
Bütçe açığı trilyonları aşıyor,
Enflasyon üç haneli yürüyor,
İşsizlik çığ gibi büyüyor,
TL’den sıfır atılması düşünülüyor.

Bir meslek mensubu olarak bir yurttaş olarak bu konulara nasıl duyarsız olabiliriz.
Kayıt dışı ekonominin disipline edilebilmesi için bir adım atılıyor; vergi beyannamelerin
imzalanma zorunluluğu
Ne oldu?
Hem Türkiye’de belli gruplar ayağa kalktı. Tüm lobileri kullandılar. Kısmen de başarılı
oldular.
Halbuki 40 000 kişilik muhasebe camiası birbirine kenetlenseydi, bu kadar fazla yaygara
yapamayacaklardı.
Buna rağmen sistemin özü devam ediyor. Danıştay defter tutmayı ve sözleşmeyi iptal etse de
beyannamelerin imzalanma zorunluluğu devam edecektir.
Önümüzdeki günlerde daha çok birliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var.
Menfaat grupları “beyannamelerin imzalanma zorunluluğunu” Anayasa mahkemesine
götürerek iptal ettirmeye çalışacaklardır.
Muhasebecilerin güçlenmesinden, yeni fonksiyonlar elde etmesinden menfaat grupları
rahatsızdır.
Bunu ancak örgütlü gücümüzle aşabiliriz.
Bugün odalarımıza üye olanlarla, stajyerlerle, yardımcı elemanlarımızla ve ailelerimizle 500
bin kişilik bir camiayız.
Bu büyük camiayı kimse hafife alamayacaktır. Yeter ki birbirimize inanalım
SONUÇ:
1992’lerde “beyannamelerde imzamızın aranması yetkisini” bir çoğumuz hayal olarak
yorumluyorduk.
Bugün bir hayal gerçekleşirken, tüm Türkiye ruhsatlı muhasebecinin kim olduğunu
öğrenmiştir. Gerek resim kurumlar karşısında gerekse de müşterilerimiz karşısında daha
saygın konuma geldik.

Önümüzdeki süreçte denetimle ilgili yeni fonksiyonlar hedefimiz olmalıdır.
Asla bunu hayal olarak görmeyelim.
Başarı bizlerin olması dileğiyle.

GENEL KURUL’A GİDERKEN
YAYIN KURULU
Bir Genel Kurula daha 6. Olağan Genel Kurula gelindi. Meslek mensupları, dostlar,
arkadaşlar gene birbirlerine sarılıp, kucaklaşacak, hasret giderip sohbet edeceklerdir. Meslek
ve ülke sorunları üzerine, kimileri överken, kimileri ise eleştiriyi seçecektir yapılanlar,
yapılmayan veya yapılamayanlar hakkında.
Kuşkusuz her genel kurul meslek, meslek örgütü ve ülke için yeni bir deney ve kazançtır. Bu
genel kurulda yöneticiler geçmiş bir yıllık süre, dahası mesleğin yasal örgütlenmesinden bu
güne yapılanları, yapılmayanları, yapılamayanları neden, niçin ve sonuçları ile üyelere
anlatacaklardır.
Denetim Kurulu raporu ile üyeleri şüphesiz çalışmalar konusunda bilgilendirip
aydınlatacaktır.
Üyelerin kimi yapılanları yeterli görüp överken, kimileri de eleştirecektir. Genel kurulda övgü
de, eleştiri de yapılacaktır, yapılmalı da. Neler var ki en iyi övgüde eleştiriyi, en iyi eleştiride
öneri yer alanıdır.
Örgütlü, bilgili ve bilinçli üyeler genel kurula sorumluluk bilinci ile katılıp görüş ve
düşüncelerini sunacaklardır. Bu görüş, düşünce, övgü ve eleştirilerinde Odanın ekonomik ve
sosyal yapısının yanında ülkenin içinde bulunduğu genel ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
durum da hiç şüphesiz göz ardı edilmeyecektir.
Günlük yaşamda karşılaştığımız meslek ve mesleki sorunları, genelde ise gelenek, görenek,
eğitim, sağlık, sosyal, siyasal ve ekonomik sorunları ayrı ayrı değil topluca düşünür,
değerlendirir, sonuçlandırır ve tümünü kavrayacak bir şekilde ifade ettiğimizde sorunların
üstesinden gelmiş oluruz. Evet bu genel kurulda da geçmiş genel kurallarda olduğu gibi
yoğun bir katılım, coşku, övgü, eleştiri ve öneri olacaktır. Muhasebe mesleği ve mesleğin
gelişimi, toplumdaki saygınlığı için emek vermiş, çaba harcamış olanlara teşekkür edilirken,
aramızdan ebediyete intikal etmiş olan meslek mensupları, arkadaşlar, can dostlar ise sevgi ve
rahmetle anılacaklardır.
Kuşkusuz gözler divanda Erkin Balaban’ı mikrofonda Nejat Koyuncu’yu arayacak, vural
Arıkan, Prof. Dr. Latif Çakıcı, Altan Tufan ve daha nice muhasebe mesleğine ve ülkeye gönül
vermiş değerli insanları arayacaktır. Balaban’lar, Koyuncu’lar, Arıkan’lar, Çakıcı’lar,
Tufan’lar ve daha niceleri saygı ve şükran ile gönüllerde yaşayacak, yaşatılacaklardır.
Bugünü ve geleceği anlamak, geçmiş ve geçmişin olgularını anlamaktan geçer, bu anlamda
beş yıllık geçmişin gelişim ve değişimleri geleceğin de göstergeleridir.

ERKİN BALABAN’IN ARDINDAN

Sevgili Erkin,
Zamansız elim bir kaza ile aramızdan ayrılarak bizleri derin bir üzüntüde bıraktın.
Mesleğimizin gelişmesi ve saygın bir yerde olması için verdiğin büyük hizmetlerden dolayı
seni hiç unutmayacağız.
Bize emanet ettiğin bu meşaleyi ve açtığın yolda yılmadan, usanmadan çalışacağız, rahat ol.
Tüm meslek camiasına ve üzüntülü ailesine baş sağlığı diyorum.
Mustafa HARPUTLUOĞLU

HANİ
Hani, güneşle başlar ya aydınlık....
Gün bitimi vardı ya hani,
Işığa nokta koyan.
Hani bir tebessümle yeşeren dostluk...
Yandaşlık vardı ya hani
Neden, nasıl, niçin? Sorulan.
Hani, uğrunda bir ömür tüketilen....
Yaşam vardı ya hani
İki soluk arası.
Hani kavgalar vardı, barış adına...
Sevgi vardı ya hani
Dostluğu anlatan türkülerde.
Hani, unutmayı unuttururdu akıl...
Paylaşmak var da hani.
Aydınlıkta, yoklukta.
Hani yaşanmazdı kış ortasında bahar...
Tomurcuk, çiçek vardı ya hani
Koklamaya kıyılmayan
Hani, anlatılamayan, anlaşılamayan...
Duygu var ya hani
İki dudak arası.
Hani birlikteliğe özlem...

Hasret var ya hani.
Yürek acısı.
Hani, biterken başlayan gün...
Sen, var ya hani.
Recep SELİMOĞLU

Sevgili Erkin,
“Ben tüm çağrılarınıza katıldım. Sen Silivri’ye hiç gelmedin” der dururdun.
Geldim.
Ama Sen?
Hepimizin kalbinde, yine en önde, gülümseyerek yürüyordun. Hep en önde gülümseyerek,
seninle yürümeye devam edeceğim.
Sensiz çok zor olsada.
Güle güle koca dev dostum güle güle.....
İslam DOĞAN

UZATMALI BAYRAMI YAŞARKEN
Veysi SEVİĞ
YMM
Türkiye, içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal sorunlarla birlikte uzun bir bayram tatiline
girmiş bulunmaktadır. Halkın bir bölümü Kurban Bayramı’nı dinlence olarak kabul ederken,
bir bölümü ise sıkıntı ve sorunları ile yaşamaktadır.
Türkiye’nin yaşamakta bulunduğu sorunlar dikkate alındığında, böylesine uzun bir tatilin ne
denli bir duyarsızlıkla yaşandığını düşünmek gerekmektedir. Nisan ayı enflasyon oranının
düşük belirlenmesi ile kağıt üzerinde rahatlayanlar gelecek günlerde yaşanması muhtemel
sorunları şimdiden düşünmek zorundadırlar.
Geçtiğimiz ay, 1996 yılı başından itibaren gümrük birliğine dahil edileceğimiz yönünde
ortaya çıkan gelişmeler, bayram öncesinde yön değiştirmeye başlamıştır.
Türkiye’de son iki yıldır gelir bölüşümü daha da bozulmuş, halkın satın alma gücü düşmüştür.
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan rakamsal çalışmalardan anlaşılacağı üzere üretim
ve tüketim hacmi düşmektedir.
Basının ekonomi sayfalarında bayram öncesi paranın bayram tatili süresince nasıl
değerlendirileceği yönünde bazı öneriler yer almıştır. Ellerindeki tasarrufları değerlendirme
arzusunda olanlar, bu değerlendirmelerden esinlenerek, bayram tatilinde paralarını birbirlerine
emanet etmişler, bayramlarını çeşitli beklentilerle geçirmeye başlamışlardır.
Bayram tatilinde büyümesi muhtemel parasal birikimlerin yaratabileceği ekonomik sorunları
burada irdelemekte yarar görmekteyiz.
Tatil süresince paranın ek gelir yaratması, başka kesimlerden, yine bu süre içerisinde alınacak
payla mümkün olabilecektir. Çünkü ekonomide her artının ir eksisi vardır. Bir başka
anlatımla, bir kesim kazanırken bir kesim kaybedecektir.
Üretimin durduğu zaman aralığında böyle bir durumun oluşması, konunun ciddiyetini daha da
artırmaktadır.
Üretimi durmuş, ihracatı durma noktasına gelmiş bir ekonomide, faiz beklentisi önemli bir
sorunun başlangıcıdır.
Türkiye’nin Mayıs 1995 ayında birçok sorunla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Şöyle ki:
-

Avrupa gümrük birliğine katılmamız konusunda var olan duraksamalar artmıştır.
Ekonomideki durgunluk devam etmektedir.
Gelir bölüşümün deki dengesizlik giderek artmaktadır.
Sosyal güvenlik kuruluşlarının sorunları çözülemez hale gelmiştir.

Böyle bir ortamda Türkiye idari tatille bütünleşmiş bir kurban bayramı yaşamaktadır.

Milletin vekilleri ve Türkiye’nin yönetimini elinde bulunduranlar gönül rahatlığı ile tatili
yaşamaya başlamışlardır.
Türkiye böyle bir tatili hak etmemiştir.
Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları aşabilmesi için daha çok çalışması gerekmektedir.
Tasarruf sahiplerini para oyunlarından kurtararak yatırıma yöneltmek zorunlu hale gelmiştir.
Yatırım yapanları pişman etmeden yatırımlarını sürdürebilmesi için yönetimin istikrarlı
olması gerekmektedir.
Devletin uygulayacağı yatırımları özendirme ilkeleri, hiçbir biçimde devlet kesesinden pay
verme şeklinde olmamalıdır.
Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkması önceden hedefleri belirlenmiş bir programla olabilir.
Bu programda kesimleri verilen görevler belirlenmiş olmalıdır.
Rastlantı (nedenleri çoğunlukla bilinmektedir) ile düşen enflasyon oranının bir iki puanlık
farkı başarı sayılmamalıdır.
Belki bayram süresince bazı yetkililer gerçek durumu görebilirler ve bayram sonrası
çözümleri içeren yeni bir programı uygulamaya koyabilirler.
Bu durum bizim için hayal olsa bile düşünülmesi güzel bir olgu olmaktadır.

S Ö Y L E Ş İ (*)
İstanbul Defterdarı Alper KUŞ ile yapılan söyleşi
Soru: 3568 Sayılı Yasa ile V.U.K.’ nun mükerrer 227. maddesi ile ilgili genel bir
değerlendirme yapar mısınız?
Yanıt: Bilindiği üzere, 213 sayılı V.U.K.’ nun mükerrer 227 maddesi, 6.7.1994 tarih ve
21982 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4008 Sayılı Kanunun 6. maddesiyle V.U.K. ’na
eklenmiş ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Madde metninde de görüleceği üzere 3568 Sayılı Kanun’ a göre yetki almış meslek
mensuplarına;



Vergi beyannamelerini imzalama yetkisi,
Vergi kanunlarında yer elan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve
benzeri hükümlerden yararlanılması hususunda YMM’ lik Tasdik Raporu düzenleme
yetkisi sağlanmıştır.

Ancak, bu imza yetkisi ve tasdik raporu düzenleme halinde, bilgilerin defter kayıtlarına ve
kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmama halinde, meslek mensuplarına,
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen vergi ceza ve gecikme faizlerinden dolayı,
sorumlu tutulma hali getirilmiştir.
Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği kanun metninde
vurgulanmış ancak bu hususta henüz bir düzenleme yapılmamıştır.
Soru: Bu değerlendirmeler çerçevesinde beyannamelerin onayı, imza yetkisi ile kaçak ve
yetkisiz muhasebecilerin önlenmesi ile ilgili önlemleriniz nelerdir?
Yanıt: Bakanlığımız’ ca bu hususta, usul ve esasların belirlenmesi halinde, meslek mensubu
olmayan muhasebecilerin bu konuda işlem yapabilmeleri kendiliğinden ortadan kalkacaktır.
Vergi dairelerince beyanname kabullerinde yapılacak ön taramalarda bu hususlar göz önünde
bulundurulacaktır.
Soru: Uzlaşmaların vergi dairelerinde yapılmaları sağlandı. Bu olumlu gelişme gibi başka
projeleriniz var mı?
Yanıt: Bilindiği üzere, 1994 Aralık başından itibaren belirli limitler dahilinde uzlaşmalar
vergi dairelerimizde yürütülmektedir.
İş akımında, mükellef-vergi dairesi ilişkilerinde, tüm işlemlerin bulunduğu dairede başlayıp
aynı yerde çözümlenebilmesi, hizmet verebilmekte ana prensibimizdir.
Yukarıda değinilen hususta paralel olarak 1995 yılı içinde takdir komisyonlarınca yapılacak
işlemlerin de vergi daireleri bünyelerinde yürütülmesi sağlanacaktır.
(*)

Bu söyleşi imza yetkisi ile ilgili bir ve iki no’lu tebliğler yayınlanmadan önce yapılmıştır.

Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluşuyla da bu hususlara ilave olarak inceleme, mukteza
verme konuları da başkanlıklarca yürütülecektir.
Soru: Takdir komisyonu, uzlaşma ve denetlemelerde mali müşavirin bulunması hususunda
düşünceleriniz nelerdir?
Yanıt: Mükellef tarafından vekil tayin edilen meslek mensuplarının, gerektiği hallerde
(inceleme v.b.) mükellefi Takdir Komisyonunda temsil etmesi, uzlaşmalarda bulunmaları,
inceleme veya denetleme sonuçlarında düzenlenecek inceleme tutanağı veya diğer tutanakları
imzalama safhalarında bulunmaları, öteden beri savunduğumuz ve arzu ettiğimiz bir husustur.
Çünkü mesleki olarak bir çok terim, kavram, vergi tekniği hususlarının bizzat mükellef
tarafından kavranması ve bilinmesi mümkün olamamaktadır. Zaten böyle bir hususu da
mükelleften beklemek yanlış olacaktır. Bu nedenle meslek mensuplarının mükellef-vergi
dairesi arasında bu hususlarda bir köprü vazifesi göreceği kanaatindeyim.
Soru: Yeni vergi dairelerinin açılacağı veya dairelerin bölüneceği söyleniyor. Dört vergi
dairesinde başkanlık sistemi uygulanıyor. Bu konu ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?
Yanıt: Maliye Bakanlığı’ mızca, ilimizde yeni vergi daireleri açılması veya iş yükü yoğun
olan vergi dairelerinin bulunması ve vergi dairesi Başkanlıklarının kurulması çalışmaları
yürütülmekte olup, bu çalışmalar sonuçlanma aşamasındadır.
Soru: Değişik vergi dairelerinde, farklı pratik uygulamalar yapılmaktadır. Bunu önlemek
mümkün değil midir?
Yanıt: Vergi dairelerinin çalışmalarında ve işlemlerinde uygulama birliği asıl prensiptir.
Farklı uygulamalara mahal verilmemesi için gerek Bakanlığımızın, gerekse
Defterdarlığımızın tamimleri bulunmaktadır. Bunlara rağmen farklı uygulamalardan haberdar
olmamız halinde gerekli müdahale anında yapılarak uygulama birliği sağlanacaktır.
Soru: Her vergi dairesinde muhasebecilere oda verilmesi hususunda hazırlıklar hangi
aşamadadır.
Yanıt: İlimizde vergi dairelerimiz şimdilik, geniş fiziki alanlara sahip değildirler. Fiziki
alanları müsait olan veya olabilecek olan vergi dairelerimiz bazında, bu öneriniz göz önünde
bulundurulacaktır.
Soru: Bazı dönelerde vergi dairelerinde beyanname bulunmamaktadır. Beyannamelerin
Odamız aracılığı ile dağıtılmasını nasıl karşılarsınız?
Yanıt: Defterdarlığımız iki senedir. Bazı vergi daireleri bazında beyannameleri mükelleflerin
bilinen adreslerine postalamış olumlu sonuçlar almıştır.
Buna paralel olarak beyannamelerin Odanız aracılığı ile dağıtılabilmesi Bakanlığımız
tasarrufundadır.
Soru: Beyana çağrı ve ödeme emirleri çok geç çıkmakta, zaman kaybına neden olmakta ve
dolayısıyla faiz ödemesini doğurmaktadır. Dairenin daha erken davranması mümkün müdür?

Yanıt: Beyana çağrı ve ödeme emirleri uygulamasında süratli hareket edilmesi vergi
dairelerimizin asli görevlerindendir. Ancak malumlarınız olduğu üzere, bu hususta mükellef
veya mükellef adına hareket eden meslek mensuplarından da süresinde beyanname vermeyen
mükelleflerin süreden sonra en kısa sürede beyanlarının sağlanması, tahakkuk eden vergilerini
süresinde ödemeyen mükelleflerimizin, ödemelerini yapmada, ödeme emirlerini tebliğini
beklemeden ödemede bulunabilmeleri açısından katkılarını bekliyoruz.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HAFTASI ARDINDAN
Mustafa HARPUTLUOĞLU
İSMMMO Başkan Yardımcısı

9. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası’nı kutluyoruz. Ülkemizde çalışanların, bir başka deyişle
toplumun zayıf kesimini oluşturan insanlarımızın sorunlarını; sadece İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenleyerek kutlamak bana hep eksik gelmiştir. Sanıyorum, bu
haftanın “Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası” olması gerekiyor. Öte yandan,
ülkemizde çalışanlar kadar çalışmak isteyip de çalışamayan işsizlerimizin de “iş” sağlığının
çok önemli olduğu düşüncesindeyim.
Bilindiği gibi, ülkemiz kaza konusunda “Dünya Birinciliği”ni hiçbir ülkeye kaptırmamaktadır.
(Örneğin İş Kazaları, Trafik Kazaları gibi) ülkemizde istatistiki bilgilerin doğru olmadığı
kanısında olduğum için rakamlarla ilgili bilgiler vermek istemiyorum. Bu istatistiki bilgiler
SKK ve Sendikaların verilerine göre belirlenmektedir. Oysa, örgütsüz olan kesimde iş
kazalarının daha büyük oranda olduğunu bilmekteyiz. Yine ülkemizde küçük işletmelerin çok
olması ve bu işyerlerinin önemli kısmı hizmet sektörü alanında çalışmaktadır. Bu tür
işyerlerindeki meslek hastalıkları ve iş kazalarının istatistiki bilgileri sağlıklı biçimde
kayıtlara geçmemektedir. Kaçak işçi çalıştırma bir gerçek olarak ortada iken bu haftanın
çalışanların sağlığı olarak kutlanması gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Kazalar dışında, gelişen teknoloji ve çevre faktöründen dolayı gelişmiş ülkelerde üretiminden
vazgeçilmek zorunda kalınan bir çok sektörün; gelişmekte olan ülkelere kaydırılması ve
güvenlik, korunma tedbirlerinin alınmaması sonucunda oluşan yeni mesleki hastalıklar söz
konusudur. Özellikle kimya sektöründe artan çeşitlikte mesleki hastalıklar çoğalmakta ve
etkileri zaman içinde ortaya çıkacaktır. Bunun yanında işinden memnun olmayan yaşam
şartlarının zorluğu, iş güvencesinin olmayışı ve sağlıksız çalışma koşularının yarattığı stres,
en önemli sağlık sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Her ne kadar iş kanunlarımız işçinin sağlığını işverene yüklemişse de bugün gelinen noktada,
ne yazık sendikalı işyerleri dışında çalışanların iş güvenliği konusunda bir ilerleme
olmamıştır. Toplumun zayıf kesimi olan çalışanlar hep mağdur olmaktadır.
Hızlı nüfus artışı, yabancı ülkelerden kaçak gelen işçilerin ve küçük yaşta çalıştırılan
çocukların yarattığı istihdamı; düşük ücret ve çarpık gelir dağılımı tablosu da çalışanları
olumsu etkilemektedir. Kayıt dışı sektörlerde direkt vergi, Sosyal Güvenlik kesintilerinin
yüksek olması aktif sigortalı sayısını azalmaktadır. Özellikle 10 işçi ve yukarı işçi
çalıştırılması durumunda fonların (Konut Edindirme Yardımı ve Tasarruf Teşvik Fonu)
eklenmesi işletmelerin büyümesini önlediği gibi küçük ölçekli aile işletmelerine veya ev
işçilerinin oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle nakit çalışan sektörlerde bu oran çok
yükseklere çıkmakta ve böylece büyük bir istihdam kayıt dışına çıkmaktadır. Hızlı nüfus
artışını ve işsizliği önleyemediğimize göre o zaman yapılacak iş kayıt dışı ekonomiyi kayıt
altına alarak ön denetim fonksiyonlarını geliştirip, ek aktif sigortalı sayısını yükseltmemiz
gerekmektedir.

Bu arada bir diğer mesele daha var; Sosyal Güvenlik Kurumlarımızı gözden geçirirsek çok
başlı, değişik mevzuat hükümleri olan ve en önemlisi devlet desteği ile ayakta durmaya
çalışan, iflas etmiş kurumlarla karşılaşıyoruz.
Bugün kendi ayakları üzerinde duramayan Bağ-Kur, SSK ve Özel Sandıklar gibi sosyal
güvenlik kuruluşları yakın gelecekte işlevlerini yerine getiremeyecekler ve toplum barışının
önünde önemli bir engel oldukları gibi, demokrasimize de tehdit olacaklardır. Bunun için hiç
zaman kaybetmeden çalışanların ve çalıştıranların sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında
toplayan milli bir sosyal güvenlik kanunu çıkarılmalıdır. Ve bu kurumlar özerk bir yönetime
kavuşturulmalı ki, hiçbir zaman siyasi iktidarların finans kaynağı haline getirilmemelidir.
Çalışanların ve prim ödeyenlerin temsil edildiği kurumlar olmalı. Devlet yalnızca mali ve
idari yönden denetim yapmalıdır. Tüm çalışanların örgütlü olması teşvik edilmelidir.
Sosyal Güvenlik prim ödemeleri hiçbir işverenin ucuz kredi kullanma yeri olmamalıdır.
İşsizlik sigortası gelişmelerini olumlu karşılıyoruz. Fakat işini yetirme riski az olan doktor,
muhasebeci yanında riski büyük olan inşaat işçisinin işsizlik sigorta ödemeleri buna göre
düzenlenmeli. Sektöründe yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığı için işini yitiren işçi,
yeniden eğitime alınmalı ve bu eğitim kabul etmeyenlere işsizlik sigortası ödeneği
ödenmemelidir.
Her geçen gün teknolojinin gelişmesi yeni iş kolları doğmasına neden olmaktadır. Artık işçi
bedenen çalışan kavramından çıkmakta olup; düşünen, yaratan kavramına gelmektedir. Bunun
için kurumlar sendikalar ve işverenler bu düşünen ve yaratan emekçilere göre kendilerini
geliştirmek zorundadır.
Bunun neticesi olarak politik, sosyal ve ekonomik uzlaşmaların önemi gün geçtikçe ortaya
çıkmaktadır.
Bunun için iş kazaları, Ülkemizde tespit edilen 1500 civarında meslek hastalığı iş hayatının
hoşnutsuzluğu yarattığı stres, iş hayatımıza ve ekonomimize önemli kayıplar vermektedir.
Bunun önlenmesi için Üniversiteler,meslek örgütleri, çalışan ve çalıştıranların örgütlerinin bir
koordinasyon kurulları oluşturarak, teknik ve mesleki eğitimleri geliştirmeli ve sektörel bazda
sağlık ve çalışma denetim standartları oluşturulmalı. Yöneticilerin ve adli mercilerin bu
standartlara uyması sağlanmalıdır. Kamu yalnızca bu standartlara uyulup uyulmadığını
denetlemelidir.
Çalışanların sağlığı ve iş güvenliği sağlamak istiyorsak öncelikle;
-

Çalışanların örgütlü olması sağlanmalıdır
Hızlı nüfus artışı, yabancı kaçak işçi ve çocukların çalıştırılması önlenmeli,
Kayıtdışı ekonomi önlenmeli,
Sosyal Güvenlik primleri, vergi ve fon oranları düşürülmeli,
Milli bir sosyal güvenlik kanunu çıkarılmalı ve tüm çalışanlar bir şemsiye altında
toplanmalıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumları siyasilere peşkeş çekilmemeli,
Sosyal Güvenlik Kuruluşları çalışanları oluşturduğu özerk bir yapıya getirilmelidir.
İşsizlik sigortası çıkarılmalı,

-

Mesleki eğitime önem verilmeli, İş kazası ve mesleki hastalıklar konusunda toplum ve
çalışanlar bilgilendirilmeli,
Sektörel bazda ve seçilecek teknolojiye göre “sağlık ve çalışma denetim standartları”
belirlenmelidir.

Tüm çalışanlara kazasız, sağlıklı ve geleceğinden daha umutlu çalışma hayatı temenni
ediyorum.

FİNANSMAN FONU VE YÖNETİM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet TÜRKER
YMM
Finansman fonu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 27.10.1980 tarih ve 17203 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 2362 sayılı kanunla, finansman fonu başlığını taşıyan Mükerrer
Madde 8 eklenerek yürürlüğe girmiştir.
Mükerrer Madde 8 Şöyledir:
“Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiriminden faydalanması kabule dilmiş
bulunan yatırımlarının finansmanında kullanmak ve yatırım indirim belgesinde bu yatırım için
öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlarla finansman fonu ayırarak safi
kurum kazancından indirebilirler.
1- Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrahının %25’ini ve yapılacak yatırım
tutarını geçemez.
2- Finansman fonunun T.C. Merkez Bankasında açılacak her an paraya çevrilebilir Devlet
Tahvili hesabına yatırılması mecburidir.
3- T.C. Merkez Bankasında açılacak hesaptan çekişler Devlet Planlama Teşkilatınca
düzenlenecek çekiş belgelerine dayanılarak yapılır. Ve yıl içinde fiilen yapılan yatırım
tutarını aşamaz.
4- Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu olarak ayrılan meblağ hesap
dönemi sonunda safi kurum kazancına eklenir.
Yukarıdaki kanun maddesine göre finansman fonundan yararlanabilmek için;
a) Mükellefin Statüsünün, Sermaye şirketi ile kooperatif, olması (Sermaye şirketleri
KVK’nun 2. maddesinde belirtilen şirketlerdir.)
b) Yatırım teşvik belgesinin mevcut olması ve yatırım indiriminden istifade etmesi ile
belgede belirtilen yatırım süresiyle sınırlı olması gerekmektedir.
Yukarıdaki şartlara haiz olarak (A)’da belirtilen tüzel kişiliklere haiz Kurumlar Vergisi
mükellefleri tarafından finansman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirebilirler.
Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrahının %25’ini ve yapılacak yatırım tutarını
aşamaz. (Kurumlar Vergisi matrahına ayrılacak finansman fonun ilavesiyle bulunacak safi
kurum kazancının %20’idir.)
Finansman fonundan yararlanabilmek için 14.04.1995 tarih ve 22248 sayılı Resmi Gazetede
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından, Yatırımlarda Devlet Yardımı ile ilgili Tebliğ (Tebliğ
No:95/2 ) nin finansman fonu başlıklı Madde 15’te belirtilen hükümler çerçevesinde işlemleri
tekemmül ettirmek gerekmektedir. Bu maddenin 3’üncü paragrafında “Finansman fonundan
öteden beri faaliyetine devam eden ve hesap dönemini karlı kapatan kurumların yatırımları
yararlanabilir,” denilmektedir. Zarar eden şirketlerin finansman fonu ayırmamaları söz
konusudur. Bilançoda ticari dönem zararların olması ve bu ticari dönem zararına Vergi

kanunlarına göre matrahtan düşünülmesi ve ilavesi gereken tutarların ilavesi sonucunda Mali
Karın (Kurumlar Vergisi Matrahı) doğması halinde bu mali kar üzerinden finansman fonu
ayırabileceklerdir.
Finansman fonu’ndan yararlanabilmek için Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinden
önce;
a) Finansman Fonu’nun T.C. Merkez Bankasınca açılacak, her an paraya çevrilebilir devlet
tahvili hesabına yatırılması.
b) Dilekçe ile Hazine Müsteşarlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. (Fona yatırılan
miktarı ihtiva eden makbuzla)
Yukarıdaki belirttiğimiz hükümler muvacehesinde ayrılacak finansman fonu hesabı şöyledir.
Örnek: (Y) A.Ş.’nin 1994 yılındaki verileri şöyledir.
Dönem Karı
:
400.000.000.000.-TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
:
80.000.000.000.-TL
Yatırım İndirimi
:
120.000.000.000.-TL
Kurumun belge kapsamında
Yapacağı Yatırım Tutarı
:
300.000.000.000.-TL
Buna Göre (Y) A.Ş.’nin 1994 yılına ilişkin olarak
a) %25 oranına göre Kurumlar Vergisi Matrahı ile yarılacak finansman fonunun hesabı
Dönem Karı
İlaveler
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
İndirimler
Yatırım İndirimleri

:
:

400.000.000.000.-TL
80.000.000.000.-TL

:
:

120.000.000.000.-TL
.
.

Safi Kurum Kazancı
Cari Yılda Ayrılacak Finansman
Fonu
(360.000.000.000.- X %20)
Kurumlar Vergisi Matrahı
Kurumlar Vergisi
(288.000.0000.000.- X %25)

:

360.000.000.000.-TL

:

72.000.000.000.-TL
288.000.000.000.-TL

:

72.000.000.000.-TL

b) %20 oranına göre Kurumlar Vergisi Matrahı ila ayrılacak finansman fonunun hesabı
Dönem Karı
İlaveler
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider

:
:

Kalan
Cari Yılda Ayrılacak Finansman
Fonu
(480.000.000.000..- X %20)
%20 Oranlı Kurumlar Vergisi
Matrahı
%20 Oranlı Kurumlar Vergisi

:

480.000.000.000.-TL

:

96.000.000.000.-TL

400.000.000.000.-TL
80.000.000.000.-TL
.

.

.

:

.
384.000.000.000.-TL
76.800.000.000.-TL

Kurum %25 ve %20 oranlı Kurumlar Vergisi Matrahları üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden hangisi yüksek ise onun üzerinden Kurumlar Vergisi ödeyeceğinden dolmayı, bu
örneğimizden %20 oranlı Kurumlar Vergisi yüksek çıktığından, bunun üzerinden Kurumlar
Vergisi ödenecek ve buna paralel olarak finansman fonunda bu matrah üzerinden ayıracaktır.
%25 oranlı Kurumlar Vergisi hesabında bu verginin %20 oranlıdan hesaplanan vergiden
yüksek çıkması halinde %25 oranı üzerinden Kurumlar Vergisi ödeneceğinden dolayı
finansman fonu da %25 oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden ayrılacaktır. Bu yıl
ayrılan finansman fonu ertesi yıl kurum matrahına ilave edilerek vergilendirilecektir.
Finansman fonu ayrılması halinde kurumların sağlayacağı avantajlar:
1) ayrılan finansman fonu tutarı üzerinden ödenmesi gereken (%25 ve %20 oranında)
Kurumlar Vergisi ve buna müteallik fon tutarları 1 yıl süreyle ertelenmiş olacaktır.
Örneğimize göre, bu tutar 21.120.000.000.-TL (Kurumlar Vergisi 19.200.000.000.- + Fon
payı: 1.920.000.000.-)dır.
2) T.C. Merkez Bankasına her an paraya çevrilebilir Devlet tahviline yatırılan, finansman
fonu tutarı üzerinden %20 nispetinde faiz uygulanacaktır.
3) Finansman fonu tutarının T.C. Merkez Bankasına yatırılmasını takiben bu hesaptan
çekişler (Yatırımla ilgili yapılan fiili harcamaların dörder aylık dönemler veya aylar
itibariyle tevsiki halinde) müsteşarlığın izinleri istinaden yapılır.
Finansman fonu ayrılırken, kurumların dikkat edeceği hususlardan en önemlisi, Kurumlar
Vergisi ertelemesinden de evvel göz önüne alınması gereken husus şudur, T.C. Merkez
Bankasına yatırılan finansman fonunun şirketin bünyesine geri dönüş tarihi özellik arz
etmektedir. Yatırılan tutarın geri dönüşünün (çekiliş) yıl sonuna sarkması halinde finansman
fonu ayırmak büyük bir avantaj teşkil etmeyecektir. Örneğimizdeki tutarları veri olarak belirli
tarihlerde sağladığı avantaj ve dezavantajları irdelersek.
Ertelenen Kurumlar Vergisi + Fon Payı
:
21.120.000.000.T.C. Merkez Bankasına Yatırılan Tutar
:
96.000.000.000.(%20 faiz oranlı Devlet Tahvili) (28.04.1995)
Çekiş Tarihi ve Tutarı (30.09.1995)
:
40.000.000.000.Çekiş Tarihi ve Tutarı (30.11.1995)
:
40.000.000.000.Çekiş Tarihi ve Tutarı (20.12.1995)
:
16.000.000.000.Nakit mevcuduna alınan yıllık faiz (%100)
Bu tutarın finansman fonuna aktarılması halindeki faiz geliri;
Faiz
(% 100)
(% 20)
(% 20)
(% 20)

Kurumlar Vergisi Fon Payı Faiz Tutarı

: 7.603.200.000.000 X 100 = 21.120.000.000.-TL
36.000
: 18.272.000.000.000X20 = 10.151.111.111.-TL
36.000

Finansman Fonu Faiz Tutarı

Toplam Faiz Gelirler

Tutar
21.120.000.000.-X
40.000.000.000.-X
40.000.000.000.-X
16.000.000.000.-X

Gün
360=
152=
212=
232=

Avantaj
Kurumlar Vergisi + Fon Payı (30.04.1995)
Finansman Fonu Getirisi Payı (30.09.1995)
Finansman Fonu Getirisi Payı (30.11.1995)
Finansman Fonu Getirisi Payı (20.12.1995)

Adet
7.603.200.000
6.080.000.000
8.480.000.000
3.712.000.000

31.271.111.111.-TL

Buna karşılık bu tutarın finansman fonu aktarılmayıp değerlendirilmesi halindeki faiz geliri,
Finansman Fonu

:

18.272.000.000.000 x 100 = 50.756.000.000.-TL
36.000

Toplam Faiz Geliri

50.756.000.000.-TL

Yukarıda yaptığımız mukayese neticesinde şirketin finansman fonu ayırarak vergi
ertelemesine gitmesi halinde bu tutarlardan dolayı 31.271.000.000.-TL’lik faiz geliri, buna
karşılık finansman fonu ayrılmaması halinde mevcut nakdini değerlendirmesi halinde
50.756.000.000.-TL’lık faiz geliri elde etmektedir. Finansman fonu ayrılırken, T.C. Merkez
Bankasına yatırılan nakit paranın çekiş tarihlerinin kısa tutulması halinde avantaj sağlayacağı
açıktır. Yatırım harcaması yapılacağı varsayımıyla finansman fonu ayrılması halinde T.C.
Merkez Bankasına yatırılan tutarın çekilişleri fiili yapılacak yatırım harcamasına ve teşvik
belgesindeki süreye bağlı olduğu, fona yatırılan yıl içersinde de harcama yapılmaması
sebebiyle çektirilmeyen meblağlar yine teşvik belgesinde kayıtlı süre içerisinde kalmak
kaydıyla daha sonraki yıllara ait harcamalara istinaden çektirilebilir. Teşvik Belgesinde kayıtlı
süre içerisinde bahse konu fondan çekilmeyen miktarlar irad kaydedilir.

GÖTÜRÜ USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNDE
YENİDEN YAPILANMA VE MÜKELLEFLERİN KDV
KARŞISINDAKİ DURUMU
Dr. Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni
Dilek SEVİMKAN
Vergi Denetmeni
I-

GENEL BİLGİ:

Türkiye’deki vergi-kayıp ve kaçağının önemli boyutlarda olması ve bir türlü
önlenememesinin ekonomik, kültürel ve siyasi boyutları vardır. Bunlara Türk Vergi
Sisteminin yapısında var olan Götürü usulde vergilendirmeyi de eklediğimizde vergi kayıp ve
kaçağına neden olan bir alt yapıya daha değinmiş oluruz.
Götürü usulde Gelir Vergisine tabi mükelleflerin sayısal olarak azımsanmayacak kadar fazla
olmaları, yaptıkları satış hasılatı veya yerine getirdikleri hizmet bedelleri için yasal belge
düzenleme zorunda olmamaları, yasal zorunluluk olmasına rağmen gerçek usulde gelir vergisi
mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinden yaptıkları ticari nitelikli alımları için yasal
belge istemeleri ve almamaları vergi kayıp ve kaçağının nedeni olmaktadır. Çünkü belge
almadıkları ve vermedikleri için bu mükelleflerin yıllık alış veya satış tutarları dikkate
alınmak suretiyle gerçek usule geçişlerini sağlayan kriterler kendi insiyatifleri dahilinde
kalmaktadır.
Geriye genel şartlardan, işyerinin Emlak Vergisi değeri veya yıllık işyeri kirası tutarının
belirlenen limitleri aşıp aşmadığı konusu kalmaktadır. Götürü usulde mükelleflerin gerçek
usule geçmelerinde kıstas alınan bu limitlerin aşılıp aşılmadığının saptanması ise, vergi
idaresinin etkin denetimine bağlı bulunmaktadır. Kaldı ki, bu grup mükelleflerin
oluşturdukları baskı unsuru, söz konusu mükellefler için saptanan götürülük sınırlarının her
yıl daha da artırılmasını sağlamaktadır.
Yapılan istatistiki değerlendirmelerde ülkemizdeki götürü usulde mükellef sayısının
1.000.000 kişinin üzerinde olduğu ifade edilmektedir.
II-

1.5.1995 TARİHİNDEN İTİBAREN MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK:

Yazımızın yukarıdaki bölümünde açıklandığı üzere, götürü usulde mükellefiyet gerçekten
ülkemizdeki vergi kayıp ve kaçağının neredeyse temel alt yapısını oluşturmaktadır ve iki
belirgin açıdan vergi kaybına neden olmaktadır.
1- Götürü mükelleflerin kendileri açısından:
Götürü vergi mükellefleri yasal olarak alış belgelerini ilgililerden almak ve toplamak zorunda
oldukları halde buna uymamaktadırlar. Dolayısıyla alış belgelerine göre ödeyecekleri Katma
Değer Vergisi olması gerekenden çok az ya da yapılan düzenlemelerle saptananın asgarisi ile
sınırlı kalacaktır. Yasal olarak satış hasılatları için belge düzenlemeleri söz konusu

olmadığından, gerçek hasılat hiçbir zaman ortaya konamayacak; alış ay ada satış
miktarlarındaki ölçülerle gerçek usule geçişleri sağlanamayacaktır. Bu grup mükelleflerden,
sadece yapılan düzenlemelerle, saptanan götürü matrahlara isabet eden vergilerin alınması ile
yenilmektedir.
2- Götürü mükelleflere mal satışı ya da hizmet ifası yapan gerçek usulde Gelir ya da
Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından:
Kurumlar Vergisi ya da gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri, götürü usulde mükellef
olanlara yaptıkları mal satışları ya da hizmet ifası nedeniyle aldıkları bedelleri için fatura ya
da gider pusulası gibi yasal belgeleri düzenlemek zorundadırlar. Ancak götürü mükelleflerin
bu belgeleri almaktan kaçınmaları, ya da ısrar edilmesi durumunda belge düzenlemek
istemeyenlerden alım yapabilecekleri olasılığının var olması, belge düzenlemek isteyen
mükellefleri de isteklerinden alıkoymaktadır. Aksi halde rekabet eşiksizliği ortaya çıkmakta
ve belge düzenleyenler düzenlemeyenlere nazaran ekonomik kayıplara uğramış olurlar. Bu
kapsamdaki işlemler sonucunda yani düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenememesi
sonucunda gerçek usulde vergilendirilen Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri de gerçek
satışlarını gizleme yoluna gitmiş olurlar. Bu da bu grup mükelleflerden alınması gereken Gelir
ve Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinin kaybına neden olmaktadır. Hatta bir adım daha
ileri düşünülürse; bu mükelleflerin belgesiz satış yapma olanakları nedeniyle satışını
yaptıkları malların alış belgelerini almamak için fiilleri de doğurmakta ve zincirleme vergi
kayıp ve kaçağının orta halkasını oluşturmaktadır.
III-

İDARECE YAPILAN DÜZENLEME:

Tüm bunları gören Vergi İdaresi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.
maddesinin Maliye Bakanlığına Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda verdiği
yetkilere dayanılarak belirli somut düzenlemeler yapmıştır. Yapılan düzenlemelerle belirli
işleri yapan Götürü Gelir Vergisi mükelleflerinin 1.5.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde
vergiye tabi tutulacaklarının yanı sıra 31.12.1994 tarihindeki hadleri aşması nedeniyle gerçek
usule geçen ve 4 ay gibi bir süre için gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yeniden
götürü usule geçişlerine olanak tanınmıştır. Bu olanaklara rağmen götürü usule yeniden
geçmek istemeyen bir başka ifade ile gerçek usulde kalmaya devam etmek isteyenler ile
belirlenen işleri yapmaları nedeniyle zorunlu olarak gerçek usule geçmesi gerekenlerin
belirlenen tarihe kadar (30.04.1995) kendi istekleri ile gerçek usulde vergilendirmeyi talep
ettikleri takdirde kendilerine özendirici kolaylıkları sağlanacaktır.
IV-

YAPILAN DÜZENLEMELERLE GÖTÜRÜ USULDEN GERÇEK USULE
GEÇEN YA DA GEÇİRİLEN MÜKELLEFLERİN VERGİ KARŞISINDAKİ
DURUMLARI:

a- Götürü usulde mükellef iken 31.12.1994 tarihi itibariyle belirlenen hadleri aşması
nedeniyle 1.1.1995 tarihinden itibaren gerçeğe geçen dolayısıyla yasal belge bastıran,
yasal defter tasdik ettiren ve kullananların; götürü usule tabi olmanın genel şartları
arasında yer alan işyeri emlak vergisi değeri, 29.3.1995 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan 95/6595 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile ve yine 31.12.1994 tarihinden
geçerli olarak 60 milyon liraya yıllık işyeri kira tutarı da 9 milyon liraya yükseltilmesi
sonucunda yeniden götürü usule geçebileceklerdir. (Daha önce bu had 40 milyon ve 6
milyon olarak saptanmıştır.)

Bu şekilde koşullara rağmen götürü usule yeniden dönmek istemeyen mükelleflerin bu
istemlerini ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmeleri halinde gerçek usuldeki
mükellefiyetlerine devam edilecektir. Bu mükellefler hakkında faaliyette bulundukları
yörelere ait hayat standardı temel gösterge tutarlarının yarısı 3 yıl süreyle uygulanacaktır.
Bu şekilde devam eden mükelleflerin 4 aylık (Ocak – Nisan) faaliyet dönemine ilişkin olarak
yapılacak özellikli bir işlem yoktur. Ancak oluşturulan yeni koşullar nedeniyle götürü usule
dönenlerin bu 4 aylık faaliyet döneminin gelir ve KDV yönünden doğurduğu sonuçlar ile
kullanılan belgelerin muhafazası açısından önem arz etmektedir.
Bu mükellefler, anlaşmalı matbaalarda bastırdıkları veya notere tasdik ettirdikleri belgelerin
(kullanılmış olsun veya olmasın) tamamını bağlı oldukları vergi dairelerine ve 30.4.1995
tarihine kadar ibraz etmeleri gereklidir.
Söz konusu mükelleflerin Ocak ve Şubat aylarına ilişkin KDV beyannamelerini normal
süresinde vermiş olmaları gerekir. Mart/1995 dönemine ilişkin KDV beyannamesini’de 25
Nisan’a kadar vermeleri icap eder. Nisan ayına ait işlemler nedeniyle doğan KDV’nin de
Mart ayına ilişkin olarak 25 Nisana kadar verilecek olan KDV olarak beyan edeceği
belirtilmiştir.
Aynı usul 1.1.1995 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden tevkif suretiyle kesilen (Stopaj)
Gelir Vergisinin ilgili vergi dairesine yatırılması konusunda da işlemektedir. Yani, götürü
usule yeniden geçen bu mükelleflerin Ocak ve Şubat aylarına ilişkin stopajların süresinde
Mart ayına ait olanlarında Nisanın 20 sine kadar ilgili vergi dairesine verilecek muhtasar
beyanname ile beyan edilip yatırılması gerekir. Ancak Nisan ayı ödemelerine ilişkin stopajlar
varsa bunların da Mart ayı için verilecek stopaj beyannamesi ile beyan edilip
yatırılabilecektir.
b- Yaptıkları iş çeşiti itibariyle 1.5.1995 tarihinden itibaren zorunlu olarak götürü
usulden gerçek usule geçirilenler:
1.4. 1995 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile;
Büyükşehir Belediyesi olan illerin (Erzurum ve Diyarbakır illeri hariç) mücavir alan sınırları
dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içerisinde 6 grup halinde belirtilen
faaliyetlerden herhangi birisini yapan mükelleflerin 1.5.1995 tarihinden itibaren gerçek
usulde vergilendirileceği açıklandıktan sonra bu mükelleflere yönelik özendirici kolaylıklar
Maliye Bakanlığının 239 seri nolu, Vergi Usul 47 seri nolu Katma Değer Vergisi Kanunun
genel tebliğleri ile belirlenmiştir.
Götürü kapsamından çıkarılan faaliyetler şunlardır:
-

Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar
İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar
Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar
Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler
Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler

Yukarıda belirtilen bu faaliyetleri yapan mükellefler, bu faaliyetleri dışında yaptıkları ve
götürü usulde mükellef oldukları bir başka faaliyetleri varsa bu diğer faaliyet de gerçek usulde
vergilendirilecektir. Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nun 47/3 maddesinde ticari, zirai veya

meslek faaliyeti nedeniyle gerçek usulde mükellef olanların götürü usulden
yararlanamayacakları hükme bağlanmıştır.
Yapılan düzenlemede; kapsamından çıkartılan bu galibiyetlerden herhangi irisini yapanların
1.5.1995 tarihinden itibaren zorunlu olarak gerçek usule geçirileceği belirtilmesine rağmen bu
mükelleflerin 30.04.1995 tarihine kadar kendi istekleri ile götürü usulden gerçek usule
geçtiklerini yazılı olarak sildirmeleri durumunda, bunlar hakkında 3 yıl süre ile hayat
standardı temel gösterge tutarının yarısının uygulanacağı açıklanmak suretiyle kolaylıklar
sağlanmıştır.
c- Götürü usulden gerçek usule geçirilen mükelleflere sağlanan kolaylıklar:
1- Bu mükellefler 1.5.1995 tarihinden itibaren işletme defteri tutmak zorundadır. Ancak
günlük perakende satış hasılat defteri ile kambiyo senetleri defteri tutma zorunlulukları
1995 yılına münhasır olmak üzere kaldırılmıştır.
2- Vergi mükellefi olanlar haricindeki kimselere (tüketicilere) yaptıkları satışların her gün
itibariyle ayrı ayrı düzenleyecekleri toplu faturalarla belgelendirebilecekler. Ancak farklı
KDV oranlı satışlar varsa, her orana ilişkin satış toplamı faturada ayrı yer alacak.
3- Dileyen mükellefler toplu fatura yerine, sadece anlaşmalı matbaalara bastırılan madeni
veya banknot para birimlerine eşit tutarları içeren (5.000.-, 10.000.-, 20.000.-, 100.000.TL gibi) dip koçanlı ve gerek dip koçanında ve gerekse müşteriye verilen kısmında
mükellefin adı, soyadı, vergi dairesi ve hesap bilgilerle, KDV dahildir ibaresi ile özel
işaret (amblemi) taşıyan belgeleri toplu fatura yerine kullanabilirler.
4- Nisan 1995 sonuna kadar defterlerini tasdik ettirmeleri gereken bu mükellefler için tasdik
süresi Mayıs 1995 sonuna kadar uzatılmıştır.
5- Daha önce belirtildiği gibi bu mükellefler için hayat standardı temel gösterge tutarları
1991,1996 ve 1997 yılları için %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
6- Söz konusu mükellefler için 193 sayılı yasanın 12. maddesi hükmü gereği 195 yılında
geçici vergi ödemesi söz konusu değildir.
7- bu mükelleflerden yaptıkları işlerin gereği olarak 3100 sayılı yasaya göre ödeme
kaydedici cihaz kullanması gerekenler, bu yükümlülükleri yani ödeme kaydedici cihaz
alıp kullanmaları konusunda kendilerine 1995 yılı sonuna kadar süre tanınmıştır.
d- Götürü kapsamından çıkartılan mükelleflerin KDV karşısındaki durumları
Götürü usulde iken yaptıkları işlerin götürü kapsamından çıkartılması ve 1.5.1995 tarihinden
itibaren zorunlu olarak gerçek usule geçirilen mükelleflerin bu tarihe kadar (bu tarih hariç)
satın aldıkları stoklarında bulunan emtia ile işletmede mevcut demirbaş alımları için
ödedikleri KDV ne olacak? İşte bu konu ile ilgili olarak KDV 47 seri nolu genel tebliği ile
Gelir Vergisi Kanunu 183 seri nolu genel tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu
tebliğlere göre mükellefler:
1- 30.4.1995 tarihi itibariyle stoklarında bulunan mallara ait KVD’ni indirim haklarına
sahiptirler.
Ancak bu haktan yararlanabilmeli için 30.04.1995 tarihi itibariyle stoklarında bulundurdukları
emtia ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri
gerekmektedir. Bu bildirimde bulunmayanlar, indirim hakkından yararlanamayacaklar. Yazılı
olarak yapılan beyanda; mükellefiyet sicil nosu kimliğe ilişkin bilgiler stok olarak bildirilecek

malın niteliğine (Cins, miktar, birim fiyatı tutarı, KDV) ilişkin bilgiler ve alış belgesinin tarih
ve nosu yer alacaktır.
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin KDV 3 yılda ve 3 eşit taksitte indirilebildiğinden ancak
1.1.1993 tarihinden sonra iktisap edilen bu tür kıymetlerin KDV indirilebilecektir. Dolayısıyla
stok beyanında sadece 1.1.1993 tarihinden sonra iktisap edilen amortismana tabi iktisadi
kıymetler yer alacak ve bunlara ilişkin KDV’nin indirim süresi geçmemiş olan kısmı indirim
konusu yapılacaktır. Yani 20.10.1993 tarihinden alınan amortismana tabi bir iktisadi kıymet
için ödenen KDV’nin 1.5.1995 tarihinden itibaren indirim konusu yapılabilecek kısmı sadece
1/3’tür. 2/3’ünün indirim dönemleri geçmiştir. 20.10.1994’te alınan böyle bir kıymetin
ödenen KDV’nin indirim konusu yapılacak kısmı ise 2/3 dönemi geçen kısım ise 1/3’tür.
Mükellefler ödedikleri KDV’ne ilişkin alış belgelerini defterlerine kaydederler. Bu vergiyi
hesaplanan KDV’den indirim hakkına sahiptirler. İndirim hakkından yararlanmanın temel
koşulu verginin alış belgelerinde ayrıca gösterilmesi ve belgenin kanuni defterlere
kaydedilmiş olmasıdır.
Bu bakımdan stok beyanında bildirilen mallara ait alış belgelerinin, kanuni defterlere
kaydedilmesi gerekmektedir.
Mükelleflerin KDV beyan dönemlerine gelince de; gerçek usule alınan mükelleflerin 1995
yılı Mayıs ayına ait ilk KDV olan mükelleflerin ilk KDV beyannamesi Mayıs ve Haziran
aylarına ait olmak üzere 25.07.1995 üç aylık beyan dönemine tabi olan mükelleflerin ilk KDV
beyannamesi Mayıs ve Haziran aylarına ait olmak üzere 25.7.1995 tarihine kadar verilmesi
gerekir. Nitekim Maliye Bakanlığı KDV Kanunu’nun 39. maddesindeki yetkiye istinaden
1.5.1995 tarihinden itibaren gerçek usule geçirilen mükelleflerin üç aylık vergilendirme
dönemine tabi olduklarını açıklamıştır.
Bu açıklamalar doğrultusunda; götürü usulden gerçek usule geçirilen bu mükelleflerin üçer
aylık döneme tabi tutulmaları 31.12.1995 tarihine kadardır. 1.1.1996 tarihinden itibaren aylık
vergilendirmeye geçilecektir. Onun için Mayıs-Haziran/1995 iki aylık dönem beyannamesi
25.7.1995 Temmuz-Eylül/1995 üç aylık dönem için 25.10.1995 Ekim-Aralık/19956 üç aylık
dönem için de 25.1.1996 tarihine kadar KDV beyannamesi verilecektir.
Konu ile ilgili olarak daha önce açıklandığı gibi, mükelleflerin 30.4.1995 tarihi itibariyle
stoklarında bulundurdukları emtia ve amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait KDV’lerini
indirebilmeleri için vergi dairesine vermeleri gereken açıklamalı stok bildirimlerin 25.7.1995
tarihine kadar verilmesi gereken ilk KDV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. Söz
konusu bildirimi vermeyenlerin, stok mallara ait KDV indiriminden yararlanmaları mümkün
bulunmamaktadır.
Yararlanılan Kaynaklar:
1) 213 Sayılı VUK
2) 3065 Sayılı KDV Kanunu
3) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
4) 47 Seri nolu KDV Genel Tebliği
5) 239 Seri nolu VUK Genel Tebliği
6) 183 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
7) 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
8) 95/6595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

YETKİLİ MÜESSESELERDE (DÖVİZ BÜFELERİ) SON
DURUM VE MUHASEBESİ
Talha APAK
SMMM
A- DEĞİŞİKLİKLER VE SON DURUM:
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin (93-32/10) tebliğ
10.09.1993 tarih ve 21694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonraki önemli bazı
değişiklikler, 07.12.1994 tarih 22134 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiş ve uygulama bu şekli ile devam etmektedir. Bu değişiklikleri kısaca aşağıdaki
başlıklar altında sıralayabiliriz.
Buna göre;
1- Sermaye:
a- Yeni Kuruluş: Merkezi için ödenmiş sermaye 15 milyar TL, varsa her şube için
ödenmiş sermaye 15 milyar TL olmalıdır.
b- Eski Kuruluş: Merkez ödenmiş sermayesini 31.12.1994 tarihine kadar 10 milyara,
şube ise 5 milyara çıkarmak, 30.06.1995 tarihine kadar merkez ödenmiş
sermayesini 5 milyar artırarak toplam 15 milyara, şube ise ödenmiş sermayesini 10
milyar artırarak toplam 15 milyar TL’ye çıkarmak zorundadır.
Bundan böyle Müsteşarlık, merkez ve şubeler için öngörülmüş bulunan 15’er milyarlık
ödenmiş sermayeleri her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan toptan eşya
fiyatları indeksinin Enstitüsü tarafından açıklanan toplam eşya fiyatları indeksinin
gerektirdiği miktarda tespit ve ilana yetkilidir.
2- Devlet Tahvili:
a- Yeni Kuruluş:Merkez için ödenmiş sermayenin 5 milyarı T.C. Merkez Bankası
nezdinde açılacak Devlet Tahvili hesabına yatırılır. Varsa her şube için ödenmiş
sermayenin 5 milyarı T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak Devlet Tahvili
Hesabına yatırılır.
b- Eski Kuruluş:Merkez için yatırılan 2 milyar, 31.12.1994 tarihinde yeniden
değerleme oranında (%107.6) artırılarak, farklı takvim yılı başından itibaren 60 gün
içerisinde Merkez Bankasına yatırılır. Toplam 5 milyara ulaşmak için kalan fark ise
30.06.1995 tarihine yatırılır. Şube için yatırılan 1 milyar da bu esaslara göre 5
milyara tamamlanacaktır. (31.12.1994 tarihine kadar tahakkuk eden faiz 5 milyara
tamamlamada mahsup edilecektir. 31.12.1994 olarak tahakkuk eden faiz 1994
takvim yılı gelirlerine dahil edilecektir. Bundan böyle faizler 31.12.... gibi dönem
sonlarında tahakkuk edecektir.)

Bundan böyle merkez ve şubeler için yatırılmış bulunan 5’er milyarlık tutarlar her
takvim yılı başından itibaren 60 gün içerisinde, her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılacaktır.
3- Zorunlu Devir:
Yetkili müesseseler ilgili ay içerisinde satın aldıkları efektiflerin %25’ini en geç bir
sonraki ay sonuna kadar Merkez Bankasına satmak zorunlulukları devam etmekle
birlikte, yeni düzenlemeye göre 01.01.1995 tarihinde geçerli olmak üzere en az yıllık 5
milyon Amerikan doları veya karşılığı efektif alışı yapmak ve bunun %25 tutarı olan
1.250.000 Amerikan doları veya karşılığı efektifi T.C. Merkez Bankasına devretmek
zorundadırlar. Bir yılın sonunda bunu gerçekleştirmeyen yetkili müesseselere
müsteşarlıkça 6 aylık ek süre verilir. Bu süre içerisinde satın aldıkları ve buna bağlı
%25 tutarı Merkez Bankasına devretmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri iptal
edilir.
4. Yıllık Kuruluş ve İzin Harçları:
Merkez için 100 milyon TL olan yıllık harç 31.12.1994 tarihindeki yeniden değerleme
oranındaki artış ile beraber 207.6 milyon TL olarak şube için 50 milyon TL olan harç
31.12.1994 tarihindeki yeniden değerleme oranındaki artış ile beraber 103.8 milyon
TL olarak takvim yılı başından itibaren en geç bir ay içerisinde bağlı bulunulan vergi
dairesine yatırılır.
Bundan böyle yıllık harçlar, her yıl sonunda belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılarak Ocak ayı içerisinde ödenir.
NOT: Dikkate dileceği gibi Yetkili Müesseselerde, son düzenlemeler ile birlikte Yıllık
Kuruluş ve İzin Harçları dışındaki Sermaye, Devlet Tahvili ve Zorunlu Devirler gibi
önemli şartlarda, Merkez ve Şubeler arasında hiçbir fark kalmamış bulunmaktadır.
B- MUHASEBE SİSTEMİ:
Tek Düzen Muhasebe Sistemi uygulanmadan önce Yetkili Müesseselerde varolan
muhasebe kayıt düzenindeki kargaşa kısmen giderilmiş olmakla birlikte devam
etmektedir. Bu hususta netliğin sağlanması açısından önce kullanılması gerekli olan
bazı hesap isimlerini kodlayarak sıraladıktan sonra, birkaç örnek ile muhasebe
kayıtlarını vermeye çalışacağım.

KOD NO
100
100.10
100.10.01
100.10.02
100.20.
100.20.01

HESAP İSMİ
KASA HESABI
TL KASASI
MERKEZ TL KASASI
ŞUBE TEL KASASI
DÖVİZ KASASI
MERKEZ DÖVİZ KASASI

100.20.02.02

ŞUBE DÖVZİ KASASI

153
153.10
153.10.01
153.10.01.01
153.10.01.02
153.10.02
153.10.02.01
153.10.02.02
153.20
153.20.01
153.20.01.01
153.20.01.02
153.20.02.
153.20.02.01
153.20.02.02

TİCARİ MAL
DÖNEM BAŞI EFEKTİFLER
MERKEZ EFEKTİFLERİ
Amerikan Doları
Alman Markı
ŞUBE EFEKTİFLERİ
Amerikan Doları
Alman Markı
DÖNEM İÇİ EFEKTİF ALIŞLARI
MERKEZ EFEKTİF ALIŞLARI
Amerikan Doları
Alman Markı
ŞUBE EFEKTİF ALIŞLARI
Amerikan Doları
Alman Markı

600
600.10
600.10.01
600.10.01.01
600.10.01.02
600.10.02
600.10.02.01
600.10.02.02
600.10.03
600.10.03.01
600.10.03.02

YURT İÇİ SATIŞLAR
EFEKTİF SATIŞLARI
MERKEZ EFEKTİF SATIŞLARI
Amerikan Doları
Alman Markı
ŞUBE EFEKTİF SATIŞLARI
Amerikan Doları
Alman Markı
MERKEZ BANKASI SATIŞ
Amerikan Doları
Alman Markı

900
900.10
900.10.01
900.10.01.01
900.10.01.02
900.10.02
900.10.02.01
900.10.02.02
900.10.03
900.10.03.01
900.10.03.02

BORÇLU NAZIM HESAPLAR
EFEKTİF DEPOSU (BORÇLU)
MERKEZ EFEKTİF DEPOSU
Amerikan Doları
Alman Markı
ŞUBE EFEKTİF DEPOSU
Amerikan Doları
Alman Markı
MERKEZ BANKASI EFEKTİF DEPOSU
Amerikan Doları
Alman Markı

950
950.10
950.10.01
950.10.01.01

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
EFEKTİF VAZİYETİ (ALACAKLI)
MERKEZ EFEKTİF VAZİYETİ
Amerikan Doları

950.10.01.02
950.10.02
950.10.02.01
950.10.02.02
950.10.03
950.10.03.01
950.10.03.02

Alman Markı
ŞUBE EFEKTİF VAZİYETİ
Amerikan Doları
Alman Markı
MERKEZ BANKASI EFEKTİF VAZİYETİ
Amerikan Doları
Alman Markı

ÖRNEK:
40.000 USD Alışı (Kur: 35.000 TL)
80.000 DEM Alışı ( Kur: 25.000 TL)
2. 30.01.95 tarihinde
20.000 USD satışı (Kur: 35.000 TL)
40.000 DEM Satışı (Kur: 25.500)
3. 31.01.95 tarihinde
Merkez Bankasına %25 zorunlu devir
10.000 USD satışı (Kur: 35.250 TL)
20.000 DEM satışı (Kur: 25.250 TL)
1.------------------------------------- 20.01.95 ----------------------------------------153.20.01.01
1.400.000.000.153.20.01.02
2.000.000.000.100.10.01
1.400.000.000
100.10.02
2.000.000.000
900.10.01.01.
40.000
900.10.01.02.
80.000
950.10.01.01
40.000
950.10.01.02
80.000
2. ------------------------------------ 30.01.95 ----------------------------------------100.10.01
710.000.000.100.10.01
1.020.000.000.600.10.01.01
710.000.000.600.10.01.02
1.020.000.000.950.10.01.01
20.000
950.10.01.02
40.000
900.10.01.01
20.000
900.10.01.01
40.000
3. ------------------------------------ 30.01.95 ----------------------------------------100.10.01
352.500.000
100.10.01
505.000.000
600.10.03.01
352.500.000
600.10.03.02
505.000.000
950.10.03.01
10.000
950.10.03.02
20.000
900.10.03.01
10.000
900.10.03.02
20.000
--------------------------------------------------------------------------------------------1.20.01.95 tarihinde

NOT: Dönem sonunda 900 nolu efektif deposunda kalan stoklar o günkü resmi ilan
edilen kur ile çarpılmak sureti ile dönem sonu efektiflerin TL değeri bulunur. Bu tutar
153 nolu hesaplar ile karşılaştırılarak satışların maliyetine ulaşılarak, 600 nolu
hesaplar ile birlikte 590 nolu hesaplara ulaşılır.

ÖZSERMAYE HESAPLAMA VE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM
TABLOSU DÜZENLENMESİ
Cafer Tezsezen
SMMM
I-

AÇIKLAMALAR

Vergi Usul Kanunu’nun 192/4 bendi hükmüne göre, öz sermaye bilançonun aktif toplamı ile
borçlar arasındaki fark olup; müteşebbisin işletmeye koymuş olduğu varlığı ifade eder.
Kurumlar Vergisi mükelleflerinde özsermaye; işletmenin net aktif toplamının ortaklık
tarafından karşılanan kısmını ifade etmektedir.
Gerek uygulamada ve gerekse kurumsal olarak, Kurumlar Vergisi mükelleflerinde özsermaye
aşağıda (+, -) kaynaklardan oluşmaktadır.
-

Sermaye (+)
Ödenmemiş Sermaye (-)
Yasal Yedek (Dağıtılmamış Kar’lar dahil) (+)
Yeniden Değerleme Fonu (+)
Emisyon Primi (Hisse Senedi İptal Karları Dahil) (+)
Sabit Kıymet Yenileme Fonu (+)
Net Cari Dönem Karı (Vergi Sonrası Kar) (+)
Geçmiş Yıl Zararları (-)
Cari Dönem Zararı (-)
Geçmiş Yıl Karları (+)

Bilindiği üzere; Tekdüzen hesap planına ve SPK uygulamalarına göre; Bilanço “Net Değer
Esasına” göre hazırlanır. Bu nedenle, işletmenin varlık ve kaynak yapısını düzenleyici
nitelikteki hesaplar ilgili bilanço kalemlerinin altında birer indirim kalemi olarak gösterilir.
Bu tanım altında hazırlanan Bilançonun “Öz sermaye” hesap grubunun bilançoda yansıyan
bakiyesi öz sermaye toplamını ifade etmektedir.
II- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
Bu tablonun düzenlenmesi için cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde
sunulur ve tablo ek olarak verilen biçimde düzenlenir. (EK: 1) Bu tablonun düzenlenme
mantığını anlamak bakımından aşağıdaki sayısal örnek sunulmuştur.
A- Genel Veriler
-

Kurumun 31.12.1993 tarihli Bilançosu, (Ek:2)
Kurumun 31.12.1994 tarihli Bilançosu, (Ek:3)
01 ocak – 31 Aralık 1994 Dönemi Gelir Tablosu, (Ek: 4)

B- 1993 Yılı Verileri
a) 1992 Yılı Bilanço verileri,
- Ödenmiş Sermaye
- Emisyon Primleri
- Değer artışı
- Yasal Yedekler
- Dönem Net Karı
Öz kaynaklar Toplamı

300.000.35.000.130.000.45.000.30.000.540.000.-

b) 1992 Karının 15.000.-TL’si yedekleri, 15.000.-TL de temettü olarak dağıtılmıştır.
c) Nominal değeri 100.000.-TL olan hisse senetleri 105.000.-TL’ye satılarak sermayesi
artırılmıştır.
d) 1993 Yılı MDV Değer Artış Fonu 80.000.-TL’dir.
e) 1993 Dönem Karı 400.000.-TL’dir.
C- 1994 Yılı Verileri
f) 1993 Yılı Karından 380.000.-TL temettü, 20.000.-TL yedeklere dağıtılmıştır.
g) Nominal değeri 200.000.-TL olan hisse senetleri 220.000.-TL’sına satılarak sermaye
artırılmıştır.
h) 1994 Yılı Değer Artış Fonu 288.000.-TL’dir.
i) 1994 Dönem Karı 620.000.-TL’dir.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLEME KURALLARI
1- Öz kaynaklar Değişim Tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde
sunulur. Bu itibarla öz kaynakları artıran kalemler her dönemde farklı olabilir. Bu nedenle
ilgili dönemi etkileyen veri tabanı eksiksiz hazırlanır.
2- Tablo; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş dönemler karı
(zararı) ve dönem net karı (zararı) kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem
içinde kalemlerde meydana gelen azalışları, artışları ve dönem bakiyesini ayrı ayrı
gösterecek şekilde düzenlenir.
3- Öz kaynak kalemlerini artıran işlemler artı, azaltan işlemler ise parantez içinde
gösterilerek eksi olarak dikkate alınır.

TABLODA YER ALAN SAYISAL ÖRNEĞİN AÇIKLAMASI ÖNCEKİ
DÖNEM
31.12.1992 Bilanço Bakiyesi: Bu satırda öz kaynak kalemlerinin dönem başındaki bakiye
tutarları gösterilir. Örnekte 1993 yılı dönem başında öz kaynak toplamının dağılımı şöyledir:
- Ödenmiş Sermaye
- Emisyon Primi
- Değer Artış Fonu
- Yasal Yedekler
- Net Dönem Karı
Öz kaynaklar Toplamı

300.000.35.000.130.000.45.000.30.000.540.000.-

Kar Dağıtımı
Bir önceki dönem karının dağıtımı bu bölümde yer alır. Kardan yedeklere aktarılan ve temettü
olarak dağıtılan tutarlar ayrı ayrı gösterilir. Örnekte 1992 yılı net dönem karı 30.000.- TL’nin
dağılımı şöyledir.
- Yasal Yedeklere Aktarılan
- Temettü

15.000.15.000.30.000.-

Yedeklere devredilen tutarlar, yedek akçeleri artırdığından bu sütunlarda artı olarak
gösterilmiştir. Yedeklere aktarılan tutar öz kaynak toplamını etkilemediği için toplam
sütununda yer almamıştır.
Emisyon Primleri
Dönem içinde hisse senedi ihracından dolayı sağlanan primler gösterilir. Gösterilen örnekte
önceki dönemde hisse senedi ihracından sağlanan prim 5.000.-TL, hisse senedi ihraç primleri
sütununda ve toplam sütununda öz sermayeye artıran bir kalem olarak yer almıştır.
Sermaye Artışı
İlgili dönemde, ödenmiş sermayedeki artışlar bu kısımda gösterilir. Sermayedeki artışlar,
nakden olanlar, değer artış fonundan veya diğer yedek ve f onlardan aktarılan fonlar ayrı ayrı
gösterilir.
Sayıları örnekte açıklanan; 100.000.-TL’lik tutar hem sermaye artışı bölümünde, hem de öz
kaynak toplamı sütununda artış olarak yer almıştır.
Ayrıca İştirak Satış Karı ve Gayrimenkul Satış Karlarının öz kaynak kalemlerine ilave
edilmesinin etkileri gösterilir.
1993 Yılı Yeniden Değerleme
Bu başlıkta, ilgili dönemde yapılan yeniden değerleme işleminden ortaya çıkan net değer
artışları yazılır.
1993 Yılı Net Dönem Karı (Zararı)
Bu tutar dönem net karı (zararı) sütununa ve öz kaynaklar toplamı sütununa kaydedilir.
31.12.1993 Bilanço Bakiyesi
İlgili dönemin dönem başı bakiyesine hesapta meydana gelen artışlar ilave edilip, azalışlar
çıkarıldığında bulunan tutardır. Bu tutar cari dönemin dönem başı bakiyesini ifade eder. Öz
kaynak kalemlerinin her biri için hesaplama ayrı ayrı yapılır.

CARİ DÖNEM
Bu bölümde, içinde bulunulan cari dönemdeki öz kaynak hareketleri yer alır. İşlemler önceki
dönem verilerinde açıklandığı gibi tabloda yer alır.
31.12.1994 Dönem Sonu Bakiyesi
1993 Bakiyelerine dönem içi artışlar eklenerek, azalışlar çıkarılarak 1994 dönem sonu
bakiyeleri bulunur. Dönem sonu Öz kaynaklar tutarı 1.858.000.-TL’dir. Bu tutar 31.12.1994
tarihli Bilançoda yansıdığı gibi aşağıdaki kalemlerden oluşur:
- Ödenmiş Sermaye
- Emisyon Primi
- Değer Artış Fonu
- Yasal Yedekler
- Net Dönem Karı
Öz Kaynaklar Toplamı

600.000.60.000.498.000.80.000.620.000.1.858.000.-

..... A.Ş.’NİN
31.12.1994 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(1.000.-TL)

ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.1992 Bilanço Bakiyesi
- Kar Dağıtımı
Temettü
Yedek Aktarılan
- Emisyon Primleri
- Sermaye Artışı (Nakten)
- 1993 Yılı Değer Artışı
- 1993 Yılı Net Dönem Karı
CARİ DÖNEM
31.12.1993 Bilanço Bakiyesi
- Kar Dağıtımı
Temettü
Yedeklere Aktarılan
- Emisyon Primleri
- Sermaye Artışı (Nakten)
- 1994 Yılı Değer Artışı
- 1994 Yılı Net Dönem Karı
31.12.1994 Bilanco Bakiyesi

Ödenmiş
Sermaye
300.000

Emisyon
Pirimleri
35.000

Değer
Artışları
130.000

Yasal
Yedekler
45.000

Net
Dönem
30.000

Özkay
Toplam
540.000

15.000
15.000

15.000

15.000
5.000

5.000
100.000
80.000
400.000

100.000
80.000
400.000
400.000

400.000

210.000

60.000

200.000

400.000
380.000
20.000

20.000
200.000
288.000
620.000
600.000

60.000

498.000

80.000

620.000

1.110.000
380.000
20.000
200. 000
288.000
620.000
1.858.000

................... X ...................... A.Ş.’NİN
1 OCAK 31.12.1994 VE 193 TARİHLİ BİLANÇOLARI
(1.000.-TL)
AKTİF (VARLIKLAR)
ÖNCEKİ DÖNEM
1993
1.

CARİ DÖNEM
1994

DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa

600.000.-

1.000.000.-

Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri

100.000.-

120.000.-

B.

C.

D.

E.
G.

Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Şüpheli Alacak Karşılığı

480.000.(80.000).-

400.000.-

360.000.500.000.(140.000.-)

Stokla
1. Ticari Mallar

700.000.-

840.000.-

Gelecek Aylara Ait Giderler
1. Gelecek Aylara Ait Gid

200.000.-

120.000.-

10.000.-

20.000.-

140.000.-

156.000.-

Diğer Dönen Varlıkları
1. Personel Avansları

II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Alacaklar
1. Verilen Depozito ve Tem.
B. Mali Duran Varlıklar
1. İştirakler

20.000.-

C. Maddi Duran Varlıklar
1. Taşıtlar
2. Birikmiş Amortismanlar (-)

800.000.(300.000.-)

500.000.-

D. Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
1. Özel Maliyetler
2. Birikmiş Amortismanlar (-)

250.000.(50.000.-)

200.000.-

AKTİF (VARLIKLAR)

2.870.000.-

1.190.000.(606.000.-)

584.000.-

250.000.(100.000-) 150.000.3.350.000.-

................... X ...................... A.Ş.’NİN
1 OCAK 31.12.1994 VE 193 TARİHLİ BİLANÇOLARI
(1.000.-TL)
AKTİF (VARLIKLAR)
ÖNCEKİ DÖNEM
1993
İ.

II.

CARİ DÖNEM
1994

KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKAR
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri

400.000.-

72.000.-

B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar

480.000.-

240.000.-

C. Borç ve Gider Karşılığı
1. Vergi Karşılığı

440.000.-

720.000.-

D. Gelecek Aya Ait Gelir ve Gider
Tahakkuku
1. Gider Tahakkuku

100.000.-

60.000.-

UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri

120.000.-

80.000.-

80.000.-

140.000.-

140.000.-

180.000.-

A. Ödenmiş Sermaye
1. Sermaye

400.000.-

600.000.-

B. Sermaye Yedekleri
1. Emisyon Primleri
2. Değer Artışı

40.000.210.000.-

60.000.498.000.-

C. Kar Yedekler
1. Yasal Yedekler

60.000.-

80.000.-

D. Net Dönem Karı

400.000.-

620.000.-

2.870.000.-

3.350.000.-

B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
C. Borç ve Gider Karşılığı
1. Kıdem Tazminatı Karşılığı
III. ÖZ KAYNAKLAR

PASİF (KAYNAKLAR)

......................................... A.Ş.’NİN
1 OCAK – 31.12.1994 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
(1.000.-TL)
Cari Dönem 01 Ocak
31 Aralık 1994

A. BRÜT SATIŞLAR
1. Yurt İçi Satışlar
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satıştan İadeler (-)
C. NET SATIŞLAR
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

3.400.000.3.400.000.(240.000.-)
(240.000.-)

(1.800.000)

BRÜT SATIŞ KARI
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Genel Yönetim Giderleri (-)

1.360.000.(50.000.-)
(50.000.-)

FAALİYET KARI
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE
KARLAR
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Faiz Geliri
3. Konusu Kalmayan Karşılıklar
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZAR. (-)
1. Karşılık Giderleri (-)
2. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

1.310.000.60.000.30.000.10.000.20.000.(130.000.-)
(10.000.-)
(120.000.-)
(40.000.-)
(20.000.-)
(20.000.-)

OLAĞAN KAR
1. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
1. Duran Varlık Satış Karı
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J. OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)
1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)
DÖNEM KARI
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI

3.160.000.(1.800.000.-)

1.200.000.160.000.120.000.40.000.(20.000.-)
20.000.1.340.000.(720.000.-)

620.000.-

İŞLETME YÖNETİMİNDE
MUHASEBECİNİN ROLÜ
Mikail Erol
KSÜ İİBF İşletme Böl. Öğrt. Görevlisi
1. GİRİŞ
Muhasebe çok eski bir maziye sahiptir. Ülkemizde ve yurt dışında yayınlanan muhasebe tarihi
ile ilgili hemen hemen tüm kitaplarda muhasebe konusunda ilk ciddi çalışmanın, 1994 yılında
yazılan İtalyan din adamı ve matematikçisi Lucu PASSOLİ’nin “Summa Aritmetica” adlı ilk
eser olarak kabul edilmekte birlikte bu düşünceyi değiştirebilecek bir başka yayının da varlığı
bilinmektedir. 1930 yılında merhum Profesör Zeki Velidi TOGAN tarafından Risale-i
Felekiyye, “Kitab-us Siyagat” adlı muhasebe kitabının Hicri, 765 Miladi 1363 yılında
yazılmış olduğunu ispatlamıştır. Daha sonra Alman Profesör Walter HUNZ tarafından kitap
Almancaya çevrilerek yayınlanmıştır. ORTAR: (1984), 9.
Muhasebe öğretimi ilk defa 1635 tarihinde ABD’de yapılmıştır. Türkiye’de ise ilk muhasebe
öğretimi 1859 tarihinde kurulan ve o zamanki adı “Mektebi Mülkiyeyi Şahane” olan okulda
başlamıştır. Daha sonra 1883 tarihinde “Hamidiye Yüksek Ticaret Mektebi” kurularak geniş
çaplı muhasebe eğitimi yapılmıştır. ÖZDOĞAN: (1978);12
Bugün ise, muhasebe öğretimi orta dereceli okullarda, yüksek dereceli fakülte ve yüksek
okullarda yapılmakta, hatta muhasebe öğretimi ile ilgili yüksek lisans ve doktora dersleri
verilmektedir.
Muhasebe öğretimi alanlar;
-

İş hayatında
Devlet kurumlarında
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
Öğretmen olarak çalışanlar.

İş hayatında çalışan bir kişi muhasebeci olarak bilinir. Muhasebe; mali nitelikteki işlemleri ve
olayları parayla ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve
sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. SEVİLENGÜL: (1992),9
Uygulamadaki muhasebecilik mesleği 1989 tarihine kadar hiçbir sınırlandırmaya tabi
tutulmadan yürütülmüştür. Yani, okur-yazar olmak şartıyla herkes muhasebecilik mesleğiyle
uğraşabilirdi. 13.06.1989 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yeni bir statüye
kavuşturulmuştur. Bu kanunla muhasebecilik mesleğine belirli şartlar getirilmiş ve
muhasebecilere etkin ve duyarlı bir görev verilmiştir. Biz makalemiz de, Serbest Muhasebeci,
Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir yerine muhasebeci
kavramını kullanacağız. 1.1.11994 tarihinde uygulanmasına başlanan “Tek Düzen Hesap
Planı2 ile meslek mensuplarının meslek itibarları artmış ve meslek cazibeli hale gelmiştir.

Ayrıca çıkan bu kanunla işletmenin yönetiminde muhasebeciye aktif görevler verilmiştir.
TÜRMOB: (1994),1
İşletmenin temel fonksiyonlarından biri de muhasebedir. Muhasebe fonksiyonunu ise
muhasebeci yerine getirir. Muhasebeci böyle işletmenin yönetiminde aktif görevler
üstlenmektedir.
Yönetim, örgüt amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi maksadıyla planlama,
örgütlenme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, teori,
model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir biçimde maharetle uygulanmasıyla ilgili
faaliyetlerin tümüdür MUCUK: (1989), 122
Yönetici ise, işletmenin yük ve sorumluluğunu yüklenen, dönem sonunda elde edilen kar ve
zarardan etkilenmeyen kişidir. SABUNCUOĞLU: (1991), 6
İşletme yönetiminin tarihi eski olmasına rağmen işletme yönetimiyle ilgili ilk ciddi gelişmeler
17. yüzyıl sonlarındaki (1789) “Sanayi Devrimi” ile başlamıştır. Bu gelişmeyle beraber
muhasebecinin rolü işletmenin yönetiminde kendini göstermeye başlamıştır.
Dünyamız halen hızlı bir değişim süreci içerisinden geçmektedir. Bu hızlı değişim
işletmelerin amaçlarını, yapılarını ve fonksiyonlarının oluş biçimlerini de etkilemektedir. Bu
nedenle, ulusal ekonomiler gerek mevcut işletme yöneticilerinin özelliklerinde gerekli
değişiklikleri sağlamak, gerekse gelecekteki işletme yöneticilerinin yetiştirilmesi için gerekli
bütün tedbirleri almak ve uygulamak zorundadırlar. Bu husus gelişmekte olan ülkeler için ise
hayati bir önem taşımaktadır.
Aşağıda işletme yönetiminde muhasebecinin rolü şu başlıklar altında incelenecektir: işletmeyi
organize etmek, işletmede iş birliğini düzenlemek, işletmede miktar ve gider standartlarını
hazırlamak , teknik ve mali programları tasarlamak, işletmenin kayıt ve faaliyetlerini tespit
etmek, geçmişi bugün ile karşılaştırmak ve işletmeye yön vermek, işletmenin faaliyetlerini
kontrol etmek, işletmenin geleceği için kararlar almak ve işletmelerde bilişim teknolojisinin
uygulanması.
2. İŞLETME YÖNETİMİNDE MUHASEBECİNİN ROLÜ
Bugün bir işletmenin yönetiminde muhasebecinin önemli bir rol yerine getirdiği bilinen bir
gerçektir. O halde, muhasebecinin bir işletmenin yönetiminde nasıl ve hangi şartlarda rol
aldığını açıklamaya çalışalım.
Genel olarak işletmenin yönetiminde muhasebecinin üstlendiği rolü şu şekilde açıklayabiliriz.
ÖZDOĞAN: (1978), 139
A. İşletmeyi Organize Etmek:
Kısaca, örgütleme işlemi veya bu işlem sonunda ortaya çıkan yapı ve bünye olarak bilinen
organizasyonu genel bir tanımla; beşeri ve maddi faktörlerin işletme amaçlarını en etkin ve
verimli bir biçimde gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesidir şeklinde tanımlanabilir
MUCUK: (1989), 132

Bu gün modern işletmelerde işletme organizasyonu yapılırken ayrıca muhasebe bölümüyle
ilgili ayrı bir bölüm kurulmuş bulunmaktadır.
İşletmeyi organize ederken muhasebeci;
a) İşletmenin finans işlemlerinin yürütülmesinde,
b) Muhasebesiyle ilgili çeşitli planlamaların ve mali iş programlarının organizasyonunda,
c) Muhasebe bölümünde işletmeyle ilgili yetki ve sorumlulukları tayin ve tespit eder.
B. İşletmede İş Birliğini Düzenlemek:
Muhasebe fonksiyon itibariyle iş birliğine dayalı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle
muhasebeci; işletmelerde miktar ve değer hareketlerinin kurulmasında aktif rol oynar.
C. İşletmede miktar ve gider standartlarını hazırlamak:
Özellikle sanayi işletmelerinde gider standartları hazırlanırken muhasebeci aktif rol oynar.
Giderlerin gider yerlerine dağıtımında sağlıklı dağıtım anahtarı tespiti ve maliyet
unsurlarındaki gider çeşitlerine ait gider standartlarının hazırlanmasında rolü büyüktür.
D. Teknik ve Mali Programları Tasarlamak:
Bir işletmede plan ve program olmazsa işletme amaçlarına ulaşamaz. İşletme faaliyetlerinin
amacına uygun bir şekilde devam etmesi mümkün değildir. Küçük işletmelerde palan ve
program pek yapılmaz. Küçük işletmelerde müteşebbis işletmesiyle ilgili ne yaptım?
Gelecekte ne yapacağım gibi soruları kendisine sorar ve sonuçları süratle uygulamaya koyar.
Büyük işletmelerde ise, düşünenler ve uygulayıcılar grubu vardır. Bu nedenle, büyük
işletmelerde iktisadi ve teknik faaliyetler önceden amacına ulaşmak için yazılı olarak tespit
edilir.
Özellikle endüstri işletmelerinde iş programları, teknik programlar ve mali programlar ve mali
programlar olmak üzere üçe ayrılır.
Mali programlarda ise, imalatın ticari ölçülerle miktarlarını, maliyetlerini ve kıymetlerini
içine alır. İşte işletmenin bu programları muhasebeciler tarafından yapılmakta ve teknik
programlarla karşılaştırılmaktadır. İşletmelerde esas konumuzu teşkil eden mali programların
hazırlanması ve bunun işletmelerde uygulanmasıdır.
Mali programlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Satış ve stok programları
Gider programları – bütçe
İmalat ve satın alma programı
Kar ve zarar programı (Gelir ve Gider)
Nakit programı
Finans programı

1. Satış ve Stok Programları: Bu programların hazırlanmasında muhasebeci aktif rol
üstlenmez. Yardımcılık görevi görür. Muhasebeci uygulamadaki işlerle bu programlar
arasında olumlu-olumsuz farklar üzerinde incelemeler yapar. Bunun sonuçlarını üst

kademelere rapor eder. Gerekirse, bu konularda alt kademeleri bilgilendirilebileceği gibi
onlardan ilgiler de alabilir.
İşletmelerde satış azlığı, stokun artmasına, stokun artması da para ihtiyacının artmasına sebep
olabilir. Bu durumlar ise, işletmenin mali yapısına öz ve yabancı kaynakların toplamında da
etkilerini gösterir.
2. Gider Programları (Bütçe): Gider programının hazırlanmasında muhasebeci aktif rol
üstlenir. Bir yıllık işletme faaliyetlerinin gerektirdiği bütçe rakamlarını geçmiş yılların
tecrübeleri ve fiili harcamaların miktarına göre hazırlar. Yönetimde bütçe kuvvetli bir kontrol
aracıdır. Bütçe daha çok devlet organizasyonunda kullanılır. İşletmelerde ise, gider programı
ile isimlendirilir. Muhasebeci giderlerle ilgili programı hazırlarken uygulamadaki muhasebe
prensiplerini kullanır. Muhasebe burada bütçeye standartlarda gerçekleşmeleri karşılaştırıp
sapmaları ortaya çıkarır. Bu da muhasebenin kontrol aracı fonksiyonunu yerine getirir.
A. İşletmeyi Organize Etmek:
Kısaca, örgütleme işlemi veya bu işlem sonunda ortaya çıkan yapı ve bünye olarak bilinen
organizasyonu genel bir tanımla, beşeri ve maddi faktörlerin işletme amaçlarını en etkin ve
verimli bir biçimde gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesidir şeklinde tanımlanabilir
MUCUK: (1989), 132
Bugün modern işletmelerde işletme organizasyonu yapılırken ayrıca muhasebe bölümüyle
ilgili ayrı bir bölüm kurulmuş bulunmaktadır.
İşletmeyi organize ederken muhasebeci;
a) İşletmenin finans işlemlerinin yürütülmesinde,
b) Muhasebeyle ilgili çeşitli planlamaların ve mali iş programlarının organizasyonunda,
c) Muhasebe bölümünde işletmeyle ilgili yetki ve sorumlulukları tayin ve tesbit eder.
B. İşletmede İş Birliğini Düzenlemek:
Muhasebe fonksiyon itibariyle iş birliğine dayalı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle
muhasebeci; işletmenin çeşitli bölümleri arasında koordinasyonu sağlar. İşletmelerde miktar
ve değer hareketlerinin kurulmasında aktif rol oynar.
C. İşletmede miktar ve gider standartlarını hazırlamak:
Özellikle sanayi işletmelerinde gider standartları hazırlanırken muhasebeci aktif rol oynar.
Giderlerin gider yerlerine dağıtımında sağlıklı dağıtım anahtarı tespiti ve maliyet
unsurlarındaki gider çeşitlerine ait gider standartlarının hazırlanmasında rolü büyüktür.
D. Teknik ve Mali Programları Tasarlamak:
Bir işletmede plan ve program olmazsa işletme amaçlarına ulaşamaz. İşletme faaliyetlerinin
amacına uygun bir şekilde devam etmesi mümkün değildir. Küçük işletmelerde plan ve
program pek yapılmaz. Küçük işletmelerde müteşebbis işletmesiyle ilgili ne yaptım? Şu anda
neredeyim? Gelecekte ne yapacağım gibi soruları kendisine sorar ve sonuçları süratle
uygulamaya koyar.

Büyük işletmelerde ise, düşünenler ve uygulayıcılar grubu vardır. Bu nedenle, büyük
işletmelerde iktisadi ve teknik faaliyetler önceden amacına ulaşmak için yazılı olarak tespit
edilir.
Özellikle endüstri işletmelerinde iş programları, teknik programlar ve mali programlar olmak
üzere üçe ayrılır.
Teknik programlar, sanayi işletmelerinin teknik ölçülerle miktarlarını ve randımanlarını içine
alır.
Mali programlarda ise, imalatın ticari ölçülerle miktarlarını, maliyetlerini ve kıymetlerini
içine alır. İşte işletmenin bu programları muhasebeciler tarafından yapılmakta ve teknik
programlarla karşılaştırılmaktadır. İşletmelerde esas konumuzu teşkil eden mali programların
hazırlanması ve bunun işletmelerde uygulanmasıdır.
Mali programlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Satış ve stok programları
Gider programları-bütçe
İmalat ve satın alma programı
Kar ve zarar programı (Gelir ve Gider)
Nakit programı
Finans programı

1. Satış ve Stok Programları: Bu programların hazırlanmasında muhasebeci aktif rol
üstlenmez. Yardımcılık görevi görür. Muhasebeci uygulamadaki işlerle bu programlar
arasında olumlu-olumsuz farklar üzerinde incelemeler yapar. Bunun sonuçlarını üst
kademelere rapor eder. Gerekirse, bu konularda alt kademeleri bilgilendirebileceği gibi
onlardan bilgiler de alabilir.
İşletmelerde satış azlığı, stokun artmasına, stokun artması da para ihtiyacının artmasına sebep
olabilir. Bu durumlar ise, işletmenin mali yapısına öz ve yabancı kaynakların toplamında da
etkilerini gösterir.
2. Gider Programları (Bütçe): Gider programının hazırlanmasında muhasebeci aktif rol
üstlenir. Bir yıllık işletme faaliyetlerinin gerektirdiği bütçe rakamlarını geçmiş yılların
tecrübeleri ve fiili harcamalarının miktarına göre hazırlar. Yönetimde bütçe kuvvetli bir
kontrol aracıdır. Bütçe daha çok devlet organizasyonunda kullanılır. İşletmelerde ise, gider
programı ile isimlendirilir. Muhasebeci giderlerle ilgili programı hazırlarken uygulamadaki
muhasebe prensiplerini kullanır. Muhasebe burada bütçeye standartlarda gerçekleşmeleri
karşılaştırıp sapmaları ortaya çıkarır bu da muhasebenin kontrol aracı fonksiyonunun yerine
getirir.
3. İmalat ve Satın Alma Programları: Bu programların hazırlanmasında muhasebeci ikinci
derecede rol oynar. Ancak sanayi işletmelerinde maliyetlerin tespitinde ve maliyet
unsurlarının analiz edilmesinde muhasebeci birinci derecede rol oynar. Bu programlarla diğer
programların koordinasyon işlemini muhasebeci yapar ve sonuçları denetler. Bu programın
başarıya ulaşması, işletmelerde iyi bir sipariş politikasının uygulanmasına ve maliyet
unsurlarının sağlıklı analiz edilmesine bağlıdır.

4. Kar ve Zarar Programları (Gelir ve Gider) : İşletmenin yıllık faaliyetlerini yansıtan bu
programların hazırlanmasında muhasebecinin rolü büyüktür.
Çünkü, işletme tahminleri yapılırken zararlı olabilir veya rantabilite ölçüleri düşük olabilir.
Muhasebecinin bu zararın veya rantabilite düşüklüğünün sebeplerini tespit ve analiz etmesi
gerekir. Ayrıca tespit etmiş olduğu bilgileri üst kademelere rapor eder. Bu şekilde gelir ve
gider programlarını işletmenin genel faaliyeti üzerine tesir edecek teklifleri hazırlar.
5. Nakit İhtiyacı Programı: İşletmenin bir yıllık uygulamasının sonuçların esas alarak ve
geçmiş yılların fiili sonuçlarını devrelere bölerek işletmenin para ihtiyacını tespit eder.
İşletmenin para ihtiyacı programları hazırlanırken nakit akım tablolarından ve rasyolardan
(Likidite) faydalanılır.
6- Finansman Programı: İşletmenin bir yıllık faaliyeti sonucu kredi ihtiyacını toplu olarak
tespit eder. Bunu yaparken muhasebeci mali rasyolardan faydalanır. Uzun – kısa vadeli kredi
durumları, ayrıca borç ödeme servis oranları da dikkate alınmaktadır.
E. İşletmenin Faaliyetlerini Kayıt ve Tespit Etmek:
İşletmenin faaliyetlerinin kanunlara uygun olarak kayıt ve tespit etmede muhasebeci aktif rol
oynar. Bunun sonunda sağlamalar (mizanlar) çıkarılır. Bilanço ve gelir tabloları oluşturulur.
Bu şekilde işletmenin yönetimine rehber olmaktadır. Tüm bu faaliyetler muhasebecinin yetki
ve sorumlulukları altında yürütülmektedir.
Muhasebeci bilanço, gelir tablosu ile ilgili analizlerini yapar ve raporunu hazırlar BİAR:
(1990),28
Bilanço ve gelir tablosu analiz yöntemleri;
a) Karşılaştırma Yöntemi: Değişik dönemlerde düzenlenmiş bilanço veya gelir tablosunda
yer alan kalemlerde görülen değişimlerin incelenmesi ve değişimlerin değerlendirilmesidir.
b) Dikey Yüzde Yöntemi: Bu yöntemde bilançonun aktif ve pasif toplamları kabul edilerek
ve bilanço kaleminin toplama oranı bulunarak uygulanır. Bu yöntemde bilanço kalemleri
yüzdelerle anlatılır.
c) Yatay Yüzde Yöntemi: Bu yöntem bilanço veya gelir tablosunda yer alan kalemlerin
zaman içerisindeki değişmelerini yüzde oranıyla gösterme amacını taşımaktadır.
d) Oranlar (Rasyo Yöntemi): Oran bilanço ya da gelir tablosunda yer alan iki kalemin basit
bir matematik anlatımıdır.
F. Geçmişi Bugün ile Karşılaştırmak ve İşletmeye Yön Vermek:
İşletmeyi yönetenler, belli dönemlerde işletme faaliyetlerinin sonucunu gözden geçirir ve
işletmenin durumunu kontrol ederler. bu nedenle muhasebeci; genellikle her ay veya en az üç
ayda bir sağlama (mizan) çıkarır. Büyük işletmelerde ise altı aylık geçici sağlamalar
çıkarılarak işletmenin gidişi hakkında bilgi sahibi olunur. Muhasebeci bunların sonuçlarının
analizini yaparak üst kademelere rapor eder. Böylece muhasebeci, yönetime işletmenin
faaliyetlerinin başarılı veya başarısız olması konusunda karar alma fırsatı verir. Ayrıca

işletmenin bu şekilde para ihtiyacı da devamlı kontrol altında tutulmuş olur. Muhasebecinin
üstlendiği bu görevle muhasebe, bilgi aracı olma fonksiyonunu yerine getirmiş olur.
G. İşletmenin Faaliyetlerini Kontrol etmek:
Kontrol olması gerekenle olanın karşılaştırılması, aradaki olumsuz farkların belirlenerek
düzeltici tedbirlerin alınmasıdır: MUCUK (1989), 158
Kontrol işletmenin arzulanan amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını veya ne ölçüde ulaşıldığını
araştırır.
Muhasebeci, işletmenin yönetiminde kontrol safhasında aktif rol alır. Muhasebecinin, kontrol
safhasındaki rolleri;
a) Harcama programlarıyla tesbit edilen ödeneklerin genel olarak tahakkuk miktarlarını takip
etmek.
b) Gider yerleriyle maliyet kesim yerlerindeki harcama standartlarıyla meydana gelen
fakların sebeplerini analiz etmek, olumlu ve olumsuz sapmaları bulmak ve bunların
nedenlerini araştırmak,
c) Programı yapılan maliyet unsurlarıyla fiili harcamaları karşılaştırmak ve aradaki farkları
tespit etmektir. Muhasebeci ortaya çıkan farkları yönetim kademelerinde görüşmeye ar
eder. Bu görüşmelerde muhasebeci eldeki rakamları konuşturur ve bu şekilde işletmenin
geleceğine yön verir.
H. İşletmenin Geleceği İçin Kararlar Almak:
İşletme koyduğu sermayeyi tüm ekonomik risklere karşı korumak ve aktifini artırmak
arzusundadır. Bu fonksiyon yerine getirilirken muhasebeci, iyi bir stok politikası izlemesinin
yanında stoklara kaydetmiş olduğu kıymetin de kayıp olmuş mallar için veya şüpheli davalı
alacaklar için karşılık ayırır.
İşletmenin faaliyetlerini etkileyen riskleri görüşerek, sermayeyi riske sokan tehlikelere karşı
özel ihtiyatların ayrılmasına karar verir. Bu şekilde muhasebeci; ürettiği bilgiler ile geleceğe
ait tahminlerde bulunarak planlamaya yardımcı olur ve bu şekilde muhasebenin öngörme
aracı olma fonksiyonu yerine gelmiş olur.
I- İşletmelerde Bilişim Teknolojisinin Uygulanması:
Bilginin üretilmesi, işletilmesi ve kullanılması ile ilgili ekipmanlar, teknikler ve kavramlar
bilişim teknolojisi olarak adlandırılmaktadırlar. Yani işletmelerde bilgisayarların devreye
sokulmasıdır.
Bilişim teknolojisinin bilginin üretilmesi, iletilmesi ve kullanılması konusunda getirdiği
yenilikler muhasebecinin görevlerini etkilemektedir. KARAKAYA: (1993), 6
Dolayısıyla muhasebeciler işletmeden bilgi üreticisi ve yönetici olarak bilişim teknolojisi
sayesinde önemli bir konuma gelmiştir. Bu sayede işletmeler organizasyonlarındaki
yapılanmaları dikkate almışlardır. Muhasebecilerin işletme yönetiminde aktif rol alabilmesi

için teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve bunu işletmelere uygulamaları gerekir. Bu
şekilde işletme faaliyeti sonuçlarının analizi, yorumu ve kontrolü kolaylaşmaktadır.
3. SONUÇ
Bugün küreselleşen dünyamızda, dünya ekonomisinin akış seyri tamamen değişmiştir. Çok
hareketlilik gösteren ekonomik olayların ekonometrisinde muhasebenin yeri ve rolü gerçekten
büyüktür. Nasıl ki, yönetici bir işletmenin beyni olacak durumundadır. Muhasebeci de
işletmenin başarılı veya başarısız olmasında etkin rol üstlenmektedir. O halde, muhasebe
anlayışı kuvvetli, ticari ve iktisadi bilgilerle donatılmış kişiler yetiştirilmesi en önemli
sorundur.
Ayrıca muhasebecilerin küreselleşen ekonomik ortamda işletme yönetimindeki aktifliklerini
koruyabilmeleri, bilişim teknolojileri ile irtibatlarını devam ettirmeleri ve yeni gelişmeler
uyum sağlayabilmeleri için gerekli olan gayret ve önemi göstermeleri başarı yarışında azimli
ve istekli olmalıdırlar.
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Danıştay Dördüncü Hukuk Dairesinin Türkiye Barolar Birliği’nin T.C. Maliye Bakanlığı’nın
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce
imzalanmasına ilişkin 23 Şubat 1995 tarihli 22211 sayılı Resmi Gazete de yayınladığı 1 sıra
numaralı Genel Tebliğin iptali ve YÜRÜTMEYİ DURDURMA Kararı almasını esefle ve
nefretle karşıladım.
30 senelik bu meslekte üst düzey yöneticiliğimde hukukçuları rakip olarak görmedim çünkü
bu mesleği ve inceliklerini hiç bilmezler.
Fakat bizler meslek mensupları hukuki mevzuatları çok iyi biliriz.
Okul çağlarımızdan beri biliriz takribi 40-50 yıldan beri 13 Haziran 1989 tarihli 3568 sayılı
Meslek Mensupları Yasasının çıkışın çeşitli iktidarlar döneminde hep hukukçular
engellemiştir.
Türkiye’de vergi denetimi yok denecek kadar azdır %2-3 olan vergi denetimi ancak ruhsatlı
meslek mensuplarınca bilgi ve belgelerin kontrol edilip beyannamelerin imza edilmesi
neticesinde %100’lere ulaşacaktır.
Hababam usulü vergi verme dönemi kapanmıştır.
Bu tebliğin yürürlüğe girmesini herkesin alkışlayacağı yerde engellemesi bence ülkenin
geleceğini ipotek altına almaktadır.
Hukukçuların düne kadar şirketlerde ve çeşitli firmalarda Mali Müşavir olarak görünmeleri
alışılmıştı fakat yasa ile artık engellenmiştir.
T.C. Maliye Bakanlığı bu Tebliği yayınlamakla yetkilerini aşmamıştır, bilakis kayıt dışı
ekonomiyi kontrol altına almıştır.
Bizler meslek mensupları herkesin ne kazanıp, ne beyan ettiğini çok iyi biliyoruz.
T.C. Maliye Bakanlığı bu Tebliği yetkililerin memuriyet sonrası geleceğini garanti altına
almak için çıkartmamıştır.
Bizler 40.000 meslek mensubu vergi kayıp ve kaçağını önlemek için T.C. Maliye
Bakanlığı’nın yanındayız.
Ruhsatlarımızı hiçbir meslekte olmayan ciddiyetle Maliye Bakanlığı Tebliğine göre aldık.

Kayıt dışı ekonominin önüne biz meslek mensupları geçeceğiz, buna hiç kimsenin şüphesi
olmasın.
Takribi 3 yıl içinde toplanan vergi gelirlerini görenler hayret içinde kalacaktır.
Tebliğ mucibi Vergi Beyannamelerinin ruhsatlı meslek mensubunca imzalanması hayırlı ve
uğurlu olsun.

