TÜRMOB 6.OLAĞAN MALİ GENEL KURULU (*)
Çağdaş, Demokratik, Laik bir Türkiye'nin
geleceği adam gibi adam olmaktan geçmektedir.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan Üyeleri, Sayın konuklar, çok değerli delegeler...
Hepinize İstanbul Odası'ndan sevgi ve başarı dileklerimizi sunuyorum. TÜRMOB' un 6.
Olağan Mali Genel Kurulu'nun, mesleğimizin ilerlemesi adına ve diğer demokratik
kurumlara örnek olmasını gönülden diliyorum.
Değerli arkadaşlar; Hepinizin de bildiği gibi siyasette; düşüncelerinizi ve hedeflerinizi
ilkeli olarak uygulamaya koyarsanız başarılı olursunuz. Bu durumu kısaca; belirlenmiş
hedefleri, iyi bir ekip ile kotarmanın yöntemi olarak da adlandırabilirsiniz. Şimdi, geriye
dönüp bakıyorum da; hem TÜRMOB' un yönetimleri, hem de odalarımızın siz sayın Genel
Kurul delegeleri başta olmak üzere,tüm yöneticilerimiz daima seçkin arkadaşlarımızdan
oluştu... İşinde ve hedeflerinde "aynılık" taşıyan meslektaşlarımızın birlikteliği bizi bugünkü
noktaya taşıdı. Bundan kıvanç duyuyorum. Bu tamamen sağlıklı düşünen ve davranabilen
ekiplerin işidir. Bu camianın bir üyesi, bir neferi olmaktan onur duyduğumu belirterek, izin
verirseniz kısa bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum.
Sevgili meslektaşlarım;. Aslında bir durum değerlendirilmesinin gereğinden çok, eleştiri ve
özeleştiri bazında söylenebilecek kimi şeyler olabilir. Ama, ben bundan da vazgeçiyorum.
Konuşmamı yarınlar için öneriler başlığında toparlamak istiyorum.
Değerli delegeler; Maliye Bakanlığı üzerinde olumlu bir etki ve baskı gücü olmalıyız.
Maliye bürokrasisi ile eşgüdüm içinde değerli bir çalışma ortamı yaratmalıyız. Her ne
kadar iyimser bir işbirliğinden söz etsek de "siyasi erk"in kuvvetini çoğu zaman bürokrasi
üzerinde denediğini unutmamak gerekir. İktidar, her konumda "oy sahipleri"nin tasarrufları
doğrultusunda inisiyatifini kullanmaktadır. İşte bu nedenle, güçlü bir örgüte; güçlü bir örgüt
için de BİRLİĞE gereksinim vardır.
İşte tam bu noktada, oylarımıza sahip çıkabilmemizin aslında, söz hakkını doğurduğuna; söz
hakkının kullanılması için de örgütlü olmaya gerek vardır. Alt birimleriyle yaygın ve yoğun
bir iletişimi olan örgütler başarıya ulaşır. Bu da, sevgili meslektaşlarım; iyi bir
ekipleşmeden, birbirine inanan meslek mensuplarından geçer. İşte bu nedenle, güçlü bir ekip
yaratmalıyız. Çalışkan, ne yaptığını bilen, hedef ve programını iyi seçmiş meslektaşlara,
seçkin bir ÖRGÜTÇÜLÜĞE gereksinim vardır.
Değerli arkadaşlar; Hepimiz; genellikle siyasetçilerin basiretsizliğinden söz ederiz. Bu ne
bitmez çile ve süreçtir ki, yarınlarımızı okuyamayan, öngörü ve hazım sahibi olamayan
liderlere sahibiz. Aslında, "Ne doğrarsak çanağımıza, o geliyor kaşığımıza".. O halde sevgili
meslektaşlarım; doğru örgütlenmiş bir kuruma, üretken örgütçülere ve asıl olarak sahici bir
PROGRAMA gereksinim vardır.

Bugün ulaştığımız nokta açısından odalarımızdan, birliğe olan inancımızdan ve doğru
seçilmiş hedeflerin gündemde tutulmasından kuşkumuz yok. Ama daha iyisini hak ettiğimiz
varsayımıyla konuşuyorum.
TÜRMOB; TOBB' un yaptığı gibi ülkenin sorunlarına çözüm getirecek raporlar
hazırlattırmalıdır.
* TLJRMOB; staj ve sınav sorunlarına çözüm getirecek projeler üretmelidir.
* TÜRMOB; muhasebe ve denetim standartlarım bir an evvel hayata geçirmelidir.
* TÜRMOB; unvanlar arasındaki stâtü farklılığını uzlaştıracak önlemler almalıdır.
* TÜRMOB; vergi beyannamelerinin ruhsatlı meslek mensuplarınca imzalanması ile ilgili
tebliğlerde gerekli düzeltmeleri yaparak Ekim ayının sonuna kadar yayınlanmasını,
sağlamalıdır.
Aksi takdirde TÜRMOB; muhasebe camiasını İşletme Yönetim Merkezleri'nde olduğu gibi
ayağa kaldırmalıdır.
* TÜRMOB; muhasebe ve denetim konusunda meslek mensuplarımıza yeni fonksiyonlar
kazandıracak çalışmalar yapmalıdır.
Saygıdeğer delegeler; Örgütümüz, örgütlerimiz sadece mesleki sorunlarımızın ne olduklarına
ve nasıl çözüm yollan bulabileceğimize ilişkin kafa yormuyor. Bizler, iç içe geçmiş grift
karakterli ve çok sorunlu memleketimizin durduğu noktanın bilincindeyiz. Çözümü
konusunda düşüncede ve eylemde emeğimiz vardır. Ama, sadece ülkemizin durduğu nokta
bile; yani jeopolitik konumumuz, bizleri daha duyarlı olmaya yönlendiriyor.
Değerli arkadaşlar;
Elbette Bosna'da canı yanan on binlerce insanın acısını yüreğimizde duyduk. Elbette
Çeçenya' daki haksız savaşın durması için fikir yürüttük. Elbette, Azerilerin çektikleri çilenin
de, Batı Trakya'daki asimilasyon politikasının da farkındaydık. Birleşmiş Milletler' in ve
sanayileşmiş ülkelerin çoğu zaman çifte standart uygulaya geldiklerinin bilincindeydik.
Dünyada yaşanan açlık, soy kırım ve çevre duyarsızlıkları için görüşlerimizi toparladık,
tartıştık, bildirdik.
Saygıdeğer delegeler;
Kısaca, kayıt dışı ekonominin engellenmesi için çalışma yaparken, Güneydoğu' daki savaşın
durması için fikir yürütüyoruz. Topluluk sigortası için işbirliği yaparken, faili meçhul
cinayetler ve yargısız infaz olaylarının; demokrasimizin yüzkarası olduğu bilinci ile sesimizi
yükseltiyoruz. Verginin adil ve yaygın toplanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ve
başta denetim olgusunun yaşama geçebilmesi için komisyonlarda ter dökerken; otuz yıl içinde
çöle dönecek bir Türkiye'nin çıplak gerçeğinin farkında olarak, neler yapabileceğimizi hiç göz
ardı etmedik.
Sayın konuklar, değerli delegeler;
Çağdaş, demokratik, laik bir Türkiye'nin ADAM GİBİ ADAM olmaktan geçtiği ilkesiyle,
hepinizi en içten sevgi ve esenlik dileklerimle selamlıyorum.
(") 7 Ekim 1995'te Ankara'da yapılan TÜRMOB 6.Olağan Mali Genel Kurulunda yaptığı
konuşma.

TÜRMOB GENEL KURULU
YAYIN KURULU
T. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,
TÜRMOB' un 6. Olağan Genel Kurulu 7 Ekim 1995 Tarihinde Ankara Altın park Expo Center Konferans Salonu'nda yapıldı.
Yurt çapında 65 S. Muhasebeci Mali Müşavir, 6 Y. Mali Müşavir Odaları olmak üzere
71 Oda' da kayıtlı, 25.085 Serbest Muhasebeci, 14.282 S.M. Mali Müşavir, 2.402 Y.Mali
Müşavir olmak üzere toplam 41.769 meslek mensubunu barındıran TÜRMOB, Genel
Kurul' a katılma hakkı olan 1500'ün üzerindeki delegelerin büyük katılım ve ilgi gösterdiği
toplantıda ülkenin ekonomik sosyal, siyasal sorunları ile bu sorunların Muhasebe ve
Muhasebecilerin sorunların üzerindeki etkileri konuşuldu, tartışıldı.
Genel Kurul' a, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal, siyasi parti temsilcileri, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Kemal Kabataş ile
bakanlık yetkilileri, çok sayıda bürokrat ile demokratik kitle temsilcileri katıldı. Toplantıda
açılış konuşması yapan TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa Öz yürek, "Türkiye'nin içinde
bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasal ortamında hem piyasa ekonomisinden Gümrük
Birliğinden söz edilmekte hem de Muhasebe ve Muhasebeci düşmanlığı yapılmaktadır"
dedi.
Öz yürek, Türkiye'nin vergi kanunları konusunda yaz boz tahtası haline getirildiğini belirterek
"Yeterli verim sağlamayan vergiler kaldırılmalı vergi hasılatının % 85'ini sağlayan Gelir,
Kurumlar ile Katma Değer Vergilerinde reforma gidilmelidir. Servet Vergisi tekrar getirilmeli
ancak oran düşük tutulmalıdır. Vergi sistemimiz, kayıt dışı ekonomiyi önleyecek başta kent
rantları olmak üzere tüm rantları vergilendirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir" dedi.
Dünyanın hiçbir ülkesinde asgari ücretten % 25 Gelir Vergisi alınmadığını belirten Öz yürek
"sadece Türkiye'de Gelir Vergisi tarifesi % 25 gibi çok yüksek bir basamaktan başlamakta ve
gene sadece Türkiye'de rant kazançları vergi dışı bırakılmaktadır" dedi.
Öz yürek, mesleğimizin ve camiamızın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması ve temsili
için sürekli çaba harcandığını bu nedenle ile IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu),
IASC (Uluslararası Muhasebeciler Standartları Komitesi)'ne üye olunduğunu, Almanya'da
muhasebecilerin ve mali müşavirlerin organizasyonu olan DATEV ile işbirliği içinde
bulunulduğunu, uluslararası diğer mesleki örgütlerle de ilişkilerin sürdürüldüğü, Avrasya
Muhasebeciler Birliği'nin kurulması için çaba harcandığını belirterek, TÜRMOB' un
üyelerin mesleki sorunları yanında ülke ve dünya sorunları ile de ilgilendiğini belirtti.
Genel Başkan ÖZYÜREK yaptığı konuşmayı "TÜRMOB önümüzdeki dönemlerde,
odalarımızın, üyelerimizin katılımıyla S. Muhasebecilerin, S.M. Mali Müşavir olabilmeleri
için gerekli çabayı göstermeyi, mesleki eğitim ve mesleki yayın çalışmalarını etkin şekilde
sürdürmeyi, beyannamelerin imza ve tasdikiyle ilgili sorunları çözümlemeyi, Birliğin alt
yapı yatırımlarını tamamlamayı, başta IFAC ve DATEV olmak üzere dış ve uluslararası
kuruluşlar ile yurt içi demokratik kitle örgütleri kuruluşları ile somut işbirliğini
gerçekleştirmeyi, insan haklan, demokrasi, barış ve özgürlük için mücadele ederek,
üyelerinin demokratik taleplerini savunmayı sürdürecektir" diyerek bitirdi.

Genel Kurul' da söz alan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal , konuşmasında muhasebe
mesleği ile vergi sorununa değinerek, 'Türkiye ekonomisinin ana sorunu vergidir, verginin
yanı sıra etkin bir personel reformuna ihtiyaç vardır"dedi. Türkiye'nin vergi konuşunu sürekli
konuştuğunu ancak vergi toplamak için hiçbir şey yapmadığını da belirten Baykal, kayıt dışı
ekonominin de vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı. "İmza ve tasdik mecburiyeti bir an
önce kabul edilmelidir" sözleriyle konuyla ilgili tartışmalarda bizlere destek veren Baykal,
TÜRMOB' un Türkiye ekonomisinin muhtaç olduğu bakış açısını gündeme getirdiğini
söyledi.
Konuşmasının son bölümünde azınlık hükümetine de değinen Baykal, yeni hükümetin
sorunların çözümünde bir varlık göstermeyeceğini belirterek sözlerine son verdi.
Genel Kurul' da söz alan Oda Başkanımız Yahya ARIKAN konuşmasında "Maliye
Bakanlığı üzerinde olumlu bir etki ve baskı gücü olmalıyız. Maliye bürokrasisi ile eşgüdüm
içinde değerli bir çalışma ortamı yaratmalıyız. Her ne kadar iyimser bir işbirliğinden söz etsek
de "siyasi erk"in kuvveti çoğu zaman bürokrasi üzerinde denediğini unutmamak gerekir.
iktidar, her konumda "oy sahipleri"nin tasarrufları doğrultusunda inisiyatifini kullanmaktadır.
İşte bu nedenle, güçlü bir örgüte, güçlü bir örgüt için de birliğe gereksinim vardır" dedi.
ARIKAN konuşmasına "Örgütümüz, örgütlerimiz sadece mesleki sorunlarımız ne olduklarına
ve nasıl çözüm yollan bulabileceğinize ilişkin kafa yormuyor, çok sorunlu ülkemizin
durduğu noktanın bilincindeyiz. Çözümü konusunda düşüncede ve eylemde emeğimiz
vardır. Bosna'da, Çeçenya' da, Azerbaycan'da, Batı Trakya'da yaşananlar ile dünyada yaşanan
açlık, soykırım ve çevre duyarsızlıkları ile ilgili görüşlerimizi açıkladık, açıklıyoruz" diye
devam ettikten sonra sözlerini,
"Kayıt dışı ekonominin engellenmesi için çalışına yaparken, Güneydoğu' da ki savaşın
durması için fikir yürütüyoruz. Topluluk sigortası için işbirliği yâparken, faili meçhul
cinayetler ve yargısız infaz olaylarının demokrasimizin yüzkarası olduğu bilinci ile sesimizi
yükseltiyoruz. Verginin adil ve yaygın toplanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ve başta
denetim olgusunun yaşama geçebilmesi için topladığımız komisyonlarda ter dökerken, otuz
yıl içinde çöle dönecek bir Türkiye'nin çıplak gerçeğinin farkında olarak neler
yapabileceğimizi göz ardı etmedik" diyerek bitirdi. Daha sonra eleştirileri yanıtlamak üzere
TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Masum Türker söz aldı.
Türker konuşmasının başlangıcında "Genel kurulumuzu bağırıp, çağırıp birbirimizi
suçlamak yerine sanki bir akademik forumda yarınlarımızı çizmek üzere, yolumuzun
sınırlarını çizmek üzere, koyduğumuz parke taşlarının milimine karar vermek üzere bir Genel
Kurulu idrak ediyoruz: Mutluyuz, 5 yıl boyunca üyesi olunmayan IFAC’ ın bırakınız üyesi
olunmak 1997 seçimleri için Yönetim Kurulu aday adaylığı önerisi aldı TÜRMOB 84 ülke
nicel olarak sayı olarak 7. sırada olan TÜRMOB, üyelerinin kalitesini de aynı noktaya
götürecektir. Muhtemelen 1996 Şubat ayında sizleri çağıracağımız Avrasya Muhasebeciler
Birliği'nin kuruluş görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Yani TÜRMOB, yöneticilerimiz,
odalarımız Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde muhasebe mesleğinin örgütlendirilmesinin
yapılandırılmasına harcını koyan kişiler olacaktır. Bu ülkelerde öncü olabilirsek, bunu
demokratik yapılanmada da gerçekleştirebilirsek, İstanbul'da kurulu Avrasya Borsalar
Birliğine karşı, Avrasya Muhasebeciler Birliği Federasyonunun da kurucusu olmuş ve
olacağız ve oralarda 7/A, 7/ B' yi öğreteceğiz" dedi.

Türker konuşmasında "Bu ülkeye biz seyirci değiliz, kalmayız da. Bu ülkenin adaletinden biz
de etkileniyoruz, çünkü hepimiz bu adalet sistemi içindeyiz, bu milli eğitimde çocuklarımız
okuyor, bu sağlık sistemi içinde sağlığımızın korunup korunmadığına bakıyoruz, biz bütün
buralarla ilgiliyiz ilgili olmak zorundayız. Ancak güçlü olmanızdan korkanların bizi
dağıtmasını önlemek için, kavga eden bir mücadele yerine uygarca bir mücadele yöntemini
seçiyoruz" diyen Türker Dinar depremine değinirken "Bu ülke kendi kendini yönetecek. Bir
ülke düşünün ne kadar acıdır, bu ülkede bir deprem oluyor, depremde artık zengin de fakirdir.
Dinar' lı zengin yoktur ve bu ülkemiz Maliye Bakanı aynı zamanda oranında milletvekilidir
ama onun gücü, siyasal gücü bile bu bürokrasiye, kurallara hakim olup vergiyi erteletemiyor,
15 gün erteliyor o artık her şeyini kaybetmiş kişiye tecil faizi karşılığı veriyor. Çünkü bu
ülkede yasaların değişen çevreye, ortama ve kurallara göre yorumlama hakkı verilmemiştir"
dedi.
Türker konuşmasında ön denetim üzerinde durarak "Defter tutma mecburiyet Anayasanın
insan hak ve özgürlükleri kurallarına aykırı olduğu için hiç kimse kendi defterini başkası
tarafından tutulmak üzere zorlanamaz. O halde defter tutma yerine ilgili kurumlara sunulan
vergi beyannameleri sunulmadan önce ön denetim yapılmış, yani gözden geçirilmiş şartıdır.
Ön denetim, vergi denetimine yardımcı olmak üzere yapılan mali olmayan denetimdir. Vergi
beyannamelerine eklenen mali tabloların deftere uygunluğu, defterdeki kayıtların dayanağını
teşkil eden belgelere uygunluğunu kapsar. Yeminli tasdikinde ya da bağımsız denetimde SPK'
da aranan randıman hesaplanması yıl, sonu envanter sayımı gibi sorumluluk yoktur. Burada
naylon fa- tura sorumluluğu yükleyen değil, belge objektiflik kuralı geçerlidir. Burada
yapılan, işlemin belgelere uygunluğudur. Yetki isteyen, sorumluluğu üstlenir". Mesleki risk
sigortasına da değinerek "Risk sigortası konusunda 4-5 sigorta şirketi çalışma yapıyor. Hedef
en ucuz birim fiyatım oluşturmaktır. Mükerrer 227 uygulandığı anda buna talep artacak. Bu
gün için bazı sigorta şirketleri sigortalama işlemi yapıyor" dedi.
Türker konuşmasının son bölümünde staj ve sınav konularına değinerek "Sınav
yönetmeliğinde bazı değişiklikler olurken kendi kendimizi yönetme esasını getiriyoruz.
Derslerden birisi artık muhasebe mesleği hukuku olmalıdır. 3568 sayılı Yasa' yı bilmeyen,
yönetmelikleri bilmeyen kişi artık bu mesleğin ruhsatını almamalıdır." diyerek sözlerini
bitirdi.
Evet Genel Kurul' da ki bütün konuşmalar elbette bu kadar değildi. Sabah başlayan toplantı
akşama dek sürerken onlarca kişi söz alarak görüş belirtti, meslek ve ülke sorunları üzerine.
Genel Kurul' da yeni Disiplin Yönetmeliği ile Ortaklar yönetmeliği görüşülerek kabul edildi.
Genel Kurul' da kabul edilen diğer bir konu ise bundan sonra Yeminli Mali Müşavirler kendi
aralarında, S. Muhasebeciler ile S.M. Mali Müşavirler de kendi aralarında ve birbirleri ile
ortaklık bürosu veya şirket kurabileceklerdir.
Genel Kurul' da kabul edilen diğer bir konu ise meslek mensuplarının bundan böyle müşteri
adına 3. kişilere (Vergi dairesi, SSK, Bağ-Kur ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere
her ne isim altında olursa olsun, (mali değerler, para, çek, senet, menkul değerler ve
benzerlerini) alamazlar, emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamayacaklardır.
Evet bir Genel Kurul, bir doğum günü daha geride kaldı. TÜRMOB büyüyor ve gelişiyor.
TÜRMOB ile birlikte Muhasebe mesleği ile mensupları da büyüyor. Daha nice Genel
Kurullara...

TEMEL SORUNLAR VE DİLEKLER (*)
Mustafa ÖZYÜREK
TÜRMOB Genel Başkanı

Uzun zamandır siyasi istikrarın sağlanamayışı, ülkenin temel sorunlarını çözümsüz
bırakmıştır.
1994 Ekim'indeki 5'nci Genel Kurulumuzda, 1995 yılının seçimin konuşulmadığı bir
çözüm yılı olmasını dilediğimizi ifade etmiştik. Çünkü, 1994 Mart yerel seçimleri ülkeyi
belirsizliğe sokmuştu ve ekonomi bir bunalıma düşmüştü. 1996 yılında zorunlu olarak genel
seçim yapılacaktı. 1995 yılının Hükümetin ve Parlamentonun halkın sorunlarına eğildiğine bir
yıl olmamasını istemiştik.
Ne yazık ki 1995 yılı sürekli seçimin konuşulduğu, siyasi istikrarın ortadan kalktığı kayıp bir
yıl olmuştur.
Ülkenin acil çözüm bekleyen sorunlarını, şöyle sıralayabiliriz.
DEMOKRASİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI
1982 yılı Anayasa' sının ve ona göre çıkarılmış yasaların koyduğu yasaklar, özgürlükçü,
katılımcı bir demokrasiye fırsat vermemektedir. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla
işleyebilmesi için Anayasa' da ki ve yasalardaki yasakçı hükümler kaldırılmalı, bir başka
anlatımla demokratikleşme sağlanmalıdır. Anayasa' da yapılan sınırlı değişiklikler,
yetersizdir. Kaldı ki Anayasa' da ki değişikliklerin getirdiği sınırlı haklardan
yararlanabilmek için ilgili yasalar derhal değiştirilmelidir.
Düşünceyi suç sayan yasalar kaldırılmalı, teröre karışmadığı halde, sadece görüşlerini
açıkladığı için hapiste yatan yazarlar, düşünürler özgürlüğe kavuşmalıdır.
İç barışı yok eden, binlerce insanımızın ölümüne, felaketine sebep olan Güneydoğu' da ki
çatışmalar ortadan kaldırılmalıdır. İnsanlarımızın refahı, mutluluğu için kullanılabilecek
trilyonlarca liralık kaynak, silaha ve savaşa harcanmaktadır. Yüzlerce yıl bir arada kardeşçe
yaşamış Türkler ve Kürtler birbirine düşman ol- maktadır.
Bu çatışınalar, Türkiye'nin dış ülkelerdeki itibarını sarsmakta, Gümrük Birliği'ne ve Avrupa
Birliği'ne girişini engellemektedir.
İnsan haklarına saygılı, özgür, demokrat. barışçı bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden
kurmalıyız.
GÜMRÜK BİRLİĞİ'NE GİRİŞ VE DEMOKRATİKLEŞME
Türkiye 1963 yılından beri resmi politika olarak Avrupa Birliği'ne ve Gümrük Birliği'ne
girmeyi amaçlamıştır. Karar gününe 86 gün kalmıştır. O gün beklediğimiz sonucu
alabilmemiz, Anti Terör Yasası'nın 8'nci maddesi başta olmak üzere demokrasinin önündeki
bazı yasal engellerin kaldırılması ve insan haklan ihlallerinin önlenmesine bağlıdır. Ne yazık

ki TBMM ve hükümet bu konuda gerekli adımı atamamaktadır. Bu nedenle büyük önem
verdiğimiz Gümrük Birliği'ne girişimiz bir başka bahara kalmak üzeredir.
KAFKAS PETROLLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN
AKDENİZ'E İNDİRİLMESİ
Türkiye'nin ekonomik geleceği ile yakından ilgili olan bu sorunun çözümlenebilmesi, tutarlı,
istikrarlı bir hükümet politikasını gerektirmektedir. Erken üretim petrolünün yarısının
Gürcistan üzerinden Karadeniz'e indirilmesi önemli olmakla beraber, Bakü-Ceyhan petrol
boru hattının garantilendiği anlamına gelmez. Kaldı ki büyük petrol şirketleri Kafkas
petrolünün uluslararası piyasalara girmesine karşıdırlar.
KUZEY IRAK
Türkiye belirleyici olmaktan çıkmış, gelişmeler ABD' nin denetimine girmiştir. Bu bölgede
oluşacak statü Türkiye'yi etkileyecektir. Onun için, bu konuda gerçekçi bir politika tesbit
edilmelidir.
BOSNA
Bosna'daki savaş, bazı umut verici gelişmelere rağmen devam etmektedir. Türkiye, baştan
beri Bosnalı Müslümanların yanında yerini almıştır. Bu konuda aktif politikasını
sürdürmelidir.
TÜRMOB, savaştan zarar gören Bosnalılara insani yardım yapılması için üzerine düşeni
yapmıştır. Kadın Haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı ve ATV ile birlikte 200 civarında
Bosnalı kadın ve çocuğu Türkiye'ye getirerek rehabilitasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca
İnsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı ve Türk Müteahhitler Birliği ile birlikte
Bosna'da 1000 evlik Barış Köyü projesine öncülük etmektedir.
EKONOMİDEKİ YAPISAL SORUNLAR
5 Nisan istikrar programının döviz kurlarının istikran, kamu finansman açığının azaltılması,
faizlerin düşürülmesi gibi amaçlan bir ölçüde gerçekleşmişti.
Ancak son siyasal istikrarsızlık dönemi, bu konularda da olumsuz etkilerini göstermeye
başlamıştır. Acil önlemler alınmazsa, finansal dengeler alt üst olabilir.
5 Nisan istikrar paketinin yapısal önlemleri uygulanamadığı için, ekonominin temel sorunları
ağırlaşarak devam etmektedir.
Enflasyon % 80 gibi çok yüksek bir düzeyde seyretmekte, dış ticaret açığı büyümekte, kamu
finansman açığı artmaktadır.
İthalattaki büyük artış, dış ticaret açığının geçen yıla göre % 105 büyümesine neden olmuştur.
Konsolide bütçe Ağustos ayında 40.5 trilyon lirayla rekor bir açık verdi. Ocak-Ağustos
konsolide bütçe nakit açığı 148.5 trilyona tırmandı.
Ocak-Ağustos bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 93.3 oranında büyük ölçüde
artmış olmasına rağmen, borç faizlerindeki ve diğer giderlerdeki artışlar nedeniyle yetersiz
kalmaktadır.

Kamu açıklarını azaltabilmek için öncelikle, kamuda israfı ve verimsizliği önleyen bir gider
reformu yapılmalıdır. Vergi toplamada, etkinliği ve adaleti sağlayacak kapsamlı bir reforma
gidilmelidir.
Gelir dağılımındaki adaletsizlikler, toplumda patlamalara yol açacak duruma gelmiştir. İşçi,
memur, emekli, esnaf, köylü gibi kesimlerin gelirleri gerilemiş, buna karşılık kâr ve rant
gelirleri artmıştır.
Son grevler ve memur direnişleri, bu dengesizliğin yarattığı sonuçlardır. Emekçi kesimlerin
haklan gecikmeden verilmeli ve grevler sona erdirilmelidir.
Türkiye'de uygulanan demokrasi, seçimden seçime halkın oy verdiği, seçilenlerin halktan
kopuk iktidar oyunu oynadığı, halkın sorunlarına çözüm bulamayan bir rejime dönüşmüştür.
Katılımcı, özgürlükçü gerçek demokrasinin kurulabilmesi için sivil toplum örgütleri olan
sendikalara, odalara ve derneklere konulan siyaset yasağının kaldırılması gerekir.
Anayasa değişikliğinin sağladığı resmi iyileştirmelerin hayata geçirilmesi için ilgili yasaların
da değiştirilmesi gerekiyor. Bu, Meclis' in ertelenemez bir görevidir.
İSTEKLERİMİZ
Gerçek kazancın vergilendirilmesini engelleyen, gelir vergisini kelle vergisine dönüştüren
hayat standardı esası kaldırılmalıdır.
Mükelleflerimizin % 80'i basit bir sistem olan işletme hesabına göre defter tutmaktadır. Bu
sistemle, muhasebe kuralları uygulanamıyor, işlemlerin tamamı kayıtlara geçmiyor,
mükellefin borcu, alacağı, öz varlığı, gerçek kazancı tespit edilemiyor. Sağlıklı vergi
incelemesi yapılamıyor. Defter tutma hadleri sınırlı tutularak tedricen işletme defteri esası
kaldırılmalı ve ticari, sınai ve zirai gelir elde edenlerin bilanço esasına göre defter tutmaları
sağlanmalıdır.
Yeterli verimi sağlamayan vergiler kaldırılmalı, toplam vergi hasılatının % 85'ini
sağlayan Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergilerinde reforma gidilmelidir. Ayrıca
düşük oranlı bir servet vergisi getirilmelidir.
Vergi sistemimiz, kayıt dışı ekonomiyi önleyecek, başta kent rantları olmak üzere tüm
rantları vergilendirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, vergi oranları
indirilmeli, vergi sistemimizdeki istisna ve muafiyetler azaltılmalıdır.
Dünyanın hiçbir ülkesinde asgari ücretten % 25 Gelir Vergisi alınmamaktadır. Sadece
Türkiye'de Gelir Vergisi tarifesi % 25 gibi çok yüksek bir basamaktan başlamakta ve yine
sadece Türkiye'de rant kazançları vergi dışı bırakılmaktadır.
Kaçak işçi çalıştırmanın başta gelen nedenlerinden biri olan Sosyal Güvenlik Primleri
düşürülmelidir. Asgari ücretten bile % 33.5 Sosyal Güvenlik Pirimi kesilen bir ülkede kayıt
dışı ekonominin bu kadar büyük olmasına şaşmamak gerekir.
3568 sayılı Meslek Yasamızın çıkışında mevcut olan aksaklıklar, eksiklik ve uygulamada
ortaya çıkan yetersizlikleri gideren yeni bir yasa çıkarılmalıdır.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227'nci maddesinde öngörülen vergi beyannamelerinin
imza ve tasdik mecburiyeti, konunun amacına uygun şekilde uygulanmalıdır.
Gelir İdaresi, özellikle vergi daireleri güçlendirilmelidir. Çalışanların ücretleri insanca
yaşamalarını sağlayacak düzeye çıkarılmalı, personel eğitim, araç, gereç yönünden takviye
edilmelidir.
Toplumda muhasebe mesleğine ve bu mesleğin mensupları, SM, SMMM ve YMM' lere karşı
bir çifte standart uygulanmaktadır. Hem piyasa ekonomisinden, hem Gümrük Birliğinden
bahsedilmekte, hem de muhasebe ve muhasebeci düşmanlığı yapılmaktadır.
Muhasebe ve muhasebecinin olmadığı çağdaş bir ekonomi düşünülemez. Ekonomik
faaliyetlerin kayda geçmesi, sonuçların denetlenmesi ancak bu meslek mensuplarının
çalışması ile sağlanabilir. Türkiye'deki meslek mensupları da çağdaş ülkelerdeki gibi
ekonominin vazgeçilmez unsurlarıdır.

(*) TÜRMOB 6. Olağan Mali Genel Kurul açış konuşması.

MUHASEBE MESLEĞİNİN BUGÜNKÜ
KONUMU VE GELECEĞİ
Masum TÜRKER
TÜRMOB Genel Başkan Yrd.
GİRİŞ
Muhasebe mesleği, Türkiye'de yıllârdır var. Ancak, gerek yasa koyucularının erteletmesi ve
gerekse meslek mensuplarının bir mesleki yapılaşmayı sağlamak konusunda uzun yıllar
devletin yasal düzenlemesine önem verip, kendi kendilerini örgütlememelerinin de
etkisiyle. muhasebe mesleği hizmetlerine uzun süre talep yaratılmamıştır.
1989 yılında yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasası, muhasebe mesleğini, Serbest
Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali
Müşavirlik (YMM) şeklinde üç ünvan. altında düzenlemiştir. 3568 sayılı Yasa, mesleğin
kapsamını, mesleğe giriş koşullan, mesleki staj ve mesleki yeterlilik sınavı, Yeminli Mali
Müşavirlerin tasdik yetkileri, Oda ve Birlik örgütlenmesi ile disiplin hükümleri yanı sıra
yasanın yayınlandığı anda mesleği yürütenlerden belirlenen kriterlere uyanların yasanın asıl
maddelerinde yer alan mesleki staj ve mesleki yeterlilik sınavı aranmaksızın belge
almalarını düzenlemiştir.
1- MESLEĞİN BUGÜNKÜ KONUMU
Geçici maddeler ile mesleki yeterlilik sınavı sonrası meslek mensuplarımızın dağılımı (31
Ağustos 1995) şöyledir:

Yeminli Mali Müşavir
SM Mali Müşavir
Serbest Muhasebeci
Toplam

Meslek Kütüğüne
Kayıtlı Olanlar
896
4.989
15.000
20.885

Meslek Kütüğüne
Kayıtlı Olmayanlar
1.506
9.293
10.085
20.884

Toplam
2.402
14.282
25:085
41.769

Yukarıda dağılımını verdiğimiz meslek mensuplarımızda çalışanlar kütüğüne kayıtlı olanlar
bireysel, ortaklık bürosu veya şirketleşerek serbest çalışan meslek mensuplarıdır.
A) SERBEST MUHASEBECİLİK VE İŞLEVLERİ
Serbest Muhasebecilerin yapacakları işler 3568 sayılı Kanunun 2/a maddesinde kısaca şu
şekilde tanımlanmıştır: "Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul
görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço,
kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri
yapmak."
Bu tanıma göre muhasebe mesleği ile uğraşanların geniş anlamda yaptıkları işler şunlardır:
1- İşletme ana politikasına, uzun ve kısa vadeli plan ve yıllık iş programlarına uygun olarak
tek düzen hesap planlarının yapılması,
2- Muhasebe işlemlerinin gerektirdiği bilgi akışının düzenlenmesi,
3- Kullanılacak bilgisayar veya defter sisteminin belirlenmesi,
4- Muhasebe kayıtlarının gereği gibi yapılması,
5- Aylık geçici mizanların çıkarılması,
6- Personel giriş ve çıkışlarının formalitelerinin yapılması,
7- Sosyal güvenlik bildirge ve bordrolarının hazırlanması,

8- Kesin mizanın çıkarılması,
9- Envanter listelerinin hazırlanması,
10- Dönem sonu ayarlayıcı kayıtların yapılması,
11- Kâr ve zararın hesaplanması, ödenecek vergi karşılığının ilgili hesaplara devri,
12- Dönem Bilançosunun hazırlanması,
13- Dönem Gelir Tablosunun hazırlanması,
14- Satışların maliyeti tablosunun hazırlanması,
15- Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermayedeki Değişiklikler ve Kâr Dağıtım
Tablosu'nun hazırlanması ,
16- Katma Değer Tablosu'nun hazırlanması .
17- İşletme faaliyet bütçesinin hazırlanması, uygulama ve kontrol işlemlerinin düzenli bir
işleyiş içinde yürütülmesi,
18- Finansal planlama ile ilgili işletme politikalarının tespiti için gerekli çalışmaları yapmak,
koordine ederek yönetmek,
19- Yatırım kararlarına katılmak,
20- Kanuni ve vergi sorumluluklarını yerine getirmek,
21- Finansman yönetimine ilişkin işlemlerin zamanlı ve uygun maliyetli bir işleyiş içinde
olmasını sağlamak,
22- Tüm karar kademelerinin kararlarına temel olacak matematik verilerin hazırlanıp
periyodik raporlar halinde teslimi,
23- Matematik sonuç hasıl eden her çeşit işletme faaliyetlerinin yorumlanması ve
değerlendirilmesi yoluyla optimizasyon konusunda bir uyan merkezi olarak faaliyet
gösterilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,
24- Birim mâliyetleri hesaplamak,
25- Maliyet Muhasebesinin işleyişini planlamak ve kontrol etmek,
26-. VUK.'nun 227'nci maddesine göre vergi beyannamelerini imzalamak, ön denetim
yaparak raporunu düzenlemek.
Yukarıda saydığımız işletmenin büyüklüğüne göre değişir. Bu görevlerin özel ve kamu
kuruluşlarında ücretli olarak çalışılarak yerine getirildiği de görülmektedir.
B) SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE İŞLEVLERİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yapacakları işler, 3568 sayılı Yasanın 2'nci
maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılan işlerdir. Bu işlerden (a) maddesinde yer alanlar
yukarıda Serbest Muhasebeciler ile ilgili verilen kısım ve buna bağlı olarak açıklanan
görevlerdir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 3568 sayılı Yasa' nın 2/ a maddesi dışındaki 2/b ve 2/c
bentlerinde yer alan işler kısaca şu şekilde tanımlanmıştır: Gerçek ve tüzel kişilere ait
teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik,
muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek ve
bu konularda müşavirlik yapmak. Bu konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil,
denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor
ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
3568 sayılı Yasa' nın (b) ve (c) bentlerinde yazılan işler bugüne kadar bir iki istisna dışında
işlerlik kazanmamıştır. Bu işlerden öteden beri devam eden mali müşavirlik, muhasebe
işlemlerinin vergi yasalarına ve diğer yasalara uygun olarak yürütülmesi işlevlerini yerine
getirerek yapılmaktadır. Ayrıca muhasebe danışmanlığı altında, muhasebe tekniği,
organizasyonu, bilgi akışı gibi iyi bir muhasebe organizasyonu sağlama işi de

yapılmaktadır. Denetim işlevi ise, yalnız Sermaye Piyasası Kurulu veya Hazine Müsteşarlığı
tebliğlerine göre kurulmuş olan Bağımsız Denetim Şirketlerinde çalışan Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler tarafından yapılmaktadır.
Görüş bildirme işlevi ise, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği ilkeler çerçevesinde hazırlanan öz
sermaye tespit raporu ile yakın zamanda işlerlik kazanmaya başlamıştır.
3568 sayılı Yasa ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı taşıyan meslek mensuplarına
tanınan haklar; yabancı ülkelerde CPA (Certifıed Public Accountant) veya Expert Comtable
unvanı altında denetim yapan meslek mensuplarına eşdeğerde düzenlenmiştir. Bu nedenle
yabancı ülkelerdeki kamu veya ruhsatlı muhasebecilik olarak tanımlanan CPA (Certified
Puplic Accountant) veya Expert Comtable unvanı altındaki muhasebe mesleğinin,
görevleri ve haklan itibariyle eşdeğer meslek Türkiye'de Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir unvanı altında çalışanlara tanınmış olduğunu söylemek yanlış olmaz.
C) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
Yeminli Mali Müşavirlik unvanı ile tanımlanan mesleki faaliyet ülkemize özgü olup,
başka hiçbir ülkede uygulaması yoktur. Bu böyle olmakla beraber, kapitalist ekonomi
sisteminin tam rekabet esasına dayanan ve serbest piyasa ekonomisi olarak nitelendirilen
çağımızın ekonomik sisteminde benzer uygulamalar gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarımız
tarafından da talep edilmeye başlanmıştır. Yabancı ülkelerdeki meslektaşlarımızın kendi
ülkelerinde Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini tesis etmek için, ülkemizdeki uygulamalardan
yararlandıklarını gözlemlemekteyiz.
Yeminli Mali Müşavirler, esas itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden 2 noktada
ayrılmaktadırlar. Birincisi 3568 sayılı Yasanın 12'nci maddesinde tanımlanan tasdik işleridir.
İkincisi ise, Yeminli Mali Müşavirlerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Serbest
Muhasebecilerin defter tutma işleri yapmaları, muhasebe bürosu açmaları veya muhasebe
bürolarına ortak olmaları yasağıdır.
Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemlerinin esasları, 3568 sayılı Yasa' nın 12'nci
maddesinde şu şekilde belirlenmiştir: "Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin
veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin
mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve
hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik ederler.
Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin
usul ve esaslar, gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz
kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile
belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali
tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde,
incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine
tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait
hususlar saklıdır.
Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları
tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyana
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve

müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını
düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler."
Yeminli Mali Müşavirlerin bir kısım tasdik yetkilerinin Maliye Bakanlığı tarafından
kullanılması VUK.'nun 227'nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca Bankalar kanunu' nun
46'ncı maddesinde mali tabloların Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdiki
düzenlenmiştir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin denetim yetkisini tanımak istemeyen çevrelerin
görüşleri ve VUK' nun 227'nci maddesinde tanımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Serbest Muhasebecilerin öndenetim yetkisi verilmesindeki "tutucu" görüşler, Yeminli Mali
Müşavirlerin tasdik yetkisinin VUK.'nun 227'nci maddesine dayandırılmaması eğilimine
neden olmuş ve Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik zorunluluğu tartışılır hale gelmiştir. Bu
nedenle, tam tasdik zorunlu hale getirilmemiş ve ihtiyari bırakılmıştır. Bu yanlış düşünceden
zaman içinde vazgeçilerek tasdikin zorunlu hale getirilmesi halinde Türkiye'de muhasebe
uygulamaların şeffaflaşmasın sağlanacaktır.
D) ÇALIŞANLARIN KÜTÜĞÜNE YAZILMAYAN MESLEK MENSUPLARININ
DURUMU
Çalışanlar kütüğüne yazılmayan meslek mensubu Yeminli Mali Müşavir, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebecilerin genel dağılımları şöyledir:
a) Bağımlı olarak (ücret bordrolu) özel veya kamu kuruluşlarında Mali İşler ve
Muhasebe Grup Başkanı, Mali İşler Müdürü, Muhasebe Şefi, Muhasebeci, Muhasip,
Muhasebe Memuru unvanı altında çalışanlar,
b) Özel sektörde ve kamuda yönetim kademesinde çalışanlar,
c) Özel sektörde ve kamuda müfettiş, iç denetçi ve benzeri unvanlar adı altında bağımlı olarak
iç veya dış denetim yapanlar. Yukarıda sayılanlardan bağımlı olarak muhasebecilik
yapanların iş tanımlan bir şirket organizasyonu çerçevesinde ekte sunulmuştur.
2- MESLEKİ UYGULAMADA ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR
a) Bağımsızlık,
b) Şirketleşme,
c) Mesleki disiplin ve meslek uygulama hukuku,
d) Mesleğin tanımlanması,
e) Mesleki eğitim,
f) Sınavsız mesleğe girişin yasaklanması,
g) Meslek unvanları arasındaki çatışma,
h) Meslekle bağdaşmayan işlerin tanımlanması.
ı) Ön denetim, denetim ve tasdik teknikleri, ilke ve standartları geliştirme çalışmaları.
3- MESLEĞİN GELECEĞİ
Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik
unvanı altında ifa edilen muhasebe mesleğinin geleceği nasıl olmalıdır? Bu sorunun yanıtı
geniş bir yelpazede mesleğin tanımlanmasından, meslek unvanlarının ve yaptıkları işlerin
belirlenmesine, mesleğe giriş ve muhasebe mesleği standartlarının saptanmasına kadar, çok
kapsamlıdır.

Bundan sonra yapılması gereken, gelecekte yeni bir tanım yapılarak meslek çerçevesinde
nasıl olmalı meslek standartları nasıl oluşturulmalı, mesleki faaliyet ne olmalı ve mesleki
hizmete talebin boyutlarının geniş bir ufuk içinde değerlendirilmesini sağlamak ve bu amaçla
politikalar ve stratejiler geliştirmektir.
Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
a) Muhasebe mesleği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olmak
üzere iki ayrı unvan altında toplanmalıdır.
b) Meslek esas olarak denetim mesleği olmalı ve muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik kapsamı içinde olmalıdır.
c) VUK' nun 227'nci maddesi SM ve SMMM' ler için, "ön denetim" ve YMM' ler için
"denetim esasına dayalı tasdik" şeklinde yeniden yorumlanmalı. Bağımsızlık ilkesi çağdaş bir
şekilde öne çıkarılmalıdır.
d) Mesleğin diğer işlevleri olan işletmecilik, finans ve benzeri olanlarına hizmet talebi disiplin
altına alınmalı, (Raiting ve benzeri danışmanlık hizmetleri bu kapsamda yer almalı.)
e) Mesleki formasyon ve meslek mensubu profili nasıl olmalı?
f) Muhasebe ve denetim standartlarını nasıl saptamalı?
g) Türk Ticaret Kanunu'na tabi tüm Anonim Şirketlere zorunlu denetim getirilmeli.
h) Bilir kişilik disiplin altına alınmalı.
ı) YMM, SMMM ve SM' lerin bir kamu mesleği ifa ettikleri imajı topluma yansıtılmalı.

TOPHANE'DE BÜYÜK OYUN
Veysi SEVİĞ
YMM
Türkiye'de Menkul Kıymetler Borsası'nın oluşumunda oldukça ilginç bir süreç yaşanmıştır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşu ve ilk yıllardaki çalışmaları ekonomik
tarihimizde ayrı ve özel bir yere sahiptir.
Bugün güncel basında ve televizyonlarda artık borsa uzmanları, fiyatların oluşumlarını
değerlendirebilecek elamanlar istihdam edebilmekte, bu uzmanların yardımı ile tasarruf
sahiplerini yönlendirmeyi rating yaratacak bir olgu olarak kabul edilmektedir.
Borsa işlemlerini yıllardır belli bir doğrulukla değerlendirebilen bizce diğer meslektaşlarından
her geçen gün daha farklı bir konuma gelen değerli dostumuz, meslektaşımız, kardeşimiz
Abdurrahman Yıldırım borsanın 10 yıllık fırtınalı öyküsünü "Tophane'de Büyük Oyun" adlı
eserinde toplayarak, son yılların, kanımızca en ilginç ve başarılı çalışmasını yapmıştır. Bu
çalışmayı iş adamları, hukukçular, muhasebeciler, devleti yönetenler, kısacası herkes
okumalıdır.
Abdurrahman Yıldırım toplam 368 sayfadan oluşan eserine "Ponzi Finansman Modeli" ni
anlatmakla başlamıştır. Ponzi Finansman Modeli'nin başına konan atasözü ise bugün için çok
anlamlıdır. Biz bu atasözünü ve Ponzi Finansman Modeli'ni okurlarımıza söz konusu yapıttan
alarak aynen aktarıyoruz:
"Zavallı koyun sürüsü... Çobanı da besler, çoban köpeğini de, kurdu da, sahibini de"
Charles Ponzi 1920'lerde ABD'nin Boston şehrinde pul alım satımına aracılık için para
toplamaya başlamış.
Bu iş sırasında Ponzi' nin birinci keşfi, ne kadar çok faiz verirseniz o kadar çok para akacağı
olmuş.
İkinci keşfi ise bu paranın akıyor olması, devamının gelmesi yeterli, herhangi bir yere
yatırması gerekmiyor. Yeni gelen paralardan ödemelerini yapıyorsun, kalan para ile de
sistemi çeviriyorsun. Bu saadet zinciri, fon girişinin yapılması gereken faiz ve anapara
ödemeleri için fon çıkışından fazla olmasına dayanıyor. Bunun için de fon toplayanın faizleri
sürekli artırması gerekmektedir. Çünkü fon sahipleri belli oranlardaki faize alışmakta ve
bir süre sonra aynı faizden para yatırmayı kabul etmemektedir. Faizlerin de sonsuza kadar
yükselemeyeceği, yükseltilse dahi yatırımcılar açısından riski artacağı için de zincir bir süre
sonra kopmaktadır.
Ponzi sürekli faiz yükselterek korkunç paralar toplar ama, gazetelerde çıkan sorgulayıcı ve
eleştirel yazılar üzerine Emniyette hesap vermeye çağrılır ve hapse atılır. Ponzi ömrünün
bir bölümünü hapiste geçirdikten sonra özgürlüğüne kavuştuğunda şehir değiştirir ve
Florida'ya gider. Bu kez aynı sistemi orada gayri menkul üzerine kurar. Sürekli yeni projeleri
satışa koyar ve bir önceki projeyi bir sonraki proje için topladığı parayla finanse eder.
Görünüş' te işler yürür, ama zaman farkıyla ve nakit açığıyla. Bir süre sonra tıkanma
kaçınılmazdır.

İşte ilk defa Charles Ponzi tarafından uygulanan "açık finansman modeli" daha sonra değişik
ülkelerde ortaya çıkar ve ilk yürürlüğe koyanın adıyla finans literatürüne "Ponzi Finansman
Modeli" diye geçer."
"Tophane'de Büyük Oyun Ponzi Finansman Modeli" girişinden sonra,
- 1986 borsanın başlangıç yılını,
- 1987 ilk patlama ve hazırlık yılını,
- 1988 sürünme ve hazırlık yılını,
- 1989 yeniden canlanmanın öyküsünü,
- 1990 ikinci büyük çıkış ve çöküşün öyküsünü,
- 1991 savaş ve seçim nedeniyle borsanın yaşadığı ilginç dönemi,
- 1992 üçüncü sürünme yılını,
- 1994 üçüncü büyük çöküş ve batışlar yılını
çok ilginç bir biçimde anlatmakta ve işlenmektedir.
Kitapta "Sürprizler ve atılımlar yılı" olarak anlatılmaya çalışılan 1995 yılı halen
yaşanmaktadır.
Bu kitap Türkiye'de sermaye piyasasının oluşumunu anlatan gerçek bir öyküdür. Türkiye'de
yaşayanlar bu kitabı bir defa okumalıdırlar. "Tophane'de Büyük Oyun" emeği ile geçinenlere,
namusu,:ile ticaretle uğraşanlara, yaz ve kış doğa ile boğuşup zirai faaliyette bulunanlara,
meslek mensuplarına yani avukatlara, muhasebecilere, doktorlara, mimarlara mühendislere ve
kısaca herkese ülke ekonomisinin görünmeyen yönünü başka bir pencereden göstererek ders
vermektedir.
"Tophane'de Büyük Oyun" vergi mükellefleri (yükümlüler) açısından ayrı ,bir gözle
okunmalı ve değerlendirilmelidir.

KÂR DAĞITIMININ KOŞULLARI VE ZAMANI
Şükrü KIZILOT

Şirketler kâr dağıtımına karar verebilmek için TTK ve sözleşmenin bu konuda
öngördüğü hükümlere uymak zorundadır.
Kâr dağıtımı kararının ilk şartı, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve bilançoya
göre kâr sağlanmış veya daha önceki yıllar kârlarından bu amaç için kullanılabilecek
yedek akçe ayrılmış bulunmasıdır (TTK. MD. 470, 469/2) (4)
Şirket kârının dağıtılmasına karar verilirken, "kanuni ve ihtiyarı yedek akçelerle kanun ve
esas mukavele hükümlerince ayrılması gerekli diğer paralar safı kârdan ayrılmadıkça kâr payı
dağıtılamaz" (TTK. Md. 469/ 1).
Bu açıdan genel kurul, önce yıllık şirket kârının yirmide birini, ödenmiş sermayenin
beşte birini buluncaya kadar umumi (kanuni) yedek akçe olarak ayırmaya karar
vermek zorundadır. Bu yedek akçeye şirket kazancının yirmide birinden fazla bir miktarının
ayrılacağı ve bu ayırmaya ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşılsa dahi devam edileceği
sözleşmeyle öngörülmüş olabilir (TTK. Md. 467/ 1). Sözleşmede böyle bir hüküm varsa
genel kurul buna da uymak zorundadır.
Genel kurul, safi kârdan TTK' nun 466/ 1. maddesi gereğince yedek akçe ayrıldıktan ve vergi
ve fonlar düşüldükten sonra pay sahipleri ile kâra katılan diğer kimselere dağıtılması
kararlaştırılmış, kısmın onda birini de ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayırmak
zorundadır.
Sözleşmede, kuruculara, yönetim kurulu üyelerine şirket kazancından pay verilmesi
öngörülmüşse, genel kurul TTK. Md. 466/2, b.3 ve TTK. Md 472 hükümleri uyarınca
bunları da ayırmaya mecburdur. Üçüncü kişilere şirket kârından bir pay verilmesi
öngörülmüşse (TTK. Md. 279/2 b.3) bu meblağ da ayrılmalıdır.
Sözleşmede başkaca yedek akçe ayrılması öngörülmüşse, genel kurul kârın dağıtılması
kararlarında bunları da göz önüne almalıdır. (TTK. Md. 455/2, 467/2,468) (5).
Yukarıda açıklanan hükümler uyarınca gerekli ayırmalar yapıldıktan sonra geriye kalan
şirket kârı veya bu amaçla kullanılabilecek serbest yedek akçeler (TTK. Md. 469/ 1), paylara
sözleşmede aksine hüküm yoksa kural olarak sermaye taahhüdüne karşılık yapmış
oldukları ödemelere oranla kâr payı (temettü payı) olarak dağıtılabilir. Başka bir deyimle,
payın kâr hissesi itibari değerine göre değil, fakat fiilen yapılmış ödemelere göre hesaplanır
(TTK.MD.456). Bununla birlikte, sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla, kâr payı, itibari
değere göre hesaplanabileceği gibi, bazı kategori paylara kâr dağıtımında öncelik ve
başkaca imtiyazlar tanınabilir
(TTK. Md. 456, 455/2, 401).
Genel kurul, kanun ve sözleşme hükümleri uyarınca gerekli ayırmaları yaptıktan
sonra, kalan şirket kazancı üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Bunların hepsini
ortaklara kâr olarak dağıtmayabilir, kanun ve sözleşmede yer almamış olsa da başkaca
yedek akçe ve ayırımlar yapılmasına karar verebilir (TTK. Md. 469/3). Ancak, bu
kararlar, yukarıda açıklandığı gibi "afaki iyi niyet" kurallarına uygun olmalı, pay sahiplerini

ve azınlığı izrar kasdını gütmemelidir. Aksi halde karar TTK. Md.381 gereğince iptal
ettirilebilir.
Genel kurulun kâr dağıtımına ilişkin karar almasıyla her pay için tahakkuk eden kâr, pay
sahibinin şirketten bağımsız alacağı haline gelir, başkalarına devredebilir.
KÂR DAĞITIM ZAMANI
Genel kurul, kararında, tahakkuk eden kârın ödeme suret ve şeklini kararlaştırır ya da, bu
yolda yönetim kuruluna yetki verebilir. Bu açıdan tahakkuk eden kârın bir defada veya birkaç
taksitte ödenmesi mümkündür. Ödeme taksitle yapılacaksa her taksit için ayrı bir genel kurul
kararına gerek yoktur. bu nedenle TTK' nun 364/2. maddesinin "Yılda birkaç kere kazanç
dağıtan anonim şirketlerde her dağıtma için, umumi heyeti toplantıyâ çağırmak lazımdır."
hükmünün anlamı ve uygulama alanı yoktur.
Kârın ödenmesi için, kupon ihraç edilmişse, kuponların ibrazı gerekir. İhraç edilmemişse, pay
sahipliği sıfatının ispatı gerekir. Bu da pay senetleri veya ilmühaberlerin ibrazı, bunlar
çıkarılmamışsa ortaklık pay sahipleri defterinin incelenmesiyle olur.
Kâr payı ödenecek aşamaya geldikten sonra 5 yıl içerisinde şirketten talep
edilmezse şirket lehine zaman aşımına uğrar (BK. MD. 126).

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA
YAPILACAK İŞLEMLER
Mehmet CAN
SMMM
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı; teftiş ve kontrollerde
yapılacak işlemlerle, denetim sonucu elde ettiği bulguların değerlendirme aşamasında
yapılacak işlemlerde takip edilecek yolun ne şekilde olmasına ilişkin 1995/ 3 Nolu "İç Emir"
yayınlamış bulunmaktadır. Bu kez uygulamada meydana gelen duraksama ve yeni
gereksinmeler karşısında 1995/5 Nolu "İç Emir"i yürürlüğe koyarak, 1995/3 Nolu "İç
Emir"i yürürlükten kaydırmış bulunmaktadır.
1995/5 Nolu "İçi Emir"in önemli bölümleri özetlenerek açıklanmaya çalışılacaktır.
Bilindiği üzere, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Yasasının 08.12.1993 gün ve 3917
sayılı Yasa ile değiştirilen 6'ncı maddesinde, "Sigorta Müfettişleri, işverenin Kuruma
emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı
sayının, çalışma süresinin veya pirime esas kazanç tutarının altında bildirimde
bulunduğunu saptamaları halinde, sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar
toplamı; Sigorta Müfettişi raporuna dayanılarak kurumca re' sen hesaplanır ve buna göre
bulunacak sigorta primleri 506 sayılı Kanunun 80'inci maddesine göre tahsil olunur.
İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde
kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü. benzeri işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili
meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak Sigorta Müfettişince
saptanır." hükmü getirilmiştir.
Yasanın bu hükmü ile Sigorta Müfettişlerine en az işçilik tutarını, sigortalı sayısını,
sigortalının çalışma süresini ve pirime esas kazanç tutarını saptaması hususunda yetkiler
verilmiştir. Sigorta Müfettişleri bu yetkilerini benzeri işletmeler , mesleki kuruluşlar ile ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi almak suretiyle kullanmaktadırlar.
Bundan böyle Sigorta Müfettişleri özel bina inşaatları ve ihale konusu işyerleri ile mevsimlik
ve sürekli işyerlerinde aşağıda belirlenen şekilde uygulama yapacaklardır.
I- İNCELEMEYE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER:
Sigorta Müfettişleri incelemeye başlamadan önce işin yürütülmesi için gerekli olan en az
işçiliğin Kuruma bildirilip bil- dirilmediğini araştıracaklardır. Buna göre; özel bina inşaatı ve
ihale konusu işlerde aşağıdaki sıraya göre işlemler yürütülmektedir.
a) 16/86 ek sayılı genelgede gösterilen yolları hesaplanacak yaklaşık maliyet bedeline veya
işverene ödenen hak edişe, anılan genelge eki listedeki oranların uygulanması sonucu işin
yürütümü için gerekli en az işçilik tutan belirlendiği,
b) İşin yürütümü için gerekli en az işçiliğin altında Kuruma bildirimde bulunulduğunun
saptanması halinde, bildirilen işçilikle işin yürütümü için gerekli en az işçilik tutan
arasındaki farkı ek olarak kuruma bildirmeyi kabul edilip edilmediği yolunda, işveren veya
vekili ile görüşüldüğü,

c) Farklı işçilik tutarının bildirmeyi kabul etmiş işverenlere ait işyerleri için, kuşkuyu
gerektiren ciddi bulgular veya ihbar ya da yakınmalar olmadıkça, işyeri kayıt ve belgeler dahil
herhangi bir incelemeye gidilmeyebilecek, bu durumda, denetim gerekçelerine dayalı
herhangi bir tutanak ve rapor düzenlenmesi de söz konusu olmayacaktır. Ancak;
hesaplanan fark, işçilik tutan karşılığı sigorta priminin ilgili Sigorta Müdürlüğüne veya
bankaya yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilecektir. Fark işçilik tutarı sigorta priminin
yatırıldığının tespiti üzerine, ilgili Sigorta Müfettişince denetim kaydının kapatılması
için Grup Başkanlığına örnek yazı (Ek-1) ile bilgi verilmektedir.
II- İNCELEME GEREĞİ:
1- İnceleme Yapılması:
Yıllık programlarda yer alan veya denetim gerekçesiyle istenilen işyeri için,
a) İşyeri hakkında ihbar veya yakınma bulunması,
b) Yapılan görüşmede işverenin fark işçilik bildirimini kabul etmemesi,
c) Görüşmeye çağrılı işverenin gelmemesi veya işyeri kayıt ve belgelerini incelemeye
getirmemesi,
d) Ciddi bulgular nedeniyle . Sigorta Müfettişlerince gerekli görülmesi, hallerinde inceleme
yapılacaktır.
2- İşçilik oran ve tutarları:
İşçilik tutarına dayanak olmak üzere sırasıyla,
a) İhale makamından alınmış keşif özeti veya son hak ediş cetvellerinde gösterilen işçilik
tutan veya oranı,
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarından alınan belgelerde kayıtlı
işçilik tutarı veya oranı ,
c) Yöresel emsal oluşturabilecek il veya ilçe bazında aynı nitelikteki iş için Kuruma
bildirilmiş olan işçilik tutan,
d) Yukarıda belirtilen yollarla işçilik oran veya tutarının saptanmaması halinde, şimdilik 1686 Ek sayılı genelge ekindeki listede gösterilen işçilik oranlan, esasa alınacaktır.
III- İŞİN YÜRÜTÜMÜ İÇİN GEREKLİ İŞÇİLİK
TUTARININ BELİRLENMESİNDE UYGULAMA TARİHİ:
1- İşçilik oranlaması uygulanmayacak dönem:
a) 01.01.1994 tarihinden önce başlayıp bitirilen işlerde, işin yürütümü için gerekli en az işçilik
tutarının saptanmasına gidilmeyecektir.
b) 01.01.1994 tarihinden önce sadece Kuruma bildirilenleri doğrulayıp doğrulamadığı
yolunda işyeri kayıt ve belgeleri incelenecek, buna ilişkin rapor ve tutanaklar değişiklikten
önceki dönemde geçerli usul ve esaslara düzenlenmektedir.
2- İşçilik oranlamasının uygulanacağı dönem:
a) 01.01.1994 tarihinden sonra başlanılan veya bu tarihten önce başlanılmakla birlikte bu
tarihten sonra bitirilen işlevlerde işin yürütülmesi için gerekli en az işçilik tutarının
saptanması amacıyla inceleme yapılacağından,
i) Özel bina inşaatlarında işin başlayış ve bitiş tarihleri arasındaki sürede geçen gün
hesaplanacak, yaklaşık maliyet bedeli bu sayıya bölünerek bir günlük maliyet tutan
bulunduktan sonra, 01.01.1994 tarihinden sonraki süreye karşılık, bulunan tutara asgari
işçilik oranı uygulanacaktır.
ü) İhale konusu işlerde de işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki sürede geçen gün
hesaplanacak, işverene ödenen tüm hak ediş tutan bu sayıya bölünerek bir günlük hak ediş

tutan bulunduktan sonra, 01.01.1994 tarihinden sonraki süreye karşılık, bulunan tutara
asgari işçilik oranı uygulanacaktır.
iii) Gerek özel bina inşaatı işyerlerinden, gerekse ihale konusu işyerlerinden Kuruma
bildirilmiş sigorta primine esas kazançların, maliyet bedeli veya hak ediş tutarında olduğu
gibi, işin başlama ve bitiş tarihlerine göre hesaplanacak bir günlük tutan bulmak suretiyle
01.01.1994 tarihinden sonraki süreye denk düşen sigorta primine esas kazanç göz önünde
bulundurulacaktır.
b) Kıst gün sayısının hesaplanmasında, değerlendirme süresinin başlangıç ve bitiş tarihine
denk gelen aylarda takvim gün sayısı, diğer aylarda ise takvim gün sayısı ne olursa olsun her
ay 30 ,gün olarak dikkate alınacaktır.
IV- İŞİN YÜRÜTÜMÜ İÇİN GEREKLİ EN AZ İŞÇİLİK TUTARININ
SAPTANMASI:
1- İşçilik tutarının hesaplanması:
Kuruma bildirilmesi ve işin yürütümü için gerekli olan işçiliğin hesaplanmasında, özel bina
inşaatlarında yaklaşık maliyet bedelleri, ihale konusu işlerde ise işverene ödenen hak ediş
tutarları esas alınacaktır.
Bu durumda, II. bölümün 2. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre saptanabilmiş işçilik oran
veya tutarları bulunabiliyorsa, bu oran veya tutarlar dikkate alınacak, bulunamaması halinde
ise, anılan fıkranın (d) bendindeki oranlar göz önünde tutulmak suretiyle Kuruma
bildirilmesi gereken işçilik tutarları hesaplanacaktır.
2- İşyeri kayıtlarının incelenmesi
İşyeri kayıtlarının incelenmeye alınması halinde, kayıtlara işlenmiş yasal düzenlemelere
uygun, ölçü ve tutarlarının doğruluğu gerektiğinde karşıt inceleme yapılmak suretiyle
belirlenmiş işçilik içeren;
a) Kurumda tescilli olduğu belirtilmiş, işin bir bölümünü yapan 506 sayılı Yasa
kapsamındaki diğer işverenden alınmış malzemeli işçilik ödemeleri,
b) Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek koşuluyla işin bazı bölümlerini yanında
sigortalı çalıştırmaksızın yapan iş sahiplerinden alınmış fatura ve gider belgelerinde gösterilen
malzemeli işçilik ödemeleri,
c) İşin bazı bölümlerini yasalarla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olanları
çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayalı
malzemeli işçilik ödemeleri,
d) Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri, değerlendirmeye
alınacaktır.
Malzemeli işçilik ödemeleri yaklaşık maliyet bedelleri veya hak ediş tutarlarından düşülerek,
salt işçilik ödemeleri ise, doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.
3- Kısmi inceleme:
Özel bina inşaatlarının bitirilmemiş olması halinde, bu inşaatların yapılan kısımlarının
yaklaşık maliyet bedelleri, ekli çizelgede (Ek-2) belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle
hesaplanacaktır.

V- ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERI
SİGORTALILARI İLE YAPILDIĞININ İLERİ SÜRÜLMESİ HALİNDE:
Özel bina inşaatı ve ihale konusu işler için ayrı bir işyeri tescil ettirilmeksizin, söz konusu
işleri sürekli işyeri sigortalılarının çalışmaları ile tamamladıklarını ileri süren işverenlerin bu
işleri Kurum' a bildirilen sigortalıların sayısı ve niteliği ile yapmasının olanaklı olup
olmadığına bakılacak, olanaklı görülmesi ve işverenin de ek işçilik bildirmeyi kabul
etmemesi halinde, işyeri kayıtlan özenle incelenerek, özel bina inşaatı veya ihale konusu işin
her birinin ayrı ayrı yasa kapsamına alınması yönünde rapor düzenlenmekte ve yukarıda
açıklandığı şekilde asgari işçilik araştırmasına tabi tutulmaktadır.
Bundan sonraki yazımızda Sigorta Teftiş İşleri Başkanlığının yapacağı işlemlerle ilgili bilgi
verip, ayrıca açıklanması gereken hususlar ile yeniden düzenlenecek konuları ayrı ayrı
belirtip, açıklamaya çalışacağız.

TÜRKİYE'DE VERGİ DENETİMİ VE
VERGİ DENETMENLERİ
Bayram Turan ÇİFTÇİ
Vergi Denetmenler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı
Verginin, kamu yönetimince kamu gereksinmelerini karşılamak amacıyla, belirli bir
hizmet karşılığı olmaksızın yasaya dayalı olarak kişi ve kurumlardan zorunlu olarak tahsil
edilen paralar biçimindeki tanımı, günümüzde vergi kavramını açık olarak ortaya koyabilen
en iyi tanımlardan birisidir. Vergiler, Devletin r temel finansman kaynağı olma özellikleri
yanında, ekonomik ve sosyal politikaların gerçekleştirilmesinde de temel araçtır. Bu
özellikleri nedeniyle, toplumun hemen hemen her kesimini etkileyen ve yakından ilgilendiren
konuların başında vergiler gelmektedir.
Bilindiği üzere ülkemizde vergi sistemi 45 yıldır beyan esasına dayılıdır. Çağdaş vergi
sistemlerine sahip tüm ülkelerde beyan sistemi gelişmiştir. Beyana dayalı vergi sisteminin
başarısı, belge düzeninin yerleştirilmesi ekonomik faaliyetlere ilişkin bilgilerin doğru ve
kolaylıkla sağlanması ve etkin bir vergi denetiminin var olması ile mümkün
olabilecektir. Ülkemizde kamu açısından vergi denetimine yetkililer, geniş olarak vergi
incelemesine yetkili olanlar ile özel yoklama yetki belgeli memurlardır. Vergi denetimini
"Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, sağlamak ve tesbit etmek"
şeklinde tarif edilen vergi incelemesi ile eş anlamlı olarak düşündüğümüzde bu görevin
sadece vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yerine getirileceği tabiidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 135. maddesinde vergi incelemesine yetkili olanlar
tek tek sayılmış olmakla birlikte, uygulamada bu yetki aktif olarak Maliye Bakanlığı Denetim
Elemanları vasıtasıyla yürütülmektedir. Bunlar, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları,
Gelirler Kontrolörleri, Vergi Denetmenleri ve bunların yardımcılarıdır. Hepsi iyi
yetiştirilmiş, nitelikli, bu elemanlar vergi inceleme yetkileri dışında diğer yetki ve görevleri
ile bürokraside önemli görevler üstlenmektedirler. Toplam sayıları yaklaşık 3000 civarında
olan bu denetim elemanlarının tamamı vergi inceleme yetkisini VUK' nun 135. maddesinden
almaktadır. Bunlardan ilk üç grubu oluşturanlar merkezi denetim elemanı, döndürücü grubu
oluşturanlar ise mahalli denetim elemanı olarak adlandırılmaktadır.
Türkiye'nin 79 ilinde 2045 kişiyle önemli bir denetim grubu olan Vergi Denetmenleri ve
Yardımcıları Vergi incelemesi, teftiş ve tahkikat görevlerinin dışında bir çok idari görevleri
de başarı ile yerine getirmektedirler. Vergi Denetmenleri; Vergi Denetim Elemanları arasında
en çok vergi incelemesi (% 90) yapmaları ve ülkemizin 79 ilinde görev almaları nedeniyle,
Maliye Bakanlığı'nı temsil etme ve vergi bilincinin oluşturulmasında çok önemli
sorumlulukları da başarı ile yerine getirmektedirler.
Vergi Denetmenlerinin tarihsel gelişimine baktığımızda; Tahakkuk ve Tahsil Müfettişleri,
unvanları, 29.5.1936 tarih ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Kanunu
ile "Kontrol Memurları" olarak değiştirilmiştir. 16.9. 1993 tarih ve 21700 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 516 sayılı KHK ile "Vergi Kontrol Memurluğu" unvanı "Vergi
Denetmeni" olarak değiştirilmiştir. Halen bu unvan ile görev yapmaktadırlar.

Günümüzde Vergi Denetmenlerinin bir takım sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları; başta
ücret olmak üzere mesleğe özel yarışma sınavı ile alınması ve yeterlilik sınavı sorunu, yer
değiştirme -tayin- atama sorunu, görev, yetki ve çalışma usullerine ilişkin yönetmelikle ilgili
sorunları, lojman sorunları, şeklinde sıralayabiliriz. Maliye Bakanlığı'nın en önemli ve etkili
denetim grubunu oluşturan vergi denetmenlerinin çalışma şevk ve moralleri bu sorunlar ile
yok edilmektedir. Kısır çekişmeler ile bu denetim grubu yok sayılmakta, 1950'li, 1970'li
yılların politikaları ve bakış açıları devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Oysa 60 milyonun
üzerinde nüfusu ile ülkemiz pırıl pırıl genç kadroları ile geleceğe hazırlanmalıdır.
Vergi Denetiminde etkinliğin arttırılması için; 7. beş yıllık kalkınma planında da yer aldığı
üzere, vergi denetimlerinde koordinasyon ve etkinliğin sağlanması, vergi denetim birimleri
arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; vergi idaresinin yeniden
yapılandırılması, otomasyonun sağlanması, bölge ve il teşkilatları ile ilgili yönetmeliklerin
hayata geçirilmesi ve Gelirler Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması biran önce
gerçekleştirilmelidir.
Unutulmamalıdır

ki ülkemizin kısır çekişmeler ile geçireceği zaman yoktur.

TALİH OYUNLARI SALON İŞLETMECİLİĞİNDEN
ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA ASGARİ
VERGİ UYGULAMASI
Dr. Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni ve
Kocaeli Ün.İ.İ.B.F. Öğretim Görevlisi
Güzin KOCABIYIK
İst. Ün. Mali Hukuk Ana Bilim
Dalı Yük. Lisans. Öğrencisi.
I. GİRİŞ
Vergi bilinci ve kültürünün oluşmadığı ülkelerde, çağdaş vergileme türü olarak vergi
hukukunda önemli yeri olan beyan esasının başarısı, devletin alacağı "vergi güvenlik
önlemlerine" bağlıdır. Türk vergi sistemi içerisinde yer alan Gelir Vergisinde bu amaçla bazı
vergi güvenlik önlemi olarak birtakım kurumlar geliştirilmiştir. "Bu güvenlik önlemlerinde
ortak husus, gelirin gerçek olması ve elden edilmesi gibi temel Gelir Vergisi ilkelerinden
uzaklaşarak bir tür götürü vergiye yer verilmekte olmasıdır"(1). Ancak, kötü niyetli yükümlü
gruplarının olduğu ve vergi kültürünün yerleşmediği az gelişmiş ülkelerde gelirin gerçek
usule göre toplanması olanaksız olduğundan(2), devletin vergi kaybını önlemek için
güvenlik önlemlerine başvurması zorunluluktur. Bir tür götürü matrah belirleme yöntemi
olan(3) vergi güvenlik önlemleri, gelir vergisinin gerçek gelir üzerinden hesaplanacağı genel
kuralının istisnalarıdır(4).
Vergi kayıp ve kaçağının bazı alanlarda yoğunlaşması üzerine yükümlü beyanı dışında, vergi
güvenlik önlemlerinin artırılmasına gereksinim doğmuştur. Örneğin, Talih Oyunları Salon
İşletmeciliğinden Elde Edilen kazançlara Asgari Vergi Uygulaması getirilmesi, bu alanda
oluşacak vergi kaybını önlemeye ilişkindir. Bu çalışmada, Talih Oyunları Salonları
İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazançlarda "vergi güvenlik önlemi" olarak uygulamaya
konulan Asgari Vergiye ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Bu konu, 25.5.1995 tarih ve
4108 sayılı (5) yasanın 24'üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 111.
maddeyi kapsayan ve bu madde ile Maliye Bakanlığı'na verilen yetki dahilinde çıkartılan 52
seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(6) açıklamaları doğrultusunda işlenecektir.
Öncelikle, konunun daha iyi anlaşılması açısından Talih Oyunları Tanımı ve yine 25 seri
nolu KDV genel tebliği(7) doğrultusunda bu oyunlardan elde edilen kazançların KDV
karşısındaki durumu ele alınacaktır.
II. TALİH OYUNLARI TAMMI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
Turizm Teşvik Kanun'un 19'ncu maddesine göre, Turizm Bakanlığınca kapsamı belirlenecek
işletmeler; "Talih Oyunları Yönetmeliğince" faaliyet göstereceklerdir. Turizm Bakanlığınca
çıkartılan bu yönetmeliğe göre, işleyiş şekilleri ve esaslarını içeren talih oyunları
işletileceğine ilişkin belgeyi alan işletmeler, bu alanda faaliyet gösterebileceklerdir. Bu
salonların işletilme şartı, Turizm Bakanlığınca verilen "Turizm İşletme Belgesi" alımına
bağlıdır. Talih Oyunları, 52 seri nolu Kurumlar Vergisi genel tebliğinde şu şekilde
açıklanmıştır. İşletmelerin kişisel becerileri veya şansa dayanarak fış, jeton, para gibi oyun
araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinelerinde oynanan oyunlar olarak talih
oyunların tanımı yapılmıştır. Bu tanımdan, talih oyunları özellikleri ile ilgili olarak şu şekil
geliştirilebilir.

Talih Oyunları ----- Kişi becerisi ile birlikte --- Oyun Araçları
şansa dayalı olması
oyun
oyun
masası makinesi
KDVK' nun 1/3-b bendine göre, talih oyunlarından elde edilen kazançlar KDV'ne tabi olup,
yine aynı yasanın 23/b bendine göre de hizmetin karşılığım teşkil eden bedel olarak KDV
matrahının belirlenmesinde özel düzenleme getirilmiştir. Özel matrah şekilleri olarak bu
hükümde, talih oyunlarında oyunlara katılma karşılığında alınan bedel KDV matrahı olarak
belirlenmiştir. Talih Oyunlarından elde edilen kazançlarda KDV uygulaması ile ilgili olarak
25 seri nolu KDV genel tebliğinde şu açıklamalara yer verilmiştir:
" ... talih oyunları, işletmeden satın alınan marka, fiş, jeton vs. kullanılarak oynanmakta,
müşteriler kullanmadıkları veya oyunda kazandıkları fiş, jeton, marka karşılığını
istediklerinde... işletmeden çekebilmektedirler. .....................................................................
KDV uygulamasında ... talih oyunlarında hizmet, salonda kalma süresince devam etmekte ve
salonun terk edilmesiyle hizmet ifası tamamlanmaktadır.
.......................................................................................................................................................
. . . . oyun salonlarında ifâ edilen hizmet karşılığında alınan bedel net hasılat olacaktır... Net
hasılat vergi dahil olarak teşekkül edecek ve oyun salonu işletmeleri vergili net hasılat
içindeki KDV'yi... iç yüzeyde olarak belirleyecektir..."
III. ASGARİ VERGİNİN KAPSAMI
Talih oyunları işletmelerinde; 4108 sayılı yasanın 24. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa
eklenen mükerrer 111'nci maddeye göre oyun salonlarından elde edilen kazançlara 1.7.1995
tarihinden itibaren "Aylık Asgari Vergi Uygulaması" getirilmiştir. Bu alanda yoğunlaşan
vergi kayıp ve kaçağına karşı devletin vergi kaybını önlemek için getirilen bir vergi güvenlik
sistemidir. Talih oyunlarında elde edilen kazançlarda vergilendirilmeyen kazançların büyük
boyutlarda olması gerçeği karşısında belirli bir limit öngörülerek vergi alacağı güvenceye
bağlanmıştır. GVK' nun mük. 111'nci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak Maliye
Bakanlığının bu konuda çıkardığı 52 seri nolu Kurumlar Vergisi genel tebliğinde gerekli
ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; Asgari Vergi, talih oyunları işleten Gelir ve
Kurumlar vergisi yükümlülerini kapsamaktadır. Ayrıca, adi ortaklıkta ve kollektif şirketlerde;
ortaklardan her biri; adi komandit şirketlerde ise komandite ortaklar hisseleri nispetinde
asgari vergi yükümlüsüdürler.
Asgari Vergi Yükümlüleri

Gelir Vergisi Yükümlüleri

Kurumlar Vergisi Yükümlüleri

Adi Ortaklıklar-Kollektif Şirketler
Ortaklardan her biri elde ettiği kazançtan dolayı
ticari kazanç olarak gelir vergisi beyanı vermekle
yükümlü olduklarından, ortaklardan her biri hisseleri
oranında Asgari Vergi Yükümlüsüdürler.
Adi Komandit Şirketler
Komandite ortakların elde ettiği kazanç, ticari kazanç
olarak vergilendirilerek gelir vergisine tabi olduğundan
komandite ortaklar, hisseleri oranında Asgari Vergi Yükümlüsüdürler.

IV. ASGARİ VERGİNİN BEYANI
Asgari Vergi, aylık vergilendirme dönemleri ile; Gelir ya da Kurumlar Vergisi yönünden
bağlı bulunulan vergi dairesine "Talih Oyunları Salonları İşletmeciliğinden Elde Edilen
Kazançlara İlişkin Asgari Vergi Beyannamesi" ile beyan edilecektir.
A. ÖZEL DURUMLARDA BEYAN
1. İşe Başlama ve Bırakmada
Talih oyunları salonları işletmeciliğine yeni başlayan yükümlüler; işe başlanılan ay dahil
olmak üzere faaliyette bulunan gün sayısına göre belirleme yapacaklardır. İşe başlanılan ay
.ile ilgili olarak verilecek beyannamede; aylık olarak hesaplanan asgari vergi, aylık gün
sayısına bölünüp, faaliyette bulunulan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunan vergi
beyan edilecektir.
Örneğin: 6. 10.1995 tarihinde işe başlayan yükümlü. için aylık asgari vergi şu şekilde
hesaplanacaktır.
Aylık Asgari vergi tutan: 100.000.000.-TL ise;
1995/Ekim dönemi için beyan edilecek Asgari Vergi Tutan
100.000.000.30
x 25 = 833.333.000.- olarak ödenecektir.
İşi bırakmada da aynı esaslara göre vergi beyan edilecektir. VUK' nun 161'nci maddesinde işi
bırakmanın tanımı yapılarak, geçici ayrılmaların, işi bırakma hükmünde olmadığı
belirlenmiştir. Bu durumda sezonluk olarak faaliyetin yapılması halinde, aylık asgari vergi;
ilgili aylık dönemde faaliyette bulunulan gün sayısına göre hesaplanarak beyan edilecektir.
Örneğin: Antalya'daki otelinde talih oyunları salonunu yazlık sezonluk dönemde işleten
yükümlü kurum; oyun salonlarının kapalı olduğu dönemlerde asgari vergi hesaplamayacaktır.
Ancak faaliyette bulunulan dönemler için Asgari Vergi beyan ederek, ödeyeceklerdir.
Oyun salonlarının kapalı olduğu dönemlerde Asgari Vergi ödememe şartı; oyun
salonlarının açılış ve kapanış tarihleri gibi bilgileri içeren ilgili kuruluşlardan alınacak
yazıların beyanname ekinde idareye verilmesine bağlanmıştır. Ancak yükümlüler, talih oyun
salonlarının kapalı olduğu dönemler için de boş beyanname vereceklerdir. Faaliyette
bulunulmayan dönemlerde Asgari Vergi Beyannamesi verilmesi zorunludur. Yükümlülerin
faaliyetsiz dönemler için boş beyanname verme zorunda bırakılmaları, idari yükün artmasına
neden olacaktır. Bu uygulamanın aynı zamanda gereksiz zaman kaybına neden olmaktan
başka bir işlevi olmayacaktır.
2. Oyun Makinaları ve Masaların Sayısındaki
Değişikliklerde ve Makinaların Arızalanması Durumunda,
Talih oyunları salonlarındaki oyun masaları ve oyun makinelerinin sayılarında oluşacak
değişikliklerde veya arızâlanması nedeniyle kullanılmaması durumlarında da; bu durumların
belgelendirilmesi şartı ile, aylık vergilendirme döneminde kullanılmayan makina ve
masalar için Asgari Vergi hesaplanmayacaktır.

V. ASGARİ VERGİNİN HESAPLANMASI
Talih Oyunları Salonlarından elde edilen kazançlarda Asgari Vergi, işletmelerin oyun
salonlarında bulundurdukları "Oyun masası" ve "Oyun Makinesi" adedine göre
belirlenmektedir.
Oyun Masası- İlk 6 oyun masalarının her biri için - 100.000.000.Sonra gelen her oyun masası için - 75.000.000.Oyun Makinesi İlk 60 oyun makinelerinin her biri için- 10.000.000.Sonra gelen her oyun makinesi için- 7.500.000.şeklinde Aylık Asgari Vergi Hesaplaması yapılacaktır.
Bu asgari limitler, her yıl VUK' da belirlenen yeniden değerleme oranındaki değişikliğe
paralel olarak artırılacaktır. Asgari vergi yükümlüleri, birden fazla talih oyunları salonu
işlettiklerinde, her bir oyun salonu için ayrı ayrı Asgari Vergi hesaplanacaktır.
Örneğin: İstanbul' da faaliyet gösteren X Turizm Otelcilik A.Ş.'nin Casinoları nda, 25
oyun masası, 80 oyun makinesi olduğu, ayrıca kurumun Antalya'da faaliyet gösteren
şubesindeki otelin oyun salonunda da 18 oyun masası, 65 oyun makinesi olduğu
düşünüldüğünde kurumun hesaplayacağı asgari vergi şu şekilde olacaktır.
İstanbul'daki Oyun Salonu İçin 25 Oyun Masası
İlk 6 Adedi için aylık
6 x 100.000.000.- 600.000.000.Sonra gelen her masa için-19 x 75.000.000.- =1.425.000.000.- (25-6 = 19)
80 Oyun Makinesi
İlk 60 adedi için aylık
60 x 10.000.000.- = 600.000.000.Sonra gelen her makine için 20 x 7.500.000.- = 150.000.000.İstanbul daki oyun salonu için kurumun
ödeyeceği asgari vergi toplamı
2.775.000.000.- olacaktır.
Antalya Şubesindeki Oyun Salonu için 18 Oyun Masası
İlk 6 Adedi için aylık 6 x 100.000.000.= 600.000.000.Sonra gelen her masa için- 12 x 75.000.000.- = 900.000.000.( 18-6 = 12)
65 Oyun Makinesi
İlk 60 adedi için aylık 60 x 10.000.000.= 600.000.000.Sonra gelen her makine için 5 x 7.500.000.- = 37.500.000.Antalya Şubesindeki oyun salonu için
kurumun ödeyeceği vergi ise
2.137.500.000.olmak üzere, ilgili kurum bağlı bulunduğu Y Vergi Dairesine ilgili dönem için aylık
4.912.500.000. Asgari Vergi beyan ederek ödeyecektir.
Yukarıdaki örnekte geçen oyun salonlarının paylan aşağıda belirlenmiş olan üç ortaklı bir adi
ortaklık şeklinde işletilmesinin varsayılması halinde ise, ödenecek asgari vergi şu şekilde
hesaplanacaktır.

Hisse dağılımı, A- %50; B- %20; C- %30
1. Ortak A' nın ödeyeceği Asgari Vergi 4.912.500.000.- X % 50 = 2.456.250.000.2. 2. Ortak B' nin ödeyeceği Asgari Vergi 4.912.500.000.- X % 20 = 982.500.000.3. 3. Ortak C' nin ödeyeceği Asgari Vergi 4.912.500.000.- X % 30 = 1.473.750.000.VI. ASGARİ VERGİNİN BEYAN ZAMANI VE ÖDENMESİ
Aylık dönemler halinde hesaplanan vergi, ilgili vergilendirme dönemini izleyen ayın 1-20
günleri arasında verilecektir.
1995/Eylül dönemine ait Asgari Vergi Beyannamesi, 1995/ Ekim ayı 1-20 günleri arasında
verilecek ve bu beyanname üzerinden tahakkuk eden asgari vergi beyanname verme süresi
içerisinde de ödenecektir.
VII. ASGARİ VERGİ - GEÇİCİ VERGİ BAĞLAMI
Gelir ve Kurumlar vergisi yükümlüleri için asgari vergi, ilgili olduğu yıllık kurum veya gelir
vergisine mahsuben alınmaktadır. Yıllık geçici vergide bu esasla alındığından, geçici
verginin, talih oyunları salonlarından elde edilen kazanca isabet eden kısmının, o dönem
ödenen asgari vergi tutarı kadar kısmı terkin edilecektir. Geçici verginin talih oyunlarından
elde edilen kazanca ilişkin kısmı ise, talih oyunları salonlarından sağlanan hasılatın toplam
hasılat içindeki payına göre hesaplanacaktır.
Örneğin: X A.Ş.'nin bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.
Toplam tahakkuk eden geçici vergi tutan : 2.400.000.000.1995/ Temmuz ayına ait geçici vergi tutan : 200.000.000.1995/Temmuz ayına ait Asgari Vergi tutan : 1.000.000:000.Hasılatın talih oyunlarına ait payı
: % 40
Diğer hasılat payı
: % 60
Terkin edilecek geçici vergi tutan
: 200.000.000.- x % 40= 80.000.000.Ödenecek Geçici vergi tutarı
: 200.000.000.- 80.000.000.- - 120.000.000.1995/Ağustos ayına ait geçici vergi
: 200.000.000.1995/Ağustos ayına ait Asgari vergi
: 140.000.000.Hasılatın talih oyunlarına ait payı
: % 80
Diğer hasılat payı
: % 20
Terkin edilecek geçici vergi
: 200.000.000.- X % 80= 160.000.000.Asgari vergi miktarının aştığı için
asgari vergi tutarı kadar
:140.000.000.Terkin edilecektir.
Talih oyunlarına ilişkin ödenecek
geçici vergi
: 20.000.000.Toplam geçici vergi
: (200.000.000.- 140.000.000.-)= 60.000.000.1996/Şubat döneminde faaliyetin olmadığı varsayıldığında ise, yani sezonluk işletmelerde
asgari vergi ödenmeyeceğinden terkin edilecek geçici vergi olmayacaktır.
VIII. ASGARİ VERGİ MAHSUBU
Aylık dönemler itibarı ile tahakkuk ettirilen asgari vergiler; yıllık gelir ve kurumlar vergisi
beyannameleri üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir. Ancak, mahsup
işlemi, talih oyunları kazancına isabet eden kısım üzerinden yapılacaktır. Mahsuplar
sonucunda arta kalan asgari verginin iadesi veya başka vergi borçlarına mahsubu söz

konusu olmayacaktır. Asgari vergi "nihai vergi" niteliği taşıdığından kurumun zarar beyan
etmesi durumunda da bu işlemde değişme olmayacaktır.
IX. ASGARİ VERGİ BEYANINA İLİŞKİN BAZI DURUMLAR
l. Asgari Verginin Eksik Beyan Edilmesi
Bu durumda, herhangi bir tespit bulunduğunda, eksik beyan edilen fark vergi için ikmalen
veya re' sen tarhiyat yapılacaktır. Ayrıca tarh edilen vergilere ceza ve gecikme faizi de
uygulanacaktır. Mahsup dönemi geçtikten sonra re' sen veya ikmalen tarh edilen vergilerde,
beyan edilen döneme ait kazanç üzerinden hesaplanan vergiyi aşan vergi farkı için, yani aşan
kısım için fark tarhiyat yapılacaktır. Mahsup edilecek tutan için yine ceza ve mahsup tarihine
kadar gecikme faizi uygulanacaktır.
2. Beyannamenin Verilmemesi Durumunda
Diğer beyanlar gibi, beyanname verilmeyen dönemdeki fiili duruma göre, VUK' nun 30'ncu
maddesi gereğince
re' sen vergi tarhiyatı yapılacaktır.
X. SONUÇ
Talih Oyunlarında, vergi kaybının büyük boyutlarda olması nedeni ile önlem olarak getirilen
Asgari Vergi Uygulaması; diğer güvenlik önlemleri gibi vergi gelirlerinin belirli bir limitin
altına düşmesini engellemek için konulmuş bir sistemdir. Vergi hukukunun ana işlevlerinden
olan vergilemede eşitlik ve genellik il- keleri doğrultusunda uygulamaya başlayan Asgari
Vergi Uygulamasının, kurum yükümlülüğünü de kapsaması Gelir vergisinde vergi hukuku
adına yapılan önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda, GVK' nun ilgili maddesi ile uygulanan
Hayat Standardının sadece gelir vergisi yükümlülüğünü kapsaması ile oluşan genel
vergileme ilkelerine aydınlık, bu uygulama ile giderilmiştir. Bu konuda, vergileme amaçlarına
ulaşmak için, idarenin etkin denetimi gereklidir. Aynı zamanda bu alandaki denetim
işlevlerinin artırılması; yükümlünün hukuksal ilişkide bulunduğu idareye, vergi
yükümlülüklerinden doğan ödevlerin tam olarak yerine getirilmesinin denetimini de
sağlayacaktır. Türkiye gibi vergi bilincinin tam olarak yerleşmediği ülkelerde, bu şekilde
önlemlerle verginin güvenceye bağlanması bir zorunluluktur.
DİPNOTLAR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ÖNCEL-ÇAĞAN-KUMRULU, Vergi Hukuku, Ankara 1992, s.346
BULUTOĞLU Kenan, Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, İstanbul 1976, s.236
KIRBAŞ Sadık, Vergi Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 1987 s.86
KANETİ Selim, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989 s. 346
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YARARLANILAN KAYNAKLAR
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213 Sayılı VUK
193 Sayılı GVK
3165 Sayılı KDVK
5422 Sayılı KVK
52 nolu KV Genel Tebliği
25 nolu KDV Genel Tebliği

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 18. MADDESİ
KAPSAMINDA TELİF HAKLARININ
VERGİLENDİRİLMESİ
Emsal ÖZCAN
Vergi Denetmeni
A- GENEL BİLGİ:

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde Serbest Meslek
Kazançlarında istisna' ya ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu hükümleri açıklamadan önce
konunun daha iyi anlaşılması bakımından Serbest Meslek Kazancı, Ücret ve İstisna
kapsamındaki Telif haklan ayırımının yapılması gerekir.
a- Serbest Meslek Kazancı:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 65'inci maddesinde Serbest Meslek Kazancının tarifi aşağıdaki
şekilde ifade edilmiştir.
"Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest Meslek Faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.
Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirket
tarâfından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlarda, serbest meslek
kazancıdır.
Aynı kanunun 66'ıncı maddesinde de; serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa
edenler, serbest meslek erbabı sayılmışlardır.
b- Ücret
Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'nci maddesinde ücret aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
"Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans,
aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması
veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde
tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..."
Aynı kanunun 62'inci maddesinde de; İşverenleri hizmet erbabını işe alan, emir ve
talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olduğu belirtilmiştir.
c- Telif Hakkı:
Telif hakkı ise; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren eser sahipleri ile
bunların kanuni mirasçılarının, eserleri üzerindeki haklan ifade etmektedir.
Kanunun birinci maddesinde eser; "sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler
uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve

sanat mahsulü" olarak ifade edilmiş olup, ikinci maddesinde de dil ve yazı ile anlatılan ilim ve
edebiyat eserleri sayılmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesinde de telif hakkı kazancı elde eden kişi ve bunların
eserleri sayılmıştır.
Yazımızın ilerleyen bölümlerinde telif hakkı kazançlarının Gelir Vergisi ve Katma Değer
Vergisi Kanunları açısından vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve açıklamalara yer
verilecektir.
B- GELİR VERGİSİ KANUNUN 18. MADDESİNDEKİ SERBEST
MESLEK KAZANÇ İSTİSNASI:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. Maddesinde Serbest Meslek kazançlarında. İstisna
hükümlerine yer verilmiş olup, madde aynen aşağıya alınmıştır.
"Müellif, mütercim, heykel tıraş, hattat, ressam bestekâr, ve mucitlerin ve bunların kanuni
mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, röportaj,
karikatür, fotoğraf, film, video, band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini
gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota
halindeki, eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir
ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır.
Eserlerin, neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan
bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Serbest Meslek kazançları istisnasının, bu kanunun 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle
ödenecek vergiye şümulü yoktur."
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 135 ve 149 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde Serbest
Meslek Kazançlarında İstisna' ya ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, tebliğ hükümleri
özeti aşağıya çıkarılmıştır.
"Maddede yer alan eserlerin sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından satılması veya kiraya
verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin tamamının herhangi bir miktarla sınırlı olmaksızın
vergiden istisna edilmesi esası getirilmiştir.
Sözü edilen madde de yer alan istisnanın uygulanabilmesi için;
1- Elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olması gerekir. Sözlü ve yazılı bir hizmet
sözleşmesi ile herhangi bir işverene bağlı olan kişilere, 18'inci madde de belirtilen
faaliyetleri dolayısıyla işverenler tarafından yapılan ödemeler, serbest meslek kazancı
olmayıp, ücret geliri sayılacağından, bu gelire istisna uygulanmayacaktır.
2- Söz konusu serbest meslek kazancı; müellif, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve
mucitler veya bunların kanuni mirasçıları tarafından elde edilmiş olacaktır.
3- Kazanç bu kişilerin;
- Şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve inceleme, röportaj, karikatür, fotoğraf,
film, video bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserleri ile hattatların hat

sanatı çerçevesinde değerlendirilen yazılarının gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda
yayınlanması,
- Kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserler ile ihtira beratlarının satılması veya bunlar
üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi veya kiralanması, karşılığında elde
edilmiş olacaktır.
4- Yukarıda sözü edilen eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun
hükümlerine göre eser niteliğinde olması ve ihtira beratlarının da tescil edilmiş bulunması
gerekmektedir.
Söz konusu eserlerin, neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi veya bu
kazançların arızi olarak elde edilmesi halinde de istisna uygulanacaktır.
C- SERBEST MESLEK KAZANCI ÖDEMELERİNDEN YAPILACAK VERGİ
TEVKİFATI:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre; Serbest meslek erbabına yapılacak olan
ödemelerden vergi tevkifatı yapılarak, 98'inci madde uyarınca muhtasar beyanname ile
tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20'inci günü akşamına kadar, ödeme ve tahakkukun
yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları belirtilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi hükmü aşağıdaki gibidir.
"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş
ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler,
yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço ve işletme hesabı esasına göre tesbit eden çiftçiler
aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben
yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya
mecburdurlar.
Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden
(69'uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan
ödemeler hariç),
a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden,
b) Diğerlerinden,
Yapılan ödemelerden kesilecek tevkifat nispeti ise Bakanlar Kurulunca; 94 / 2-a maddesi
uyarınca yapılacak ödemeler için % 10, 94/2-b maddesi uyarınca yapılacak ödemeler için %
20 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, stopaj kesintisi üzerinden de % 10 fon payı kesintisi yapılması zorunludur.
D- GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN 18. MADDESİNDEKİ
SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ (TELİF KAZANÇLARININ)
KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1'inci maddesinde; "... serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olacağı belirtilmiştir.

KDVK' nun 9'uncu maddesinde ise; "... gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı,
vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları
verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir, hükmü yer almaktadır.
Bu hükümlere göre, serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenlerin faaliyetleri
ile ilgili teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi'nin konusunu teşkil edecektir. Dolayısıyla,
bu tür mesleki faaliyette bulunan mükelleflerin Katma Değer Vergisi yönünden
mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, mesleki faaliyeti münhasıran Gelir Vergisi Kanunu' nun 18'inci maddesi
kapsamına giren mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla sorumluluk müessesesi ihdas
edilmiştir.
Sorumluluk müessesesi; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 19 seri No' lu Genel Tebliği ile
düzenlenmiştir.
Sözü edilen Tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamına giren
faaliyetleri mutat ve sürekli olarak yapan telif kazancı sahiplerinin sorumluluk olarak yapan
telif kazancı sahiplerinin sorumluluk müessesesinden faydalandırılmaları mümkün
bulunmaktadır.
Sorumluluk müessesesinden yararlanmak isteyen serbest meslek erbabının;
- Katma Değer Vergisi mükellefiyetlerinin münhasıran GUK' nun 18'inci maddesi
kapsamına giren işlemlerden ibaret olması,
- Bu işlemleri nedeniyle kendilerine yapılan ödemelerin tamamı üzerinden GUK' nun
94'üncü maddesine göre vergi tevkifatı yapılması,
- İlgili vergi dairesine yazılı olarak müracaat edilmesi,
- Vergi sorumlusuna bu durumun bildirilmesi, gerekmektedir.
Bu şartlan topluca taşıyan serbest meslek erbabının Katma Değer Vergisi mükellefiyeti tesis
edilmeyecektir. Sözü edilen serbest meslek erbabından, teslimleri karşılığında yapılan
ödemelerin bir kısmı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, sorumluluk
müessesesinden yararlanamayacaklardır. Dolayısıyla, bu gibi serbest meslek erbabının
Katma Değer Vergisi yönünden mükellefiyetleri tesis edilecektir.
Telif kazançları istisnasının uygulanması bakımından; aynı veya birbirini izleyen yıllarda
birden fazla eser meydana getirilmesi, faaliyette devamlılık unsurunun meydana geldiğinin
karinesi olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan, Katma Değer Vergisi mükellefiyeti veya
vergi sorumluluğu müessesesinin bu açıklamalarımız dahilinde değerlendirilmesinin uygun
olacağı kanaatindeyiz.
Katma Değer Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde belirtilen hükümlerle; arızi olarak
yapılan teslim ve hizmetlerin verginin kapsamı dışında olduğu belirtildiğinden, arızi olarak
telif kazancı elde eden serbest meslek erbabının meydana getirdiği eserlerin teslimleri
verginin konusuna girmeyecektir.
E- İSTİSNADAN FAYDALANANLARIN DÜZENLEYECEKLERİ BELGELER:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 227'inci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm
bulunmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere

ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almıştır. Sözü edilen kanunun izleyen
maddelerinde ispat edici vesikalar; fatura, perakende satış fişi, gider pusulası, müstahsil
makbuzu, ücret bordrosu, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi, muhasebe
evrakı, mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamı vs. olmak üzere tesbit
edilmiştir.
Telif kazancı elde edenler, defter tutmadıkları için belge düzenlemeleri de mümkün
değildir. Vergi Usul Kanunu'nun 234'üncü maddesinde; "birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla
defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
1- Kazançları götürü usulde tesbit olunan tüccara;
2- Kazançları götürü usulde tesbit olunan serbest meslek erbabına;
3- Vergiden muaf esnafa;
Yaptırdıkları işleri veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya
emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası götürü usulde vergiye tabi tüccar ve serbest
meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge,
birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın,
mücevherat gibi kıymetli eşya içinde tanzim edilir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cinsi ve nev' i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve
işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (tüzel
kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir
nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olu- nur.
Bu hüküm uyarınca, telif kazancı istisnasından yararlananların gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerine yapmış oldukları teslimler için ilgililere gider pusulası düzenlenmesi
gerekmektedir.
E- TELİF KAZANÇLARININ İSTİSNASINA İLİŞİN ÖRNEKLER:
ÖRNEK-1: Üniversite öğretim görevlisi A, yazmış olduğu ders kitaplarının yayın hakkını B
yayınevine satmış ve kendisine kitapların satışından elde edilen hasılatın % 30'u tutarında
ödeme yapılacağı kararlaştırılmıştır. Öğretim görevlisinin başkaca vergiye tabi bir geliri
bulunmamaktadır.
Bu durumda mükellef A' nın vergi dairesine önceden dilekçe vererek sorumluluk
müessesesinden faydalanmak istediğini bildirmesi ve bu durumdan mükellef B' yi haberdar
etmesi gerekir.
Buna göre; mükellef B, mükellef A' ya yaptığı ödemeler için gider pusulası tanzim ederek
ödeme tutan üzerinden % 10 tutarında fon meblağı kesintisi, ayrıca % 8 nispetinde KDV
kesintisi yaparak, gelir vergisi ve fon tutarını muhtasar beyanname ile KDV'de 2 nolu KDV
beyannamesi ile vergi dairesine yatıracaktır. Mükellef A' nın KDV yönünden
mükellefiyetinin tesis edilmesi söz konusu değildir. Mükellef B, sorumlu sıfatıyla ödediği
KDV'yi, kendi faaliyetine ilişkin vereceği KDV beyannamesinde indirim konusu
yapabilecektir.
ÖRNEK-2:
Öğretmen X, Y dershanesi, ile ücretli olarak sözleşme yapmış olup, ayrıca yapılan bir
sözleşme gereği dershaneye ilk defa test kitapçıkları hazırlamaktadır.

Bu durumda öğretmen X ilk defa telif ücreti aldığından KDV'ye tabi değildir. Bu nedenle
gider pusulasında KDV gösterilmeyecek ancak takip eden yıllarda telif ücreti alınsa KDV
mükellefiyeti tesis edilecektir. Dershane bu, durumda sadece gelir vergisi ve fon kesintisi
yaparak muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatıracaktır.
G- SONUÇ
Yazımızın yukarıdaki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Gelir Vergisi
Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında telif hakkı kazançlarının vergiden istisna edilmiş ise
de; aynı kanunun 94/2-a maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatına tabi olacağı belirtilmiş
olup, tevkifat oranı ise Bakanlar Kurulunca ödeme yapılan tutarın % 10'u nispetinde
olduğu kararlaştırılmıştır. Ayrıca tevkifat tutarının % 10 tutarında da fon kesintisi yapılması
mecburidir.
Telif kazancı elde eden serbest meslek erbabının devamlı faaliyeti halinde vergi dairesine bir
dilekçe vererek Katma Değer Vergisi yönünden sorumluluk müessesesinden yararlanacağını
bildirmesi gerekmektedir.
Bu durumda KDV, ödemeyi yapan kurum veya kuruluş tarafından 2 nolu katma Değer
Vergisi Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir. 2 nolu KDV beyanname ile KDV
ödemesinde bulunan kişi veya kurum ödediği KDV'ni kendi faaliyetine ilişkin KDV
beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.
Telif kazancına ilişkin ödemeler mutlak belgeye dayandırılacak ve Gider Pusulası tanzim
edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalara uymayanların mutlak surette gerçek usulde Katma Değer Vergisi
mükellefiyetlerinin tesis edilmesi mecburidir.
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GÜMRÜK BİRLIGI'NE GEÇİŞTE TÜRK
TEŞVİK SİSTEMI
Mehmet Memiş YILMAZER
Gümrük Md. Yrd.
İst. Gümrükleri Baş Md.
Teşvik, seçilen ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla hızlı gelişmesinin sağlanması
amacıyla kamu tarafından sağlanan, çeşitli yöntemlerle verilen destek yardım ve
özendirmelerdir.
Ülkelerdeki kıt kaynakların hızlı ekonomik kalkınma gayesiyle seçilmiş sektörlere tahsisi
özellikle gelişmekte olan ülkelerde genel iktisat politikaların bir parçası olagelmiştir.
İzlenen teşvik ve yönlendirme politikaları ile kamunun ekonomiye müdahalesi özel kesimi
etkilemesi kaçınılmazdır. Bu an- lamda gelişmekte olan bir ekonomide devletin hedefleri
önceden belirleyerek o doğrultuda yönlendirmesi ve katkıda bulunması doğal karşılanmalıdır.
Teşvikler özel ve genel amaçlı olabilir. Genel teşviklerde ekonomideki ilgili bütün birimler
bundan yararlanır. Seçici özelliği yoktur. Özel teşvikler ise çoğunlukla belgeye dayalı
seçicilik kıstası olan araçlardır. Uluslararası anlaşmalar mal ve hizmetlerin değişimini
tarife ve tarife dışı engellerden arındırarak serbest rekabet ve ticareti hedeflemektedirler.
Dünya ticaretinin serbestleşmesini sağlamak üzere oluşturulan uluslararası kuruluşların
başında GATT (Genel Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması) yer almaktadır. GATT
çerçevesinde hemen bütün taraflar serbest piyasa, tam rekabet diye yola çıkmakta ancak ülke
çıkarları söz konusu olunca sınai üretim faaliyetlerinin yatırım, üretim ve ihracat aşamalarında
verilen teşvikler ve rakip ithalatlara uygulanan tarife dışı koruma yöntemlerini devreye
sokmaktadırlar. Genelde teşvikler ekonominin gelişme seyrine göre değişmektedir.
Kalkınmanın ilk aşamalarında iktisadi ve mali teşviklere ağırlık verilirken daha ileri
aşamalarda idari ve teknolojik teşvik araçları ön plana çıkmaktadır.
Ülkemizde ilk teşvik kanunu 1913 yılındaki Teşviki Sanayi Kanunu Muvakkat olup bununla
toplam değeri 1.000.-TL' sini geçen ve en az 5 Hp motor gücü kullanan sanayi kuruluşlarının
makine teçhizat ve hammadde ithalatlarına gümrük muafiyeti getirilmiştir. Cumhuriyetin ilk
yıllarından günümüze kadar tercih edilen temel sanayileşme felsefe ve hedeflerine göre teşvik
sis- temlerimiz şekillenmiştir. Bunlardan 94/6411 nolu 26.12.1994 tarihli yatırımlarda devlet
yatırımları hakkındaki kararla istihdamın arttırılması, bölgesel dengesizlikleri giderici
özelliğe sahip, döviz kazandırıcı faaliyetlere dönük, ileri ve uygun teknoloji getiren
uluslararası rekabet gücü yüksek yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu yolla hizmet
üretimine yönelik yatırımlar ile araştırma geliştirme (AR-GE) çevre koruma, kalite ve standart
geliştirmeye yönelik yatırımlar teşvik edilmek istenmiştir.
Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için asgari sabit yatırım tutarının kalkınmadaki
öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 6 Milyar Türk Lirası, diğer yörelerde
gerçekleştirilecek yatırımlarda ise 10 Milyar Türk Lirası olması gerekir. AR-GE ve çevre

yatırımları ile finansal kiralama şirketlerince yapılacak yatırımlarda aranacak asgari sabit
yatırım tutan bu miktarların yansı kadardır.
Bu kararla yatırımcılara gümrük vergisi muafiyeti ve fon muafiyeti, yatırım indirimi, makina
ve teçhizat alımlarında KDV desteği, dış kredi teminat mektubu masraflarına katkı, arsa
sağlanması, kalite ve standart sağlanması, enerji desteği gibi destekler sağlanmak istenilmiştir.
Gümrük Muafiyeti talebinin ödeme mükellefiyetiniz başlangıç tarihine diğer bir ifadeyle
beyannamenin tescil tarihine kadar yapılması gerekir.
Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı yatırımlarda öngörülen
şartlara uyulup uyulmadığını denetleyip, sonuca göre müeyyide uygulamaya yetkilendirilmiş
olup, Hazine Müsteşarlığı ayrıca teşvik belgesi şart ve karakteristiklerinin gereği gibi yerine
getirilememesi, yatırımların bütünlüğünün bozulması veya desteklerle ilgili belgelerde tahrifat
yapılması halinde teşvik araçlârını kısmen veya tamamen kaldırarak yararlanılan teşviklerin
geri alınmasını sağlayabilirler.
1615 sayılı Gümrük Kanunu gereğince, gümrük muafiyetinden faydalanılarak, ithal edilen
yatırım mallarının Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmadan 5 yıl süre ile ahara devir,
temlik ve satışı yapılamaz teşvik belgesinde kayıtlı şart ve taahhütlerin yerine getirilmemiş
olması halinde; belge kap- samındaki makina ve teçhizatın satışı, bu makina ve teçhizatın 5
yılını doldurması durumunda dahi Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
Düzenlenen teşvik belgelerinin zayi ve benzeri nedenlerle yeniden tasdikinin talep edilmesi
halinde belgede yazılı değerin % 0.2 oranında bir meblağ tahsil edilir.
Bu işlemlerle ilgili müracaat mercii Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Teşvik Uygulama
Genel Müdürlüğü' dür. Gümrük İdarelerince ithalat aşamasında muafiyetin uygulanması
için Hazine Müsteşarlığınca tasdik edilen global liste kullanılmaz.
İlgili gümrük idaresi firma tarafından ibraz edilen Hazine Müsteşarlığınca veya Gümrük
Müsteşarlığı Kontrol Genel Müdürlüğünce onaylı çeki listesi ile ithal işlemini yapmakla
mükelleftir. İthal işlemini yapmaya yetkili gümrük idaresi sadece çeki listesi üzerinde
belirlenen gümrük idâresidir.
16.08.1994 tarih, 22023 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan ihracatı teşvik kararı ile ihracatın
arttırılması ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, Türk ihraç ürünlerinin uluslararası piyasalarda
rekabet gücünün kazandırılması ve döviz giderlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu anlamda
ihracat teşvik tedbirleri:
Vergi Resim ve harç istisnası,
Gümrük Vergisi ve fon muafiyeti
Enerji Teşviki,
Konut Fonu muafiyeti olarak belirlenmiştir.
Firmaların ihracatı teşvik belgesi almak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat etmeleri
gerekir. Müsteşarlık ihraç konusu malın özelliğine göre belgelerin nevi (geçici kabul veya
döviz tahsisli) süresi, ve ithal oranını belirleyerek ihracatı teşvik belgesini düzenler veya
talebi reddeder.

İhracatı teşvikte ihraç süresinin başlangıcı ihracatı teşvik belgesinin tarihidir. Müracaat tarihi
(Müsteşarlık genel evrak giriş tarihi) ile belge tarihi arasında gerçekleştirilen ihracat
ihracatçının taahhüdüne sayılır.
İhracat teşvik belgelerinin süreleri 12 aydır. Geçici kabul belgelerinin süresi ise 1615 sayılı
Gümrük Kanunu'nun 118. maddesinde belirtilen sürelere tabidir.
Müsteşarlık ihracatın her safhasında ihracatı teşvik belgesinde belirtilen taahhüt ve döviz
kullanım miktarını arttırmaya, eksiltmeye veya değiştirmeye yetkilidir.
İhracatı teşvik belgesi alan ihracatçılar veya imalatçı ihracatçılar ihracını taahhüt ettikleri
malın ihracatlarını bizzat yapabilecekleri gibi Müsteşarlıktan izin almadan başka bir ihracatçı
aracılığıyla da yapabilirler. Kayıta bağlı malların ihracında mamulün, fiili ihracı sırasında
ilgili merciden alınan müsâadenin gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
İhracatı teşvik belgesine istinaden yapılacak ithalat, gümrük vergisi ve fondan muaftır. Ancak
bazı durumlarda KDV tahsil edilir, diğer vergiler teminata bağlanır. Buna göre 1 seri nolu
gümrük muafiyeti döviz tahsisi için düzenlenen belgeler kapsamında yapılan ithalatta KDV
tahsil edilirken Gümrük Vergisi ve konut fonu teminata bağlanır. 2 Seri nolu ihracatı teşvik
belge kapsamında işletme ihtiyacı madde ve malzeme ithalinde KDV vergisi ve yatırımları ve
döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik fonu tahsil edilir. Diğer vergiler teminata bağlanır. 3 Seri
nolu teşvik belgesi ile 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118. maddesi kapsamındaki ithalatta
bütün vergi ve fonlar teminata bağlanırken, 4 seri nolu teşvik belgelerinde KDV ve yatırımları
ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik fonu tahsil edilir.
İhracatı Teşvik belgeleri kapsamında yapılan ithalatlarda teminat olarak para, bankalar
tarafından verilen teminat mektupları, hazine tahvil ve bonoları kabul edilir.
Yukarıda belirttiğimiz önemli teşvik araçlarından başka Türk ekonomik sisteminde bir dizi
belgeli ve belgesiz teşvik araçları uygulamada denenmiş ve bir kısmı halen yürürlüktedir.
Öncelikle olması istenilen teşvik araçları genelleştirilmemelidir. Böyle bir durum teşvik
sistemi ile amaçlanan politikalara ters düşebilir. Önümüzdeki dönemlerde Avrupa Birliğinin
sahip olduğu teknolojik gelişmenin pazar büyüklüğü ve dünya ticareti içindeki payı göz
önüne alınarak, teşvik politikaları geliştirilmelidir. Uluslararası anlaşmalara uygun olarak
birlik sanayi ve rekabet edebilecek bir ekonomik güç hedeflenmelidir. Bu amaçla:
Sanayinin yapısal değişikliklere uyumu desteklenmelidir. Teknolojik araştırma ve geliştirme
çalışmaları teşvik edilmelidir. AR- GE faaliyetleri desteklenmeli, işletmelere rekabet
üstünlüğü kazandırılmalıdır. Sanayinin az gittiği yerlere sermayeyi çekecek tedbirler
alınmalıdır. Bu politikalar izlenirken hem iç pazarı geliştirici hem de dünya pazarları ile
bütünleştirici önlemler alınmalı Gümrük Birliği politikaları ulusal politikalarla
bütünleştirilmelidir.

ENFLASYONA ENDEKSLİ ZAMLAR YERİNE MAAŞ
VE ÜCRETLERİN DÖVİZ KARŞILIĞI TL'SI ÖDENMESİ
Doç. Dr. Rafet EVYAPAN
Cumhuriyet Ün. İktisadi ve
İdari Bilimler Fak. Öğr. Üyesi

VERGİ, DÖNEM KARI VE SATINALMA GÜCÜ İLİŞKİSİ
Devletin vergi gelirleri, işletmelerin dönem karlarına, işletmelerin dönem karları da aynı
zamanda tüketici olan iş görenlerin satın alma gücüne bağlıdır. Ekonomisi güçlü olan
ülkelerde iş görenlerin satın alma gücü korunduğundan işletmelerin dönem karları da
artmakta, devletin vergi gelirleri yüksek (bütçe açıklan düşük) olmaktadır. Buna karşılık
ekonomisi güçsüz ülkelerde şu anda Türkiye'de olduğu gibi iş görenlerin satın alma gücü
azaldığından işletmelerin dönem karları da azalmakta, devletin vergi gelirlerinde azalış
(bütçe açıklarında artış) olmaktadır.
Devlet, işletmeler ve iş görenler arasındaki bu sıkı ilişki çerçevesinde devletin,
işletmeleri, işletmelerin de iş görenleri korunması gerekir. Aksi taktirde iş görenlerin satın
alma gücünün zayıflaması işletmelerin zayıflamasına, işletmelerin zayıflaması da devletin mali yönden- zayıflamasına yol açar.
Enflasyonist ortamın dönem karlarını görünürde çok yükselttiği, bu fıktif (hayali) karlar
üzerinde ödenen yüksek vergilerin, öz sermayeleri aşındırdığı, bu durumun sürmesi halinde
uzun dönemde işletmelerin zayıflayacağı ve ortadan kalkacağı bilinciyle işverenler
(sendikaları ve dernekleri), böyle olmaması için kamu otoritelerinin duruma müdahale
etmelerini isterler. Kamu otoriteleri de; kısa dönemde vergi gelirlerini azaltıcı sonuç verse
bile, başta duran varlıkların yeniden değerlemesi olmak üzere işletmelere, öz sermayelerinin
satın alma (veya üretim) gücünü koruyacak gerekli tedbirler almalarına izin verirler.
Buna rağmen kamu otoriteleri; yeterince vergi toplanamamasıyla sıkıntıya
düşüldüğünde, enflasyona karşı işletmelerin –öz sermayelerinin satın alma (veya üretim)
güçlerinin korunması tedbirlerini bir yana iterek onların öz sermayelerini aşındıran vergileri,
arttırabilirler. İşletmeler gerçeğe uygun olarak düşük kar veya zarar beyan etseler bile "Asgari
gayri safi hasılat" "Ortalama kar haddi" ve "Hayat standardı" gibi yöntemlerle vergi alırlar
veya tutarlarını yükseltirler (Bu arada peşin vergiyi de unutmamak gerekir). Bu yöntemler de
yetmeyince "Mali denge vergisi", "Net aktif vergisi" gibi yeni vergiler de ihdas edilebilir.
Böylelikle kendi açılarından çelişkili davrandıkları gibi işletmelerin de
hoşnutsuzluklarına neden olabilirler (Nitekim, Erzurum Köy tür, net aktif vergisine itiraz
etmiş ve İdare Mahkemesine açtığı davayı kazanarak konunun, Anayasa Mahkemesinin
gündemine gelmesini sağlamıştır. "Net aktif vergisi Erzurum'dan döndü", Milliyet, 27.
10.1994).
Kamu otoritelerinin işletmeleri koruyucu tavırlarının ve bazen çelişkili davranışlarının
benzeri, işletmeler tarafından iş görenlere karşı sergilenmektedir.
Enflasyonist ortamın satın alma gücünü aşındırdığını, bu durumun sürmesi halinde uzun
dönemde talebin daralacağı ve giderek ortadan kalkacağı bilinci ile iş görenler (daha doğru bir
deyişle sendikalar), böyle olmaması için kamu otoritelerinin ve özel işletmelerdeki
işverenlerin durumuna müdahale etmelerini isterler. Kamu otoriteleri ve özel işletmelerdeki
işverenler de; kısa dönemde personel giderlerini arttırıcı sonuç verse bile, başta maaş ve ücret

zamları olmak üzere iş görenlerin satın alma güçlerini koruyacak gerekli tedbirleri alırlar
(Enflasyona endeksli zamların çözüm sağlamak yerine bir çok sakıncalar doğurduğuna
aşağıda değinilecektir).
Buna rağmen kamu otoriteleri KİT'lere politik amaçlarla doldurulan işçilerin ücretlerini
öderlerken, özel işletmelerdeki işverenler de hızla büyümek isterlerken öz kaynakların
yetmemesi nedeniyle büyük oranlarda borçlanırlar, bu borçlara yüksek faizler ödeyip
maliyetlerin yükselmesi karşısında maliyetleri azaltmak için; enflasyona karşı iş görenlerin –
satın alma güçlerinin korunması tedbirlerini bir yana iterek, onların- maaş ve ücretlerine karşı
kayıtsız kalabilirler, hatta bununla da yetinmeyerek iş görenlerin sayılarını azaltmaya
(İşçi çıkartmaya) kadar gidebilirler. Böylelikle işletmeler, kendi açılarından çelişkili
davrandıkları gibi iş görenlerin de işi yavaşlatmalarından, durdurmalarına (greve ve ders
boykotuna) kadar karşı tepki göstermelerine neden olabilirler.
ENFLASYONA ENDEKSLİ ZAMLARIN SAKINCALARI
İş görenlerin satın alma gücünü korumak amacıyla yapılan enflasyona endeksli maaş ve ücret
zamları,bu amacı gerçekleştiremedikleri gibi ayrıca birçok karmaşaya da yol açmaktadır.
1. Zamlara temel alınan enflasyon oranlan, tartışmalıdır. Resmi kuruluş olarak DİE' nün,
özel kesimin oda ve derneklerinin, iş görenlerin örgütü olan sendikaların ortaya
koydukları enflasyon oranlan, birbirini tutmamaktadır. DİE' nün düşük oranlarına karşılık
sendikaların oranlan daha yüksektir.
2. Oranlarda anlaşılsa bile enflasyon üzerine yapılacak zam tutarlarında anlaşılamamaktadır.
İş görenlerin yüksek zam beklentilerine karşılık işverenlerin uygulamaya koydukları zam
oranları düşük olmaktadır.
3. Zam oranlarında anlaşılsa bile sendikalı iş görenlerin ücretleri ile sendikasız iş
görenlerin maaşları arasında çok büyük eşitsizlikler ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, bir
profesörün maaşının, aynı üniversitede boyacı kadrosunda çalışan işçinin ücretinin altında
kalması gibi -belki dünyada sadece Türkiye'de rastlanabilecek- garip durumlar ortaya
çıkabilmektedir.
4. Ücretler ile maaşlar arasındaki büyük eşitsizliği gidermek için maaşlarda yapılan 220.000
TL' lık artışa rağmen, memur, "Geçen yılda maaşımla almış olduğum markı, bu yıl
alamıyorum" diyerek memnuniyetsizliğini belirtmektedir, (Eğer enflasyona endeksli zamlar,
satın alma gücünü korumuş olsaydı, böyle bir yakınma söz konusu olmazdı).
5. Kanunlara saygı ve çalışma konularında öğrencilerine örnek olan bilim adamları,
maaşlarının düşüklüğü karşısında çaresizlik içinde derslere girmeme gibi kamuoyunda
onaylanmayan davranışlarda bulunmak zorunda kalabilmektedirler.
6. Ücretler ile maaşların karşılaştırılması; düşük olan maaşların arttırılmasına gerekçe
olacak yerde, aslında normal, fakat maaşlara oranla yüksek görünen ücretlerin düşürülmesine
(veya arttırılmamasına) gerekçe olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda işçilerin memur
kadrosuna geçirileceği, yıllık ikramiye uygulamalarına son verileceği, zam artışlarının
dondurulacağı vs. söylenilmektedir. İşçiler ise kazanılmış haklarının kaybı olarak gördükleri
bu projeler karşısında huzursuz olmaktadırlar.
7. İş görenlerin maaş ve ücretlerinin enflasyon nedeni olduğu, bunların arttırılmayarak veyaayda 220.000 TL' lık çok düşük zamlarla arttırılsa bile çok daha fazla artan enflasyonla
dolaylı yoldan azaltılması gerektiğine dair yıllardır ileri sürülen iddialar uygulamaya
konulabilmektedir (Fakat ilginçtir, enflasyon düşmek bir yana % 60-70'lerden % 120-130'lara
fırlamıştır).

8.Daha da önemlisi, sendikalı iş görenlerin, sendikasız iş görenler haline getirileceği,
sendikasız iş görenlerin de maaşlarını düşük bulmaları, onların motivasyonunu olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle verimde azalışlar, dolayısıyla maliyetlerde artışlar, kamu
hizmetlerinde kalite düşüşleri ve iş yavaşlamaları vs. ortaya çıkmaktadır. İşletmeler bazında
ortaya çıkan bu durum, ülke ekonomisini de kötü yönde etkilemektedir.
Bütün bunlar maaş ve ücretlerin; enflasyona endeksli olmasının çözüm sağlamadığını
aksine birçok sorunlar doğurduğunu dolayısıyla başka bir yöntemin uygulanması
gerektiğini göstermektedir.
MAAŞ VE ÜCRETLERİN DÖVİZ KARŞILIĞI TL'SI OLARAK ÖDENMESİ
Yukarıda belirtilen "Geçen yılda maaşımla aldığım markı, bu yıl alamıyorum" hayıflanması
aynı zamanda satın alma gücünün nasıl korunacağına dair ipucunu da vermektedir. Madem
ki, iş görenler satın alma güçlerini ellerine geçen para ile ne kadar döviz alabildiklerini
karşılaştırarak ortaya koyuyorlar o halde uygulanması gereken yöntem; maaş ve ücretlerin
belli bir tutardan saptanmış döviz karşılığı TL' sı olarak ödenmesidir.
Bazı ev sahipleri kirayı, satıcılar sattıkları malları, döviz üzerinden saptıyorlar, kamu
otoriteleri de menkul kıymetleri dövize endeksli olarak satıyorlar, 5.000 Mark karşılığı TL'
sına bedelli askerlik yaptırıyorlar ve ayrıca yurtdışına giden turist vatandaşlarından toplu
konut fonuna 100 dolar karşılığı TL' sı alıyorlar ise benzer uygulama maaş ve ücretlerde de
yapılabilir.
Muhasebede envanter işlemleri yapılırken; ücretin miktarının bilinmemesi veya doğru olarak
tayin edilmemesi hallerinde, tesbit edilecek emsal ücretin, esas alınacağını belirten VLJK
madde 267'ye göre hareket edilmektedir. Bir yandan enflasyon oranının, diğer yandan bu
oranlar üzerine yapılacak zamların, farklılıklar göstermesi nedeniyle maaş ve ücretin gerçek
tutarı bilinmiyor veya doğru olarak tayin edilmiyor ve ayrıca saptanan tutarlar da birçok
sakıncaya yol açıyor ise emsal ücretin uygulanması için gerekli koşullar mevcut olduğundan
ilgili kanun hükmü doğrultusunda hareket edilmesinde hiçbir engel yoktur.
Emsal ücret saptanırken Almanya ile Türkiye arasındaki yaşam standartları 5-6 kat farklı
olduğu için Almanya'daki ücretlerin emsal ücret olarak alınamayacağı ortadadır. İş gören
maaş ve ücreti örneğin 10.000.000.-TL' sı ve bununla 500 Mark her ay 500 Mark karşılığında
TL' sı maaş ve alınıyor ise iş görene, ücret ödenmesi, emsal ücret olarak anlaşılacaktır. Yani iş
gören belli bir zamanda almış olduğu maaş ve ücreti (emsal ücreti) sürekli olarak aynı tutar
üzerinden alacaktır (Buna zaman esaslı emsal ücret denebilir).
Bu yöntem ilk planda fântezi gibi görünse de yurtdışında çalışan kamu görevlilerine fiilen
uygulanmaktadır. Örneğin Fransa'da bulunan bir araştırma görevlisi için Frank olarak belli bir
tutarda maaş saptanmakta, bu tutarda döviz karşılığında TL' sı Merkez Bankasına
yatırılmakta, banka her ay aynı tutardaki dövizi yurtdışındaki ilgiliye ulaştırmaktadır.
Böylelikle onun satın alma gücü korunmuş olmaktadır. Yapılması gereken, bu uygulamanın
tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Böyle yapıldığı takdirde birçok yararlar
elde edilecektir.
1. Yurtdışında çalışanlar kadar yurtiçinde çalışanların da satın alma gücü korunmuş,
dolayısıyla uygulamadaki çifte standart kalkmış, tüm iş görenlere eşit davranılmış olacaktır.

2. Aldıkları zamlı maaş ve ücretlere rağmen iş görenlerin, geçinemediklerine dair
şikayetleri sona erecektir. Sağlanan etkin motivasyonla yüksek verimli çalışma ve
maliyetlerde düşüşler olacağı gibi yeterli satın alma gücüne sahip bulunan iş görenler
nedeniyle işletmeler, talep daralması veya yok olması problemi ile karşılaşmayacaklardır.
3. Kamu otoritelerinin ve özel işletmelerdeki işverenlerin, iş görenleri enflasyona
ezdirmedikleri savunmalarına gerek kalmayacağı gibi zam görüşmelerinin yol açtığı
uyuşmazlıklar, grevler vs. nedeniyle zaman ve para kayıpları da olmayacaktır.
4. Sendikacılık; ücret sendikacılığı olmaktan kurtulacak çağdaş sendikalardaki gibi
verimlilik artışı, yeni teknolojilere uyum, iş görenlerin eğitimi vs. konularda çabalar gösteren
etkin bir niteliğe kavuşacaktır. Özel işletmelerdeki işverenlerin, ücret artışı dolayısıyla sorun
olarak gördükleri sendikalarla ilgili şikayetleri son bulacaktır. Ayrıca sendikasız iş
görenlerin sadece maaşlarını arttırabilmek için istedikleri sendika kurma çabalan, buna
karşılık kamu otoritelerinin ilgisiz tavırları gündem dışına çıkacaktır.
5. Öte yandan bu uygulama, Güney Amerika ülkelerinin paralarına benzeme sürecindeki
TL' sının değerini koruma açısından, kamu otoritelerini daha dikkatli olmaya sevk edecek,
TL' sı istikrara kavuşacaktır.
Sayılan bu yararlarına karşılık maaş ve ücretlerin döviz karşılığı TL' sı olarak
ödenmesinin kamu otoriteleri ve özel işletmelerdeki işverenler hatta iş görenler açısından
sakıncaları olabilir.
1. Bu uygulamanın enflasyona endeksli maaş ve ücret artışlarından çok daha fazla kamu
otoritelerini, mali külfetle karşılaştırabileceği söylenebilir.
- Yurtdışında çalışanların maaşları döviz olarak ödenirken mali külfetle karşılaşılmıyorsa,
yurtiçindeki iş görenlerin maaş ve ücretleri döviz karşılığı TL' sı ödenirken niye mali
külfetle karşılaşılsın?
- Eğer yurtdışında çalışanlar konusunda mali külfetle karşılaşılıyor ve bundan
kaçınılmıyor ise, yurtiçindeki iş görenlere ödeme yapılırken mali külfetle karşılaşılması da
normal görülmeli ve bundan kaçınılmamalıdır.
- Bedelli askerlik yapan ve turist olarak yurtdışına çıkan vatandaşlar, döviz karşılığı TL' sı
öderken zorlanmazken, kamu otoriteleri maaş ve ücretleri döviz karşılığı TL olarak öderken
neden zorlansın?
- Eğer bedelli askerlik yapan ve turist olarak yurtdışına çıkan vatandaşlar ile mal ve hizmet
satın alan tüketiciler ödeme ya- parken zorlanıyorlarsa kamu otoritelerinin ve özel
işletmelerdeki iş görenlerin zorlanmaları da doğal karşılanmalıdır.
2. Öte yandan dövizlerin düşmesi kamu otoritelerini ve özel işletmelerdeki işverenleri
rahatlatırken iş görenler açısından sakıncalı olacağı ileri sürülebilir. İş görenlerin de yukarıda
sayılan yararlarına karşılık böyle bir riske katlanmaları, kendilerini kar edilince kar payı alan,
zarar olunca hiçbir şey alamayan işletme ortaklan gibi var saymaları gerekecektir.

SONUÇ
Kamu otoriteleri hesapsız borçlanmaları yüzünden ödedikleri finansman giderleri başta olmak
üzere giderleri azaltmak suretiyle işletmelerden aldıkları vergileri tutar ve tür olarak
arttırmak bir yana azaltmalıdır ki, işletmeler daha çok kazanarak daha çok vergi
ödeyebilsinler. İşletmeler de yine hesapsız borçlanmalarına karşılık ödedikleri finansman
giderlerini düşürmek suretiyle iş görenlere verdikleri ücret ve maaşları - azaltmak bir yanasatın alma gücü olarak korumalıdır ki, aynı zamanda tüketici olan iş görenlerin satın alma
gücü zayıflamasın ve yok olmasın dolayısıyla işletmeler talep daralmasıyla karşılaşıp düşük
karlar etmesinler. İş görenlerin satın alma gücünün korunması ise, bugüne kadar denenen ve
hiçbir olumlu sonuç vermeyen enflasyona endeksli zam uygulamasının terk edilerek, yerine
maaş ve ücretlerin döviz karşılığı TL' sı olarak ödenmesi yönteminin uygulamaya
sokulmasıyla gerçekleşebilecektir.

EKONOMİ MUHASEBE VE DENETİM
ÜÇGENİNDE ÇEVRE
İSMMMO
Çevre Komisyonu
6 Mayıs 1995 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
STRATEJİSİ' n de "Çevrenin korunması ve geliştirilmesi" bölümünde aşağıdaki ifadeler
yer almaktadır. "Çevre konusunda, mali kaynaklar yetersiz kalmış, fonlar amaçlar
doğrultusunda kullanılmamış, çevresel faaliyetler içselleştirilememiş ve finansman sistemi
işlevsel bir yapıya kavuşturulamamıştır... Çevre politikalarının ekonomik ve sosyal
politikalara entegrasyonunda, ekonomik araçlardan yararlanılacaktır."
VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporunun "Çevre
yönetiminin ekonomik ve mali araçları" bölümünde de makro ekonomik araçlar (Depozito,
markalama vb.) ele alınmıştır.
Yukarıda anılan metinlerde yer alan çevre ve ekonomi ilişkilerinin işletme düzeyinde
somutlaşmasının iki ana boyutu, muhasebe ve denetimdir. Bu bağlamda, İstanbul İSMMMO
Çevre Komisyonu olarak çalışmalarımızı genel çevre etkinliklerinin yanı sıra ulusal çevre
muhasebesi ve eko denetim konularında derinleştirmeye yöneltiyoruz. Ayrıca
komisyonumuz, Muhasebe bürolarında oluşan atık kağıtların değerlendirilmesi, Ata burgaz
Sevgi Ormanı'na ağaç dikimi, Gelibolu için yardım kampanyası, dergi ve bültenlerinde
çevresel konulara yer vererek gönüllü çevre kuruluşları ve meslek odalarının çevresel
faaliyetlerine iştirak etmiştir. Bu yazıda da ulusal çevre muhasebesi ve eko denetim
konularına sırayla ve kısaca değinilmeye ve bir açılım sağlanmaya çalışılacaktır.
ÇEVRE VERGİLERİ, TEŞVİKLERİ VB.
VII. BYKP - ÖİK Raporu'nda belirtildiği gibi ekonomik araçların başında çevre vergileri
gelmektedir. Bunlar Emisyon Vergileri, Ürün Vergileri, İdari Vergiler gibi türlerde
somutlaşabilmektedir. Gerek bu türler, gerekse teşvik ve sübvansiyonlar topluca "Mali
mevzuat" olarak anılan disiplinin alanına girmektedir. Bu disiplinin uygulamacıları da
hukukçularla birlikte Muhasebecilerdir. Bu yüzden çevre yönetiminde muhasebe ve denetim
mensuplarına önemli bir rol düşmektedir.
ULUSAL MUHASEBE VE ÇEVRE
Eğer ormanda bir ağaç düşerse ve bu ağacın düşüşünü kimse işitmezse, bu düşüş gürültü
çıkarmış mıdır? Giderek artan bir biçimde, sadece düşen ağaçlar değil, diğer doğal
kaynakların da ulusal gelir hesaplamalarına dahil edilmesini gözlenen bir gerçektir.
Bunun nedeni, klasik ulusal gelir muhasebesi tekniğinin doğal kaynak tahribatının
izlenmesine hizmet etmemesidir. Bunu üç boyutta ele alabiliriz.
1- Doğal ve çevresel kaynaklar bilançoda gösterilmediğinden ulusal hesaplar ulusal yaşam
kalitesini göstermede yetersiz kalmaktadır.
2- Klasik ulusal muhasebe de doğal ve çevresel kaynakların aşınma paylan (Tükenme payı
olarak tanımlanan amortismanları) göz önüne alınmadığından doğal kaynakların gerçek
değeri bilinememektedir.

3- Ulusal gelir hesaplarında çıktı, istenmeyen çıktılar (kirlilik) nedeni ile olduğundan yüksek
gözükmekte çevresel girdiler ise çoğu zaman sıfır değerle kıymetlendirilmektedir.
Bu gibi yetersizlikler nedeni ile çevresel düzeltim li ulusal gelir hesaplama (muhasebe)
Sistemleri geliştirilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir. (Ayrıntılı bilgi için bkz.
BAŞ 1989 ve BAŞ 1992 a):
* Dünya bankasında ABD İstatistik Ofisi ile birlikte Meksika ve Papoa Yeni Gine için yapılan
çevresel düzeltimli ekonomik hesaplar çalışması.
* Norveç'te Çevresel kaynak muhasebesi çalışması ,
* Fransa'da Patrimuan (mamelek) muhasebesi çalışması ,
* Japonya'da safi milli refah hesaplamaları vb.
Örneğin SMR safi milli refah (Net Natıonel welfare), aslında gayri safı milli hasılanın
düzeltilmiş bir biçimi olup aşağıdaki sekiz kalemin parasal değerlerinin cebirsel toplamıdır:
1- SMR devlet tüketim harcamaları,
2- SMR kişisel tüketim harcamaları,
3- Hane halklarına yönelik (toplumsal nitelikte) kamu sabit sermaye teşekkülü kapsamındaki
hizmetler.
4- Kişisel dayanıklı tüketim mallarına atıf olunabilir hizmetler,
5- Serbest zaman,
6- Pazar dışı faaliyetler (örneğin ev kadınlarının yaptıkları evsel işler) ,
7- Eksi yani düşülecek bir kalem olarak çevresel kirlenme,
8- Eksi bir kalem olarak kentleşmeye bağlı olarak oluşan kayıplar.
Japon Ekonomik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan bir çalışmaya göre 1975 yılında
GSMH 93.260 milyar Yen iken SMR 74.231 milyar Yen olmuştur.
İŞLETME MUHASEBESİ VE ÇEVRE
İşletmelerde çevre yönetimi, işletmenin tüm fonksiyonlarım (pazarlama, personel, üretim,
finansman-muhasebe vb.) kapsayacak biçimde "Sistem yaklaşımı" ile ele alınmaktadır.
(Ayrıntılı bilgi için bkz. BAŞ 1993 b) Dar anlamda çevresel kalitesizlik maliyetleri, geniş
anlamda tüm kalitesizlik maliyetleri, işletmenin hem finansal muhasebe, hem de maliyet
muhasebesi (ve giderek yönetim muhasebesi) uygulamaları açısından işletme çevre
muhasebesi (yeşil muhasebe olarak da anılabilmekte) kavramını doğurmuştur. (Kalite
Ekonomisi için bkz. Baş 1992 b ve BAŞ 1993 a; Çevre Muhasebesi için bkz. BAŞ 1991 a ve
BAŞ 1 191 b)
İşletme çevre muhasebesi konusunda ilginç çalışmalardan biride East Anglia
Üniversitesinden muhasebe doçenti Bob Gray' in yeminli muhasebeciler birliği için yürüttüğü
çalışmadır. Gray, "Muhasebenin yeşillenmesi" başlığını verdiği sonuç raporunda finansalsosyal-çevresel bir muhasebe sistemi geliştirmek şeklinde bir öneride bulunmaktadır. Ayrıca
yazar bazı deneysel pratik öneriler de sunmaktadır. Ülkemizde de bu konuda, son yıllarda
yürürlüğe giren tek düzen muhasebe sisteminde çevre (kalitesi) muhasebesi için ip uçlan
mevcuttur, stoklar hesabında hurda, artık, atıklar için alt bölümlerin varlığı gibi. Ancak
yapılacak oldukça ciddi çalışmalara gereksinim vardır. Örneğin, hâlâ yıllık faaliyet
raporlarında çevre bölümü nicel veya nitel olarak yer almamaktadır. Maliyet Muhasebesi
uygulaması zorunluluğunun TMS ile gelmesi bu anlamda da katkıda bulunabilecektir.

MUHASEBE DENETİM VE ÇEVRE
İşletmelerde denetim (auditing) etkinlikler, iki temelde ele alınabilir:
1- İşletmelerde mevzuata "uygunluk denetimi"
2- Etkinliklerin performansına ilişkin "faaliyet denetimi" eş değişle "Performans Denetimi"
Faaliyet denetimi bir başka şekilde 4 E denetimi olarak da adlandırılmaktadır. Bu 4 E şöyle
sıralanmaktadır:
1- Ekonomi : İşlerin ucuz yapılıp yapılmadığının denetimi,
2- Etkenlik : İşlerin doğru yapılıp yapılmadığının denetimi,
3- Etkililik
: Doğru işlerin yapılıp yapılmadığının denetimi
4- Eşitlik
: İşlerin işletmeyle ilgili tüm yanların (ortaklar, kreditörler, iş görenler,
tedarikçiler, müşteriler, devlet, toplumsal çevre, doğal çevre) çıkarlarını dengeleyerek yapılıp
yapılmadığının denetimi,
Dördüncü E olan eşitlik denetiminin gündeme gelmesiyle, denetim kavramının uygunluk,
performans evrelerinin ardından sosyal denetim evresine girdiği belirtilmektedir.
İşletmelerde çevre denetimi için gerek genel (BS 7750, AB Eco -Audit Vb.) gerekse
işletmenin fonksiyonlarına göre soru çizelgeleri biçiminde (Winter modeli vb.) denetim
sistemleri vardır. İşletmelerde çevre yönetim sistemlerinin "Yönetimi" bir koordinatör (Çevre
koordinatörü) aracılığıyla fakat bir takım çalışması ile ifa edilmelidir. Bu takımda
muhasebe yetkilisi de mutlaka aktif olarak yer almalıdır. Çünkü Çevre ve Yönetim Standart
ında yer alan finans bölümünün finans muhasebe fonksiyonu açısından uygulamasından o
yetkili sorumlu olacaktır. Muhasebe yetkilisinden bilgi almakla yetinilmesi halinde çevre
kalitesi yönetiminin çevre kalitesi muhasebesi planlama, yürütme ve kontrolü kapsayan
yönetim anlamında bacağı eksik olacaktır. Maalesef paraya dökülemeyen ve analiz
edilemeyen ifadeler de işletmenin yönetim araçları olan bilanço, gelir tablosu, nakit akım
tablosu gibi tablolarda yer almayacağından veya yorumlanamayacağından, bilgi işlevsiz
kalacaktır.
SON SÖZ
Çevre kalitesi hem makro, hem mikro düzenle somutlaşan bir kavramdır. Bu bağlamda hem
makroekonomik hem de mikro ekonomik yaklaşımların ilgi konusu olan çevre kalitesi, hem
ulusal gelir hesaplan hem işletme tek düzen muhasebe sistemi açısından ele alınmalıdır.
Dünyada bu konularda ciddi çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak ülkemizde hem
bilimsel çalışma hem de uygulama açısından yolun başındayız.
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SERBEST MESLEK KAZANCININ KDV YASASI
KARŞISINDAKİ YERİ VE SORUNLARI
İbrahim Erten PAKER
SMMM
31. 12. 1960 tarihinde kabul edilen 193 sayılı GV Yasası'nın 65. Md. "Her türlü serbest
meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk
altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." diyerek serbest meslek kazancını tarif ettiği
gibi, serbest meslek faaliyetinin nede olduğunu tanımlamıştır.
GV Yasası'nın 67. Md. "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek
faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile
temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra
kalan farktır" diyerek serbest meslek kazancının tespitini tahsile bağlamıştır.
25.10.1984 tarihinden kabul edilip 1985 yılında yürürlüğe giren 3065 sayılı KDV Yasası'nın
4. md. "Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.
Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak,
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı
taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir......" diyerek hizmeti tanımlamıştır.
3065 sayılı yasanın 10/c. md. "Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan
veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısım teslimi veya bir kısım hizmetinin
yapılması..." diyerek vergiyi doğuran olayı tarif etmiştir.
KDV Yasası açısından baktığımızda serbest meslek faaliyeti bir hizmet teslimi olmakta ve
3568 sayılı yasa mensupları hizmetlerini. mutat olarak kısım kısım yapılan ve en az bir yıl ve
üstü süreleri kapsayan sözleşmelerle vermektedirler.
213 sayılı VUK' nun makbuz mecburiyetini düzenleyen 236. maddesi "Serbest meslek erbabı;
mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim
etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak
mecburiyetindedir." diyerek tahsilat yapılmadıkça makbuz verilmeyeceğini belirtmektedir.
KDV Yasası ise teslim halinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiğini ve bu verginin
beyanını düzenlemektedir.
Bu durumda serbest meslek mensupları aylık hizmetleri karşılığı tahakkuk edecek Katma
Değer Vergisini makbuz kesmeden beyan edebilirler. Tahsilatta da makbuz keserler. Fakat bu
durumda beyanların kayıtlarla mutabakatı ve inceleme zorluğu ayrıca KDV'nin dönemselliği
nedeni ile karşı taraf için kullanılamaz hale gelmesi ve belge esası bu türlü uygulamayı
imkansız hale getirmektedir. Ekonomik hayatta ve uygulamada tahsil edilemeyen beyan
dönemi ile ilgili yüklü hizmet bedelleri diğer dönemlere devir etmektedir. Böyle durumlarda
KDV Yasası nedeni ile tahsil edilmemiş paralara makbuz düzenlemek zorunda kalınmaktadır.
Bu da muhasebe sistemi uygulama genel tebliği 1'deki "dönemsellik kavramı" ile "tarafsızlık

ve belgelendirme kavramına" uymamaktadır. Tahsilatı yapılmamış makbuzları deftere
yazmamak ve serbest meslek kazancının tespitinde bu tür makbuzların tahsil edilmediğini
Maliye' ye izah etmek oldukça güç duruma gelmektedir.
Sonuç ve öneriler: KDV Yasasında vergiyi doğuran olayın hizmetin teslimine, serbest
meslek kazancının tespiti ise GV yasasında tahsile bağlanması yasalar arasında çelişki,
serbest meslek sahiplerine GV Yasası'nın 67.md.si ile tanınan, "kazancın tahsile göre
bulunması" hakkının geri alınmasını ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca 3568 sayılı yasanın
Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin 26. maddesine göre serbest meslek mensubunun
haklı nedenlerle sözleşmesini feshetme veya tahsil edemediği ücretini icra yolu ile tahsil etme
hakkı vardır. Yukarıdaki nedenlerle bu haklar da kaybolmaktadır.
Bu sorunun çözümü için KDV yasasının 34. maddesine istisna olarak (gümrük makbuzu)
ibaresinden sonra gelmek üzere (meslek mensubu sözleşmesi) ibaresi ilave edilmeli veya bu
tür serbest meslek mensuplarının hizmet katma değer vergisi tahakkuku tahsile
bağlanmalıdır.
Maliye Bakanlığının bu hususta yapacağı gerekli değişiklikler uygulamada kolaylık
sağlayacaktır.

