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Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Seçimler; çözüm bekleyen pek çok sorunu ertelerken bir çok sıkıntıyı da beraberinde
getirmektedir.
* Enflasyon
* İşsizlik ,
* Bütçe açıkları,
* Sağlık,
* Eğitim
* Demokratikleşme ,
* Ulusal gelirin adilce paylaşılması ,
* Güneydoğu... gibi, sorunlar çözüm beklemektedir.
Mesleğimizle ilgili;
* 3 nolu tebliğ
* Meslek mensuplarımızın para toplayıp yatırmasını ya- saklayan mesleki karar,
* Ortaklar ile ilgili mesleki karar
* Staj ve sınav yönetmeliği ,
* Disiplin. yönetmeliği, hazır olmasına rağmen, seçimlerden sonra yayınlanması
beklenmektedir.
Görsel ve yazılı medyada, haberleri ve açık oturumları izliyoruz.
Bakın Liderler ne diyor:
* Vergi oranları düşürülerek vergi tabanı genişletilmelidir.
* Kayıt dışı ekonomi ~ayıt içine alınmalıdır.
* Rant kazançları vergilendirilmelidir.
* Sosyal güvenlikte; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tek çatıda birleştirilmelidir.
* Hayat standardı esası kaldırılmalıdır.
Bu söylemler bildiğiniz gibi Odamızın, Odalarımızın 5 yıldır dile getirdiği konulardır.
Siyasilerin bu konuları dile getirmesi bizleri mutlu kılmıştır, umutlu kılmıştır. Çünkü 5
yıldır verdiğimiz emekler boşa gitmemiştir.
Muhasebe camiası bu duyarlılığını devam ettirmelidir. Odamız bu bilinç içerisinde;
* Enflasyon,
* İşsizlik
* Kayıt dışı ekonomi,
* Gümrük Birliği
* Sosyal güvenlik
* Güneydoğu sorunu

üzerine çalışmalar yapmakta, muhasebecilerin ülke gündeminde yer alması mücadelemiz
devam edecektir.
Diğer yandan ' Odamızın alt yapı çalışmaları devam etmektedir:
- Bildiğiniz gibi Oda idari binamızın mülkünü aldık.
- Şişli' deki Danışma Meclisi binamızda Oda kütüphanesini açtık. Kütüphanemize
katkılarınızı bekliyoruz.
- Taksim' deki iki derslikli eğitim merkezimiz, faaliyetine devam etmektedir.
- Bakırköy ve Kadıköy hizmet birimlerinin tefrişi tamamlanmış en kısa zamanda
hizmetinize açılacaktır. Bildiğiniz gibi 100 yıl önce kurulan İstanbul Ticaret Odası ancak bir
hizmet binasını bir yıl kadar önce üyelerinin hizmetine sunmuştur. Öte yandan hizmet
birimlerinde, Oda merkezimizde verdiğimiz tüm hizmetlerin verilmesi düşünülüyor.
- Meslektaşlarımızın daha çok kaynaşmasını sağlayacak olan Oda lokali' nin tefrişi devam
etmekte ve en kısa sürede hizmete sunulması düşünülüyor.
- Robot santralımız kurulmuştur. Önemli bilgileri ve et- kinlikleri öğrenebileceğiniz danışma
bölümü de en kısa sürede hizmete sunulacaktır.
- Danışma hattımız faaliyetine başlamıştır. Meslek men- suplarımızın ilgisine teşekkür
ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu hattan; sorunuzu yazılı olarak fazla iletiyorsunuz, uzmanımızda
en kısa sürede yanıtını fazla size bildirilmektedir.
- Tüm bilgisayarlarımızın yenilendiği, her türlü istatistik i bilgilerin alınabileceği ve hizmet
birimlerinize online hattıyla bağlanacak olan otomasyon çalışmalarımız sonuçlanmak
üzeredir.
Tavsiye niteliğindeki 1996 yılı asgari ücret tarifesi Danışma Meclisimizce onaylanmış olup,
Ocak ayının ilk haftasında sizlere ulaştırılacaktır.
Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumumuzun birincisinde büyük ilgi gördük, beğeni
kazandık. Mesleğimizin sorunlarının tartışılacağı, özellikle mesleğimizin Gümrük Birliği ile
uyumuna ağırlık verilecek olan 2. Türkiye Muhasebe ve De- netim Sempozyumunu 03-07
Nisan tarihleri arasında Antalya- Side "Titreyen Göl, Grand Prestij Otel"de yapılacaktır.
Tüm bu altyapı çalışmaları sizlere daha iyi hizmet veren saygın bir kurumu oluşturmak
içindir.
Yeter ki birbirimize inanalım, yaptıklarımıza sahip çıkalım.
1996 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve barış getirmesi dileğiyle.

BİR DÖNEMİN ARDINDAN
Yayın Kurulu
1995 yılını geride bırakırken, son yılların belki de son on yılların en hareketli günlerini
yaşıyoruz. Gelişen ve değişen ortam ve olaylara yetişmekte zaman zaman yetersiz
kalınabilmektedir. Gerek ülkenin gerekse mesleğin gündemi bir hayli yoğun, olur olmaz ya da
hiç beklenmedik zaman ve ortamlarda ortaya çıkan durumlar karşısında toparlanmakta, yeni
oluşumlara uyum sağlamakta işin doğrusu toplum olarak, meslek mensupları olarak
zorlanıyoruz dersek yeridir.
Tüm toplumu olduğu gibi meslek mensupları olarak bizleri de yakından ilgilendiren, ülke
gündeminin en önemli konusu olan ve 24 Aralık 1995 Pazar günü 20.ncisi yapılacak olan
Milletvekilliği genel seçimleri, Gümrük Birliğine alınmış olmamızın heyecanlı
tartışmaları, ' toplumdaki tüm değer yargıları alt üst eden enflasyon, vergi toplama ve
gelir dağılımının adaletsizliği, görüş ve düşünceleri açıklamaya karşı gösterilen
hoşgörüsüzlük ve her şeye mutlaka bir ceza uygulama anlayışı toplumu tüm olup
bitenlere karşı duyarsızlaştırmaktadır.
Toplumun tüm kesimini yıllardır etkileyen hayat pahalılığı, konut, her gün daha da artan
işsizlik sorunu, eğitim ve sağlık ta yaşanan perişanlık ve başı bozukluklar, bütçe açıklan,
vergilerin toplanmamasının yanında adaletsiz vergi sistemi, yapılan yatırımların verimsiz
ve getirisi olmayan alanlara yapılması, demokrasi adına antidemokratik uygulamalar, insan
hak ve özgürlüklerinin neden ise bu topluma bir türlü layık görülmediği, ekonomik,
sosyal ve kültürel farklılıkların ve dengesizliklerin alabildiğine yaşandığı bir ortam ve tüm
bunlara rağmen olayların üstesinden gelmeye ve gelişmeye çalışan bir toplum ve bu toplumun
bir parçası olan meslek mensupları. 12 Siyasi partinin tek başına ya da ittifaklar kurarak
katılacağı seçimde 6600 aday arasında 55.0 parlamenter seçilecektir. Mevcut adayların 204'ü
S.M., SMMM ve YMM kökenli meslek mensuplarıdır. Bunların başında ve seçilme şansları
en yüksek olanlar ise TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa ÖZYÜREK, Hatay SMMM Odası
eski başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Nihat MATKAP ile TÜRMOB eski
yönetim kurulu üyesi Ali Rıza YURTSEVER' dir. Toplam 3 Trilyon liraya mal olacak
olan bu genel seçimlerin kuşkusuz en ilginç harcama kalemi ise Hindistan'dan ithal edilmiş
olan 65 milyar lira tutarındaki çıkmaz boyadır. Seçmenler mükerrer oy kullanmasınlar diye.
Ne diyelim dürüstlüğün yada dürüst olmamanın bedelini ödüyoruz. İnsan oğlunda
bulunması gereken en tabii meziyet olan dürüstlük neden ise günümüzde çok aranır ama az
bulunur bir özellik olmaya başladı.
Evet ilkelerin öldüğü, imajın öne çıkarıldığı, kimi adayların tepeden inme liste başlarına
getirildiği, adayların tekrar seçilebilmek için partiler arasında , mekik dokuduğu,
ilkesizliğin ilke edindiği, parlamenterliğin prestij yitirdiği bu neden ile partili seçmenlerin
dahi politikadan soğuduğu kararsızların en yoğun olduğu bir seçim ortamı. Bu seçim
ortamının bir diğer özelliği ise siyasi parti liderleri ile adaylar artık meydan meydan dolâşıp
nutuk atmıyor, bunun yerine ülke çapında 10, yerel çapta 300 Televizyon kanalı ile büyüklü
küçüklü 1500 Radyo ve Gazete ilanları ile seçmene ulaşılmaya çalışılıyor. Kısacası bu
seçim bir yanıyla medya seçimidir. Bütçesinin yarısını personel harcamalarına ayrılan
Ülkemizde parlamenter sayısını 450'dan 550'ye çıkarması değil, 450'dan 300 hatta 150'lere
indirmek daha mantıklı olurdu.

Seçimlerde hiç kuşkusuz son söz seçmenindir ve en iyi kararı seçmen verecektir. Bu
seçimlerde yürekleri insan sevgisi ile dolu, insanın insanca yaşamını her şeyin üstünde tutan,
demokrasi, insan haklarını, özgürlük, emek, eşitlik ve barış' tan yana siyasi parti ve
adaylarının seçilerek T.B.M.M.'inde en azından çoğunluk sağlamaları en büyük dileğimizdir.
Evet 24 Aralık'ta genel seçimlerden önce 13 Aralık'ta hepimizi çok yakından ilgilendiren
bir seçim daha yapıldı, Gümrük Birliği seçimi. 1839 yılında Tanzimat'ın ilanı ile
başlayan Avrupa ile birleşme, bütünleşme çabaları, özellikle 1963 yılında başlayan uzun ve
yorucu maraton sonucunda Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada 149 hayır oyuna
karşılık 343 evet oyu ile Avrupa Gümrük Birliği'ne resmen girmiş bulunmaktayız.
Böylece 150 yılı geçkin bir süredir Batı ile Doğu arasında gidip' gelen, zaman zaman üçüncü
dünya ülkeleri blok' unda yer alma konumuna gelen Türkiye sonunda tercihini yaparak
Batı' da yer almıştır. Gümrük Birliği ile başlayan bu süreç kuşkusuz bir süre sonra
Avrupa Birliğine tam üyelikle noktalanacaktır. Gümrük Birliği şüphesiz günlük
yaşantımızda önemli bazı değişiklikler yapacaktır. Ne var ki bu süreç ne cennet ne de
cehennemdir. Olumlu ve olumsuz yanları vardır. Tarafsız olarak gözlemlediğimizde artıları
eksilerinden daha fazladır. Artılar eksiler ve işte bazıları;
1- Demokrasi (Avrupa standartlarına göre) pekişecek, darbe kavramları tarihe karışacak,
Toplum çalışanları örgütlenebilecek, toplum örgütlerinin çalışmalarını engelleyen, ifade
özgürlüğünü kısıtlayan hükümler yürürlükten kaldırılacaktır. Fikir özgürlüğünden dolayı
insanlar cezalandırılmayacaklardır.
2- Enflasyon önümüzdeki 5 yıl içinde tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon lobileri bugün
olduğu gibi istediklerinizi yaptıramayacaklardır. Enflasyon denen hayat pahalılığının bir
kader olmadığı bu sayede görülecektir.
3- İşsizlik yapılacak yatırımlar sayesinde, yeni iş alanlarının açılması ile azalacaktır.
Sigortasız işçi çalıştırmak ya- saklanacaktır. Aksi takdirde AB (Avrupa Birliği) harekete
geçerek "Sosyal damping" yapıldığı gerekçesi ile dava açabilecektir. Bu nedenle başta
Sosyal Sigortalar Kurumu olmak üzere tüm sosyal güvenlik kurumları güçlenecek, çalışan ise
sosyal güvenceye kavuşacaklardır. Sendikalar da gelişip güçleneceklerdir.
4- Üreticiler artık gümrük duvarlarının arkasına sığınarak kötü ve pahalı mal ve hizmet
üretip satmayacaklardır. Üreticiler AB standartlarına uygun üretimde bulunacaklardır.
Çevrenin kirlenmesi önlenecek, teknoloji gereği kirlilik getiren sanayi kollarında arıtma tesisi
kuracaklardır. Bazı fonlar yükselirken Özel Tüketim Vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas
edilebilecektir. Bazı vergi fonları ise aşağıya çekilecektir.
5- Tüketici rekabet ve anti kartel yasası ile korunacaktır. Daha uygun fiyatla daha seçenekli
mal ve hizmet alma imkanına kavuşacaktır. Satışa sunulan tüm ürünleri AB standardı
aranacaktır. İthalata gümrük vergisi ve fon kalkacağı gibi permi yolu ile gümrüksüz mal
getirme de ortadan kalkacaktır.
6- Bürokrasi ve kırtasiyecilik asgari seviyelere getirilecektir. Özellikle Gelir İdaresi, Sosyal
Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm kurum ve
kuruluşlarda bürokrasi ve kırtasiyecilik asgari seviyeler getirilecek işlemler daha kısa
süre ve az işlemle sonuçlanabilecektir.

Evet Gümrük Birliği tüm bu olumlulukların yanında bazı olumsuzlukları da getirecektir.
Her şeyden önce bugündün yarına Avrupa mallarında dramatik fiyat düşüşleri olmayacaktır.
Fiyatlar zaman içinde düşecektir. Bilindiği gibi GB sadece sınai üretim malların serbest
dolaşımını kapsamakta tarım ürünlerini kapsam dışı tutmaktadır. Ne var ki üreticilerin yabancı firmalarla başlayacakları hızlı rekabet kalite ile birlikte fiyat düşüşlerini de getirecektir.
Ülke artık gönlünün istediği yerden, istediği kadar mal alamayacak AB'nin koyduğu kotalar,
varsa yasaklara uyma zorunda kalacaktır.
Başta sendikalar olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve örgütler kendilerini yenilemek
durumunda kalacaklardır.
Evet ülkenin bu yoğun ortamında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
da yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.
Bildiği gibi Kasım ve Aralık aylarında 14 Bölgede toplam 35 adet seminer düzenlendi. Bu
seminerlerde "Dönem sonu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamalarının Sektöre Bazda
İrdelenmesi" konuları işlendi. Bu seminerlerin özelliği ve belki de en güzel yanı eğitimcilerin
Meslek Mensupları olmaları idi. Bu seminerler 18 Kasım - 10 Aralık 1995 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Bunun yanında gene aynı konularda Tesmer Eğitim Merkezinde Prof. Dr.
Çetin SANI~I ve Doç. Dr. Recep PEKDEMİR tarafından da 11 Kasım-31 Aralık tarihler
arasında 8 adet seminer düzenlendi.
Bu dönemin diğer bir etkinliği ise 28 Kasım 1995 günü The Marmara Oteli salonunda
düzenlenen "SSK'da Son Değişiklikler ve Sorunlar" konulu seminerdi.
Meslektaşların yoğun ilgi gösterdiği seminerin açılış konuşmaları Odamız Başkan
Yardımcısı Mustafa HAR- PUTLUOĞLU, TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa ÖZYÜREK
ile SSK Genel Müdür Yardımcısı Bülent KUŞOĞLU tarafından yapıldı.
Oturum başkanlığını Odamız Eğitim Komisyonu başkanı Yunus OKUMUŞ' un yaptığı
seminere konuşmacı olarak, SSK Primler ve Takip Tahsilat Daire Başkanı Metin Tataroha,
Tahsisler Dairesi Başkanı Celal TOZAN, İstanbul SSK İhtiyârlık Müdürü Gürol
AYDINLIK, İstanbul Anadolu Grup Kurulu Başkanı Nusret NAYIR ve Sosyal Güvenlik
Uzmanı Mehmet CAN' ın katılımları ile gerçekleştirildi.
Yılın son mesleki eğitim semineri ise 13 Aralık Çarşamba günü Mecidiye köy Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dönem Sonu İşlemleri" semineri idi. Oturum Başkanlığını
Odamız Disiplin Kurulu Başkanı Erhan Zafer AKGÜÇ' ün yaptığı oturumda konuşmacı
olarak Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ziyaeddin BİLDİRİCİ, Gelirler Baş
kontrolörü Metin ŞATIR ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Hakkı GÜNEŞ' in
katıldığı seminer meslektaşların yoğun ilgileriyle son buldu.
Evet Sevgili Meslektaşlar, Sevgili Okuyucular bir yılı daha geride bırakıyoruz acı ve tatlı
hatıralarıyla, kazanç ve kayıplarımızla. Hesap insanları olarak hesapladığımızda kuşkusuz
maddi ve manevi kayıplarımız ağır basmaktadır. Evet her zaman aramızda, gönlümüzde
yaşayacak olan Sevgili Erkin BALABAN' ı, Turan Veldet VELİDEDEOĞLU' nu, Altan
TUFAN' ı ve isimlerini sayamadığımız bu mesleğe ve bu ülkeye gönül vermiş ne yazık ki
bugün aramızdan ayrılmış olanları saygı ve rahmet ile anıyoruz.

1996 yılının tüm insanlığa tüm ülkelere güzellikler getirmesi dileği ile yeni yılda ve tüm
yaşamımızda barış, dostluk, kardeşlik ve güzellikler diliyoruz.

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERIN
ELDEN
ÇIKARTILMASI SONUÇLARI
Veysi SEVİĞ
YMM
Gelir Vergisi Yasası'nın 38. maddesinin son fıkrasında, yükümlülerin iktisap, yani edinim
tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulunan gayrimenkul,
iştirak hisseleri ve amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmaları halinde, bu
iktisadi kıymetlerin maliyet bedelinin iktisap edildiği ve elden çıkartıldıkları yıllar hariç
olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Yasası hükümlerine göre belirlenen yeniden
değerlendirme oranında artırılarak kazancın saptanabileceği hususu hükme bağlanmıştır.
Elden çıkarma fiili vergi hukuku açısından geniş bir kavram olarak kabul edilmektedir.
Hukuki anlamda "elden çıkarma" bir üst kavramdır. Elden çıkarma işleminde bir kıymet
satılabileceği gibi sermaye olarak konabilir veya bir borcun ödenmesinde ve yahut da trampa
amacıyla da kullanılabilir. Bu nedenle elden çıkartma karşılığında alınan para ve aylarla
sağlanan menfaatlerin toplam tutarı elden çıkartma karşılığı sağlanmış, yani alınmış bedel
olarak kabul edilir.
Elden çıkartma işlerinde maliyet bedelinin hesaplanması konusunda ise 1.1.1995 tarihinden
geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Yasası ile önemli bir ayrıcalık getirilmiş bulunmaktadır.
İşletme bünyesinde iki tam yıl süreyle kayıtlı kalan gayrimenkul, iştirak hissesi ve
amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin maliyet bedelleri edinildiği ve elden çıkartıldığı
yıllar hariç olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak kazanç saptanabilir.
Bu düzenleme Gelir Vergisi Yasası'nın "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlığı
altında yapıldığından ve bu hüküm aynı zamanda Kurumlar Vergisi yükümlülerinin kurum
kazancı tespiti sırasında da geçerli bulunduğundan ayrı bir önem taşımaktadır.
Gelir Vergisi Yasası'nın 38. maddesinin son fıkrası bir anlamda Vergi Usul Yasası'nın
mükerrer 298. maddesinde yer alan "Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait
değerlemede nazara alınabilir. Yeniden değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından
veya değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllar geçmiş
dönemlere ilişkin yeniden değerleme yapılamaz" hükmünün getirdiği sınırlamayı da
kaldırmaktadır.
Yasa maddesinde gayrimenkul terimine herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
Dolayısıyla işletmeye dahil bulunan tüm gayri menkuller Gelir Vergisi Yasası'nın 38.
maddesindeki değer yükseltme işlemine konu edilebilecektir. Vergi Usul Yasası 'nın 187.
maddesinde yer alan düzenleme dikkate alındığında, bu uygulama yükümlüler için önemli
bir olanak olarak kabul edilmelidir.
Değer yükseltme işleminin Gelir vergisi yükümlüleri açısından önemli sonuçları
olabilecektir. Çünkü geçmişte Gelir Vergisi yükümlülerinin yeniden değerleme
olanağından sınırlı yararlanmaları nedeniyle yapılan yeni düzenleme sonucunda Gelir
Vergisi yükümlülerinin söz konusu değerleri elden çıkartma halleri genellikle zararla
kapanacak bir olgu haline dönüşebilecektir:
Örneğin bir Gelir Vergisi yükümlüsünün 1.4.1991 tarihinde 250 milyon lira bedelle bir iş
makinesi satın aldığını bu makinesini 2.7.1995 tarihinde 800 milyon liraya sattığını

varsayalım. Bu yükümlü yasal düzenleme gereği iş makinesinin edinim değerini 1991 ve 1995
yılları hariç olmak üzere 1992, 1993 ve 1994 yıllarında yükseltebilecektir. Bu yıllarda geçerli
olan yeniden değerleme oranları sırası ile 1992 yılında % 61.5, 1993 yılında % 58.4, 1994
yılında ise % 107.6'dır.
Bu oranlar dikkate alındığında söz konusu makinenin yeniden değerlenmiş maliyet bedeli
şöyle olacaktır:
1992 yılı 250.000 + 250.000 x % 61.5 = 403.750.-TL
1993 yılı 403.750 + 403.750 x % 58.4 = 639.540.-TL
1994 yılı 639.540 + 639.540 x % 107.6 = 1.327.685.-TL
Yukarıdaki rakamlara (000) eklenerek hesaplama düzeltildiğinde söz konusu iş
makinesinin satış yılında maliyetinin yapılan yeni düzenleme gereği 1.327.685.000 lira
olarak belirlenmesi mümkün olmaktadır. Buna göre bu kıymetin birikmiş amortismanları
yasal düzenleme gereği satış nedeni ile satış bedeli gibi kabul edileceğinden, yapılan satış
sonucu sağlanan girdi ve amortisman bedeli toplamı (250.000.000 + 800.000.000=)
1.050.000.000 TL olacak, bu nedenle söz konusu işlemden dolayı kayıtlarında (1.327.685.000
- 1.050.000.000 =) 277.685.500 TL zarar etmiş gözükecektir. Ancak kanımızca bu zararın
ticari kazançtan indirilmesi söz konusu olmayacaktır.

YABANCI KAYNAK MALİYETLERİNİN
GİDERLEŞTİRİLMESİNDE YENİ UYGULAMA
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
SMMM
Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesine 4008 sayılı Kanunla eklenen 8 numaralı bent
hükmü ile ticari kazanç sahibi mükelleflerin, işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara
ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları
giderler ve maliyet unsurlarının toplamının bir kısmının gider yazılma olanağı kaldırılmıştır.
Bu gider yazılamayan kısım, kanunen kabul edilmeyen gider olarak nitelendirilmiştir. Bu
hüküm, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemi ile değerleyen veya
amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tâbi tutan mükellefler için
söz konusudur. Her ilk değerleme yöntemini de kullanmayan mükellefler ise bu hükme tâbi
olmayacak ve dolayısıyla yabancı kaynak gider veya maliyetlerinin tamamını kazancın
tespitinde gider unsuru olarak dikkate alabileceklerdir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin ve 15. maddesinin 13 numaralı bendinin açık
atfı dolayısıyla kurumlar da, yukarıda kısaca açıkladığımız düzenlemeye tâbidirler.
LIFO yönteminin kullanılmasının yaygın olmamasına karşılık, iktisadi kıymetlerin her yıl
yeniden değerlenmesi uygulaması, hemen hemen her mükellefçe yapılmaktadır. Bu sebeple,
getirilen bu yeni düzenlemenin uygulama alanının pek geniş olacağı rahatlıkla ifade
olunabilir.
Buna karşılık, yapılan yatırımları maliyetine eklenen yabancı kaynak gider ve maliyetlerinin
tamamı gider unsuru olarak dikkate alınacaktır. Bir başka deyişle yatırım maliyetine yabancı
kaynaklara ait gider ve maliyet unsurları tam olarak eklenecek ve burada kanunen kabul
edilmeyen gider uygulaması yapılmayacaktır.
Öte yandan LIFO yöntemini benimseyen veya yeniden değerleme yapan mükelleflerden
aşağıda sayacaklarımız da, yabancı kaynak maliyet ve giderlerinde kanunen kabul edilmeyen
kısım ayırımı yapmaksızın tamamını gider unsuru olarak dikkate alacaklardır. Bu mükellefler;
- Sanayi Siciline kayıtlı imalatçılar
- Bankalar
- Sigorta Şirketleri
- Finans Kurumları'dır.
Ancak bu sayılan mükelleflerden finans kurumlarının kimler olduğu mevzuatımızda
sayılmış. değildir. Gerek vergi gerek diğer mevzuatımızda finans kurumlarının bir listesini
bulmaya olanak yoktur. Öte yandan bu kurumları belirleme yetkisi, Maliye Bakanlığı'na veya
Bakanlar Kurulu'na da verilmemiştir. Her ne kadar maddede, uygulamaya ilişkin "usul ve
esasları" belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na tanınmış ise de, bu yetki istisnaya tâbi olan
veya olmayan kurumları belirleme yetkisini de içerecek şekilde anlaşılıp yorumlanamaz. Zira,
Anayasamızın 73. maddesinde de ifadesini bulan "verginin yasallığı" ilkesi böyle bir yoruma
engeldir. Finans kurumlarının kimler olduğu, uygulamada, nihai olarak, doktrin ve ilgili
organik mevzuat ışığında yargı kararları ile ancak ortaya çıkabilecektir.

Yabancı kaynakların gider veya maliyetlerinin indirilmeyecek kısmının hesaplanmasında ise
Maliye Bakanlığı tarafından her yıl sonunda açıklanacak olan indirim oranı kullanılacaktır.
Maliye Bakanlığı söz konusu indirim oranını, o yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden
değerleme oranının o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faizi oranına bölmek
suretiyle belirleyecektir. Mükellefler yabancı kaynak maliyet veya giderler toplamına söz
konusu indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın % 25'ini gider
yazamayacaklardır. Örneğin yabancı kaynak giderleri toplamı 1000 TL olan bir kurumda, (o
yıl için indirim oranının % 70 olarak belirlendiği varsayılırsa) 1000 x 0.70 = 700 TL' nın %
25'i olan 175 TL kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecek, geri kalan 825 TL ise
gider olarak dikkate alınacaktır.
Buradaki % 25 oranını, % 100'e kadar artırma Bakanlar kurulu' na tanınmıştır. Ancak bu
güne kadar bu yetki kullanılmamıştır.
Bu yazımızda açıklama konusu yaptığımız bu hüküm, 1.1.1996'da yürürlüğe girecektir.
Bu nedenle hükmün ilk uygulaması 31.12.1996'da yapılacaktır. Dolayısıyla 1.1.1996
tarihinden sonra işletmede kullanılan her türlü yabancı kaynak, işletmeye giriş tarihi önem
taşımaksızın bu hükme tâbi olacaktır. Burada ancak, bu tarihten sonra alınan yabancı
kaynaklar bu hükme tâbi olacaktır şeklinde bir yorum yapmak, mümkün değildir. Zira yasa
koyucu, anılan hükmü 6.7. 1994 tarihinde ya- sallaştırmak suretiyle, mükelleflere önceden
durumlarını belirleme ve maliyet hesaplarını yapma konusunda yeterli süreyi tanımıştır.
Kanun hükmünün yürürlüğe girişinden yaklaşık 1.5 yıl önce kabul ve yayımı, bizi zorunlu
olarak yukarıdaki yoruma götürmektedir.
Ancak madde yaklaşık 1.5 yıl önce yayımlanmasına, usul ve esasların belirlenmesinde Maliye
Bakanlığı'na yetki verilmesine ve yürürlüğe giriş tarihinin pek yaklaşmasına rağmen, bu
konuda herhangi bir düzenleme bu güne kadar yapılmamıştır. Oysa maddenin tedün tarzı,
uygulamada pek çok sorun çıkarmaya elverişlidir. Her şeyden önce yabancı kaynak kavramının anlam kapsamı yeterince açık değildir. Örneğin şirket ortaklarından cari hesap yolu
ile alınan kısa vadeli borçların bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği
yeterince belirgin değildir. Ancak tahvil faizlerinin bu kapsamda olacağı muhakkaktır.
Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 34. maddesine göre, kanunen kabul edilmeyen
giderler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nin hesaplanan vergiden indirilmesi
mümkün değildir. Yeni düzenleme uyarınca, yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyetler
üzerinden ödenen ve yıl içerisinde indirim konusu yapılan KDV'nin akıbeti de meçhuldür. Bu
konuda idarenin nasıl bir uygulamayı benimseyeceği, henüz belli değildir. Kanaatimizce
burada uygulanabilecek en uygun yöntem, daha önce indirilen söz konusu KDV'lerin,
kanunen kabul edilmeyen kısma tekabül eden miktarının Aralık ayına ilişkin beyannamede
hasılat KDV olarak beyanıdır. Aksi halde, her ay için ayıklama yapmak ve düzeltme talebinde
bulunmak gibi, hem mükellef hem de idare açısından işgücü ve zaman kaybına yol açabilecek
bir uygulama doğar.
Kurumların 1996 bütçelerinin hazırlanması ve maliyet hesaplamaları açısından son derece
önem taşıyan bu konudaki sorun ve belirsizliklerin ortadan kalkabilmesi için, idarenin görüş
ve yorumunun bir an önce ortaya konulmasında yarar vardır.

İNŞAAT SÜRESİ İKİ YILDAN FAZLA SÜREN
İNŞAATLARDA SSK
YÖNÜNDEN YENI UYGULAMA
Mehmet CAN
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Bundan öne yazmış olduğum "Kooperatiflerde ve İnşaat İşyerlerinde Yeni Maliyet
Hesaplanması" başlıklı yazımda Sosyal Sigortalar Kurumu'nca yeni bir maliyet tespiti
cihetine gidilmek için hazırlıklar yapıldığını, bu hususta yapılması muhtemel yeni
düzenlemelerle ilgili bilgi vermiş, yeni uygulamayı merakla beklediğimizi belirtmiştik.
İstanbul SMMMO Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu "Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Yapılan
Yeni Düzenlemeler" konulu sempozyuma katılan SSK ilgilileri orada konuya ilişkin çerçeve
bilgiler vermiş ve yeni uygulamanın başladığını müjdelemişti.
Kurum tarafından 17. 11. 1995 tarihli 16/ 118 Ek sayılı Genelge' de bu konuya yer verilmiş
bulunmaktadır. Genelgenin genel amacı iki yıldan uzun süren inşaatlarda, işin bitim
tarihinden önceki yıl maliyetinin esas alınmasında ülkemizdeki genel enflasyon çerçevesinde
yükselen maliyetler karşısında ortaya korkunç maliyetler çıkmaktadır. Kurumca yapılan
işlemler karşısında hiçbir kooperatifin bu yükün altından kalkacağını sanmıyorum. Hele hele
inşaatlara 10 yıl önceden başlayan kooperatif inşaatlarının artan maliyetler karşısında
ayakta durmaları da mümkün bulunmamaktadır.
Kurum yetkilileri bu hususta çıkarmış oldukları Genelge' nin 6. maddesinde şu şekilde
gerekçe göstermektedirler:
"Bu güne kadar özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken, başladığı yıl
içinde bitirilen yapılarda o yıl için geçerli, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş olan
yapılarda ise (iş kaç yıl sürerse sürsün) bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli metrekare
maliyet bedeli esas alınmakta idi.
Bundan böyle; işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin baz alınmasıyla, faaliyet süresi en çok 2
yıl olan özel bina inşaatlarında aynı uygulamanın sürdürülmesi,ancak, faaliyet süresi 2
takvim yılından fazla olan uzun süreli özel bina inşaatlarında, faaliyet süresine giren
bitim yılı dışındaki her takvim yılına ilişkin birim maliyet bedelinin toplanarak yıl sayısına
bölünmesiyle aritmetik ortalaman alınması, böylece yeni bir birim maliyet hesaplanması,
bitiş yılından bir önceki Yılda geçerli birim maliyet bedelinden az olması durumunda bu yeni
birim maliyetinin (aritmetik ortalamanın yapı alanı ile çarpılarak yaklaşık maliyet bedelinin
bulunması ve ön değerlendirmenin de bu maliyet bedeline göre yapılması uygun
görülmüştür."
Genelge' de bu konuda bir de örnek verilmiş bulunmaktadır.
Örneği yazımıza aynen almakta yarar görmekteyim. Çünkü söz konusu Genelge dergimiz eki
olarak verilecektir.

ÖRNEK:
- Yapılan iş
: Bina İnşaatı
- İnşaata başlama tarihi : 01.05.1990
- İnşaatın bitim tarihi
: 2.8. 1995
- İnşaatın yüzölçümü
: 2000 m2
- İnşaatın niteliği
: Kalorifersiz Apartman
Bu genelge yürürlüğe girmeden önceki uygulamada aşağıdaki şekilde maliyet hesaplaması
cihetine gidilecekti.
- 1994 yılı m2 birim fiyatı : 2.924.000.-TL
2000 x 2.924.000 = 5.848.000.000.-TL inşaatın maliyeti bulunmuş olacaktı.
YENI UYGULAMA
Yeni uygulamada ise aşağıdaki şekilde işlem yapılması öngörülmektedir.
1990 Yılı m2 birim fiyatı
: 371.621.- TL
1991 Yılı m2 birim fiyatı
: 579.700.- TL
1992 Yılı m2 birim fiyatı
: 962.300.- TL
1993 Yılı m2 birim fiyatı
: 1.761.000.- TL
1994 Yılı m2 birim fiyatı
: 2.924.000.- TL
6.588.621.- TL
6.588.621.000
------------------- 1.371.724.- TL ortalama maliyet
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BU VERİLERE GÖRE İNŞAATIN MALİYETİ:
1.317.724 x 2000 = 2.635.448.400.-TL
Halen uygulanmakta olan sisteme göre inşaat maliyeti 5.848.000.000.-TL olup, yeni
maliyette ise bu meblağ % 50'nin de altına çekilmiş bulunmaktadır.
ESKİ MALİYET : 5.848.000.000.-TL
YENİ MALİYET : 2.635.448.400.-TL
Görüldüğü gibi yeni 3.212.551.600.-TL mükellef lehine uygulama yapılması gerekmektedir.
Bu uygulama sadece özel bina inşaatları ile ilgili olup ihale konusu işlere
uygulanmamaktadır. Belki akla şu soru gelebilir; Kooperatif inşaatları ihale suretiyle
yaptırılmış olsa dahi yapılacak işlemlerde müteahhide ödenen istihkak esas alınmayıp,
m2 birim fiyatı üzerinden işlem yapılacağından yeni uygulamaya göre işlem yapılması
gerekmektedir.
Bu şekilde yapılacak yeni değerlendirmede kurumca ilk aşamada yapılacak işlemler gene
eskisi gibi olup 1.1.1994 tarihinden sonraya isabet eden maliyet bulunacaktır. Buna göre işlem
yapılması durumunda bildirilmesi gereken maliyetin altında bildirimde bulunulduğunun
tespiti halinde ise aynı Genelge' de aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerektiği
vurgulanmaktadır;
"Bu ön değerlendirme sonucu barajın altında (% 9 nispet esas alınarak % 6.75
üzerinden) bildirimde bulunulduğu anlaşılan işyerlerine ilişkin işlemlerin, sigorta
müfettişlerince 3917 sayılı Kanun hükümlerine güre incelenmesi gerektiğinden, konu
barajın altında bulunmakla birlikte kuruma bildirilmiş bulunan işçiliğin yeterli

olup olmadığının, yeterli olmadığı kanısına varılmışsa, (Hangi faaliyet dönemine ilişkin
olduğu gerekçeleri ile birlikte ortaya konulmak üzere), asgari koşullarda hesaplanacak
eksik işçilik bildirimi karşılığı işverenden re' sen alınacak prim tutarının ne olması
gerektiğinin saptanmasına yönelik olarak 3917 sayılı Yasa çerçevesinde inceleme
yapılması için Sigorta Teftiş Kurulu'nun ilgili grup başkanlığına aktarılacaktır."
Ancak, işverenin Sigorta Teftiş Kurulu incelemesine başlanmadan önce aradaki farkı
ödemek istemesi durumunda bu husus kurum ünitelerince ayrıca re' sen dikkate alınıp, buna
göre işlem yapılacaktır.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİ VE
VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER)

Yahya ARIKAN
SMMM
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Özel gider indirimi ile ilgili olarak kanunda beş önemli husus sayılmıştır.
1- Özel gider indirimi sadece ücretlilerin yararlanabileceği bir indirim olup, harcamaya göre
hesaplanacak tutar matrahtan indirilecektir.
2- Harcama Türkiye'de yapılmış olacak ve vergiye tabi Gelir veya Kurumlar Vergisi
mükelleflerinden alınmış belgelerle tevsik edilecektir.
3- Özel gider indirimine sadece eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları konu
edilecektir.
4-İndirim tutarı kanunda belirtilen harcamalar toplamının 1/3'ü olarak hesaplanacaktır.
5- İndirim tutarı; harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının % 35'ini
geçemeyecektir. Bakanlar Kurulu % 35 oranını sıfıra kadar indirmeye ayrıca, harcama
konuları harcama ve ücret tutarı itibariyle farklı oranlar tesbit etmeye yetkilidir. Bakanlar
Kurulu; % 35 oranını, 1995 yılı için aynen uygulama kararı almıştır.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANACAKTI R?
Özel gider indirimi sadece gerçek usulde tespit edilen ücretlilere uygulanacaktır.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLAN ÜCRETLİLER
Aşağıda yazılı ödemelerde ücret sayılır.
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel
kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyeleri,
2- Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurları,
3- Bilirkişiler, resmi arabulucular, eksperler, spor hakemleri ve her türlü yarışma jürisi
üyeleri,
4- Sporcular.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMALAR
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesi eklenen 5 nolu bendine göre "ücretlilerin kendisi,
eşi ve çocuğu için yaptığı Eğitim, Sağlık, Gıda, Giyim ve Kira harcamaları özel gider
indiriminin kapsamına girer.
Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı 176. seri nolu tebliğe göre bu harcamaların neler olduğu ve
harcamaların nitelikleri belirlenmiş durumdadır. Buna göre;

a) Eğitim Giderleri
Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve ders- hanelere eğitim amacıyla yapılan
ödemeler ile kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, özel gider
indirimine esas alınacaktır.
b) Sağlık Giderleri
Ücretlilerin yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil,
fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları özel gider
in- dirimine konu teşkil edecektir.
Ücretlilerin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverence karşılanması halinde, ücretlinin
kendisinin karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olacaktır.
c) Gıda Giderleri
Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması
gerekir. Ancak, içecek giderlerinden; sigara, alkollü içkiler ve bira bu kapsamda
değerlendirilmeyecektir.
Ayrıca, evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için
alınan yem, mama ve sair gıda maddelerine dahil harcamalar gıda giderleri kapsamına
girmeyecek ve özel gider indirimine konu teşkil etmeyecektir.
d) Giyim Giderleri
Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi
giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin
dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekmektedir.
e) Kira Giderleri
İkamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin tamamının anlaşılması gerekir:
Bu uygulamada, kiranın defaten veya birkaç aylık veya yıllık dönemler itibariyle
ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönem belgede
belirtilecektir.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMALARDA ARANACAK
ŞARTLAR
Bu harcamanın özel gider indirimine konu olabilmesi için
1- Harcamaların mutlaka Türkiye'de yapılması,
2- Harcamaların Gelir ve Kurumlar Vergisi'ne tâbi olan mükelleflerden alınan belgelerle
tevsik edilmesi şarttır.
3- Yapılan harcamanın ücretlinin kendisi Medeni Kanun hükümlerine göre aralarında
evlilik bağı kurulmuş eşi ve mükellefle beraber oturan veya mükellef tarafından bakılan
(Nafaka verilerek bakılanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış çocukları tarafından yapılması
ve satın alınan mal ve hizmetleri bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir.
BELGESİ İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Özel gider indirimine konu olan harcamaların Gelir ve Kurumlar Vergisi'ne tâbi olmayan
kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması halinde bu harcamalar özel gider indirimine konu teşkil
etmeyecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde
Kurumlar Vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar özel gider indirimine
konu harcama olarak kabul edilmeyecektir.
Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan istisnalardan yararlanan
kurumlar ile istisna uygulaması öteden beri devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan
harcamalar özel gider indirimine konu olacaktır.
1- Ücretlinin yurt dışında yaptığı eğitim harcamaları, Türkiye'de yapılmadığı için, özel
gider indirimine konu olmayacaktır.
2- Sağlık Bakanlığı'na ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için,
bu hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar özel gider indirimine konu
olmayacaktır.
3- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların Okul Aile Birliği'ne veya Okul Koruma
Derneği'ne yapılan bağışlar da özel gider indirimine konu harcamalar kapsamına
girmemektedir.
4- İçişleri Bakanlığı'na bağlı bazı görevlilere, bir Bakanlık lojmanı tahsis etmiştir. Lojman
kira bedelleri lojmanlardan yararlanan personelin ücretlerinden kesilerek tahsil
edilmektedir. Ücretlilerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan kişi, kurum ve
kuruluşlara ödediği kira bedelleri de özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
5- Tüketim kooperatifi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 7. maddesinin 16 numaralı bendinde
yazılı şartları taşıdığı için, Kurumlar Vergisi'nden muaf bulunmaktadır. Bu kooperatiften
yapılan giyim ve gıda harcamaları, kooperatifin Kurumlar Vergisi mükellefi olmaması (muaf
olması) nedeniyle indirime konu teşkil etmeyecektir.
6- Ordu Yardımlaşma Kurumu 205 sayılı Kuruluş Kanunu'nun 35. maddesine göre Kurumlar
Vergisi'nden muaf olduğundan bu kurum tarafından işletilmekte olan ordu pazarlarında iz
yapılan harcamalar, özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNE KONU OLACAK HARCAMA BELGELERİ
Ücretliler özel gider indirimine konu olan harcamalarını Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik edecektir.
1- Fatura
2- Serbest meslek makbuzu
3- Perakende satış fişi
4- Ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi (Yazar kasa fişi)
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI
1- Ücretlilerin Harcama Belgelerini Biriktirmesi ve İşverene İbra:
Ücretliler , kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak' tan
başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir.
* 01.01.1995 ile 31.12.1995 tarihleri arasındaki toplanan belgelere sıra no su verilerek zarfın
arka tarafı doldurulacaktır.

* Harcamalar; cinsine göre ayrımı yapılacak ve zarfın ön tarafındaki hesaplama tablosu
doldurulacaktır.
Eğer bir belgede birden fazla harcama cinsi varsa en yüksek harcama hangisi ise fişin toplamı
o cins kabul edilerek tasnif yapılacaktır.
Örneğin; süper marketten alınan bir belge ile 700.000.-TL ,gıda, 1.000.000.-TL giyim ve
300.000.-TL kırtasiye malzemesi alınmışsa, bunların toplamı olan 2.000.000.-TL giyim
eşyası olarak dikkate alınacaktır.
Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri özel gider indirimine konu harcama belgelerini,
ertesi takvim yılının 20 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar "Özel Gider İndirimine Ait
Bildirim" ile işverenlerine beyan edeceklerdir.
Bu bildirimde ücretliler, harcamalarının toplam tutarını ve bu tutarın 1 /3'nü hesaplayarak,
göstereceklerdir.
2- İşverenlerce 'Yapılacak İşlemler:
İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine verilen bildirimi ve harcama belgelerini
alacaklardır. İşverenler kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinin geçerli belge
olup olmadığını, harcamanın özel gider indirimi kapsamına girip girmediğini ve harcama
toplamının ve bu toplamın 1 /3'ünün doğru beyan edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.
Ücretlilerin, ücretlerinden hesaplanan Gelir Vergisi üzerinden mahsup edilen bu vergi,
mahsup işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi zorunludur.
İşverenler, kendilerine ibraz edilen özel gider indirimine ait bildirimlerde . yer alan harcama
tutarlarını da dikkate alarak, "Özel Gider İndirimine Ait Bordro"yu Ocak ayı sonuna kadar
düzenlemek zorundadırlar.
Bordro muhteviyatından da görüleceği üzere işverenler, her bir ücretli için, ücretlinin
yararlanacağı Gelir Vergisi farkını ayrı ayrı hesaplamak ve bordroda göstermek zorundadırlar.
Diğer taraftan, işverenler kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini tarh zâman
aşımı süresi içinde saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz
etmek zorundadırlar.
3- Özel Gider İndiriminden Doğan Gelir Vergisi Farkının Ücretlilere Ödenmesi:
İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri özel gider indirimine ait bordroda yer
alan Gelir Vergisi farkını 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin Gelir
Vergisi'nden mahsup edeceklerdir.
Bu mahsup işlemleri, her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup
edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir.
Bu mahsup işlemi için işverenler ücretliler için düzenledikleri ücret bordrosunda,
"Özel Gider İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi" başlığı altında bir sütun
daha açacak ve mahsup ettikleri vergi tutarını bu sütunda göstereceklerdir. Bu sütunda
gösterilen tutar, ücretler üzerinden tevkif suretiyle kesilen Gelir Vergisi'nden mahsup
edilecek ve kalan kısmı muhtasar beyannameyle beyan edilerek ödenecektir.

Bu mahsuba rağmen arta kalan bir tutarın bulunması halinde, bu tutar ücretlilerin müteakip
aylara ait hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilecektir.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
1- Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Özel Gider
İndirimi:
Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler ile ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin
varislerinden bir tanesi 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe kadar
biriktirdikleri özel gider indirimine konu olan harcama belgelerini yukarıda açıklanan
esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
2- Bir İş~erinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak
Çalışmayanlar Hakkında Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılan bir daha ücretli olarak çalışmayan
ücretliler 1 Ocak tarihinden işten ayrıldığı tarihe kadar biriktirdiği harcama belgelerini ilgili
esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
3- İşveren Değiştiren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir
işveren nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait özel gider indirimine
ait bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir.
Ancak, bu ücretliler daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi
matrahını, bu matrahtan kesilen Gelir Vergisi'ni ve bu vergilerin ilgili vergi dairelerine
yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz
etmek zorundadır. En son çalıştığı işveren bu belgeleri de dikkate alarak işlem yapacaktır.
4- Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Özel Gider İndirimi
Uygulaması:
Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverene
özel gider indirimine ait bildirimi vermesi mümkün bulunmaktadır.
Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre
özel gider indirimi uygulayacaktır.
5- Üç Ayda Bir Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde
Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Üç ayda bir muhtasar beyanname veren işverenler, yanlarında çalışan ücretliler için özel
gider indirimi uygulamasını diğer işverenlerde olduğu gibi, 1 Şubat tarihinden itibaren
ödeyecekleri ücretler üzerinden yapacaklardır.
Diğer bir ifade ile bu işverenler, özel gider indiriminden doğan fark vergiyi Kasım, Aralık
ve Ocak aylarına ilişkin ücretlere ait Şubat ayında verecekleri muhtasar beyanname ile
ilgilendirmeyeceklerdir.
Bu işverenler, önceki yılın özel gider indirimine ait vergi farkını Mayıs ayında verecekleri
muhtasar beyanname ile ilgilendireceklerdir.
6- Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 95. maddesinde aynen aşağıdaki hükme yer verilmiştir:

"Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz:
a- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet
erbabı;
b- 16. maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve
hizmetlileri;
c- Maliye Bakanlığı'nca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.
Bunlar gelirlerini, yıllık beyanname ile bildirirler." Ücretlerinden vergi tevkif usulü cari
olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan
ücretlilerde özel gider indirimi bunların yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda oldukları
ücretlilerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre hesaplanarak uygulanacaktır.
' Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık Gelir
Vergisi beyannamesine tevkif suretiyle vergilendirilen ücretleri ile diğer kazanç ve iratlarını
da dahil etmeleri halinde, özel gider indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin
vergi matrahına uygulanacaktır. Bu nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah
kısmı ayrılacaktır.
ÖZEL GİDER İNDİRİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER:
A) Muhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerde:
Gelir Vergisi Kanunu' nun 100. maddesine göre genel bütçeye dahil olan daire ve
müesseseler, yaptıkları Gelir Vergisi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedirler.
(A) Bakanlığında çalışan ücretli (B)'nin 1.1.1995 tarihinden 31.12.1995 tarihine kadar
biriktirdiği 170 adet harcama belgesinde yer alan özel gider indirimine konu hârcamalarının
tutarı 110.850.000.-TL' dır.
Bu ücretli, 20.1.1996 tarihine kadar harcamalarının toplamı olan 110.850.000.-TL' yı, "Özel
Gider İndirimine Ait Bildirim" ile işverenine beyan etmiş ve harcama belgelerini bildirimine
eklemiştir.
İşveren (A) Bakanlığı, ücretlinin kendisine bildirdiği har- cama tutarını da dikkate alarak
"Özel Gider İndirimine Ait Bordro"yu 1996 yılı Ocak ayının sonuna kadar aşağıdaki şekilde
düzenleyecektir.
Ücretli (B)nin 1: 1. 1995-3 i . 12. 1995 tarihleri arasındaki vergi matrahı
toplamı................................................................................................ 104.607, 184.-TL
Ücretli (B)'den 1995 yılı içinde
tevkif suretiyle kesilen Gelir Vergisi .................................................... 26.151.796.-TL
1. 1. 1995 tarihinden itibaren
özel gider indirimine konu olan harcamalarının tutarı .......................... 10.850.000.-TL
Harcamaların özel gider indirimine esas olacak tutarı ............................36.950.000.-TL
(110.850.000 / 3=)

1995 yılı matrahının özel gider
indirimi yapılacak kısmı ................................................................ 36.612.514.-TL
( 104.607. 184 x 35 =)
Özel gider indirimi tutarı ...............................................................36.612.514.-TL
Vergi matrahının özel gider indiriminden
sonra kalan kısmı (yeni matrah) .....................................................67.994.670.-TL
( 104.607. 184 - 36.612. 514=)
Özel gider indirimi düşüldükten sonra
kalan matrahın Gelir Vergisi (Yeni G.V.) .................................... 16.998.668.-TL
Nakden veya hesaben iade edilecek
(26. 151.796 - 16.998.668) ............................................................. 9. 153. 128.-TL
Muhtasar beyanname vermek zorunda olan bu işveren, 9.153.128 lira olarak hesap
edilen Gelir Vergisi farkını, 15.2.1996 tarihinde ödeyeceği ücretli (B)nin ücretinden tevkif
edeceği vergiden mahsup edecektir. Diğer bir ifade ile işveren, 15.2.1996'da ödenecek
ücretten mahsup edilen vergi tutarı kadar ücretli (B)ye daha fazla ücret ödeyecektir. Ücretli
(B)nin 15.2.1996 tarihinde ödenecek ücretinin vergi matrahı üzerinden hesaplanan Gelir
Vergisi'nin 6.750.000 lira olması halinde, bu ücretli bu ayda Gelir Vergisi ödemeyecek, net
ücreti 6.750.000 lira olarak daha fazla ödenecektir. Mahsup işlemi sonunda arta kalan
j9.153:128 - 6.750.000) - 2.403. 128 lira müteakip ayda mahsup edilecektir.
B- Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerde:
(C) anonim şirketinde çalışan ücretli (D)nin 1995 yılında elde ettiği ücretlerinin vergi matrahı
44.160.000 liradır. Bu ücret üzerinden tevkif suretiyle kesilen Gelir Vergisi tutarı 1 1.040.000
liradır.
Bu ücretlinin 1.1.1995 tarihinden 31.12.1995 tarihine kadar yaptığı özel gider indirimine
konu olan harcamalarının tutarı 48.550.000 liradır.
Bu ücretlinin özel gider indirimi bordrosu aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
Ücretli (D)nin 1.1.1995-31.12.1995 tarihleri arasındaki vergi matrahı
toplamı.................................................................................................... 44.160.000.-TL
Ücretli (D)'den 1995 yılı içinde
tevkif suretiyle kesilen Gelir Vergisi ......................................................11.040.000.-TL
1. 1. 1995 tarihinden itibaren
özel gider indirimine konu
olan harcamaların tutarı ............................................................................ 48.550.000.- TL
Harcamaların özel gider indirimine esas olacak tutarı ............................. 16.183.333.-TL
(48.550.000 / 3)
1994 yılı matrahının özel gider indirimi yapılacak kısmı ..........................15.456.000.-TL
(44.160.000 x %35)
Özel gider indirimi tutarı .......................................................................... 15.456.000.-TL
Vergi matrahının özel gider indiriminden sonra kalan kısmı (yeni matrah)
(44. 160.000 - 15.456.000) ........................................................................ 28.704.000.-TL

Özel gider indirimi düşüldükten sonra
kalan matrahın Gelir Vergisi (Yeni G.V.) .................................................. 7. 176.000.-TL
Nakden veya hesaben iade edilecek
gelir vergisi farkı .........................................................................................3.864.000.-TL
( 11 .040. 000 - 7. 176. 000)
Muhtasar beyanname vermek zorunda olan bu işveren, 3.864.000 lira olarak hesap
edilen Gelir Vergisi farkını, 1.2.1996 tarihinden itibaren ücretli (D)'nin ücretinden tevkif
edeceği vergiden mahsup edecektir. Diğer bir ifade ile işveren, 1.2.1996'dan itibaren
ödeyeceği ücretten mahsup edeceği vergi tutarını ücretli (D)'ye o ay içinde nakden
ödeyecektir.
İşveren (C), ücretlinin Şubat ayı ücretinin Gelir Vergisi'nden mahsup ettiği vergiyi, ücret
bordrosunda ayrıca gösterecektir.
Mahsuba rağmen arta kalan kısım, müteakip ayların ücretinden kesilecek vergiden
mahsup edilecektir. Mahsup edilen bu tutar da o ay içinde ücretliye nakden ödenecektir
UYGULAMA SIRASI (RAKAMSIZ)
1-12 aylık vergi matrahını toplayacaksınız, bu meblağ yıllık gelir vergisi matrahınız olacaktır
2- Bulduğunuz yıllık gelir vergisi matrahını %35 ile çarpacaksınız bulunan meblağ
"yıllık vergi matrahından indireceğiniz tutar"dır.
3- Bu indirimi yapabilmeniz için indireceğiniz tutarın 3 katı kadar belge toplayacaksınız.
4- Aylık. olarak kesilen gelir vergilerinin 12 aylık toplamını alacaksınız bu tutar "Yıllık
kesilen gelir vergisi toplamı"dır.
5- Yıllık gelir vergisi matrahından, yıllık vergi matrahından indireceğiniz miktarı
düşeceksiniz. Bu meblağ "yeni vergi matrahı" olacaktır.
6- Yeni vergi matrahını; dilime giren vergi oranı ile çarpacaksınız, Bu "yeni verginiz"
olacaktır.
7- "Yıllık kesilen gelir vergisi toplamından" hesaplanan "yeni vergiyi" çıkardığınız zaman
iade edilecek vergi iadesini" bulursunuz.
AYLIK
NET ÜCRET
ASGARİ ÜCRET
7.500.000.10.000.000.15.000.000.20.000.000.30.000.000.40.000.000.50.000.000.-

TOPLANACAK
BELGE TUTARI
49.482.452.111.764.291.154.040.030.244.414.513.335.774.908.531.063.191.732.681.398.944.374.950.-

İADE ALINACAK
TUTAR
4. 123.538.9.313.691.12.836.669.24.441 .451.34.066.772.61.957.372 .89.369.087.124. 147.313.-

* Asgari ücret 8 AY 4.173.750.-TL, 4 AY 8.460.000.-TL Brüt olarak hesaplanmıştır.
* Net ücretlerin brütü ve gelir vergisi matrahı hesaplanırken TTF kesintisi yapılmamıştır.
* SSK matrahı ve primi, dönemsel olarak yürürlükteki rakamlardan hesaplanmıştır.
* Getirilmesi gereken harcama belgelerinin tamamının getirildiği varsayılmıştır.

TÜRKİYE EKONOMİSİ (GENEL DEGERLENDİRME)
Prof. Dr. Turgay
BERKSOY
Türkiye ekonomisinin bugünkü resmi çekildiğinde ana hatlarıyla aşağıdaki görüntüler elde
edilmektedir:
a) Geçen yılki daralmanın aksine 1995 yılında milli gelirin % 5.9 oranında artması
beklenmektedir. 1994 yılında sabit üretici fiyatlarıyla büyüme hızı % 6.1 iken 1995 yılının
birinci çeyreğinde % - 0.3 ve ikinci çeyreğinde % 12.4 olmuştur. Üçüncü çeyrekte bu oranın
% 8-10 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılın son çeyreğinde ise rakamın üçüncü
çeyrekteki oranın biraz altında olacağı öngörülmektedir.
b) İhracat artış hızındaki düşüşün ve ithalattâki patlamanın etkisiyle dış ticaret açığı 8 milyar
dolar civarına çıkmıştır. 1995 yılının ilk sekiz ayında ihracat 13.5 milyar dolar ve ithalat 21.5
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 1994 yılının aynı döneminde ihracatın 10.7 milyar
ve ithalatın 14.3 milyar dolar olduğu düşünülürse ihracatın % 23.5 ve ithalatın % 50.2
oranında arttığı görülmektedir. Dış ticaret açığı ise % 124.5 oranında artmıştır.
c) IMF' ye verilen 206 trilyon liralık bütçe açığı hedefinin yıl sonunda en az 300 trilyon
liraya çıkması beklenmektedir. Ayrıca seçimlerin yaklaşması nedeniyle çiftçilere, emeklilere,
memurlara ve işçilere popülist kaygılarla verilen sözlerin mali faturası da göz önüne
alındığında bu açığın daha da büyüyeceğini düşünmek yanlış olmasa gerekir.
d) Türkiye ekonomisinin kronik sorunu enflasyon yine gündemdedir. Tüketici fiyat
endeksinin son dönemlerde toptan eşya fiyat endeksinin üzerinde seyrediyor olması iki
noktaya işaret etmektedir. Ekonomi yeniden talep enflasyonu sürecine girmiştir ve kamu
otoriteleri, seçimi düşünerek KİT zamlarını ertelemişlerdir.
e) Eylül 1995 sonu itibariyle iç borç stoku 1.2 katrilyona ulaşmıştır. Borçlanma devletin en
önemli gelir kaynağı haline gelmiştir. 1993 yılında % 12.2 olan Kamu Kesimi Borçlanma
Gereği (KKBG)/Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) rasyorunun 1995 yılında %. 6.7 olması
beklenmekteyse de kamu bütçesinden yapılan faiz ödemelerinin GSMH' ya orânı ters bir
seyir izlemektedir.
(Bakınız TABLO 1). (%)

KKBG/GSMH
Faiz ödemeler/GSMH
Faiz ödemeleri/Konsolide
bütçe gelirleri
Faiz ödemeleri/Vergi gelirleri

1992
10.6
3.7

1993
12.2
5.8

1994
8.1
7.7

1995(*)
6.7
7.9

22.5
28.4

32.4
44. 1

39.6
50.7

42.2
54.6

Kaynak: HM
(*) Tüm değerler gerçekleşme tahminidir.
Bu tablodân da görüldüğü gibi, KKBG düştüğü halde borç faizi ödemelerinin vergi
gelirlerine, konsolide bütçe gelirlerine ve milli gelire oranı son yıllarda yukarı doğru
tırmanmaktadır. Bu gelişmenin bir sonucu olarak kamu otoriteleri, finansman ihtiyaçlarını
daha kısa vadede ve daha yüksek bir faiz oranıyla karşılamak durumundadırlar.

f) Faiz ve kur arbitrajından yararlanmak amacıyla kısa vadede finans piyasalarına giren sıcak
paranın da varlığı dikkate alınırsa son dönemde toplam mevduat içinde Döviz Tevdiat
Hesapları' nın (DTH lerin payının artması daha da önem kazanmaktadır. DTH/TL
mevduat dengesi DTH lehine yeniden bozulma sürecine girmiştir. DTH' lerin toplam mevduat
içindeki payı 20 Ekim 1995 itibariyle % 50.2 olmuştur. Bu durum, kurda son haftalarda
görülen hızlı artışın bir sonucudur. Vadeli TL tasarruflarda görülen hızlı çekiliş, bankaların
mevduat faizlerini hızla artırmalarında rol oynayan amillerden biridir. Ayrıca ister
dışardan gelsin ister iç sıcak para olsun 10 milyar dolarlık bir kaynak % 50 getiri
sağlayabilen faiz-kur arbitrajından istifade etmektedir. Burada sayısal bir örnek vermek
konunun önemini vurgulamak açısından yararlı olacaktır. Örneğin; 1994 yılının Eylül ayı
sonunda 1000 dolarını o günün kuruyla TL' ya çevirerek 35.823.000 TL elde eden bir
yatırımcı, bu parayla yıllık ortalama % 115 getiri oranından Hazine bonosu satın almış
olsaydı bir yıl sonra elindeki miktar 77.020.000.-TL olacaktı. Bu miktar, 30 Ekim 1995
itibariyle 50.803.-TL' lik kurdan dolara çevrilseydi yatırımcının eline 1.516 dolar geçmiş
olurdu. Bu, % 51.6 oranında bir kazanç anlamına gelmektedir. Ancak, doların kendi
ülkesindeki enflasyon oranı bu işlem sırasında göz ardı edilmiştir.
g) Mevduat faizleri de ekonomideki belirsizliğin bir sonucu olarak artış eğilimi içindedir.
Büyük bankalar ortalama % 6, küçük bankalar ise % 15 olmak üzere mevduat faizlerinde
artışa yönelmişlerdir. Bu durumun sanayi üzerindeki etkisi de mutlaka düşünülmelidir.
Özetlemek gerekirse, bugün devletin finansman ihtiyacı tüm makro dengeler üzerinde
negatif etki yapmaktadır. Mevcut borç stokunun kendisi değil, ancak faiz yükü çok yüksek
olduğu için reel kamu harcamaları üzerinde bir baskı mevcuttur. Ayrıca, KKBG ile faiz
ödemeleri arasındaki ters gelişme salt kamu kesimini tasarrufa yönetmenin bir çözüm
olmadığını göstermektedir. Özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT'lerin) 1996
yılı finansman dengesi hedeflerine bakıldığında işletmeci KİT'lerin borçlanma
gereğinde % 100'lük bir artış göze çarpmaktadır. Büyüyen KİT açığının finansmanında iç
borca yönelmek kaçınılmaz olacaktır. (Bakınız TABLO 2).
TABLO 2
İşletmeci KİT'lerin Finansman Dengesi (Cari fiyatlarla, milyar TL)

Toplam gelirler
Toplam giderler
Borçlanma gereği
Kaynak: DPT
(*) Tahmin (**) Hedef

1994
681.597
728.851
-47.254

1995 (*)
991.580
1.046.469
-54.889

1996 (**)
1.440.561
1.550.324
109.762

Bu durumda çözüm gene özelleştirme ve vergi reformu şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek, servetin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak,
sermaye piyasasını geliştirmek, yabancı sermayenin ülkeye girişini sağlamak gibi amaçları
olan özelleştirme uygulamasının KİT'lerin Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki yükünü
hafifletmek ve devlete gelir sağlamak gibi başka fonksiyonları olduğunu da hatırlamak
gereklidir. Vergi reformu ise gerek kamuya sağlam gelir kaynakları sunmanın ve gerekse
mevcut vergi yükünün daha adil dağıtılmasının yegane yoludur. Ayrıca 1 Ocak 1996 tarihi
itibariyle içinde yer alınması beklenen Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin ekonomik hayatında
çok yönlü değişikliklere yol açacağının da bilincinde olmak gereklidir.

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN
KAYITLANMASI
- VERGİLENDİRİLMESİ - I
İslam ÇANKAYA
HÜ. Öğretim Görevlisi
Bu yazı dizimizde Menkul Kıymetlere ilişkin gelirlerin vergilendirilmesi ve Tekdüzen
Muhasebe Sistemine göre kayıtlanması üzerinde duracağız. Öncelikle Menkul Kıymetleri
yakından tanımlamalıyız.
1- MENKUL KIYMET GELİRİNİN TANIMI:
Menkul Kıymet Gelirinin tanımı, bu gelirlerin hangi unsurlardan oluştuğu 193 sayılı
GVK.'nun 75. maddesinde belirtilmiştir.
Söz konusu yasada Menkul Kıymet Geliri;"Sahibinin ticari, zirai veya parayla temsil edilen
değerlerden oluşan sermayesi nedeniyle elde ettiği; faiz, kâr payı, kira vb. gelirlerdir"şeklinde
tanımlanmıştır.(GVK.md. 75)
2- MENKUL KIYMET GELİRİNİN KAPSAMI:
Yasa (GVK.md 75)bu tanımlamayla yetinmemiş, Menkul Kıymet Geliri kapsamına girecek
unsurları tek tek saymıştır. GVK. md. 75'e göre, Menkul Kıymet Geliri sayılacak unsurlar;
* Her türlü hisse senetleri kâr payı getirisi ,
* İştirak hisselerinden doğan kazançlar ,
* Kurumların Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine verilen kâr paylan,
* Kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden (KVK. md. 8'in 1. ve 6. bentlerindeki
istisnalar dışında), önceki Kurum Kazancından hesaplanan Kurumlar Vergisi'nin
indirilmesinden sonra kalan kısım,
* Her nevi tahvil faizleri, Hazine Bonosu faizleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Kamu
Ortaklığı idaresince (KOİ) çıkanları Menkul Kıymetlere ilişkin gelirler,
* Her türlü alacak faizleri ,
* Mevduat faizleri ,
* Hisse senedi ve tahvil kuponlarının satışlarından sağlanan gelirler,
* İştirak hisselerinin henüz gerçekleşmemiş kâr paylarının satışından sağlanan gelirler,
* Senetlerin iskontosu yoluyla sağlânan gelirler,
* Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylan,
* Kâr/zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları,
* Özel finans kurumlarımca ödenen kâr payları,
* Vergi alacağı
* Menkul Kıymetlerin geri alımı taahhüdüyle satımından sağlanan kazançlar. (Repo)
GVK. , yukarıda saydığımız gelir unsurlarını "Menkul Kıymet Geliri" saymıştır.

Ancak yine aynı yasa bu gelir unsurlarının bir ticari faaliyete bağlı olarak ortaya çıkmış
olması durumunda, söz konusu gelirlerin "Ticari Kazanç" kapsamında değerlendirileceklerini
belirtmiştir.
Bu sonuca göre, Menkul Kıymet Gelirinin ticari, zirai veya mesleki faaliyet kapsamı dışında
elde edilmiş olması gerekiyor. Yani ticari, zirai veya mesleki faaliyet kapsamındaki para ya da
nakdi sermaye kullanımı nedeniyle bir gelir elde edilmişse, bu Menkul Kıymet Geliri değil,
duruma göre Ticari, Zirai ya da Mesleki Kazanç sayılacaktır.
ÖRNEK: Vadeli mevduat faiz geliri elde eden;
a. Ticari faaliyetle sürekli uğraşmıyorsa faiz geliri Menkul Kıymet Geliri,
b. Ticari faaliyette bulunuyorsa faiz geliri Ticari Kazanç sayılacak ve Ticari Kazanç
bünyesinde yer alacaktır.
c. Faiz gelirini elde eden işletme "Kurumsa; o faiz geliri Kurum Kazancı bünyesinde yer
alacak ve o bütünlük içerisinde vergilendirilecektir.
3- MENKUL KIYMET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ:
Vergi sistemimiz Menkul Kıymet Gelirinin vergilendirilmesinde;
- Kaynakta vergilendirme,
- Kazanç içinde vergilendirme, yöntemleri öngörmüştür.
3.a- Menkul Kıymet Gelirlerinin Kaynakta Vergilendirilmesi:
Bu yöntemde Menkul Kıymet Gelirleri elde edildiklerinde vergi sorumluları tarafından belli
oranda vergilendirilmekte, geriye kalan tutar geliri elde edene ödenmektedir.
Menkul Kıymet Gelirlerinin kaynakta hangi oranda vergilendirilecekleri GVK. md 94 ve
93/5148 sayılı BKK.la belirlenmiştir. Bu oranlar zaman içerisinde BKK. la indirilmekte ya da
yükseltilmektedir.
Menkul Kıymet Gelirleri vergi sorumlularınca kaynakta vergilendirilmiş olanların daha sonra
bu gelirleri için duruma göre beyanname verme serbestliği yada beyanname verme
zorunlulukları vardır. (GVK. md. 85-86-87)
3.b- Menkul Kıymet Gelirlerinin Ticari Kazanç ya da Kurum Kazancı İçinde Beyan
Yoluyla Vergilendirilmesi:
Yukarıda belirttiğimiz Menkul Kıymet Gelirleri GVK. md.94'e göre vergi sorumlusu
tarafından kaynakta vergilendirilmiş olsa da, bu gelir bir ticari işletme ya da kurum tarafından
elde edilmişse;
Ticari Kazanç ya da Kurum Kazancı: bünyesinde, yıllık Gelir Vergisi ya da Kurumlar
Vergisi Beyannamesi yoluyla vergilendirilmeleri gerekmektedir. (GVK. m. 85-86-87 ve
3946 sayılı yasayla KVK. md. 25)
Ticari ya da Kurum Kazancı bünyesinde vergilendirilecek olan Menkul Kıymetlerden GVK.
md. 94 gereği daha önce vergi sorumluları tarafından yapılan vergi kesintilerinin beyan
üzerinden hesaplanan toplam vergiden indirilmesi gerekiyor.

ÖRNEK: Bir A.Ş. 1995 yılında Menkul Kıymet Geliri elde etmiş, bu gelirinden GVK.
md.94'e göre vergi sorumlusunca vergi ve bu vergi üzerinden Fon Payı kesintisi yapmışsa;
a. AŞ. gelirini Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre brüt tutan üzerinden ilgili "gelir" hesabına
kayıtlayacak
b. Bu gelirini yıl sonunda (31.12.1995) toplam Kurum Kazancı bünyesine aktaracak,
c. 31. 12.1995 tarihinde Kurum Kazancı nedeniyle vergi ve fon payı için karşılık âyıracak,
d. Nisan-96'da toplam Kurum Kazancını KVK. md. 25'e göre vergilendirecek,
e. Toplam Kurumlar Vergisinden Menkul Kıymet Geliri nedeniyle GVK. md. 94'e göre, 1995
yılı içinde vergi sorumlusunca önceden kesilen Gelir Vergisi ve Fon Payı indirecek ödemesi
gereken Kurumlar Vergisini belirleyecektir.
Böylece Menkul Kıymet Gelirlerinin ikinci kez vergilendirilmeleri önlenmiş olunmaktadır.
Şimdi bu açıklamalar doğrultusunda Menkul Kıymet Gelirlerinden yaygın olanları tek tek
ele alıp işleyelim.
4- FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MUHASEBESİ:
Kaynağı ne olursa olsun, vadeli / vadesiz mevduattan elde edilmiş olmasına bakılmaksızın
faiz gelirleri Menkul Kıymet Geliri sayılmıştır. (GVK. md. 75/6-7)
Faizler ister ticari, zirai ve mesleki faaliyet kapsamında, isterse bu kapsam dışında elde
edilmiş olsun, elde edildiklerinde vergilendirilmeleri gerekiyor. (Kaynakta vergilendirme,
GVK. md. 94)
Faiz gelirlerine uygulanacak vergi kesintisi oranı GVK. nda .94/ 8 de belirlenmiştir. Buna
göre;
"B. Mevduat faizlerinden (bankalar dışında kalan tüm mükellef kurumlara ödenenler dahil);
a. Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma
hesaplarına ödenen kâr paylarından % 10
b. Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden % 5 ,
c. Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden % 5, d. Diğerlerinden % 5."
Gerçek Kişiler Açısından:
Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında olmayan faiz gelirleri için yukarıda
belirtilen oranlarda vergi sorumlularınca yapılan vergilendirme, son vergilendirmedir.
(GVK. md. 86-87)
Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yukarıdaki oranlar doğrultusunda yapılan
vergilendirme, son vergilendirme olmayıp faiz geliri Dönem Kârı içinde ve yıllık beyanname
yoluyla ayrıca vergilendirilecektir. (GVK. md. 85-86-87'ye göre). Hesaplanan yıllık
toplam vergiden daha önce vergi sorumlularınca kesilen Gelir Vergisi ve Fon Payı
indirilebilecektir.

Şimdi konuyu bir örnekle tamamlayalım.
ÖRNEK: PIRILTI AŞ. 2.000.000.000 TL.'sini 01.11.1994 tarihinde 3 ay vadeli, % 75 faizli
mevduat hesabına yatırmıştır. Şirketin mevduat faiz geliri dahil 1995 yılı (690) kodlu hesapta
toplanan Kurum Kazancı 1.200.000.000.- TL olsun.
Şimdi bu örneği yıllar düzeyinde ele alıp vergilendirme ve muhasebe kayıtlarını görelim.
4.a- 1994 Yılı Vergilendirme ve Muhasebe İşlemleri:
4. a.1- 01.11.1994 tarihinde açtırılan 3 ay vadeli mevduatın vadesi 31:01. 1995 tarihinde
dolacağından vergi sorumlusu (banka) tarafından yapılacak vergi ve fon payı kesintisi de
ancak faizin elde edilme tarihi olan 31.01.1995 tarihinde yapılabilecektir.
4.a.2- PIRILTI AŞ. 31.12.1994 tarihinde vadeli mevduatın 01.11.1994-31.12.1994
tarihleri arasına ilişkin faiz gelirini Tekdüzen Muhasebe Sistemi gereğince saptayıp
tahakkuk yoluyla 1995 yılında ilgili gelir hesaplarına aktarmak sorumluluğundadır.
Önce 01.11.1994-31.12.1994 tarihleri arasındaki faiz geliri;
01.11. 1994-31.12. 1994
arası faizi =

2.000.000.000 x 60 x 75
(*) 365x100

= 246.575.000 (*)

PIRILTI AŞ. bu faiz gelirini 1994 yılında tahakkuk yoluyla Tekdüzen Muhasebe Sistemine
uygun ilgili gelir hesabına alarak yıl sonunda (690) Kurum Kazancına aktarıp bu bütünlük
içinde vergilendirecektir.
1994 yılı muhasebe kayıtları:
Faiz giderinin kaydı;
31.12.94
181 GELİR TAHAKKUKLARI
246.575.000
00 Faiz Tahakkukları
642 FAİZ GELİRLERİ
246.575.000
00 Mevduat Faizleri
Vadeli mevduatın 1994 yılına ilişkin faizi
/
Yıl sonunda (31.12.1994'de) faiz geliri Kurum Kazancına aktarımı;
31.12.94
642 FAİZ GELİRLERİ
246.575.000
00 Mevduat Faizleri
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
246.575.000
00 Faiz Gelirleri
Faiz gelirlerinin aktarımı
/

(*) Bankalar vadeli mevduat uygulamasında yılı 365 gün, kredi uygulamasındaysa 360
gün olarak işleme almaktadırlar.

246.575.000 TL faiz geliri üzerinden 1994 yılında vergi kesintisi yapılmamıştır. Bu gelir,
1994 yılı Dönem Kân içinde vergilendirilecektir.
4.b- 1995 Yılı Vergilendirme ve Muhasebe İşlemleri:
4.b.1- 31.01. 1995 tarihinde faiz geliri elde edildiğinde;
2.000.000.000 x 91 x 75
Toplam Faiz Geliri = ----------------------------------------------- = 373.972.602
365 x 100
1994 yılında Gelir İşlenen Faiz
= 246:575.000
1995 yılı Faiz Geliri
= 127.397.602
GVK. md. 94/8-b' ye göre,
Gelir Vergisi Stopajı (%5)
= 373.972.602 x % 5
Fon Payı (% 10)
= 18.698.630 x % 10
Toplam Kesinti Tutan
Hesaba aktarılan net faiz tutan
(373.972.602 - 20.568.493)
Bu bilgiler doğrultusunda 31.01. 1995 tarihindeki kayıt;
31.01.95
102 BANKALAR
Vadesiz Hesap
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
00 Gelir Vergisi
18.698.630
01 Fon Payı
1.869.863
181 GELİR TAHAKKUKLARI
00 Faiz Tahakkukları
642 FAİZ GELİRLERİ
00 Mevduat Faizleri
Faiz gelirinin elde edilmesi
/

= 18.698.630
= 1.869.863
= 20.568.493
353.404.109

353.404. 109 00
20.568.493

246.575.000
127.397.602

Böylece faiz geliri 31:01.1995 tarihinde GVK. md. 94/8-b' ye göre, kaynakta vergilendirilmiş
oluyor. (Gelir Vergisi 18.698.630 TL ve Fon Payı 1.869.863 TL)
31.12.1995 tarihinde kaynakta vergilendirilen 127.397.602 TL faiz geliri (690) kodlu
dönemin Kurum Kazancına aktarılacaktır.
31.12.95
642 FAİZ GELİRLERİ
00 Mevduat Faizleri
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
00 Faiz Gelirleri
Faiz gelirlerinin aktarımı
/

127.397.602
127.397.602

Aynı yıl sonunda faiz gelirine ilişkin GVK. md.94/8-b' ye göre, kaynaktan kesilen 18.698.530
TL. Gelir Vergisi ve buna ilişkin 1.869.863 TL Fon Payı Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Uygulaması gereği, 1995 yılına İlişkin Kurum Kazancından hesaplanacak Kurumlar

Vergisinden mahsup edilmek üzere ( 193) kodlu hesaptan (371) kodlu hesaba aktarılacaktır.
Bu işlemi de görelim;
31.12.95
371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN
20.568.493
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ.(-)
00 Gelir Vergisi
18.698.630
01 Fon Payı
1.869.863
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE FONLAR
20.568.493
Gelir Vergisi
18.698.630
01 Fon Payı
1.869.863
1995 yılında mahsup edilecek vergi ve fonlar
/
Ayrıca 31.12.1995 tarihinde içinde 127.397.602 TL faiz gelirinin de bulunduğu toplam
1.200.000.000 TL Kurum Kazancından hareketle Tekdüzen Muhasebe Sistemi gereği Vergi
ve Fon Payı için karşılık ayrılacak, Dönem Net Kârı saptanarak Gelir Tablosu ve Bilançoda
yer alması sağlanacaktır. Nisan-95'de önce Dönem Kârı vergilendirilecek, daha sonra da yıl
içinde kesilen vergi ve fon payı toplamı Kurum kazancı üzerinden hesaplanan toplam
Kurumlar vergisi ve fon payından indirilerek ödenecek tutarlar saptanacaktır.
Örneği sürdürecek olursak;
Kurumlar Vergisi
= 2.400.000.000 x % 25
Fon Payı
= 600.000.000 x % 10
Toplam kurumlar vergisi ve fon payı

= 600.000.000
= 60.000.000
660.000.000

Kesinti yoluyla ödenen vergi ve fonlar
Gelir Vergisi
18.698.630
Fon Payı
1.869.863
Ödenecek vergi ve fon payı

(20.568.493)

639.431.507

Bu uygulamayla mevduat faizine ilişkin 31.01.1995 tarihinde vergi sorumlusunca kaynakta
kesilen Gelir Vergisi ve Fon Payı toplam Kurumlar Vergisi ve Fon Payından indirilmiştir.
Bu işletme kurum değil, şahıs işletmesi yada şahıs şirketi olsaydı; yıl içinde ödenen vergi ve
fonlar yine indirim konusu yapılabilecekti. Ancak faiz geliri ticari, zirai ve serbest meslek
faaliyeti dışında elde edilmiş olsaydı; 31.01.1995 tarihinde GVK. Md. 94/8-b ye göre,
kaynakta vergilendirme işlemi bu Menkul Kıymet Geliri için son vergilendirme sayılacak,
başkaca vergilendirilmeyecekti.

YABANCI VE YERLİ GEMİLERE YAKIT VE KUMANYA
VERİLMESİ İLE MAL VE HİZMET İHRACATI İSTİSNASI
Mehmet Memiş YILMAZER

İst. Gümrükleri Baş Md.
Gümrük Müd.Yrd.
1615 Sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği'nin 1380 ve müteakip maddeleri
yabancı gemilere, yabancı limanlara uğrayan milli gemilere yakıt ve kumanya verilmesini
düzenlemiş olup buna göre; yabancı gemiler (Yabancı bayraklı özel yatlar dahil) ile yabancı
limanlara sefer yapan milli gemilerin, yakıt (her türlü yakacak ve akaryakıtlar) ve yağlayıcı
maddeleri ile kumanyaları (gemi adamları ve yolcuların yiyecek ve içecekleri - Tekel
maddeleri dahil) antrepo ve sundurmalardan veyahut memleket dahilinden verilebilir.
Buralardan verilecek gümrük vergileri ödenmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve
kumanyalardan gümrük vergileri aranmaz. Milli gemilerin bu muaflıktan yararlanmak
için temin ettikleri bu maddeleri, Türkiye'de dış sefere başladığı limandan itibaren sarf ve
kullanmaları gerekir.
Bu amaçla düzenlenecek beyannamelerin ilk sayfasına kırmızı mürekkeple "yakıt veya
kumanya" damgası vurulur. Memleket içinde verilecek milli veya millileşmiş yakıt ve
kumanyalar hakkında çıkış hükümleri uygulanır.
YAKIT VE KUMANYA TALEBİ
Kaptanlar, gemi acenteleri, bunker veya liman bayileri, geminin gideceği yer ve talep ettiği
yakıt miktarını yazılı olarak gümrük idaresine bildirirler. Aynı şekilde talep edilen
kumanyanın cins ve miktarı yazılı olarak gümrük idaresine bildirilir.
Bunker ve liman bayilerinin gümrük idaresine doğrudan başvurarak, gemiye verilecek yağ
ve yakıta ilişkin beyanname tescil ettirebilmeleri için, bu firmaların;
- Anonim veya limited şirket olması,
- Ödenmiş sermayelerin asgari 2 milyar TL olması,
- Her firmanın mülkiyetinde asgari bir adet 200 detveyt ton kapasitede deniz akaryakıt
tankeri bulunması,
- Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır
hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, rüşvet, hırsızlık, irtikâr, ihtilas, kaçakçılık, resmi ihale alım
satımlarına fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma vb. suçlardan dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları. gerekmektedir.
Milli gemiler yabancı limanlardan gelişlerinde, yakıt ve kumanyaları için bir liste
düzenlenerek ilk uğrayacakları yük limanında geminin muayenesini yapacak olan kontrol
memuruna verilip listede yabancı limanlardan alınmış olan kumanyanın cinsi, nevi ve
miktarı ile sefer sırasında sarf ve istihlak edilmiş olan miktarı ve Türkiye'de milli ve
millileşmiş maddelerden veya sundurma ve antrepolardan tedarik edilen yakıt ve
kumanyaların cinsi, nevi, miktarı ve bunlar için evvelce verilmiş beyannamelerin tarihi
ve tescil no su ile gümrük idaresi ile sefer sırasında sarf edilen miktarı gösterilir.

Milli gemilerin yabancı memleketlerden veya Türkiye' deki sundurma ve antrepolardan alınan
yakıt ve kumanyaların vergi ve resim giriş rejimine göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
Vergi ve resimler ilk uğrak limanında ödenmiş ise, kumanya yeri mühür altına alınır. Bu
durumda kumanya yerinin mührü vergi ve resimlerin ödendiği gümrük idaresi tarafından
kaldırılır.
Yabancı ülkelere sefer yapan Türk gemilerinden düzenli seferli olanlarının, yabancı ülkelere
yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları halinde, bu
limandaki bekleme süreleri, yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır.
Yurtdışı seferinden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan
sonra diğer Türk limanlarına beyannamesi tescil edilmiş ihraç yükünü almak üzere boş olarak
hareket etmeleri hali de dış seferin devamı sayılır.
MAL VE HİZMET İHRACATI İSTİSNASI
Yabancı bayraklı gemiler ile uluslararası taşımacılık yapan Türk bayraklı gemilere yapılan su
teslimleri ile ilgili alacaklar gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmemesi halinde KDV ihracat
istisnası uygulanmaz.
3065 sayılı KDV Kanunu'nun 11. maddesi ile ihracat teslimleri KDV'den istisna edilmiştir.
Yabancı bayraklı gemiler ile uluslararası taşıma yapan Türk bayraklı gemilere yapılan su,
akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme teslimlerinde Katma Değer Vergisi ihracat
istisnası uygulanabilmesi için gümrük yönetmeliğinin 1380. maddesi uyarınca gümrük
çıkış beyannamesi tanzim edilmesi ve gümrükçe onaylı fatura bulunması şarttır. Bu belgeler
var ise ayrıca gümrük idaresince onaylı listeye gerek bulunmamaktadır. Buna göre Maliye
Gümrük Bakanlığı' nın 22.01.1993 tarih 79-39/4351 sayılı özelgesine istinaden yabancı
bandralı gemiler ile uluslararası taşımacılık yapan Türk bayraklı gemilere yapılan teslimlere
ilişkin olarak, gümrük çıkış beyannamelerinin açılışına esas olan satış fa- turalarının
gümrük idaresince onaylanmış olması halinde, ayrıca onaylı bir liste aranılmaksızın ihracat
istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
Yabancı bayraklı gemilere yapılan teslimler "yurt dışındaki bir müşteriye" yapılan teslim
niteliğinde uluslararası deniz taşımacılığı yapan yerli gemiler ise "Yurt içinde bulunan bir
firmanın yurt dışında kendi adına müstakilleri faaliyet gösteren şubesi" niteliği taşıdığından
bu gemilere yapılan teslimler KDV Kanunu'nun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri gereğince
ihracat istisnası kapsamına girmektedir. Bu şekilde yabancı bayraklı gemilere mal teslim
edecek olan mükellefler ilgili dönem KDV beyannamelerine;
1- Gümrük yönetmeliğinin 1380 maddesine göre düzenlenip tescil edilen G.Ç.B. aslı veya
noterce onaylı örneği (Acenteler aracılığıyla yapılan teslimlerde acente adına düzenlenerek
tescil edilen gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya noterce onaylı örneği) ;
2- Teslim edilen mallara ait olup, ilgili gümrük idaresince onaylanmış listenin aslı veya
noterce onaylı örneği,
3- Teslimle ilgili G.Ç.B. tarih ve numaralarının yazılı olduğu döviz alım belgesinin aslı veya
ilgili banka şubesinden alınacak onaylı örneği (Acenteler aracılığıyla yapılan teslimlerde
acente adına düzenlenmiş olan ve gümrük çıkış beyannamelerinin tarih ve numaralarının

yazılı olduğu döviz alım belgesinin aslı veya ilgili banka şubesince onaylanmış örneği ile
acentenin malın teslim edildiğini belirten bir taahhüt yazısı ile birlikte ibraz edilecektir.
4-Alış ve Satış belgelerinin(imalatçılarda sadece satış belgelerinin)fotokopileri veya listesini
eklemeleri gerekir.
Uluslararası gemi taşımacılığı yapan yerli gemilere yapılan mal teslimleri için ise döviz alım
belgesi aranmaz.
İstanbul Defterdarlığı' nın 23.06. 1995 tarih 3486 sayılı yazısına göre de, yabancı ve yerli
bayraklı gemilere yaptıkları teslimlerle ilgili olarak, yukarıda belirtilen belgeleri ibraz eden
mükellefler ihracat istisnasından yararlanabilecek, bu belgeleri ibraz edemeyen mükellefler
ise istisna kapsamında işlem yapamayacaktır.

YENİDEN DEĞERLEME
M. Vefa TOROSLU
SM
1. TANIM
Yeniden değerleme, işletme defterlerinde tarihi maliyetler ile kayıtlı olan sabit kıymetler
üzerindeki enflasyonist etkilerin giderilmesidir. Yani bir başka deyişle yeniden değerleme,
sabit kıymetlerin gerçek değerine yükseltilmesi işlemidir.
Yeniden değerleme, işletmelerin enflasyondan kaynaklanan fıktif kârlarının önlenerek,
gerçek kârların tesbit edilmesine olanak sağlar. Bu sayede işletmeler gereksiz vergi yükünden
kurtulur ve sabit kıymetlerin yenilenebilmesi için gerekli fonları oluşturulur.
2.TARİHİ SÜREÇ
Yeniden değerleme, mevzuatımıza 19.02.1963 tarih, 205 Sayılı Kanun ile Vergi Usul
Kanunu'na eklenen Geçici 11. madde ile girmiştir. Bu maddede yeniden değerlemenin
Maliye Bakanlığı'nca yayınlanacak yeniden değerleme oranlan ile yapılacağı
belirtilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığı 1982 yılı sonuna kadar bu oranlan yayınlamadığı için
yeniden değerleme işlerlik kazanmamıştır.
01.01.1983 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 21.01.1983 tarih, 2791 Sayılı Kanun ile
VUK.'unu Geçici 11. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile amortismana tabi
sabit kıymetlerin 31.12.1992 tarihi itibariyle bir defaya mahsus olmak üzere yeniden
değerlemelerinin yapılması sağlanmıştır. Bu değerleme sabit kıymetlerin geçmiş yıllar için
belirlenen katsayılar ile çarpılması suretiyle yapılmıştır.
04.12.1984 tarih, 3094 Sayılı Kanun ile VUK.'nun Geçici 11. Maddesinde değişiklik
yapılarak yeniden değerlemenin 1984 yılından itibaren süreklilik kazanması sağlanmıştır.
23.01. 1987 tarih, 3332 Sayılı Kanun ile 01.01. 1987 tarihinden geçerli olmak üzere
VUK.'nun yeniden değerlemeye ilişkin Geçici 11. Maddesi, Mükerrer 298. Madde haline
getirilmiştir. Halen uygulama bu hükümler çerçevesinde yapılmaktadır.
3. YENİDEN DEĞERLEME İLE İLGİLİ MÜKELLEFLERİN KAPSAMI
VUK.'nun Mükerrer 298. Maddesine göre, bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve
Kurumlar Vergisi Mükellefleri (İmtiyazlı Şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi
şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana dahil iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler
üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap
dönemi sonu itibariyle yeniden değerleyebilirler. Bu bağlamda yeniden değerleme ile ilgili
olarak mükellefleri üç gruba ayırabiliriz:
3.1. Yeniden Değerleme Yapması Zorunlu Mükellefler
V.U.K. 'nun Mükerrer 298. Maddesine göre, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden
değerleme yapmaları zorunludur.
3.2. Yeniden Değerleme Yapamayacak Mükellefler
Yeniden değerleme yapamayacak olan mükellefler şunlardır:
a) İmtiyazlı Şirketler. (1)
b) Dar mükellef durumunda bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri. (2)
c) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler.

d) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı.
e) Zirai işletme hesabı esasına göre kazançları tesbit edilen çiftçiler.
Sermayesinin tamamı Hazineye ait olan İktisadi Devlet Teşekkülleri dışında kalan,
Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayan, kanunla kurulan ve baskın özelliği kamu
hizmeti görmek olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri.
g) Genel ve katma bütçeli idarelere bağlı olarak faaliyette bulunan döner sermayeli kurumlar.
3.3. Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler
Yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler şunlardır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler,
b) Bilanço esasına göre defter tutan ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri,
c) Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri (Anonim Şirketler,
Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler)
d) Kooperatifler.
e) İktisadi Kamu Müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunu'na göre kurulmuş olan ve yabancı ortağı
olan kurumlar.
g) İş ortaklıkları. (3)
Yukarıda belirtilen mükelleflerin işletmelerinde kayıtlı iktisadi kıymetleri yeniden
değerlemeye tabi tutmaları kendi teklerine bırakılmıştır. Dileyen mükellefler
bilançolarında kayıtlı iktisadi kıymetleri yeniden değerleme hükümlerinden
yararlandırmayarak mevcut durumlarını muhafaza edebilirler.
4. YENİDEN DEĞERLEME İLE İLGİLİ SABİT KIYMETLERİN KAPSAMI
VUK' nun Mükerrer 298. Maddesi ve 151 Sıra Nolu VLTK Genel Tebliği uyarınca sabit
kıymetler yeniden değerleme açısından iki gruba ayrılabilir.
4.1. Yeniden Değerleme Kapsamına Girmeyen Sabit Kıymetler
Yeniden değerlemeye tabi tutulamayacak sabit kıymetler şunlardır:
a) Değeri 5.000 TL' sı nı geçmeyen iktisadi kıymetler. Burada 5.000 TL' lık sınır, iktisadi
ve teknik bütünlük içerisinde değerlendirilmelidir.
b) Sabit kıymetlerin aktifleştirildiği hesap dönemindeyiz sonra oluşan kur farkları
c) Sinema filmleri.
d) Alameti farika hakları. (4)
e) Peştemallıklar. (5)
f) Özel maliyet bedelleri.
g) İlk tesis ve taazzuv giderleri.
h) Organizasyon etüt ve arama giderleri.
ı) Yapılmakta olan yatırımlar.
i) Boş arazi ve arsalar.
j) Amortismana tabi olmayan iktisadi kıymetler.
k) Ticari mallar.
l) İtfa süresi dolmuş olan sabit kıymetler.
m) Gayri maddi haklar.
n) İçerikleri, amortisman süreleri ve tutarları itibariyle yukarıda sayılanlara benzeyen diğer
iktisadi kıymetler.
4.2. Yeniden Değerleme yapabilecek Sabit Kıymetler
Prensip itibariyle yukarıda sayılanlar dışında kalan amortismana tabi sabit kıymetler
yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Bu sabit kıymetler şunlardır:

a) Gayri menkuller
b) Gayrimenkullerin mütemmim cüzü ve teferruatı mahiyetinde olup müstakilen
amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler.
c) Tesisat ve makineler.
d) Gemiler ve diğer taşıtlar.
e) Demirbaşlar.
f) Sabit kıymetlerin aktifleştirildiği hesap dönemine kadar oluşan ve maliyete eklenen kur
farkları.
g)İktisadi kıymetlerin aktife girmesinden sonraki yıllarda doğan ve maliyete eklenen
faizler ile gayrimenkullerin genişletilmesi veya kıymetini devamlı olarak artırması amacıyla
yapılan ve maliyete eklenen giderler.
5. YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMA İLKELERİ
5.1. Yeniden Değerleme Yöntemi
Yeniden değerlemeye tabi tutulacak iktisadi kıymetler ile bu kıymetler için geçmiş yıllarda
ayrılmış olan amortismanlar yeniden değerlemenin yapılacağı yıl için tesbit olunan katsayı ile
çarpılmak suretiyle değerlenirler.
5.2. Kısmi Yeniden Değerleme
Yeniden değerleme hakkına sahip olan mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin
bir kısmını veya tamamını yeniden değerlemeye tabi tutabilirler.
5.3. Sabit Kıymetlerin Aktife Giriş Yılında Yeniden Değerleme
Hesap dönemi içinde aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girdiği
dönem yeniden değerleme yapılmaz. Kendilerine özel hesap dönemi belirlenen mükellefler
hesap dönemlerinin başladığı tarihten önce aktiflerine giren, amortismana tabi iktisadi
kıymetleri yeniden değerlemeye tabi tutabilirler.
5.4. Yeniden Değerleme Zamanı
Yeniden değerleme işlemi hesap dönemi sonu itibariyle yapılacaktır. Hesap dönemi
takvim yılı olan mükellefler 31 Aralık tarihi itibariyle, özel hesap dönemi olan mükellefler
hesap döneminin son günü itibariyle amortismana tabi iktisadi kıymetleri için yeniden
değerleme işlemini yapacaklardır.
5.5. Yeniden Değerleme Oranı
Bir hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme
oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre
Devlet istatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları Genel indeksinde meydana gelen
ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayı içinde Resmi
Gazete ile ilan edilir. 5 Aralık 1995 tarihinde 22484 sayılı Resmi Gazetede 1995 yılında
uygulanacak yeniden değerleme oranı % 99.5 olarak yayınlanmıştır.
Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait değerlemede dikkate alınabilir. Yeniden
değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya değerleme oranının düşük
uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin yeniden değerleme
yapılamaz.
Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, yeniden değerleme işlemlerinde özel
hesap döneminin başladığı takvim yılına ait oranı kullanacaklardır.

5.6 4008 Sayılı Kanun' dan Kaynaklanan Özel Durum
4008 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun 315. maddesinde değişiklik yapılarak
amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılacak amortisman oranı % 25'den % 20'ye
indirilmiştir. Yine aynı Kanun ile VUK' na eklenen geçici 18.. madde ile bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler hakkında alındıkları yılda
yürürlükte olan hükümlere göre amortisman ayrılmasına devam olunacağı esası getirilmiştir.
Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerleme işlemine tabi tutabilecek
mükellefler 1.1.1995 tarihinden önce aktife giren sabit kıymetleri için, yeniden değerleme
yapılmadan önceki eski değerleri üzerinden amortisman ayırmaya devam edeceklerdir.
1.1.1995 tarihinden sonra aktife giren sabit kıymetler genel ilkeler çerçevesinde yeniden
değerleme işlemine tabi tutulacak ve bu tutarları üzerinden amortisman ayıracaklardır.
6. DEĞER ARTIŞI
6.1. Tanım
Bilançonun aktifinde kayıtlı iktisadi kıymetler ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış
olan amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait oran ile çarpılarak yapılan
yeniden değerleme sonucunda, bilançonun aktifi pasifine göre daha yüksek bir değere
ulaşacaktır.
Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışı, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
yeniden değerlemeden önceki net bilanço aktif değerlerinin, bu kıymetlere yeniden değerleme
oranının uygulanmasından sonra bulunacak net bilanço, aktif değerinden indirilmek suretiyle
bulunacaktır.
Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte
o kıymetler için ayrılmış amortismanların indirilmesi suretiyle bulunan değeri ifade
etmektedir.
VVK' nun 320. maddesindeki "amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk
uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz"
hükmüne istinaden, net bilanço aktif değerinin hesabında fiilen ayrılmamış veya eksik
ayrılmış amortismanların tam ayrılmış varsayılarak dikkate alınması gerekir.
6.2. Değer Artış Fonu
Yeniden değerleme sonucunda doğacak değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon
hesabında gösterilir. Bu hesap Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde 522- MADDİ DURAN
VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI hesabıdır.
6.3. Değer Artışı ve Amortisman
Amortismana tabi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri
ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dahil olmak üzere bilanço esasına göre defter
tutan Gelir Vergisi mükellefleri, yeniden değerlemenin yapıldığı hesap döneminden itibaren
sabit kıymetleri için, yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilirler. Ancak bina, arsa ve
araziler yeniden değerlemeden önceki değerleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar.
6.4. Değer Artış Fonu'nun Kullanımı
6.4.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde
Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri, bilançolarında kayıtlı
iktisadi kıymetleri ve birikmiş amortismanlarını yeniden değerlemeleri halinde, değerleme

sonucu doğan değer artışını, diledikleri takdirde 522. MADDİ DURAN VARLIKLAR
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI hesabında tutulabilecekleri gibi sermayelerine de
ilave edebilirler. Sermayeye eklenen değer artışları işletmeye eklenmiş kıymet olarak kabul
edilir.
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin değer artış fonlarının sermayeye ilave dışında herhangi bir
nedenle başka bir hesaba devredildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemin yapıldığı
dönemde vergiye tabi tutulurlar.
6.4.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinde
Gelir Vergisi mükellefleri, yeniden değerleme sonucunda oluşan değer artışını, pasifte özel
bir fon hesabında tutacaklardır. Bu fonlar başka bir hesaba aktarılması veya sermayeye ilave
edilmesi halinde işletmeden çekilen değer olarak kabul edilip, bu işlemin yapıldığı dönemde
vergiye tabi tutulurlar.
7. YENİDEN DEĞERLEMENİN KAYITLARDA GÖSTERİLMESİ
Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ile
bunların hesap şekilleri, yeniden değerleme yapan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
amortisman kayıtlarında ayrıntılı olarak gösterilir.
Buna göre;
a) Amortisman defteri veya amortisman cetvellerinden yararlanmak suretiyle, yeniden
değerleme sırasında bilançonun aktifinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin her
birinin aktife girdiği hesap dönemi ile bu kıymetler üzerinden değerlemenin yapıldığı
tarihe kadar ayrılan ve ayrılmış sayılan amortismanlar ayrı ayrı tesbit edilecektir.
b) Yeniden değerleme yapılacak yıla ait oranın uygulanmasından sonra her iktisadi
kıymetin ve amortismanın yeni değerleri gösterilecektir.
c) Yeniden değerlendirilen iktisadi kıymetler ve amortismanları ayrı ayrı ele alınarak
değerlemeden önceki ve değerlemeden sonraki net bilanço aktif değerleri hesaplanacaktır.
d) Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra her iktisadi kıymete ait değer artışları ile
toplam değer artışı bulunarak envanter defterinin ayrı bir sahifesine kaydedilecektir.
Yeniden değerlendirilen iktisadi kıymetlerin, amortisman kayıtlarında aşağıda belirtilen
şekilde gösterilmesi gerekmektedir:
1- İktisadi kıymetin cinsi.
2- Aktife giriş tarihi.
3- Aktife giriş değeri.
4- Amortisman oranı.
5- Birikmiş amortisman tutan. (ayrılmış sayılanlar dahil edilecek)
6- Yeniden değerlemeden önceki net bilanço aktif değeri.
7- Yeniden değerleme katsayısı.
8- İktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeden sonra bulunacak değeri.
9- Birikmiş amortismanların yeniden değerlemeden sonraki değeri.
10- Yeniden değerlemeden sonraki net bilanço aktif değeri.
11- Değer artışı.
8. YENİDEN DEĞERLENEN İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞI
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulduktan sonra satışı
halinde, satılan iktisadi kıymetlere isabet eden değer artışlarının aynen amortismanlar gibi
işleme tabi tutulması gerekmektedir.

Yeniden değerleme sonucu doğan değer artışlarının bilançonun pasifinde özel bir fon
hesabında muhafaza halinde, fonda tutulan miktardan satılan iktisadi kıymete düşen kısım,
satıştan doğan kâr veya zararın tespitinde birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.
Sermayeye ilave edilen değer artışları ise satış kâr ve zararının tespitinde dikkate
alınmayacaktır.
9- YENİDEN DEĞERLEME MUHASEBESİ
9.1. Yeniden Değerleme İle İlgili Hesaplar
Tek düzen hesap planı çerçevesinde yeniden değerleme işlemi ile ilgili hesaplar şunlardır:
9.1.1. 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için; yeraltında veya
yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, park, köprü, tünel, bölme, sarnıç, iskele vb. yapıların
izlendiği hesaptır.
9.1.2. 252 BİNALAR
Bu hesap, işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.
9.1.3. 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçta
kullanılan taşıma gereçlerinin (Konveyor, Forklift vb.) izlendiği hesaptır. Bu hesap, kullanım
amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir.
9.1.4. 254 TAŞITLAR
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe
hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu hesapta izlenir. Ancak,
ulaştırma sektöründe ana üretimde kullanılan taşıt araçlarının toplam tutarı, bilanço
dipnotlarında gösterilir.
9.1.5. 255 DEMİRBAŞLAR
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile
döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır. Maddi
duran varlıklar hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan,
devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise, alacak kaydı ile hesaplardan çıkarılır.
9.1.6. 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde
tanımlanmayan diğer maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır. Maddi durân varlıklar
hesaplan satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan, devredilen,
kullanma yeteneğini kaybedenler ise, alacak kaydı ile hesaplardan çıkarılır.
9.1.7. 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Maddi duran varlık bedellerinin, kullanabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilmesini
sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; satılan,
devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da
alacak kaydedilir.

9.1.8. 522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlenmesinden oluşan
değer artışlarının izlendiği hesaptır.
Yeniden değerleme net değer artışı ilgili hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda bu hesaba
borç kaydedilir.
9.2. Değer Artışının Muhasebeleştirilmesi
/
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR
253 MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
/
Değerleme sonrası aktif değeri ile değerleme öncesi aktif değeri arasındaki fark 251, 252,
253, 254, 255, 256 nolu hesapların borcuna kaydedilir. Değerleme sonrası birikmiş
amortisman ile değerleme öncesi birikmiş amortisman arasındaki fark 257 nolu hesabın
alacağına kaydedilir. Değerleme sonrası net bilanço aktif değeri ile değerleme öncesi net
bilanço aktif değeri arasındaki fark da 522 hesabın alacağına kaydedilir.
9.3. Amortismanların Muhasebeleştirilmesi
/
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
740 HİZMET ÜRETİM MALIYETİ
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
/
Değerleme sonrası aktif değerinin, o sabit kıymete ait amortisman oranı ile çarpılması sonucu
bulunan tutar 730, 740, 750, 760, 770 nolu hesapların borcuna, 257 nolu hesabın alacağına
kaydedilir. Sadece bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki değerleri üzerinden
amortismana tabi tutulurlar.
9.4. Satılan Yeniden Değerlenmiş Sabit Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi
/
100 KASA
102 BANKALAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR
253 MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
/
Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ve değer artış fonu sermayeye ilave edilmemiş veya
herhangi bir şekilde işletmeden çekilmemiş olan sabit kıymetler satıldığında satış bedeli 100,
102 hesapların borcuna, o sabit kıymete ait birikmiş amortismanlar 257 hesabın borcuna, yine
o sabit kıymete ait değer artış fonu 522 hesabin borcuna kaydedilir. Sabit kıymetin aktif
değeri 251, 252, 253, 254, 255, 256 hesapların alacağına kaydedilir.
Satış işlemi sonucu kâr elde edilmiş ise kâr tutan 679 nolu hesabın alacağına, zarar elde
edilmiş ise zarar tutarı 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GIDER VE ZARARLAR hesabının
borcuna kaydedilir.
10. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖRNEK
1993 yılında aktife giren bir makine için 1994 yılına ait yeniden değerleme tablosu
oluşturularak yeniden değerlemeye ve amortismana ilişkin yevmiye kayıtları gösterilmiştir.
Daha sonra bu makinenin 1995 yılı içerisinde 5.000.000.-TL' sına satıldığı varsayılmış ve
bununla ilgili yevmiye kaydı gösterilmiştir.
31.12.1994
253 MAKİNE TESİS
VE CİHAZLAR
4.304.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR (-)
1.107.600
522 MDV YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI
3.196.400
Makine 'ye ilişkin yeniden değerleme işlemi
/
31.12.1994
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730.6 Amortisman Giderleri
2.076.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR (-)
2.076.000
Makine' ye ilişkin 1994 yılı amortismanları
/
01.04.1995
100 KASA
5.000.000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR (-)
4. 183.600
522 MDV YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI
3. 196.400
253 MAKİNE TESİS
VE CİHAZLAR
8.304.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
GELİR VE ARLAR
4.076.000
Makine' nin satışı
/
11. YENİDEN DEĞERLEMENİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİKİ
Yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin VUK' nun Mükerrer 298. Maddesine
göre yaptıkları yeniden değerleme

işlemlerini, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu'nun 2 sıra nolu Genel Tebliği'ne göre Yeminli Mali Müşavirlere tasdik
ettirmeleri gerekmektedir.
Yeniden değerlemeye tabi tutulan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tutan, 13 sıra nolu
Genel Tebliği ile belirtilen 15.000.000.000 TL sınırını aşan mükelleflerin yeniden
değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayırabilmeleri için yeniden değerleme
işlemlerinin Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilmesi gerekir.
Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artış fonunun Kurumlar Vergisi mükellefleri
tarafından sermayeye eklenmesi halinde değer artış fonunun tutarına bakılmaksızın fonun
hesaplama işlemleri ve fonun sermayeye eklenmesi işlemlerinin Yeminli Mali Müşavirler
tarafından tasdik edilmesi gerekir.
Yeminli Mali Müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan
sorumludurlar. Yeminli Mali Müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyana
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumlu olurlar.
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu'nun 18 sıra nolu Genel Tebliği'ne göre yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi
beyannamelerini ve bunların eki mali tabloları Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirecek olan
mükelleflerin ayrıca yeniden değerleme işlemleri için yeminli mali müşavir raporuna ihtiyaç
yoktur.
DİPNOTLAR
1) İmtiyazlı Şirketler, meydana getirdikleri tesisatı, imtiyaz süresinden sonra bedelsiz
olarak devlete veya devletçe uygun görülecek bir teşebbüse veya belediyeye devretmesi
imtiyazname ile kararlaştırılmış şirketlerdir.
2) Dar Mükellefler, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanuni ve iş
merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayan kurumlardır.
3) İş Ortaklıkları, belirli bir işin birlikte yapılmasını taahhüt eden kuruluşlardır.
4) Alameti Farika, bir ticari eşyanın belli bir işletmede yapıldığını veya bir işletmece satışa
çıkarıldığını göstermeye yarayan ve o eşya üzerine konulan ayırıcı işaret ve yazılardır.
5) Peştemallık, başkasına devredilen veya kiralanan ticari işletmeler için yeri, ünü ve
manevi değerinden dolayı ödenen paradır.

GEÇİCİ VERGİNİN TEKDÜZEN HESAP SISTEMİNDE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yakup SELVİ- Fatih YILMAZ
İ.Ü.İ.F. Muhasebe Ana bilim Dalı
Araştırma Görevlileri

1. GİRİŞ
"Geçici Vergi", 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na 3505 sayılı Kanunun 15. maddesi ile
eklenen mükerrer 120. maddede düzenlenerek 1.1.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir. Yasa gereği hesaplanan geçici vergi tutarının ve taksit ödemelerinin Tekdüzen
Hesap Planı(1) çerçevesinde muhasebeleştirilmesi konusunda uygulamada başlıca iki
görüş oluşmuştur. Bu çalışmamızda bu iki görüş tanıtılacak ve analiz edilecektir.
2. GEÇİCİ VERGİNİN (Peşin Vergi) TANIMI
93 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesi ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun mükerrer 40. maddesi gereği geçici vergi ödenmektedir. İlgili maddelere göre
gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, cari
vergilendirme döneminin Gelir Vergisi'ne mahsup edilmek üzere ve Kurumlar Vergisi
mükellefleri de cari dönemin Kurumlar Vergisine mahsup edilmek üzere, bu vergiyi öderler.
Geçici vergi tutarı içinde bulunulan yılda verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan
Gelir Vergisi' nin ticari ve mesleki kazanca (Gelir Vergisi Kanunu'nun 42.. maddesi(2)
kapsamına giren kazançları elde edenlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu
işlerden sağladıkları kazançlar hariç) isabet eden kısmının % 50'sidir. Bakanlar Kurulu bu
oranı % 100'e kadar arttırmaya veya % 25'e kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 1995 yılında
geçici vergi oranı Gelir Vergisi mükellefleri için % 50 ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için
% 70 olarak tespit edilmiştir. Geçici vergi, Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve
yıllık Gelir Vergisi ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirilir. Geçici verginin ilk taksidi yıllık
beyannamenin verildiği Mart ayında, diğer taksitleri ise her ayın 20'inci günü akşamına kadar
olmak üzere 12 eşit taksitle ödenir. Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise ilk taksit,
beyannamenin verildiği Nisan ayında ödenir ve diğer taksitler ise her ayın yirminci günü
akşamına kadar olmak üzere 12 eşit taksitte ödenir.
Kurumlar da dahil olmak üzere, mükellefler dilerlerse, ilgili hesap döneminde üçer aylık
bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazançlarının % 25'ini geçici vergi olarak öderler.
Bu usulde hesaplanan geçici vergi üçer aylık dönemleri takip eden ayın yirminci günü
akşamına kadar Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan
edilir ve aynı süre içinde ödenir. Bu usulü seçen mükellefler hakkında ikinci fıkra hükümleri
uygulanmaz. Bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden dönemezler.
Yapılan vergi denetimi sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin eksik beyan
edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re' sen veya ikmalen geçici vergi
tarh edilir. Ancak, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin aslı
aranmaz, bu vergiye gecikme faizi ve ceza uygulanır.

Bir önceki takvim yılında tahakkuk eden geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan
Gelir Vergisi'nden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, içinde bulunulan yıla ilişkin
olarak ödenecek geçici vergiye, artan kısmı ise diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu
mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, mükellefin o yıl sonuna kadar yazılı olarak talep
etmesi halinde kendisine ret ve iade edilir.
Mükellef, işini bırakması halinde, işini bıraktığı ayı takip eden aylara ilişkin vergi taksitlerini
ödemez. Hesaplanmış olan yıllık geçici vergi tutarı ile işin bırakıldığı aya kadar (bu ay dahil)
olan tutarı arasındaki fark, vergi dairesince terkin edilir.
3. GEÇİCİ VERGİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
İlgili G.V.ve K.V. mevzuatlarına göre hesaplanan yıllık geçici vergi tutarı ve taksitlerinin
ödenmesine ilişkin uygulamada başlıca iki muhasebeleştirme görüşü bulunmaktadır. Bu iki
görüş kısaca özetlenecek olursa;
Birinci görüşe göre, hesaplanan yıllık geçici vergi tutarı kadar 193 numaralı "Peşin Ödenen
Vergiler ve Fonlar Hesabı"na borç ve 360 numaralı "Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı"na da
alacak kaydı yapılmaktadır. Böylece işletmeye, toplam yıllık geçici vergi tutan kadar borç
tahakkuk ettirilmektedir. Her ay geçici vergi taksit ödemeleri yapıldıkça da, ödenen taksit
tutan kadar 360 numaralı "ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı"na borç ve 100 numaralı "Kasa
Hesabı"na da alacak kaydı yapılmaktadır. Bu kayıt sonrasında da işletmeye tahakkuk ettirilen
vergi borcu, ödenen taksit tutan kadar azaltılmaktadır. Dönem sonuna gelindiğinde 193
numaralı "Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı"; ilgili hesaba alacak ve 371 numaralı
"Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı"na borç kaydı
yapılarak kapatılmaktadır. İşletmenin yıl sonu bilançosunda ise; 371 numaralı hesap, yıllık
toplam geçici vergi tutan kadar borç bakiyesi ve 360 numaralı hesap da, yıllık toplam geçici
vergi tutan ile o yıl içinde ödenen vergi taksitlerinin toplam tutan arasındaki fark kadar alacak
bakiyesi ile gözükmektedir.
Takip eden yıl içinde de, kalan geçici vergi taksitleri ödendikçe 360 numaralı "Ödenecek
Vergi ve Fonlar Hesabı"na borç kaydedilmektedir.
İkinci görüşe göre, yıllık geçici vergi tutarının hesaplanması aşamasında herhangi bir kayıt
yapılmamaktadır. Her ay geçici vergi taksitleri ödendikçe, ödenen taksit tutarı kadar 193
numaralı "Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı"na borç ve 100 numaralı "Kasa
Hesabı"na alacak kaydı yapılmaktadır. Bu kayıtlar sonucu, işletmeye herhangi bir vergi
borcu tahakkuk ettirilmemekte ve ödenen vergi taksitleri toplamı kadar da işletme devlete
karşı alacaklandırılmış olmaktadır. Dönem sonunda o yıl içinde ödenen vergi taksitlerinin
toplam tutarı kadar borç bakiyesi ile gözüken 193 numaralı "Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Hesabı" ilgili hesaba alacak ve 371 numaralı "Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
Yükümlülükleri Hesabı"na borç kaydı yapılarak kapatılmaktadır.
Bu görüşe göre, takip eden yıl içinde, kalan geçici vergi taksitleri ödendikçe 193 numaralı
"Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı"na borç kaydedilmektedir. Yılın Gelir Vergisi
beyannamesi düzenlendikten sonra da 193 numaralı "Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Hesabı"; ilgili hesaba alacak ve 371 numaralı "Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
Yükümlülükleri Hesabı"na borç kaydı yapılarak kapatılmaktadır.
Ancak, yukarıda görüşlerden hangisi uygulanırsa uygulansın Tebliğde (3) belirtildiği üzere
193 numaralı "Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı"ndan 371 numaralı "Dönem Kârının

Peşin ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı"na aktarılacak olan tutar 370 numaralı
"Dönem Kân Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları Hesabi"nın tutarından
fazla olamayacaktır. Eğer fazlalık olursa, fazla olan tutar 193 numaralı hesapta kalmaya
devam edecektir.
4. ÖRNEK
ABC İşletmesi'nin (Gelir Vergisi mükellefi) 1994 yılına ilişkin hesaplanan Gelir Vergisi
tutarının 24.000.000.-TL olduğunu varsayalım. İlgili mevzuata göre bu mükellefin toplam
yıllık geçici vergi tutarı 12.000.000.-TL olacaktır. İşletme, 1995 yılı Mart ayından başlamak
üzere 12 ay boyunca, aylık 1.000.000.-TL geçici vergi taksitlerini ödeyecektir.
Yukarıda tanımladığımız birinci görüşe göre yapılacak olan kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır:
* 1995 yılı Mart ayında 1994 yılına ait Gelir Vergisi beyannamesi verildikten sonra, 1995
yılı için hesaplanan yıllık geçici vergi tutarı için aşağıdaki kayıt yapılır
Mart 1995
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HES.
12.000.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HES.
12.000.000.
/ /
* Geçici vergi taksitlerinin ödemesi yapıldıkça da aşağıdaki kayıt yapılır:
Mart 1995
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HES.
1.000.000
100. KASA HES.
1.000.000
/ /
* Dönem sonunda bilançonun hazırlanması esnasında da aşağıdaki kayıt yapılır;
31 Aralık 1995
371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HES.
12.000.000.
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE
FONLAR HES.
12.000.000.
/ /
* 1996 yılında kalan geçici vergi taksitlerinin ödemesi yapıldıkça da aşağıdaki kayıt yapılır:
Ocak/Şubat 1996
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HES.
1.000.000
100 KASA HES.
1.000.000.
/ /
İkinci görüşe göre yapılacak olan kayıtlar ise aşağıdaki gibi olacaktır:
* 1995 yılı Mart ayında 1994 yılına ait Gelir Vergisi beyannamesi verildikten sonra, 1995
yılı için hesaplanan yıllık geçici vergi tutarı için herhangi bir kayıt yapılmaz.
* 1995 yılı içinde geçici vergi taksitlerinin ödemesi yapıldıkça aşağıdaki kayıt yapılır:
Mart 1995
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON HES.
1.000.000.
100 KASA HES.
1.000.000.
/ /
* Dönem sonunda bilançonun hazırlanması esnasında da aşağıdaki kayıt yapılır:
31 Aralık 1995

371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HES.
10.000.000.
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON HES.
10.000.000.
/ /
* 1996 yılında kalan geçici vergi taksitlerinin ödemesi yapıldıkça da aşağıdaki gibi kayıt
yapılır:
/ /
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE
FONLAR HES.
1.000.000.
100 KASA HES.
1.000.000.
/ /
* 1994 yılında, 1995 yılının Gelir Vergisi beyannamesi verilirken de aşağıdaki kayıt yapılır:
/ /
371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HES.
2.000.000.
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HES.
2.000.000
/ /
5. GÖRÜŞLERİN ANALİZİ
Muhasebede "gerçekleşme" ya da "tahakkuk" terimleri geçmiş zaman ve şimdiki zamanı
ilgilendirir. Gelecek zamanı esas alan olaylar bu terimlere konu edilemez. Muhasebedeki
"tahakkuk ilkesinde tahsilatın ve ödemelerin yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın gelirin
hak edildiği, giderini ise katlanıldığı, başka bir ifadeyle gelir ve giderin gerçekleştiği
muhasebe döneminde meydana geldiği kabul edilir(4). Bu sebeple, tahakkuk ilkesinin özü,
dönemin gelir ve giderlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırmada nakit hareketlerinin
ne zaman ve nasıl olduğu önem taşımamaktadır(5). Bu ilke doğrultusunda, peşin verginin
muhasebeleştirilmesine ilişkin birinci görüş bizce sakıncalıdır. Çünkü, Geçici Vergi
Ödemeleri gelecek dönemde elde edilecek kârın vergisine mahsuben yapılan ödemeler
olup, ortada gerçekleşen bir kâr olmadığı için vergi borcu da yoktur. Oysa yukarıdaki birinci
görüşe göre, Mart ayında, gelecek yıla ait hesaplanan yıllık toplam geçici vergi tutan için
yapılan kayıtla, gelecek zamana ilişkin olarak henüz gerçekleşmemiş bir kâr için vergi borcu
kaydı yapılmaktadır. Böylesi bir kayıt da, tahakkuk ilkesine ters düşmektedir.
Eğer geçici verginin muhasebeleştirilmesine ilişkin birinci görüş işletmede esas alınacak
olursa, leasing yolu ile kiralamalarda, leasing şirketi ile yapılan sözleşmedeki toplam
tutan aşağıdaki gibi kayıt etmek gerecektir:
/ /
180 / 280 GELECEK AYLARA/
YILLARA AİT GİDER
86.000.000
381 /481 GİDER TAHAKKUKLARI HES.
86.000.000
/ /
Kiralama işlemlerinde de; bir işyerinin aylığı 1 milyon TL'den 24 aylığına kiralandığı ve kira
ödemelerinin her ay yapılacağı bir durumda, sözleşmenin yapıldığı tarihte 24 aylık kiraya
ilişkin aşağıdaki gibidir kayıt yapmak gerekecektir:
/ /
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HES.
12.000.000.
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HES.
12.000.000.
381 GİDER TAHAKKUKLARI HES.
12.000.000.

481 GİDER TAHAKKUKLARI HES.
12.000.000.
/ /
Faiz gelirinde ise; bankada 1 yıl vadeli mevduat hesabı açtırıldığında bu tarihte vade
sonunda alınacak faizin de aşağıdaki gibi kaydedilmesi gerekecektir:
/ /
181 GELÎR TAHAKKUKLARI HES.
5.000.000.
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HES.
5.000.000.
/ /
Bu kayıtların hepsi de tahakkuk ilkesine ters düşmektedir. Dolayısıyla geçici verginin
muhasebeleştirilmesine ilişkin birinci görüş de tahakkuk ilkesine aykırıdır. Ayrıca, bu tür
kayıtlar bilançonun aktif ve pasifini suni olarak şişirecektir.
Tahakkuk ilkesine göre, yukarıda verilen üç örnekte de giderler ve gelir gerçekleştikçe
(ödemenin veya tahsilatın yapılmasına göre değil) kaydedilmelidir. Geçici verginin
muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci görüşe göre kayıtlar bu şekilde yapıldığından ikinci
görüş tahakkuk ilkesine uygundur. İkinci görüşün uygulanması sonucunda bilançonun aktif
ve pasifi gerçek rakamları gösterecektir. Ancak 31.12.19~ tarihli bilançoda kalan geçici
vergi taksitleri istenirse bir dipnotta belirtilebilir.
Birinci görüşü sakıncalı yapan ikinci unsur, 193 numaralı hesabın işleyişi ile ilgilidir. Birinci
görüşte bu hesap borçlandırılırken 360 numaralı
hesap alacaklandırılmaktadır.
Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde 193 numaralı hesabın işleyişi açıkça
belirtilmiştir. Ödeme yapıldıkça bu hesap borçlandırılır. Dolayısıyla ödeme yapmadan 193
numaralı hesabı borçlandırmak tebliğe (6) aykırı olacaktır.
Bu görüşü sakıncalı yapan bir diğer nokta daha vardır. O da, vergi mevzuatındaki
mükellefiyetin sona ermesine ilişkindir. Şöyle ki; A işletmesi 1994 yılında faaliyete
başlamış ve 1994 yılında elde ettiği kazancın vergisini de 1995 yılında ödemiş olsun. Ayrıca
1996 yılında beyan edilecek olan 1995 yılı kârının vergisine mahsuben 1995 yılı içinde geçici
vergi de ödemiş olsun. Eğer bu işletme 1995 yılının Eylül ayında kapanırsa ne olacaktır? İlgili
vergi mevzuatı (7) gereği "mükellef, işini bırakması halinde, işini bıraktığı ayı takip eden
aylara ilişkin vergi taksitlerini ödemez." Dolayısıyla işletme Eylül ayından sonra Geçici
Vergi taksitlerini ödemeyecektir ve böylesi bir borç yoktur. Oysa işletmenin kayıtlarında
Eylül ayından sonraki aylar için de "360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI"nın
bakiyesi kadar bir vergi borcu yükü gözükecektir. Bu da birinci görüşün bir diğer aksak
tarafıdır.
Ayrıca birinci görüş doğrultusunda yapılan muhasebe kayıtlan sonucunda, yıl sonu
bilançosunda 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hesabının bakiyesi 12.000.000.-TL olarak yer alacaktır. Oysa 1995
yılı içinde yapılan ödemeler toplamı (Mart'tan Aralık ayı sonuna kadar) 10.000.000.-TL' dır.
2.000.000.-TLlik vergi taksitleri ödenmediği halde ödenmiş gibi gözükmektedir.
6. SONUÇ
Geçici verginin tekdüzen hesap sisteminde muhasebeleştirilmesi ödeme yapıldıkça
olmalıdır. Birinci görüş, muhasebede tahakkuk ilkesine ve tekdüzen hesap sisteminde
belirtilen hesapların işleyişine aykırı oluşu ve de bilançoyu suni olarak şişirdiğinden dolayı,
uygun değildir. Yukarıda belirtilen görüşlerden ikincisi kanaatimizce muhasebede tahakkuk
ilkesine ve tekdüzen hesap sistemine daha uygundur.
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