1 MART MUHASEBE GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
...Biz altı yıldır bu düşünceyle yatıp, kalktık.
Çocuklarımıza;büyüyünce muhasebeci olacağım
diyecekleri günler için uğraş verdik. Umut ediyorum
bu günleri göreceğiz.
Altı yılda görev yapmış, yapmakta olan Oda Organları
ile isimsiz emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür
ediyorum. Bu başarı sizlerindir.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Bildiğiniz gibi 3568 sayılı yasamızın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih “Muhasebe Haftası”
olarak kutlanıyordu. Haziran ayında etkinliklerin sönük geçmesi nedeniyle meslek yasamızın
TBMM’ne sevk edildiği tarih olan 1 Mart’ı “Muhasebe Günü” olarak kutlamaya 1994 yılında
Sakarya’da yapılan Oda Başkanları toplantısında karar verilmiştir.
1. kilometre taşı olarak kabul ettiğimiz Meslek yasamızın yürürlüğe girmesinden bu yana dolu
dolu 6 yıl geçti. İlk beş yıl;gerek Odalarımız gerekse TÜRMOB geçici maddelerden hak elde
edenlerin mesleğe girişi ile altyapı çalışmalarıyla uğraşarak geçti.
Bu altı yılda;
Mesleğimizin kimlik kazanmasıyla ilgili önemli diğer kilometre taşları elde edildi. Nelerdi
bunlar;
2. Kilometre taşı;Tekdüzen uygulama tebliği,
3. Kilometre taşı; Vergi beyannamelerinin meslek mensuplarımızca imzalama zorunluluğu,
4. Kilometre taşı;Meslek mensuplarımızın para toplayıp yatırmasını yasaklayan mesleki karar,
Bu altı yılda mesleğimizin kimlik kazanmasını engelleyecek önemli fırtınalar yaşandı. Bunlar;
Birincisi; İşletme Yönetim Merkezleri,
İkincisi; Esnaf odalarının kendi bünyelerinde muhasebe büroları oluşturma talebi,
Yine bu altı yılda; meslek mücadelesine önderlik edip aramızdan ayrılanlar oldu .Prof. Dr. Latif
ÇAKICI, Nejat KOYUNCU, Erkin BALABAN ve onlarca arkadaşımız. Hepsini rahmetle
anıyoruz.
Odamız, bu altı yılda kurumsallaşma ile ilgili önemli adımlar atmıştır. Bunları kısaca sayacak
olursak;

PANELLER:










Atatürk ve Ekonomi
3568 Sayılı Meslek Yasası
Anayasada Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzenlenmesi
Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Toplumdaki Yeri
Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Geleneklerin Oluşturulması
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Ekonomideki Yeri
Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Türk Ekonomisine Getireceği Katkılar
Özelleştirme ve Demokratikleşme
Kayıt dışı Ekonominin Toplumsal Boyutları



Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor,1996 Başında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SEMPOZYUMLAR:



Türkiye’nin Ekonomik ve Toplumsal Gelişmesinde Verginin Önemi,Bugünkü Konumu
ve Çözüm Önerileri
1.Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu

FORUMLAR
 Vergi İdaresi ile Meslek Mensubu Arasındaki İlişkiler
 Mali İdare ve Meslek Mensuplarının Sorunları
 1 ve 2 Nolu Tebliğler
 Yeni Beyanname Uygulamaları ve İdarenin İyileştirilmesi
 Bağımlı Çalışanlar Mesleki Sorunlar Toplantısı
SEMİNERLER VE KURSLAR






32 kez Seminer
10 kez SMMM Hazırlık Kursu
4 kez YMM Hazırlık Kursu
12 kez Meslek İçi Eğitim Kursu
6500 Kişinin Katıldığı Tekdüzen Eğitim Çalışmaları

İDARİ BİNALAR
 Oda İdare Binası
 Danışma Meclisi Toplantı Salonu
 Tesmer Eğitim Merkezi
 Anadolu Yakası Hizmet Birimi
 Surötesi Hizmet Birimi
 Oda Kütüphanesi
 Oda Lokali
DERGİ, BÜLTEN VE KİTAPLAR:




33 Sayı Dergi
48 Sayı Bülten
15 Adet Bilimsel Kitap

BASINDA ODAMIZ
 Birinci Dönem:244 Haber
 İkinci Dönem:368 Haber
 Üçüncü Dönem:339 Haber
Yayınlarımızı sürekli okuyanlar, etkinliklerimize düzenli katılan arkadaşlarımız bu
anlattıklarıma; biz biliyoruz diyeceklerdir. Ben sabrınıza sığınarak bir kez daha bilgilerimizi
tazelemek istedim. Altı yılda gelinen mesafeye, yapılanlara sahip çıkmazsak geleceğe emin
adımlarla ilerleyemeyiz.

Önümüzdeki süreçte mesleki dayanışmaya büyük ihtiyacımız var. Çünkü altı yılda elde ettiğimiz
kazanımlar bazı kesimleri rahatsız etmektedir. Bu öyle bir rahatsızlık ki, meslek yasamızın
varlığına yöneliktir. Küçük hesapları, günlük menfaatlerimizi bir tarafa bırakmalıyız.
Mesleğimizin batıdaki gelişmiş konumunu düşünerek o doğrultuda emin adımlarla yürümeliyiz.
Biz altı yıldır bu düşünceyle yatıp, kalktık. Çocuklarımıza;büyüyünce muhasebeci olacağım
diyecekleri günler için uğraş verdik. Umut ediyorum bu günleri göreceğiz.
Altı yılda görev yapmış, yapmakta olan Oda Organları ile isimsiz emeği geçen tüm
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarı sizlerindir.
“Muhasebe Günümüz” kutlu olsun.

BAKIŞ
YAYIN KURULU
1995 yılı sonlarındaki ekonomik ve siyasal karmaşa ve belirsizlik 1996 yılının ilk zamanlarında
artan bir ivme ile varlığını sürdürdü. Ocak ayında ekonomik ve siyasal karmaşa ile birlikte
toplumsal bazı olaylarda yaşandı. Cezaevlerinde başlayan isyanlar, Üniversite öğrencilerinin
harçların yüksekliği nedeniyle başlattıkları eylemler, Memur sendikalarının kapatılması
nedeniyle yapılan eylemler bunlardan bir kaçıdır.
İnsan yaşamına yönelik saldırı ve ölümler bu dönemde de durmadı, faili meçhul cinayetlerin
yanında, Evrensel Gazetesi muhabirlerinden Metin Göktepe gözaltında, işadamı Özdemir
Sabancı ise yalnız ülkemizin değil dünyanın en güvenlikli olduğu söylenen Sabancı Center’de
öldürülmeleri toplumda derin üzüntü yarattı. Bu defa işlenen cinayetler faili meçhul değildi ama
katiller halen yakalanamadı, yakalananlar ise halen yargılanmadılar. Kim bilir belki de Metin
Göktepe, Özdemir Sabancı ve diğer yaşamını yitirenler Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Çetin
Emeç, Musa Anter, Tarık Dursun, Onat Kutlar gibi bu topluma mal olmuş insanların, ne yazık ki
katil yada katilleri halen yakalanmamış, faili meçhullerin yanında yer alacakları kuşkusu vardır.
Evet, insan yaşamına kast edenlere nefrette, insana insanca yaklaşanlara sevgide güçlü olarak
tüm bu insanlık dışı çirkin olayların sona ermesi en büyük arzu ve isteğimizdir.
25 Aralık 1995 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde, seçmenin hiçbir siyasi partiye tek başına
iktidar olanağı vermediği TBMM’de sonunda bir hükümet kurulabildi. Ülke barajını aşarak
parlamentoda temsil yetkisi alan beş siyasi partiden ANAP ve DYP’nin ortak oluşumu, DSP’nin
ise dışarıdan desteği ile azınlık hükümeti göreve başladı. Seçimlerin üzerinden 70 gün sonra da
olsa bu siyasi yapıdan bir hükümetin çıkmış olması ülke açısından olumludur. Kısaca ANA-YOL
diye adlandırılan bu hükümetin, insan hakları özellikle de insan yaşamına yönelik saldırı ve
imhaları önleyecek tedbirlerin alınması, enflasyonun asgari seviyelere getirilmesi, işsizlik
sorununun hafifletilmesi, sağlık ve eğitim alanlarında halktan yana yeni düzenlemelerin
yapılması, ekonomik kararlarda tüm toplumun ortak çıkarları gözetilerek uygulanması,
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yaşanan olayların Demokrasi ve insan hakları evrensel
uygulamaları için çözüme kavuşturulması, tüm toplumu yakından ilgilendiren sosyal güvenlik
sorununun yeniden düzenlenmesi ve demokrasinin tüm kurum ve kuruluşları ile ülke yaşamında
yer edinmesi tüm toplumun olduğu kadar bizlerinde beklentisidir.
Evet bu süre içinde bizleri ilgilendiren gelişmeler de oldu;25 Aralık 1995 tarih ve 22504 sayılı
Resmi Gazetede 3 Sıra No’lu Tebliğ ile meslektaşları yakından ilgilendiren “Serbest Muhasebeci
ve SM Mali Müşavirlerce Vergi Beyannamelerinin Hakkında Genel Tebliğ” yayınlandı. Ne
yazık ki bu genel tebliğ Baro’ların iptal istemleri sonucu Danıştay 4.Dairesi tarafından yürütmeyi
durdurma kararı vermiştir. Meslektaşlarımız ile Mükelleflerin lehine olacaktır.
Odalar Birliğimiz TÜRMOB 26 Ocak 1996 tarih ve 1996-1 sayılı “Mecburi Meslek kararlarına
İlişkin Genelge”yi yayınladı.
Bu Genelge uyarınca;
1-Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere( Vergi dairesi, SSK, Bağ-Kur ve
benzeri Kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, mali
değerler(para,çek,senet,menkul değer ve benzerlerini)alamazlar.
2-Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar.

3-Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullananlar hakkında, Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
4-Bu uygulama ile ilgili olarak meslek kararına bağlı olmak üzere TÜRMOB Başkanlığı
açıklayıcı sirküler yayınlayabilir.
5-Bu genelgenin uygulaması 30/06/1996 tarihinde başlar. Bu süreye kadar Odalar gerekli
hazırlıkları yaparak üyelere bildirecektir.
18 Şubat 1996 Tarih ve 22558 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 249 sıra no’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık
Bildirim”yükümlülüğünde olan Bilanço veya işletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan
mükellefler için “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan mükellefler için Yıllık Faaliyet Bildirimi”,
“İşletme Hesabı Esasına göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter kayıtlarına Esas Teşkil Eden
Belgelerine İlişkin Bildirim”verme zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.
19 Şubat 1996 Tarih ve 22559 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 20 sıra No’lu Bakanlık Tebliği
ile özet olarak “1995 Yılı Aktif toplamları 60 Milyar veya net satışları toplamı 120 Milyar lirayı
aşan mükelleflerden 1996 yılı Ocak dönemi sonuna kadar YM Müşavirlerle “Tam Tasdik
Sözleşmesi”nin Düzenlenmesi gerektiği aksi durumda mükelleflerin öncelikle incelenmesi esas
alınacağı belirtilmektedir.
7 Mart 1996 tarih ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhasebe sistemi Uygulama
Genel tebliği sıra no 6 ile;1995 yılına ilişkin 1996 yılında verilecek beyannamelere eklenecek ek
mali tablolara uygulanacak asgari rakamlar, aktif toplam için 200 Milyar veya net satış
toplamları 500 Milyarı aşması halinde ek mali tablolar beyannamelere eklenecektir.1995 yılı ile
ilgili olarak çekler dahil borç ve alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulması ve kıdem tazminat
karşılığının ayrılması ihtiyari bırakılmıştır.
Bu süre içinde Oda’mız yoğun çalışmaların içinde bulundu.
13 Ocak 1996 tarihinde “Bağımlı Çalışanlar ve Mesleki Sorunları”konusunda Mecidiyeköy
Kültür Merkezinde bir toplantı düzenlenerek, Bağımlı çalışan meslektaşların sorunları tartışıldı.
-1 Mart Muhasebe Günü nedeniyle odamız “Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor 1996
Başında Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenledi. Yoğun katılımın olduğu panelde
açılış konuşmaları TÜRMOB Genel başkanı Mustafa ÖZYÜREK ile Oda’mız Başkanı Yahya
ARIKAN tarafından yapıldı.
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Masum TÜRKER Tarafından yönetilen 1. oturuma
konuşmacı olarak, DİSK Genel başkanı Rıdvan BUDAK, İTO Başkanı Mehmet YILDIRIM, İÜ
Öğretim Üyesi Prof. İzettin ÖNDER, SMM Erhan Zafer AKGÜÇ;
Prof. Burhan ŞENATALAR tarafından yönetilen 2. Oturum’a ise RP Milletvekili Erhan
YÜLEK ile CHP Milletvekili Onur KUMBARACIBAŞI konuşmacı olarak katıldılar.
5 Mart 1996 tarihinde “Gelir Vergisi Beyannamesi ve Uygulamada Yaşanan Zorluklar”konulu
seminer, Mecidiyeköy Kültür merkezinde gerçekleştirildi .Oturum başkanlığını Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir Metin BAŞER’in yaptığı seminere, Gelirler Genel Md. Yrd. Yakup
USLU, İstanbul Defterdarlığı Genel Müdürü Abdullah ŞENGÜL, Yeminli Mali Müşavir Ahmet
KAVAK konuşmacı olarak katıldılar.

Meslek, meslek mensubu ve meslek örgütü olarak çok yoğun bir dönem yaşamaktayız. Bu
dönemin başarılı bir şekilde sonuçlanacağı inancıyla 1 Mart Muhasebe Gününüzü kutluyoruz.

MUHASEBE MESLEĞİ VE MÜKERRER 227’NİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Masum TÜRKER
TÜRMOB Gn.Bşk.Yrd.
3568 sayılı Yasa, muhasebe mesleğinin işlevlerini, örgütlenmesini, mesleğe giriş ve ruhsat alma
koşullarını, mesleğin kurallarını, disiplin hükümleri ile mesleğin işlevlerine göre mesleği
Yeminli Mali Müşavirlik (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest
Muhasebecilik şeklinde düzenlemiştir.
3568 sayılı Yasa ile haksız rekabeti yasaklamak amacıyla meslek mensubu olmayanların mesleği
icra etmeleri yasaklanmıştır. Bu yasağa rağmen mesleğin işlevlerinin ruhsatsız kişiler tarafından
icra edildiği gözlemlenmekte, bu kişilere işlerini teslim edenlerin önemli kayıpları olduğu gibi,
işletmeden çıkar bekleyen başta devlet olmak üzere tüm ilgililerin de önemli kayıpları olduğu
bilinen ve kamuoyunda sık sık dile getirilen bir gerçektir. Bunların en bariz olan vergi kayıp ve
kaçaklarıdır.
3568 sayılı Yasadaki nitelikleri taşıyan ve ruhsat sahibi olan Yeminli Mali Müşavirler, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebecilerin muhasebe mesleği hizmetlerine talep
ise ya iş çevrelerinin gereksinme duymalarına veya bazı yasal düzenlemelere bağlıdır. İş
çevrelerinde muhasebe hizmetlerini ehliyet sahibi ruhsatlı meslek mensuplarından talep etmeleri
bilincinin gelişmediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana iş çevrelerinin
sergiledikleri tutumdan anlaşılmaktadır.
Mesleğe ilk ciddi talep, halka açık şirketlerin denetlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan (SPK) gelmiştir. SPK, 3568 sayılı Yasadan evvel yaptığı düzenlemelerde denetim
yapacak kişilerdeki lisans düzeyinde yüksek öğrenim dışında asgari 5 yıllık mesleki deneyim
aramıştır. 3560 sayılı Yasadan sonra, SPK bu deneyime sahip olanların Yeminli Mali Müşavirlik
veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olmaları koşulunu eklemiştir. Aynı
şekilde Hazine Müsteşarlığı tarafından, Bankaların denetlenmesi talebi olmasına rağmen meslek
faaliyetlerine talep yaratılmadığı için mesleğin geliştirilmesi ve standartların oluşturulması
çalışmaları ileri gitmemiş, buna karşılık ruhsatsız çalışanlar faaliyetlerini sürdürmeye devam
etmişlerdir.
Muhasebe mesleğinin işlevlerinden en çok vergi idaresinin yararlandığı ve beyan esasına göre
vergisini saptanan ülkelerde muhasebe meslek mensubunun önemli işlevleri olduğu biliniyor .Bu
bilinçle TÜRMOB Yönetiminin 1992 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir Odaları (YMMO)
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları (SMMMO) ile birlikte yaptığı çalışmalar
sonucunda vergi yasalarında muhasebe mesleği hizmetlerine yer verilmesi olgusunu Vergi
İdaresine raporlarla sunulmuştur. Bu süre zarfında Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan
yeniden değerleme ve benzeri tasdikler için Danıştay’da alınan kararlara vergi yasalarında bir
düzenleme gereğinin ortaya çıkması, 1994 yılında mükerrer 227’nci Maddenin yasalaşmasını
gerektirmiş ve kolaylaştırmıştır.

Mükerrer 227’nci Madde, muhasebe mesleğinin çağdaş boyutunu tanımladığı gibi, muhasebe
mesleğinin kamu görevi niteliğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, bu hüküm ruhsatsız veya ruhsatlı
oldukları halde haksız rekabete neden olan ruhsatlıların kaçak çalışmalarını engellemeye
yöneliktir.
Mükerrer 227’nci Maddenin TBMM’de kabulü ile başlayan tartışmalar, muhasebe mesleği
bilincinin gereği gibi oluşturulmadığını ortaya koymuştur. Bu tartışmalar, öncelikle şöyle
sıralayabiliriz:
1-Vergi Beyannamelerinin imzalanması, herkes tuttuğu defteri imzalasın şeklinde
yorumlanmıştır.(Oysa maddenin lafzı ve gerekçesine göre ruhu, vergi denetimi faaliyetini
kapsamaktadır.)
2-Bu Madde ile Serbest Muhasebeciler kapsam dışında bırakılacaktır savı ileri sürülmüştür.(Bu
da, yanlış ve dar yorumdu. Nitekim, sonradan yayınlanan 1,2 ve 3 No.lu tebliğlerde böyle bir
sınırlama yapılmamıştır).
3-Madde ve ilgili tebliğlerle muhasebe meslek mensuplarına büyük sorumluluklar getirildiği
iddia edilmiştir. Özellikle gerçek dışı belgelerdeki sorumluluk meslek mensuplarını bitirecektir
şeklinde bir spekülatif muhalefet oluşturulmuştur.(Bu da yanlış, bilinçsiz ve kasıtlı geliştirilen bir
söylemdir. Eğer tebliğler dikkatle incelenirse, ister defter tutma işlevi olsun ister denetim işlevi
olsun muhasebe mesleğini sağlıklı yürütenlerin sorumluluklarını meslek bilinci içinde
gerçekleştirdikleri görülür. Ayrıca, tebliğlerde sıralanan sorumluluklar nitelikleri itibariyle genel
hükümlerde, vergi mevzuatında ve 3568 sayılı Meslek Yasasında mevcuttur. Eğer 227’nci
madde olmazsa, ilgili tebliğler yok olsa bile, tadil edilen bu sorumlulukların gereğini her meslek
mensubunun bundan sonra yerine getirmesi ve mesleki faaliyetlerini buna göre sorgulaması
gerekir.)
4-Bazı Yeminli Mali Müşavirler Odası Yöneticileri, mükerrer 227.Maddeye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebecilere verilen denetim görevi nedeniyle karşı çıkmış,hatta
Yeminli Mali Müşavirlere bu maddede tanınan tasdik yetkisini bile görmemezlikten gelerek,
tasdik yetkilerini 3568 sayılı Yasanın 12’nci maddesine dayandırmışlardır.(Oysa,Maliye
Bakanlığı’nın Danıştay nezdinde kaybettiği tasdik ile ilgili vergi davaları sonucunda, Mükerrer
227’nci maddesine tasdik eklenmiştir.1994 yılındaki Gelirler Genel Müdürlüğü yetkilileri,
yeniden değerleme ve benzeri tasdik yetkileri yanı sıra tam tasdik yetkisinin zorunlu hale
gelmesinin böyle bir yasal düzenlemeyle gerçekleşeceğini söylemiş ve bu nedenle mükerrer
227’nci maddenin 2’nci fıkrasında tasdik tedvin edilmiştir.)
5-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler mükerrer 227’nci maddenin işleyişi konusunda ortak bir
görüşe tartışa tartışa ulaşırken, bu konuya farkında olmadan bazı kimselerin karışmasına neden
olmuşlardır. Bu kişiler arasında hukukçuların yer alması ve bunların Baro Yöneticisi olmaları,
mükerrer 227’nci maddenin iptalini kapsayan ve hukukun çarkları arasında eriten gayretleri içine
sokmuştur.(Danıştay’ın Bu konuda aldığı kararlardaki hız, hukukçuların bakış açısı için bir
örnektir).
VUK Mükerrer 227’nci madde üzerinde tartışılacak bir şey kalmadığı noktaya gelmiş
bulunuyoruz. Çünkü bu maddenin Anayasaya aykırılık iddiasıyla Danıştay 4.Daire tarafından
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Şimdi tartışmak yerine ne yapmalıyız
sorusuna yanıt aramak zorundayız. Bu Maddenin Anayasaya Aykırı olmadığını biliyoruz. Bu
konuda herkesin benim gibi düşündüğünü, Anayasanın gözettiği özgürlüklerin ihlal edilmediği,

kamu görevlerinin devrinin söz konusu olmadığı apaçık ortada. Bu konuda TÜRMOB
bünyesinde yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporlarla Anayasa nezrinde girişimler
yapılmakta, en azından Danıştay’ın reddettiği TÜRMOB’un dinlenilmesi talebimizin bu kez
Yüce Divan konumundaki Anayasa tarafından kabul edileceğini, Mükerrer 227’nin iptal
edilmeyeceğini ve hukukun üstünlüğüne inancımız gereği umuyoruz.
Her şeye rağmen bundan sonrası önemli. Bu konuda herkes hata yapmıştır. Özellikle bu konuda
olayın nasıl olması konusunda kurumların ve bazı meslektaşlarımızın verdikleri beyanatlar,
yazdıkları yazılar ya video bantlarında ya da gazete ve dergi arşivlerinde mevcuttur. Bu nedenle
kimsenin bu konuda kimseyi suçlayacak hakkı hiç yoktur. Amaç haklılık veya “bakın benim
dediğim doğru çıktı”tartışmasını yapmak olmamalı. Amaç,Mükerrer 227 ile ilgili görüşleri doğru
çıkanları dinlemek, meslek mensupları arasında bu konuda ortak bilinç oluşmasını
sağlamak,eksiklikleri saptamak ve geleceğin stratejisini belirlemek olmalı.
Mükerrer 227’nci madde,mesleğin yönlendirilmesi ideolojisinin ve bu konuda çalışan
ideologların eksikliğini ortaya koyduğu kanısındayım. Bu nedenle mesleğin geleceğini, çizecek
geniş ufuklara sahip, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest
Muhasebeci ayrımı yapmaksızın, mesleğimizin her bir grubunun (YMM,SMMM ve SM) işlevini
ortaya koyan, birbirleriyle bağlantılarını meslek bütünlüğü içinde kavrayabilen, mesleğin
örgütlenmesini usta çırak ilişkisi içinde yoğurabilen, mesleğe talep yaratacak hizmetleri teşhis
edilebilen kısaca muhasebe mesleğinin felsefesini oluşturan ve geliştiren mesleki ideologları,
artık ortaya çıkarmanın zamanı gelmiştir.
Meslektaşlarımız, Mükerrer 227 nedeni ile kamuoyunda yanlış tanıtılmakta. Bu konuda asıl
yararlanacak kesim olan Ticaret Odaları bile aleyhte çalışmaktalar. Mükerrer 227 madde ile ilgili
yasal düzenlemeden bu yana beni üzen saptamamı meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum.
Herhangi bir yasal düzenleme ile ilgili yetkili ve ehliyetli kişilerin görüşünden önce dar ve sığ
kişilerin görüşleri öne çıkıyor. Bu da olumlu olan konuların önce olumsuz algılanmasını ve
yanlış yöne kaymasına neden oluyor. Tekdüzende, aynı şeyi yaşamadık mı? Oysa şimdi herkes
Tekdüzeni uyguluyor ve muhasebe mesleğinde ehliyet ve birikim öne çıkmış oluyor. Benzer bir
olumsuzluğun 249 No’lu Tebliğ nedeniyle geliştirilmeye çalışıldığını soruyoruz. Bu tebliğ
incelendiğinde istenenlerin aslında müşterinin dosyasında zaten bulunması gereken bilgiler.
Nitekim, ücret sözleşmesinin ekindeki soru dizini bunların önemli bölümünü kapsıyor, ama
birileri itiraz etmeye başlıyor. Bu dalga dalga yayılıyor. Merak ediyorum, bu bilgilerin yararlı
olduğunu ve nasıl kolay elde edilebileceğini söyleyenlere ne zaman kulak vereceğiz? Bunlar
mesleğimizin gerçekleri ve aynı zamanda mesleğin önündeki engeller. Oysa hepimizin elbirliği
ile mesleğin tekniğini geliştirmemiz gerekli. Muhasebe mesleği gücünü kendi mensuplarından
alır.
El ele vermiş Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest
Muhasebecileri mesleğin tekniğini oluştururken meslek mensuplarımızın Maliyenin de, iş
aleminde, hatta hukukçuların da önünde olacaklarını zaman gösterecektir. Evet, mükerrer
227’nin iptal olmaması için her şey yapılacaktır,yapılmalıdır. Ama büyük ders bundan sonrası
için stratejimizi belirlemek olmalıdır.

AMORTİSMAN AYRIMINDA
BAŞLANGIÇ MİKTARI SORUNU
Uğur BÜYÜKBALKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
Bakanlar Kurulu 15.12.1995 gün ve 95/7595 sayılı kararla Vergi Usul Yasası’nda yer alan bazı
maktu had ve miktarları artırdı. Bunlardan birisi de amortisman ayrımı başlangıç değeridir.
Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 414/b maddesi hükmü uyarınca yasada yer alan maktu hadler
ile asgari ve azami miktarları belirlenmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarını on katına
kadar artırmaya ve bunları yasal seviyesine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır.
Bakanlar Kurulu amortisman ayrımında başlangıç miktarını on katına kadar artırma yetkisini
Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 414/b maddesi hükmüne göre kullanabilmektedir.
Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 414/c maddesiyle 01.01.1993 tarihinde
geçerli olan 500.000.-TL’na yükseltilmiş olan kanuni haddi on katına kadar artırma konusunda
maddenin b fıkrası ile yetkili kılınmıştı.
Bakanlar kurulu, 30.12.1993 gün ve 93/5144 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu değeri bir
milyon liraya ve 8.12.1994 gün ve 94/6296 sayılı kararı ile beş milyon liraya yükseltmiştir. Bu
durumda Bakanlar Kurulu’nun bu oranı daha fazla artırma yetkisi kanuni olarak
bulunmamaktadır.
Ancak, Bakanlar Kurulu’nun bu haddi on milyon liraya çıkarma kararı çeşitli tartışmalar
yaratmıştır. Ayrıca bazı yanlışlıklara da sebebiyet vermiştir. Meslektaşlarımızın doğrudan gider
yazılabilecek sabit kıymetlere ilişkin hadler konusunda dikkatli davranarak hataya düşmemeleri
büyük önem arz etmektedir. Bakanlar Kurulu’nun 95/7595 sayılı kararına rağmen, Bakanlar
Kurulu’nun bu miktarı artırma yetkisi bulunmadığı göz önüne alınarak yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar doğrudan gider yazılabilecek tutarın 8.12.1994 gün ve 94/6296 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı gereğince beş milyon lira olarak uygulanması gerekmektedir.
Bakanlar Kurulu kararı paralelinde TÜRMOB’da yayınladığı; “Doğrudan Gider Yazılabilecek
Sabit Kıymetlere İlişkin Hadler”konusundaki 09.01.1996/6 sayılı sirkülerde(1) bu yanlışlığa
ortak olmuştur. Mesleği temsilde en yetkili organ olan TÜRMOB’un bakış açısını yansıtan
sirkülerde böyle bir yanlışlık yapılması değerli meslektaşımız gazeteci – yazar Veysi Seviğ
tarafından da eleştirilmişti.(2) Ancak daha sonra aynı başlık altında yayınlanan 25.01.1996/21
sayılı sirküler (3) ile düzeltme yoluna gidilmiştir. Bu sirkülerde yapılan hatadan dolayı özür
dilenerek, doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymetlere ilişkin haddin yeni bir yasal
düzenlemeye gidilinceye kadar beş milyon lira olarak uygulanmasına devam edileceği
kamuoyuna açıklanmıştır.
Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerden dolayı; Vergi Usul Kanunu’nun 313.maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan, peştemallıklar ile işletmelerde kullanılan alet, edevat, mefruşat ve
demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek olan tutar beş
milyon liradır.

Bu oranın değişebilmesi için Maliye Bakanlığı’nın bir kanun tasarısı hazırlayarak bunu Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nden geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir artırım kararının
hukuki dayanağı bulunmamaktadır.
Bu yazının konusunu oluşturan amortisman ayrımında başlangıç miktarı sorunu da, bir örnek
olarak göstermektedir ki, Türk vergi mevzuatı baştan sona yeniden yapılanmaya ihtiyaç
duymaktadır. Türk vergi mevzuatı o kadar özünden uzaklaşmış, birbirine atıf yapan maddeler o
kadar çoğalmıştır ki neyin doğru neyin yanlış olduğunu tespit edebilmek bile uzun araştırmaları
ve çalışmaları gerektirmektedir. Bu örneğimizde de açık bir şekilde görüldüğü gibi ülkenin en
yetkili organı olan Bakanlar Kurulu bile yanlışlık yapmakta ve yasalara ters düşen kararlar
almaktadır.
Türk vergi sisteminde yaşanan bu karmaşanın ortadan kaldırılmasının ve daha fazla karmaşık
hale gelmesinin önlenmesi amacıyla;kararlı bir şekilde vergi mevzuatı yeni baştan ele alınmalı
ve tüm kesimlerin görüşleri alınarak yeniden yazılmalıdır. Aksi takdirde bu gibi sorunların
birikmesi sonucu bir gün sistem tamamen işlevsiz hale gelecektir.
DİPNOTLAR:
1)TÜRMOB Sirküler Rapor,09.01.1996/6
2)Dünya Gazetesi, Veysi Seviğ, 07.02.1996
3)TÜRMOB Sirküler Rapor, 25.01.1996/21

MALİYE BAKANLIĞI’NA VEYA VERGİ DAİRESİNE
BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU
Veysi SEVİĞ
YMM
Vergi Usul Yasası’nın 148.maddesi hükmü gereği olarak kamu idare ve müesseseleri ile
yükümlüler veya yükümlülerle iş ilişkisinde bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye
Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermek
zorundadırlar. Aynı yasanın 149.maddesi hükmü gereği olarak da kamu idare ve müesseseleri ile
gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na ve
vergi dairelerine periyodik yani belli fasılalarla bilgi vermekle yükümlü kılınabilirler. Böyle bir
durumda kendisinden belli aralıklarla bilgi istenen yükümlüler bu görevi aksaksız yerine
getirmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, gerek görülürse kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar
için de getirilebilmektedir.
Maliye Bakanlığı yayımlamış bulunduğu Vergi Usul Yasası genel tebliğleri ile bazı hallerin belli
zaman aralıkları ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi’ne
bildirilmesini zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Örneğin;
-Eczaneler “doktor reçeteleri ile ilgili olarak eczaneler tarafından doldurulacak bilgi formu”nu
aylık dönemler halinde düzenlemek ve en geç ertesi ayın 15.günü akşamına kadar taahhütlü
olarak göndermek zorundadırlar.(Vergi Usul Yasası 192 sayılı genel tebliğ)
-Tapu sicil müdürlükleri tapu siciline kayıtlı gayri menkullerin satışları ile ilgili olarak “tapu sicil
müdürlükleri tarafından gayri menkullerin satışları ile ilgili olarak doldurulacak bilgi formunu,
aynı şekilde ertesi ayın 15.günü akşamına kadar düzenlemek ve göndermekle yükümlü
bulunmaktadırlar.(Vergi Usul Yasası 193 sayılı genel tebliğ)
-Mahkemeler, icra ve iflas daireleri üçer aylık dönemler halinde “yüksek
mahkemeler,mahkemeler ve icra iflas dairelerinde, dava ve iş takip eden avukatlarla ilgili olarak
doldurulacak bilgi formu”nu düzenlemek ve göndermekle yükümlü bulunmaktadırlar.(Vergi
Usul Yasası 197 sayılı genel tebliğ)
-Ticaret borsaları tarafından yapılan satışlar ve vergi kesintisi ile ilgili olarak doldurulacak bilgi
formları aylık olarak düzenlenmekte ve izleyen ayın sonuna kadar yukarıda belirtilen adrese
gönderilmektedir.(Vergi Usul Yasası 205 sayılı genel tebliğ)
-Belediyeler”yapı ruhsatları” ile ilgili olarak aylık dönemler itibariyle ertesi ayın 15.günü
akşamına kadar Maliye Bakanlığı’na bildirim formu göndermek zorundadırlar.(Vergi Usul
Yasası 210 sayılı genel tebliğ)
-Kiracılar tarafından kiralamanın yapıldığı ay içerisinde “kiracılar tarafından doldurulacak bilgi
formu”nu düzenlenerek apartman yöneticisine, kiralama yapılan yerde yönetici bulundurma
zorunluluğu veya gereği yoksa doğrudan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü İstihbarat
Şubesi’ne bilgi formu gönderilmesi gerekmektedir.(Vergi Usul Yasası 216 sayılı tebliğ). (Bu
tebliğe uyan sayısı yok denecek kadar azdır.)

-Muhtasar beyannamelerle ilgili olarak yapılacak yıllık bildirimin Aralık dönemine ait muhtasar
beyanname ile birlikte Ocak ayının20.günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi
gerekmektedir.
Üç ayda bir muhtasar beyanname veren yükümlüler, “muhtasar beyannamelere ilişkin yıllık
bildirim”i, 20 Şubat günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verebilmektedirler.
İlgili vergi dairesi yükümlülerin Stopaj Gelir Vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesidir.
-Katma Değer Vergisi yükümlüleri”Katma Değer Vergisi beyannamelerine ilişkin yıllık bildirimi
her yıl Ocak ayının 25.günü akşamına kadar Katma değer Vergisi yönünden bağlı oldukları vergi
dairesine vermekle yükümlü bulunmaktadırlar. Yıl içinde işi terk edenler bu bildirimi son Katma
Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte vermek zorundadırlar. Yıllık olarak yapılacak Muhtasar
Beyanname Bildirimi ve Katma Değer Vergisine ilişkin bildirim için daha açıklayıcı bilgi 235
sayılı Vergi Usul Yasası genel tebliğinde mevcuttur.”
-Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, jeologlar ve yetkili teknikerler ve benzerleri tarafından
düzenlenen plan, proje, resim ve hesaplarla tevhid ve ifraz bildirimleri, jeoloji ve fizibilite
raporları ile benzeri belgeleri tasdik eden bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı ve
ilgili kurum ve kuruluşlar valilik,belediye, Türkiye Elektrik Kurumu, PTT, MKE gibi kurum ve
kuruluşlar tarafından gönderilecek sürekli bilgilerle ilgili ilkeler ve bildirim biçimi 236 sayılı
Vergi Usul Yasası genel tebliği ile yeniden belirlenmiştir.
-Anonim şirketlerde şirket kanuni temsilcilerinin bildirimi ise 29 Şubat 1996 günü akşamına
kadar yapılacak, bilahare temsilcilerin değiştirilmesi durumunda, değişikliğin olduğu ayı izleyen
ayın sonuna kadar durum ilgili vergi dairesine Ticaret Sicili Gazetesi ekte sunulmak suretiyle
bildirilecektir.(Tahsilat Genel Tebliği seri No:390)Bu bildirim, Kurumlar Vergisi açısından bağlı
bulunulan vergi dairesine yapılacaktır.
Maliye Bakanlığı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa’nın mükerrer 35.maddesi
uygulamasına yönelik olarak, vergi daireleri tarafından yasal temsilcilerin izlenmesi
işlemlerinde, herhangi bir yanılgıya meydan verilmemesi için, anonim şirketlerin yasal
temsilcilerinin önceden vergi dairesine bildirilmesini öngörmüş bulunmaktadır.(Tahsilat Genel
Tebliğ,Seri No:390)
Buna göre anonim şirketler, yasal temsilcilerinin ad ve soyadları ile konut adreslerinin tescil ve
ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğini 29 Şubat 1996 Perşembe günü akşamına
kadar Kurumlar Vergisi açısından bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmek ve vermek
zorundadırlar.
Yasal temsilcilerin vergi dairesine bildirimi yazılı olarak yapılacak, bu bildirime, yasal
temsilcilerin isim ve konut adreslerinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneği
eklenecektir.
Yasal temsilcilerin değiştirilmesi halinde, bu değişim de, söz konusu değişimin yapıldığı tarihi
izleyen ay sonuna kadar Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneği ile birlikte yazılı olarak vergi
dairesine bildirilecektir.
Anonim şirketlerde yasal temsilcilerin kimler olabileceği hususuna 390 seri numaralı Tahsilat
Genel Tebliği ile açıklık getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre anonim şirketlerde kanuni ( yasal)
temsilcilerin belirlenmesi sırasında:

-Öncelikle şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden birinin veya birden fazlasının
şirketi temsile yetkili kılınıp kılınmadığı,
-Ana sözleşmede şirketi temsile yetkili üye belirlenmemiş ise sözleşmede yönetim kurulu veya
genel kurula yönetim kurulu üyesi olması koşuluyla murahhas üyeleri veya şirkette pay sahibi
olmayan sorumlu müdürleri temsilci olarak belirleme konusunda yetki verilip verilmediği,
-Ana sözleşmede temsilci belirleme konusunda yetkisi bulunan organ tarafından bu yetki
çerçevesinde temsil yetkisinin; yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçına yada yönetim
kurulu üyelerinden en az biri ile birlikte şirketin sorumlu müdürü veya müdürlerine devredilip
devredilmediği hususlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilip edilmediği hususları
araştırılacaktır. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere yasal temsilciler;
ad ve ikemetgah adreslerinin Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması koşuluyla sorumlu
tutulabileceklerdir.
Bu nedenle yasal temsilcilikleri sona erenlerin, durumu izlemek ve yeni temsilcilerin Ticaret
Sicili Gazetesi’nde yayınlanmasını isteme ve gerektiğinde yasal yollara başvurma hakkına
sahiptirler.
Yeni yasal temsilciler Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmediği ve durum ilgili vergi dairesine
bildirilmediği sürece, önceki yasal temsilcilerin vergi dairesine karşı sorumlulukları devam
edecektir.
390 seri numaralı Tahsilat Genel Tebliği ile getirilen bildirim yükümlülüğünü yerine
getirmeyenler için Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 355.maddesi uyarınca on milyon lira özel
usulsüzlük cezası kesilecektir.
Diğer yönden haklarında özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen, bildirim zorunluluğuna
uymayanlara vergi dairesi tarafından yeniden süre verilmek suretiyle bildirimin yapılması
istenecektir. Böyle bir durumda verilen ek süreye rağmen bildirimde bulunmayan kurumların
yasal temsilcileri hakkında bir aydan üç aya kadar hapis cezası kesilecektir.
Yasal düzenleme gereği olarak böyle bir durumun varlığında olayın Cumhuriyet Savcılığı’na
bildirilmesi zorunludur.
Bazı anonim şirketlerde yöneticilerin ihmali nedeniyle genel kurul toplantıları zamanında
yapılmadığı gibi, yasal temsilciliklerdeki değişiklikler de zamanında Ticaret Sicili’ne
bildirilmemekte, dolayısıyla bu değişiklikler Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmamaktadır.
Anonim şirketlerde bilgisizlik ve/veya ihmal nedeniyle ortaya çıkan bu durumdan, Ticaret Sicili
Gazetesi’nde en son yayımlanan yasal temsilciler sorumlu olacaktır.
Halihazırda tasfiye işlemleri sona ermemiş bulunan tüm anonim şirketler yasal temsilcilerini bu
bilgiler ışığında 29 Şubat1996 Perşembe günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bildirmiş
olacaklardır.
Bundan böyle yasal temsilcilerde yapılacak değişikliklerde yeni temsilcilerin, Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yayımlanmasını izleyen ayın sonuna kadar vergi dairesine bildirilmesi zorunlu hale
getirilmiş bulunmaktadır.

KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE
İKİ SORUN
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
M.Ü.Mali Hukuk Öğretim Üyesi

3946 sayılı Kanunla,Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yapılan değişiklikler sonucunda,
kişilerin kurumlardan elde ettikleri kar payları yıllık Gelir Vergisi beyanı kapsamına alınmıştır.
Ancak kişilerin zorunlu toplama durumunda olmaları veya ihtiyari beyan hakkından
yararlanamamaları durumunda, beyan edecekleri kar paylarını vergi alacağı ile birlikte
beyannamelerine ithal etmeleri gerekmektedir. Maliye Bakanlığı kar payının beyanına ve vergi
alacağı hesaplanmasına ilişkin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine ilişkin görüşlerini,191 sayılı
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Biz bu yazımızda, anılan Genel Tebliğ’ de yer alan
iki konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Bu konulardan birincisi, iç kaynaklardan yapılan
sermaye artırımının hangi hallerde kar dağıtımı sayılacağı ve beyanname verilmesini
gerektirebileceğidir. İkincisi ise,kurumlarca serbest bölgelerden elde edilen karın dağıtımı
durumunda bu kar payının Gelir Vergisi açısından değerlendirilmesidir.
I-İÇ KAYNAKLARDAN YAPILAN SERMAYE ARTIRIMI VE KAR DAĞITIMI
Anonim ve Limitet Şirketler,nakit karşılığı sermaye artırımı yapabilecekleri gibi şirket
bünyesindeki bazı fonları,yedek akçeleri ve/veya dağıtılmamış karları kullanarak da sermaye
artırımı yoluna gidebilirler. Birinci durumda dış kaynaklı, ikinci durumda ise,iç kaynaklı
sermaye artırımdan söz edilir. İç kaynaklı sermaye artırımlarında, artırılan sermaye dolayısıyla
oluşan yeni paylar artırım tarihindeki hissedarlara, nakdi sermaye artırımına katılmak gibi
herhangi bir şarta bağlı olmaksızın bedelsiz olarak verilir. İç kaynaklı sermaye artırımı ile
birlikte de yapılabilir.
İç kaynaklı sermaye artırımı, Gelir Vergisi Kanunu’ muzda 3946 sayılı kanunla yapılan
değişikliklerden sonra, Gelir Vergisi açısından, daha fazla önem kazanmıştır. Zira 3946 sayılı
Kanunla, sermaye şirketi hissedarlarının şirketlerinden elde ettikleri kar payları yıllık beyanname
kapsamına alınmıştır. Bir başka deyişle, hissedarların aldıkları kar payları Gelir Vergisi
açısından- zorunlu toplama kuralına tabi olmaları veya ihtiyari beyan hakkından
yararlanamamaları durumunda artık yıllık beyanname ile beyan olunmak durumundadır. Üstelik
alınan kar payları,gerek beyan edilirken, gerek ihtiyari beyan hakkının varlığı hesaplamasında
vergi alacağı ile birlikte (bir başka deyişle, elde olunan kar payının 1/3’ü oranında artırılarak)
dikkate alınacaktır.
İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları da, bir anlamda kar dağıtımıdır. Açık anlatımıyla bu
tür sermaye artırımlarında iç kaynak, kar olarak dağıtılmış, ancak hissedar bu karını yeniden
şirkete sermaye olarak geri döndürerek yeni hisse almış şeklinde düşünülmekte ve
yorumlanmaktadır. Dolayısıyla, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları nedeniyle alınan
bedelsiz hisselerin veya hisse senetlerinin, nominal bedelleri üzerinden, kar payı olarak
nitelendirilmesi zorunludur. Ancak, bu nitelemenin yapılmaması için, Kanunda açık hüküm
olması gerekir. Zira kanun koyucu, iç kaynağa göre yapılacak sermaye artırımının kar dağıtımı
hükmünde olmadığı ve bu sebeple doğan bedelsiz hisseleri/ hisse senetlerini alanların vergiye
tabi kar payı elde etmiş sayılmayacaklarını bazı hallerde hükme bağlamaktadır. Örneğin
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 23/a ve Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 279.
maddelerinde anılan şekilde istisnai düzenlemeler mevcuttur.

Maliye Bakanlığı, 191 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, iç kaynaklardan karşılanması
yoluyla yapılan sermaye artırımlarının kar dağıtımı sayılmayacağı ve dolayısıyla verilen bedelsiz
hisse senetlerinin elde edilen kar payı olarak değerlendirilemeyeceği durumları sayma yoluyla
belirlemiştir. Bakanlığa göre, kar payı olarak beyan gerektirmeyen bedelsiz hisse/hisse senedi
edinim kaynakları şunlardır:
1-Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi nedeniyle oluşan yeniden
değerleme fonlarının sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmayacaktır.
2-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 23/a maddesi uyarınca gayrimenkul’ lerin ve iştirak
hisselerinin satışından ve üretim tesislerinin yeni kurulan bir şirkete ayni sermaye olarak
konulmasından doğan ve sermayeye ilavesi şartıyla, vergilendirilmeyecek kazanç esas itibariyle,
kar yedeği olmakla birlikte, söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında, bu kazançların sermayeye
ilavesinin kar dağıtımı sayılamayacağı belirtilmiştir. Buna göre anılan kazançların sermayeye
ilavesi nedeniyle ortaklara verilecek bedelsiz iştirak hisseleri veya hisse senetleri kar payı, kabul
edilmeyecektir.
3- İştirak hisselerinin, gayrimenkul ve amortismana tabii iktisadi kıymetlerin satışında maliyet
bedellerinin artırılması sonucu oluşan maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi de kar dağıtım
olarak değerlendirilmeyecektir.
4- Kesilip, satılmak üzere ağaç yetiştirileceğinde aktifleştirilen giderlerin yeniden değerleme
oranında artırılması sonucu oluşan gider artış fonunun sermayeye ilavesi de kar dağıtımı olarak
kabul edilmeyecektir.
5- Anonim Şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse
senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançların sermayeye
ilavesi de kar dağıtımı olarak değerlendirilmeyecektir.
Maliye Bakanlığı, anılan genel tebliğ de bu listeyi oluştururken Tek Düzen Hesap Planında ve
Mali Tablo Standartlarında yer alan “sermaye yedeği” ve “kar yedeği” kavramlarından hareket
etmiş ve sermaye yedeği niteliğindeki fonlardan hareketle gerçekleştirilen sermaye artırımlarının
kar dağıtımı sayılmayacağı ilkesini getirmiştir. Oysa Tek Düzen Hesap Planı ve ilkeleri, kanun
hükmünde değildir. Bu planda yer alan husus ve ilkelerin vergi kanunlarının üzerinde olduğu ise
hiç düşünülemez. Bu sebeple bir konunun vergiye tabii olup olmadığı sorusunun tek yanıtı,
ancak vergi kanunlarına göre verilebilir. Vergiye tabii bir konunun ( iç kaynaklardan yapılan
sermaye artırımı dolayısıyla elde edilen bedelsiz hisselerin), vergi dışı kalması (kar payı olarak
kabul edilmemesi) ancak kanunda bir özel istisna hükmünün varlığı halinde söz konusu olabilir.
Yukarıda sayılanlardan ilk ikisi, kanunlarda yer alan özel düzenlemeye dayanmaktadır. Buna
karşılık diğer üç durum için kanunlarımızda bir özel düzenleme yoktur. Bu sebeple, anılan Genel
Tebliğ’ de yer alan bu listenin son üç durumunda, elde edilen bedelsiz hisseleri nominal
kıymetleri üzerinden, Gelir Vergisine tabii tutulması gerekmektedir. Genel Tebliğ’ de yasal
dayanak veya yasal gerekçe yer almadığından, Bakanlığın bu listesinin, anılan durumlar için
vergi kanunları ile çeliştiği düşüncesindeyiz.

II- SERBEST BÖLGELERDE EDİNİLEN KAZANCIN DAĞITIMINDA
VERGİ
Kısaca ve kabaca “ bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük sınırları dışında
kalan, çeşitli amaçlarla kurulabilen ve bu amaçlara hizmet eden faaliyetlerin ev sahibi ülkenin
diğer yörelerine göre daha çok teşvik edildiği bölgeler” şeklinde veya “tüketim ve ara yatırım
mallarının gümrük denetimi olmaksızın girdiği, işlendiği, üretildiği, korunduğu yada yeniden
ihraç olunduğu ulusal sınırlar içinde kalan ancak gümrük sınırları dışında kabul edilen liman
veya bölge” şeklinde tanımlanan serbest bölgeler, ülkemizde 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanununa göre kurulmakta ve işletilmektedir.
3218 sayılı kanuna göre, serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır ( md 6/1) ve bu bölgelerde
vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mevzuatlarına ilişkin hükümler ( md 6/2), fiyat, kalite ve
standartları ilişkin hükümler ( md 4) sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri (md 10), ihale
mevzuatı, yabancı sermaye mevzuatı, Sayıştay mevzuatı, pasaport mevzuatı hükümleri
uygulanmaz. Bunlar gibi uygulanmayacak çeşitli mevzuat hükümleri, 3218 sayılı kanun ile
belirlenmiştir.
3218 sayılı Kanun 6/son maddesine göre, “Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel
kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye’nin
diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre teşviki halinde de, Gelir ve Kurumlar
Vergisi’nden istisnadır”. Bu fıkranın gerekçesi de, “tam ve dar mükelleflerce serbest bölge
faaliyetleri nedeniyle elde edilen ve bölgede vergilerden muaf olan kazançların ve diğer
gelirlerin Türkiye’nin diğer kesimlerine getirilmesi halinde de Gelir ve Kurumlar Vergilerinden
muaf olacağı belirtilmektedir” şeklindedir.
Tam mükellef kurumların bu bölgelerde elde ettikleri kazançlarını, Türkiye’ye getirme
zorunlulukları yoktur. Oralarda oluşan kazanç, Türkiye’ye getirildiği takdirde ise, 3218 sayılı
Kanunun 6/son maddesi gereğince Kurumlar Vergisi ve asgari Kurumlar Vergisine tabii
tutulmayacaktır. Öte yandan serbest bölgede edinilen ve getirilen kazançlar üzerinden, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 75/4 maddesi uyarınca, Gelir Vergisi kesintisi de
yapılmayacaktır.(Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Seri No: 50)
Bilindiği gibi 3946 sayılı Kanunla Gelir ve Kurumlar Vergileri Kanunlarında yapılan
değişikliklerle tam mükellef kurumlardan alınan kar payları, toplama kuralları doğrultusunda,
yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde vergi alacağı ile birlikte beyan edilecek gelirler kapsamına
alınmıştır. Bu değişiklik, serbest bölgede faaliyette bulunan tam mükellef kurumların, buralarda
elde ettikleri kazancı dağıtmaları halinde, gerçek kişi ortaklar tarafından Gelir Vergisi beyanına
konu edilip, edilmeyeceği tartışmasının doğumuna yol açmıştır.
Maliye Bakanlığı, 191 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Serbest Bölgelerde Faaliyet
Gösteren Kurumlardan Elde Edilen Kar Payları” başlıklı bölümünde “(.....)bir kurumun serbest
bölgelere elde edilen kazançların ortaklara kar payı olarak dağıtılması halinde kurumun
kazancının tamamen veya kısmen serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilip edilmeyeceğine
bakılmaksızın bu kar paylarının, elde eden tam mükellef gerçek kişiler tarafından Gelir Vergisi
Kanunu hükümleri çerçevesinde menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
Tam mükellef olan bu kurumlardan elde edilen kar paylarının beyan edilmesi halinde vergi
alacağı da hesaplanacağı tabiidir” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Ancak Maliye Bakanlığı’nca açıklanan bu görüşü, 3218 sayılı Kanunun 6/ son maddesi
karşısında savunmak güçtür. Öncelikle kişiler, serbest bölgede ferdi işletme biçiminde faaliyette
bulunabilecekleri gibi, sermaye şirketi olarak da, faaliyette bulunabilmeleri mümkündür.
Kişilerin, kuracakları sermaye şirketinin merkezi, serbest bölgede veya dışında olabilir. Kişilerin
hukuki şekil seçimine vergi ihdası mümkün değildir. Anılan genel tebliğ, anılan 6/ son
maddedeki, “(.....) gelir vergisinden muaftır,” hükmünü, sadece serbest bölgede ferdi işletme
biçiminde faaliyette bulunma haline indirgemiştir. Diğer hukuki şekil tercihleri için, Gelir
Vergisi ihdas etmiştir. Öte yandan özellikle şirket merkezi serbest bölgede bulunan veya bütün
kazancı serbest bölgede oluşan kurumların dağıtacakları kar paylarının Gelir Vergisi’ne tabii
tutulması ile, 3218 sayılı Kanunun 6/ son maddesindeki amaç aşılmış ve serbest bölge kazancı
üzerine vergi getirilmiştir. Kaldı ki, şirketlerin kazancının kısmen serbest bölgede oluştuğu ve
getirildiği hallerde, dağıtılan kar payı içerisinde serbest bölgeden gelen karın miktarının orantı
yolu ile, hesaplanması mümkündür. Nitekim, serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin giderler ve
elde edilen hasılatın, kurumun Türkiye’de beyan ettiği diğer faaliyetlerden elde edilen
kazançlarla ilgilendirilmemesi gerekmektedir.
Öte yandan vergi kanunları hükümlerine nazaran özel hüküm niteliğinde olan 3218 sayılı
Kanunun 6/son maddesi, herhangi bir ayırım yapmaksızın iratları da vergiden muaf tutmuştur.
Kanun koyucunun “kazanç ve iratlar” ibaresi ile yalnızca ticari kazanç ve faaliyetlerin söz
konusu olduğu serbest bölgedeki faaliyetlerden herhangi bir irat elde edilemeyeceği hususunu
dikkate alarak irat kelimesi ile, kar payı dağıtımı halinin de vergilenmemesini öngördüğü
anlaşılmaktadır.
Kaldı ki 191 sayılı Genel Tebliğ ile açıklanan görüş, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/4 ve 94/6b
maddeleri uyarınca söz konusu kar üzerinden stopaj yapılmayacağı görüşü ile de çelişmektedir.
Eğer söz konusu kar payları, yıllık beyannameye dahil edilecek ise, anılan stopajın da yapılması
gerekirdi.
Nitekim, İstanbul Defterdarlığı’nın, tam mükellef kurumlarca serbest bölgelerde elde edilen
karın getirilerek dağıtımı halinde, ortaklarca, yıllık beyannameye dahil edilmeyeceği yönünde bir
çok muktezası vardır.
Dileğimiz, Maliye Bakanlığı’nın, henüz beyanname dönemi başlamadan görüşünü tekrar gözden
geçirmesidir. Aksi halde, anılan bölgelerde elde edilen karı kısmen veya tamamen dağıtan
kurumların hissedarlarının, söz konusu kar paylarını ihtirazı kayıt ile beyan ederek yargı yoluna
gitmeleri ve yargı organlarının da bu konuda görüş oluşturmalarını sağlamaları yolu açılacaktır.
Oysa ideal ile mükellef arasındaki ilişkilerde ihtilafları en aza indirmektedir.

BAĞIŞ OLAYINDA KDV
Şükrü KIZILOT
1.Bağışlama:
Hukuksal anlamda bağışlama; ölüme bağlı olmayan, sağlar arasında gerçekleştirilen bir
sözleşme türü olup Borçlar Kanunu’nun 234-247. maddelerinde düzenlenmiştir. Bağış,bir kişinin
kendisine ait bir şeyi kendi isteği ile başkasına karşılıksız veya bedelsiz olarak vermesidir.
Medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olan herkes bağış yapabilir. Medeni haklarını
kullanma yetkisinden mahrum olan bir kimse temyiz kudretine sahip ise bağışlamayı kabul
edebilir ve bu suretle mal iktisap edebilir. Ancak yasal temsilcisinin bağışlamayı uygun
görmemesi halinde bağışlama geçerli olmaz.
Bağışlama, koşula veya yüküme bağlanabilir. Kamu yararına olarak bağışlanana tahmil edilmiş
(yükletilmiş) bulunan yükümlerin yerine getirilmesini isteme yetkisi bağışlayanın ölümünden
sonra, yetkili kamu katına (mercie) geçer.
Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlerse veya ailesinden bir
kimseye karşı yasa gereği yükümlü olduğu ödevlerine önemli ölçüde uymazsa veya
bağışlamanın bağlı olduğu yükümü haklı bir neden olmaksızın yerine getirmez ise bağışlayan
elden yaptığı bağışlamadan veya bağışlama taahhüdünden cayabilir ve bağışladığı şeyin geri
verilmesini isteyebilir.
Gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki ayni hakların bağışlanması tapu siciline kayıtla hüküm
ifade eder. Menkul malların bağışlanması ise bağışlanana elden teslim edilmesiyle gerçekleşir.
Bağışlama taahhüdü (sözverisi) yazılı olması halinde geçerlidir.
Bağışlama insani, dini veya sosyal nedenlerle ya da bir amacın gerçekleşmesini sağlamak için
yapılır. Dilimizde hibe ve teberru kelimeleri de aynı anlamda kullanılmaktadır(1).
Bazı kurumsal hizmetlerin görülmesi amacıyla kamu niteliğindeki bazı kurum ve kuruluşlara
yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi veya vergiye tabii tutulmaması amacıyla vergi
kanunlarında çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Bağışlama konusunda Gelir, Kurumlar, Katma
Değer ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunları’nda birtakım istisna ve muafiyetler
bulunmaktadır. Bu bölümde, esas olarak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bağışlama
konusunda yer alan hükümler ile uygulama hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.
2.Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfası:
KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 2/b bendi ile düzenlenen diğer bir istisna, 17.maddenin (1)
no.lu bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetlerle
ilgilidir. Üçüncü kişiler, Kanunun 17. maddesinin 1 no.lu bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara
bedelsiz olarak mal teslim edebilirler veya hizmet yapabilirler. Bu şekilde yapılan bedelsiz mal
teslimleri ve hizmet işleri Katma Değer Vergisi’ne tabii tutulmayacaktır(2).
Bu istisnanın uygulanabilmesi için, mal tesliminin veya hizmet işinin bedelsiz yapılması ve
sosyal amaç taşıması gerekir. Sosyal amaç kavramı çok geniştir. Toplumun menfaatine olan
bütün faaliyetler, sosyal amaçlıdır.

17. maddenin 1 no.lu bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-Genel ve katma bütçeli daireler,
-İl özel idareleri,
-Belediyeler,
-Köy ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
-Üniversiteler,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
-Siyasi partiler,
-Sendikalar,
-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
-Kamu menfaatine yararlı dernekler,
-Tarımsal amaçlı kooperatifler,
-Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü teslim ve hizmetler,
Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir. Ancak, sözkonusu kurum ve kuruluşlara bedel
karşılığında yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabiidir. Bedelsiz olarak teslim
edilen malın, mutlaka sosyal nitelikli işlere sarfı zorunludur.
Bu konuda Maliye Bakanlığı’na yansıyan bir olayda Bakanlıkça;
“Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış bir vakfa bedelsiz yapılan teslim ve hizmetler
KDV’den istisnadır”.şeklinde idari görüş bildirilmiştir(3).
Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin bir başka görüşü de aşağıdaki gibidir(4):
“3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari,
sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimi ve hizmet ifaları Katma
Değer Vergisi’ne tabii bulunmaktadır.
Buna göre, belediye ile müteahhit firma arasında yapılan sözleşme gereğince, adı geçen firmanın
ayrıca bir bedel almamak üzere inşa ettiği hal binasına ait bedellerin, İzmir hafif raylı sistemi
işine ait hizmet bedeline dahil edilmiş olması halinde hizmet bedelinin ödenmesi sırasında, söz
konusu inşaata ait bedel de vergilendirilmiş olacağından, bedelsiz olarak yapılan hal binası inşaat
hizmeti Katma Değer Vergisi’ne tabii olmayacaktır. Ancak, Katma Değer Vergisi
uygulanmaksızın bedelsiz hizmet yapılabilmesi için, sözü edilen hal binası inşaatına ait
bedelin,hizmet bedeli içinde vergilendirilmiş olduğunun sözleşme hükümleri ve düzenlenen
faturalarla teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, hal binası inşaatı nedeniyle yüklenilen
vergilerin indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, hal binası inşaatına ait bedelin İzmir
hafif raylı sistemi işi nedeniyle belediyeye düzenlenen hizmet faturasında gösterilen bedel
içerisinde yer almamış olması halinde, belediyeye bedelsiz olarak yapılan hal binası inşa hizmeti
Kanunun 17/2-b maddesine göre Katma Değer Vergisi’nden istisna olacak, istisna kapsamına
giren bu işlem nedeniyle yüklenilen vergiler ise aynı kanunun 30/a maddesine göre indirim
konusu yapılmayacaktır.”
Bakanlık ayrıca” Şahıslarca inşaa ettirilen okulların Milli Eğitim Müdürlüklerine bağışının
KDV’den istisna olduğu” nu bildirmiştir(5).

KDVK’ nun 17/2-a bendinde, hastane, nekahathane, klinik, kan bankası, parklar, laboratuarlar,
öğrenci yurtları, huzur evleri gibi sosyal müesseseler sayılmıştır. Bu müesseselere yapılan
bedelsiz teslimlerin, hizmetlerin vergiye tabii tutulmaması için, bunların 17. maddenin 1 no.lu
bendinde sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler,
üniversiteler gibi kurumlar tarafından işletilmesi gerekir.
Örneğin belediyeye ait hastaneye ait, bir anonim şirket tarafından bağışlanan ambulans vergiye
tabii olmayacaktır. Anonim şirketin, aynı ambulansı, belediye hastanesine satması halinde, bu
teslim Katma Değer Vergisi’ne tabii tutulacaktır. Diğer yandan, anonim şirketin bir özel
hastaneye ambulans bağışlaması vergiye tabii olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
17/2-a maddesinde yer alan sosyal ve sağlık amaçlı müesseselerin,17/1. maddesinde yer alan
idare ve kurumlar tarafından işletilmesi gerektiğidir. Sözgelimi, bir anonim şirkete ait kan
bankasına yapılan teslimler bedelsiz dahi olsa, vergiye tabii tutulurken, üniversiteye bağlı kan
bankasına yapılan bedelsiz teslimler, Katma Değer Vergisi’ne tabii olmayacaktır.
Kanun maddesinde iki türlü bedelsiz teslim ve hizmet ifasından söz edilmiştir. Bunlardan
birincisi; “Kanunların gösterdiği gerek üzerine”, diğeri ise; “isteğe bağlı olarak yapılan
bağış veya hibe” şeklindeki bedelsiz teslim ve hizmetlerdir.
3- Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Yapılan Teslim ve Hizmetler:
KDV Kanununun 17. maddesinin 2/b bendi ile; kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz
olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara, bedelsiz
olarak yapılan her türlü teslim ve ifa edilen hizmetlerde vergiden istisna edilmiştir. Bu istisna
hükmünün uygulanabilmesi için, teslim ve hizmetin bedelsiz olması gerekmektedir.
Bilindiği üzere, kanunun 1. maddesinde Katma Değer Vergisi’ne tabii işlemler açıklanmıştır.
Bunlar, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerdir. Bu
teslim ve hizmetlerin mutlaka bir bedeli vardır.
Herhangi bir kanun, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen bir
malın tesliminin, hizmetin ifasının bedelsiz olarak yapılmasını emrediyorsa; KDVK’nun
öngördüğü işlem gerçekleşmemiş demektir. Bununla beraber tereddütleri gidermek ve konuyu
açık olarak ortaya koymak bakımından, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak
yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının vergi kapsamı dışında olduğu, yukarıdaki istisna hükmü
ile bir defa daha vurgulanmıştır.
Hukuk sisteminde, bazı hizmetlerin bedelsiz olarak yapılması öngörülmüştür.
Örneğin, 1136 sayılı avukatlık kanununun 178. maddesi gereğince adli müzaheret büroları,
yoksul ve aciz kişilerin işlerini ücretsiz olarak takip etmek üzere, avukatları görevli kılabilir.
Yoksul ve aciz kişilerin durumu, ilgili mahkeme tarafından belirlenir ve adli müzaheret
bürosundan avukat gönderilmesi istenir. Görevlendirilen avukata, vekalet ücreti ödenmez.
Bu konuda Maliye Bakanlığı’nca da;
“Avukatlık Kanunu uyarınca, Yoksul ve aciz kişilerin işlerini takip etmekle görevli kılınan
avukatların bu hizmetleri kanunla tahmil edildiği ve bedelsiz olduğu için KDV’ne tabii değildir.”
Şeklinde idari görüş bildirilmiştir(6).Bakanlık bu görüşüne gerekçe olarak da aşağıdaki
açıklamayı yapmıştır:

“Mahkemelerce hüküm olunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi Katma
Değer Vergisi’nin konusuna girmemektedir. Ancak bu paralardan avukatlara intikal eden kısım
serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabii olacaktır. Avukatlar aldıkları bu para için
davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyecekler, makbuzda alınan tutar üzerinden
Katma Değer Vergisini hesaplayıp ayrıca göstereceklerdir.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 178.maddesi uyarınca adli müzaheret bürolarınca, yoksul ve
aciz kişilerin işlerini takiple görevli kılınan ve bu işler için ücret almayan avukatların bu
hizmetleri, kanunla tahmil edilen ve bedelsiz olduğu için kazanç amacı taşımayan bir faaliyet
olduğundan, Katma Değer Vergisine tabii tutulmayacaktır. Ancak, avukatların bu kanuna
dayanmayan bedelsiz hizmetleri vergiye tabii olacaktır”.
Ceza Mahkemeleri usulü kanununun 3842 sayılı kanunla değişik 146. maddesi uyarınca barolar
tarafından görevlendirilen avukatlar, ücretlerini ilgili Baro Başkanlığından aldıkları için, söz
konusu işlem bu kapsamda değildir.
Diğer yandan, 625 sayılı Özel Okullar Kanununa 3035 sayılı kanunla eklenen ek dördüncü
madde gereğince Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okul sahiplerini toplam öğrenci sayısının belli bir
yüzdesi kadar öğrenciyi burslu okutmaya mecbur tutmaktadır. Özel okul işletmeleri, bu
öğrencilere, eğitim ve öğretim hizmetlerini ücretsiz yapmaktadırlar(7).
Özel okulculuk ticari; avukatlık, mesleki bir faaliyet olmakla beraber, bu faaliyetler çerçevesinde
gerçekleştirilen yukarıdaki hizmetler kanunlar gereği ücretsiz yapıldığı için Katma Değer
Vergisine tabii tutulmayacaktır(8).
Gerek Avukatlık Kanununda, gerekse Özel Okullar Kanununda bedelsiz yapılması öngörülen
hizmetlerin temelinde sosyal amaç vardır. Avukatlık Kanunu ile yoksul ve aciz kişilerin
savunmasının bedelsiz yapılması öngörülmüştür. Özel Okullar Kanununa göre bedelsiz eğitimi
öngörülenler yetenekli ve fakat ailevi durumları Özel Okullar Kanununda Özel Okullar
giderlerini karşılamaya müsait olmayan öğrencilerdir.
Bunlar gibi Devlet Demiryollarının, ilgili kanun gereği ücret almadan taşıdığı yolculara verdiği
taşıma hizmeti veya PTT’nin yine kanun gereği olarak belli kişilere bedelsiz olarak sağladığı
hizmetler Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanacaktır.
Bütün bu hallerde, mal veya hizmet satış bedeli üzerinden vergi alınmayacak olmakla beraber
bunların girdileri üzerinden ödenmiş bulunan vergilerin indirim olanağı’ da olmayacaktır.
Dolayısıyla, kanun gereği bedelsiz verilen hizmetlere isabet eden girdi vergilerinin indirim
kapsamı dışına çıkarılarak, maliyetlere katılması gerekmektedir.
4- Bağış Amacıyla Yapılan Teslim ve Hizmetler:
KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini ve sosyal
amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, Katma Değer Vergisine tabii olmadığı
gibi bu işlemler için bir üst sınırda öngörülmemiştir. Katma Değer Vergisi istisnasından
faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır:
-Bağış, kanun maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.
- Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır.
Yapılan bağışın ilgili kurum ve kuruluş tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağının önemi
yoktur(9).

5- Bağışlanan Mal veya Hizmetlere Ait KDV’nin Düzeltilmesi:
Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a maddesinde; “vergiye tabii olmayan veya vergiden istisna
edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu
mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi” nin indirilemeyeceği
hüküm altına alınmıştır.
Katma Değer Vergisi mükellefleri kanunun 17. maddesinin 1 ve 2 (a) fıkrasında sayılan kurum
ve kuruluşlara bedelsiz olarak yaptıkları mal ve hizmetlere ilişkin ilgili belgelerde gösterilen
Katma Değer Vergilerini indirim konusu yapamayacaklardır.
Bedelsiz teslimlere ait olup indirim konusu yapılamayan Katma Değer Vergileri anılan kanunun
58. maddesi uyarınca gelir veya kurumlar matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilebilecektir.
Konuyla ilgili olarak 23 no’ lu KDV tebliğinin (F) bölümünde şu açıklamalara yer verilmiştir:
“ Kanunun 30/a ve 32. maddeleri hükümlerine göre 17. madde kapsamına giren işlemler kısmi
istisna niteliğindedir. Buna göre madde kapsamına göre işlemleri yapanlar, bu işlemlerle ilgili
alış ve giderler dolayısıyla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapamayacak, bu vergiler gelir
ve kurumlar vergisi uygulamaları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru
olarak göz önüne alınabilecektir.”
Kanun ve Tebliğ hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, KDV Kanununun 11,13, 14 ve 15.
maddelerinde yer alan istisnalar mutlak istisna niteliğinde 17. maddedeki istisnalar ise kısmi
istisna niteliğindedir.
KDV den istisna olarak bağışlanan mallar nedeniyle yüklenilen KDV’nin tamamının yada bir
bölümünün bağışın yapıldığı tarihte indirilmiş olması halinde, indirilen verginin bağışın yapıldığı
dönemde düzeltilmesi gerekecektir. Düzeltme işlemi, bağışlanan malın alımı sırasında yüklenilip
indirilmiş bulunan verginin, bağışın yapıldığı dönem beyannamesinin 47. satırında gösterilerek,
hesaplanan vergiye ilave edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergiye
ilave edilmek suretiyle KDV Kanununun 30/a ve 58. maddelerine göre Gelir ve Kurumlar
Vergisi yönünden gider olarak dikkate alınabilecektir.
Öte yandan, KDV Kanununun 3/a ve 5. maddelerine göre vergiye tabii malların ( veya
hizmetlerin) vergiye tabii işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi veya hizmetten
karşılıksız yararlandırılması şeklindeki işlemler, anılan kanunun 27. maddesi uyarınca emsal
bedeli üzerinden vergiye tabiidir. Bu şekilde bedelsiz teslim veya hizmetler ile reklam, tanıtım,
temsil, ağırlama veya satışı artırmak amacıyla yapılan promosyonlu satışlardaki “bedelsiz teslim
ve hizmetler” konumuzun dışındadır. Bunlar, işle ilgili olduklarından alış veya imalatları
nedeniyle yüklenilen vergiler indirilebilecektir. Kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindeki
bedelsiz teslim veya hizmetlere ait KDV ise, anılan kanunun 30/d maddesine göre
indirilemeyecektir.
DİPNOTLAR:
1) Sakıp ŞEKER,”Bedelsiz Teslim ve Hizmet (Bağışlama) İşlemlerinde KDV Uygulaması”, YAKLAŞIM, Yıl:1,
Sayı:7, Temmuz 1993, s.47-48
2) Bu konuda ayrıca Bkz. Mehmet MAÇ, “Bedelsiz Teslimlerde KDV Uygulaması, Bedelsiz Teslimlerin
Belgelenmesi ve Zayi Olan Mallar”, Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Yıl: VIII,
Sayı:97, Eylül 1989, s.35-54.
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8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
Serpil ZORBOZAN
İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi

Ülkemizde insan haklarının ve insana verilen önemin tartışıldığı günümüzde Kadın Hakları’ da
elbette gündemde olacaktır.
Yüzyıllardır Dünya Kadınları hem insanca yaşama mücadelesi vermiş, hem de kadın olduğu için
iki kat yoğun baskıya karşı mücadele vermişlerdir. Ülkemizde de durum farklı değildir.
Kadınlarımız tarlada, fabrika da kısaca üretimde vardır. Ama paylaşıma insanca yaşama hakkına
gelince hiçte eşit değildir doğrusu. Bu konuda kadınlarımıza daha çok görev düşmektedir. Ve
daha yapacak çok işimiz vardır. Görevimiz, insan onurunun hiçe sayılmadığı, emeğin hakkını
aldığı üretimde ve paylaşımda eşitlik ilkelerinin yaşandığı bir dünya oluşumuna katkıda
bulunmak ve bu katkıda kadınlarımızın eşit, saygın, onurlu yerini korumak olmalıdır.
Medeni kanunumuz da değişiklik isteyen çeşitli kadın kuruluşlarının desteklememek mümkün
değil. Aynı şekilde işyeri açılışlarında evli kadınların eşlerinden muvafakatname yani izin
istenmesi son derece yanlıştır. Kadın olarak işyeri açabilirsiniz, ancak evliyseniz eşinizden izin
alarak ve aile reisi beyanını eşiniz adına vererek. Bizler mesleğimizin uygulayıcıları olarak bu
yasanın değişmesi konusunda söz sahibi olmalıyız. Mesleğimiz çok eski olmasına rağmen
meslek yasamız ve mesleki örgütlülüğümüz olan odalarımız henüz çok yeni. Bizler aynı mesleki
sorunları paylaşan meslektaşlar olarak odalarımıza sahip çıkmalı, yarınlarda oluşacak saygın
meslek mücadelesine destek vermeliyiz.
Dileğim, üretimde, paylaşımda, yönetimde eşit bir Dünya

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNA EKLENEN
EK MADDE HAKKINDA
Mehmet CAN
GİRİŞ:
Ülkemiz yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir “terör’le yaşamak durumunda bırakılmıştır. Hukuk
sözlüğünde terör; “Yıldırma, korkutma, tehdit” olarak nitelendirilmektedir.
“Terörle Mücadele Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun” 16 Kasım 1995 gün ve 22484 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yürürlüğe giren Ek Madde ile işverenlere yeni bir mükellefiyet daha getirilmiş bulunmaktadır.
İşverenlere yeni bir yükümlülük getiren adı geçen yasanın Ek Madde (B) bendinde sözkonusu
edilen “Terörle Mücadele Kanunu”nun 1. maddesinde terör eylemi kabul edilen fiiller şu şekilde
sıralanmaktadır:
“Terör, baskı ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle
Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini
değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya
ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini
veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her
türlü eylemlerdir...”
Terörün tanımı bu şekilde yapıldıktan sonra Kanunun 1. maddesinde yazılı terör eylemleri
sonucu:
a) Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa
eşlerini, yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisini veya,
b) Malul olup çalışamayacak durumda olanları,
Talep halinde, işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde (aynı il hudutları
içinde birden fazla işyeri bulunanlar için toplam işçi sayısı dikkate alınır) %2 oranında daimi işçi
statüsünde istihdam ile yükümlüdürler.
50 işçinin baz alınması aynen Tasarrufu Teşvik ve Konut Fonunda olduğu gibi işyeri bazında
değil işveren bazında 50 işçinin dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin aynı il hudutları içinde
işverenin birden fazla işyerindeki işçi sayısının 50 kişiyi geçmesi gerekmektedir.
Yürürlüğe giren Ek Madde ile yasa koyucu, çalıştırılacak bu kişilerin daimi işçi statüsünde
çalıştırılmalarını ön görmektedir. Kanun koyucunun bu maddeyi getirmekten amacı; yasanın
amir hükmünden yararlanmak için işe alınan personelin kısa zaman periyodu içinde geçici
statüde işe alınıp belirli bir süre sonra işine son verilmemesini önlemeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca çalıştırılacak bu kişilerin tespitinde daimi işçi sayısının esas alınacağı, geçici ve kısa
süreli çalıştırılan işçilerin 50 işçide dikkate alınmayacağı gibi bir anlam ortaya çıkmakta ise de;
konunun nihai çözümü çıkarılacak yönetmelikte netleşeceği düşünülmektedir. Çalıştırılacak %2

nin hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı, yarım ve daha fazla
olanların tama ibla edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Örneğin iş yerinde 85 işçinin
istihdam edilmesi durumunda 85 x %2 =1.70 olmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan rakam 1,5 u
geçtiğinden işyerinde iki kişinin istihdam edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Yasa ayrıca getirilen bu yeni hükümlere uymayan işverenlere de uygulanacak ceza miktarını da
şu şekilde tanımlamaktadır:
“İlgililerce bu fıkra hükmüne uymayan işveren veya işveren vekillerine çalıştırmadığı kişi başına
ve çalıştırmadığı her ay için o yıl için tespit edilen asgari ücretin 10 katı tutarında para cezası
verileceğini hüküm altına almış bulunmaktadır. Buna göre Ocak, Şubat, Mart 1996 aylarında
yasa gereği çalıştırmak zorunda olduğu iki kişiyi istihdam etmeyen işverenlere her bir işçi için;
8.460.000 x 10 = 84.600.000 Bir kişi için
84.600.000 x 2 = 169.200.000 Her ay için verilmesi gereken ceza miktarı.
169.200.000 x 3 = 507.600.000 TL üç aylık ceza miktarı.
Yasa koyucu bu hükümlerin uygulanması ile ilgili olarak;
“Şehit yakınları ve çalışabilir durumdaki malullerin işverenlerce istihdamında takip edilecek
usul ve esaslar; Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 3 ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İşveren,
çalıştırmak zorunda olduğu bu işçilere iş ve işçi bulma kurumu aracılığı ile sağlar” şeklinde
hükmedilmiş bulunulmaktadır.
Terörle mücadele yasasına eklenen ek madde ile getirilen yükümlülük gereğince;
a) Aynı il hudutları içinde 50 veya daha fazla işçi çalıştıran,( aynı il hudutları içinde birden fazla
işyeri bulunan için toplam işçi sayısı dikkate alınarak) terör eylemlerinin nedeni ve etkisiyle;
şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa
eşlerini, eşleri yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisini veya
malul olup da çalışabilir durumda olanları talep halinde çalıştırmak zorunda olduğu,
b) Çalıştırılacak bu kişilerin tespitinde daimi işçi sayısı esas alınacaktır.
c) Çalıştırılacak eleman sayısının daimi işçilerin %2 oranında olacağı, %2 nin tespitinde yarıma
kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı, yarım ve daha fazla olanların tama iblağ edileceği,
d) işverenlerin çalıştırmak zorunda olduğu bu kişileri iş ve işçi bulma kurumu kanalıyla temin
edebilecekleri,
e) Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin işverenlerce istihdam edilmesinde takip
edilecek usul ve esasların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na üç ay içinde çıkarılacak
yönetmelikte tespit edileceği,
f) Getirilen bu hükümlere göre belirtilen oranlar içinde eleman istihdam etmeyen işverenlere,
çalıştırmadığı kişi başına ve her bir ay için o yıl için tespit edilen asgari ücretin 10 katı tutarında
para cezası verileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından henüz yönetmelik yayınlanmamıştır.
İşverenlerin gerek daimi işçi tanımında, gerekse sektör bazında takip edecekleri prosedürde tam
netlik bulunmadığından daha kapsamlı bir açıklama yapılamamaktadır.
Yönetmeliğin yayımını müteakip daha kapsamlı açıklama yapılacaktır.

GÜNDEM DIŞI
Masis YONTAN
S.M.M.M
Ülkemizin yeryüzü yuvarlağının ve insan olarak, birey olarak yaşadığımız dünyanın bir parçası
olduğumuzu hep unutarak yaşadık, dahası unutarak yaşamaya çalışıyoruz.
Her ne kadar dış dünyaya açılıyor imajını vermeye çalışıyor isek de, düşün ve yaşam düzeyinde
yarı açığız. Ülkemizde parlamento da mevcut siyasi partilerin tümü, işçi, memur ve işveren
sendikaları, meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin büyük bölümü simge, program ve
eylemleri ile evrensel ilkeleri içermemekte, çoğunlukla dış dünyaya yarı açık yarı kapalıdır. İşte
dış dünyaya yarı açık yarı kapalı kaldığımız sürece politikacılarımız hamasi nutuklarla
beyinlerimiz ve duygularımızı, kimi sanayici ve tüccar egemenlerimiz ise ekonomik olarak
toplumu daha çok ve daha kolay sömürecek, kimi egemenler ise kendileri gibi düşünmeyen
insanların varlığına dahi katlanamayacaklardır. Toplumda kimi emeği ile geçinmeye çalışırken,
kimileri emeğin sırtından, kimileri hiç emek ve çaba harcamadan rant elde ederek, kimileri
hazineden, kimileri ise insan yaşamı üzerinden geçinecektir. Ve bu yüzden bu toplumda hiçbir
dönemde ekonomi, hukuk, demokrasi, insan hakları ve siyasal kavramlar yerli yerine oturmadı,
oturamadı. Kavramlar yerli yerine oturamayınca her alanda kargaşa yaşanır, bilim ve teknolojik
gelişmelerin gerisinde kalınır, politikalar yerel düzeyi aşmaz, hele hele toplumda var olan
sınıfsallık çağdaş bir senteze varamayınca yerel ve çoğu çağ dışı milliyetçilik yerini ortak
değerler yaratan enternasyonalizme bırakmıyor.
Bugün ülkemizde siyaset “Katılımcı Demokrasi” ,”Çok Partili Parlamenter Sistem” yerine parti
liderlerinin yada kimi büyük bürokrat ve egemenin iki dudağı arasında kilitlenmiştir. Bu yüzden
yaşamın neredeyse tüm alanlarında olsun, siyasette olsun, artık ideoloji, felsefe, ilke, program ve
tabii ahlak denen kavramların nerede ise tamamı bir tarafa itilmiştir. Politikacıların neredeyse
tümü bedeli ne olursa olsun her partide, her fikir etrafında politika yapmaya hazır hale
gelmişlerdir. Kısaca politika fikirsiz ve ilkesiz kimi insanların mesleği haline gelmiştir. 24 Aralık
1995 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda 5 siyasi partiye (RP,DYP,ANAP, DSP, CHP)
mensup 550 milletvekili 5 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler. Hiçbir siyasi partinin tek
başına iktidar olanağını elde etmediği genel seçimde çeşitli partilerden 20 meslek mensubu (SM,
SMMM ve YM ) milletvekili seçildiler. Seçimlerin üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen
halen bir hükümetin kurulmamış olması bu kadar çok ve büyük iç ve dış sorunları olan bir ülke
için düşündürücüdür. Bu karmaşa içinde siyasi parti farkı gözetmeksizin meslek camiamız
tarafından desteklenen ve seçilen bu meslektaşlarımızı kutlarken, ülkenin sorunlarına çağdaş
çözümler getireceklerine, muhasebe mesleğinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda
bulunacaklarına inanıyoruz.
Evet, biz parlamento ile hükümet çalışmalarını parti liderleri ile milletvekillerine bırakıp,
toplumu, özellikle de çalışanları yakından ilgilendiren başka bir konuya geçelim.
Sosyal Sigortalar Kurumuna.
61.6 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 17. ülkesi olan ve %1.5 oranındaki nüfus artışı
ile 2000 yılında 66.5 milyona ulaşacağı tahmin edilen ülkemizde, nüfusun yarısı çalışabilir
gençlerden oluşmaktadır. Resmi verilere göre 3.5 milyon olan işsiz sayısı gayri resmi verilere

göre 6 milyon civarındadır. İşsizlik sorunu kuşkusuz salt ülkemizin değil, batı ekonomileri, hatta
tüm dünya ülkelerinin en büyük sorunudur.
OECD’nin saptadığı 19 ülke arasında % 10 işsizlik oranı ile Türkiye, İspanya, Belçika, İtalya,
Fransa’nın ardında yer almaktadır.
Türk İş tarafından yapılan araştırmaya göre ise işsizlerin daha çok büyük şehirlerde yoğunlaştığı,
bunun en büyük nedeni ise Doğu ve Güneydoğu da boşalan yada boşaltılan yerleşim alanlarından
yapılan göçlerden kaynaklandığı ve bu yoğunluktan en çok kadınların etkilendiği, kırsal
alanlarda ise işsizliğin daha çok erkeklerde görüldüğü saptanmıştır.
İşsiz kitlenin eğitim durumuna bakıldığında büyük çoğunluğunun, % 55 ile ilkokul mezunu, %
4.5 ile okur yazar olmayan, % 43 ile okur yazar olup da ilkokulu bitiremeyen, % 12.4 ile orta ve
dengi okul, % 5.4 ile yüksek okul ve fakülte mezunları olarak belirlenmiştir. Araştırmanın en
ilginç yönlerinden biri, işsizlerin iş bulma yöntemidir. İşsizlerin iş arama kanalı olarak kendi
olanaklarını kullananların oranı % 50, tanıdık, dost aracılığı ile iş arayanların oranı % 35, İş ve
İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile iş arayanların oranı ise yalnız % 10 civarındadır.
Türkiye de toplam istihdamın ancak % 7 si sendikalıdır. 1995 yılında mevcut 3 konfederasyona
(Türk İş, DİSK, Hak-İş ) üye7 sendika tarafından 9 ayrı işyerinde sürdürülen grevler sırasında
200.079 işçinin katıldığı ve toplam 4.841.317 iş günü hak arama ve alma mücadelesi ile
geçmiştir. Bu grevlerin en ilginci Türk İşe bağlı Tümtis sendikasının İzmir Ambarlar Sitesinde
faaliyet gösteren Sürat İzmir Nakliyatta başlattığı grevdir. 4 Eylül 1992 tarihinde 3 işçinin
katılımı ile başlayan ve halen bir işçinin sürdürdüğü grev 42. ayına girdi. Bu aynı zamanda halen
sürmekte olan en uzun grevdir. Ülke sorunları, ülkede yaşayan insanlarla, faaliyet gösteren
kurum ve kuruluşların sorunlarının toplamından oluşmaktadır. Mevcut sorunlu kurumların
başında Sosyal Güvenlik Kurumları gelmektedir. Bugün ülkemizde çalışanların sosyal güvenliği
Sosyal Sigortalar Kurumu, Devlet memurlarının sosyal güvenliği Emekli Sandığı, Esnaf ve
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanların sosyal güvenliği Bağ-Kur ile bunların dışında kimi
özel hayat sigortaları tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kurumlar içinde son zamanlarda,
zor durumda olan kuşkusuz Sosyal Sigortalar Kurumudur. 7 ayrı dalda 25.5 milyon kişiye
verdiği hizmetleri ile, toplumun yaklaşık % 42’sine sosyal güvenlik hizmeti sunmaya
çalışmaktadır. S.S. Kurumunun hizmet verdiği 25.5 milyonun durumuna baktığımızda bunun 4.8
milyonu aktif (prim ödeyen) sigortalı,2.5 milyon pasif (emekli) sigortalı, 18.2 milyon ise
sigortalıların eş, çocuk ve bakmakla yükümlü kişilerden oluşmaktadır. Kurum hizmetlerini,
10’unu eğitim olmak üzere 113 hastane ve 450 sağlık tesisleri ile vermeye çalışmaktadır.
Kurum kurulduğu 1945 yılından 1994 yılına kadar devletten hiç katkı almadığı gibi, devlete
kaynak sağlamıştır. 1994 yılından itibaren ise zorunlu olarak hazineden katkı almaya başlamıştır.
Kurumun temel gelir kaynağı çalışanlardan alınan sigorta prim gelirleridir. Bunun yanında gelir
içindeki payı %4 civarında kira ile faiz giderleri bulunmaktadır.
Kurum 2000 yılına 4 kala halen 1945 yılında çıkarılan teşkilat yasası ile yönetilmektedir. Kurum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ancak idari ve mali özerkliğe sahiptir. Kurumu,
yönetim kurulu gözetiminde Genel Müdür temsil eder. Kurumun temel yasasında değişiklik
yapılmamakla birlikte zaman zaman bazı değişiklik ve düzenlemelerde yapılmıştır.
Ülkemizde yaşlılık sigortası uygulamalarının başladığı 1950 yılında emeklilik yaşı kadın ve
erkekler için 60 iken, 1965 yılında kadınlar için 55’e indirilmiştir. 1969 yılında ise yaş koşulu

kaldırılmıştır. Bugün halen yürürlükte olan yasaya göre 15 yıllık sigortalılık süresi içinde 3600
gün prim ödemiş olmak veya kadın ise 50 yaşını doldurmuş, erkek ise 25 yıllık sigortalılık süresi
içine 5000 gün prim ödemiş olmak veya 55 yaşını doldurmuş olmak şartları ile yaşlılık
aylığından yararlanılmaktadır.
Oysa emeklilik yaşı Avrupa da kadınlarda ortalama 60, erkeklerde ise 65’tir. Bazı Afrika ve
Asya ülkelerinde ise 50 ve 55 yaş sınırları geçerlidir. Zaman zaman politik nedenlerle çıkarılan
geçmişe yönelik borçlanmalar ise Kurum için ayrı bir sorun olmuştur. Son 45 yılda aktif sigortalı
sayısı 14.8 kat artışla 4350000 olurken, pasif sigortalı sayısı 872.2 kat artışla 2300000
yükselmiştir. 1950 yılında aktif sigortalı sayısı 292606, pasif sigortalı sayısı 2637 iken, geçen
süre içinde aktif sigortalı sayısının ortalama yıllık % 6.2 artarken aynı süre içinde pasif sigortalı
sayısı yıllık ortalama % 16.2 artış kaydetmiştir. Aktif Pasif dengesine bakıldığında, 1950 yılında
oran % 110.96, 1950-955 arasında oran % 43.5, 1965-970 arasında %9.03, 1975-980 arasında
oran % 3.47, 1980-985 arasında oran % 2.44, 1995 yılında ise oranın % 1.89 olduğu
görülmektedir. Bu oranlar OECD ülkelerinde 6/1 civarında, ideali ise 4/1 oranıdır.
Kurumun aylık 15 Trilyonluk prim gelirine karşılık, emeklilere 22.6 Trilyon tutarında aylık
maaş, 1.2 Trilyon tutarında aylık ilaç giderleri ile 2.5 Trilyon tutarında personel aylık giderleri
olmak üzere toplam aylık gideri 26.3 Trilyonu bulmaktadır. Kurum personel giderlerinin
artmaması için son 10 yıldan bu yana hiçbir müfettiş alınmamıştır.
Kurumun diğer bir sorunu ise tahsilat sorunudur. 45 Trilyon prim, 65 Trilyon da gecikme zammı
olmak üzere toplam 110 Trilyon alacağı bulunmaktadır. Bu alacağın 26 Trilyonu Özel Sektör, 13
Trilyonu Belediyelerde, 4 Trilyonu KİT’lerde, 2 Trilyonu ise kuruluşlarındandır. Kurum bu
alacaklarını 6183 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak 350 İcra Memuru aracılığı ile tahsil
etmeye çalışmaktadır.
Bugün ülkemizde aktif sigortalı sayısı kadar belki de daha fazla kapsam ve kayıt dışı
çalıştırılmaktadır. Gene Türk İşin araştırmalarına göre, yaşları 12-19 arasında yaklaşık 10 milyon
çocuk işçi her türlü sosyal güvenlik ve sağlık şartlarından uzak ucuz iş gücü olarak
çalıştırılmaktadır.
Evet buraya kadar rakamları konuşturmaya, durumu gözler önüne sermeye çalıştım. Kurumun
ekonomik sıkıntısı uzun süredir biliniyordu. Tehlike nara ata ata geliyordu, geliyordu gelmesine
de daha kapıya dayanmamıştı. Ve nihayet tehlike kapıya dayandı. Bu aşamadan sonra geçmişi ve
geçmiş uygulamaları yargılamanın herhalde ne anlamı ne de esprisi olacaktır. Has özelliğimiz
olan çok konuşup az üretmekten, az konuşup çok üretme sistemine geçiş yapmak artık bir
zorunluluktur.
Kurumun sorunları da, çözümleri de aslında bellidir. Ne var ki ortalama yaşam süresinin 58 yıl
olduğu ülkemizde, 9000 gün yada 65 yaşında emeklilik anlayışı çözüm değildir. Prim oranlarını
yükseltmek ise hiç çözüm değil. O halde ne yapmalı;
1- Kurumun kuruluş, teşkilat ve çalışma yasası günün gereksinmelerini karşılayacak
biçimde yeniden yazılmalı, kurum tam özerk hale getirilmeli, yönetimi, asıl sahipleri olan
çalışanlara bırakılmalı, devlet salt düzenleyici ve denetçi olmalıdır.
2- İşsizlik sigortası mutlaka yaşama geçmelidir.
3- İş güvencesi yasallaşmalıdır.
4- İşçi ve işverenden kesilen prim oranları düşürülmelidir.
5- Asgari ücret her çeşit vergiden bağışık tutulmalıdır.
6- Z. Tasarruf Fonu mutlaka ve hemen kaldırılmalıdır.

7- İşyeri ve işçi bildirim formaliteleri azaltılmalı, aynı bildirimlerin birden fazla yere
bildirilmeleri ile çoğu gereksiz belge ve formaliteler kaldırılmalıdır.
8- Çalışanların önündeki tüm sendikalar engellenmeler kaldırılmalı, tüm çalışanların
sendikalara üye olmaları sağlanmalıdır.
9- Kurum, sendikalar, siyasi partiler ve meslek örgütleri ile işbirliği yaparak kapsam ve
kayıt dışı çalışmaları önlemelidir.
10- İş kazası ve meslek hastalıkları ya da ağır hastalık durumları dışında hiçbir şekilde
kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşın altında emekli olmamalıdır.
11- Dünyanın her yerinde devlet bu tür kurumlara maddi destek sağlamaktadır.1994 yılına
kadar devlet maddi destek sağlamadığı gibi kurumun birikimlerini düşük faiz ile bütçe
açıklarının kapatılmasında ya da kimilerine ucuz kredi olarak kullandırmıştır. Bu neden
ile Kurumun birikimleri kurum yönetimi tarafından değerlendirilmelidir.
12- Kurum imaj yenilemeli, klasik bürokratik anlayıştan, çağdaş hizmet anlayışına
geçmelidir.
Evet bu ülkenin vatandaşı olarak hepimiz, toplumu ilgilendiren tüm sorunlar konusunda görüş ve
düşüncelerimizi açık ve net olarak açıklayabildiğimiz zaman, çağdaş ve yaşanılır kurumları hep
beraber yaratırız.

KDV UYGULAMASINDA ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNADA
SON YAPILANMA
Dr. Levent DEMİRDAĞ-Halim İPEK
Vergi Denetmenleri
I-GİRİŞ
Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının, aynı veya diğer vergi
kanunlarıyla, kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılması istisna olarak adlandırılmaktadır. Bir
vergi konusunun vergiden istisna olmasında; ekonomik, sosyal, mali, politik etkenler rol
oynayabilir. Kalkınmanın finansmanı, ekonomik dengenin sağlanması vb. amaçlarla bazı iktisadi
unsur ve işlemler vergi kapsamına alınabileceği gibi vergi dışı da bırakılabilmektedir.
Türk Vergi Sisteminin ana vergi kanunlarından olan Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da birçok
vergi konusu vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnalardan bir tanesi de, araçlara ilişkin olan
istisnadır. Şimdi bu istisnayı açıklamaya çalışalım.
II. ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA
Bu istisna 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin (a) bendinde
düzenlenmiştir. Söz konusu madde; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve
demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslimler
ve hizmetlerle bunların tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler “Katma Değer
Vergisi’nden istisna” demektedir.
Bu istisna ile ülkemizin deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaşım sisteminin
geliştirilmesinin teşviki ve dış ülkelerle rekabet edebilecek bir duruma getirilmesi ile söz konusu
araçların imal ve inşasının tadilinin, bakım ve onarımının yurt içinde yapılmasının teşvik
edilmesi amaç edinilmiştir.
III. İSTİSNANIN BUGÜNE KADAR UYGULANMA ŞEKİLLERİ
KDVK’nun 13/a maddesi 3297, 4008, 4108 sayılı kanunlarla üç defa değiştirilerek bugünkü
şeklini almıştır.
1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3065 sayılı KDVK’nun13/a maddesinin ilk hükmü ile
“Deniz, Hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların inşası, tadili, onarımı ve
bakımına ilişkin teslim ve hizmetler” Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir. Buradaki
istisna, adı geçen araç ve tesislerin sadece inşası, tadili, onarımı ve bakımına ilişkindir. İnşa veya
tadili yapılıp ilk teslimi yapıldıktan sonra üçüncü kişilere yapılan satışı vergiye tabii olmuştur.
KDVK’nun 13/a maddesi 20 Haziran 1986 tarihinde yayınlanan 3297 sayılı kanunla
“Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer
tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve
hizmetler “ Katma Değer Vergisi’nden istisnadır şekline dönüştürülmüştür. 3297 sayılı kanunla
(a) bendinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

-Önceden deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının inşa edildikten sonraki ilk teslimleri
vergiden istisna iken, ilk teslimden sonraki teslimlerde istisna kapsamına alınmıştır. Böylece söz
konusu araç ve tesislerin alım- satımı istisna edilmiştir.
-3297 sayılı kanunla söz konusu araç ve tesisleri alanlar ile tadil, bakım ve onarımını yaptıranlara
KDV mükellefi olma şartı getirilmiştir.
-Önceden söz konusu araç ve tesisleri alanlar ile tadil, onarım ve bakımını yaptıranların bu araç
ve tesisleri hangi amaçla alıp kullandığına bakılmazken 3297 sayılı kanunla ticari amaçla
kullanma şartı getirilmiştir. Böylece şahsi servete dahil edilmek veya zati ihtiyaçları için alınan
araç ve tesisler vergiye tabii olmuştur.
-Söz konusu araç ve tesisleri satın almak isteyenler ile tadilini, onarımını ve bakımını yaptıranlar
istisnadan yararlanmak için KDV mükellefi olduklarını ve ticari amaçla kullanacaklarını, bağlı
oldukları Vergi Dairesinden alacakları bir yazı ile ispatlamak zorunda olmuşlardır.
Ayrıca, söz konusu araç ve zabıtları satanlar ile tadil, bakım ve onarımını yapanlara da
yukarıdaki belgenin noter onaylı suretini isteme, bu belgeleri saklama ve herhangi bir inceleme
sırasında ibraz etmek zorunluluğu getirilmiştir.
-Yine söz konusu araç ve tesislerin imal ve inşasında, tadil, bakım ve onarımda kullanılan her
türlü malzeme vergiye tabii olmuştur. Yüklenilip de indirilmeyen KDV’ni araç ve tesisleri
aktifleştirme veya kullanıma başlama tarihi itibariyle iadesinin isteyebilme imkanı getirilmiştir.
-Yine 3297 sayılı kanunla söz konusu araç ve tesislerin ithalatı istisna kapsamına alınmıştır.
Fakat yukarıda belirttiğimiz belgeleri Gümrük İdaresine ibraz etmek şartıyla istisnadan
yararlanma imkanı sağlanmıştır.
Ayrıca ticari amaçla kullanılmak üzere yurt dışından uçak kiralanmasında KDV teminatı
istenmesinden dolayı sorun çıkmıştır. Çünkü uçak kiralanması geçici bir ithalattır ve kesin ithalat
da KDV’den istisnadır. Bu husus sorun yaratmıştır.
IV. İSTİSNANIN BUGÜNKÜ UYGULAMASI
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin (a) bendi, 6 Temmuz 1994
tarihinde yürürlüğe giren 4008 sayılı kanunla getirilen değişiklikle ve 6 Haziran 1995 tarihinde
yürürlüğe giren 4108 sayılı kanunla yapılan değişiklikle;
“Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak
yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarımı ve bakımı şeklindeki ortaya çıkan
hizmetler” KDV’den istisnadır şekline dönüştürülmüştür.
13 Temmuz 1995 tarihinde yayınlanan 48 sayılı KDV Genel Tebliği’nde konu etraflıca
açıklanmıştır. Şöyle ki;
a) İstisnadan yararlanacak olanlar kimlerdir?
İstisnadan;

- Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları ile yüzer tesis ve
araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletmekte olan mükellefler ile,
- Sözkonusu araç ve tesislerin imal ve inşasını yapan mükellefler yararlanacaktır.
Diğer bir deyişle istisnadan yararlanılması, iktisap veya kullanmak ticari amaç güdülmesi şartına
bağlanmıştır. Bu nedenle araçların ve tesislerin şahsi servete dahil edilmesi veya özel mülk
olarak kullanılması halinde istisnadan yararlanılmayacaktır.
Yine araçların bir iktisadi işletme için iktisap edilmesi halinde mükellefin;
-

Faaliyet konusu ile,

- Araç ve tesislerin kullanım şekline bakılacaktır. Örneğin, işletme yöneticisinin veya
personelinin taşınması veya işletmeyle ticari ilişkide bulunan alıcı ve satıcıların taşınması,
gezdirilmesi vb. amaçlarla kullanılıyor ise, istisna uygulanmayacaktır.
Araç,
- Bedel karşılığı faaliyetlerde bulunmak veya bu amaçla kiralanmışsa, örneğin, bedel karşılığı
yük ve yolcu taşımak, bedel karşılığı reklam hizmeti vermek, ilaçlama yapmak vb.
- Ve bu faaliyetler işletmenin asli iştigal konuları arasında yer alıyorsa,
- Ve de bu faaliyetleri mutad ve sürekli yapıyorsa, istisna uygulanacaktır.
Bu faaliyetler işletmenin iştigal konuları arasında gösterilse bile, bu faaliyetler hiç icra edilmezse
ya da arızi olarak icra edilirse istisnadan yararlanamayacaktır.
Yeni işe başlayan mükellefler ile bu faaliyetleri yeni icra edecek olanlar;
- Sayılan faaliyetler iştigal konuları arasında yer alıyorsa,
- Faaliyetin gerektirdiği organizasyonu kurmuş ise ve de,
- Zorunlu resmi işlemler için yetkili mercilere yazılı başvuruda bulunmuşsa istisnadan
yararlanacaklardır.
Araçları imal ve inşa eden mükelleflerin istisnadan yararlanmaları için gerçek usulde KDV
mükellefi olmaları şart olup ilgili mal ve hizmet faturalarının imal ve inşa eden adına
düzenlenmesi zorunludur.
b) Teslimlerde İstisna Uygulaması
Teslimin, yukarıda açıkladığız mükelleflere yapılması şarttır. Teslimden, imal ve inşa edildikten
sonraki ilk teslim ile sonraki el değiştirmeler anlaşılmaktadır. Tabii ki sonraki el değiştirmelerde
teslim alan üçüncü şahısların bu araç ve tesisleri özü mülke dahil etmek değil de kiralamak veya
çeşitli şekillerde işletmek amacıyla teslim almalıdır, ithal edilmelidir.
c) Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde İstisna Uygulaması
Tadil ve onarım, esas yapıyı bozmadan değişiklikler yapılması, eskiyen parçaların yenilenmesi
işleridir. Bakım ise, dönemler itibarıyla ve kullanım sırasında küçük onarımlardır.
Yukarıda açıkladığız mükelleflerin araç ve tesislerinin tadili, onarımı ve bakımı şeklindeki
hizmetler KDV’nden istisnadır. Ancak bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanmaz.
İstisna kapsamı, araçların fonksiyonel bütünlüğü gözetilerek belirlenir. Aracı hareket ettirmekte

rol oynayan “ana motorlar” vergiden istisnadır. Araç ve tesisler üretilip ortaya çıktıktan sonra
ilave edilen aksam ve parçalara, istisna uygulanmayacaktır.
ÖRNEK 1: Bir Mali Müşavirlik Bürosuna yapılacak yat tesliminde ve bu yata verilen tadil,
bakım ve onarım hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır. Çünkü yat kiralama faaliyeti
mükellefin asıl faaliyet konuları arasında değildir ve bu işi mutad ve sürekli yapmamaktadır.
ÖRNEK 2: Bir konaklama işletmesinin müşterilerini gezdirmek amacıyla satın alacağı bir yatın
teslimi ile bu yata verilecek tadil, bakım ve onarım hizmetleri vergiden istisnadır.
ÖRNEK 3: İnşaat malzemesi ticareti ile uğraşan mükellefe yapılan helikopter teslimi ve bu
helikoptere verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır. İstisna
uygulanabilmesi için taşımacılığın mükellefin asli iştigal konuları arasında yer alması ve mutad
ve sürekli olması zorunludur.
d) Araçların İmal ve İnşası İle İlgili Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması
İmal; işleyerek bir şey ortaya çıkarma yapma inşa ise imal faaliyetini de kapsamakta olup
yapma kurma anlamına gelmektedir.
Araçların imal ve inşasına ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanması için imal ve
inşa edenin gerçek usulde KDV mükellefi olması zorunludur. Ayrıca, imal ve inşa ile ilgili
mal ve hizmet faturalarının imal ve inşa eden adına düzenlenmesi zorunludur.
Eğer araç imal ve inşası sipariş üzerine oluyorsa, mal ve hizmet alış faturalarının sipariş veren
firma adına düzenlenmesi şarttır. Eğer fatura imal ve inşa eden adına düzenlenir ise istisna
hükümlerinden yararlanılamaz.
Bu istisnai hüküm, sipariş üzerine imal ve inşa durumunda söz konusudur.
Eğer imal ve inşa eden sipariş üzerine bir araç imal ve inşa ediyorsa sipariş verenin istisnadan
yararlanması için mal alış faturalarının sipariş resen adına düzenlenmesi gerekmektedir.
Sipariş üzerine araç imal ve inşa edenler bu istisnadan yararlanamazlar. İmal ve inşa edenin
istisnadan yararlanması için imal ve inşa edenin satmak amacını gütmesi gerekmektedir.
Sipariş verinin istisnadan yararlanması için;
- Faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların işletilmesi veya çeşitli şekillerde
kullanılması ve,
- Alış faturalarının sipariş veren adına düzenlenmesi şarttır.
İmal ve inşa eden firma inşa ettiği aracı teslim ederken alıcı firmanın iştigal konusunu ve bu
aracı nerede kullanacağını bilmek zorundadır. Eğer alıcı aracı özel mülkü için kullanacaksa
satış fa- turasına KDV'sini ekleyecektir. Şayet alıcı, bu aracı yük veya yolcu taşıma vb.
işlerde kullanacağını söylerse ve vergi dairesinden alacağı noterden onaylı "Vergi istisna
belgesi" ile ispatlarsa satış faturasına KDV dahil edilmeyecektir.
İmal ve inşa eden firma inşa ettiği aracı satmayıp kendi aktifine dahil edecek ve de kendisi
işletecek ise ve de uğraşı konusu bu faaliyeti içeriyorsa bu aracı sabit kıymetleri içinde
aktifleştirecek ve KDV hesaplaması yapmayacaktır.

Şayet imal ve inşa eden bu aracı arızi olarak işletecekse KDV istisnasından
faydalanamayacaktır. Bu araca ait KDV'yi 3 yıl içinde mahsup edecektir.
ÖRNEK 1: Bir tersane imal ettiği bir gemiyi satarsa bu geminin imal ve inşası için alınan
mallar KDV'den istisnadır.
ÖRNEK 2: Bu imal ve inşa edilen gemi, taşımacılık işinde kullanacak olan A şirketine
satılırsa, teslimi KDV'den istisnadır.
ÖRNEK 3:B Havayolu şirketi bir uçak imalatı için sipariş vermiştir. Mal alımlarına ilişkin
faturalar B firması adına düzenlenmiştir. Sipariş ile imal ve inşaata mal alımlarına ilişkin
fatura sipariş veren adına düzenlendiğinden B firması KDV istisnasından yararlanır.
e) Araçların ve Araçların İmal ve İnşasında Kullanılan Malların İthalinde İstisna
Uygulanacak mı?
KDVK'nun 16/ 1-a maddesine göre yurt içinde teslimleri istisna kapsamına giren malların
ithali de, vergiden müstesnadır. Buna göre araçların veya araçların imal ve inşasında
kullanılacak malların ithalinde de yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde istisna
uygulanacaktır.
İthalatta KDV istisnasından yararlanmak için vergi dairesinden alınacak olan "Vergi
istisna belgesinin" Gümrük İdaresine ibrazı zorunludur.
f)İstisnanın Belgelenmesi ve Müteselsil Sorumluluk
Söz konusu araçları teslim alanlar veya tadil, bakım ve onarımını yaptıranlar istisnadan
yararlanmak için vergi dairesinden işlemin istisna kapsamına girdiğini gösterir "Vergi istisna
belgesini alıp, aracı satana veya tadil, bakım ve onarımını yapanlara noter onaylı bir örneğini
vereceklerdir.
Vergi Dairesi söz konusu belgeyi;
- Araştırma sonucuna,
- Veya yoklama sonucuna,
-Ya da inceleme sonucuna göre,
şartları uygun olanlara verecektir.
Vergi Dairesi, araçları kiralama veya çeşitli şekillerde işletme işine yeni başlayanlara bu
belgeyi verirken,
- Bu faaliyetlerin iştigal konulan arasında gösterilip gösterilmediğine,
- Bu faaliyetlerin gerektirdiği organizasyonun kurulup kurulmadığına,
- Ve yetkili mercilere başvurulup başvurulmadığına bakacaktır.
Sözü edilen araçları imal ve inşa edenlere belge verirken;
- Gerçek usulde KDV mükellefi olup olmadığı ve,
- İmal ve inşa edilen aracın deniz, hava ve demiryolu aracı veya yüzer tesis ve aracı olup
olmadığına bakacaktır.

Söz konusu aracın veya aracın imal ve inşasında kullanılan malların ithalinde istisnadan
yararlanmak için söz konusu belgenin Gümrük İdaresine ibrazı şarttır:
Mükelleflerin bu belge olmadan istisna uygulamaları halinde zıyaa uğratılan vergi, ceza, zam
ve faizlerden teslim ve hizmeti yapan ile birlikte alıcı da müteselsile sorumlu olacaktır.
ÖRNEK: Satmak için inşa ettiği yatı; özel mülkü için alan bir şahsa satan tersane, zıyaa
uğratılan vergi, ceza, zam ve faizden alıcı ile birlikte müteselsile sorumlu olacaktır.
SONUÇ: 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 13/a maddesi; 3297, 4008 ve 4108 sayılı kanunlarla
üç defa değiştirilerek bugünkü şeklini almış ve 48 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel
Tebliği ile de konuya açıklık getirildiğini belirtmiştir.
4008 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 24.06.1994 tarihinden önceki araçlara ilişkin istisna
hükmüne göre faaliyet konulan taşımacılık olmayan mükelleflerin işletmenin genel amaçlan
için kullandıkları yat, kotra, helikopter, uçak vb. araçların alımları da Katma Değer Vergisi
istisnası kapsamında değerlendirilmiştir. Oysa 4008 Sayılı Kanun'la firmaların genel işletme
ihtiyacı için veya özel kullanım amacıyla firma adına satın aldıkları araçlar istisna kapsamı
dışına çıkarılmıştır. Getirilen bu sınırlamaya karşın, "... faaliyetleri kısmen veya tamamen
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının kiralanması" olan mükellefler, istisna hükmüne
dahil edilerek kapsam genişletilmeye çalışılmıştır.
4108 Sayılı Kanunla ise; "... deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları ile yüzer tesis ve
araçların imal ve inşası ile ilgili hizmetler de" istisna kapsamına alınmıştır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
2- 48 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
3- MAÇ Mehmet, KDV Uygulaması Genişletilmiş -Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Denet
Yayıncılık A.Ş. İstanbul- 1994
4- Katma Değer Vergisi Kılavuzu Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Acar Matbaacılık
Top Hizmet ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul-1992
5- AYDINER Mustafa, KDVK Md. 13/a' da sayılan ve teslim ve onarımı istisna kapsamında
olan taşıt araçlarının imal ve inşa edenlere de 02.06.1995 tarihinden itibaren Katma Değer
Vergisi istisnası getirilmiştir. Maliye ve Sigorta Yorumları, Yıl 9, sayı 213, Ankara-1 Aralık
1995

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN KAYITLANMASIVERGİLENDİRİLMESİ- II
İslam, ÇANKAYA
HÜ. Öğr. Görevlisi
Bu bölümde GVK. md.75'de Menkul Kıymet Geliri olarak tanımlanan "hisse senetlerinin"
getirileri tanıtılıp vergilendirme ve muhasebe konusu işlenecektir. Hisse senetlerinin "alımsatım" farkı ve "kar payı" (temettü) olmak üzere iki önemli getirisi söz konusudur.
Öncelikle hisse senetlerinin kar payı getirisi üzerinde duralım.
5. HİSSE SENETLERİ KAR PAYLARI (TEMETTÜ) :
Hisse senetleri sermaye şirketlerinin sermayelerini oluşturmak üzere çıkardıkları, alan kişilere
"ortaklık hakkı" sağlayan Menkul Kıymetlerdendir.
Elinde hisse senedi bulunduran kişilerin hisse senedinin ait olduğu şirketten "kar payı"
(temettü) isteme haklan vardır. (Şirket faaliyet sonucu karlıysa.) 193 sayılı GVK söz konusu
kar paylarını elde edenler açısından "Menkul Kıymet Geliri" olarak tanımlamıştır. (GVK.
md. 75/ 1)
Hisse senetlerinden elde edilen "kar paylarını' vergilendirilme ve muhasebesi, vergi
yükümlülüğü olan ve olmayan kişiler açısından farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle hisse
senetleri kar paylarının vergilendirilme ve muhasebesini yukarıdaki farklılığa göre ele alıp
ayrı ayrı işlememiz gerekiyor.
5.a. Vergi Yükümlüsü Olmayan Kişilerde Kar Payının Vergilendirilmesi (VERGİ
ALACAĞI):
Vergi yükümlüsü olmayan gerçek kişilerin ellerindeki hisse senetlerine ilişkin "kar payları
elde edildiği kurumda, Dönem Karı içinde vergilendirilmektedir. (KVK. md. 25 ve GVK. md.
75/4-94/ 6'ya göre)
Vergilendirilen bu kar paylarının net tutarlarının 1/3'ü gerçek kişilerin (şahıs şirketleri dahil)
Vergi Alacağını oluşturur.(*) Böylece gerçek kişiler elde etmiş oldukları net kar payına bu kar
payının 1 /3'ü olan "Vergi Alacağını"da eklemek yoluyla toplam Menkul Kıymet Gelirini
saptayacaktır.
(GVK. mük. md.75) Daha sonra vergi yükümlüsü olmayan gerçek kişiler GVK. md.86-87'ye
göre, kesinti yoluyla vergilendirilmiş gelirlerinin toplamı 450.000.000.-TL.yı aşmıyorsa
yıllık beyanname vermeyecek, kar paylarını da bildirmeyeceklerdir. Böylece bu durumda
olan kişiler için "ana kurumdaki" vergilendirme son vergilendirme olmaktadır.
Kesinti yoluyla vergilendirilmiş gelirlerinin yıllık toplamı 450.000.000.-TL.yı aşan kar pay
geliri olan gerçek kişilerse bu gelirlerinin tutan ne olursa olsun yıllık beyanname vermeye, kar
payı gelirini de toplam tutar üzerinden bu beyannameye dahil etmek, yeniden vergilendirmek
zorundadır. (GVK. md. 86-87)(*)

Bu uygulamada çifte vergilendirmeyi önlemek üzere gerçek kişiler yıllık beyannameleri
üzerinden hesaplanan toplam Gelir Vergilerinden "Vergi Alacağını" (net karın 1 /3'ünü)
indirerek ödeyecekleri Gelir Vergilerini saptayacaklardır.
ÖRNEK(1)Vergi yükümlüsü olmayan Ahmet Çalışkan, (X) AŞ. Hisse senetleri nedeniyle
1995 yılında 360.000.000.-TL net gelir (kar payı) sağlamış, başkaca bir geliri de olmamış
olsun. Kar payı daha önce elde edildiği kurumda (X AŞ.’nde ) KVK. Md. 25 ve GVK. Md.
75/4-94/6'ya göre vergilendirilmiştir.
.
A. ÇALIŞKAN’ ın bu vergilendirme nedeniyle oluşan Vergi Alacağı; 360.000.000 : 3 =
120.000.000.- TL.dır.
1995 yılı toplam Menkul Kıymet Geliriyse;
360.000.000 + 120.000.000 = 480.000.000.-TL.dır.
Bu sonuca göre, Ahmet ÇALIŞKAN' ın kesinti yoluyla vergilendirilmiş Menkul Kıymet
Geliri'nin yıllık toplamı GVK.md. 87'deki limiti (450.000.000.-TL.yı) aştığından yıllık
beyanname vermesi, varsa diğer gelirleriyle kar payını birleştirerek vergilendirilmesi
gerekiyor. (GVK. md. 103'deki oranlar doğrultusunda)
Varsayalım ki; Ahmet ÇALIŞKAN’ ın 1995 yılı yıllık beyannamesi sonucuna göre Gelir
Vergisi 180.000:000.-TL. olarak gerçekleşmiş olsun. Bu durumda ödeyeceği Gelir Vergisi;
- Gerçekleşen Gelir Vergisi
180.000.000 –
- Vergi Alacağı
( 120.000.000)
- Ödenecek Gelir Vergisi
60.000.000
Bu tutar GVK gereğince 3 eşit taksitte ödenecektir.
ÖRNEK (2): Mehmet KURNAZ 1995 yılında (X) AŞ.'den 210.000.000.-TL net kar payı
sağlamıştır. Ayrıca bu kişinin kesinti yoluyla vergisi ödenmiş, aşağıdaki gelir unsurları da
vardır:
- Ücret Geliri (brüt)
100.000.000
- Kira Geliri (brüt)
50.000.000
- GVK.md..87'ye göre kesinti yoluyla
vergisi ödenmiş gelirler toplamı
430.000.000
* Menkul Kıymet Geliri
280.000.000
(210.000.000 + 70.000.000)
* Ücret Geliri
100.000.000
* Kira Geliri
50.000.000
Bu sonuca göre Mehmet KURNAZ' ın vergisi kesinti yoluyla ödenmiş gelirlerinin toplamı
GVK.md.87'deki 450.000.000 TL.lık tutan aşmadığından 1995 yılı kazançları için yıllık
beyanname vermeyecektir. Böylece hisse senedi kar payı için ana kurumdaki vergilendirme
son vergilendirme olacaktır.
5.b. Vergi Yükümlüsü Gerçek Kişi ve Şahıs Şirketlerinde Hisse Senetleri Kar Paylarının
Vergilendirilmesi:
Vergi yükümlüsü gerçek kişilerle (ticari, zirai, mesleki kazanç sahibi kişiler) ve şahıs
şirketlerinin elde ettikleri kar payının 1 / 3'ü bunların "Vergi Alacağını" oluşturur. (GVK.
müd. md.75)

Vergi yükümlüsü gerçek kişiler (ticari, zirai, mesleki kazanç sahibi kişiler), almış oldukları
hisse senetlerini amaçlarına, hisse ve oy oranlarına göre, TMS.'ne uygun 11. MENKUL
KIYMETLER ya da 24 MALİ DURAN VARLIKLAR hesap gruplarından uygun olan bir
hesapta izleyeceklerdir.
Söz konusu Menkul Kıymetlerden elde edilen kar paylarına bunların 1 /3'ü olan Vergi Alacağı
da eklenerek toplam "Menkul Kıymet Geliri" saptanır. Bu gelir TMS.ne uygun. gelir hesabına
alınıp yıl sonunda ana sonuç hesabına (690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI) aktarılarak
kapatılır.
Vergi yükümlüsü gerçek kişiler ve şahıs şirketi ortakları paylarına düşen kar payı ve Vergi
Alacağı üzerinden ayrıca yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Bu kişiler yıllık beyanları
üzerinden gerçekleşecek toplam Gelir Vergilerinden "Vergi Alacağı" ndan paylarına
düşen tutarı indirmek yoluyla ödeyecekleri Gelir Vergisini saptayabileceklerdir.
ÖRNEK [3): Ticari faaliyette bulunan ve Bilanço Esasına Göre defter tutmakta olan Mustafa
GÜN (X) A.Ş.'nin % 8 hissesi karşılığı olan 1.500.000.000.-TL hisse senedini aktifinde
bulundurmaktadır. 1995 yılında söz konusu hisse senetleri nedeniyle 1.200.000.000 TL. kar
payı (temettü) elde etmiştir. Mustafa GÜN 'ün 1995 yılı Dönem Karı 4.000.000.000.-TL
olarak gerçekleşmiş olup hisse senedi kar payı da Dönem Karına dahildir. Şimdi bu bilgiler
doğrultusunda Mustafa GÜN 'ün 1995 yılında elde ettiği hisse senedi kar paylarının
muhasebe ve vergilendirilmesine yönelik işlemleri görelim.
a. Menkul Kıymet Gelirinin (Kar Payının) Elde Edilmesi Aşamasında Yapılacak Kayıt:
Sermaye payı ve oy hakkı % 8'in altında olduğundan, hisse senetlerinin TMS.'ne göre 240
BAĞLI MENKUL KIYMETLER hesabında izlenmiş olmaları gerekiyor.
Sağlanan net kar payının 1 /3'ü Vergi Alacağını oluşturacağından;
Vergi Alacağı= 1.200.000.000 : 3 = 400.000.000 TL
Toplam Kar Payı = 1.200.000.000 + 400.000.000 = 1.600.000.000
1995
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
1.200.000.000
00 Kar Payı
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
400.000.000
00 Vergi Alacağı
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.600.000.000
00 X AŞ. Temettü Geliri
Kar payının elde edilmesi.
/
Yıl sonunda (641 ) kodlu hesapta izlenen gelir (690) kodlu ana sonuç hesabına, (193) kodlu
hesapta izlenen tutarsa (371) kodlu hesaba aktarılacaktır.
31.12.95
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
TEMETTÜ GELİRLERİ
00 X AŞ. Temettü Geliri

1.600.000.000

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
1.600.000.000
00 Temettü Gelirleri
Temettü gelirlerinin aktarımı
31.12.95
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN'
400.000.000
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ. (-)
00 Vergi Alacağı
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
400.000.000
00 Vergi Alacağı
Mahsup edilecek Vergi Alacağı
/
b. 1995 Yılı Toplam Gelir Vergisinden Vergi Alacağının İndirilmesi: Mustafa GÜN 'ün
kar payı dahil 1995 Dönem Karı 4.000:000.000 TL olduğuna göre, yıllık Gelir Vergisi
bildiriminde bu tutarı beyan edilerek GVK. md.103'deki oranlar doğrultusunda
vergilendirecektir. Daha sonra gerçekleşen toplam vergiden Vergi Alacağını indirmek
yoluyla ödenecek Gelir Vergisi tutarı saptanacaktır. Yıllık toplam Gelir Vergisini
1.400.000.000 TL varsayarsak;
Toplam Gelir Vergisi
1.400.000.000
Vergi Alacağı
(400.000.000)
Ödenecek Gelir Vergisi 1.000.000.000
Mustafa GÜN kar payına ilişkin Vergi Alacağını indirdikten sonra kalan vergisini 3 eşit
taksitte ödeyecektir.
5.c. Kurumlarda Kar Payının Vergilendirilmesi - Muhasebesi:
Bir kurumun bir başka kurumun sermayesine katılması da hisse senedi satın alması yoluyla
olur. Bu durumda iştirak eden kurum satın aldığı hisse senetlerinin tutarını Bilançosunun
aktifinde ortaklık payı ve oy oranına göre TMS 'nin 11 MENKUL KIYMETLER ya da 24
MALİ DURAN VARLIKLAR hesap gruplarından uygun bir hesapta izleyecektir.
Hisse senetlerinin yazılı değerleri toplamı satıcı kurumun öz sermayesini oluşturacak
Bilançosunun pasifinde görünecektir. Aktiflerinde kayıtlı hisse senetleri nedeniyle gelir elde
eden kurumlar bu gelirlerini TMS. gereği duruma göre 640 İŞTİRAKLERDEN
TEMETTÜ GELİRLERİ ya da 641 BAĞLI OR- TAKLIKLARDAN TEMETTÜ
GELİRLERI hesaplarından uygun olanda izleyeceklerdir.
Kurumların hisse senetlerinden elde ettikleri kar paylarına (temettülere Vergi Alacağı
uygulanmayacağına göre (GVK. mük. md.75), elde edilen kar payı aynen gelir hesabına
alınacaktır. Yıl sonunda kar payı (iştirak kazancı) (690) kodlu ana sonuç hesabına aktarılarak
bu bütünlük içinde yer alması sağlanacaktır.
Kar payı [iştirak kazancı) elde eden kurum, Dönem Karını vergilendirirken bu kazançlarını;
* KVK. md.25'e göre, % 20 ve % 25 oranlı Kurumlar Vergisi matrahından (KVK. md.8/1),
* GVK. md.75/4'e göre, Menkul Kıymet Geliri matrahından indirmek yoluyla vergi dışı
tutmuş olacaklardır.

Böylece; iştirak kazançları daha önce elde edildiği kurumlarda vergilendirilmiş olmaları
nedeniyle ikinci kez vergilendirilmeleri önlenmiş olunmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra kurumlarca elde edilen ve Dönem Karına aktarılan kar paylarının
(iştirak kazançlarının) Vergi Matrahından indirilmelerini bir tablo üzerinde göstermek
istersek;
KAZANÇ TÜRÜ

% 25 KUR.VER.

% 20 KUR.VER.MATRAHI

GVK.75/4 MEN.KIY.G.

İNDİRİLİR

İNDİRİLİR

MATRAHI
Kurumlarca Elde Edil.
Hisse Senedi Kar Pay.
(İŞTİRAK KAZANCI)

İNDİRİLİR

Böylece elde edildiği kurumda vergilendirilmiş olan hisse senedi kar paylarının (iştirak
kazançlarının) elde eden kurumlarda ikinci kez vergilendirilmeleri önlenmiş olunmaktadır.
ÖRNEK [4): (A) LTD. ŞTİ. 1995 yılında iştirakinin bulunduğu (B) AŞ.'nden 120.000.000
TL. kar payı elde etmiştir. Şirketin iştirak kazancının da yer aldığı aynı yıl Dönem
Karıysa 670.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şimdi bu bilgiler doğrultusunda (A) ve (B) şirketlerince yapılacak işlemleri görelim.
(B) AŞ. tarafından yapılacak işlemler:
(B) AŞ. Dönem Karını vergilendirdikten sonra TTK. ana sözleşmesi ve Genel Kurulu
kararları doğrultusunda Dönem Karının dağıtılabilir kısmını ortaklarına dağıtacaktır. Bu
dağıtımda (A) Ltd. Şti.'nin kar payı (B) AŞ.'nin kayıtlarında aşağıdaki gibi kaydedilecektir:
___________________________________1995___________________________________
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
120.000.000
00 1994 yılı kan
331 ORTAKLARA BORÇLAR
120.000.000
00 (A) Ltd. Şti.
Ortaklara kar dağıtımı.
________________________________ / _____________________________________
Bu işlemle (B) AŞ. vergilendirme ve kayıtlama sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktır.
(A) Ltd. Şti. tarafından yapılacak işlemler:
a. Öncelikle elde edilen kar payının gelir olarak kayıtlanması:
Şirketin sermaye payı ve oy oranının % 10'un üzerinde olduğunu varsayarak TMS.'ne göre
gelir kaydı şöyle olacaktır:
________________________________1995 ___________________________________(*)
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
120.000.000
00 (B) AŞ.
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.
120.000.000
00 Kar Payı
Kar payı gelirinin kaydı
___________________________________ / ____________________________________

Daha önce de açıklandığı üzere iştirak kazancı, bu kazancı elde eden kurumda
Kurumlar ve Gelir Vergisi’nden bağışık tutulduğundan vergilendirme aşamasında Dönem
Karından indirilmelidir. Bunu sağlamak için iştirak kazançlarının ayrıca Nazım Hesaplarda
izlenmeleri gerekir.
_________________________
* GVK.mük.md. 75’e göre, kurumlarda Vergi Alacağı hesaplanamayacağından (193) kodlu
hesap kullanılmıştır.
_____________________________________ 1995 _______________________
960 VERGİ MATRAH. İNDİRİLECEK
UNSURLAR
120.000.000
00 İştirak Kazançları
961 VERGİ MATRAH. İNDİR. UNS. KARŞ.

120.000.000

00 İştirak Kazançları
İştirak kazançları kaydı.
/
b. Yıl sonunda iştirak kazancı TMS. uygulaması gereği [690) kodlu ana sonuç hesabına
aktarılarak faaliyet sonuçlarının tek hesapta görünmesi sağlanacaktır.
31.12.95
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ
GELİRLERİ
120.000.000
00 Kar Payı
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
120.000.000
00 Kar Payı
Kar payının aktarımı
/
c. İştirak kazancını elde eden kurumun (A Ltd. Şti.) öncelikle Dönem Karını
vergilendirmesi: Bu kurum öncelikle Dönem Ticari Karının vergi yasaları doğrultusunda
Mali Kara (Vergi Matrahına) dönüşümünü sağlayacak daha sonra da bu matrah üzerinden
vergilendirme işlemini yapacaktır. Vergi Matrahı ve vergilendirme işlemi % 25 ve % 20
oranlı Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi açısından farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle
Vergi Matrahı ve vergilendirme işlemini her vergi türü için ayrı ayrı ele almak uygun
olacaktır.
% 25 Oranlı Kurumlar Vergisi [KVK. md. 25):
İndirim ve istisnalardan Önceki Kazanç
İştirak Kazancı İstisnası
% 25 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı
% 25 Oranlı Kurumlar Vergisi = 550.000.000 x % 25 =
% 25 Oranlı Kurumlar Ver. Fon.P. = 137.500.000 x % 10 =

670.000.000
(120.000.000)
550.000.000
37.500.000
13.750.000

Şimdi de KVK. md. 25'e göre % 20 oranlı Kurumlar Vergisini saptayalım. İştirak kazancı bu
aşamada da Vergi Matrahından indirim konusu yapılacaktır.
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi (KVK. md. 25):
İndirim ve istisnalardan Önceki Kazanç
İştirak Kazancı İstisnası
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi
= 550.000.000 x % 20 =
% 20 Oranlı Kurumlar Ver. Fon.P. = 137.500.000 x % 10 =

670.000.000
( 120.000.000)
550.000.000
110.000.000
11.000.000

Bu duruma göre % 25 Oranlı Kurumlar Vergisi daha yüksek olduğundan 137.500.000 TL
Kurumlar Vergisi 13.750.000 TL Fon Payı alınacaktır.
Kurumlar Vergisi'nden sonra Kurum Kazancı ikinci kez GVK. md. 75/4 ve 94/6'ya göre, Gelir
Vergisi'ne tabi tutulacaktır. İştirak Kazancı bu vergilendirmede de kapsam dışı tutulmuş
olacaktır.
Gelir Vergisi (GVK. md. 75/4-94/6):
İndirim ve İstisnalarda önceki Kazanç
Matrahtan İndirilecek Unsurlar(-)

670.000.000
(257.500.000)

İştirak Kazancı İstisnası

120.000.000

Kurumlar Vergisi
İştirak Kazancı Matrahı (Menkul Sermaye Geliri)
Gelir Vergisi (*)
=
412.500.000x%20 =
Gelir Vergisi Fon Payı = 82.500.000x% 10 =

137.500.000
412.500.000
82.500.000
8.250.000

Dönem Karının vergilendirme işlemi tamamlandığına göre, artık Vergi Matrahının
belirlenmesine yönelik Nazım Hesapların da kapatılmaları gerekiyor.
1996
961 VERGİ MATRAH. İNDİR. UNS. KARŞ.
00 İştirak Kazançları

120.000.000

960 VERGİ MATRAH. İNDİRİLECEK UNSUR.

120.000.000

00 İştirak Kazançları
Nazım hesapların kapatılması.
/

___

Böylece hisse senedi "kar payı" elde eden kurumlar, bu kar paylarının elde edilen kurumda
vergilendirilmiş olmaları nedeniyle bu kazançlarını KVK. md.8/ 1 ve GVK.md.75/4 uyarınca
vergi dışı tutmuş olmaktadırlar.
İştirak kazançları nedeniyle GVK. md.94'e göre, herhangi bir vergi stopajı da söz konusu
değildir.

BEDELSİZ İHRACAT VE BU YOLLA TÜRKİYE’ DE
İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN
TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI
Mehmet Memiş YILMAZER
Gümrük Md. Yrd. İst.
Gümrükleri Baş Md.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 96/-10 sayılı Bedelsiz İhracata ilişkin tebliğinde
Bedelsiz İhracata ilişkin esaslar düzenlenirken, 10 Ocak 1996 günlü 22519 sayılı Resmi
Gazetede Maliye Bakanlığınca 51 seri no'lu ve 28 Temmuz 1994 tarih 22004 sayılı Resmi
Gazetede 43 no'lu KDV Genel Tebliği yayınlanarak, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara
yapılan teslimlerde istisnaların nasıl yapılacağı belirtilmiştir.
96/ 10 sayılı Tebliğe göre bedelsiz ihracat yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde bedeli
yurda getirilmesi zorunlu olmaksızın yurtdışına kesin olarak mal çıkarılmasıdır. Bu kapsamda
gerçek ve tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari
teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyası, daha önce ihraç edilen malların
bedelsiz gönderilmesinin ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garanti süresi
içinde yenilenmesi gereken parçaları, yabancı misyon mensuplarının Türkiye'de çalışan
yabancıların yurtdışına giden kamu görevlilerinin taşıtları ve yurt dışına yerleşik tüzel kişiler,
yabancı turistler ve yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde
götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtları bedelsiz ihracat
izninden yararlanabilirler. Bedelsiz İhraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 yıldır.
Konumuz itibariyle yabancı turistlerin ve yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının KDV
Kanunun 11/1-b maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak 96/10 sayılı tebliğ
kapsamında yurtdışına götürecekleri eşya ve taşıtların bedelsiz ihracatına, anılan Kanun
maddesi uyarınca KDV iadesinden yararlanmak için Türkiye'deki satıcı tarafından
doldurulmak suretiyle kendilerine verilecek satış faturası nüsha veya satıcı tarafından onaylı
örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir.
Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı tarafından onaylı bir örneği ilgili
gümrük idarelerince Gümrükler Müdürlüğüne intikal ettirilir, Kanun, Kararname ve
uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz ihracına izin verilmez. İhracı
belli bir merciin iznine tabi olan malların bedelsiz olarak ihracı ilgili merciin ön iznine tabidir.
Bedelsiz ihracat yoluyla yurtdışına gönderilen mal ve eşyalar ihracatta uygulanan
desteklerden yararlandırılmaz. KDV Kanunun 11 / 1-b maddesinde öngörülen ve Türkiye’de
ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde istisna uygulanabilmesi için 43 seri no'lu KDV
Genel Tebliğinin A/7-e bölümünde; Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara Maliye
Bakanlığından "yetki belgesi" almış aracı firmalar tarafından KDV iadesi yapılabilmesi
öngörülmüş ve bu kapsamda işlem yapmak isteyen aracı firmalardan Maliye Bakanlığına
başvuranlardan uygun görülenlere yetki belgesi verilebileceği belirtilmiştir.
51 sayılı KDV Genel Tebliğinde ise Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi
yapmak üzere "yetki belgesi" talep eden aracı firmalardan aranılacak şartlar ile belge düzeni
ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar açıklanmıştır. Buna göre aracı firmaların;

1- Bilanço esasına göre defter tutmaları,
2- Asgari öz kaynak tutarının 1.000.000.000 lira olması,
3- Ücretli statüsünde en az 5 eleman istihdam etmeleri,
4- Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine veya bilerek
kullandığına dair rapor bulunmaması gerekir.
Bu şartları topluca taşıyan firmalardan yetki belgesi almak isteyenlerin Maliye Bakanlığına
bir dilekçe ile başvurması ve bu dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
1- Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği,
2- İmza sirkülerinin onaylı bir örneği,
3- Öteden beri ise devam etmekte olanlar için son ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun
firma kaşesi tatbik edilerek ve firma yetkililerince imzalanarak onaylanmış birer örneği
dilekçe ile bildirilir.
Maliye Bakanlığınca yapılan araştırma sonucuna göre uygun görülenlere yetki belgesi verilir.
Yetki belgesi alan firmaların, iade işlemlerine aracılık edecekleri izin belgeleri satıcılar ile
birer sözleşme yapması gerekmekte olup, yetki belgesi alan aracı firmalar 1 ay içinde
yapılan iadelere ait bilgileri (sadece adet ve toplam tutar olarak )izleyen ay içinde, dönem
sonu ayrıntılı bilançoları ile gelir tablolarını da gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme
süresinin bitimini izleyen ay içinde Maliye Bakanlığına göndereceklerdir.
43 seri no lu KDV Genel Tebliğinde Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanına istisna
kapsamındaki satışların vergi dairesinden "izin belgesi” almış satıcılar tarafından
yapılabileceği, bu satışlarla ilgili faturanın 4 nüsha olarak düzenleneceği belirtilmiş, faturada
yer alması gereken bilgiler ise tebliğin A/5 bölümünde açıklanmıştır. Bu durumda satışlarda
fatura ve çekin prensip olarak ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir, Fatura ve çekin ayrı ayrı
düzenlenebilmesinin yanı sıra 51 sayılı genel tebliğ ile yetki belgesi almış aracı firmayla
sözleşmesi bulunan izin belgeli satıcılardan isteyenler fatura/çek ibareli belgeyi fatura olarak
alabilirler.
-Fatura/çek 'de:
Yetki belgeli aracı firmanın adı soyadı veya ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi
numarası
Müşterinin adı soyadı veya ticaret unvanı, adresi,
Sözleşmeli satıcının adı soyadı veya ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası
Düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
gibi bilgilere sahip olmalıdır. Bu belgelerde Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV
iadesi dışında kullanılamayacağı ve ciro edilemeyeceğine dair bir ifadeye yer verilecektir.
Belgelerin basım işini yapan matbaa işletmecisi. belgelerin yüzüne dipnot şeklinde adı ve
soyadını, varsa ticaret unvanını, adresini, bağlı olduğu Vergi Dairesi ve vergi numarası ile
defterdarlıkla anlaşmasının tarihini yazacaktır.
51 no’ lu Tebliğe göre:

İzin belgeli satıcılar, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapacakları satışlarda
kullanacakları fatura/çekleri 4 nüsha olarak düzenleyip aslı ile iki örneğini alıcıya
vereceklerdir.
Alıcılar gümrük çıkışında ellerindeki fatura/çek nüshalarının alımı i1gili gümrük görevlilerine
onaylatıp muhafaza edecekler, diğer iki nüshayı görevlilere bırakacaklardır.
İade alıcıda kalan onaylı fatura/çek asıl nüshası ile yapılacaktır. Aracı firmalar iade
işleminden sonra bu nüshaları satıcıya göndermeyecekler, Vergi Usul Kanunun muhafaza ve
ibraz hükümlerine göre saklayacaklardır. Ancak 1 ay içinde yaptıkları iadeler için bir icmal
düzenleyerek, izleyen ayın ilk 10 günü içinde ilgili satıcıya göndereceklerdir.
Söz konusu icmaller satıcılar tarafından Vergi Usul Kanununda öngörülen süreler içinde
defterlerine kaydedilecektir. İcmallere dayalı KDV indirimi ise, İcmalde yer alan iade
tarihlerinin ait olduğu dönem beyannamesinde yapılacaktır. İcmalin satıcıya intikal ettiği
tarihte bu beyanname verilmişse indirim, icmali def tere kaydedildiği dönem beyannamesinde
yapılacaktır.
İzin belgeli satıcılar bu icmalleri ve kendilerinde kalan özel fatura/çek nüshalarını Vergi Usul
Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklayacaklardır. Öte yandan satıcıların
43 seri no'lu KDV Genel Tebliğinin A/8 bölümündeki diğer açıklamalara da uyacakları
tabiidir.
Yetki belgeli aracı firmaların bu hizmet karşılığı elde ettikleri komisyonlar KDV'ne tabidir.
KDV iadeye esas olan tutar ile alıcıya ödenen tutar arasındaki fark üzerinde iç yüzde yoluyla
hesaplanacaktır. Bu farkın fatura/çeklerde ayrıca gösterilmesi veya fatura/çeklerin bu farkın
kolayca hesaplanmasına imkan verecek şekilde düzenlemesi zorunludur.
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna uygulanmasına ilişkin olarak
belirlenen limit 5.000.000.-TL'ye yükseltilmiş ve 43 seri no'lu KDV Genel Tebliğinin A/5
bölümünde belirtilmiştir.
Yetki belgeli aracı firmaların bu hizmet karşılığı elde ettikleri komisyonlar KDV'ne tabidir.
KDV iadeye esas olan tutar ile alıcıya ödenen tutar arasındaki fark üzerinden iç yüzde yoluyla
hesaplanacaktır. Bu farkın fatura/çeklerde ayrıca gösterilmesi veya fatura/çeklerin bu farkın
kolayca hesaplanmasına imkan verecek şekilde düzenlenmesi zorunludur.
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna uygulanmasına ilişkin olarak
belirlenen limit 5.000.000.-TL'ye yükseltilmiş ve 43 seri no'lu KDV Genel Tebliğinin A/5
bölümünde iadenin ABD doları veya Alman Markı cinsinden yapılacağı açıklamıştır. Ancak
51 no'lu tebliğ ile alıcının kabul etmesi halinde iadenin Türk Lirası cinsinden de
yapılabilmesi uygun görülmüştür.

TEKDÜZEN HESAP PLANINA
GÖRE KIDEM TAZMİNATININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Hüseyin MERT
SMMM
Cemal ÇAKICI
M.Ü. İ.İ.B.F. Muhasebe - Finansman
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

1.GİRİŞ
Kıdem tazminatına ilişkin hukuki düzenlemeler, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14, 16, 17 ve
77'nci; 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun 14 ve 20'nci; 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 6 ve 7.
maddelerinde bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre kıdem tazminatı; işçilere, hizmet
akitlerinin belirli nedenlerle son bulması halinde işveren tarafından ödenen bir bedeldir.
Vergi kanunlarımıza göre kıdem tazminatı ancak ödemenin gerçekleştiği dönemde
giderleştirilebilmektedir. Bu düzenleme ülkemizdeki muhasebe uygulamalarını da etkilemiş ve
kıdem tazminatlarının genellikle ödemenin yapıldığı dönemde muhasebeleştirilmesine neden
olmuştur. Ancak ödenen kıdem tazminatı uzun bir dönemi kapsadığından bu tutarın tamamının
ödemenin gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların gerçek durumu
yansıtmamasına neden olmaktadır. Oysa genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden
Dönemsellik ilkesi gereğince her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız
olarak saptanması, gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca ihtiyatlılık ilkesi ' gereğince muhtemel giderler ve zararlar için karşılık ayrılması gerekir.
Bu açıklamalara göre birden fazla faaliyet dönemi ile ilişkili olan kıdem tazminatının sadece
ödemenin yapıldığı dönemde değil de, her faaliyet döneminde ayrı ayrı hesaplanarak
giderleştirilmesi ve karşılık ayrılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen muhasebe ilkeleri çerçevesinde, mali tabloların gerçeği
yansıtması bakımından kıdem tazminatının nasıl muhasebeleştirileceğinin TDHP kapsamında
açıklanması amaçlanmıştır.
2. TDHP' da KONUYLA DOĞRUDAN İLGİLİ HESAPLAR
2.1. 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı:
Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılacak kıdem tazminatı karşılıkları bu hesap kaleminde
gösterilir.
Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları, ilgili gider hesaplarına borç, bu hesaba alacak
kaydedilir. İzleyen dönemde ödenmesi beklenen kıdem tazminatı karşılık tutarları bu hesabın
borcuna, "37- Borç ve Gider Karşılıkları" grubundaki "372-Kıdem Tazminatı Karşılığı
Hesabı’na alacak kaydedilir.

2.2. 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı:
Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen
kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.
"472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı"ndan yukarıdaki tanım çerçevesinde yapılan
aktarmalar bu hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.
2.3. 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar:
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan (önceki
dönem Gelir ve Karları hariç) duran varlıkların satışlarından elde edilen karlar ile olağandışı
olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve karların yer aldığı hesap kalemidir.
İşletme personelinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir şekilde işten
ayrılması halinde önceki yıllarda sözkonusu personel için hesaplanmış ve pasifte 472-372
nolu kıdem tazminatı karşılığı hesaplanma kaydedilmiş olan tutarlar, bu hesaplara borç; "679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı"na alacak kaydedilir.
2.4. İlgili Gider Hesapları:
Her dönem sonunda hesaplanan kıdem tazminatı tutarları "472- Kıdem Tazminatı Karşılığı
Hesabı"na alacak kaydedilirken , ilgili diğer hesaplarına da borç kaydedilir. Ancak bu gider
hesapları 7/A veya 7/B seçeneğini kullanan işletmeler için birbirinden farklı olacaktır.
3. HESAPLARIN İŞLEYİŞİ
7/A seçeneğini kullanan işletmelerde dönem sonlarında hesaplanan Kıdem Tazminatı
Karşılığının toplam tutarı "472- Kıdem Tazminatı Karşılığı" hesabına alacak kaydedilirken,
bu tutarın direkt işçilikle ilgili olan kısmı "720- Direkt İşçilik Giderleri Hesabı"na, en direkt
işçilikle ilgi olan kısmı "730- Genel Üretim Giderleri" Hesabına, Hizmet üretimi ile ilgili olan
kısmı "740- Hizmet Üretim Maliyeti" Hesabına, Araştırma ve Geliştirme personeli ile ilgili
olan kısmı "750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri" Hesabına, Pazarlama Satış ve Dağıtım
personeli ile ilgili kısmı "760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri" Hesabına ve idari
personelle ilgili olan kısmı ise "770- Genel Yönetim Giderleri" Hesabına borç kaydedilir.
7/B Seçeneğini kullanan işletmelerde ise dönem sonlarında hesaplanan kıdem tazminatı
karşılığının toplam tutan "472- Kıdem Tazminatı Karşılığı" Hesabına alacak kaydedilirken bu
tutarın işçilerle ilgili olan kısmı "791- İşçi Ücret ve Giderleri" Hesabına ve aylık yönetici,
memur, büro personeli vb. ile ilgili olan kısmı "792- Memur Ücret ve Giderleri" Hesabına
borç kaydedilir. "472- Kıdem Tazminatı Karşılığı" hesabının alacağında biriken tutarından
gelecek dönemde ödenmesi beklenilen tutar hesaplanılarak bu hesabın borcuna, "372Kıdem Tazminatı Karşılığı" Hesabının alacağına kaydedilir.
Kıdem tazminatı almaya hak kazanan personelin, iş akdinin fesih tarihi itibariyle ödenecek
kıdem tazminatı hesaplanır. Hesaplanan bu tutar "335- Personele Borçlar" Hesabına alacak,
söz konusu personelle ilgili karşılık hesabında yer alan tutar "372- Kıdem Tazminatı
Karşılığı" Hesabına borç ve ödenecek kıdem tazminatı ile karşılık hesabı arasındaki fark ilgili
gider hesaplarına (720-730-740-750-760-770-791-792) Borç kaydedilir. Hesaplanan
kıdem tazminatı tutarı 335- Personele Borçlar Hesabına borç. Personele ödenen kıdem

tazminatı kasa hesabına alacak ve mevzuat gereğince yapılan kesintiler "360- Ödenecek Vergi
ve Fonlar" hesabına alacak kaydedilir.
Kıdem tazminatı ödemesini gerektirmeyen bir şekilde iş akdi fesih edilen personelle ilgili
olarak ayrılmış bulunan kıdem tazminatı tutarları 472 ve/veya 372 kıdem tazminatı karşılığı
hesaplarının borcuna "679- Olağandışı Gelir ve Karlar" hesabının alacağına kaydedilir.
Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamaları aşağıdaki gibi şekille ifade edebiliriz.

1- Kıdem Tazminatı karşılığının ayrılması
2- Gelecek dönemde ödenecek kıdem tazminatı karşılığının belirlenmesi
3- Kıdem tazminatının hesaplanması
4- Kıdem tazminatının ödenmesi
5- Kıdem tazminatının ödenmemesi [karşılığın iptal edilmesi)
ŞEKİL: Kıdem tazminatı ile ilgili hesapların işleyişi

4. KIDEM TAZMİNATI YÖNÜNDEN TİCARİ KAR-MALİ KAR
İLİŞKİSİ
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile vergi kanunlarının, kıdem tazminatının
giderleştirilmesine bakış açılarının farklı olması nedeniyle her hesap dönemi sonunda tebliğe
göre ortaya çıkan ticari kardan mali kara ulaşılması bakımından kıdem tazminatıyla ilgili
yapılması gereken düzeltmeler aşağıda açıklanmıştır:
a) Her hesap dönemi sonunda ayrılmış olan kıdem tazminatı , karşılık tutarları
giderleştirilerek ticari kara ulaşıldığından, mali kara geçişte bu karşılık tutarları ticari
kara ilave olunur.
b) Ödenen kıdem tazminatı tutarının geçmiş yıllarla ilgili olan kısmı "372- Kıdem
Tazminatı Karşılığı" hesabına borç kaydedildiğinden, ticari karı etkilememektedir.
Ancak bu tutar, vergi mevzuatı gereğince gider kabul edildiğinden mali kara
ulaşılması bakımından ticari kardan indirilir.
Ödenen Kıdem Tazminatı tutarının cari yıla ait olan kısmı ilgili gider hesaplarına borç
kaydedildiğinden ticari karı etkilemektedir. Aynı tutar, vergi mevzuatı gereğince de gider
kabul edildiğinden mali kara ulaşılması bakımından herhangi bir düzeltme işlemi
gerektirmemektedir.
c) İptal edilen (ödenmeyen) ve "679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar" hesabının alacağına
kaydedilen Kıdem Tazminatı Karşılık tutarları ticari karı olumlu yönde etkilemektedir.
Ancak, vergi mevzuatı gereğince sözkonusu tutarlar geçmiş yıllarda gider olarak kabul
edilmeyip, vergilendirilmiş olduğundan mükerrer vergilemeyi önlemek bakımından, mali kara
geçiş süresinde ticari kardan indirilmesi gerekir.
5. UYGULAMA
5.1. Veriler
Bir üretim işletmesi olan K. AŞ.'nin 1994 yılı bilançosuna göre ayrılmış olan Kıdem
Tazminatı Karşılığı Tutarı 10 Milyar TL olup, bu tutarın personelin çalıştığı bölümlere göre
dağılımı aşağıdaki gibidir:
BÖLÜM
Direkt işçilikle ilgili pay
:
Endirek işçilikle ilgili pay . :
Araştırma ve Geliştirme böl. :
Pazarlama, Satış ve Dağıtım :
Genel Yönetim
:

TUTAR
6.000.000.000.-TL
2.000.000.000.-TL
300.000.000.-TL
1.000.000.000.-TL
700.000.000.-TL

Toplam :

10.000.000.000. -TL

1995 yılı sonunda işletmenin çalışan personel sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
1995 yılı sonu ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılıkları tutan 18 Milyar TL 'ya yükselmiş olup,
bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur:

BÖLÜM
Direkt işçilikle ilgili pay
:
Endirek işçilikle ilgili pay :
Araştırma ve Geliştirme böl. :
Pazarlama, Satış ve Dağıtım :
Genel Yönetim
:
Toplam :

TUTAR
10.800.000.000.-TL
3.600.000.000.-TL
540.000.000.-TL
1.800.000.000.-TL
1.260.000.000.-TL
18.000.000.000. -TL

1996 yılının Haziran ayı sonunda makine başında çalışan muhtelif sayıda işçi işten
ayrılacaktır. Bu işçilerle ilgili 31.12.1995 tarihi itibarı ile ayrılmış olan karşılık tutarı
1.250.000.000.-TL olup, kendilerine ödenen tutar 1.475.000.000.-TL'dır. 1996 yılının
Ağustos ayının sonunda Araştırma ve Geliştirme bölümünde çalışan muhtelif sayıda
personel Kıdem Tazminatı almayı gerektirmeyecek bir biçimde iş akitleri fesih edilmiştir. Bu
kişilerle ilgili ayrılmış olan Kıdem Tazminatı karşılık tutarı 120.000.000.-TL 'dır.
5.2. 7/A Seçeneğine Göre Muhasebeleştirilmesi
____________________________________ 31. 12. 1995 __________________________________________
720 DİREKT İŞÇİLİK GİD.
4.800.000.000.730 GENEL ÜRETİM GİD.
1.600.000.000. 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD.
240.000.000.760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD.
800.000.000.770 GENEL YÖNETİM GİD.
560.000.000. 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
8.000.000.000.1995 Kıdem Tazminatı Karşılıklarının ayrılması
____________________________________31. 12. 1995 ___________________________________________
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
1.250.000.000.372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
1.250.000.000 .Gelecek yıl ödenmesi beklenen Kıdem Tazminatı Karşılıklarının ilgili hesaba devredilmesi kaydı
____________________________________30.06. 1996 ___________________________________________
720 DİREKT İŞÇİLİK GİD.
225.000.000.372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
1.250.000.000.335 PERSONELE BORÇLAR
1 .475.000.000.Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesaplanması Kaydı
____________________________________ 30.06. 1996 ___________________________________________
335 PERSONELE BORÇLAR
1.475.000.000.100 KASA HESABI
1.4 67.920.000.360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HES.
7.080.000.Kıdem Tazminatı Ödenmesi ve Gerekli
Kesintilerin Yapılması Kaydı
____________________________________30.08. 1996 __________________________________________
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
120.000.000.679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
120.000.000.İptal Edilen Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Kaydı
.
5.3. 7/B Seçeneğine Göre Muhasebeleştirilmesi
___________________________________31. 12. 1995 ____________________________________________
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
6.400.000.000.792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
1.600.000.000.472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
8.000.000.000.1995 Kıdem Tazminatı Karşılıklarının ayrılması kaydı
___________________________________31. 12.1995 ____________________________________________

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
Gelecek yıl ödenmesi beklenen Kıdem Tazminatı
Karşılıklarının ilgili hesaba devredilmesi kaydı

1.250.000.000.1.250.000.000.-

___________________________________30.06. 1996 ____________________________________________
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
225.000.000.372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI
1.250.000.000.335 PERSONELE BORÇLAR
1.475.000.000.Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesaplanması Kaydı
__________________________________30.06. 1996 _____________________________________________
335 PERSONELE BORÇLAR
1.475.000.000.100 KASA
1 .467.920.000.360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
7.080.000.Kıdem Tazminatı Ödenmesi ve Gerekli Kesintilerin Yapılması Kaydı
__________________________________30.08. 1996 _____________________________________________
472 HIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
'
120.000.000.679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
120.000.000.İptal Edilen Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Kaydı

5.4. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşılması

.

1995 yılı sonu itibarıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutan 8.000.000.000.-TL ticari kara
ilave edilerek mali kara ulaşılmış olacaktır.
1995 yılı mali karı hesaplanırken; ödenen 1.475.000.000.- TL 'lik Kıdem Tazminatı Karşılık
tutarının "372- Kıdem Tazminatı Karşılıkları" hesabının borcuna kaydedilen 1.250.000.000.TL 'lik, kısmı ticari kardan indirilecektir. 225.000.000.-TL 'lik kısmı ise Gider Hesabına
kaydedilmiş olduğundan bununla ilgili olarak herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur.
30.08.1996 tarihi itibariyle iptal edilmiş olan 120.Ö00.000.- TL 'lik Kıdem Tazminatı
Karşılık tutarı mükerrer vergilendirmeye neden olmamak için mali kara geçişte ticari kardan
indirilecektir.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde mali tablolarla sunulan
bilgilerin işletmenin gerçek durumunu yansıtmasını sağlamak bakımından kıdem tazminatının
nasıl muhasebeleştirileceği bu makalede açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamalar ışığında
uygulamada ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ve sorunların giderilmesine katkı yapacağı
amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
1- İptal edilen kıdem tazminatı karşılıkları için uygulamayla ilgili yayınlanan makalelerde
genellikle "644- Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabının kullanıldığı gözlemlenmiştir. Oysa
tebliğde bu hesapla ilgili açıklamalar okunduğunda hesabın kullanımının sadece aktifle ilgili
karşılık iptali için sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu nedenle Tek Düzen Hesap Planında
tüm hesaplar incelendiğinde konuyu tam anlamıyla ifade edecek bir hesap bulunmadığından
açıklaması itibariyle "679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar” Hesabı kullanılmalıdır.
2- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 4 gereğince Kıdem Tazminatıyla ilgili
1 sıra no lu tebliğle getirilmiş olan karşılık ayırma zorunluluğu 1994 mali yılına özgü olmak
üzere kaldırılmıştır. Bu karar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin ana amacı olan

mali tabloların işletmenin gerçek durumunu yansıtması ilkesiyle çelişmektedir. Bu nedenle
tebliğle getirilen zorunluluklar kaldırılmamalıdır ve tebliğin bütünlüğü bozulmamalıdır.
3- Kıdem tazminatının muhasebeleştirilmesine ilişkin uluslararası uygulamalarda dikkate
alınarak ulusal düzeyde Muhasebe standartları zaman geçirilmeden oluşturulmalı ve
yayınlanmalıdır.
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YARGI KARARLARI VE MEVZUATTAN HABERLER
_________________________________________________________________________________________

Mevzuat Komisyonu

MEVZUATTAN HABERLER
PROMASYON ÜRÜNLERİNİN, EŞANTİYON VE NUMUNE VERİLEN MALLARIN
KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU KATMA DEĞER VERGİSİ
50 NUMARALI TEBLİĞ 25.12.1995
Günümüzde özellikle medya ve serbest piyasadaki satışların arttırılması ve stokların eritilmesi
için yoğun bir promosyon kampanyası başlatılmış ve bir çok firmanın satışlarını arttırdığı gibi
yanında haksız rekabeti de getirmiştir. Promosyon uygulamalarında esas satışı yapılan
malın yanında verilen ek mallar başka bir firmadan bedel ödenerek alınmış ve ana malı satan
firmanın gider kalemleri arasında yer aldığı malumdur. Bu durumda yüklenilen Katma
Değer Vergisi indirim konusu yapılmaktadır. Bu işlem ise piyasadaki farklı Katma Değer
Vergisi oranlan ile bu malların ticaretini yapanlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır.
Katma değer vergisi kanunun 29/4 maddesi ile vergi indirimi uygulamasında
karşılanabilinecek aksaklıkları düzeltmeye ve yeniden düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkili
kılındığından Maliye Bakanlığı da 25.12.1995 tarih ve 22504 sayılı Resmi Gazete 'de
yayınlanan 50 no lu Katma Değer Vergisi tebliği ile bu konular hakkında gerekli
düzenlemeleri yapmıştır.
Katma değer vergisi 50 no lu tebliğinde promosyon ürünü olarak verilen malın (Ayni
işletmede imal ve inşa edilenler dahil) tabi olduğu Katma Değer Vergisi oranının satışı
yapılan mala ait Katma Değer Vergisi oranına eşit veya daha düşük olması halinde
promosyon ürünü için yüklenilen Katma Değer Vergisinin tamamı indirim konusu yapılması
uygun görülmüştür. Satışı yapılan malın tabi olduğu Katma Değer Vergisi oranından yüksek
olması halinde ise promosyon ürünü için yüklenilen Katma Değer Vergisinden satışı yapılan
malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması kalan kısmın gelir veya
kurumlar vergisi açısından gider ve maliyet olarak dikkate alınması uygun görülmüştür. Her
iki durumda da promosyon ürünü olarak satın alınan, ithal edilen ya da aynı işletmede imal
veya inşa edilen malların ne kadarının ayni dönemde, ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin
verileceği gibi, hangi miktarın stoklarda kalacağı bilinmediğinden bu mallara ilişkin olarak
yüklenilen vergi öncelikle indirilecek Katma Değer Vergisi ( 191 Hesap) hesabına alınacaktır.
Birinci durumda promosyon mal alımı imal ve inşası ile, herhangi bir bedel alınmadan malı
satın alanlara verilmesi işlemin aynı dönemde veya farklı dönemde gerçekleşmesi bu mallarla
ile ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılacak Katma Değer Vergisi açısından bir önem
taşımamaktadır. Halbuki satışı yapılan malın Katma Değer Vergisi oranı düşük, promosyon
olarak verilen malın Katma Değer Vergisi oranı yüksek ise o zaman satışı yapılan malın
Katma Değer Vergisi oranı ile promosyon olarak verilecek malın Katma Değer Vergisi oranı
eşitlenecek, bakiye kalan miktar indirilecek Katma Değer Vergisi hesabından ( 191 Hesap)
çıkartılıp gider hesaplarına (631 Hesap) intikal alımı imal ve inşâ ettirilmesi ve ayrıca bir
bedel alınmaksızın müşterilere verilmesi ayni dönemde gerçekleşmesi gerekir.

Halbuki promosyon ürününün alındığı veya imal inşa edildiği dönemde değilse daha sonra
müşterilere verilmesi halinde ise bu ürünlerle ilgili olarak malların satın alındığı imal ve inşa
edildiği dönem beyannamesinde indirilecek Katma Değer Vergisi olarak beyan edilen
tutardan satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın düşülmesinden sonra kalan
tutar ürünlerin ayrıca bir bedel alınmadan teslim edildiği dönem beyannamesinin 47. satışına
dahil edilerek beyan edilecektir. Ve ayni miktar gider ve maliyet hesaplarına alınacaktır.
Promosyon ürünü için yüklenilen vergiden indirim konusu yapılacak kısım şu formülle
hesaplanacaktır.
PROMOSYON ÜRÜNÜ İÇİN
YÜKLENİLEN VERGİ TUTARI

SATIŞI YAPILAN MALIN TABİ OLDUĞU ORAN
x PROMOSYON ÜRÜNÜN TABİ OLDUĞU ORAN

Promosyon ürünün alışı sırasında yapılan diğer giderlere ilişkin yüklenilen Katma Değer
Vergileri genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.
EŞANTİYON VE NUMUNE MALLAR VERİLMESİ
Firmalar belirli zamanlarda (Dini bayramlar yılbaşı kuruluş günleri) herhangi bir bedel
almadan dağıttıkları malların teslimi Katma Değer Vergisi hesaplanması gerektirmemektedir.
(Direkt olarak gelir vergisine göre gider ve indirilecek Katma Değer Vergisi olarak
muhasebeleştirilmektedir. Firmalar yeni olarak çıkardıkları ürünlerin tanıtımını yapmak
amacıyla ürünün bir bedel tahsil etmeden ilgililere dağıtılması eşantiyonlarda olduğu gibi
Katma Değer Vergisi konusu olmadığı ve hesaplama gerektirmediği açıktır. Ancak numune
malın üzerinde firmanın adı soyadı unvanı ve para ile satılamaz numunedir ibaresinin
bulunması ve hiç bir şekilde satışa konu olmayacak şekilde verilmesi ticari teamüllere
uygunluğu gerekmektedir.
Ek mali tablolar, ileri tarihli çekler dahil borç ve alacak senetleri reeskontları ile kıdem
tazminatı karşılığı ayrılması hakkındaki Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra no
6, 7 Mart 1996 - 22573 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlandı.

DANIŞTAY KARARLARI:
KDV BEYANNAMELERİNDE MATRAHI GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ
PİŞMANLIKTAN YARARLANMAYA ENGEL OLMADIĞI
Pişmanlık dilekçesi ekinde kendiliğinden verilen KDV beyannamelerine matrah
gösterilmemiş olması, pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya engel değildir.
Beyannamenin aksi yolunda idarece bir tespit yapılmamışsa resen takdire gidilmesi yerinde
değildir.
Danıştay 11. Daire, E.No: 1995/2611, K.No: 1995/2267, K.T: 3.10.1995
AİLE REİSİ BEYANI VE HAYAT STANDARDI
Aile reisi beyanına tabi gelirlerde, tek bir hayat standardı göstergesi uygulanır.
Danıştay 3. Daire, E.No: 1994/4940, K.No: 1995/ 1763, K.T: 06.06.1995

TESBİT EDİLEN GÜNLÜK HASILATTAN HAREKETLE BEYAN DIŞI HASILATIN
SAPTANABİLECEĞİ
Defter ve belgelerin ihticaca salih olmaması re'sen tarh nedenidir.
Bu durumda mükellefin kayıtlarına göre belirlenen günlük ortalama hasılatları ile çeşitli
tarihlerde saptanan matrah farkı üzerinden resen yapılan sezalı tarhiyatta yasaya aykırılık
bulunmamaktadır.
Danıştay 3. Daire, E.No: 1994/509, K.No: 1995/599, K.T: 21.2.1995
ŞEKİL ŞARTINI İÇERMEYEN FATURALAR
Yalnızca şekil şartını içermeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılamayacağından özel
usulsüzlük cezası kesilmesi de yerinde değildir.
Danıştay 11. Daire, E.No: 1995/ 1884, K.No: 1995/2621, K.T: 18. 10. 1995
BİLGİSAYAR KAYITLARININ DEFTERLERE YAZILMASI HALİNDE SADECE
USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEBİLECEĞİ
İndirim konusu belgelerin, muhasebe işlemlerinin bilgisayarla yürütülmesi nedeniyle
defterlere yazılmamış olması düşünülemez. Yalnızca usulsüzlük cezası kesilmesi
yeterlidir.
Danıştay 9. Daire, E.No: 1994/5808, K.No: 1995/2435, K.T: 10. 10. 1995
MATRAHSIZ BEYANNAMENİN PİŞMANLIĞA ENGEL OLMADIĞI
Beyannamelerin matrahsız olarak verilmesi mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden
yararlanmalarına engel değildir.
Danıştay 11. Daire, E.No: 1995/267, K.No: 1995/2529, K.T: 12. 10. 1995
FAALİYETİ OLMAYAN VE KDV BEYANNAMESİ VERMEYEN MÜKELLEFE
MATRAH TAKDİR EDİLEMİYECEĞİ
Faaliyeti bulunmaması nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesini matrahsız veren
mükellefe aynı döneme ilişkin KDV beyannamesini vermediği gerekçesiyle takdir
komisyonunca hiçbir inceleme ve araştırma yapmaksızın yalnızca beyanname verilmediği için
matrah belirlenmesinde yasal isabet yoktur.
Danıştay 11. Daire, E.No: 1995/3346, K.No: 1996/ 122, K.T: 11.01.1996
TİCARİ PLAKALI ARACA SAHİP OLUNMASININ BU ARACIN TİCARİ AMAÇLA
ÇALIŞTIRILDIĞINA DELİL OLAMAYACAĞI
Mükellefin ticari plakalı bir kamyonete sahip olması bu aracın ticari amaçla çalıştırıldığına
delil teşkil etmez.
E.No: 1995/3529, K.No: 1996/ lOl,K.T: 10.01.1996
ÖZELGELER
ODA, YADA MESLEKİ KURULUŞA KAYIT OLMAYANA BELGE BASIM İZNİ
Mükelleflerin faaliyetleri itibariyle herhangi bir oda veya mesleki teşekküle kayıt zorunluluğu
bulunmadığının anlaşılması halinde mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerince

işyerlerinde yapılacak yoklama ile faal olduklarının tespit edilmesi ve bu tespite dayanılarak
mükelleflere belge basım izni yazısının verilmesi gerekir.
MALİYE BAKANLIĞI ÖZERGESİ
Sayı GEL. 029/29-232-1938-59343 Tarih 24.10. 1995
İŞYERİ KAPATMA ~ CEZASININ, PARAYA ÇEVRİLMESİNİN TALEP SÜRESİ
İşyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesi için kapatma kararına ilişkin yazının
mükellefe tebliğinin izleyen 3. gün içerisinde mükellef tarafından kapatma cezasının para
cezasına çevrilmesi hakkında yazılı talepte bulunması gerekir.
MALİYE BAKANLIĞI ÖZERGESİ
Sayı B.O7.O.GEL.O.3O/3026-354-374-29081 Tarih 31.05.1995
YILLIK BİLDİRİM
Geçtiğimiz Şubat ayında, vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren bir tebliğ yayımlandı.
Bu tebliğ ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Nisan ve Mayıs ayında yeni bir
bildirimde bulunmaları zorunlu kılındı.
18 Şubat 1996 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan 249 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için "Bilanço
Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi" ve "İşletme Hesabı
Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine
İlişkin Bildirim" verme zorunluluğu getirilmiştir.
Bildirimin verilme zamanı
Vergi dairelerinden boş örnekleri alınacak olan bu bildirimler, düzenlenmiş olarak;
- Gelir Vergisi mükellefleri tarafından, Mart ayı KDV Beyannamesi ile birlikte Nisan
ayının 25. günü akşamına kadar.
- Kurumlar Vergisi Mükellefleri tarafından ise, Nisan ayı KDV Beyannamesi ile birlikte
Mayıs ayının 25. günü akşamına kadar.
KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.
Bildirimin düzenlenmesine ilişkin esaslar, 249 No.lu Tebliğde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bildirime konu önemli hususlar ise, aşağıdaki gibidir.
- En yüksek nakit giriş ve çıkışı:
Yıl içinde gerçekleşen ve yüksek nakit girişi (kasa hesabına) ve en yüksek nakit çıkışı (Kasa
hesabından), tutar olarak belirtilecektir.
- İşletmeye ilaveler ve çekilenler:
Yıl içinde, sahiplerince işletmeye ilave olunan nakdi ve ayni değerler toplamı ile sadece ilgili
dönem içerisinde sahiplerince işletmeden çekilen ayni ve nakdi değerlerin toplamı, tutar
olarak yazılacaktır.
- Yapılan en son vergi incelemesi:
Gelir, Kurumlar ve KDV yönünden mükellef ve işletme nezrinde yapılan en son vergi
incelemesine ilişkin olarak, düzenlenen inceleme raporunun tarihi, ay, gün ve yıl olarak
belirtilecektir.
- Satış ve alış faturaları:

1995 yılı başında mevcut düzenlenen ve alınan en yüksek bedelli beş satış ve beş alış faturası
bildirilecektir. Satışları ve hasılatlarının tamamı perakende satış vesikalarına dayananlar ise
1995 yılındaki en yüksek 5 günlük hasılat tutarlarını (KDV dahil) yazacaklardır.
- Kullanılan faturalara ilişkin bilgiler:
1995 yılı başında mevcut olan ve 1995 yılı içinde bastırılan veya onaylattırılan faturaların toplam
sayısı (adet olarak) ve 1995 yılı içinde düzenlenen ve 1996 yılına devreden fatura sayısı (adet
olarak).
Bildirim vermeyenler
Yukarıda belirtilen bildirimleri açıklanan süre içinde vermeyen ya da eksik veya yanıltıcı
olarak düzenleyenlere 3-10 milyon lira arasında özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Verilen
süreye rağmen bildirimleri vermeyen ya da eksikliği düzeltmeyenler adına 1 aydan 3 yıla
kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir.
Görüldüğü gibi, maliye vergi mükellefleri ile ilgili kıskacı giderek daraltmakta ve yeni yeni
düzenlemeler yapmaktadır. Son bildirim de bu düzenlemelerle ilgilidir. Maliye, vergi kayıp ve
kaçakçılığını önleyebilmek amacıyla, mükellefleri biraz daha yakından izleyebilmek için,
yeni bir bildirim zorunluluğu getirmiştir. Bize göre, yerinde bir uygulamadır: Ancak,
uygulamanın başlatılması çok aceleye getirilmiştir. Ya bu düzenleme 1995 yılında
yapılmalıydı ya da uygulaması 1996 yılı gelirleri için başlatılmalıydı. Muhasebecilerin, ve
mali müşavirlerin en yoğun oldukları döneme rastlayan başlangıç yılında, sağlıklı bilgilerin
toplanması biraz zor gibi gözükmektedir. İstenen bilgiler, ileride yapılması sözkonusu vergi
incelemelerine esas olabilecek bilgilerdir. Bu bilgiler dönem sonu işlemleri yapılarak
beyannamelerin düzenlendiği bir dönemde, üstelik geçmiş yılı da kapsayacak şekilde
istenilmektedir. Bizce bir defaya mahsus olmak üzere 2 aylık bir ek süre tanınmalı ve bu
bilgilerin daha sağlıklı bir ortamda hazırlanmasına olanak sağlanmalıdır.
PRATİK BİLGİLER
ASGARİ ÜCRET
a) 16 Yaşından Büyükler......................................................................................................... ...... 8.460.000.-TL
b) 16 Yaşından Küçükler................................................................................................................ 7.087.500.-TL
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRET
a) Tavan Ücret 15.1 1 .1995'den itibaren ............................................................................... 17.166.960.-TL
b) Tavan Ücret 15.1 1 .1995'den itibaren ................................................................................. 8.460.000.-TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.1996'dan itibaren .................................................................................................... .............. 35.176.250.-TL
TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ
İşçiden...................................................................................................................... ............................................%2
İşverenden............................................................................................................................................. ..............% 3
ÜCRETLERDE AYLIK ÖZEL İNDİRİM....................................................................................... 1.800.000.-TL
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI
İki Çocuğu Asmamak Koşulu ile Her Çocuk İçin................................................................................. 84.750.-TL
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI...........................................................................10.000.000.-TL
AMORTİSMAN SINIRI 1 .1 .1995'den itibaren ............................................................................ 5.000. 000.-TL
YENİDEN DEĞERLEME ORANA (1995)................................................................................................% 99.5
FON KESİNTİSİ (Gelir ve Kurumlar
Vergisi Mükelleflerinden) ................................................................................................... .............................% 10
DAMGA VERGİSİ
Ücretlerde................................................................................................................... ....................................% 04.8
Avanslarda........................................................................................................................................................% 06
GECİKME ZAMMI ORANI
01.02.1996'den itibaren Aylık ..........................................................................................................................% 15

TECİL FAİZİ ORANI
2.2.1996'dan İtibaren Yıllık................................................................................................. ...........................% 144
GEÇİCİ VERGİ ORANI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde................................................................................................................ ...........% 50
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde...................................................................................................................% 70
SERBEST MESLEK STOPAJ ORANI................................... .............................................................. .........% 20
GİDER PUSULASI KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERDEN STOPAJ
Mal Alımları İçin.... ..........................................................................................................................................% 5
Hizmet Alımları ............................................................................................................................................... % 10
KİRA ÖDEMELERİNDE STOPAJ .................................................................................................... ............% 25
VAKIF VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN
KİRA ÖDEMELERİ,NDE ..................................... , .................................................................. .....................% 20
KOOPERATİFLERE AİT GAYRİMENKULLERİN...ÖDEMELERİNDE.................................................% 25
YILLARIN YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE
ÖDENEN İSTİHKAK BEDELLERİ ÜZERİNDEN STOPAJ..........................................................................% 5
1995 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
150.000.000 liraya kadar..................................................................................................... ............................ % 25
310.000.000 liranın 150.000.000 lirası için
37.500.000 lira, fazlası % 30
620.000.000 liranın 310.000.000 lirası için
95.000.000 lira, fazlası % 35
1 .240.000.000 liranın 620.000.000 lirası için
194.000.000 lira, fazlası % 40
2.490.000.000 liranın 1.240.000.000 lirası için
442.000.000 lira, fazlası % 45
4.980.000.000 liranın 2.490.000.000 lirası için
1.004.500.000 lira, fazlası % 50
4.980.000.000 liradan fazlasının 4.980.000.000 lirası için
2.249.500.000 lira,
fazlası ...................................................................................................................................... ........................% 55
1996 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
300.000.000 lira kadar......................................................................................................................................% 25
600.000.000 liranın 300.000.000 lira için
75.000.000 lira, fazlası % 30
1.200.000.000 liranın 600.000.000 lirası için
165.000.000 lira, fazlası % 35
2.400.000.000 liranın 1 .200.000.000 lirası için
375.000.000 lira, fazlası % 40
4.800.000.000 liranın 2.400.000.000 lirası için
855.000.000 lira, fazlası % 45
9.600.000.000 liranın 4.800.000.000 lirası için
1.935.000.000 lira, fazlası % 50
9.600.000.000 liradan fazlasının 9.600.000.000 lirası için
4.335.000.000 lira,
fazlası .............................................................................................................................................................%. 55
DAMGA VERGİSİNDE BAZI MAKTU HADLER
Bilançolar................................................................................................................... ...............................301 .400.Gelir Tablosu ............................................................................................................... ............................ 147.400.İşletme Hesabı Hülasası ............................................................................................................................147.400.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ...............................................................................................................72.800.Kurumlar Vergisi Beyannamesi ....................................................................................................... ....... 147.400.Muhtasar Beyanname ..................................................................................................................................47.800.Diğer Beyannameler........................................................................................................... .......................11 .500.-

ODAMIZDAN HABERLER
1-SURÖTESİ BAKIRKÖY HİZMET BİRİMİ
09.03.1996 Tarihinde incirli Çarşı Mağazası yanında Olgunlar Sok. No:24/5 Bakırköy adresinde saat 12.00'de
Sur ötesi Hizmet Biriminin açılışı yapılacaktır.
2- ANADOLU YAKASI HİZMET BİRİMİ
16.03.1996 Tarihinde Rasimpaşa Mah. Uzun Hafız Sok. No:30 Kat:1 /2 Kadıköy adresinde Saat 12.00'de
Anadolu Yakası Hizmet Birimi açılışı yapılacaktır. Anadolu Yakası Hizmet Birimi telefonu : 349 57 23 - 349 21
34 - 349 12 31 dir.
Hizmet birimleri birbirlerine ve Oda Merkezine modem hattı ile bağlanacaktır. Amaç Oda üyelerine hizmetin
daha iyi ve daha hızlı verilebilmesidir.
3- 1 MART MUHASEBE GÜNÜ
1 Mart Muhasebe Günü dolayısıyla sabah saat 09.30'da Taksim Cumhuriyet anıtına çelenk konulduktan sonra
İstanbul Dedeman Otelinde "Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor 1996 Başında Sorunlar ve Çözüm Önerileri"
başlıklı panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmaları TÜR- MOB Genel Başkanı Mustafa ÖZYÜREK ile Oda
Başkanı Yahya ARIKAN tarafından yapıldı.
TÜRMOB Başkan Yardımcısı Masum TÜRKER tarafından yönetilen ilk oturuma konuşmacı olarak, DİSK
Genel Başkanı Rıdvan BUDAK, İTO Başkanı Mehmet YILDIRIM, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İzettin ÖNDER ve İSMMMO Disiplin Kurulu Başkanı Erhan Zafer AKGÜÇ, Prof. Dr. Burhan
ŞENATALAR tarafından yönetilen ikinci oturuma ise konuşmacı olarak CHP Milletvekili Onur
KUMBARACIBAŞI, RP Milletvekili İsmail KAHRAMAN katıldılar.
4-ÇEVRE PANELİ
30 Mart 1996 günü The Marmara Oteli'nde saat 13.00'de "Çevre Temizlik Vergisinin Dünü ve Bugünü" konulu
panel yapılacaktır. Panele konuşmacı olarak I. Oturum da Melih BAŞ, Anap Milletvekili Ali Talip ÖZDEMİR,
Öğretim Üyesi Veysi SEVİĞ, Şekip KARAKAYA, Metin ERTEN. II. Oturumda Zeytinburnu Belediye Başkanı
Adil EMECAN, Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer ATAY, Şişli Belediye Başkanı Gülay ATIĞ, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Nurettin ŞEN, Kadıköy Belediye Başkanı Selami ÖZTÜRK, Beykoz Belediye Başkanı
Yücel ÇELİKBİLEK katılacaklardır.
5-GELİR VERGİSİ SEMİNERİ
5 Mart 1996 günü saat 13.00'de Mecidiyeköy Kültür Merkezinde "Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme
Semineri" yapıldı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Yakup USLU, Ulaştırma Vergi Dairesi
Mü- dürü Abdullah ŞENGÜL, Yeminli Mali Müşavir Ahmet KAVAK, Def tardarlık Gelir Müdürü Mahmut
MERCİN'in katılımları ile yapılan semineri bine aşkın meslektaş izledi.
6- KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ
9 Nisan 1996 tarihinde saat 13.00'de Mecidiyeköy Kültür Merkezinde Kurumlar Vergisi Beyanname düzenleme
semineri yapılacaktır.
7- SEMPOZYUM
Odamızın düzenlediği ve ülke gündeminde önemli bir yer teşkil eden II. Muhasebe ve Denetim Sempozyumu 37 Nisan tarihleri arasında Antalya Side Prestij Hotel'de yapılacaktır.
'
8- BALO
Odamız 6. Kurulu,s Yıldönümü Balosu bu sene 12 Nisan 1996 tarihinde İstanbul Princess Otel (Maslak Eski
Mövenpick Otel)'de yapılacaktır. Davetiyeler Odamızdan temin edilebilir.
9- ERKİN BALABAN'I ANDIK
Meslek mücadelemizde ve Oda Kuruluş çalışmalarının değerli ismi Erkin BALABAN'ı ölümünün 1. yılında
Silivri'de mezarı başında kalabalık meslektaş grubu Mahalli Yöneticiler ve yakınları ile andık.
İSMMMO ilk dönem Başkan Yardımcılığı görevini de başarı ile yürütmüş olan Erkin BALABAN'ın mesleğe
olan katkıları meslektaşları tarafından unutulmadı böylesi değerli insanların meslek mücadelesi bir kere daha
anıldı.

10- TAHSİLATIN YASAKLANMASI İLE İLGİLİ MESLEK KARARI
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun
33 üncü maddesine dayanarak 7/ 10/ 1995 tarihli TÜRMOB Genel Kurulu'nda alınan meslek kararı aşağıdaki
gibidir.
1- Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur ve benzeri kurumlara) ödeme
yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, mali değerler (Para, Çek, Senet, Menkul Değerler ve benzerlerini)
alamazlar.
2- Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar.
3- Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullananlar hakkında, Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
4- Bu uygulama ile ilgili olarak meslek kararına bağlı olmak üzere TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Başkanlığı açıklayıcı sirküler yayınlayabilir.
5- Bu Genelgenin uygulamâsı 30/6/ 1996 tarihinde başlar. Bu süreye kadar Odalar gerekli hazırlıkları yaparak
üyelere bildirecektir.

