7. OLAĞAN GENEL KURUL'A
GİDERKEN
Bizler odanın kurulduğu günden beri görev
yapan ekiplerin devamıyız.
Ne bir siyasi partinin uzantısıyız, ne de alternatif bir
Oda yaratmak istiyoruz.
Bizler Demokrasiye, Atatürk İlkelerine, İnsan
Haklarının erdemine, Laikliğe inanmış insanlarız.
Tüm çalışmalarımız yaklaşık 12.500 meslek mensubu
adınadır. Mesleğin daha saygın olması,
meslektaşlarımızın daha az sorunu olması temel ilkemizdir.
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Odamızın 7. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın 18 Mayıs'ta The
Marmara Oteli'nde görüşmeler, 19 Mayıs'ta da İTÜ Maçka Kampüsü G Amfisi (Eski Maden
Fakültesi)’nde seçimler yapılacaktır.
Genel kurullara tüm meslektaşlarımın sahip çıkması gerekmektedir. Genel kurullara
katılıp, eleştirilerinizi ve övgülerinizi dile getirerek ve oyunuzu kullanarak üyelik görevini
yerine getirmiş olursunuz.
Mevcut oda yönetimi olarak 1994 oda seçimlerine giderken sizlere vaat ettiklerimizin büyük
bir bölümünü başarmanın mutluluğu içindeyiz. Eksikliklerimizi de çok iyi biliyoruz.
Yapamadıklarımızın iki temel nedeni vardır:
Birincisi; altyapı çalışmalarının zorluğu,
İkincisi; sıkıntılarımızın çözümü yasa değişikliğinden geçiyor ve bu doğrultuda
parlamentomuzda kolay kolay meslek örgütlerinin yasaları gündeme alınmıyor.
Sorun sadece muhasebecilerde yok. Avukatların da, mimarların da, mühendislerin de,
doktorların da bir sürü sıkıntısı vardır. Parlamentonun yaklaşık 1/3'ü hukukçulardan
oluşmasına rağmen 2 yıldır avukatlar sorunlarını çözecek bir değişiklik tasarısını kabul
ettirememektedirler.
Bunları mücadeleden vazgeçelim anlamında anlatmıyorum. Parlamentonun yapısını iyi
tahlil ederek, sorunlarımızın çözümünün genel kurullardan ve mesleki dayanışmadan
geçtiğine işaret etmek için anlatıyorum.
Bu arada sizlere birkaç soru sormak istiyorum. Odamızın yayınladığı ücret tarifelerine sahip
çıktınız mı? Vergi dairelerinde işlem görürken yardımcı elemanlarımız ve stajyerlerimiz yaka
kartlarını taktılar mı?

Bir meslek grubu kendi geleneklerini oluşturamazsa, kendi geleneklerine sahip çıkmazsa,
mesleki saygınlığı gelişemez.
Mesleğimizin saygınlığını polisiye yöntemlerle çözemeyiz. Her meslek mensubunun karşısına
bir denetçi koyamayız. Çözüm daha çok eğitimden, inanmaktan ve sahip çıkmaktan
geçmektedir.
Bunları niye anlatıyor diyebilirsiniz. Çok önem verdiğimiz mesleki kararlara sahip çıkacak
mıyız, sahip çıkmayacak mıyız? sorusunun yanıtını almak için anlatıyorum.
1990 öncesi muhasebeci, katip diye tanımlanıyordu. Bir başka tanım: tahsildarlık idi. Diğer
anlamda müşteriden emanet usulü para toplayan ve onları vergi dairesine, SSK'ya ve Bağ-Kur
'a yatıran, yaptığı işin ne olduğu bilinmeyen bir meslek mensubu. Bu arada toplanan paraların
isteyerek ve istenmeyen nedenlerden dolayı suistimale uğraması ve meslek üzerindeki
şaibelerden doğması da cabası...
Bu profili silmek için emanet usulü para toplamayı yasaklayan mesleki karar, bildiğiniz gibi
26 Ocak 1996 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlandı. Ve 30.06.1996 tarihine kadar da bir
geçiş süresi tanındı.
İkinci mesleki karar da bildiğiniz gibi ortaklıklar üzerine idi. Bu kararla ilgili uyum
çalışmaları için 31.12.1996 tarihine kadar bir geçiş süresi tanındı. Bu mesleki kararda;
yasamızdan kaynaklanan SM sıkıntısının SMMM ile, bağımlı çalışan meslektaşlarımızın
serbest çalışan meslektaşlarımızla ortaklık kurulmasına olanak sağlanmasıdır.
Evet meslektaşlarım, bu konuda önemli bir sınav verilecektir. Meslek yasamızdaki
eksiklikleri parlamentoda kabul ettirerek ve bu konudaki uğraşlarımız saklı kalmak üzere
mesleki kararlara sahip çıkarak yeni mesleki kararlar almak ve sorunlarımızı azaltmak
zorundayız.
.
İnancım tam ki meslektaşlarım bu mesleki kararlara sahip çıkacaktır.
Değerli meslektaşlarım,
Önemli gördüğüm bir konunun altını çizmek istiyorum. Meslek odalarının görevi nedir? İşte
bu sorunun cevabını net olarak verebilmek zorundayız.
Anayasanın 135. maddesi "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar,
belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlarına uygun olarak gelişmesini
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri i1e ve halk i1e olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacı ile kanunla kurulan ve
organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı göz timi altında, gizli
oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir..."
Biz bir siyasi parti değiliz. Kendimizi bir siyasi partinin yerine koyarak veya bir siyasi
partinin uzantısı olarak çalışmalarımızı sürdüremeyiz.

Ancak halka karşı sorumluluğumuzun olduğunu da unutmamak gerekir. Enflasyon, milli
gelirin adilce dağılımı, vergi politikaları, işsizlik, özelleştirme, kayıt dışı ekonomi gibi
konularda toplumu aydınlatıcı bilgiler sunmamız gerekmektedir.
Peki bu ülkede yaşayan insanlar olarak sorumluluğumuz bu kadar mı, elbette değil.
* Demokratikleşme
* Anayasa,
* İnsan hakları,
* Güneydoğu, gibi konuların hepsi elbette bizleri ilgilendirmektedir.
Bu konularda da çözüm önerileri hazırlamak sivil toplum örgütleri ile bir arada olmak başlıca
görevimiz olmalıdır.
Bu konuda elimizden geldiği kadar duyarlı olmaya çalıştık. Mesleki konularımızın dışında:
- Sivas'ta insanların katledilmesine;
- Uğur Mumcu 'nun öldürülmesine,
- Bosna'daki savaşın durmasına,
- Gazetecilerin ve yazarların tutuklanmasına,
- Faili meçhul cinayetlere,
- Hapishanelerdeki haksız uygulamalara,
- Öğrencilerin harç eylemine,
- Yaşar Kemal'in tutuklanmasına
- Evrensel Gazetesi'nin kapatılmasına ,
Ve daha bir çok olayda, tepkimizi dile getirdik.
Ayrıca;
* İMOK 'la Anayasa hazırlıkları ve İstanbul Valisinin düzenlediği su sorunun çözüm
toplantılarına,
* Demokrasi platformunun İstanbul Eşgüdüm Kurulu toplantılarına, katıldık.
Eğitime; eğitmenler kadrosunu genişleterek muhasebe enstitüsünün temellerini atarak hem
meslek içi eğitime, hem de stajyerlerin eğitimine daha çok zaman ayırmalıyız.
Panellere, seminerlere devam etmeliyiz.
Sınava hazırlık kurslarını bölgelere yayarak devam etmeliyiz.
Ben doruktaki etkinlik diyorum, Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu'na yeni
konularla devam etmeliyiz.
Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliğinin takipçisi olmalıyız.
Örneğin; işyeri açılışında işyeri kapanışında, basım izin belgesi alımında tüm İstanbul'da aynı
uygulamanın olması gibi.
Bürokrasinin azaltılması çalışmalarının takipçisi olmalıyız.

Örneğin; 13 no.lu KDV, 13 no.lu muhtasar ve 249 no.lu tebliğe göre verilmesi gereken
bildirimlerin teke indirilmesi gibi.
Yeni fonksiyonlar elde etmenin mücadelesine devam edilmeli, mevcut mevziiler
korunmalıdır.
12500 meslek mensubunun, 8000 stajyerin eğitimi için sosyal amaçlı bir kompleksi
gündemden hiç düşürmemeliyiz.
Değerli meslektaşlarım,
Bizler odanın kurulduğu günden beri görev yapan ekiplerin devamıyız.
Ne bir siyasi partinin uzantısıyız, ne de alternatif bir oda yaratmak istiyoruz.
Bizler Demokrasiye, Atatürk İlkelerine, İnsan Haklarının erdemine, Laikliğe inanmış
insanlarız.
Tüm çalışmalarımız yaklaşık 12500 meslek mensubu adınadır. Mesleğin daha saygın olması,
meslektaşlarımızın daha az sorunu olması temel ilkemizdir.
Bir oyunuzun önemini bilin. Oylarınızı bölmeyin. Genel Kurullarımıza sahip çıkın.
Aydınlık günler sizin olsun.

GELECEK GÜZEL'DİR
Çağdaş hukuk anlayışında “Suçlayan, suç unsurlarını
delilleri ile ortaya koymak zorunda"dır anlayışı ne
yazık ki ülkemizde "Suçlanan, suçsuzluğu kanıtlamak
zorundadır anlayışına bırakmaktadır. İşte bu temel
anlayış zaman zaman kimi kişi, kurum veya
kuruluşlara keyfi, çoğunlukla gereksiz hareket hakkı
tanımakta belki onları psikolojik olarak rahatlamakta,
ne var ki toplumun büyük bir kesimini zor durumda
bırakıp, huzursuz edebilmektedir.
YAYIN KURULU
Tüm kurum, kuruluş ve örgütler toplumun öncelikli ve zorunlu gereksinimleri için vardır.
Bunlar toplumun genel ve kendi üye ve sempatizanlarının öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi
için çalışmak durumundadırlar. Çalışmadıkları ya da sorunların ortadan kaldırılması için
gerekli çaba ve çalışmayı göstermedikleri takdirde toplum ve özellikle de sempatizanları
tarafından dışlanırlar.
Gelişmiş, demokratik ve çağdaş tüm ülkelerde, toplum ile ilgili tüm yasalar, verilecek tüm
beyanname ve bildirgeler içerikleri eli birlikte en az bir yıl önce toplumun bilgi ve görüşüne
sunulur, toplumda özgürce tartışılır, bu tartışmalardan sonra varsa yeni düzenlemeler yapılır
ve yürürlüğe girer. Bu toplumsal bir gereksinmedir., çünkü insanlar olsun kurum ve örgütler
olsun tek ve birincil amacı insanlara ve topluma hizmettir. Özünde tüm toplum bireyleri görev
yetki ve konumları ne olursa olsun birbirleri ile yazılı olmayan toplumsal bir sözleşme ile
bağlıdırlar ve birbirlerine hizmet etmekle yükümlüdürler. Tüm yasalar, beyanname ve
bildirgeler önceden toplumun bilgisine sunulacak ki toplum bireyleri ve örgütleri ona göre
kendilerini hazırlasın, yeni ortam ve şartlara ayak uydurabilsin.
Özellikle ekonomi ve vergicilik ile ilgili yasalar öncelikle topluma sunulmalı ki toplum
bireyleri ve kurumlar ekonomik yaşamda faaliyet gösterip göstermeyeceklerine veya nasıl ve
ne zaman faaliyet göstereceklerine karar verebilsinler.
Ne yazık ki ve üzülerek bu genel ve evrensel hukuk anlayışının gereği olan uygulamaların
ülkemizde uygulanmadığını görmekteyiz. Özellikle ekonomi ve vergisel yaşam ile ilgili yasa
ve uygulamalar çok ani ve çok hızlı, dahası zaman zaman birbiri ile çelişen yasa, tebliğ ve
uygulamalarla tam deyimi ile toplum abondone edilmektedir.. Gene ülkemizde yazılı yasalar
ile uygulamalar çoğunlukla farklı olabilmektedir. Her zaman ve herkes tarafından en kutsal
varlık olduğu söylenen insan, zaman zaman kutsallık ve saygınlık anlamında kimi kurum veya
değerlerin ardına düşmektedir. Bu anlayış kendini tüm hukuk uygulamalarında olduğu gibi
günlük yaşamda da kendini hissettirmektedir. Yasal düzenlemelerin, yeni uygulamaların
veya verilecek yeni beyanname ve bildirgelerin bırakın önceden toplumun bilgi ve görüşüne
sunulmasını ya da belli bir süre sonra yürürlüğe girmesini, kimi zaman geçmişe yönelik,
bazen yayınlandığı gün, nadiren de kısa bir süre sonra yürürlüğe girebilmektedir.

Tüm bu uygulamaların temelinde kuşkusuz ülkemizdeki temel hukuk anlayışının biraz da
çarpıklığı neden olmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizdeki genel hukuk anlayışı gelişmiş
ülkelerdeki hukuk anlayışının ters yönünde çalışmaktadır. Çağdaş hukuk anlayışında
"Suçlayan, suç unsurlarını delilleri i1e ortaya koymak zorunda"dır anlayışı ne yazık ki
ülkemizde "Suçlanan, suçsuzluğu kanıtlamak" zorundadır anlayışına bırakmaktadır. İşte bu
temel anlayış zaman zaman kimi kişi, kurum veya kuruluşlara keyfi, çoğunlukla gereksiz
hareket hakkı tanımakta belki onları psikolojik olarak rahatlamakta, ne var ki toplumun büyük
bir kesimini zor durumda bırakıp, huzursuz edebilmektedir.

Ülkemizdeki bu genel hukuk anlayışı ve uygulaması kuşkusuz mesleğimizde kendini
oldukça fazla hissettirebilmektedir. Dileğimiz 2000'li yıllara giderken, tüm bu yanlış,
uygulamaların yerini gelişmiş ve çağdaş ülkelerdeki benzer uygulamalara bırakmasıdır.

1989 yılında yasal kimliğine kavuşarak örgütlenen mesleğimiz, Odalarımız ve Odalar
Birliğimiz TÜRMOB ile bu süre içinde büyük aşamalar kat ettiler. Kurumlaşmayı başardıkları
gibi ülke sorunlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini, mesleki sorunlarla özleştirerek her
ortamda ve olanakları ölçüsünde kamuoyuna sundular. Yalnız yanlış, sakat ya da eksik
uygulamaları değil aynı zamanda bunların alternatiflerini de sundular. Doğrulara destek
verirken, yanlışlara dur dediler güçleri yettiğince.
Evet, kurumsallaşma anlamında çok mesafeler alındı, ne var ki yasalardan doğan zorluklar
kısmen aşılmasına rağmen halen çözüm bekleyen sorunların olduğu da bir gerçek.
Kuşkusuz halen çözümlenemeyen mesleki sorunlar ile meslektaşların sosyal güvenlik sorunu
ülkenin var olan sorunlarının bir sonucudur. Ülkede bazı şeylerin değişmesi gerekli ve
zorunludur. Bunların başında genel hukuk anlayışı ile birlikte, vergide, sosyal güvenlik 'de ve
ekonomik yaşamda tüm toplumun ortak çıkarları gözetilerek, toplumda huzur ve refahı
sağlayacak değişikliklerin yapılması artık bir zorunluluktur. Toplumsal sorunlar halledildikçe,
mesleki sorunlarımız da halledilecek ve işte o zaman mesleğimiz toplumda hak ettiği gerçek
saygınlığı sağlayacaktır.
Yayın Kurulu olarak her zaman toplumsal sorunlarla mesleki sorunlarımızı birbirinden ayırt
etmeden gündeme getirmeye, meslek sorunlar ve özellikle içinden artık çıkılmaz bir hal alan
vergi yasa, yönetmelik, tebliğ ve iş genelgelerinin olumlu ve olumsuzluklarını, meslek
mensubuna getirdiği yük, sorumluluk ve prestiji tüm yanları ile ortaya koymaya çalıştık.
Yayın Kurulu olarak çalışmalarımızın çok yeterli olduğu, en azından idealimizdeki çalışma ve
sonuç olduğu söylenemez.
Umuyoruz ve bekliyoruz ki önümüzdeki dönemde odamız yayını dergi aylık dönemler
halinde yayınlanır, yeni bir aylık gazete de çıkarılır ve tüm topluma ve meslektaşlara daha
yararlı bir hale gelir.
Yayın Kurulu olarak bizlere destek sağlayan, yazılarıyla, eleştirileriyle katkı sunan herkese
ama herkese teşekkür ediyoruz.
Gelecek günlerin mesleğimize, ülkemize ve Dünya 'ya barış, mutluluk ve hoşgörü getirmesini,
tüm toplum yaşamında her şeyin insan için olduğu, insandan daha değerli ve kutsal hiç ama

hiç bir varlık ve kavramın olmadığı, insana ve topluma yönelik tüm ekonomik, sosyal,
siyasal, kültürel ve hukuksal uygulamaların insan onuruna yaraşır olması dileğiyle.
Dünya güzel, Türkiye güzel, gelecek mutlaka güzel 'dir.

KURUM STOPAJ HESAPLAMASI
Dr. Veysi SEVİĞ
YMM
Gelir Vergisi Yasası'nın 94. maddesinde vergi tevkifatına konu edilen ödeme ve hesaplamalar
üzerinde uygulanacak oranları sıfır ile yüzde 50 oranında belirlemeye veya bu aralık içersinde
her bir ödeme veya hesaplama için ayrı ayrı oran saptamaya Bakanlar Kurulu yetkili
kılınmıştır. Bakanlar Kurulu bu yetkisini zaman zaman kullanmaktadır.
Yasal tevkifat oranı % 25'dir. Bu oran bir katına kadar artırılabilmekte, yani Bakanlar Kurulu
tarafından % 50 oranına kadar çıkarılabilmektedir. Ancak Bakanlar Kurulu söz konusu
yetkisini yasal oranı yükseltme yönünde değil, tam aksine düşürme yönünde kullanmış
bulunmaktadır.
Diğer yönden 4108 sayılı yasa 'nın 32. maddesi ile kurumlar açısından menkul sermaye iradı
olarak kabul edilen ve Gelir Vergisi Yasası'nın 94/6-b maddesine göre vergi tevkifatı
hesaplamasına konu edilen bazı iratlar da uygulanacak tevkifat oranlan ayrıca belirlenmiş
bulunmaktadır. Böylece söz konusu tevkifat oranları madde içerisinde yer alan şekliyle
uygulanmaktadır.
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Yasası'nın 75/4. maddesi hükmü uyarınca yıllık ve özel
beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından
hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak
kabul edilmekte ve bu kısım kurumların halka açık olup olmaması koşuluna bağlı olarak
kurum bünyesinde aynı yasanın 94/6-b maddesi uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır.
Bakanlar Kurulu kararı ile bu konuda yapılması öngörülen vergi tevkifat oranı halka açık
anonim şirketlerde % 10, diğerlerinde ise % 20'dir.
4108 sayılı yasanın 32. maddesi ile getirilen farklı tevkifat oranlarını şöyle sıralayabiliriz.
- Tam yükümlü kurumların 01.01.1994 - 31.12.1998 tarihleri arasında uygulanmak üzere
iştirak hisselerinin veya gayrı-menkullerinin satışından doğan kazançlara uygulanacak
tevkifat oranı halka açık anonim şirket ayırımı yapılmaksızın tek oranda % 10 olarak
uygulanacaktır.
- Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından sağladıkları kazançları ile 01.01.1986
tarihinden evvel ihraç kanunlarına göre veya devletin kanunlarına verdiği yetkiye dayanarak
akteddiği mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan
menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiyeler için tevkifat oranı ayırımı yapılmaksızın %
10 oranında hesaplanacaktır. (KVK geçici madde: 23/b, Bakınız Metin, Kazım Kurumlarda
Temettü Tevkifat GVK. Md: 75/4 Vergi Sorunları Dergisi Nisan 1996 S: 76)
- Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar
ve 01.01.1994 - 31.12.1998 tarihleri arasında Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal
ettirilen kazançlar, bu işlerle ilgili hasılatın en az % 15'inin kambiyo mevzuatı gereğince

Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin kanıtlanması halinde kurumlar vergisinden bağışık
tutulmuştur.
Ancak bu kazançlar halka açık anonim şirketlerde % 5, diğerlerinde % 10 oranında vergi
tevkifatına konu edilecektir. Yurtdışında elde edilen bu kazançlara mahallinde uygulanan
vergilerin oranının % 25'in üzerinde olması halinde bu oranın üzerinde uygulanan her bir
puan için sözkonusu % 5 ve % 10 oranlarından 0.75 oranında indirim yapılacaktır. Buna
göre sözkonusu kazançlara uygulanabilecek indirimli oranlar aşağıdaki tabloda yer aldığı
şekilde olacaktır.
Yurt dışında ödenen Halka Açık
Vergi oranı
A.Ş.
%25 ve daha düşük
%5
26
4.25
27
3.50
28
2.75
28.75
Sıfır
29
Sıfır
30
Sıfır
31
Sıfır
32
Sıfır
32.5
Sıfır

Diğer Anonim Şirketler
%10
9.25
8.50
7.75
7
7
6.25
5.50
4.75
Sıfır

- Bakanlar Kurulu'nun 30.12.1995 gün ve 22509 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak
01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren karar uyarınca yatırım indirimleri için
uygulanacak vergi tevkifat oranı ise % 15 olarak saptanmış bulunmaktadır.
Kurumlar Vergisi 51 seri numaralı genel tebliği kurumlarda istisna uygulaması ve özellikle
kurum stopaj matrahlarının belirlenmesine ilişkin açıklama ve örnekleri içermektedir.
Ancak kurumlar vergisi 53 seri numaralı genel tebliğ ile yapılan açıklamalardan
anlaşılacağı üzere 51 seri numaralı tebliğ ile benimsenen bazı ilkelerden vazgeçilmiş, bu
bağlamda sözkonusu tebliğin III. numaralı bölümünde yer alan "İştirak hisseleri veya gayri
menkullerin satışı ile üretim tesislerinin ayni sermaye olarak konulmasından doğan
kazançlara ilişkin istisna uygulaması ile IV. bölümünde yer alan "Rüçhan hakkı kuponları
şahıs kazançları ile emisyon primleri uygulamasına yönelik açıklamalarda bazı
değişiklikler yapılmıştır. Dolayısıyla 51 seri numaralı kurumlar vergisi genel tebliğinin III ve
IV numaralı bölümlerinde yer alan açıklama ve örneklerdeki hesaplamalardan. 53 seri
numaralı tebliğde yapılan açıklamalara aykırı olanlar, bundan böyle dikkate alınmayacaktır.
Daha önce yayımlanmış bulunan 51 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde,
Gelir Vergisi matrahının hesaplanmasında, yatırım indirim rüçhan hakkı kupon satış
kazancı, iştirak hisselerinin ve gayri menkullerin satışından elde edilen kazançların toplam
kurum kazancı içersindeki payları dikkate alınarak stopaj matrahı belirlenirken idarece
yapılan uygulama değişikliği ile bu gelirlerin Gelir Vergisi tevkifat matrahı içersinde aynen
yer alması öngörülmüş bulunmaktadır.

Örneğin merkezi İzmir'de bulunan ve penye kumaş ve ürünler üzerine faaliyet gösteren Irmak
Tekstil A.Ş.'nin 1995 yılı kurum kazancının 30 milyar TL olduğunu varsayalım. Kurumun 30
milyar liralık kazancı içersinde aşağıdaki unsurlarda dahil bulunmaktadır.
- Rüçhan Hakkı kupon satış karı
5 Milyar TL
- Gayrimenkul satış kazancı
5 Milyar TL
- Yatırım indirim hakkı
10 Milyar TL
Kurumun 1995 yılında toplam bir milyar lira kanunen kabul edilmeyen geliri bulunmaktadır.
Bu veriler ışığında 53 sert numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar
çerçevesinde kurum matrahı ile kurum stopaj matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
- Kurum kazancı (Ticari Kar)
30 milyar TL
- Kanunen Kabul Edilmeyen giderler
+ 1 milyar TL
Toplam
31 milyar TL
- İstisnalar toplamı
- 20 milyar TL
Kurumlar Vergisi Matrahı
11 milyar TL
Kurum matrahının belirlenmesi sırasında kurumlar vergisinden bağışık tutulmuş bulunan
yatırım indirimi hakkı ( 10 milyar) Rüçhan hakkı kuponu satış karı (5 milyar) ile
Gayrimenkul satış karı (5 milyar) lira toplamı olan 20 milyar lira matrahtan indirilmiştir.
Kurumlar vergisi matrahı olan 11 milyar lira üzerinden (11 milyar x 0.25=) 2.750.000.000 lira
kurumlar vergisi, bu miktar üzerinden de (2.750.000.000 x 0.10=) 275.000.000 lira kurumlar
vergisi fon hesaplanmıştır.
Kurum kazancının tespiti sırasında kurum ticari kazancından indirim konusu yapılan yatırım
indirimi, rüçhan hakkı kupon satış karı ile gayrimenkul satış karı % 20 oranlı kurumlar vergisi
hesaplamasına dahil edilmeyeceğinden kurumun % 20 oran dikkate hesaplanarak vergisi,
normal oran uygulanmak suretiyle hesaplanan vergiden daha düşük olacaktır.
Kurum stopaj matrahı uygulaması ise aşağıdaki şekilde olacaktır. Bu hesaplama kurumun
halka açık olduğu varsayımı ile yapılmış bulunmaktadır.
- Kurum kazancı 30.000.000.000.-TL
- Kurumlar Vergisi - 2.750.000.000.-TL
Gelir Vergisi Tevkifat Matrahı 27.250.000.000.
- Yatırım indirimi ile ilgili stopaj
(10 milyar x 0. 10 =) 1.000.000.000.-TL
Yatırım indirimi stopaj fon 100.000.000.-TL
- Rüçhan hakkı ve gayrimenkul satış
karları toplamı üzerinden hesaplanan stopaj
(5 milyar + 5 milyar =) l0 x 0.10 1.000.000.000.-TL
- Rüçhan hakkı kupon satış karı ile
gayrimenkul satış karı toplam stopajı
üzerinden hesaplanan fon 100.000.000.-TL
Yukarıda yapılan indirim ve hesaplamalardan sonra geriye kalan stopaj matrahı
(27.250.000.000 - 10 milyar - 10 milyar =) 7.250.000.000 lira üzerinden hesaplanan
stopaj ise (7.250.000.000 x 0.10=) 725.000.000 lira olacaktır. Dolayısıyla bu kurum stopaj
olarak toplam (1 milyar + 1 milyar + 725.000.000 =) 2.725.000.000 lira Gelir Vergisi

ödeyecektir. Bu miktar üzerinden ayrıca (100.000.000 + 100.000.000 + 72.500.000 =)
272.500.000 lira fon ödenecektir.

ERTELENMİŞ VERGİLER VE VERGİ FARKLARI
Yrd. Doç. Dr. M. Sema ÜLKER
İ.Ü. İşletme Fakültesi

1- GİRİŞ
İşletmelerin faaliyet karı hesaplanırken, işletmeye giren ve çıkan değer akımları karşılaştırılır.
Bu değer akışlarının bazıları direkt olarak hasılat akışını ilgilendirirken, bir kısmı dönemleri
ilgilendirebilir. Ticari finansal tablolarda bir faaliyet dönemine ilişkin kar tespit edilirken,
faaliyete ilişkin gelirler ve bunlar için katlanılan giderler dönemsel olarak karşılaştırılır.
Geleneksel muhasebeye göre kar, gelir ile bu geliri elde etmek için katlanılan giderler
arasındaki farktır tanımından yola çıktığımızda; gelir ve giderin gerçekleşmesi ve ait olduğu
dönem açısından kayıtlara alınmasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Nakit esasına göre
gelir ve giderler, tahsil ve tediye edildikleri dönem kayıtlara alınırken; tahakkuk esasına göre
mal ve hizmetler için sipariş verildiği anda, nakit hareketlerinden bağımsız olarak kayıtlara
geçirilmektedir. Nakit esasına göre izlenen kayıtlar sonucu bulunan kar ile gerçekleşme
(tahakkuk) esasına göre izlenen kayıtlar sonucu bulunan kar, farklı dönemler dikkate alındığı
için farklı çıkacaktır.
Bu farklar, Uluslararası Muhasebe Standartları Komisyonu (IASC) tarafından "Gelir
Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi" adıyla 12. No.lu Uluslararası Muhasebe Standardının
konusunu oluşturmuştur. ( 1 )
Ülkemizde kurum kazancının tespitinde, gelir ve giderler açısından tahakkuk esası geçerlidir.
(2) istisnai olarak GVK 'nun 42. maddesinde; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve
onarım işlerinin kar veya zararı tespit edilirken, "işin tam bitimi" yönteminde nakit esası
kullanılmaktadır.

II- ZAMANLAMA FARKI.ARI VE SÜREKLİ FARKLAR
Ticari bilanço ile vergi bilançosunda izlenen esaslar arasında farklar olduğunda, her iki
finansal tablodaki karlar arasında gözlenen farklar belirginleşecektir. Bunun sonucunda
vergilendirilebilir kar ile ticari finansal tablolarda tespit edilmiş kara ilişkin vergi tutarının
arasında da farklar oluşacaktır. Farklı uygulamalar sonucunda oluşabilecek vergi avantajı
vergi aktifi olarak, vergi dezavantajı da vergi pasifi olarak mali tablolara yansıtılması
ertelenmiş vergi ve vergi farklarını oluşturur. (3) Bu tür farklara zamanlama farkları
(Timing Differences) adı verilmektedir.(4) Finansal tablolarda oluşan bu vergi farklarının
bir diğer nedeni de; vergilendirilebilir kar tespitinde bazı hesap kalemlerinin vergi
matrahına dahil edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Sürekli farklar (Permanent
Differences) oluşturan bu farklar, vergilendirilebilir kar tespitinde bir indirim olarak göz
önüne alınmamasından dolayı oluşabilir. (5) Örneğin, Bakanlar Kurulu kararıyla vergi
muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımların, 20.000.- lira ile bağlı kalınmaksızın,
kurumun beyan ettiği yıllık gelirin % 5'ini aşması durumunda , kanunen gider sayılmayacak
bu tutarın sürekli fark oluşturması söz konusudur. GVK 40. ve 41. maddesinde indirim
konusu kabul edilmeyen giderler olarak sürekli farklara yol açacak unsurlar şöyle
sıralanmıştır:

1- Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen
aldıkları sair değerler;
2- Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar,
ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar;
3- Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler;
4- Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer
şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler;
5- Her türlü para cezalan ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan
tazminatlar;
6- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün mamullerine ait olan ilan ve reklam giderlerinin
% 50'si;
7- Kiralama yoluyla elde edilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi
motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile
ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;
8- VUK hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını LIFO (son giren ilk çıkar) yöntemine göre
değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanların,
işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur
farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet unsurları toplama (yatırım
maliyetine eklenenler hariç) o yıla ait yeniden değerleme oranının ortalama ticari kredi faiz
oranına bölünmesiyle bulunacak miktarın % 25'i;
9- İş seyahati maksadını aşan süre içinde seyahat ve ikamet giderleri;
10- Kiralama yoluyla edinilen veya aktife kayıtlı taşıtların zati ve ailevi ihtiyaçlar için de
kullanılması durumunda bu taşıtlarına ilişkin giderlerin ve amortismanların yarısı;
11- Kıdem tazminat giderleri;
12- Sigorta veya Emekli Sandığı'na süresi içinde fiilen ödenmeyen primler;
13- Yurtdışında yayın yapan radyo, televizyonlara ödenen ilan, reklam bedelleri;
1-Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler;
2- Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler;
3- Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar;
4- Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri;
5- Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ayrıca,
a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışındaki
şubelere verilen faizler, komisyonlar ve benzerleri,
b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak etmek
üzere ayrılan hisseler,
6- Hesaplanan Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme
zamları ve faizler.
7- Kanuni hadler saklı kalmak şartıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında
satışından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.
8- VUK Hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.
9- Beş yıl öncesine ait zararlar.
10- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam
giderlerinin % 50'si.
11- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi
motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile
ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları,

12- VUK 'nu hükümlerine göre dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre
değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerleyen veya amortismana
tabi tutan kurumların GVK 'nun 41. maddesinin 8 numaralı bendindeki esaslar çerçevesinde
hesapladıkları giderler. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesine göre 1 ve sayılı
tarifelerde belirtilen taşıtların vergileri de vergi farkı yaratacaktır.
Sadece vergi mevzuatına göre mali tablolara alınmış giderler veya gelirler sözkonusu olması
durumunda, farklar gelecek dönemlerde ortadan kalkmayacağından, o dönemlerdeki vergi
gideri etkilenmeyecek, sürekli bir fark kalacağından ertelenmiş vergi oluşmayacaktır. (6)
Zamanlama farklarının oluşma nedenleri aşağıdaki başlıklarda incelenebilir(7):
- Gelirler ticari mevzuata göre, mali mevzuattan daha önce kapsanmış ise; 1993 sonunda,
dönemsellik kavramına göre tahakkuk ettirilerek aktife kaydedilen gelir tahakkukları, Net
Aktif Vergisi Kanunu kapsamına alınmamıştır.
- Kanunen kabul edilen fakat giderin tahakkuk zamanı ile kabul edilen zamanı farklı olan
giderler: VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan; amortisman giderleri, şüpheli alacak
karşılık giderleri, alınan vadeli çekler için dönem sonunda ayrılan, verilen vadeli çekler
için dönem başında iptal edilen reeskont faiz gideri, stok değer düşüklüğü karşılık gideri,
menkul kıymet, bağlı mali varlık, iştirakler bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılık
giderleri, zamanlama farklarını oluşturur.
- Gelecek dönemlerde vergilendirilecek gelirler: Bütün vergilerden 3 yıl boyunca
ertelenebilen Yenileme fonuna konu olan kazançlar doğrudan bir öz kaynak hesabına
kaydedile bilinir. Ancak bu kazançların dönem içinde bir gelir hesabına alınması
durumunda uygulamadan yararlanabilmek için dönem sonunda bu tutarlar dönem
karından düşülür.
Zamanlama farkları, ortadan kalkacakları gelecek dönemlere ertelendiğinde (Deferral
Method), ortaya çıktığı dönemin vergi oranı kullanılarak belirlenir(8). Yükümlülük (Liability
Method) yönteminde ise, ilerde fiilen ödenmesi gerekecek vergi borcuna ilişkin, muhtemel
vergi oranları ile ayarlamalar yapılır. (9)
III- GRUP İŞLETMELERİNİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOIARINDA
ERTELENMİŞ VERGİLER VE VERGİ FARKLARI
Ekonomik olarak bir bütünlük oluşturan fakat hukuki bir kişiliği olmayan işletmeler
grubunun mali durumunu gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtması gerekli olan
konsolide finansal tablolarda da ertelenmiş vergiler ve vergi farklarının önemi büyüktür.
Bu ekonomik birimin gerçek vergi giderini hesaplamak gerekmektedir. Konsolidasyona
alınan bütün münferit finansal tabloların faaliyet sonuçları ile. konsolidasyon sürecindeki
işlemlerden geçerek elde edilmiş konsolide faaliyet sonuçları farklılık oluşturacaktır. Bu
farkın. konsernin gerçek vergi miktarını da farklılaştırması kaçınılmaz bir sonuçtur. Buradaki
vergi farkını oluşturacak en önemli unsur, işletmeler arası ilişkilerden doğan "ara kar veya
zararların' ayıklanması zorunluluğundandır. Ekonomik bütünlük içinde kar
realizasyonunun dikkate alınarak, münferit finansal tablolarda mal veya hizmet transferinden
doğan karları da içeren tutarlar vergi matrahına dahil iken, bu tutarların ayıklandığı
konsolide finansal tablolarda fiktif vergi giderlerinin de ayıklanması gerekecektir, Ana
İşletmenin uyguladığı değerleme tekniklerinden farklılıklar da vergi farklarına yol
açacaktır.(10) Sermaye konsolidasyonu sırasında peştamallık itfasından ileri gelen
giderleştirme nedeniyle konsern karı üzerinde sürekli farklar içinde kabul edile bilinecek

vergi farkı oluşacaktır.(11) Çokuluslu işletmeler gruplarında ise ana işletmenin para
birimine çevrilme esnasında; vergi, faaliyet karının çevrildiği kur üzerinden hesaplanıyorsa
bir fark oluşmayacak, aksi takdirde fark söz konusu olacaktır.
IV- SONUÇ
Ertelenmiş vergiler ve vergi farkları, bilanço tarihinde var olan ve geleceği de ilgilendiren
önemli unsurlardır. A.B.D.'de erteleme yöntemini öngören 11 no.lu Accounting Principles
Board (Muhasebe Prensipleri Komitesi) görüşünde, ertelenmiş vergi ve vergi (arklarının
gösterilme mecburiyeti getirilmiştir.(12)
12 no.lu U.M.S. ise, vergi konusunda ayrıntılı bilgiler verilmesi yönündedir. Avrupa
Birliği'nin muhasebe harmonizasyonu amacı ile oluşturulan 4. ve 7. Yönergelerde de vergi
farkları konusunda, bu tutarların açıklanması gerektiği sonucuna varılmıştır.(13) 7. Yönerge,
aktif ve pasif fark tutarının birbiri ile mahsup edilerek tek bir kalemde gösterilebileceğini
hükme bağlamıştır.
Kamuyu aydınlatma ilkesi açısından büyük önem kazanan vergi farkları ve ertelenmiş
vergilerin açıklanması gerekmektedir. Dağıtılabilir kar rakamını da etkileyecek bu durumun,
TMU- DESK tarafından 11 no.lu komisyon ile standardizasyona kavuşturulma çalışmasına
alınması memnuniyet vericidir.
DİPNOTLAR:
1) Uluslararası Muhasebe Standardı 12, Gelir Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi, Çev.: Balamir
Yeni, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü, sayı 35, Mart 1984.
2) Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri Temel Mali Tabloları Düzenleme İlkeleri.
3) Ülker, M. Sema, AT 7. Yönergesi Kapsamında Konsolidasyon İşlemleri ve Türkiye'deki
Uygulamalar, [Doktora Tezi), İstanbul, 1990, s. 151.
4) 12 no.lu U.M.S., S.3. paragraf.
5) 12 no.lu U.M.S., S.3. paragraf
6) Bilginoğlu, Fahir, Muhasebe Hukukumuzun Uluslararası Muhasebe Standartları'na Uyumunda
Ulaşılan Düzey ve Ertelenmiş Vergiler, İ.Ü.İ.F. Dergisi, C.23, Sayı 2, Kasım 1994, s. 11.
7) Bilginoğlu, Fahir, a.g.m., S.12.
8) 12. U.M.S. 13. paragraf.
9) 12. U.M.S. 16. paragraf.
,
10) Busse von Colbe, Walther ve Ordelheide Dieter, Kozernabschlüsse, Wicsbaden, 1984, S. 297.
11) Wysocki, Klaus ve Wohlgemuth, Michael, Konzernrechnungslegung, Werner Verlag, 3. baskı,
Düsseldorf, 1986, S. 204.
12) Wysocki, Klaus ve a.g.e., S. 198.
13) AT 4. Yönergesi, 43. paragraf, madde I, II. bent
AT 7. Yönergesi, 29. paragraf, madde 4.

MESLEK MENSUPLARININ
MESLEK İÇİ EĞİTİM VE GELİŞİMİNDE
KARŞILAŞTIKLARI
GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Nail SANLI
İSMMMO Sekreteri
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik
Mesleğini seçenlerin meslek içi eğitim ve gelişiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm
önerileri konusunu:
1- Mesleğe giriş öncesi
2- Mesleğe giriş aşaması (Staj ve Sınav)
3- Mesleğe giriş sonrası (meslek içi) olarak, üç aşamada ele alınıp irdelenmesinde yarar
görüyorum.

EĞİTİM

Mesleğe giriş
öncesi

Mesleğe geçiş
aşaması

Meslek içi

1- MESLEĞE GİRİS ÖNCESİ EĞİTİMİ
Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Denetim Mesleğinin gelişmesi ve çağa uyum sağlaması her
şeyden önce bilime ve bilimsel araştırmalara bağlıdır. Bu yüzden bilimsel araştırmalar ise,
eğitim veren kurum ve kuruluşların başında gelen üniversitelerimizin yapılarına bağlıdır. Bu
konuların açılması, irdelenmesi, istenilen konuma gelmesi ve iyileştirilebilmesi için enine
boyuna tartışılması gerekir.
Meslek içi eğitimin çerçevesi tam olarak çizilebilmesi için mesleğe girişe kadar olan eğitimi
değerlendirip, gözden geçirmenin yararlı ve kaçınılmaz olduğu bir gerçektir.
ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE EĞİTİMİ
Uygulanan Yöntem:
Gözlem, duyum, Muhasebe Eğitim Sempozyumları ve bu sempozyumlarda ele alınan görüşler
ile "ülkemizdeki meslek yüksek okulları ve bu okullarda okutulan muhasebe derslerinin
durumu” konulu bir araştırma (*)
Ön lisans:
Meslek Yüksek Okullarında Durum.
* Üniversitelerin pek çoğunda muhasebe dersleri okutulan ön lisans bölümleri mevcuttur.

* Muhasebe dersleri, Meslek Yüksek Okullarından, hem Sosyal Bilimler Meslek Yüksek
Okullarının çeşitli bölümlerinde hem de Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okullarının çeşitli
bölümlerinin bir çoğunda okutulmaktadır.
* Meslek Yüksek Okullarının çoğu küçük şehirlerde (ilçeler) faaliyet gösterir.
* Bilgisayarlı Muhasebe dersleri programlarda yer almakla birlikte öğrenciler bilgisayarla
tanışmadan mezun olabilmektedirler.
* Programlar arasında üniversiteler arası farklılıklar bulunmaktadır.
*Derslerin içeriği üniversitelere göre, hatta okullara göre değişebilmektedir.
* Meslek Yüksek Okulları adeta meslek lisesi şeklinde eğitim vermektedir.
* Meslek Yüksek Okulları ile iş hayatı arasında işbirliği oldukça zayıf bulunmaktadır.
Lisans:
Dört yıllık üniversite eğitimi.
* Özellikle yeni kurulan üniversitelerde ilk önce muhasebe eğitimine yönelik iktisat, işletme
v.b. fakülte ve yüksekokullarının oluşturulduğu gözlenmektedir. Bununla da kalmayıp,
muhasebe dersi okutan dört yıllık fakülte, yüksekokul ve bölümlerde: İşletme Fakülteleri,
İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin çeşitli
bölümleri, olduğu gibi Endüstri Mühendislikleri, Orman Mühendislikleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin çeşitli bölümleri, Eczacılık Fakülte ve bölümleri olduğu da gözlenmektedir.
* Muhasebe derslerinin okutulduğu eğitim kurumlarında öğrenci fazlalığı söz konusudur.
* Okutulan muhasebe dersleri uygulamadan uzaktır.
* Muhasebe öğretim üyeleri ile iş hayatı arasında iş birliği fazla değildir. Bu durum muhasebe
alanında son yıllarda meydana gelen değişiklikler ile ilgili olarak hizmet veren öğretim
üyelerinden anlaşılmaktadır.
* Programlar arasında ve öğretim üyeleri arasında terminoloji ve anlam birliği yoktur. çeşitli
ekoller vardır. Alman Ekolü, Amerikan Ekolü gibi.
Günümüzde muhasebe mesleği bilgisayardan uzak düşünülemez. Ancak, üniversite
öğrencileri yeterli düzeyde uygulamalı bilgisayar eğitimi alamamaktadırlar.
Lisansüstü:
Yüksek Lisans ve Doktora Programları.
* Ders saatleri yeterlimidir? Dersler sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor mu?
* Öğretim üyeleri yeterlimidir? Öğretim üyeleri yeterli bir şekilde yetiştirilebiliyor mu?
* Muhasebe Bilimine yeterli katkı sağlanabiliyor mu? Hazırlanan tezler nitelik ve nicelik
açısından yeterli mi?
* Lisansüstü eğitim alan meslek mensupları uygulamada ne derece başarılı oluyorlar?
*Lisansüstü eğitim programları ile iş hayatı işbirliği var mıdır? Eğitim programlan vaka
etütlerine dayanıyor mu?
Bilimsel araştırmaların gerçekleşmesi yaratıcı insanların bu araştırmalara katılımı ve
lisansüstü
eğitimi
ile
mümkündür. Ancak bu eğitim programlarına katılanların
küçümsenmeyecek bir kısmı akademik amaç dışında, askerlik ertelemesi, unvan kazanması
veya yapacak bir işi olmadığından lisansüstü eğitimi seçtiği gibi amaçların olduğu bazı
araştırmalar ile saptanmış bulunmaktadır. Bu nedenlerden ötürü üniversitelerimizin doktora
eğitimine olan katkıları çok azalmaktadır.
Belli bir lisans eğitimi görmüş yetenekli öğrencilere ve deneyimli meslek mensuplarına yıl
sınırı konulmadan doktora eğitimi olanağı sağlanmalıdır.

Lisansüstü eğitimin uygulamada da çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu yüzden
üniversitelerde lisansüstü eğitim veren fakültelerin ayrıca oluşturulması ve tüm üniversitelere
hemen kurulduğu anda lisansüstü eğitim hakkının verilmemesi, alt yapı hazır olduktan sonra
bunu elde etmeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Meslek öncesi eğitim safhasında değinilen bu sorunların mutlaka mesleğe özel,
Muhasebe ve Denetim Fakültelerinin kurulması ve oluşturulması kesin bir çözüm
olacaktır.
2- MESLEĞE GEÇİŞ EĞİTİMİ
3568 Sayılı Meslek Yasasının birçok eleştirilecek ve düzeltilmesi gereken yönlerinin
yanında en güzel özelliğinden biri de belli bir eğitimi görmüş kişilerin mesleği seçme
aşamasında bununla ilgili eğitimin devamı olan uygulamaya yönelik mesleki staj ve sınav
şartını yerine getirerek mesleki unvanını meslek örgütünden alıyor olmasıdır.
.
Bu yüzden mesleğe geçiş eğitimi staj ve sınav olarak ele alınmıştır.
3568 Sayılı Meslek Yasasında 2 türlü staj mevcuttur. Ticaret Meslek Lisesi ile Maliye Meslek
Lisesi mezunları için şart olan altı yıllık ön lisans mezunu adaylar için dört yıllık Serbest
Muhasebecilik stajı ile yasanın 5/Aa maddesinde yazılı olan Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme,
Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dalında eğitim veren fakülte ve
yüksekokullardan lisans seviyesinde mezun olanlara yönelik iki yıllık Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Stajı, mesleği seçme aşamasında bulunan adaylar açısından staj kütüğüne
kaydedildiği andan staj bitimindeki sınavların sonuna kadar olan aşamasında değişik sorunlar
mevcuttur.
Bu sorunların başında yasanın üç unvanlı bir meslek yasası oluşu gelmektedir.
Uygulamada birbirinden çok farklı olmayan SM ve SMMM 'lik unvanları, unvanların elde
edilebilme aşamasında ise birçok farklılığı bünyesinde bulundurmaktadır. Meslek yasasının
yeni olması nedeniyle geçici maddelerden yararlanamayan,adaylarında staj yoluyla mesleğe
geçiş yapmaları gerektiğinden bu adaylar ile okuldan yeni mezun olmuş aday meslek
mensuplarının staj yapması arasında zaman zaman psikolojik, sosyolojik ve ekonomik
sorunların ortaya çıktığı gözlenmektedir. Geçici maddelerden yararlanamayan aday meslek
mensupları ilgili yasa ve yönetmenliğe göre staj yeri açısından ortaya çıkan en önemli sorun
ekonomik sorundur. Bu durumda bulunanların ya mevcut çalıştıkları yerler staj esaslarına
uymamakta veya staj esaslarına uygun bir yer buldukları takdirde mevcut işlerini
kaybettiklerinden ekonomik boyutta bir sorun yaşamaktalar. Bu tip sorunların bir müddet
daha yaşanacağı bir gerçek olmakla beraber bunun yanında bazı teknik sorunlarda
yaşanmaktadır.
Stajda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
* Stajyerlerin uyması gereken esaslar ve staj yeri değişikliklerinin yarattığı denetim
sorunları belli esaslara bağlanmalıdır.
* Stajın yönetmenlik gereği sürekli ve kesintisiz olması ve mücbir sebep olmadan staja ara
verilememesinde mücbir sebepler açıkça belirtilmelidir.

Örnek; Erkeklerde askerlik, bayanlarda doğum ve annelik hali ile belgelendirilmesi şartı ile
sağlık sorunları, eğitim amaçlı yurt dışında bulunma hali ve stajyerin elinde olmadan staj
veren meslek mensubunun ortadan kalkması veya değişmesi mücbir sebep sayılabilir.
* Stajdan sayılan haller ve yasanın 6.maddesine göre mesleğe geçiş yapmak isteyenlerin
durumu ile özel ve kamu bankalarında denetim yapan banka müfettişleri ile birinci derece
imza yetkisi ile çalışan Genel Müdürlük Muhasebe Müdürlerinin durumu netleşmelidir. Bu
sorun özellikle uygulamada 01.01.1985 tarihinden beri Türkiye'de uygulanmakta olan ve
Türk Vergi Sisteminin omurgası haline gelen KDV Yasası ile tanışmayan bankaların ve
01.01.1994 tarihinden beri de uygulanmakta olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi Genel
Tebliğlerinin bankalarda uygulama mecburiyetinin olmaması bu kategoriden mesleğe geçiş
yapanlar açısından hem eşitlik açısından hem de uygulama açısından önemli olduğundan
gözden geçirilerek değiştirilmelidir.
* Yüksek lisans da geçen sürelerin stajdan sayılması ile doktora yapanların durumunun
yarattığı sorunlar yüksek lisans ve doktora kavramlarının yerine oturtularak stajdan sayılan
haller açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
* Denetim ve Gözetim altında staj esasları ile stajyer sayısının bu işyerlerinde ne olması
gerektiği açıkça belirtilmelidir.
* SMMM stajının tamamlandığında ilk sınava girme zorunluluğunun olup olmadığı
açıkça belirtilmelidir.
* Stajyer kütüğünün, stajyer ile staj veren meslek mensuplarının kütüklerinin ayrı yerlerde
olmasının yarattığı güçlükler stajın yapıldığı ve stajyer ikametgahının bulunduğu odaya
göre çözümlenmelidir.
* Lisans ve ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş stajyer adaylarının, stajyer kütüğüne
kaydedilmesi aşamasında yasanın 5/Aa maddesinde sözü edilen denkliği onaylanmış yüksek
okulların YÖK-TÜRMOB protokolü ile listesinin olmaması gibi sorunlar eğitimin standart
hale gelmesi ve eğitim programlarının halen hazırlanmamış olmasına neden olmaktadır.
Uygulamada karşılaşılan bu sorunların büyük bir kısmı yasa değişikliği ile, bir kısmı da yeni
yönetmeliklerin çıkarılması ile çözümlenmesi mümkündür. Ancak bunlardan önce bir kısmı
da mutlaka ve ivedilikle staj ve sınav eğitim programlarının hazırlanarak belli bir standart
çerçevesinde üniversitelerin de desteği alınarak stajyerlerin eğitimine hemen başlanmalıdır.
Bu eğitim programlarına teorik bilgilerinin yanında staj ile uygulama eğitimi alanlara mesleğe
geçişleri sırasında gerek mesleğin disipline edilmesi ve gerekse meslek mensubunun uyması
gereken ahlak kurallarının oluşması ve yerleşmesi açısından meslek yasalarını da iyi bilmeleri
gerektiğinden, 3568 sayılı meslek yasasının bir ders olarak verilmesi sağlanmalıdır.
Mesleğe, özellikle son zamanlarda yapılan yasal düzenlemeler ve meslek örgütünün etkili
çalışmalarının yarattığı yeni imaj talebi çok arttırdığından artık ek bir iş veya yanı başımda
bulunsun mantığı ile mesleğe başvuranların engellenmesi açısından bu mesleği gerçekten
yapacakların tespiti için staj öncesi Staj Ön Değerlendirme Sınavlarının getirilmesi
yönetmelikle mutlaka sağlanmalıdır.

Bu sorunların çözümü, staj müessesesinin mutlaka ayrı bir organizasyon içerisinde eğitim ve
denetimi sağlayabilecek kurumlaşmaya sahip olmasıyla çözülecektir.

Sınavlarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
Stajını tamamlayan aday meslek mensuplarının gerek yeterlilik sınavları gerekse staj ara
yoklama ve değerlendirme sınavlarında başlıca yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle
sıralayabiliriz.
1- Staj safhasında da sözü edildiği gibi eğitim programları belli olmadığından sınav öncesi
verilen sınavlara hazırlık kursları ile sınav konuları arasında birçok farklılıklar çıkmaktadır.
TESMER tarafından acilen eğitim ve sınav programlarının tespiti yapılarak hazırlık
kurslarının ve sınav sorularının bu programlar çerçevesinde hazırlanması sağlanmalıdır.
Böylelikle sınava girilen konularla ilgili, adaylara yönelik çalışma materyali sağlanmalıdır.
2- SM ve SMMM adaylarının staj ve sınav sorunlarının çözümlenmesi için somut projeler
geliştirilmeli ve stajyerlerin eğitimlerinin belli bir bölümünün TESMER tarafından
hazırlanacak sınav ve staj eğitim programlarında geçmesi sağlanmalı ve adayların bu
eğitimlerden sonra sınava alınmaları sağlanmalıdır.
3- Sınav not ortalaması alınırken bürolarda staj yapan stajyerlerin, staj veren meslek mensubu
tarafından tespit edilen staj değerlendirme notu gerek denetim ve gözetim altında staj yapan
stajyerler gerekse SM' den SMMM 'ye geçen oda üyeleri açısından uygulanamadığı için
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda eşitlik sağlanmalıdır.
4- Sınav hakkı ve süresi; ilk sınavda tüm derslerden girme mecburiyetinin olup olmadığı
açıklanmalı ayrıca sınav yönetmeliğinin 2l.maddesinde belirtilen, "Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Yeterlilik Sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden
itibaren yönetmelikteki en çok "3 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler." ibaresinin sınav süresi
yıl olarak belirtilmeli sınav sayısı bu yıllar içerisinde yapılacak sınav sayısını kapsamalıdır ve
en çok 3 yıl içinde yapılacak tüm SMMM yeterlilik sınavlarına katılabilirler şeklinde keza
aynı maddenin YMM açısından "2 yıl içinde en çok iki kez sınava girebilirler." ibaresinin 2
yıl içinde yapılacak tüm YMM yeterlilik sınavlarına katılabilirler şeklinde değiştirilmelidir.
5- Not ortalaması için not yükseltme açısından girilen sınavlar dahil bir dersten alınan en
yüksek not ortalamaya dahil edilmelidir. Sınavlarda iki dersin birleştirilerek tek dersmiş gibi
değerlendirilmesi sınava katılan aday meslek mensupları açısından sorun yaratmaktadır. Her
dersin sınavı ayrı yapılmalı 100 üzerinden değerlendirilmeli, soru kağıdında her sorunun kaç
puan olduğu belirtilmeli ayrıca soruların hazırlanacak eğitim programları da göz önünde
bulundurularak cevap anahtarları hazırlanmalı ve değerlendirmeler bu cevap anahtarı
üzerinden yapılmalıdır. Bu konu sınav yönetmeliğinin l7.maddesine göre böyle olmalıdır.
Cevap anahtarının hazırlanması açıklık ilkesi bakımından yararlı olacağı gibi sorulardaki
muhtemel yanlışlıklarında ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.
6- Sınavların amacı mesleki uygulamaya yönelik olmalı, sınav sorularının mesleki formasyon
dışı ve spesifik konulardan seçilmemesi açısından soruların ilgili sınav
komisyonu ve
hazırlanacak eğitim programlarına eğitim veren öğretim elemanları tarafından birlikte
hazırlanması sağlanmalıdır.

7- Sınavlarda sorulan soruların yanıtlarının değerlendirilmesi objektif ölçülere göre olmalı,
sınav ölçme değerlendirme standartları keyfiyete izin vermeyecek şekilde önceden
hazırlanmış cevap anahtarları üzerinden değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
8- Muhasebe dışındaki diğer derslerin sınavları test usulü olmalıdır. Sorular arasında seçmeli
sorulara da yer verilmelidir.
9- SMMM ve YMM sınavları Mesleğe girmek isteyen herkes için uygulanmalı ve bu unvanlar
mutlaka verilecek yeterlilik sınavlarından sonra kazanılmalıdır.
3- MESLEK İGİ EĞİTİM
Her meslek mensubu mesleğe girdikten sonra aldığı ruhsat ile olağan mesleki faaliyetlerini
gerçekleştirirken gerek yasalar açısından ve gerekse uygulama açısından güncelliklerini
koruyabilmek için kendilerini eğitmek ve geliştirmek zorundadırlar. Ancak, meslek
mensupları bu mesleki faaliyeti icra ederken yasalar ve uygulamalar açısından güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar. Günümüzde mevzuat o kadar karmaşık bir yapı kazandı ve kanunlar
arasında o kadar büyük çelişkiler oluştu ki; bunların değil eğitim aşamasında, uygulama
aşamasında bile anlaşılabilirliği ortadan kalkmış bulunmaktadır. Günlük hayatta mesleğini
ifa eden bir meslek mensubu bunları tatbik etmeyi bir kenara bırakın takip etmekte bile
oldukça zorlanmaktadır. Bununda sebebi özellikle son yıllarda kanunlar yerine; genelge,
tebliğ ve kararnameler ile idare edilen ve kanunların ikinci planda kaldığı bir ülke konumuna
gelmiş olmamızdır. Yasalar arasındaki zaten olmayan entegrasyonun gittikçe birbirinden
uzaklaştığı ve mevcut haliyle bunun sağlanmasının mümkün olmadığı bir duruma gelmiştir.
Neredeyse iyi bir meslek mensubu yasaları bilme yerine hangi yasayı nereden bulunması
gerektiğini bilmesi yeterli olmaktadır. Yasaların bu duruma gelmesi ise, ilgili yasa ve
tebliğlerin çıkartılmadan önce iyice değerlendirilmediği, uygulamada yaratacağı sorunlar
tespit edilmediği, ayrıca bu yasaların çıkarılışında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin
alınmadığından kaynaklandığı görüşü oldukça önem kazanmıştır. Bu durumdan ötürü hatta
zaman zaman ilgili yasa ve tebliğlerin çıkarılmasından kısa bir süre sonra iptal edildiği de bir
başka sıkıntıdır.
Meslek içi eğitim safhasında bir başka sıkıntı da uygulamadaki farklılıklardan ortaya
çıkmaktadır. Bunların başında 01.01.1994 tarihinden itibaren meslek örgütümüzün de
uygulanmasında çok önem ve destek verdiği ve mesleğin kilometre taşlarından biri olarak
gördüğümüz Tekdüzen Muhasebe Uygulama Genel Tebliğleri yer almaktadır. Bu tebliğlere
göre zorunlu olan MDV yeniden değerleme, reeskont işlemleri, kıdem tazminatı
karşılıklarının ayrılması VUK açısından ihtiyari bırakılması uygulama açısından yarattığı
sıkıntı ile birlikte çelişki yaratmaktadır. Artık günümüzde çeklerin, senet ve poliçelerin yerini
hızla almış olmasına rağmen özellikle piyasada çok kullanılan vadeli çeklere reeskont
uygulamasının çok net olmaması ve bunların gider ve gelir olarak ele alınamaması bu
çelişkilere örnek teşkil etmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından ihtiyari bırakılan bu durumları
belirten tebliğlerin çok geç ve hatta bilanço kapama dönemlerinden sonra yayınlanması
uygulamada zorluk ve eşitsizlik yaratmaktadır.

Bunlardan ayrı uygulamada çok ihtiyaç duyulan Muhasebe standartlarının halen tespit edilip
yayınlanmamış olması da uygulamacılara zaman zaman Muhasebe kayıtları ve yorumlaması
açısından sorun yaratmaktadır. Bu yüzden Muhasebe ve Denetim Standartları bir an önce
ülkemizde uygulanması gereken şekilde yayımlanması sağlanmalıdır.
Bu gibi sorunlar, çoğaltılabileceği gibi eğitimin sağlıklı ve başarılı olabilmesi ve bu sorunlara
çözüm getirebilmesi için başlıca önerileri de şöyle sıralayabiliriz.
1- Başta gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, VUK ve TTK olmak üzere yasalar gözden
geçirilmeli, anlaşılır ve uygulanır bir şekle gelmesi için yeniden yazılmalıdır.
2- Yasalar arası entegrasyon mutlaka sağlanmalıdır.
3- Yasalar çıkarılmadan önce uygulamada yaratacağı sıkıntıların önceden belirlenebilmesi
ve uygulama rahatlığı kazanması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütümüzün
görüşü mutlaka alınmalıdır.
4- Meslek içi eğitimde mutlaka branşlaşmaya gidilmesi şarttır. Bu branşlaşma, 7 ana dalda
olmalıdır.
* Genel Ticari Muhasebe ve Denetimi
* Maliyet Muhasebesi ve Denetimi
* Menkul değerler ile aracı kurum muhasebesi ve denetimi
* Dış Ticaret Muhasebesi ve Denetimi
* İnşaat Muhasebesi ve Denetimi
* Değerli madenler ile döviz ticareti muhasebesi ve denetimi
* Hizmet işletmeleri Muhasebesi ve Denetimi
5- Bu branşlaşmayı gerçekleştirecek ve eğitimi verecek Muhasebe Enstitüsünün
ve özellikle İstanbul'da kurulması sağlanmalıdır.

öncelikle

6- Muhasebe Enstitüsü tarafından verilecek branş ihtisas eğitimleri sonucunda meslek
mensupları mevcut mesleki unvanlarını yanında ihtisas unvanlarını da birlikte kullanmaya
başlamalıdırlar.
Örnek; Uzman Mali Müşaviri, İmalat Mali Müşaviri, Dış Ticaret Mali Müşaviri gibi.

SONUÇ:
Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Denetim mesleğinin gelişmesi ve çağdaşlaşması için;
1- Meslek Örgütü ile üniversiteler arasında kurulan ve başlatılan işbirliği diyalogu daha da
geliştirilmeli ve yoğunlaştırılmalıdır.
2- Mesleğe yönelik, özel eğitim veren Muhasebe ve Denetim Fakültelerinin kurulması hayata
geçmelidir.
3- Mesleğin geleceği stajyerlerden geçtiği için staj müessesesinin kurumsallaşması
sağlanmalıdır.

4- Mesleki unvanların kazanımı sırasında eşitlik ilkesi açısından unvanlar herkes ve her
kesim için mutlaka sınavla elde edilebilme sistemi getirilmelidir.
5- Meslek içi Mesleki Yeterlilik Sınavları, belirlenecek eğitim programları çerçevesinde
mesleki formasyona uygun ve uygulamaya yönelik yapılması ve değerlendirmelerinde
objektif olması gerektiğinden mevcut sistem, önerilerimiz çerçevesinde iyileştirilmelidir.
6- Meslek Yasasındaki değişiklikler için yasal zeminler hazırlanmalı, lisans düzeyinde mezun
olmayanların mesleğe girişi kabul edilmemeli ve meslek unvanlarının ikiye düşürülerek
mesleğin dünya standartlarında olduğu gibi Muhasebe ve Denetim mesleği olması
sağlanmalıdır.
7- Başta Vergi Mevzuatları olmak üzere diğer ilgili mevzuatında uygulamacılar
açısından açık, anlaşılır ve uygulanır bir hale gelmesi için sadeleştirilmesi sağlanmalıdır.
8- Gerek mesleğe geçiş aşamasında ve gerekse meslek içi eğitim programlarını oluşturacak
Muhasebe Enstitüsünün öncelikle İstanbul'da kurulması sağlanmalıdır.
9- Meslekte ihtisaslaşmayı, kurulacak Muhasebe Enstitüsü kanalı ile gerçekleştirmeli ve
mesleki unvanların yanında ihtisas unvanlarının da kullanılmasına imkan sağlanmalıdır
10-Meslek içi eğitim zorunlu hale getirilmeli, meslek içi eğitim programlarına katılmayanların
çalışmalarına izin verilmemelidir.
11-Meslek mensuplarına sorumluluk gibi yetkiler de eşit oranda verilmelidir.
(*) Kaynak: Recep Pekdemir, 1986

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA
GENEL TEBLİĞİ' NE GÖRE
KAR DAĞITIM TABLOSU
Dr. Levent DEMİRDAĞ
Mehmet ATAÇ
Erol ÖZCAN
Vergi Denetmenleri
GENEL BİLGİ
Tekdüzen Muhasebe Sistemi'ne uymak zorunda olan işletmelerin temel mali tabloların
yanında düzenlemek zorunda oldukları ek mali tablolardan birisi de "Kar Dağıtım
Tablosu"dur.
Tekdüzen hesap planı çerçevesinde yapılan uygulamalarla ek mali tablolar düzenlenmesinde
yenilikler getirilmiş, son olarak da 7.3. 1996 tarih ve 22573 sayılı Resmi Gazete 'de
yayınlanan 6 sıra no 'lu Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek
mali tablolar düzenleyecek işletmeler yeniden belirlenmiştir. Tebliğe göre; aktif toplamı
200 milyar ve net satış tutarı toplamı 500 milyar olan işletmelerin ek mali tablolardan
"Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu" düzenlemeleri
gerekmektedir.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nin uygulamaya geçtiği 1994 mali yılından önce de
düzenlenmesi zorunlu olan ve işletmelerde karın dağıtım şeklini gösteren, dönem karından
ödenecek vergilerin ve fonların, ayrılan olağan ve olağanüstü yedeklerin, ortaklara dağılacak
kar paylarının hisse başına kar ile hisse başına temettü tutarının hesaplanması ve açıkça
gösterilmesini kapsayan kar dağıtımına ilişkin hükümler ve kar dağıtım tablosunun
düzenlenmesi, çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.
I- KAR DAĞITIM TABLOSU TANIMI VE AMACI
Kar Dağıtım Tablosu, firmanın dönem karının dağıtım biçimini gösteren tablo olarak
tanımlanır.
Kar Dağıtım Tablosu, ortaklara ve diğer ilgililere ana sözleşme ve/veya yasa hükümleri
uyarınca dağıtılacak kar payını belirlemek; dönem karından ödenecek vergileri ve ayrılacak
yedek akçeleri göstermek; dönem kar veya zararının finansal yapıya etkisini ortaya koymak,
yatırım alanı arayan birikim sahiplerine şirketin kar dağıtımı hakkında bilgi vermek amacıyla
özellikle sermaye şirketleri tarafından düzenlenen bir tablodur.(1)
Kar Dağıtım Tablosu "Gelir Tablosundaki brüt karın (vergiden önceki karın) vergiler de dahil
olmak üzere nasıl dağıtıldığını gösteren Gelir Tablosu'nu destekleyici bir tablodur."(2)
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Kar Dağıtım Tablosu'nun amacı şöyle
belirlenmiştir:

"Kar Dağıtım Tabloları'nın düzenleme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından
ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça
gösterilmesi ve şirketlerinin hisse başına kar ile hisse başına temettü tutarının
hesaplanmasıdır."(3)
“Ülkemizde ticaret şirketlerinin çoğunu Anonim ve Limited şirketler oluşturmaktadır. Kar
Dağıtım Tabloları da bu sermaye şirketlerini hedefleyerek düzenlenmiştir. Türk Ticaret
Kanunu'nun Anonim Şirkete ilişkin kar dağıtımına ait hükümlerinin Limited Şirketler için de
cari olduğu görülecektir. (4)
Kar Dağıtım Tablosu, tebliğdeki biçimi ile dört temel bölümden oluşmaktadır.
Bu bölümler:
A-Dönem Karının Dağıtımı,
B- Yedeklerden Dağıtım,
C-Hisse Başına Kar,
D- Hisse Başına Temettü (5)
A- Dönem Karının Dağıtımı
Bu bölüm, işletmenin dönem faaliyeti sonucunda elde ettiği karın yasalar ve hak sahipleri
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dağıtılmasını içerir.
B- Yedeklerden Dağıtım
Yedek akçeler, belli amaçları gerçekleştirmek üzere, kardan ayrılarak ortaklık bünyesine
alınan kısımdır.
C- Hisse Başına Kar
Dağıtılan kardan hisse başına düşen kısım burada yer alır.
D- Hisse Başına Temettü
Dağıtılan kardan pay alanlara düşen kısım burada yer alır.
II- DÜZENLEME KURALLARI
"Kar Dağıtım Tablosunun, dönem karının (i) vergi ödemeleri ve diğer yasal yükümlülükler,
(ii) ortaklara ve diğer ilgililere kar payı, (iii) şirkette bırakılan birikim (oto-finansman) olarak
nasıl dağıtılacağı dikkate alınarak, kullanım yerlerine koşut olarak düzenlenmesi gerekir(6).
Düzenleme konusunda göz önünde tutulması gereken kurallar şunlardır:
“Kar Dağıtım Tablosu; dönem karından yapılan dağıtımla yedeklerden yapılan dağıtımı, ayrı
ayrı gösterecek biçimde düzenlenmelidir.
Kar Dağıtım Tablosunda; ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek
1. ve 2. temettüler, ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, olağanüstü
yedekler ve kardan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir.

Dönem karının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde, imtiyazlı ve adi hisse
senetlerine ödenen kar payları, tabloda belirtilen bölümlerde ayrı ayrı gösterilir.
Katılma intifa senedi, kara iştirakli tahvil ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edilmesi
nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenen paylar, Kar Dağıtım
Tablosu'nda ayrıca gösterilir."(7)
III- KAR DAĞITIM TABLOSU FORMU (BİÇİMSEL YAPISI)
Kar Dağıtım Tablosu; MSUGT 'de tablonun düzenlenmesine yönelik ilke ve kurallar göz
önünde tutularak şu şekilde formda düzenlenebilir.
KAR DAĞITIM TABLOSU
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (Fon Payları)
NET DÖNEM KARI
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Adi Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ,
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Adi Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
YEDEKLERDEN DAĞITIM
DAĞITILAN YEDEKLER
II. TERTİP YASAL YEDEKLER [-)
ORTAKLARA PAY (-)
Adi Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
HİSSE BAŞINA KAR

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
IV- KAR DAĞITIM TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1- Dönem Karı
Dönem karı MSUGT 'de "Gelir Tablosu'nda vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kar"
şeklinde tanımlanmıştır.
2- Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler
Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler tebliğde "dönem karı üzerinden hesaplanan vergi ve
diğer yasal yükümlülükler" şeklinde tanımlanmıştır." Bu ifadede yer alan açıklamalar, bu
grubun tanımlanması için yetersiz kalmaktadır. Her şeyden önce bu gruba girecek olan vergi
ve yasal yükümlülükler "dönem karı" üzerinde hesaplanması konu ile ilgili her vergi ve yasal
yükümlülüğün hesaplanmasında "matrah" kavramı önemli olmaktadır. Ancak matrahın
hesaplanmasında öncelikle her işletme için gerekli olacak "Dönem Faaliyetlerinden Dolayı
Vergiye Tabi Kazanç (Kısaca Vergiye Tabi Kazanç ya da Kurum Kazancı) "tutarına
ulaşılması gerekir"(8)
a) Dönem Karına Eklemeler
Dönem karına yapılacak eklemeleri beş alt başlık altında toplamak mümkündür.
1- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Vergi yasaları gereğince Kurumlar Vergisi matrahına ulaşılırken, kurumun bilanço karına
eklenmesi gereken giderler veya kalemlerin başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
-

Hazırlık dönemi faizleri ve öz sermayeye yürütülen faizler,
Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
Örtülü yoldan dağıtılan kazançlar,
Vergi cezaları gecikme zamları ve faizleri,
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri,
Vergiden bağışık menkul kıymet gelirlerine isabet eden giderler,
Yasal sınırı aşan bağış ve yardımlar,
Gider kabul edilmeyen vergiler,
Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları,
Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar,
Alkol ve alkollü içkiler ile tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin yarısı,
Amortismanların ve karşılıkların yasal hadleri aşan bölümü,
Farklı değerleme ölçüleri kullanılması sonucu noksan hesaplanan kar.
Vergiden istisna edilen kazançlara ilişkin ödemeler,
Deniz ve hava taşıtlarının giderleri ve amortismanı,
Lifo yöntemi uygulamasında ve yeniden değerlemede indirilmeyecek giderler,
Vergi yasaları açısından gider kabul edilmeyen diğer ödemeler" (9)

2- Kurum Kazancından İndirilen Önceki Yıl Finansman Fonu
K.V.K. mükerrer madde 8/4 hükmü gereğince bir önceki yıl safi kurum kazancından indirilen
finansman fonunun hesap dönemi sonunda safi kurum kazancına eklenmesi gerekmektedir.
3- Kullanılmamış Yenileme Fonu
"Pasifte yenileme giderlerini karşılamak için geçici bir hesapta tutulabilen amortismana tabi
varlıkların satış karları ile sigorta tazminatı fazlalarının üç yıl içinde kullanılmamış olan
bölümünün 3. yılın sonunda kurum kazancına eklenmesi gerekir (VUK 328)"(10)
4- Özel Karşılığın Zararların Kapatılmasında Kullanılmayan Bölümü
Konkordato veya anlaşma yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, alacağın vazgeçildiği
yılda, borçlunun vergi matrahına eklenmemekte, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık
hesabına alınmaktadır (VUK M.324). Bu özel karşılığın alacağın vazgeçildiği yılın sonundan
başlayarak üç yıl içinde zararla itfa olunmaması halinde karşılığın tamamı veya zararlarının
kapatılmasında kullanılmayan bölümü kar hesabına devredilir.
5- Sermaye Artışı Dışında Başka Bir Hesaba Aktarılan Değer Artış Fonu
1.1.1995 tarihinden itibaren değer artış fonu, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle
başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemin yapıldığı dönem
kazancı ile ilişkilendirmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulur. (VUK mükerrer ve 298/7)
b) Dönem Karından İndirimler
1- Vergi İstisnaları
Kurumlar Vergisi'nden istisna edilen kazançlar iştirak kazançları istisnası, turizm istisnası,
yatırım fonlarının ve yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, hisse
senetleri ihraç primleri, rüçhan haklarının satışı, yatırım fonlarının katılma belgeleri ile
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları ve geçici istisnalar olarak
sayılabilir.
2- Yatırım İndirimi
GVK II. Kısım 8. Bölüm Ek Madde 1'de belirtildiği üzere; "dar mükellefiyete tabi
mükelleflerin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile Kurumlar Vergisi
mükellefleri dahil) yaptıkları yatırımlar belli bazı şartların gerçekleşmesi halinde ilgili
kazançlardan indirilir"(11)
3- Finansman Fonu
KVK mükerrer 8. maddesine göre, sermaye şirketleri ile, kooperatifler "yatırım indiriminden
faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımların finansmanında kullanılmak ve yatırım
indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla, belli koşullarla
finansman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirilebilecekleri esası getirilmiştir."(12)
4- Diğer İndirimler
Safi kurum kazancından indirilebilecek diğer kalemler şunlardır: Geçmiş yıl zararları, faizsiz
kredi verenlere ödenen kar payları, yenileme fonuna alınan kar veya sigorta tazminat faizleri,
1945 yılından önce alınmış taşınmaz malların satış karı veya sigorta tazminat fazlası, alacaklı
tarafından alınmasından vazgeçilen alacaklar, menkul değerlerin borsa rayiçleriyle

değerlendirilmesinden doğan değer artışları, elde edilmesi tahsile bağlı gelirler için yapılan
reeskontlar, yurtdışı zararlar, cami inşası için yapılan harcamalar, bağış ve yardımlar.
c) Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi kurum kazancından % 25 oranında alınır. Bu vergi, indirim ve istisnalar
düşülmeden önceki kurum kazancının % 20'sinden az olamaz. Bu hesaplamada iştirak
kazançları ile yatırım fonları ve ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları
ve yatırım indirimi dikkate alınmaz.
% 20 asgari Kurumlar Vergisi'ne 1.3.1994 - 1.1.1998 dönemi ile sınırlı olarak 4108 sayılı
kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 23. ve 24. maddelerde açıklanan
kazançlar da tabi tutulmayacaktır.
d) Ödenecek Fon
Fon, Kurumlar Vergisi'ne ek olarak ödenmekte olup, ödenecek Kurumlar Vergisi'nin % 10'u
olarak tespit edilmiştir.
e) Gelir Vergisi Kesintisi
"Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların,
indirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine
göre Kurumlar Vergisi'nden müstesna tutulan kazançlar ile yatırım indirimi tutarı hariç)
düşülmeden önceki kurum kazancından; hesaplanan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra
kalan kısım menkul sermaye iradı sayılmaktadır. (GVK nun 3824 sayılı kanunla değişik 75/4.
maddesi) Söz konusu tutar GVK.nun 94. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenen oranda Gelir Vergisi kesintisine (tevkifatına) tabi tutulmaktadır."(13)
3- Geçmiş Dönemler Zararı
Sermaye şirketleri geçmiş yıllar zararlarını kapatmadıkça T.T.K. 470 maddesi gereğince
kar dağıtamazlar." Yedek akçe ayrılmasındaki temel neden, ileride doğabilecek zararların
kapatılmasıdır. Bu açıdan zararın kapatılmasında öncelikle yedek akçelerin kullanılması
gerekir"( 14)
"Vergi yasalarına göre geçmiş yıllar zararlarının indirilebilmesi için;
a) İndirilecek zarar "Mali Zarar" olmalıdır
b) Geçmiş yıllar zararlarının indirimden yararlanabilmeleri için beş yıldan fazla
nakledilmemiş olmaları gerekmektedir.
c) Her yıla ilişkin zarar bilançoda ayrı ayrı gösterilmiş olmalıdır.
Beş yıldan fazla nakledilmemiş zararlar, dönem karından diğer istisna ve indirimlerden önce
indirileceklerdir"(15)
4- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe
"Yasal yedek akçe deyimi, gerek ticaret kanununun gerekse yürürlükteki özel kanunların,
yedek akçe ayrılmasını zorunlu kılan hükümlerine göre ayrılan yedek akçeleri kapsayan bir
terimdir" ( 16)

MSUGT 'de birinci tertip yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken % 50
birinci tertip kanuni yedek akçe olarak tanımlanmıştır. Şirketlerin 1. tertip yedek ayırması
zorunlu olup, her yıl safi karın yirmide birinin ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya
kadar yasal yedek akçe ayırmaları zorunludur. (TTK md.466/1)
5- İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunu Yasal Fonlar
"MSUGT de bu grup, mevzuat gereği dönem karından işletmede alıkonacak ihtiyat veya
karşılıklar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi işletmenin mali yapısını güçlendirmek
amacıyla oluşturulan fonlar şeklinde tanımlanmıştır"(17)
Bu fonlara örnek olarak bankaların Bankalar Kanunu’ na göre yıllık safi karlarının % 5'i
oranında ayırmış oldukları "muhtemel zarar karşılıkları" (BK md. 32/1) VUK na göre ayrılan
yenileme fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satışından doğan kazançlar, KVK 'na göre
ayrılması gereken ve Merkez Bankası'na yatırılması zorunlu olan finansman fonu, hisse
senedi ihraç primleri ve hisse senedi iptal karları gösterilebilir.
6- Ortaklara Birinci Temettü (Kar Payı)
Şirketin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana sözleşmesi gereği ortaklarına
dağıtacağı birinci tertip temettü (kar payı) kar dağıtım tablosunda yer alır.
TTK 'nun 466. maddesinde sözü edilen % 5 oranında kar payının (birinci temettü) ortaklara
dağıtılmasının zorunlu olup olmadığı tartışmalıdır. Ancak bu konuda genel eğilim, sözkonusu
birinci kar payının çok ortaklı anonim şirketlerde dağıtılmasının zorunlu olduğu, halka kapalı
anonim ortaklıklarda ise, genel kurulca aksine karar alınabileceği yönündedir"(18)
7- Diğer Kişilere Temettü (Kar Payı)
Şirketin, kurucularına diğer ortaklardan farklı kar dağıtımı yapılmasını kararlaştırması veya
intifa senedi, katılma intifa senedi vb. çıkarması halinde kardan pay alacak olan bu tür farklı
hak sahiplerinin varlığı halinde dağıtılacak kar tutarı, kar dağıtım tablosunda ayrı bir bölüm
olarak gösterilir.
8- Personele Temettü (Kar Payı)
MSUGT' de "genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettü" olarak tanımlanmış olup,
hizmetlilere kardan pay verilmesi sözkonusu ise kar dağıtım tablosunda ayrıca gösterilmesi
gereklidir.
9- Yönetim Kuruluna Temettü (Kar Payı)
Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerine kardan belli bir payın verilmesi
öngörülmüş ise veya ortaklar genel kurulu bu yönde bir karar almış ise bu da kar dağıtım
tablosunda ayrıca gösterilmelidir.
10- Ortaklara İkinci Temettü (İkinci Tertip Kar Payı)
Ortaklara ikinci tertip temettü dağıtılmasına genel kurulca karar verilmişse bu da kar dağıtım
tablosunda ayrıca gösterilir.
11- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
TTK 'nun 466. madde 2. fıkra 3. numaralı bendi uyarınca ayrılan yedek akçe, İkinci Tertip
Yasal Yedek olarak tanımlanmaktadır. Karın dağıtılmadığı veya dağıtılmasına karar verilen

kar payının oranının % 5'i aşmadığı durumlarda II. Tertip Yedek Akçe ayrılmayacaktır. Yine
holding şirketler de yasa gereğince ikinci tertip yasal yedek akçe ayırmak zorunda değildir.
İkinci tertip yasal yedek akçenin hesaplanması konusunda farklı iki görüş olup, uygulama da
bu görüşlere göre farklılık göstermektedir.
Bir görüşe göre "dağıtılmasına karar verilen kar, kesinti yapılmaksızın pay sahipleri ile kara
iştirak edenlere ödenir ve ayrıca dağıtımına karar verilen kardan ödenmiş sermaye üzerinden
hesaplanan % 5 oranında kar payı birinci temettü oranı indirildikten sonra kalanın onda
biri tutarında muntazam (II. tertip) yasal yedek akçe sayılır.
Diğer görüşe göre de, % 5 oranında birinci tertip kar payı hariç, dağıtılmasına karar verilen
karın onda biri yasal yedek akçe olarak ayrılacak, onda dokuzu pay sahipleri ile kara iştirak
eden diğer kişilere dağıtılacaktır.(19)
12- Statü Yedekleri
"Statüye bağlı yedek akçeler işletmenin kuruluş statülerinde yer alan elde ettikleri karların
dağıtılmasını düzenleyen hükümlere göre ayrılması mecburi olan yedek akçelerdir. Bu tür
yedek akçelerin ayrılma zorunluluğu şirketin sözleşmesindeki hükümlerden
kaynaklanmaktadır. Şirket yöneticileri bu hükümlere uymak zorundadırlar. (20)
13- Diğer Yedekler
TTK 468 madde hükmüne göre, "şirketin devamlı gelişmesi veya olanak ölçüsünde istikrarlı
kar payları dağıtılmasını sağlamak açısından uygun ve faydalı olduğu takdirde, şirket genel
kurulu kar payının tespiti sırasında kanunca ana sözleşmede belirtilenlerden başka yedek
akçeler ayrılmasına ve yedek akçelerin kanun ve esas sözleşme ile tayin edilen belirli
haddinin arttırılmasına karar verebilir(21 )
14- Olağanüstü (Fevkalade) Yedekler
Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü Yedek
Akçelerle dağıtım dışı bırakılan karlar bu grupta yer alır (MSUGT).
Olağanüstü yedek akçelerin kaynağı, ya genel kurulca karar verilmesiyle ya da dağıtılmayan
karlar nedeniyle oluşmaktadır. "Her iki durumda da yasal bir zorunluluk olmamasına karşın,
bir kısım karın istenilerek şirkette bırakılması söz konusudur. Bu nedenle olağanüstü
yedekleri isteğe bağlı yedekler olarak tanımlamak yanlış olmaz."(22)
15- Özel Fonlar
MSUGT' ne göre, işletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu fonlarla diğer fon niteliğindeki
ayrımlar kar yedekleri olarak tanımlanmaktadır. Bu fonlar; maddi duran varlık yenileme fonu,
sermaye itfa fonları, yatırım ve geliştirme fonları finansman fonu vb. olarak sayılabilir.
B) YEDEKLERDEN DAĞITIM
Kar dağıtım tablosunun bu bölümünde geçmiş yıllardan ayrılmış yedeklerden ve/veya
dağıtılmamış karlardan yapılan dağıtım yer alır.
1- Dağıtılan Yedekler
Geçmiş yıllarda ayrılmış ve bu dönemde dağıtılan yedekleri kapsar.

2- II. Tertip Yasal Yedekler
Yedek Akçeler ve geçmiş yıllar karlarının dağıtılmasında ayrılması gereken II. tertip yedek
akçeyi kapsar.
3- Ortaklara Kar Payı
Dağıtılan yedek akçelerden ve dağıtılmamış karlardan personele ödenecek kısmı
kapsamaktadır.
4- Personele (Çalışanlara pay)
Dağıtılan yedekler ve dağıtılmamış karlardan yönetim kurulu üyelerine ödenecek kısmı
kapsamaktadır.
5- Yönetim Kuruluna Pay
Dağıtılan yedek akçelerden ve dağıtılmamış karlardan yönetim kurulu üyelerine ödenecek
kısmı kapsamaktadır.
C) HİSSE BAŞINA KAR
"Hisse Başına Kar" şirketin net karının, şirketin çıkarmış olduğu hisse senedi adedine
bölünmesi yoluyla bulunur.
D) HİSSE BAŞINA TEMETTÜ (KAR PAYI)
"Hisse Başına Temettü" dağıtılan karın şirketin çıkarmış olduğu hisse sayısına bölünmesi
yoluyla dağıtılır.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalara dayanılarak kar dağıtım tablosu örneği aşağıda
açıklanmıştır:
Onur A.Ş.nin 1995 dönem karı 2.144.710.178.-TL olup, aynı yıla ilişkin diğer kanunen kabul
edilmeyen 1.067.311.439.-TL gideri sözkonusudur.
- Şirket 1995 yılında kurulmuş olup ödenmiş sermayesi 1.000.000.000.-TL 'dır.
- Şirket kayıtları ve gelir tablosuna göre kıdem tazminatı karşılıkları 268.700.000.-TL 'dır.
- Şirketin vadeli müşteri çekleri reeskontu 321.864.173.-TL verilen vadeli çekler reeskontu
gideri 1.273.874.281.-TL dır.
Ana sözleşmesinde kar dağıtımına ilişkin herhangi bir hüküm yoktur.
Örnek olay çözümünde peşin ödenen vergi ve fonlar ve Kurumlar Vergisi bildiriminin
kesinleşmesi ile ilgili muhasebe kayıtları dikkate alınmamıştır.
Kar Dağıtımı
a- % 25 Kurumlar Vergisi'nin Hesaplanması
- Dönem Ticari Kar
- Matraha ilave Edilecek Unsurlar
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
- Vadeli Müşteri Çekleri Reeskontu
- Diğer Kanunen Kabul Ed. Gid.
- İndirim ve İstisnalardan Önceki Kazanç

2.144.710.178.1.657.875.812.268.700.000.321 .864.373.1.067.311.439.3.802.585.990.-

- Matrahtan İndirilecek Unsurlar [-)
1.273.874.281.- Verilen Vadeli Çekler Rees. Gid.
1.273.874.281.Safı Kurum Kazancı
2.528.711.709.Kurumlar Vergisi ve Fon
695.395.720.% 25 KV
632.177.927.% 10 KV Fon Payı
63.217.793.b- % 20 Asgari Kurumlar Vergisi'nin Hesaplanması
Asgari Kurumlar Vergisi Matrahı
2.528.711.709.% 20 Kurumlar Vergisi
505.742.342.% 10 KV Fon Payı
50.574.234.c- Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar Vergisi Matrahı
2.528.711.709.İndirimler (-)
632.177.927.Stopaj Matrahından İnd. KV
632.177.927.Stopaj Matrahı
1.896.533.782.Gelir Vergisi Stopajı (GVK. md.94/6-b/ii)
417.237.435.Gelir Vergisi Stopaj
379.306.756.Gelir Stopaj Fon Payı
37.930.676.Geçici Vergi
316.088.965.(632.177.927 x % 70)
1995 yılı Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde istisna kapsamında bir gelir mevcut
olmadığından % 20 oranlı Kurumlar Vergisi, aynı matrahtan hareketle hesaplanacağından %
25 oranına göre bulunan vergiden daha küçük çıkmaktadır. Dolayısıyla Kurumlar Vergisi
tarhiyatına esas olacak rakam yukarıda hesaplanan 632.177.927.-TL' dır.
I- Tertip Yedek Ayrılması (TTK md. 466/1)
I- Tertip Yedek Tavanı
(1 .000.000.000 x % 5)
Ayrılmış 1 . Tertip Yedekler
Ayrılabilir 1. Tertip Yedek
Ayrılacak 1. Tertip Yedek
(2.144.710.178 x % 5)
Ortaklara 1. Kar Payı (Temettü) Ayrılması
I- Kar Payı (Ödenmiş Sermaye x % 5)
( 1.000. 000.000 x % 5)
II- Tertip Yedek Ayrılması
Dağıtılabilir Bakiye Kar
(Dönem karı-Vergi ve Fonlar I. Tertip
Yasal Yedek I. Kar Payı)
II. Tertip, Yasal Yedek Matrahı
(874.841.518 x 100/ 1 10)
II. Tertip Yasal Yedek
(874.841.518 x 10/ 1 10)

200.000.000..
200.000.000.107.235.508.-

50.000.000.-

874.841.518.-

795.310.471.79.531.047.-

Dağıtılacak Net Kar
845.310.471.Yıl Sonu Muhasebe Kayıtları
Kurumlar Vergisi ve Fon Payı İçin Karşılık Ayrılması
____________________________ 31.12.1995 ______________________________
691 Dönem Kan ve Diğer Yasal Yüküm. Karş(-)
1.l12.633.152.O1 Kurumlar Vergisi
632.177.927.02 Gelir Vergisi
379.306.756.03 Fon Payı
101.148.469.370 Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yüküm. Karş.
1.l 12.633.152.01 Kurumlar Vergisi
632.177.927.02 Gelir Vergisi
379.306.756.03 Fon Payı
101.148.469.Kurum Kazancı üzerinde Vergi ve Fon Payı Karşılığının Ayrılması
____________________________ 31.12.1995 ________________________________
690 Dönem Karı veya Zararı
2.144.710.178.01 Dönem Karı veya Zararı
691 Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük Kar (-)
1.112.633.152.01 Kurumlar Vergisi
632.177.927.02 Gelir Vergisi
379.306.756.03 Fon Payı
101.148.469.692 Dönem Net Karı
1.032.077.026.Veya Zararı
01 Net Dönem Karı
1.032.077.026.1995 Dönem Net Karının Saptanması
________________________________ / ___________________________________
Dönem Net Karının Bilançoya Yansıtılması:
___________________________ 31.12. 1995 ________________________________
692 Dönem Net Karı veya Zararı
1.032.077.026.01 1995 Dönem Net Karı
1.032.077.026.590 Dönem Net Karı
1.032.077.026.01 1995 Dönem Net Kan
1.032.077.026.Dönem Net Karının Bilançoya Yansıtılması
_____________________________ / ________________________________
İzleyen Yıl Muhasebe Kayıtları
Dönem Net Karının Aktarımı
____________________________01.01.1996 __________________________________
590 Dönem Net Karı
1.032.077.026.01 1995 Dönem Net Karı
1.032. 077.026.570 Geçmiş Yıllar Karları
1.032.077.026.01 1995 Dönem Karı
1.032.077.026.-

Dönem Net Karının Aktarımı
___________________________1996 ______________________________
570 Geçmiş Yıllar Karları
845.320.471.01 1995 Dönem Karı
331 Ortaklara Borçlar
845.310.471.01 Orl. I Kar Payı
50.000.000.02 Orl. II Kar Payı
795.310.471.540 Yasal Yedekler
183.766.555.01 I. Tertip Yedek
107.235.508.02 II. Tertip Yedek
79.531.047.1995 Yılı Karının Dağıtılması
_______________________________ / ___________________________________
Onur A.Ş.nin 1995 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1- Dönem Karı
2.144.710.178.2- Ödenecek vergi ve Yasal Yüküm(-)
1.l 12.633.152.Kurumlar Vergisi
632.177.927.Gelir Vergisi
379.306.756.Fon Payı
101.148.469.B- NET DÖNEM KARI
1.032.077.026.
3- Geçmiş Dönemler Zararı (-)
4- I. Tertip Yasal Yedekler (-).
107.235.508.
5- İşletmede Bırakılması ve Tasarruf Zor.
Yasal Fonlar(-)
C- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI
924.841.518.6- Ortaklara I. Kar payı (-)
50.000.000.
7- Personele Kar Payı (-)
8- Yönetim Kurulu'na Kar Payı (-)
9- Ortaklara II. Kar Payı (-)
795.310.471.
10- II. Tertip Yedek Akçe (-)
79.531.047.
11- Statü Yedekleri (-)
12- Olağanüstü Yedekler (-)
13- Diğer Yedekler (-)
14- Özel Fonlar (-)
SONUÇ:
Kurum kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin esaslar 4008 ve 4108 sayılı kanunlarla
önemli değişiklikleri uğramış, bu düzenlemelerle vergi öncesi karın bulunması %25, % 20
oranlı kurumlar vergisinin, stopaj matrahının ve stopaj tutarının nasıl hesaplanacağı gittikçe
karmaşık ve anlaşılması güç kuralları bütünü haline getirilmiştir. Konuya açıklık getirmek
amacıyla yayımlanan Kurumlar Vergisi Tebliğleriyle de karmaşıklık daha da artırılmıştır.
Kurumlar Vergisinde vergiye tabi kurum kazancı şirketlerin ticari karları (safi ticari kar)
değil, birtakım indirim ve ilaveler sonucu bulunan mali kardır. (safı kurum kazancı). Vergisel
açıdan böyle olmakla birlikte kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası
Kanunu'nda ve Tekdüzen Muhasebe Sisteminde belli esaslara bağlanmıştır.

Sermaye şirketleri dağıtacakları karı fiktif olmayan gerçek kar yani ticari kar üzerinden
hesaplamaları gerekmektedir. Kar dağıtımına konu olan kısım son hesap döneminde elde
edilen elde edilen safı kar olmayıp önceki dönemlerde elde edilen ve dağıtılmayan karlar, kar
dağıtımı için ayrılan özel yedek akçeler, belli bir amaca tahsis edilmeyen olağanüstü yedek
akçeler, ihtiyari yedek akçeden dağıtılması mümkün olanlar da dağıtıma tabi tutulabilir.
Safi karın hesabında, oluşan mali kar üzerinden hesaplanarak bulunan vergiler ve diğer yasal
kesintiler safi ticari kardan düşüldükten sonra bulunan miktar dağıtıma tabi tutulacak son
hesap dönemine ait kardır.
Dağıtıma tabi tutulacak kardan bir kısmının dağıtılmayarak doğabilecek zararları karşılamak
düşüncesiyle şirket bünyesinde yedek akçe olarak tutulması öngörülmüştür. Çünkü
doğabilecek zarar işletmenin öz sermayesini dolayısıyla yatırım gücünü azaltır. Sermaye
şirketlerinde sınırlı sorumluluk nedeniyle sorumluluk sınırlarını genişletmek ve öz sermaye
yapılarını güçlendirmek amacıyla yedek akçe ayrılır.
1. Tertip yedek akçenin safi kar üzerinden hesaplanacağı Türk Ticaret Kanunu'nda
belirtilmesine rağmen safı karın vergi öncesi yoksa vergi sonrası kar mı olduğu
açıklanmamıştır. Ancak Danıştay 4 Dairesinin 1974 yılında vermiş olduğu bir kararda safi
karın Kurumlar Vergisi düşülmeden önceki miktar olduğu belirtilmiştir. Safi kara dönem
karından geçmiş yıllar zararları düşülerek ulaşılacağı unutulmamalıdır.
Türk Ticaret Kanunu'nda hisse senedi ihraç primleri ve iptal karlarından sağlanan kazançlar
yedek akçeye eklenmesi durumunda 1 tertip yedek akçe ayrılması üst sınırının aşılabileceği
belirtilmiştir. Ancak Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde bu tür kazançları "Sermaye Yedekleri"
olarak tanımlanmıştır. (520 ve 521 no lu hesaplar)
Konunun açıklığa kavuşturulması gerekmekte olup kanımızca her iki işlemde de sağlanan kar
mevcut olup, dönem karı içinde dikkate alınması gerekir.
Kar dağıtım şeklinin ana sözleşmede belirtilmesi zorunlu tutulmamıştır. Ancak ana
sözleşmelerde zorunlu tutulması halinde bu ilke ve kurallar sonradan Genel Kurul
kararlarıyla değiştirilebilir. Yani yasa ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken vergi ve
yükümlülükler, yedekler, kar payı ve diğer fonlar ayrıldıktan sonra kalan kar üzerinden
tasarruf hakkı şirket Genel Kurulu'na aittir, bu kısım dağıtılabilir kardır.
Hisse başına karın, dağıtılabilir kar üzerinden (zorunlu ayırımlar düşüldükten sonra) yoksa
dönem net karı (KV, GV, Diğer Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra) üzerinden mi
ayrılacağı açık değildir 1 no.lu MSUGT 'inde dağıtım konusu kardan hisse başına düşen payın
anlaşılması gerektiği belirtilmiş başkaca bir açıklama yer almamıştır. İMKB Kılavuzunda
dönem net karı olduğu açıklaması vardır.
SPK tarafından çıkarılan 10 seri no lu tebliğde halka açık şirketlerde I. Kar payı dağıtımının
net karın % 50'sinden az olamayacağı belirtilmiştir. TTK, ise bu oran % 5'dir, bu oran hisse
senedi sahip yerini korumak amaçlıdır.
I. ve II. tertip yedekler sermayeye eklenemez ve ortaklara dağıtılamaz olağanüstü ve diğer kar
yedekleri ile geçmiş yıllar karları sonraki yıllarda II. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra
kardan pay alacaklara dağıtılması mümkündür.
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MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN
KAYITLANMASI
-VERGİLENDİRİLMESİ- III
İslam ÇANKAYA
HÜ. Öğretim Görevlisi
I- AÇIKI.AMA
Bu bölümde tam yükümlü kurumlarca elde edilen ve Dönem Karına yansıtılmış kamu
kağıtları olarak da nitelendirilen Devlet Tahvil Faizi, Hazine Bonosu Faiziyle Toplu Konut
İdaresi (TOKİ) ve Kamu Ortaklığı İdaresince (KOİ) çıkarılan menkul kıymet gelirlerinin
vergilendirilmesi üzerinde duracağız.
Bilindiği üzere kamu kağıtlarının iki tür getirisi bulunmaktadır:
l. Kamu kağıtlarının faiz getirisi,
2. Kamu kağıtlarının elden çıkarılmalarından sağlanan gelirleri (repo).
Alınan kamu kağıtlarının kayıtlanması ve Dönem Karı içindeki bunlara ilişkin gelirlerinin
vergilendirilmeleri konularını iki ayrı bölümde işleyeceğiz.
II- KURUMLARCA ELDE EDİLEN KAMU KAĞITLARI VE GETİRİLERİNİN
KAYITLANMASI
Bilindiği üzere ister faiz getirisi nedeniyle elde bulundurulmuş olsun, isterse repo işlemi
nedeniyle edinilmiş olsun kamu kağıtlarının TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ 'nde
(TMS) kısa vadeli olanları niteliklerine uygun olan;
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI
00 Hazine Bonoları
01 Devlet Tahvilleri
02 Gelir Ortaklığı Senetleri
03 Diğer Tahvil Senet ve Bonolar
04 Faiz Karşılıkları (-)
ana ve alt hesaplarda izlenmeleri gerekiyor.
Uzun vadeli olanlarıysa (bağlı değer niteliğinde olanları);
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
242 İŞTİRAKLER
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
hesaplarından niteliklerine uygun olan hesapta izlenmelidirler. Kurumların aktiflerinde kayıtlı
kamu kağıtlarından elde ettikleri faiz gelirleriyse (TMS.'ne göre);
642 FAİZ GELİRLERİ
00 Hazine Bonosu Faiz Gelirleri
01 Devlet Tahvil Faiz Gelirleri
02 TOKİ. Menkul Kıymet Gelirleri
03 KOİ. Menkul Kıymet Gelirleri
04 Diğer Menkul Kıymet Gelirleri

Kurumların repo amacıyla edindikleri ve elden çıkardıkları kamu kağıtlarından sağladıkları
gelirlere ise "faiz gelirleri" gözüyle bakmamak gerekiyor.
Bu gelirler tam anlamıyla alım-satım kazancı olduğundan, repo gelirlerinin bizce TMS.'ne
göre niteliğine uygum
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
00 Hazine Bonosu Satış Karları
01 Devlet Tahvili Satış Karları
02 TOKİ. Menkul Kıymet Satış Karları
03 KOİ. Menkul Kıymet Satış Karları
04 Diğer Menkul Kıymet Satış Karları ana ve alt hesaplarında izlenebilirler.
Bu açıklamalardan sonra kurum bünyesinde menkul kıymetlerin edinilmesi ve gelirlerinin
kayıtlanmasına yönelik örneklendirmeye geçebiliriz.
III- ÖRNEK
ÖZDOĞA AŞ. 01.06.1995 tarihinde bankadaki vadesiz mevduat hesabından ödemek üzere;
a- 3 ay vadeli, % 40 faizli 1.200.000.000 TL.lik Hazine Bonosu alınması,
b. 800.000.000 TL.nında 15 gün süreyle kamu kağıtları alım- satımında (repo) kullanılması
talimatını vermiştir. Alımların aynı gün yapıldığı, repo işlemi için Devlet Tahvili satın
alındığı
c. 16.06.1995 tarihinde repo işleminden 75.000.000 TL gelir elde edildiği bildirilmiştir.
01.06.1995 tarihinde yapılacak işlemler;
l.a. 3 ay vadeli, % 40 faizli Hazine Bonosu alımı ve repo amacıyla Devlet Tahvili alımı;
________________________________01.06.1995 __________________________________
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET BONOLARI
2.000.000.000
00 Hazine Bonosu
1.200.000.000
01 Devlet Tahvili
800.000.000
102 BANKALAR
2.000.000.000
00 ..... Vd.siz Hesap
Hazine Bonosu alımı
________________________________ / ______________________________________
l.b. 16.06.1995 tarihinde 75.000.000.000 TL repo geliri elde edilmiş olması durumunda,
TMS.'ne göre muhasebe kaydı;
____________________________16.06.1995 ___________________________________
102 BANKALAR
875.000:000
00 ............Vd.siz Hesap
001 .......... Bankası
12 KAMU KESİMİ TAHV.
SENET BONO.
800.000.000
01 Devlet Tahvili
(*) 645 MENKUL KIYMET
SATIŞ KARLARI
7
75.000.000
01 Devlet Tahv. Satış Karları
Devlet Tahvili satışı
(*) Repo gelirleri GVK. md. 96'ya göre, sıfır (0) oranında vergiye tabidir.

________________________________ / ___________________________________
l.c. Hazine Bonosu faiz geliri elde edildiğinde TMS.'ne göre muhasebe kaydı;
Ana Para
= 1.200.000.000 TL
Faiz Geliri
= 1.200.000.000 x % 40 = 480.000.000 TL
____________________________01.09.1995 _______________________________
102 BANKALAR
1.680.000.000
00 .........Vd.siz Hesap
001 .......Bankası
112 KAMU KESİMİ TAHV.
SENET BONO.
1.200.000.000
00 Hazine Bonosu
(*) 642 FAİZ GELİRLERİ 480.000.000
00 Hazine Bono. Faiz Gelir.
Hazine Bonosu faiz geliri.
_______________________________ / _______________________________________
l.d. Yıl sonundaki muhasebe kaydı;
Kurumlarca elde edilen kamu kağıtlarının alım-satım kazancı da (645), faiz geliri de (642)
31.12.1995 tarihinde ana sonuç hesabına (690) aktarılacaktır.
___________________________31.12. 1995 ________________________________
642 FAİZ GELİRLERİ
480.000.000
00 Hazine Bono. Faiz Gelir.
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
75.000.000
01 Devlet Tahv. Satış Karları
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
555.000.000
00 Dönem Karı veya Zararı
Dönem gelirlerinin aktarımı
_____________________________ / _____________________________________
Bu açıklamalardan ve kayıtlamalardan sonra sıra Kurum Kazancı içindeki sözkonusu
Menkul Kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine gelmiştir.
IV- 1995 YILI KURUM KAZANCINA DAHİL KAMU KAĞITI.ARI GELİRLERİNİN
(Faiz Geliri - Repo Geliri) VERGİLENDİRİLMESİ
Karışıklığı gidermek düşüncesiyle bu konuyu 1994 ve 1995 yılı gelirleri açısından ayrı ayrı
işleyeceğiz.
a. 1994 Yılı Kurum Kazancı İçinde Kamu Kağıtları Gelirlerinin Bulunması Durumunda
Vergilendirme:
1994 yılında Kurum Kazancı içindeki kamu kağıtları faiz gelirleriyle aynı kağıtlara ilişkin
alım-satım (repo) gelirlerinin bulunması durumunda, bu gelirler hakkında 94/5307 sayılı
BKK.'nin (Bakanlar Kurulu Karan) uygulanması gerekiyordu.
Söz konusu karar;
(*) Hazine Bonosu faiz gelirleri GVK. md. 94'e göre, sıfır (0) oranında vergiye tabidir .

14.2. 1994 tarih ve 94/5307 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki:
Madde 1- 30.12.1993 tarih ve 93/5148 sayılı BKK.'nın 6. fıkrasının (b) bendinin sonuna
aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faizleri, Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin gelirleri, bu menkul kıymetlerin alım-satım
kazançları ve bu kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle iktisap edilmesi veya elden
çıkarılmasından sağlanan gelirlerle portföyünün en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan
menkul kıymetler yatırım fon ve ortaklıklarının (portföyünde döviz, altın ve diğer kıymetli
madenler bulunanlar hariç), risk sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının ve gayrimenkul
yatırım fon ve ortaklıkların katılma belgeleri ve hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının
toplamının, indirim ve istisnalar (iştirak kazançları hariç) düşülmeden önceki Kurum
Kazancı içindeki paylarına göre, bu bendin "b/i" ve "b/ii"alt bentleri uyarınca yapılacak vergi
tevkifat oranları 1994 yılı kazançlarına uygulanmak üzere aşağıda gösterilmiştir:
Sözkonusu
Gelirlerin
Kurum Kazancı
İçindeki Payı

_______________
a) % 5'i aşıyorsa
b) % 10'u aşıyorsa
c) % 15'i aşıyorsa
d) % 20'yi aşıyorsa
e) % 25'i aşıyorsa
f) % 30'u aşıyorsa
g) % 35'i aşıyorsa
h) % 35.5'u aşıyorsa

Halka Açık
Anonim Şirketlerde
Uygulanacak
Tevkifat Oranı

_________________
% 8.25
% 6.30
% 4. 12
% 1.67
% 0 "sıfır"
% 0 "sıfır"
% 0 "sıfır"
% 0 "sıfır"

Diğer
Kurumlarda
Uygulanacak
Tevkifat Oranı

_______________
% 18.25
% 16.30
% 14.12
% 11.67
% 8.89
% 5.71
% 2:05
% 0 "sıfır"

BKK.da sözkonusu indirimli tarifenin 1994 yılı kamu kağıtları gelirine uygulanacağı açıktır.
O zaman 94/5307 sayılı BKK. düzenlemelerinin 1995 yılında geçerli olacağını
bekleyemeyiz.
b. 1996 Yılı Kurum Kazancı İçinde Kamu Kağıtları Gelirlerinin Bulunması Durumunda
Vergilendirme:
Kurum Kazancı içindeki kamu kağıtları gelirlerinin 1995 ve sonraki yıllar
vergilendirilmelerine yönelik 93/5148 sayılı BKK. yürürlüktedir.
Önce sözkonusu kararla getirilen düzenlemeyi görelim;

93/5148 sayılı BKK.
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın KVK.nun 8. maddesinin 4 numaralı bendinin:
i- (a), (c) ve (d) alt bentlerinde yazılı kazançlardan "0" sıfır,
ii- (b) alt bendinde yazılı kazançlardan % 10,
b) Dağıtılsın veya dağıtılmasın 75. maddenin 2. fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı
menkul sermaye iratlarından (yatırım fonları ve ortaklıkları hariç);
i- Halka açık anonim şirketlerde % 10,
ii- Diğerlerinde % 20 ,
(Vergi tevkifatı, bu bendin "b/i" ve "b/ii" alt bentlerinde yer alan kurumların, Devlet Tahvili
ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkartılan
Menkul Kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için sıfır olarak uygulanır. Bu kısım, bu faiz
ve gelirlerin toplam kurum hasılatı içindeki payına göre hesaplanır.)
Bu düzenlemeye göre, 1995 yılında elde edilen ve Kurum Kazancı içindeki kamu kağıtları
(Devlet Tahvil Faizi, Hazine Bonosu Faizi, TOKİ. ve KOİ. belgeleri gelirlerinin) GVK. mad.
75 ve 95'e göre vergilendirilmelerinin bu karar doğrultusunda sıfır (0) oranında yapılması
gerekmektedir.
1995 yılı repo gelirleriyse (kamu kağıtlarının alım-satım geliri) sözkonusu 53/5148 sayılı
BKK.'ndan yararlanamayacağına göre tamamının Gelir Vergisi'ne tabi tutulması gerekiyor.
Bu açıklamalardan sonra kamu kağıtlarının faiz gelirleriyle alım-satım gelirlerinin
vergilendirme durumlarını bir tablo üzerinde gösterecek olursak;
Kazanç Türü

%25 Oran.
Kurumlar
Vergisi

%20 Oran.
Kurumlar
Vergisi

GVK
md.75-95
Gelir V.

KAMU KAĞITLARI Vergilendirilir
GELİRİ
-Devlet Tahvil Faizi
-Hazine Bonosu Faizi
-TOKİ.-KOİ. Gelirleri

Vergilendirilir

93/5148 BKK
göre sıfır(0)
vergi

KAMU KAĞITLARI Vergilendirilir
ALIM-SATIM
KAZANÇLARI(Repo)

Vergilendirilir

Vergilendirilir

Şimdi de tüm bu konuları kapsayan bir vergilendirme örneği görelim.

V -ÖRNEK
(İçinde Kamu Kağıdı Alım-Satım Geliriyle Faiz Gelirinin Bulunduğu Kurum
Kazancı'nın Vergilendirilmesi)
ÖZDOĞA A.Ş.'nin 1995 yılı Dönem Karı 5.000.000.000 TL
1993 yılına ilişkin Mali Zararıysa 600.000.000 TL.dır.
1995 yılı vergiden önceki Dönem Karına yansıtılmış;
* 500.000.000 TL vergi cezasıyla 250.000.000 TL ödenmemiş SSK primi (Ekim-95 ayına
ilişkin),
* 480.000.000 TL Hazine Bonosu faiziyle 75.000.000 TL repo geliri vardır.
Şirketin 1995 yılındaki peşin ödediği vergilerin toplamı 375.000.000 TL., dönem
hasılatıysa 9.600.000.000 TL.dır.
Not: Şirket halka açık değildir ve Dönem Karını dağıtmayı düşünmemektedir.
YILSONU İŞLEMLERİ
a. % 25 Oranlı Kurumlar Vergisi (*):
DÖNEM KARI (TİCARİ KAR)
MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
Vergi Cezası
500.000.000
Ödenmemiş SSK Primi
250.000.000
GİDER İNDİRİMİ (-)
1993 MALİ ZARARI
600.000.000

5.000.000.000
750.000.000

(600.000.000)

VERGİ MATRAHI (MALİ KAR)
(İndirim ve İstisna. Ünce Kazanç)

5.150.000.000

% 25 Oranı. Kurumlar Verg. = 5.150.000.000 x % 25 = 1.287.500.000
% 25 Oranı. K.V. Fon Payı = 1.287.500.000 x % 10 = 128.750.000
Toplam % 25 Oranı. Kurumlar Vergisi ve Fon Payı
1.416.250.000

% 25 Oranlı Kurumlar Vergisinin % 20 Oranlı Kurumlar Vergisinden yüksek çıkacağı belli
olduğundan % 20 Oranlı Kurumlar Vergisinin hesaplanmasına gerek duyulmamıştır.
b. Yıl sonu Karşılık Ayırma ve Dönem Net Karı:
_____________________________31.12.1995 __________________________________
691 D. KARI VERGİ VE DİĞ.
1.416.250.000
YASAL YÜKÜM. KARŞ. (-)
00 Kurumlar Verg.
1.287.500.000
01 Fon Payı
128.750.000
370 D. KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
1.416.250.000
00 Kurumlar Vergi.
1.287.500.000
01 Fon Payı
128.750.000
Dönem Karına karşılık ayrılması
________________________________ / __________________________________
(*) Hazine Bonosu faiziyle (480.000.000 TL) repo geliri (75.000.000 TL) % 25 Oranlı
Kurumlar Vergisi'ne tabidirler.

_______________________________31.12.1995 __________________________________
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
5.000.000.000
00 Dönem Karı veya Zararı
691 D. KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ. (-)
1.416.250.000
00 Kurumlar Vergi.
1.287.500.000
01 Fon Payı
128.750.000
692 DÖNEM NET KARI VEYA
ZARARI
3.583.750.000
00 Dönem Net Karı veya Zararı
Dönem Net Karının hesaplanması
_____________________________31.12.1995 __________________________________
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.583.750.000
00 Dönem Net Karı veya Zararı
590 DÖNEM NET KARI
3.583.750.000
00 1995 Dönem Net Karı
Dönem Net Karının Bilançoya Aktarımı
_______________________________31.12. 1995 _______________________________
371 D. KARININ PEŞİN ÖDENEN
375.000.000
VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)
00 K. Geçici Verg.
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FON.
375.000.000.
00 K. Geçici Verg.
1995 yılı Peşin Öd. Vergi. Aktarımı
__________________________________/ ____________________________________
İZLEYEN YIL İŞLEMLERİ
a. Dönem Net Karının Aktarılması:
____________________________31.12.1995 ___________________________________
590 DÖNEM NET KARI
3.587.750.000
00 1995 Dönem Net Karı
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
3.587.750.000
00 1995 yılı Karı
1995 Dönem Karının aktarımı
_________________________________ / _____________________________________
b. Nisan-96 Gelir Vergisi Kesintisi (*):
Kurum Kazancı içindeki Devlet Tahvil faizinin yukarıda sözünü ettiğimiz 93/5148 sayılı
BKK.'na göre vergilendirilmesi gerekiyor. O nedenle de sözkonusu gelirin toplam Kurum
Hasılatı içindeki oranını saptamalıyız.
Devlet Tahvil Faizinin toplam
480.000.000
Kurum Hasılatı içindeki Oranı
= _______________= 0.05
9.600.000.000
Sıfır (0) oranında vergilendirilecek gelirin (Devlet Tahvil faizinin) hasılat içindeki oranından
hareketle (0.05) hesaplanan Kurumlar Vergisi'nden bu gelire isabet eden kısmın saptanarak
Gelir Vergisi Matrahından indirilmesinin önlenmesi gerekiyor. (KVGT. Seri No: 50)

İndirilemeyecek Kurumlar Vergisi
Sıfır(0)Oranında Vergilendirilecek
Devlet Tahvil Faizine İlişkin K.V.)
(1.287.500.000 x 0.05)
İndirilebilir Kurumlar Vergisi
(1.287.500.000 - 64.375.000)
Şimdi Gelir Vergi Matrahına geçebiliriz.
İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN ÖNCEKİ KAZANÇ
MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR
İndirilecek Kurumlar Vergisi
GELİR VERGİSİ MATRAHI
% 20 Gelir Vergisi
% 20 Gelir Vergisi Fon Payı -

64.375.000

1.223.125.000

5.150.000.000
(1.223.125.000)
3.926.875.000

= 3.926.875. 000 x % 20 = 785.375.000
= 785.375.000 x % 10
78.537.500
863.912.500

Gelir Vergisi'nin kaydı;
________________________________30.04.1995 __________________________________
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
863.912.500
00 1995 Yılı Karı
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
863.912.500
01 Gelir Verg.
785.375.000 (*)
02 Fon Payı
78.537.500
Gelir Vergisi ve Fon Payı kesintisi
___________________________________/ __________________________________
Son olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi, vergi ve fon payının
kesinleşmesinin kaydını görelim;
_____________________________30.04.1995 ____________________________________
370 D. KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
1.416.250.000
00 Kurumlar Verg,
1.287.500.000
01 Fon Payı
128.750.000
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİD. ZARAR. (-)
970.000
00 1995 Beyan. Damga Verg.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
1.042.220.000
00 Kurum. Verg.
912.500.000
02 Fon Payı
128.750.000
03 Damga Verg.
970.000
371 D. KARININ PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)
375.000.000
00 K. Geçici Verg.
1995 Kurumlar Vergisi'nin kesinleşmesiyle
_________________________________ / _______________________________________
(*) Repo gelirlerinin tamamı Gelir Vergisi kapsamındadır.

(*) Şirket kar dağıtmadığına göre Gelir Vergisi'ni 3 eşit taksitte ödeyebilecektir.

VERGİLENDİRME YETKİSİ VE
BU YETKİNİN DEMOKRASİ İLE İLİŞKİSİ
Dr. Ali ÇIMAT
Eski Vergi Denetmeni
GİRİŞ
Günümüzde devletler ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının giderek artmasına paralel olarak,
kamusal ihtiyaçların karşılanmasında, daha çok gelire ihtiyaç duymaktadır. Devlet,
ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, gelir ve kaynak dağılımında etkinlik sağlayabilmek
amacıyla gelir elde etmek ve harcama yapmak durumundadır.
Toplumsal ihtiyaçların giderek artması, devletlerin bu ihtiyaçların karşılanmasında
finansman kaynakları bulması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu kaynaklar arasında ise en
önemli yeri, vergiler oluşturmaktadır. Vergi, resim, harç gibi mali yükümlülüklerden oluşan
organik yapıdan teşekkül eden bir ülkenin vergi sistemi de ekonomik, sosyal, siyasal; hukuki
faktörlere bağlı olarak değişip, zaman içinde giderek gelişmektedir.
Vergilemenin temel araçları gelirin yeniden dağılımını ve devletin kamusal hizmetlerinin
finansmanını sağlamaktır. Enflasyonun önlenmesi, ekonomide istikrar sağlanması ve milli
sanayinin korunması vergilemenin diğer amaçlan arasındadır. Bu amaçların
gerçekleştirilebilmesi ise, devletin vergilendirme yetkisini kullanarak mali kaynaklar
sağlamasına ve kamu kesiminden özel kesime kaynak aktarabilmesine bağlı olmaktadır.
Devletin bu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda vergileme yetkisini kullanması vergi
sistemlerinde değişiklik yapmalarına neden olmaktadır.
Bir ülkenin kendisine has vergi sisteminin olması, o ülkenin vergilendirme yetkisine sahip
olmasına ve bu yetkinin halkın temsilcilerinden oluşan parlamento tarafından kullanılmasına
bağlıdır. Devletin egemenlik hakkına dayanarak kişilerden vergi alması ise vergilendirme
yetkisini ifade etmektedir.
I- VERGİLENDİRME YETKİSİNİN KURAMSAL TEMELİ VE KAPSAMI
Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerinde egemenliğine dayanarak vergi alma
konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü olarak tanımlanabilir. Devlet, kamu
hizmetlerinin görülmesinde ihtiyaç duyduğu mali kaynakları, vergilendirme yetkisini
kullanarak karşılamaktadır. Vergilendirme yetkisinin hukuki niteliği zaman içinde devlet
anlayışına ve biçimine göre farklılıklar göstermiştir. Jandarma devlet anlayışında, bu yetki
mutlak ve sınırsız olmuştur. Liberal devlet anlayışı vergilendirmeyi, karşılık ilkesine
dayanan yararlanma kuramı ile açıklamaya çalışırken, kollektivist devlet anlayışı, fedakarlık
ve ulusal görev kavramları ile açıklamıştır. Çağdaş anlayış ise vergilendirme yetkisini,
devlet egemenliği temeline dayandırmaktadır. ( 1 ) Vergilendirme yetkisi devletlerin
ekonomik ve yasal düzen seçişlerine göre farklı olmaktadır. Bu yetki, batı tipi demokrasilerde,
sosyalist devletlerdekine kıyasla daha fazladır.
Vergilendirme yetkisini dar ve geniş anlamda ele almak mümkündür. Dar anlamda
vergilendirme yetkisi, devletin veya bu yetkiyi devlet adına kullanmaya haiz kamu tüzel
kişilerinin, kamu gelirleri içinde sadece vergi koymaya ilişkin yetkisini içermektedir. Dar

anlamda vergilendirme yetkisi ile devlet, yerel yönetim kuruluşları, parafiskal kurumlar ve
aldıkları yetki sonucu diğer kamu kuruluşları; vergi, resim, harç, şerefiye, parafiskal gelirler
ve diğer adlar altında ilgili kişilerden iktisadi değerler elde etmektedir. Geniş anlamda
vergilendirme yetkisi ise, kamu giderlerini karşılamak üzere, gerçek ve tüzel kişiler üzerine
konulan her türlü mali yükümlülüğe ilişkin yetkiyi kapsamaktadır. (2)
Vergilendirme yetkisini, vergilendirme sürecinin değişik aşamalarına göre de sınıflandırma
olanağı vardır. Vergi ve vergiden muaflıklar ve istisnalar koyma, değiştirme ve kaldırma
vergilendirme konusunda yasama yetkisine ilişkindir. Diğer anlamda vergilendirme yetkisi
ise, sübjektif ve bireysel nitelikteki vergilendirme işlemine ilişkin tarh, tahakkuk, tahsil
yetkilerini açıklamakta kullanılmaktadır. Vergilendirme yetkisinin bu şekilde sınıflandırılması
federal devletlerde; federal devletle federe devletler, merkezi devletlerde de devlet ile mahalli
idareler arasında yetkinin bölüştürülmesi açısından önem kazanmaktadır.
II- VERGİLENDİRME YETKİSİNİN DEMOKRASİ İLE İLİŞKİSİ
İktidarın vergi gücünün sınırlandırılması, halk temsilcilerinden oluşan parlamentoların
ortaya çıkışıyla oluşmuştur. Demokrasinin doğması, vergilendirme konusunda Vergi
Hukuku'nun doğmasına yol açmıştır. Günümüzde ise, demokrasinin sağlıklı yürütülebilmesi
devletin vergilendirme yetkisini kullanarak sağlayacağı düzenli mali kaynaklara bağlı
olmaktadır.
A. Yetkinin Yasama ve Yürütme Organları Arasında Bölüşümü
Demokrasinin gereği olarak vergilendirme yetkisi, kural olarak, yasama organı tarafından
kullanılmaktadır. Bu kural, vergilerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması,
bu konularda yürütme ve yargı organlarının yetkisiz olmaları anlamını taşır. Vergilendirme
yetkisinin anayasalarda sınırlarının çizilmesi ve kanunlara bağlı olması, kişi hak ve
özgürlüklerini sınırlandıran vergilendirmenin yasal sınırlarını belirleyip kişilere güvence
sağlaması açısından önem kazanmaktadır.
Yasama organının yetkisi, vergi, muaflık ve istisnalarının konulması, kaldırılması ve
değiştirilmesiyle ilgilidir. Yürütme organının yetkisi ise vergilendirme tekniği ile ilgili
alanlarda ortaya çıkmaktadır. Esas olarak, vergilendirmeyle ilgili temel düzenlemeler
yasama organına bırakılırken, vergilendirme tekniğine tarh, tahakkuk gibi işlemler yürütme
organına verilmektedir. Fakat günümüzde sosyal ve müdahaleci devlet anlayışı, yetkinin
yürütme organı lehine genişlemesine yol açmış, yasama organının baskı gruplarının daha
fazla etkisi altında olduğu göz önünde tutularak, vergilendirmeyle ilgili değişiklikler yürütme
organına verilmeye başlanmıştır. Günümüzde vergi reformları yürütme organı tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de 1982 Anayasasının 73. maddesindeki; "Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerin kanunun
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu'na
verilebilir" ibaresiyle, yürütme organının yetkisinin ancak belirli kanunlar çerçevesinde
kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. 1982 Anayasasında, vergilendirme alanında,
Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmemiştir. Ancak 1982
Anayasasının 121. maddesiyle, olağanüstü hallerde vatandaşlar için olağanüstü hal kanununa
uygun olarak kanun hükmünde kararnamelerle para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirme

yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Bu kararnameler, Resmi Gazete 'de yayınlanıp ve aynı
gün TBMM'nin onayına sunulmaktadır.
Ulusal Meclislerin en önemli görevi olan, topluma yeni vergiler yükleme veya vergi yüklerini
değiştirme ile toplanan kamu gelirlerinin çeşitli kamu hizmetlerine tahsis edilmesini yakından
etkileme, izleme, denetleme ve onaylama görevlerini yürütme organının yetkisine bırakılması,
zaman zaman demokrasi açısından kaygı verici de olabilmektedir. Bu nedenle,
vergilendirmede de yasama ve yürütme organlarının yetki sınırının iyi çizilmesi vergi
mükelleflerinin hukuki güvencesi açısından önem arz etmektedir.
B.Vergi İdaresinde Demokrasi
Günümüzün demokratik ülkelerinde mali kararların alınmasına katılan çok sayıda
politikacı ve çok sayıda hem vergi mükellefi olan hem de kamusal mal ve hizmetlerden
yararlanan seçmen vardır. Vergi idaresinde demokrasi halkın bu konuda bilgili ve etkili
olmasını gerektirmektedir. Vergilendirme, devlet ile halkı karşı karşıya getiren bir işlem
olduğundan, halkın niçin vergi verdiği ve karşılığında ne gibi yararlar elde ettiği konularında
bilinçli olması ve gerektiğinde siyasi iktidar üzerinde baskısını hissettirebilmesi demokrasi
açısından gereklidir.(3)
Vergi idaresinde demokrasi, vergilendirme tekniği ile ilgili olaylarda da
gerçekleştirilebilmelidir. Örneğin, beyan usulünde, mükellef ya da vergi sorumlusu vergi
matrahını kanunda belirtilen esaslara göre saptayarak vergi dairesine bildirmekte, böylelikle
tarh işlemine dolaylı olarak katılmaktadır. Vergi beyanı mükellefin itirafına dayandığından,
idare tarafından etkin bir denetim zorunlu olmaktadır. Ayrıca, beyan yöntemiyle, mükellef
oldukça karmaşık ve zor bir görevle karşı karşıya bırakılmaktadır. Dolayısıyla, devletin
karmaşık vergi mevzuatı konusunda halkı bedelsiz olarak bilgilendirmesi gerekmektedir.
İdarece takdir usulünde ise, vergi matrahları takdir komisyonları tarafından belirlendiğinden,
bu komisyonda görev alan kişilerin konularında bilgili kişiler olması, vergi idaresinde
demokrasi açısından önemli ve zorunludur. (4)
C.Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi
Vergi ilişkisinde iki taraf bulunmaktadır. Bunlardan birisi vergi borçlusu durumunda olan
mükellef, diğeri ise alacaklı durumunda olan devlettir. Vergilendirme yetkisine sahip olan
devlet, bu yetkisini uygun göreceği sınırlar ölçüsünde, yerel yönetimlere devredebilir. Yerel
yönetimlerin mali özerklikleri ise, devlet tarafından kendilerine devredilen vergilendirme
yetkisinin genişliği ölçüsündedir.
1. Geniş Mali Özerklik
Yerel yönetimlere, vergilerin konuları, yükümlüleri, matrahları, oranları ve diğer koşulları
saptama yetkisi bırakılmaktadır. Bu yetkinin kullanımında dikkat edilmesi gereken husus,
ülke düzeyinde vergi uyumlaştırılmasına dikkat edilmesi, çifte vergileme sorununun ortaya
çıkmamasıdır. Devletin de, devrettiği bu yetkiyi denetleme yetkisi vardır.

2. Sınırlı Mali Özerklik
Devlet vergilendirme konusunda yasama yetkisini devretmemekle birlikte, bazı vergilerin
tarh, tahakkuk ve tahsil yetkisini yerel yönetimlere devredebilir. Bazı vergilerde ise vergi
matrahlarına uygulayacakları oranları belli sınırlar altında saptayabilirler.
3. Merkezi Devlete Bağlılık
Vergilendirme yetkisinin devri söz konusu olmamaktadır. Merkezi devlet tarafından konulup,
tarh ve tahsil edilen vergilerden çeşitli ölçütlere göre (nüfus, ulusal gelirden aldıkları pay, vb.)
yerel idareler pay alırlar. Yerel idarelerin mali kaynakları merkezi idare tarafından
sağlandığından mali özerlik söz konusu olmamaktadır. Yerel idareler merkezi devlet
bütçesinden belirli paylar almaktadır.
Yerel yönetimler, il, belediye ve köy halkının yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş
esasları kanunda belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimlerin, vatandaşlara daha iyi
hizmet götürebilmesi, artan mali kaynak ihtiyacını daha geniş bir mali özerklik içinde
karşılayabilmesine bağlıdır. Türkiye'de 1980 sonrası yapılan değişikliklerle Emlak Vergisi'nin
belediyelere bırakılmış olması, hizmetlerin yürütülmesinde bu idarelere daha geniş
imkanlar getirmiştir. (5)
DİPNOTLAR:
1) Mualla Öncel - Nami Çağan - Ahmet Kumrulu, Vergi Hukuku, An- kara Üniversitesi
Basımevi, Ankara 1994, 5.33
2) Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Kazanç Hukuk Yayınlan, İstanbul 1992, 5.5.
3) Vural Savaş, Anayasal İktisat, Yaylacılık Matbaası, İstanbul 1989, S. 79.
4) Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar 2. Baskı, G.Ü.
Teknik Eğitim Matbaası, Ankara 1988, 5.80.
5) Mehmet Tosuner, 1980 Sonrası Türk Vergi Sisteminin Yapısı ve Gelişimi, Bayraklı
Matbaacılık, İzmir 1989, S. 36.
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1- GİRİŞ
Günümüz ekonomisinde işletme faaliyetleri sürekli gelişmekte ve daha karmaşık bir durum
almaktadır. Bu faaliyetlerin izlenmesi ve kontrolü için sürekli yeni yöntemler geliştirilmeye
çalışılmaktadır. İşletme ile ilgili çıkar grupları işletme faaliyetleri hakkında bazı önemli
kararlar almak durumunda kalırlar. Bu kararları alırken işletmenin mali yapısını gösteren
önemli bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bütün bu bilgelere, güvenilir muhasebe kayıtları ile ulaşılır.
Birçok gelişmiş ülkede bu alanda 1900'lerden başlayan yasal uygulamalara rastlanılmaktadır.
Ülkemizde 01.01.1994 tarihinden itibaren kullanılması zorunlu hale gelen Tekdüzen Hesap
Planı, muhasebe alanında bir anlamda standardizasyon getirilmiştir. Maliye Bakanlığı'nca
26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Muhasebe Sistemleri
Uygulama Genel Tebliği 1 ile belirlenen Tekdüzen Hesap Planındaki Hesap, Sınıf ve
kümelerinden 9 numaralı Nazım Hesaplar konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamış
sadece 9 grubun Nazım Hesaplara ayrıldığının belirtilmesi ile yetinilmiştir.(1).
2- NAZIM HESAPLAR TAMMI VE İZLENMESİNDEKİ AMACI
Nazım Hesaplar; işletmenin gerçek borç, alacak ve mevcutları arasında yer almayan, fakat
işletmenin muhafazası altında olan kıymetlerle, işletmenin şartlı olarak yaptığı bazı işlemlerin
izlenmesi için kullanılan hesaptır.(2)
Diğer bir ifade ile, Nazım Hesaplar; bir işletmenin yükümlülüklerini, hak doğurabilecek
işlemlerini, kendi zilyetliği altındaki kıymetleri ve muhasebe disiplini altında izlemek istediği
bilgileri kaydettiği hesaplardır. Bu hesaplara yapılan kayıtlar hatıra niteliğindedir. Nazım
Hesaplara yapılan kayıtlar o anda gerçek bir varlık veya kaynağı temsil etmezler.(3)
Nazım Hesaplarının konusunu, işletmenin sahip olmadığı bazı değerlerin izlenmesi ile,
işletmenin şartlı olarak yaptığı bazı işlemlerin izlenmesi teşkil eder. Bu nedenle, Nazım
Hesaplarının işletmenin gerçek aktifleri ve pasifleri ile bir ilgisi yoktur. Nazım Hesaplar
hatırlatmak ve istatistikli bilgi sağlamak amacı ile açılır.(4)
Bu tanımlamalardan sonra, Nazım Hesaplar;
* İşletmenin sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi,
* İşletme dışında bulunan işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi,
* Kullanılması bir kısım hukuki sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu özelliğinin
belirtilmesi,
* İşletmede muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi,
amacıyla kullanıldığından, uygulama yaygınlığı işletmeden işletmeye büyük farklılıklar
gösterebilir.(5)

3- NAZIM HESAPLARIN İŞLEYİŞİ
Nazım Hesaplarda izlenecek işlemler, iki veya daha fazla sayıdaki Nazım Hesap arasında
muhasebeleştirilir. Nazım Hesaplar, diğer hesaplarla karşılaştırılamazlar. Başka bir söyleyişle,
bu hesaplarda takip edilecek bir işlemin muhasebeleşmesi için, bir veya birden fazla Nazım
Hesap borçlanırken, karşılığında bir veya birkaç Nazım Hesap alacaklanır.
Bu hesaplarda takip edilen işlemler ileride gerçekleşir ve bir varlık veya kaynak değer ifade
ederse, açılan Nazım Hesaplar kendi arasında mahsup işlemi ile kapatılarak ilgili kaynak veya
varlık hesabına aktarılır.
Nazım Hesapların gruplandırılması konusunda Muhasebe Sistemi Genel Tebliği'nde
sınırlandırmalar olmadığı için, uygulamada Borçlu veya Alacaklı Nazım Hesaplan
kodlanması işletmelerin ihtiyaçlarına göre istedikleri gibi ayırım yapabileceklerdir.
Nazım Hesaplarda izlenmesi gereken işlemleri sınırlı olan bir işletme sadece;
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
şeklinde iki defter-i kebir hesabı açarak tüm Nazım Hesap işlemlerini bu hesaplarda ve bu
hesaplarda açılacak tali hesaplarda izleyebilir. Nazım Hesaplarda izlenmesi gereken işlemleri
çeşitlilik gösteren işletmeler ise her işlem türü için defteri kebir düzeyinde hesaplar açabilir.
Aşağıda bu konuyla ilgili bir bölümleme sunulmuştur.
900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR
900.00 Teminat Mektubu Teslim Alanlar
900. 10 Teslim Alanın Tem. Mek. Cüzdanı
901 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR
901.00 Teminat Mektubu Aldığımız Borçlar
901.10 Teminat Mektubu Teslim Edenler
(Daha fazla bilgi için bkz. Akdoğan, Nalan - Sevilengül Orhan: A.g.a. S. 696, 697, 698, 699).

4- NAZIM HESAPLARI İLGİLENDİREN NİTELİKTEKİ
İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE ÖRNEKLER
4.1. Teminat Mektupları
Teminat mektupları, müteşebbislerin gerçek ve tüzel şahıslara, resmi kuruluşlara, özel
kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesine veya borçlandıkları paraların
ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplara denir.
Kefalet mektubunda, banka, müşterinin borçlandığı parayı ödememesi veya giriştiği taahhüdü
ifa etmemesi yahut noksan veya kusurlu bırakması halinde muayyen bir parayı ilk talepte
kayıtsız ve şartsız ödeyeceğini taahhüt eder. Teminat mektubu vermekle, banka kasasından
başlangıçta para çıkmamaktadır. İşlemin ödemeyle sonuçlanması, müşterinin taahhüdünü
yerine getirmemesine bağlıdır.(6)

Büyük çapta ihalelere giren firmaların ihale başvurularında, teminat mektubu yerine garanti
mektubu adı verilen belgeler kullanılmaktadır. Garanti mektubu da teminat mektubu gibi
bankadan alınmaktadır. İhale işlemi kesinleştikten sonra bu belge, teminat mektubuna
çevrilmektedir.
İşletmeler teminat mektuplarını bankalardan alıp üçüncü kişilere verebildikleri gibi üçüncü
kişilerden de çeşitli nedenlerle teminat mektubu alabilirler.
Muhasebeleştirilmesi;
Örnek Olay:
İşletme, gireceği bir ihale ile ilgili olarak T.Emlak Bankası'ndan aldığı 500 milyon liralık
teminat mektubunu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne veriyor.
_________________________..../.../ 199.... _____________________________________
900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR
500.000.000.900.00 Teminat Mektubu Teslim Alanlar
900.01 Karayolları Gn. Md.
901 TEMİNAT
MEKTUBUNDAN
BORÇLAR 500.000.000.901.00 Teminat Mektubu Al. Banka.
901.01 T. Emlak Bankası
__________________________________ / __________________________________
Teminat Mektubu iade edildiğinde;
_______________________________..../ ... / 199...____________________________
901 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR
500.000.000.900.00 Teminat Mektubu Al. Banka.
900.01 T. Emlak Bankası
900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR 500.000.000.901.00 Teminat Mektubu Tes. Al.
901.01 Karayolları Gn. Md.
__________________________________
__________________________________
4.2. Teminat ve Emanete Verilen Kıymetler
İşletmenin mülkiyetinde olmasına rağmen işletme dışında bulunan veya kullanılmasında
hukuki sınırlama bulunan kıymetlerin izlenmesi için açılan hesaplar yer alır. (7)
Muhasebeleştirilmesi;
İşletmenin üçüncü kişilere teminat olarak verdiği kıymetleri izlemek üzere biri borçlu diğeri
alacaklı çalışmak üzere iki hesap açılabilir.
920 KIYMETLERİMİZİ TEMİNAT ALANLAR
921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ
Örnek Olay:
Şirket. T. İş Bankası'ndan kredi alabilmek için sahibi olduğu bir arsayı banka lehine 5 milyara
ipotek ettiriyor.

_________________________.../ ... / 199..._____________________________________
920 KIYMETLERİMİZİ TEMİNAT ALANLAR
500.000.000.000.920.00 T. İş Bankası
921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ
500.000.000.000.921.00 İPOTEK VERİLEN G. MENK.
ipotek kaldırıldığında,
______________________________.../ ... / 199..._________________________________
921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ
500.000.000.000.921. 00 İpotek Verilen Gayri menkullerimiz
920 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ
500.000.000.000.920.00 T. İş Bankası
__________________________________ ______________________________________
4.3. Teminat ve Emanet Alınan Kıymetler
Bu grupta, işletmenin mülkiyetinde olmasına rağmen işletme zilyetliği altında bulunan,
üçüncü kişilere ait olan kıymetlerin izlenmesi için açılan hesaplar yer alır.
Muhasebeleştirilmesi;
İşletmenin üçüncü kişilerden teminat olarak olduğu kıymetleri izlemek üzere biri borçlu diğeri
alacaklı olmak üzere iki hesap çalıştırılabilir.
Örnek Olay:
X Ltd. Şti. 250 milyon liralık ticari senedini teminat olarak şirketimize veriliyor.
________________________________... / ... / 199.. ________________________________
930 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER
250.000.000.930.00 Teminat Alınan Ticari Senetler
931
TEMİNAT
KIYMET
VERENLER
250.000.000.931.00 X Ltd. Şti.
_________________________________ / ______________________________________
Alınan teminat senetleri geri verildiğinde ise bu maddenin ters kaydı yapılır ve kapatılır.(8)
5- SONUÇ
Nazım Hesaplar, işletme muhasebesi ile ilgili bazı bilgileri muhasebe disiplini altında takip
etmek için kullanılan, açıklayıcı istatistikli bilgi sağlayan hesaplardır. İşlemleri daha çok
kolaylaştırmak, kolayca görebilmek üzere açılırlar. Nazım Hesaplar bu amaca hizmet
etmelidirler. Diğer hesaplar altında izlenebilen işlemlerin Nazım Hesaplarda izlenmesi
işlemleri yoğun olan bir işletmede karışıklığa neden olabilir. Kullanımı isteğe bağlı olan
Nazım Hesaplar uygulayıcılar tarafından farklı yorumlanarak farklı uygulanmaktadır. Hangi
işlemlerin Nazım Hesaplarda izlenmesi konusunda Muhasebe Sistemleri Uygulama Genel
Tebliği'nde yer verilmemesi ve bu konuya açıklık getirilmemesi önemli bir eksikliktir. Bu
konunun da açıklanarak farklı uygulamaların ortadan kaldırılması sistemin bütünselliğinin
korunması ve amacına uygun işlemesi açısından faydalı olacaktır.

DİPNOTLAR:
1) Gün Asım; Tekdüzen Hesap Planı'nda Nazım Hesaplar, M.Ü. Muhasebe - Finansman Ana
Bilim Dalı Seminer Çalışması İstanbul, 1996.
2) Ataman Ümit; Genel Muhasebe Muhasebede Dönem İçi İşlemleri Türkmen Kitapevi,
İstanbul, 1995
3) Durmaz M. Hulusi; Tekdüzen Hesap Planına Göre Genel Muhasebe, Mimoza Yayınları,
Konya, 1994.
4) Küçüksavaş Nihat; Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulaması, Beta Basım, İstanbul, 1995.
5) Akdoğan Nalan - Sevilengül Orhan; Muhasebe Sistemi Uygulama. Genel Tebliğine Göre
Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması İSMMMO Yayın No: 7
6) Karul Orhan; Mali Ticari İktisadi Konular El Kitabı, Doğuş Matbaası, Ankara, 1968.
7) Gün Asım; A.g.ç.
8) Gün Asım; A.g.ç.

II. MUHASEBE VE DENETİM
SEMPOZYUMUNDAN NOTLAR
Hulusi ÖZOCAK
SMMM

Odamızın düzenlediği II. Muhasebe ve Denetim Sempozyumu 3-7 Nisan tarihleri arasında
Side'de gerçekleştirildi. Sempozyuma, İngiltere ve Galler Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü
Finansal Raporlama Komitesi Başkanı Mary Keegan, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Koçyalkın, TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa Özyürek,
TÜR- MOB Genel Başkanı Yardımcısı Masum Türker; Gazeteci yazar Dr. Veysi Seviğ, Price
Waterhouse Temsilcisi Canser Başaran, İktisat Bankası Teftiş Kurulu Başkanı ve aynı
zamanda Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı Ali Kamil Uzun, İÜ Öğretim Üyesi Doç Dr.
Recep Pekdemir, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı M. Raşit Alpay, TÜRMOB
Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İSMMMO Sekreteri Nail Sanlı, Yeminli Mali
Müşavir Ahmet Kavak ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Aslan bildiri sundular.
Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'de muhasebe ve muhasebe denetimi ile VUK Mükerrer
227 ile getirilen vergi beyannamelerinin imzalanması ve tam tasdik uygulamaları
konularının ana tema olarak işlenmesinin yanında 3568 sayılı Meslek yasasından beklenenler
Türkiye'de beklenen muhasebe harmonizasyonu sorunları ve çözüm önerileri, iç denetim,
bilgisayarlı ortamda muhasebe ve meslek içi eğitim ve gelişim konuları bu sempozyumda
işlenen konular arasında yer aldı.
Odamızın düzenlediği bu sempozyumda öğretim üyeleri, SPK temsilcileri, İMKB temsilcileri,
TOBB temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi, bankacılar, bağımsız denetçiler, Ankara
SMMM Odası Başkanı Mehmet Çelik, İzmir SMMM Odası Başkanı Necmettin Keleş,
Antalya SMMM Odası Başkanı Cemal Gültekin, İçel SMMM Odası Başkanı Ahmet Akın,
Samsun SMMM Oda Başkanı Ahmet Havyalı, Konya SMMM Oda Başkanı Mehmet Gökçe,
Isparta SMMM Odası Başkanı İsa Gökdoğan, Malatya Oda Başkanı Servet Deniz, Muğla ve
Yalova Adası temsilcileri, yetkililer muhasebe ve denetim mesleği çevresinden katılımcılar
yer aldı.
Notlarım arasında SPK 'dan sayın Cemal Küçüksezen 'in 3568 sayılı yasanın meslek
mensuplarını Maliye 'nin ajanı konumuna sokacağını belirtmesi, bağımsız denetimin bundan
etkileneceğini dile getirmesi, bağımsız denetçilerin 3568'e göre bele almış odalara kayıtlı
meslek mensupları olmasını belirten tebliğ ile kimi izleyenlere biraz çelişiyor gibi gözüktü. İç
Denetim Enstitüsü Başkanı Ali Kamil Uzun tarafından Toplam Kalite Yönetiminin dile
getirilmesi, Prof .Dr. Mustafa Aysan 'ın "Muhasebe ile ilgili tebliğlerin TÜRMOB tarafından
yayımlanması gerektiğini" belirtmesi, yine SPK 'dan Küçüksezen' in "Maliye kendisini her
şeyin üstünde görüyor" demesi dikkatimizi çeken hususlar oldu. Ankara Oda Başkanı
Mehmet Çelik tarafından dile getirilen bir araştırmada 3568'e göre 570 adet muhasebe ile
ilgili eğitim veren fakülte olduğunu, 11 Hukuk Fakültesi olduğunu, l2.sinin açılacak
olmasının avukatlarımızın tepkilerini olduğunu vurgulaması ayrıca Çankırı'da 54 meslek
mensubuna karşılık ve 94 stajyer olduğunu açıkladı.

TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Masum Türker, mesleki konuların yanı sıra 249 sayılı
VUK Genel Tebliği ile gelen yıllık bildirim zorunluluğunun bir bedeli olduğuna ilişkin
açıklaması, "Artık muhasebenin pazarlamasını yamalıyız" şeklindeki ifadeleri artık çıkan her
tebliğin bunu nasıl yapacağımızdan ziyade mesleğimize ivme kazandırması konusunda kafa
yormamız gerektiğini hatırlattı.
TÜRMOB Genel Başkam Mustafa Özyürek, konuşmasında meslek mensuplarımızın hem
mesleğimize sahip çıkılması hem de almış olduğumuz mesleki kararlara sahip çıkılması
konularında Özyürek "Maliye bir tebliğ çıkartıyor. Bunu nasıl yapacağız diye tartışıyoruz. Biz
bir mesleki karar alıyoruz.? Bunun yasal dayanağı ne diye tartışıyoruz?" şeklinde
açıklamalarda bulundu.
Mesleğimizin bilimsel ve pratik gelişimine katkıda bulunduğu açık olan 2.Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nun düzenlenmesinde İSMMMO Başkanı sayın Yahya
Arıkan başta olmak üzere emeği geçen tüm Oda yönetici ve görevlilerine, sempozyumda
bildiri sunan konuşmalarıyla katkı sunan tüm akademisyen ve uygulamacılara ve katılan tüm
meslek mensuplarına teşekkür etmeyi borç bilirim.

SEYAHAT GİDERLERİ VE
HARCIRAH UYGULAMASI
M. Vefa TOROSLU
SM
1. GİRİŞ
Ticari faaliyetlerle ilgili olarak yapılan seyahat giderleri Gelir Vergisi Kanunu'nun 24. ve 40.
maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesine göre GVK
'nun ilgili hükümleri Kurumlar için de geçerlidir.
2. SEYAHAT GİDERLERİNİN NİTELİĞİ
Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerle ilgili olarak yapılan giderlerin hasılattan indirilmesinin
koşulları, GVK 'nun 40. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre işle ilgili ve yapılan işin önem
ve genişliği ile orantılı ve seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı seyahat ve ikamet
giderleri safı kazancın tespitinde hasılattan indirilebilir.
Bir seyahatin işle ilgili sayılabilmesi için ticari kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi amacı
ile yapılmış olması şarttır. Turistik gezi gibi özel amaçlı seyahatlerin masrafları gider olarak
kabul edilmez. Ayrıca seyahatler ile ilgili masrafların gider yazılabilmesi için, yapılan
seyahatin süresinin, işin gerektirdiği süreyle kısıtlı ve işle doğrudan ilgili olması gerekir.
Seyahat harcamaları ile ilgili olarak Kanun 'da belirtilen şartların varlığını ispat külfeti,
mükellefe aittir.
3. SEYAHAT GİDERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
GVK 'nun 24. maddesine göre seyahatler ile ilgili olarak iki temel gider türü bulunmaktadır:
3.1. Yol Giderleri
İster mutad vasıta ile ister özel araba ile yapılsın, işle ilgili olarak yapılan gerçek yol giderleri
vergiden istisna edilmiştir.
3.2. Yemek ve Yatma Giderleri
Görevli kişilerin seyahatleri sırasında işin önemi ve büyüklüğü ile orantılı olarak yaptıkları
yemek ve yatma giderleri vergiden istisna edilmiştir. Bu harcamalar iki yöntemle ödenebilir.
Ya personelin ibraz ettiği belgelere istinaden fiili yemek ve yatma giderleri ödenir ya da belge
ibraz şartı aranmaksızın harcırah gündeliği yöntemi ile ödeme yapılır.
4. SEYAHAT GİDERLERİNİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
İşletmeler, yapılan seyahat giderlerini iki yöntemle ödeyebilirler. Bu yöntemler gerçek
gider yöntemi ve harcırah gündeliği yöntemidir. Bu yöntemlerin aynı anda kullanılması
mümkün değildir. İşletmeler iki yöntemden birini tercih etmek durumundadırlar.
4.1. Gerçek Gider Yöntemi
Seyahat giderlerinin ödenmesinde gerçek gider yönteminin uygulanması durumunda seyahat
harcamaları ile ilgili olarak personelin ibraz ettiği belgelere istinaden ödeme yapılır. Personele
ayrıca harcırah adı altında bir ödeme yapılamaz. Böyle bir ödemenin yapılması durumunda,
bu ödemenin tamamı ücret ödemesi olarak değerlendirilerek Gelir Vergisi stopajına tabi
tutulması gerekir.

4. l.1. Yurtiçi Seyahatlerde Gerçek Gider Yöntemi
Yurtiçi seyahatlerde gerçek gider yönteminin uygulanması durumunda seyahat ile ilgili
olarak her türlü şehir içi ve şehirlerarası ulaşım için yapılan ödemeler, eğer seyahat özel
araba ile yapılıyorsa benzin, paralı otoyol ücretleri, otopark ücretleri gibi masraflar gider
olarak kaydedilir. Yine seyahat ile ilgili olarak yapılan yatma ve yemek giderleri ile temsil,
telefon vb. harcamalar gider olarak kaydedilir.
4.1.2. Yurtdışı Seyahatlerde Gerçek Gider Yöntemi
Yurtdışı seyahatlerde gerçek gider yönteminin uygulanması durumunda ulaşım için yapılan
her türlü ödemeler ile Konut Fonu ödemeleri gider olarak kaydedilir. Yurtdışında konaklama
ve yemek ile ilgili olarak yapılan ödemeler ile temsil, telefon vb. harcamalar gider olarak
kaydedilir.
4.2. Harcırah Gündeliği Yöntemi
Seyahat giderlerinin ödenmesinde harcırah gündeliği yönteminin uygulanması durumunda
personele gerçek yol giderleri ile yatma ve yemek giderleri için harcırah ödenmektedir.
Personelin yatma ve yemek için yapmış olduğu gerçek harcamalar dikkate alınmaz. Fakat
gerçek gider yönteminde de olduğu gibi belgelenmek koşuluyla temsil, telefon vb. harcamalar
da gider kaydedilir.
GVK 'nun 24. maddesine göre Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan kurumların yönetim
kurulu başkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen
gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatma giderleri için verilen gündelikler vergiden
istisna edilmiştir.
Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise
veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak vergiye
tabi tutulur. 6425 Sayılı Harcırah Kanunu'nun 33. maddesine göre verilecek harcırah
gündelikleri her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. 1995 yılında verilecek harcırah gündelikleri,
1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nda yer alan H Cetveli ile tespit edilmiştir. Sözkonusu cetvel,
hangi maaş seviyesindeki devlet memurunun ne miktarda harcırah gündeliği alabileceğini
düzenlemektedir.
Devlet memurlarının aylık katsayısı ile taban aylık katsayılarında meydana gelen artışlar
harcırah gündeliklerine tekabül eden ücret aralıklarında değişmelere neden olmaktadır.
08.11.1995 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan 95/7492 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
15.11.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, devlet memurlarının aylık katsayısı
1695'e, taban aylık katsayısı 10175'e yükseltilmiştir.
4.2.1. Yurtiçi Seyahatlerde Harcırah Gündeliği Yöntemi
Buna göre 15.11.1995 tarihinden itibaren yurtiçi seyahatler için harcırah gündeliği
ödemesinde dikkate alınacak ücret aralıkları ile bu aralıklarda ücret alan personele vergiden
müstesna olarak verilebilecek harcırah gündelikleri TABLO I 'de gösterilmiştir.
Harcırah gündeliği asıl görevli olduğu veya ikamet ettiği il ve ilçelerin belediye sınırları
dışında bir yere geçici görevle gönderilen personele ödenir. Aynı belediye sınırları içinde bir

yere gönderilen personele harcırah gündeliği ödenmez. Harcırah Kanunu'nun 43. maddesine
göre seyahat günlerine ait gündelikler, seyahat edilen aracın hareket saatinden gidilecek yere
varış saatine kadar geçen 24 saat için hesap edilir. Bu süreden az devam eden seyahatler bir
gün kabul edilir. Sürenin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.
Harcırah Kanunu'nun 39. maddesine göre yurtiçi seyahate giden personele seyahat mahallinde
ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3,
ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. Buna göre
personel seyahat harcamaları ile ilgili olarak fiili yatma gideri için belge ibraz edilmiş ise bu
belge ile harcırah gündeliğinin 2/3 ü ödenir. Eğer personel yemek giderleri için belge ibraz
etmiş ise bu belge ile harcırah gündeliğinin 1 /3'ü ödenir. Şayet tek öğünlük yemek gideri için
belge ibraz edilmiş ise diğer öğüne ilişkin olarak harcırah gündeliğinin 1/3'ü oranında ödeme
yapılır.
4.2.2. Yurtdışı Seyahatlerde Harcırah Gündeliği Yöntemi
15.11.1995 tarihinden itibaren yurtdışı seyahatler için harcırah gündeliği ödemesinde dikkate
alınacak ücret aralıkları ile bu aralıklarda ücret alan personele vergiden müstesna olarak
verilebilecek harcırah gündelikleri ülke ve döviz bazında TABLO II' de gösterilmiştir.
Yurtdışı seyahatlerde de, yurtiçi seyahatlerde olduğu gibi harcırah gündeliğinin 1 /3 ü öğle
yemeği, 1 /3'ü akşam yemeği ve 1 / 3 ü yatma ücretine karşılık olarak verilmektedir. Bundan
dolayı seyahatte geçen her gün için, öğle yemeği, akşam yemeği veya yatak ücreti olarak
belge ibraz edilmemiş ise, bunun yerine her biri için harcırah gündeliğinin 1 /3'ü seyahat eden
personele ödenir.
Yurtdışı seyahatlerde seyahat süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler TABLO II 'de
gösterilen her bir miktar için % 50 artırılmak suretiyle hesaplanır.
Yine yurtdışı seyahatlerde seyahat süresinin ilk 10 günü için yurtdışında yatacak yer temini
için ödedikleri ücretleri fatura ile belgeleyen personele fatura tutarının % 50 artırılmış olarak
hesaplanan gündeliklerinin % 40'ını aşması halinde aşan kısmın % 70 i ayrıca ödenir. Ancak,
yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar, hesaplanan gündeliklerinin:
- I - III no lu sütunlarda gösterilenler için % 100'ünden
- IV - VII no lu sütunlarda gösterilenler için % 80'inden
- Diğer sütunlarda gösterilenler için % 60'ından fazla olamaz. Yurtdışı gündeliklerinin TL
cinsinden miktarları hesaplanırken yabancı para bankadan satın alınmış ise bankanın
uyguladığı fiili kur dikkate alınır. Eğer harcırah tutarı firmanın DTH 'bından karşılanmış ise o
tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır. Seyahat masrafları personelin
kendisi tarafından karşılanmışsa seyahatin bitiş tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış
kuru dikkate alınır. Seyahat dönüşlerinde avans kapatılırken gündelik tutarları ve belgeli
giderler, avansın verilişinde kullanılan kur üzerinden TL 'na çevrilir.
Yabancı para satın alınması sırasında bankalar, özel finans kurumları veya yetkili müesseseler
tarafından düzenlenen döviz satış bordrolarında gösterilen tutarların TL karşılıklarının
doğrudan gider kaydedilmesi mümkün değildir. Gider kaydının yapılabilmesi için, alınan
dövizin harcandığının harcırah hesaplaması veya belge ibrazı yolu ile kanıtlanması
gerekmektedir.

5. YASAL ÖLÇÜLERİ AŞAN SEYAHAT GİDERLERİ
Kanuni niteliklere uymayan ve kanundaki ölçüleri aşan seyahat giderlerinin
vergilendirilmesinde seyahat giderlerini kimin yaptığına bakılarak farklı yollar izlenir.
a) İşletme sahibi veya hizmet erbabı durumunda olmamakla birlikte, işletme tarafından geçici
görev ile görevlendirilerek başka yere gönderilen kişilere (hukukçu, iktisatçı, teknik eleman
vb.) verilen yol, yemek ve yatma giderlerinin yasal ölçüyü aşan kısımlarının GVK 'nun 65.
maddesine göre serbest meslek ödemesi sayılması gerekir. Bundan dolayı bu kişilere yapılan
ödemelerin yasal ölçüyü aşan kısımlarının % 20 oranında vergi stopajına tabi tutulması ve
istihkak sahipleri tarafından da serbest meslek kazancı olarak beyanı gerekmektedir.
b) Hizmet erbabına ödenen gider karşılıklarının, yasal şartlara uymayanların veya yasal
ölçüleri aşan kısımlarının GVK 'nun 61. maddesine göre ücret ödemesi sayılarak, ilgili olduğu
dönemdeki asıl ücreti ile birlikte vergiye tabi tutulması gerekir.
TABLO I
VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ
(01.01.1996 - 30.04.1996 dönemi için)
Kadro Derecesi
1
1
1
1-4
5-15

Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylıklar
25.972.400.-TL ve daha fazla ise
22.243.400.-TL ila 25.972.399.-TL arasında ise
19.192.400.-TL ila 22.243.399.-TL arasında ise
11.725.925.-TL ila 19.192.399.-TL arasında ise
11.725.924.-TL ve daha az ise

Vergiden Müstesna
Gündelik Miktarı
900.000.-TL
550.000.-TL
500.000.-TL
450.000.-TL
400.000.-TL

TABLO II
VERGİDEN MÜSTESNA YURTDIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ

AYLIK ÜCRET SEVİYELERİ (TL)
xıı
xı
x
ıx
ııı
ıı
11.725.924 11.725.925 12.132.725
20.039.900 22.243.400 25.972.400
Ve
12.132.724 20.039.899
22.243.399 25.972.399
ve
__________ aşağısı _______ arası
___ arası
_____ arası
__ arası
yukarısı

GİDİLEN ÜLKE DÖVİZ CİNSİ
A.B.D.
A.B.D. Doları
Avustralya
Avus. Doları
Avusturya
Av. Şilini
Almanya
Alman Markı
Belçika
Belçika Frangı
Lüksembourg
Belçika Frangı
Danimarka
Dan. Kronu
Finlandiya
Fin. Mar.
Fransa
Fr. Frangı
Hollanda
Hol. Florini
İsveç
İsveç Kronu
İsviçre
İsviçre Frangı
İtalya
İtalyan Lireti
Japonya
Japon Yeni
Kanada
Kanada Doları
Kuveyt
Kuveyt Dinarı
Norveç
Norveç Kronu
İngiltere
İng. Sterlini
S. Arabistan
S.A.Riyali
(*) Diğer Ülkeler ABD Doları

75
86
108
124
1.030 1.181
140
161
2.712 3.111
2.712 3.111
520
597
360
412
437
502
151
173
534
612
130
149
101.589 11.550
15.448 17.723
98
113.
20
23
530
608
52
60
274
314

89
93
129
134
1.223
1.277
167
174
3.220
1.362
3.220
1.362
618
645
427
446
519
542
180
187
634
662
154
161
120.652 125.961
18.347 19.154
117
122
24
25
630
657
62
65
325
339

116
168
1.595
217
4.199
4.199
805
557
677
234
826
201
157.330
23.924
152
31
821
81
424

148
214
2.032
277
5.352
5.352
1.026
709
863
299
1.053
256
200.523
30.492
194
40
1.046
103
540

YARGI KARARLARI VE MEVZUATTAN HABERLER
Mevzuat Komisyonu
BELGENIN SAHTE YA DA YANILTICI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI
1- Belge verilmediği ve alınmadığı hukuken geçerli bir biçimde saptanmadan varsayım ya da
kıyas yoluyla özel usulsüzlük cezası kesilemez.
2- Belirtilen şekil şartlarını taşımakla birlikte, fatura içeriğinin gerçeği yansıtmadığı ya da
yanıltıcı nitelikte olduğu hususunda kuvvetli belirtiler bulunması halinde, bunların gerçek
mahiyetinin araştırılması vergi dairesinin yetkisi dahilindedir.
Danıştay 11. Daire, E.No: 1995/3527, K.No: 1996/ 170, K.T: 16.01.1996
ORTAĞA AİT İŞYERİNİN KİRASIZ OLARAK ŞİRKETE BIRAKILMASI
Ortağa ait işyerinin, kirasız olarak şirkete bırakılması halinde, GVK 'nun 73. maddesine göre,
emsal kira bedeli uygulanması yoluna gidilir.
Danıştay 4. Daire, E.No: 1994/4740, K.No: 1995/5855, K.T: 27. 12. 1995
MALİ POLİSTEKİ İFADE ESAS ALINARAK NAYLON FATURA
DÜZENLENDİĞİNE HÜKMOLUNMAZ
İnceleme elemanı, naylon fatura düzenleyen kişinin ifadesine başvurmadan sadece mali
polisteki ifadeye göre hareket etmesi halinde, bu uygulamaya istinaden yapılan tarhiyatın
kaldırılması yerindedir.
Danıştay 4. Daire, E.No: 1995/4176, K.No: 1995/5810, K.T: 26. 12. 1995
FATURADA TARİH VE İRSALIYEDEKİ NUMARANIN NOKSANLIĞI
Özel usulsüzlük cezasının kesilebilmesi için belgelerin verilmemiş ve alınmamış olduğunun
saptanması gerekir. Faturalar üzerindeki tarih noksanlığı ve sevk irsaliyesindeki numara
noksanlığından oluşan fiil VUK 'nun 352. maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası
kesilmesini gerektirir.
Danıştay 3. Daire, E.No: 1995/2785, K.No: 1996/336, K.T: 06.02. 1996
A.Ş. GENEL KURULUNCA KAR DAĞITILMASINA KARAR ALINMAZSA GELİR
VERGİSİ STOPAJI 3 TAKSİTTE ÖDENEMEZ
Anonim Şirketlerde, kar dağıtmaya tek yetkili organ Genel Kuruldur. Şirket Genel Kurulu'nca
karın dağıtılmaması yönünde bir karar alınmadığı sürece, buna ilişkin Gelir Vergisi Stopajı üç
taksitte ödenemez.
Danıştay 3. Daire, E.No: 1995/ 1385, K.No: 1995/2705, K.T: 27.09. 1995

ODAMIZDAN HABERLER
34. sayıdan bugüne geçen süreç içinde, Oda etkinliklerinin yoğun olduğu günler yaşadık.
Sırasıyla:
.
- 5 Mart 1996; Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi. Semineri, Mecidiye köy Kültür
Merkezi' de yapıldı. Seminerin oturum başkanlığını SMMM Metin Başer yaptı.
Konuşmacılar: Yakup Uslu (Gelirler Genel Müdür Yardımcısı), Abdullah Şengül (İstanbul
Defterdarlığı Genel Müdürü), Ahmet Kavak YMM.
- 09 Mart 1996; Bakırköy Hizmet Birimi açıldı. –
- 16 Mart 1996 ; Kadıköy Hizmet Birimi açıldı.
- 30 Mart 1996 The Marmara oteli 'nde Çevre ve Çevre Finansmanı konulu bir panel
düzenledik. İki oturum halinde düzenlenen panelin birinci oturumunu; Dr. Melih Baş yönetti.
Panelistler; TÜKODER Başkanı Ayşe Akman "Tüketici Perspektifiyle Çevre ve Ekonomisi",
Gazeteci-Yazar Dr. Veysi Seviğ "Çevre Alanında Vergilendirme" ve Yazar Metin Erten
"Yerel Yönetimler ve Çevre" konularında görüşlerini aktardılar. Panelin ikinci bölümünde
"İlçe Belediyelerinin Çevre Uygulamaları ve Çevre Temizlik Vergisi" başlıklı oturumu Şekip
Karakaya yönetti. Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir 'in açış konuşmasını yaptığı panelde
Zeytin burnu Belediye Başkanı Adil Emecan, Küçük çekmece Belediye Başkanı Nurettin Şen,
Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk konuştular.
- 3-7 Nisan tarihleri arasında Side'de 270 kişinin katılımıyla "II. Türkiye Muhasebe ve
Denetim Sempozyumu" düzenlendi.
- 9 Nisan 1996'da Mecidiye köy Kültür Merkezi'nde Kurumlar Vergisi Beyanname
Düzenleme Semineri gerçekleştirildi. Oturumu SMMM Ziya Disanlı yönetti. Konuşmacılar:
Feridun Güngör (Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Abdullah
Şengül (İstanbul Defterdarlığı Ulaştırma Vergi Dairesi Müdürü), Ahmet Kavak YMM.
- 12 Nisan 1996'da Maslak 'ta Princes Otelde 6. Kuruluş Yılı Balomuz 600 civarında konuğun
katılımıyla düzenlendi.
ODA LOKALİ AÇILDI.
Tüm meslektaşlarımızın beğenisini kazanacağını umduğumuz Oda Lokalimiz Üst Zeren
Sokak No: 42 Levent adresinde açıldı
Lokalimizde fiyatlar benzerlerine göre oldukça indirimlidir. (Örneğin etli mönü -Alkol,soğuk
meze;meyve,tatlı 750.000.-TL aynı şekilde balıklı mönü 1.000.000.- TL'dir.)
Meslektaşlarımızın buluşup hoşça vakit geçirebileceği bir lokal olması dileğimizdir.

