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Saygın ve onurlu bir muhasebe mesleğini,
ancak ve ancak sizlerin mesleki kararlara ve
geleneklere sahip çıkmanızla inşa edebiliriz.
Yahya ARIKAN
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7. Olağan Genel Kurulumuzu büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Genel Kurulumuza ilgi
gösteren konuklara ve meslektaşlarıma içten teşekkür ediyorum.
Genel Kurul açış konuşmamda;
* Bağımlı çalışanların statü konumlarının sıkıntılarını,
* Stajyerlerin sorunlarını,
* Sınav sisteminin sıkıntılarını
* Bizlere yüklenen külfetin ne olduğunu,
* Vergi dairelerinde yaşadığımız sıkıntıların neler olduğunu,
* İşlerimizin çokluğundan tatil yapamadığımızı, dile getirmiştim.
Genel Kurul 'a katılan gruplar sorunların çözümü yerine, kişisel suçlamalar ve sorunları tekrar
etme yolunu seçmişlerdir.
Meslektaşlarımın sağduyulu olacaklarını,hesap-kitap insanı olduklarını ve sandıkta gereğini
yapacaklarını belirtmiştim. Nitekim oy kullanan 3200 civarında meslek mensubunun %60'ı
mevcut yönetime destek kararı vermiştir.
Seçilen oda organları adına gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki dönem hedeflerimizi başlıklarla sıralarsak;
* EĞİTİM
- Muhasebe enstitüsünün temellerinin atılması,
- Stajyerlerin zorunlu eğitime tabi tutulması,
- Spesifik konularda meslek içi eğitim kurslarının düzenlenmesi,
- Periyodik olarak sürdürülen sınavlara hazırlık kurslarının düzenlenmesi,
* SEMPOZYUM-PANEL-FORUM
- 3. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumunun düzenlenmesi,
- Değişik konularda panel ve forumların düzenlenmesi.

* DERGİ - BÜLTEN - BİLİMSEL KİTAPLAR
- Dergimizin bundan böyle "Mali Çözüm" adıyla yayın hayatına devam etmesi,
- Üyelerimize gönderdiğimiz bültenin yanı sıra stajyerlerimize de ayrı bir bültenin
gönderilmesi,
- Yeni bilimsel kitapların gönderilmesi,
- Çıkan yasaların yorumunu yapan süreli yayınların gönderilmesi.
* SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
- Geleneksel olarak sürdüğümüz Oda balosunun yapılması,
- Muhasebe müzik şöleninin yapılması,
- Meslek mensuplarımıza çeşitli kuruluşlardan iskonto ve indirimler sağlanması,
- Oda futbol takımının kurulması,
- Oda korosunun kurulması.
* DANIŞMA HATTI
Danışma hattı; faksla yazılı olarak sorduğunuz soruları cevaplamaktadır. Bugüne kadar
600'ün üstünde soru cevaplanmıştır. Bu hizmetimiz aralıksız olarak çalışmasına devam
edecektir.
* ÜLKE SORUNLARI ÇÖZÜM DOSYALARI
- Kayıt dışı ekonomi,
- Gümrük Birliği,
- Enflasyon,
- Özelleştirme,
- İşsizlik,
- Sosyal Güvenlik,
- Demokratikleşme,
- İnsan hakları,
- Güneydoğu
gibi hepimizi yakından ilgilendiren konularda raporlar hazırlanıp, kamuoyunun bilgisine
sunulması,
Hedeflerimizin bazılarının başlıklarını sundum. Detay çalışmalarımızı Danışma Meclisimizde
yapacağımız toplantılarda olgunlaşacaktır.
Değerli meslektaşlarım,
Bildiğimiz gibi TÜRMOB 'un seçimli Genel Kurul 'u l4-15 Eylül tarihinde yapılacaktır. Bu
Genel Kurul 'a yeni mesleki kararlar almak üzere gitmek istiyoruz. Yeni mesleki kararlar
alabilmek için de eski mesleki kararlara sahip çıkmamız gerekiyor.
Özellikle 1 no.lu mesleki karar üzerinde durmak istiyorum.
Bu mesleki karara kadar muhasebecinin profilini çizelim: Müşterisinden para toplayan,
topladığı paraları vergi dairesine, SSK'ya ve Bağ- Kur 'a yatıran meslek mensubu,
müşterisinin gözünde sadece tahsildar. Peki bu muhasebeci başka bir iş yapmaz mı? Nedir
bunlar?

- Faturaları tasnif edip, tekdüzen muhasebe sistemi genel tebliğlerine göre kayıtlara intikal
ettirir.
- KDV beyannamesi düzenler.
- Muhtasar beyannamesi düzenler.
- Bordro ve SSK bildirgeleri düzenler.
- İşe giriş ve çıkışları düzenler.
- Bilanço düzenler.
- Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamesi düzenler.
- 13 no.lu KDV beyannamesi düzenler.
- 13 no.lu Muhtasar beyannamesi düzenler.
- 249 no.lu tebliğe göre yıllık bildirimleri düzenler.
- Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, VUK' nu, KDV'si, SSK, Bağ-Kur, İş kanunu, Kambiyo,
İhracat, İthalat vs. gibi mevzuatla ilgili yayınları takip eder.
- Vergi ve SSK incelemelerine mükellef adına teftiş verir. Bunları çoğaltabiliriz
Peki bunları müşterilerimiz bilir mi? Para toplayıp yatırmaktan başka bir görüntüsü olmayan
meslek mensubunun yaptığı işleri bilmesi ve takdir etmesi mümkün mü?
Bu anlattığım işin bir yanı, diğer yanı ise paranın art niyetli olarak veya istenmeyen
nedenlerden dolayı ortadan kaybolması. Şunu çok iyi biliyoruz ki bazı meslek mensubu bu
tahsildarlık sayesinde haksız rekabet yapmakta. Şunu da çok iyi biliyoruz ki bazı meslek
mensuplarımızın tahsildarlık yüzünden ocağının sönmüş olduğudur. Bu konuya ilişkin bir
anımı anlatmak istiyorum: Yaklaşık bir yıl önce 50 yaşlarında bir meslek mensubu odama
gelmişti. Bu arkadaşım hüngür, hüngür ağlıyordu. Nedenini sordum. Nedeni ise yanındaki
elemanın evraklar üzerinde tahrifat yaparak 3 milyar lirayı zimmetine geçirip ortadan
kaybolması idi.
Evet değerli dostlarım, gelin bu kamburdan kurtulalım. Yapılacak iş çok basit; Ziraat Bankası,
Emlak Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi
Bankasında müşterimizin kendi adına bir hesap açtırması ve bir talimat yazısıyla vergisini,
sigortasını ödemesi.
Meslek mensuplarımızın üzerinden en büyük angarya olan tahsildarlık kalktığında;
mesleğimizi hem daha iyi icra edebileceğiz, hem de müşterilerimize bilgi aktarabilen, rapor
sunan ve geleceği hakkında yön veren yeni meslek mensubu profilini oluşturmuş olacağız.
Değerli meslektaşlarım,
Yazılarımda, açılış konuşmalarımda mesleğimizin İkinci kilometre taşı olarak tanımladığım
"Vergi Beyannamelerinin meslek men- suplarımızca imzalanma zorunluluğu" bildiğiniz
gibi Anayasa Mahkemesince iptal edilmek üzere Danıştay 4. Dairesince dava açılmıştı. Bu
dava muhasebecilerin lehine sonuçlandı. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını

açıklamasını beklemekteyiz. Bu karar yayınlandıktan sonra "Mükerrer 227'nin öyküsünü" ayrı
bir yazımda geniş bir şekilde anlatmaya çalışacağım.
Muhtemelen TÜRMOB' un seçimli Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı'nın hazırlayacağı
tebliğe ışık tutması açısından yeni bir mesleki kararı tartışacağız. Bu mesleki kararda,
beyannamelerin imzalanmasının teknik boyutu ve de uygunluk denetiminin meslek
mensuplarımıza yükleyeceği sorumluluğun boyutları yer alacaktır.
Değerli meslektaşlarım,
Bu dönemki hedeflerimizi yazımın başında başlıklarla sıralamıştım. Önem verdiğimiz bir
sorunun daha altını çizmek istiyoruz. "Vergi idaresinde, SSK'da bürokrasinin azaltılması ve
uygulama birliğinin sağlanması" sorunu.
Biz ilk adımı İstanbul Defterdarımız Sayın Alper KUŞ' la attık. İstanbul'da Vergi Daireleri
arasında aynı uygulamanın yapılması için işyeri açılışı, işyeri kapanışı ve Basım izin belgesi
hakkında sayın Defterdarımız 2 Mayıs 1996 tarihinde tüm vergi dairelerine bir iç genelge
göndermiştir. Bu genelgenin içeriği Odamızın 7. olağan Genel Kurulu kitapçığında ve 49
sayılı Oda bülteninde mevcuttur.
Bu uygulamalara da sahip çıkalım. Bürokrasinin azaltılması konusundaki önerilerimizi ilçe
temsilcilerimize ve Odamıza yazılı olarak iletebilirsiniz.
Sizlerden aldığımız güçle bu konunun üstüne kararlı bir şekilde yürüyeceğiz.
Saygın ve onurlu bir muhasebe mesleğini, ancak ve ancak sizlerin mesleki kararlara ve
geleneklere sahip çıkmanızla inşa edebiliriz.

BAŞLARKEN
YAYIN KURULU
Kültür, bir toplumda geçerli olan ve geçmişten süregelen her çeşit duygu, düşünce, yaşam,
sanat, düşün hatta politik anlayış biçimlerinin tümünü kapsar. Bir anlayışa göre ise kültür,
doğaya karşıt olan değerlerdir. İnsanlar kültürle gerekli araçları yaratarak doğaya egemen
olur. Bu anlayış daha sonra uygarlıkla özdeş bir anlam kazandı. Kısacası kültür ve uygarlık
artık aynı anlamı ifade eder.
Bir toplumda mevcut bilgiler, inançlar, sanat, ahlak, dil, hukuk, adalet, gelenek ve görenekler
ile kişinin toplum üyesi olarak edindiği daha başka yetenek ve alışkanlıklar kültür kavramı
içinde yer alır. Bu anlamda tüm toplumların sürekliliğini sağlayan faktörlerden biridir de
kültür.
2000 Yılına 4 kala kimi kişi ya da kurumlar dünyada olup bitenlere, yeni oluşum ve
gelişimlere hala kapalı kalmaya çalışıyor. Oysa üzerinde yaşadığımız topraklar bu dünyanın
bir parçası, bizler de birey olarak, toplum olarak dünya topraklarının bir parçasında
yaşayanlardan olduğumuzu unutarak hele hele kendimize hep düşman ya da düşmanlar
yaratarak yaşayamayız. Şimdiye kadar yaşadık ya da yaşadık sandık. Kimi insanlar ya da
güçler savaştan yana olsa da dünya, barışçı insan ve güçlerin güçlendiği, karşılıklı hoşgörü ve
sevginin hakim olduğu bir yöne gitmektedir.
Evet bizler de hoşgörü ve sevgiyi hiç ama hiç bırakmayı düşünmedik, düşünmüyoruz da.
Çünkü hoşgörü ve sevgi, umuttur, umut ise gelecektir.
İşte bu hoşgörü ve sevgi ile şimdiye dek 35 defa karşınıza çıktığımız İSMMMO Yayın
Organı, 36. sayı olarak bu defa "MALİ ÇÖZÜM" adı ile karşınıza çıkmakta, huzurunuza
gelmektedir. MALİ ÇÖZÜM hoşgörü ve sevgi ile sizlerden ilgi ve katkı beklemektedir.
MALİ ÇÖZÜM şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da önce ülke ve ülke sorunlarına
sonra da meslek ve mesleki sorunlara yer verecektir. Çünkü MALİ ÇÖZÜM ülkesini ve
meslek mensuplarını seviyor.
MALİ ÇÖZÜM, yeni yayın döneminde de her çeşit duygu, düşünce, yaşam, sanat, düşün ve
politik anlayışlara kısacası "Kültür"e yer verecektir. Bu kültür, muhasebenin de, vergiciliğin
de, sosyal güvenliğin de, denetimin de temel taşı olan bir kültür anlayışıdır.
Evet sizlerle olmadığımız dönem içinde, Odamızın 7. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.
18 Mayıs 1996 tarihinde The Marmara Oteli salonunda görüşmeler, I9 Mayıs 1996 tarihinde
ise Maçka Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde seçimler yapıldı.
Seçimlerde geçen dönemlerde olduğu gibi gene üç grup katılarak mesleğin daha iyiye ve daha
güzele gitmesi, var olan sorunların çözüme kavuşturulması için alabildiğine yarıştılar. Bu
yarış salt Genel Kurul 'a değil aynı zamanda mesleğe de heyecan getirdi, ivme kattı.
Tartışmalar seviyeli, eleştiriler ise genel olarak yapıcı idi. Üç grubun yarıştığı seçimde Yahya
ARIKAN başkanlığındaki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği 1.913 oy alarak 4. defa

Oda Yönetimine seçildi. Aziz BABUŞÇU başkanlığındaki Meslekte Birlik Grubu 806, Şükrü
ŞENALP başkanlığındaki Demokratik Platform Grubu 476 oy aldılar.
Evet, 3195 üyenin oy kullandığı Genel Kurul' da meslek adına neler konuşuldu, neler oldu
diye merak edenler olmuştur. Doğrusu da merak etmiş olmalısınız.
İşte konuşmaların kısa özeti:
Demokratik Platform, Yahya Arıkan ve ekibini "Oda Ağalığı" yapmakta suçlarken, Meslekte
Birlik Grubu yönetimin "Pipocu" ve "Balocu" olduğunu iddia ettiler. Yahya Arıkan ise bu
sözlere "Arkadaşlar laf edelim, edelim de yarın birbirimizin yüzüne bakacak laf edelim" dedi.
Divan Başkanlığını Yücel Akdemir 'in yaptığı Divan' da Muammer Keskin, Mustafa Tunç ve
Mustafa Coşkun üye olarak görev aldılar. Divanın oluşmasından sonra açılış konuşması yapan
Yahya Arıkan Oda faaliyetleri hakkında bilgi vererek "Meslek yasasının yürürlüğe
girmesinden bu yana 6 yıl oldu. 6 yılda önemli mesafeler elde edildi. Bunlar, tek düzen
uygulama tebliği, vergi beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanma zorunluluğu,
meslek mensuplarının emanet usulü para toplayıp yatırmasını yasaklayan mesleki karar,
ortaklar mesleki kararı... Bunlar yeterli midir? Hayır, eksikliklerimizin neler olduğunu çok iyi
biliyoruz.
Bu sorunların çözümünde, mücadele yollarında netleşmemiz gerekiyor. Eleştiri yaparken
insaf ölçüsünü aşmadan, birbirimizi yıpratmadan yapmakta yarar vardır." şeklinde konuştu.
"Bir kısım sorunlarımızın çözümü yasa değişikliklerinden geçmektedir" diyen Yahya Arıkan
"İşte bu konuda zorluklar var. Meclis' ten yasalar çok kolay geçmiyor. Bu sıkıntı sadece
bizlerde değil; avukatlarda, mimarlarda, mühendislerde, doktorlarda da var. Meclisin yaklaşık
1/3'ü hukukçulardan olmasına rağmen, avukatlar iki yıldır sorunlarını çözecek bir yasa
tasarısını kabul ettiremiyorlar. Bu anlamda Meclis' in yapısını iyi tahlil ederek, mücadele
yollarını da buna göre belirleyelim." dedi.
Bir kısım sorunların çözümünün ise yönetmelik değişikliğinden geçtiğini belirten Arıkan, bu
konuda sabır gerektiğini belirterek bakanlık bürokrasisinde işlemin hızlı yürümediğine dikkat
çekti.
Arıkan "Bir taraftan her türlü mücadele yöntemini denerken, diğer taraftan bürokraside
işlerimizi çözebilmek için sabır gerekiyor, diyalog gerekiyor.
Bu diyalogun yararlarını da gördük.
* 1994 takvim yılına ait ek mali tabloların verilme süresinin uzatılmasını,
* Tüm ülkede uygulamaya başlanılan tek vergi numarası için kimlik bildiriminin süresinin
uzatılmasını,
* 51 no.lu KDV tebliği, 2 no.lu KDV beyannamesinin düzenlenmesindeki liste esasının
getirilmesini,

* Ek mali tabloların düzenleme hadleri 1995 yılı için aktif toplamı 25 milyardan 200 milyara
ve satış hasılatı 50 milyardan 500 milyara yükseltilmesini,
* VUK 249 sayılı tebliğ ile getirilen yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi bil- dirimlerinin
sürelerinin uzatılmasını hep diyalogla sağladık" şeklinde konuştu.
Yine bir kısım kararların ise çözümünün mesleki kararlardan geçmekte olduğunu belirten
Arıkan meslek mensuplarını mesleki kararlara sahip çıkmaya çağırdı.
Meslek mücadelesi için çalıştıklarını belirten Arıkan, işletme yönetim merkezleri ve esnaf
odalarının kendi bünyelerinde muhasebe büroları oluşturmasına izin vermediklerini söyledi.
"Biz bir siyasi parti değiliz. Kendimizi bir siyasi partinin yerine koyarak veya bir siyasi
partinin uzantısı olarak çalışmalarımızı sürdüremeyiz" diyen Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü:
"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, insan
hakları, güneydoğu gibi konular hepsi elbette bizleri ilgilendirmektedir. Bu konularda da
çözüm önerileri hazırlamak sivil toptum örgütleri ile bir arada olmak başlıca görevimiz
olmalıdır."
Mevcut Oda yönetimi olarak vaat ettiklerinin büyük bölümünü yerine getirdiklerini belirten
Arıkan yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetledi: "6 yılda Odamız kurumsallaşma ile ilgili
önemli adımlar atmıştır. 10 panel, 2 uluslararası muhasebe sempozyumu, 5 forum, 32
seminer düzenledik. Mülkü bize ait olan Oda İdare Binasını, Danışma Meclisi Toplantı
Salonunu, TESMER Eğitim Merkezini, Anadolu ve Sur ötesi hizmet birimini, kütüphane ve
lokali hizmete sunduk. Ayrıca robot santrali kurduk, otomasyon yatırımını yaptık ve danışma
hatlarını başlattık."
Ekonominin kötüye gittiğini de vurgulayan Arıkan, konuşmasının son bölümünde ekonomi ile
ilgili talepleri ise şöyle sıraladı:
"Vergi yasaları azaltılarak sadeleştirilmelidir.
* Her türlü giderlerin indirim esası kabul edilmelidir.
* Belge düzeninin en büyük engeli olan götürü vergi esası kaldırılmalıdır.
* Vergi oranları düşürülmeli ve vergi dilimleri genişletilmelidir.
* Hayat standardı esası mutlaka kaldırılmalıdır.
* Sigortasız çalışanların engellenmesi için sigorta primleri düşürülmeli, fonlar kaldırılmalıdır.
* Sosyal güvenlikte tek çatı oluşturulmalıdır.
* Rant gelirleri mutlaka vergilendirilmelidir.
* Muhasebeci ve mali müşavirlerin yetki ve sorumluluklarına "denetim" olgusunu gündemde
tutacak yeni işlevler yüklenmelidir. Bunun için anonim şirketlerin ve kooperatiflerin meslek
mensubu tarafından denetiminin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır"

Daha sonra konu olan TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa Özyürek Türkiye'nin uzun süredir
siyasi istikrar arayışı içinde olduğunu belirterek "istikrar sağlayacağı umuduyla gidilen 24
Aralık 1995 seçimlerinden istikrarsızlık çıkmıştır. Siyasi yapı dağılmış, merkez sağ ve merkez
sol oyları azalmış, radikal partilerin oyları artmıştır. Seçimlerden sonra kamuoyunun istemi
doğrultusunda ANAP-DYP Koalisyon Azınlık Hükümeti kurulmuştur. DSP'nin çekimser
desteği ile TBMM'den güvenoyu alan ANA- YOL hükümetinin birikmiş sorunlara hızla el
atması bekleniyordu. Ancak koalisyonu oluşturan partiler önce kadroların bölüşülmesinde
anlaşmazlığa düştüler. Arkasından yolsuzluklarla ilgili önergeler ANAYOL hükümetini yol
ayrımına getirdi. Amacım, dinlemekten bıktığımız partiler arası kavgayı anlatmak değil.
Ancak istiyoruz ki, hükümet çalışsın, üstüne düşen görevleri yapsın. Temel sorunlara biran
önce el atsın" dedi.
Özyürek sözlerini şöyle sürdürdü: "İstiyoruz ki yıllardır devam eden, binlerce insanın
ölümüne neden olan zaman zaman iç savaşa dönüşen Güneydoğu 'daki teröre son verilsin.
Adıyla söylersek, Kürt sorununa kalıcı bir çözüm bulunsun. İnsanların kardeşliği ve eşitliği
temeline dayalı iç barış sağlanamazsa ekonomik sorunları çözemeyiz. Enflasyonu kontrol
altına alamayız. Bütçe açıklarını kapatamayız. İstiyoruz ki, Türkiye, demokrasinin tüm kurum
ve kurulları ile işlediği bir ülke olsun. Özgürlüklerin, özellikle düşüne, ifade ve örgütlenme
özgürlüğünün önündeki yasal ve fiili engeller kaldırılsın. Yaşar Kemal gibi uluslararası
şöhreti olan bir yazarımız yazdığı yazı nedeniyle yargılanmasın. Elbette diğer yazar ve
düşünürlerimiz de yazdıkları, konuştukları için yargılanmasın. Kısaca düşünce, suç olmaktan
çıkarılsın. Anayasa 'dan başlayarak mevzuatımızdaki anti demokratik hükümler ayıklansın."
"Mali sorunlarımıza köklü çözümler bulunmasını istiyoruz. 1996 bütçesi 918 trilyonluk açıkla
yasalaşmıştır. Yıl sonunda bu açığın katrilyonu aşacağı tahmin ediliyor. Yatırımların bütçe
içindeki payı % 6'dan ibarettir.
Buna karşılık faiz ödemelerinin payı % 40 dolayındadır." diyen Özyürek yapılması
gerekenleri şöyle sıraladı:
"Böyle bir bütçe ile yatırım yapmak, çalışanların durumunu iyileştirmek mümkün değil. Onun
için harcamalarla ilgili bir gider reformunun, gelirlerle ilgili bir vergi reformunun bir an önce
gerçekleşmesini istiyoruz. Vergi sistemimiz içinden çıkılmaz, adaletsiz bir hale gelmiştir.
Vergi reformunun önemli bir unsuru da, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin etkin bir şekilde vergi denetiminde yer almasıdır.
Vergi beyannameleri mutlaka bu meslek mensuplarının süzgecinden geçmelidir.
3568 Sayılı Meslek Yasamız, 6 yıllık uygulamada ortaya çıkan eksiklikler giderilecek şekilde
değiştirilmelidir. Sınavsız Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli
Mali Müşavirlik Ruhsatı alma olanağı kaldırılmalı, Yasa da yer alan antidemokratik hükümler
kaldırılmalıdır. Sürekli mesleki eğitim zorunlu hale getirilmeli. Staj-Sınav konuları yeniden
düzenlenmelidir."
Meslek camiasının önündeki engelleri ortadan kaldıracaklarını belirten Mustafa Özyürek,
seçimlere katılan grupların bildirgelerinde fazla farklılık olmadığını belirterek "Tüm gruplar

meslek camiası için aynı düşünüyor. Böyle bir uzlaşmadan büyük mutluluk duydum."
şeklinde konuştu.
Genel Kurul' a katılan Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Osman Arıoğlu' da "Muhasebecilerle
ilgili çok önemli düzenlemeleri 1995 yılından beri yapıyoruz. Maliye, muhasebecilere önem
veriyor." dedi. Arıoğlu kayıt dışı ekonominin önlenmesi için çeşitli önlemler alınsa da asıl
görevin meslek mensuplarına düştüğünü söyledi. Vergi gelirlerinin arttırılması gerektiğini
söyleyen Arıoğlu bu konuda meslek mensuplarından destek istedi.
Ankara SMMMO Başkanı Mehmet Çelik ise yaptığı konuşmada genel kurullara Maliye
Bakanlığı'nın ilgisizliğinden yakınarak "Eğer bugün burada Terziler Odası Genel Kurulu
yapılsaydı Başbakan da katılırdı." dedi. Çelik hangi hükümet gelirse gelsin başıboşluğa bir
çözüm bulmak zorunda olduğunu da dile getirdi.
Genel Kurul' da konuşma yapan İzmir SMMMO Başkanı Necmettin Keleş ise konuşmasında
mesleğin geleceği ve sürekliliği olduğunu belirterek "mesleğimize olan ihtiyaç devamlı var
olacaktır. Bu nedenle meslektaşlarımızın, mesleklerine ve geleceklerine sahip çıkacaklarına
inanıyorum" dedi.
Türkiye'nin gündeminin tıkandığını söyleyerek sözlerine başlayan TÜR-MOB Başkan
Yardımcısı Masum Türker örtülü ödeneğin bir muhasebeci tarafından desteklenmesi
gerektiğini söyledi. Mesleki bağımsızlığın şart olduğunu söyleyen Masum Türker mesleki
özgürlüğün de sağlanması gerektiğini belirtti.
Mesleğin kendi kendini yönetmesinin şart olduğunu söyleyen Türker bunun da mesleki
kararlara sahip çıkmayla sağlanacağını açıkladı. "Nereden Buldun Yasası" nın altyapısının
oluşturulması gerektiğini de söyleyen Türker "Seçimlere katılan 3 grubun üçünün de
önderliğine sahip çıkalım" diyerek sözlerini tamamladı.
Genel Kurul' da daha sonra İSMMMO Sekreteri Nail Sanlı çalışma raporunu, İSMMMO
Saymanı Numan Sağ bütçeyi, Denetleme Kurulu Baş- kanı Metin Başer ise Denetleme Kurulu
raporunu okudu. Genel Kurul' da raporların okunmasının ardından gruplar adına konuşmalara
geçildi.
İlk sözü alan Meslekte Birlik Grubu adayı Aziz Babuşçu "Mevcut yönetimin iddiasına
rağmen, bu genel kurulların çâğdaş, demokratik ve katılımcı olduğu söylenemez. Şimdiye
kadar hiçbir kazanım sağlanamamıştır. Var olan ve kazanım olarak götürülen şeyler de
değişimlerin ve mesleğin dinamiklerinden kaynaklanan zorunlu sonuçlarıdır." dedi.
"Demokratik oyunu bugüne kadar ki arkadaşlar şimdiye kadar iyi oynadılar" diyen Babuşçu,
"Meslekte Birlik Grubu'na karşı bir korkutma operasyonu var. RP'ye karşı birleşin... Bu ne
demektir. Biz 13.000 üyenin içinde üye değil miyiz? Niye panik yaşıyorsunuz? Bu anlayış
terk edilmeli. Meslek ve meslektaş adına bir şeyler üretilecekse hep beraber yapacağız. Bu
ülkenin problemlerini hep birlikte yaşıyoruz. Bizi utanmadan tahkir ediyorsunuz. Bu korkunç
bir şey." dedi. "Biz karalama edebiyatı yapmadık" diyen Babuşçu verilen vaatlere rağmen 6
yılda hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Mesleğin Maliye vesayetinden kurtarılmasının şart
olduğunu söyleyen Babuşçu RP geliyor sendromu nun bırakılması gerektiğini söyledi. Bölücü

mantığın ve kutuplaşmanın oda Genel Kurul' una yansıtılmaması gerektiğini belirten Babuşçu
"ithamlarla, karalamalarla insanlar töhmet al- tında bırakılmamalıdır." dedi.
Demokratik Platform adına konuşan MMMB Derneği Başkanı Gültekin Bekar ise mesleğin
hak ettiği yere gelmesi için yetki alınmasını, yetkiye bağlı olarak sorumluluk duyulmasını ve
bağımsız meslek örgütlerinin yaratılması gerektiğini söyledi. Mesleğin ruhsatlı muhasebeciler
tarafından yapılmasının şart olduğunu söyleyen Bekar "meslek böylece kimlik ve kişilik
kazanır." dedi. 18 No.lu tebliğin mesleğe büyük bir darbe vurduğunu söyleyen Bekar bu
tebliğin YMM' lere rant yaratmaya yönelik olduğunu belirtti. Bekar SM ve SMMM' lerin
sadece 2. sınıf defterlere muhtaç kalacağını belirterek bu tebliğin ortadan kaldırılması
gerektiğini söyledi.
Bekar, kaçak muhasebecilik engellenmeden emanet para makbuzu uygulamasının
kaldırılmasının anlam ifade etmeyeceğini dile getirdi. Bekar, Maliye ve sayesinden kurtulmak
gerektiğini de sözlerine ekledi.
ÇDMB adına söz alan ÇDMB Grup Başkanı Hasan Ildır, her iki grubun da hayalci olduğunu
belirterek "Ülkemizin ekonomik ve siyasi yapısını iyi tahlil edersek mesleki sorunların
çözümüne de o kadar gerçekçi yaklaşırız. Bu yapıyı yeteri kadar gerçekçi değerlendiremezsek
meslektaşlarımıza hayalden öte bir şey veremeyiz." dedi. Türkiye'deki ekonomik
yapılanmanın çarpıklıklarını anlatan Ildır "Artık köşe dönücüler el üstünde tutuluyor. Devlet
ihaleleri mafya usulüyle yapılıyor" dedi.
Ildır, Gültekin Bekar 'ın MMMB 'yi 2 yıldır boşuna işgal ettiğini savunarak "ÇDMB İstanbul
Odası'nı boşuna işgal etmiyor. Neyi vaad ettiysek gerçekleştirdik. Mükerrer 227'yi Meclis' ten
biz geçirdik" dedi. Meslekte Birlik Grubu'nun sivil örgütleri ele geçirme planı yaptığını da
anlatan Ildır "Biz bu oyunu bozacağız" şeklinde konuştu.
Daha sonra ÇDMB adına konuşan Kadir Çingil ÇDMB' nin verdiği vaatlerine sadık kalarak
vaatlerini adım adım gerçekleştirdiklerini belirterek grupların birbirine tahammül etmesi
gerektiğini söyledi.
Çingil, mesleğin saygın meslek olmasının herkesin dileği olduğunu belirterek "Oda
faaliyetlerine katılmadan eleştirmeye hakkım yok" şeklinde konuştu.
Meslekte Birlik Grubu adına söz alan Vedat Demiröz ise mükerrer 227. maddeyi
engelleyenlerin çıkar grupları olduğunu ve grupların da çağdaş demokrat unvanlı insanlar
olmasını eleştirdi. Demokratik Platform adına konuşan MMMB kurucu başkanlarından
Turgut Arığ ise "Hiç düşündünüz mü geçmiş yönetimin disiplin, denetim kurulu üyeleri neden
muhalefeti des- tekliyorlar?" diye sordu. Odanın bütçesini de eleştiren Arığ toplam aidatların
içki masalarında harcandığını belirterek "Bilançoda kayıtların tutmadığını" söyledi.
ÇOMB adına konuşan Ziya Disanlı da yaptığı konuşmada Genel Kurul a katılımın yüksek
olmasının sevindirici olduğunu belirterek "mesleğin kurumsallaşması gerektiğini söyledi.
Disanlı Devletin katkısı olmamasına rağmen kurumsallaşma ve eğitim konusunda önemli

adımlar atıldığını belirtti. Muhasebecilerin ülke sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini
belirten Disanlı, Demokratik Platform üyelerine de seslenerek destek istedi.
Meslekte Birlik adına konuşan Mustafa Öcalan da meslek ve meslektaşın hak ettiği yere
gelemediğini belirterek "3568 sayılı yasanın tek amacı, vergi gelirlerini artırmaktır. Bu
sistem YMM' lik üzerine kurulmuştur" dedi. Yasa çıkalı 7 yıl olduğunu belirten Öcalan bu
yasanın şimdiye kadar hiçbir kelimesinin değiştirilmediğini söyledi. Mevcut yönetimin
kurmuş olduğu ağalık düzeninin devamını sağlamak için çalıştığını belirten Öcalan
"Kendilerini mesleğin ve meslektaşın üzerinde gören bu pipocu ve balocu sözüm ona çağdaş
ve demokrat arkadaşlar sayesinde meslekte bölücülük hakim olmuş, ayırımcılık, Oda 'ya
taşınmıştır". şeklinde konuştu.
Demokratik Platform adına konuşan Hamdi Balcı' da "Bize gelen bilgilere göre kayıtları
yaparız, devlet de bundan yararlanır." diyerek şunları söyledi: "Mesleki bağımsızlığı
sağlamalıyız. Her denileni tebliğ edersek ye- terli başarı sağlayamayız."
Meslekte Birlik' in geçen yılki adayı Ebubekir Taşyürek ise mesleğin sorunlarla dolu bir
meslek olduğunu belirterek ülkedeki genel idaresizlikten mesleğin de nasibini aldığını
söyledi. Taşyürek Meslekte Birlik Grubu'nun yetersizliklere rağmen rüştünü ispat ettiğini
sözlerine ekledi.
Erhan Zafer Akgüç de konuşmasında Oda ağalığı eleştirisine karşı çıkarak "Bunu hakaret
olarak görüyoruz. Arkadaşlar sözlerini sarf ederken dikkat etmelilerdir." dedi.
Daha sonra söz alan İSMMMO Saymanı Numan Sağ, Turgut Arının eleştirilerini
yanıtlayarak, Arının bilanço konusunda yaptığı hesabın yanlış olduğunu söyledi. Numan Sağ'
ın konuşmasının ardından Yahya Arıkan eleştirileri yanıtladı. Arıkan Genel Kurul' un ilk
gününe 1418 kişinin katıldığını belirterek "Biz eleştiriye hazırız. Ama şu ana kadar ki
arkadaşlar hiç yüzleri kızarmadan eleştiri yaptılar. Mükerrer 227. madde çıktığında 10'larca
toplantı yaptık. Maliye Bakanlığı'ndan emir almıyoruz. Biz tüm görüşlerimizi meslek
mensuplarından alıyor, o doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Çalışma raporunda bizim
hayat hikayemiz yok. Bu kitapçıkta hem mesleki sorunları hem ülke sorunlarını dile getirdik.
Lütfen Odamızı yakından takip edin. Bugüne kadar her konuda duyarlı olduk. Hep eleştiriler
yapıldı. Ama hiç çözüm yolu ortaya konmadı." şeklinde konuştu.
Meslek mensupları arasında hiçbir ayırım yapmadıklarını belirten Arıkan "Tüm
çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık" dedi. Mesleki kararlara sahip çıkmanın şart olduğunu
belirten Arıkan "Ortada, meslek mensuplarını tahsildarlıktan kurtaran mesleki karar ile
ortaklar mesleki kararı var. Gelin bunlara sahip çıkalım. Eleştirmek yerine yapıcı olalım.
Yaptıklarımız or- tada. Kararlarımızı alırken 12500 meslek mensubu üzerine yaptık." şeklinde
konuştu. "Biz mesleki saygınlığa tarafız" diyen Arıkan "Umut dağıtmıyoruz. Biz buraya
Maliye Bakanlığı'nın ataması ile gelmedik. Seçimlerle gümbür gümbür geldik, yarın da
gümbür gümbür yolumuza devam edeceğiz" diye sözlerini tamamladı.

Genel Kurul 'un dilek ve temenniler bölümünde söz alan Demokratik Platform sözcüsü Şükrü
Şenalp ise mesleğe temel yaklaşımın, muhasebeci ve muhasebe deneticisi şeklinde olması
gerektiğini belirtti. "İstatistik memuru olmak istemiyoruz." diyen Şenalp 249 no.lu tebliğin bir
angarya olduğu ve kaldırılması gerektiğini söyledi. Mevcut yönetimde ve Odalar Birliğinde
mesleğe yabancılaşma olduğunu belirten Şenalp, mesleğe yabancılaşmamış insanlara oy
verilmesi gerektiğini söyledi.

MENKUL SERMAYE İRATLARINA
İNDİRİM ORANI UYGULAMASI
Dr. Veysi SEVİĞ
YMM
Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 39/5. maddesi hükmü gereği olarak yıllık beyanname ile
beyanı gereken ve aynı yasanın 75. maddesinin ikinci fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı
bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarının indirim oranının uygulanması suretiyle
bulunacak kısmı 31.12.1999 tarihine kadar Gelir Vergisi'nden bağışık tutulmuştur.
İndirim oranı Vergi Usul Yasası hükümlerine göre o yıl için belirlenecek olan yeniden
değerleme oranının son on iki aylık dönemde (1) yıl vadeli devlet tahvili için uygulanan
ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından saptanacaktır.
Ticari işletmeye dahil olan bu tür gelirlere, yasal düzenleme gereği in- dirim oranı
uygulanması olanağı yoktur. Başka bir anlatımla söz konusu gelirlerin bir ticari işletme
tarafından elde edilmesi halinde, bu gelirlerin tamamı işletme dönem kazancına dahil edilerek
vergilendirilmektedir.
Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 39/5. maddesi kapsamında olan ve 31.12.1999 tarihine kadar
indirim oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak kısmın beyanı öngörülen menkul sermaye
iradı niteliğindeki gelirler şunlardır:
- Her nevi tahvil faizleri ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı
İdaresi tarafından çıkartılan (ihraç edilen) menkul kıymetlerden elde edilen gelirler.
Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin ifası
sırasında kur veya değer artışından ortaya çıkan farklar da mevcut yasal düzenleme uyarınca
menkul sermaye iradı sayılmaktadır.
- Adi, imtiyazlı, rehinli senetli alacaklarla, cari hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu
tüzel kişiliklerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizlerde dahil
olmak üzere her nevi alacak faizleri.
Ancak ticari işletmeye dahil olup, ticari faaliyetten kaynaklanan alacaklar için yürütülen
faizler ticari kazancın bir unsuru olarak kabul ve beyan edilmektedir.
- Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan
vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler ile bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı
olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan
paralara sağladıkları gelirler de dahil olmak üzere mevduat faizleri.

- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı
ödenen kar payları ve özel finans kurumları tarafından kar ve zarara katılma hesabı
karşılığında ödenen kar payları.
-Tahvil, Hazine bonosu, Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından çıkartılan
menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden Çıkartılması
karşılığında sağlanan menfaatlere,
indirim oranı uygulanacaktı
Söz konusu gelirlerin vergi tevkifatına konu olması halinde bu gelirleri elde edenler, ihtiyari
toplama haddi üzerinde kalan gelirleri için beyanda bulunacaklardır.
Gelir Vergisi Yasasının 39/7. maddesi hükmü uyarınca söz konusu gelirlerin 1.1.1997
tarihinden itibaren elde edilmesi halinde indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısmı
beyana tabi olacak, bu beyanın yapılabilmesi için söz konusu kısmın o yıl için belirlenen
ihtiyari toplama miktarını aşması gerekecektir.
1997 yılında elde edilen gelirler 1998 yılının Mart ayında beyan edilecektir. 1997 yılı için
uygulanacak indirim oranı o yılın ekonomik koşullarına göre belirlenecektir.
Anayasanın 73. maddesinde "Herkes, kamu gelirlerini karşılamak üzere mali gücüne göre
vergi ödemekle yükümlüdür buyruğu yer almaktadır. Gelir Vergisi Yasası'nın 39/5.
maddesinde yer alan "indirim oranı" söz konusu gelirlerin enflasyondan arındırılmış kısmını
vergilendirmeye yöneliktir.
İndirim oranı ile enflasyondan arındırılmış miktarlarının beyanını zorunlu hale getiren yasa
maddesi Gelir Vergisi Yasası'nın 75. maddesinde yer alan menkul kıymetlerin tamamını
kapsamaktadır.

SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN VERGİ KANUNLARI
KARŞISINDAKİ DURUMU
Yrd. Doç. Dr Mustafa İME
M.Ü. İkt. ld.Bil.Fak. Öğretim Üyesi
1.1. Vergi Usul Kanunu
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri 1163 sayılı Koop. K.'na tabi olmalarına rağmen bir işyeri
olduklarından VUK. hükümlerine de tabidirler.
Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin VUK.'na göre mükellefiyet ve sorumluluklarını
değerlendirirken bu kanunun bütün hükümlerini incelemek gerekir. Ancak bütün maddeleri
incelemek burada mümkün olmadığından uygulamada en çok karşılaşılan hükümler
açıklanacaktır.
VUK' nun 8. maddesine göre sanayi sitesi yapı kooperatifleri mükellef ve vergi
sorumlusudurlar. Mükellef, vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan gerçek veya
tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı
muhatap olan kişidir.
Tüzel kişilerin mükellef ve vergi sorumlusu olmaları nedeniyle bunlara düşen ödevler kanuni
temsilcileri tarafından yerine getirilir (md. 10).
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye
mecburdurlar. Verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri
yerine getirmekten sorumludurlar (md. 1 1 ).
VUK.'nun 13. maddesindeki mücbir sebepler ile 14, 15, 17 ve 18. maddelerinde yer alan
kanuni ve idari süreler ile ilgili hükümler sanayi sitesi yapı kooperatifleri için de geçerlidir.
Vergi idaresi tarafından tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni
temsilcilerine yapılır (md. 94). Sanayi sitesi yapı kooperatiflerini temsile yetkili organ
yönetim kuruludur. Vergi idaresi ile ilgili işlemleri yönetim kurulu yürütür.
VUK ve diğer kanunlara göre defter tutmak ve bunları istendiği zaman ibraz etmek
mecburiyetinde olan sanayi sitesi yapı kooperatifleri, vergi incelemesine tabidirler (md. 137).
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri vergi dairesi veya yetkili kişiler ta- rafından istenen bilgileri
vermek zorundadırlar (md. 148, 149).
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri ise başlamayı vergi dairesine bildirmek zorundadırlar (md.
153). Bu bildirim ise başlamadan önce yapılmalıdır. Adres değişikliği (md. 157), iş değişikliği
(md. 158), işletmedeki değişiklik (md. 159) ve işi bırakma (md. 160), bildirimleri de vergi
dairesine yapılmalıdır. Bu bildirimlerde süre işin bırakıldığı veya değişikliğin olduğu tarihten
itibaren bir aydır.
Kanunun 168, 169 ve 170. maddelerinde yer alan bildirmelerde süre ve şekil ile ilgili
hükümler sanayi sitesi yapı kooperatifleri için de geçerlidir.
Bu kooperatifler defter tutmanın genel esaslarına uymak zorundadırlar (md. 171, 172, 174,
175).
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri defter tutma bakımından birinci sınıf tüccardırlar ve bilanço
esasına göre defter tutmak zorundadırlar (md.176, 177).
Bu nedenle bilanço esasına göre defter tutmanın bütün hükümlerine uymalıdırlar (md. 182192).

Defterlerin tutulmasında kanunda belirtilen kayıt düzenine uymak gerekir (md. 215-219).
Tutulması zorunlu olan defterler kanunda belirtilen süre içinde tasdik ettirilmelidir (md. 220226).
Bütün işletmelerde olduğu gibi konut veya işyeri yapı kooperatiflerinde de muhasebe çok
önemli yer tutar. Hatta kooperatifler için muhasebenin önemi, diğer işletmelerden daha
fazladır.
Şöyle ki; diğer işletmelerde (gerçek kişiler ile şahıs ve sermaye şirketlerinde) muhasebenin
gereği gibi tutulmamış olmasının yaptırımı daha çok hukuki (parasal) olduğu halde
kooperatiflerde hem hukuki (TTK. 336) hem cezaidir.
İşte bu nedenledir ki 1163 sayılı yasanın 89. maddesine istinaden kooperatiflerin ve üst
kuruluşlarının muhasebe usulleri ve zorunlu olarak tutacakları defterler VUK.nun bu
hususlarla ilgili hükümleri saklı olmak üzere Ticaret Bakanlığı'nca belirteceği hüküm altına
alınmıştır.
Hemen hemen kooperatiflere ait bütün şikayet ve davalar kooperatif muhasebe kayıtları
doğrultusunda çözümlendiğinden muhasebeye gerekli önemi vermek ve özeni göstermek
gerekir. (TTK. 336).
Kooperatifler muhasebesinde VUK. ile TTK ile birlikte Ticaret Bakanlığı'nca yürürlüğe
konulan muhasebe yönetmeliği ve 01/01/1994 tarihinde yürürlüğe giren muhasebe usul ve
esaslarına uymak zorundadırlar. Bu nedenle kooperatif ve üst kuruluşlarına ait yönetmelik ile
muhasebe usul ve esaslarına ait 1 sıra No' lu tebliğe ekte yer verilmiştir. Kooperatif
muhasebesi ile ilgili hesap planı hazırlanması ve uygulamada her ne kadar, Maliye ve
Gümrük Bakanlığı'nın 1 Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği'ndeki usul ve esaslara
uyulması zorunluluk haline gelmişse de, Ticaret Bakanlığı'nca kooperatifler için daha önce
hazırlanmış Muhasebe Yönetmeliğindeki esasların da birlikte alınmasının yararı ortadadır.
Bilindiği gibi konut yapı kooperatiflerinde kooperatif amacını gerçekleştirdiği zaman
kooperatif dağılmaktadır. Bu nedenle, sonuç hesabı bir maliyet unsuru olarak inşaata eklenir
veya inşaattan çıkarılarak hesap kapatılır. Yalnız bu işlem her yıl sonu değil, kesin inşaat
maliyetlerinin çıkarılıp ortaklara dağıtılması aşamasında yapılır. Eğer, her yıl sonunda bu
hesap kapatılarak inşaat hesabına atılırsa, tabii ki gene sonuç değişmez. Yani inşaat maliyeti
aynı çıkar. Yalnız, muhasebenin açıklık ilkesine uyulmamış olunur. Bu uygulama ile eğer
gelir-gider hesabı ayrıca ve sağlıklı olarak hazırlanmıyorsa, ortakların ve ilgili makamların
bilançoya bakarak inşaat hesabındaki rakamın ne kadarının doğru olan inşaat harcamaları, ne
kadarının gelir - gider farkı olduğunu bilme olanağı yoktur. Bunun için, her yıl sonunun sonuç
hesaplarına ayrı ayrı bakmak gerekir.
Ayrıca, bütçenin üstünde bir harcamanın olup olmadığını görmek için de gene inşaat süresine
gelir-gider farkı hesabının kapatılmadan devam etmesinde yarar vardır.
Yapı kooperatiflerinde kooperatif amacına ulaşıncaya kadar, yani kurayı çekip konutların
ortaklara devrini temin edinceye kadar, kooperatifin gelir ve gider özelliği taşıyan bütün
harcama ve tahsilatları gelir-gider farkı hesabında izlenir. Bu hesap, kesin inşaat maliyetleri
çıkarılırken kapatılır. Yani inşaat hesabına aktarılır. (Gelir fazlalılığı varsa inşaat hesabından
düşülür, gider fazlalılığı varsa inşaat hesabına eklenir.)
Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri ile toplu işyeri yapı kooperatifleri işyerleri ortaklara
ana sözleşme hükümleri içinde devredildikten sonra da devam ettiklerinden, işyeri maliyetleri
çıkarılırken gelir-gider farkı bir maliyet kalemi olarak dikkate alınıp kapatılır.
Site ve işyerleri faaliyete geçtikten sonra gelir-gider farkı hesabının ne şekilde bir işleme tabi
tutulacağı ana sözleşmede açıkça yazılı olduğundan bu doğrultuda işlem yapılır.

Devamlı göz önünde tutulması gereken konu, yapı kooperatifleri kar amacıyla faaliyet
gösteren kuruluşlar değildir. Bu nedenle gelir-gider farkı hesabını kar-zarar hesabı gibi
değerlendirmek söz konusu olamaz.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri yaptıkları ve yaptırdıkları işler için fatura, gider pusulası vb.
belgeler ve ödedikleri ücretler için ücret bordrosu düzenlemek zorundadırlar (md. 232, 234,
238).
İlgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza
edilmelidir (md. 253). Bu defter ve belgeler muhafaza süresi içinde yetkili kişi veya
makamların isteği üzerine inceleme için ibraz edilmek zorundadır (md. 256).
VUK.'da yer alan ceza hükümleri sanayi sitesi yapı kooperatifleri için de geçerlidir.
1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu
Kooperatifler, kar amacı güden ticaret şirketlerinden farklı bir yapıya sahip olmakla birlikte,
vergi hukuku bakımından doğrudan doğruya vergi mükellefi sayılmışlardır. KVK.'nun 1.
maddesinde sayılan Kurumlar Vergisi mükellefleri arasında kooperatifler de yer almaktadır.
KVK.'nun 3. maddesinde Kurumlar Vergisi'ne tabi olan kooperatifler sayılmıştır. Bu madde
ile kanun kapsamına alınan kooperatifler;
"1163 sayılı Koop. K.'na ya da özel kanunlarına göre kurulan istihlak, istihsal, kredi, satış,
yapı ve sair kooperatifler ile aynı mahiyetteki yabancı kooperatiflerdir".
Görüldüğü gibi sanayi sitesi yapı kooperatifleri Kurumlar Vergisi mükellefidirler.
Diğer taraftan, KVK.'nun 7. maddesinde muaflık ile ilgili hükümler yer almaktadır. Sanayi
sitesi yapı kooperatifleri, kanunun 3. maddesi ile kanun kapsamına alınmakla birlikte aynı
kanunun 7/16. maddesinde sayılan şartları taşımaları halinde Kurumlar Vergisi'nden muaf
tutulmuşlardır.
Bu maddedeki muaflık şartlarını şöyle sıralayabiliriz:
Kooperatiflerin ana sözleşmelerinde;
a) Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
b) İdare Meclisi Başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
c) İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması,
d) Münhasıran ortaklar ile iş görülmesi,
hükümleri bulunması şartı ile kooperatifler, Kurumlar Vergisi'nden muaftır.
Yine aynı maddede; "Ana sözleşmelerde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu
kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler muafiyetten faydalanmak," denilmektedir.
Koop. K.'nun muaflıklar başlığını taşıyan 93. maddesinde de kooperatiflerin Kurumlar
Vergisi'nden muaf olduğu belirtilmiştir. Ancak kooperatiflerin bu muafiyetten
yararlanabilmeleri için aynı amacı taşıyan ve faaliyete geçen üst kuruluşlara girme şartı
getirilmiştir.
Görüldüğü gibi, kooperatifler Kurumlar Vergisi bakımından ilke olarak vergi mükellefi kabul
edilmekle birlikte, kooperatif ilkelerine bağlı ve buna göre faaliyet gösteren kooperatifler,
vergiden muaf tutulmuştur.
Yukarıdaki açıklamaları kısaca özetleyecek olursak, KVK. ve Koop. K.'daki hükümler
uyarınca kooperatiflerin muafiyetten yararlanabilmeleri için Aşağıdaki şartları taşımaları
gerekir:
l- KVK 'nun 7/16. maddesindeki muafiyet şartlarının kooperatif ana sözleşmesinde yazılı
bulunması,

2- Muafiyet şartları ana sözleşmede yazılı olmakla birlikte fiilen bu kayıt ve koşullar
dahilinde faaliyet göstermeleri,
3- Kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri alanda, faaliyette olan aynı amaçlı bir üst kuruluşa
ortak olmaları gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalara göre kooperatiflere sağlanan vergi muafiyetinde kanun koyucunun
başlıca iki amacı takip ettiği söylenebilir. Birinci amaç, toplum refahının arttırılması açısından
kooperatiflerin desteklenmesi gerektiği düşüncesidir. İkincisi ise, kooperatiflerin amacından
uzaklaştırılarak kar amacı güden işletmelere benzetilmesinin önlenmesidir. Günümüzde
kooperatifler açısından en önemli tehlike, kooperatif görüntüsü altında, kar amacı güden,
görünüşte kooperatiflerin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle, KVK kooperatiflere vergi muafiyeti
hakkı tanırken, gerçek kooperatif ilkelerine uygunluğu ölçü ve esas almış bulunmaktadır.
Kurumlar Vergisi Muafiyeti Açısından Yapı Kooperatifleri ile İlgili Özel Durumlar:
1- Gayrimenkul satışları:
Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin sahip oldukları gayrimenkulleri ortak olmayanlara
satmaları halinde, KVK 'nun 7/16. maddesindeki şartlar ana- sözleşmede yazılı olsa bile fiilen
"münhasıran ortaklarla iş görme" şartı ihlal edilmiş olacağından muafiyetten
yararlanamayacaklardır. Bu nedenle elde edilen kazanç vergi dairesine beyan edilecek ve
Kurumlar Vergisi ve fonlar ödenecektir. Ancak şartların varlığı halinde elde edilen kazanç,
KVK.'nun geçici 18. maddesindeki istisnadan yararlanacaktır.
2- Kooperatifin arsasını işyeri karşılığı müteahhide vermesi: Sanayi sitesi yapı
kooperatiflerinin arsalarını işyeri karşılığı müteahhide vermek suretiyle işyeri inşa ettirmeleri
durumunda, müteahhit açısından arsa alımı, kooperatif açısından ise arsa satış bedeli
karşılığında bina inşa ettirme işlemi sözkonusudur. Dolayısıyla arsa satışından doğan kazanç,
Kurumlar Vergisi'ne tabi olacaktır. Bu durumda müteahhit arsa bedelini nakden değil anlaşma
uyarınca kooperatif adına belli bir arsa üzerine kararlaştırılan nitelikte ve sayıda işyeri inşa
edecektir. Bu işlemde kooperatif üyelerine dağıtılmak üzere yapılan işyerlerinin inşaat bedeli,
müteahhide bırakılan arsa payının satış bedelini teşkil edecektir.
KVK.'nun geçici 18. maddesindeki istisnadan yararlanma bu işlemde de sözkonusudur.
3- Tesislerin kooperatif tarafından işletilmesi:
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri, inşa ettirdikleri sitede ortaklarına hitap etmek üzere sosyal
kültürel ve ekonomik amaçlı tesisler kurmaktadırlar. Bu tesislerin kooperatif tarafından işle
ilmesi durumunda münhasıran ortaklarla iş görme şartı ihlal edileceğinden, elde edilen
kazanç, Kurumlar Vergisi'ne tabi olacaktır.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri site inşaatının tamamlanmasından sonra ferdi mülkiyete
geçilip işyerlerinin ortaklar adına tescil edilmesi ile amacına ulaşırlar ve dağılırlar. Ancak
tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde ana sözleşme değişikliği ile amacın değiştirilmesi halinde
dağılma hükümleri uygulanmaz. Amacın değiştirilmesinden sonra kooperatif sitedeki sosyal
tesisleri işletebilir, üçüncü kişilere kiraya verebilir veya site yönetimini yürütebilir. Bu
durumda kooperatif, Kurumlar Vergisi mükellefi olacaktır.
1.3. Gelir Vergisi Kanunu
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri GVK açısından mükellef değildirler. VUK hükümleri
açıklanırken belirtildiği gibi sanayi sitesi yapı kooperatifleri vergi sorumlusudurlar. GVK
hükümlerine göre yaptıkları ödemelerden vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine ödemek
zorundadırlar.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri, GVK.'nun 94. maddesinde sayılan ödemeleri nakden veya
hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin Gelir Vergilerine mahsuben kesinti yapmak
zorundadırlar.

Vergi tevkifatı, 94. madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere
uygulanır. Hesaben ödeme, vergi kesintisine tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak
sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder (md. 96).
Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları ödemeleri
aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:
1- Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemeler:
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri çeşitli nedenlerle ücret ödemektedirler.
Bu ücret ödemeleri, idari işlerde görevlendirilen kişilere yapıldığı gibi kooperatifin site
inşaatını kendisi yaptırması halinde çalıştırılan işçilere de yapılabilir.
Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinde ücret sayılan ödemeler ise yönetim ve denetim kurulları
başkan ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen paralardır.
Ücret ödemelerindeki kesinti, aynı kanunun 103. maddesinde gelir dilimlerine göre belirlenen
oranlarda yapılmaktadır.
2- Kanunun 18. mad. kapsamı dışında serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra
edenlere yapılan ödemeler:
Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin yaptıkları serbest meslek ödemelerine örnek olarak proje
çizimi veya danışmanlık hizmetleri nedeniyle yapılan ödemeleri gösterebiliriz. Bu tür
ödemelerden yapılan kesinti oranı % 15'tir.
3- 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler:
Kooperatifler yaptıkları kira ödemelerinden % 20 oranında vergi kesintisi yapmak
zorundadırlar.
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan ödemelerden de
% 20 oranında vergi kesintisi yapılır.
4- Kanunun 42. maddesi kapsamına giren birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat
işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden:
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri site inşaatının birden fazla yıla tekabül etmesi durumunda
müteahhitlere yaptıkları ödemelerden % 6 oranında vergi kesintisi yapmak zorundadırlar.
Burada sözü edilen takvim yılı 12 aylık bir süreyi değil, işin başladığı takvim yılından sonra
gelen başka bir takvim yılında bitmesini ön- görmektedir.
İnşaat işlerinde istihkak sahiplerine ödeme yapılırken ödemeler üzerinden kesinti yapılıp
yapılmayacağı belirlenirken sözkonusu işin GVK.'nun 42. maddesi kapsamına girip
girmediğine bakılması zorunludur. İşin mahiyeti ve yıllara yaygın olup olmadığı ise
sözleşmeden anlaşılır. Genellikle sözleşmelerde işin başlama ve bitim tarihleri açıkça
gösterilir.
Yapılan inşaat işi, bir müteahhit tarafından yazılı veya sözlü bir anlaşmaya dayanarak iş
sahibi hesabına yapılmalıdır. Bu nedenle kat karşılığı ya da arsanın tamamını satın alarak
konut veya işyeri yapıp satmak Gelir Vergisi Kanunu'nun 42. mad. kapsamına girmez.
Taahhüt işlerinde istihkaklar hak ediş raporlarına göre hesaplanmaktadır. Bazı taahhüt
işlerinde iş bedelinin % 10-15 gibi belli bir oranı henüz işe başlamadan avans alarak
verilmekte ve bu avans daha sonra kısım kısım ödenen istihkaklardan kesilmektedir. GVK

'nun 84. maddesi uyarınca avans olarak yapılan ödemeler de vergi kesintisine tabi
tutulmaktadır. Vergi kesintisi yapılmış bulunan avans ödemelerine tekabül eden ve
istihkaklardan mahsup edilen kısım mükerrerliği önlemek için kesinti dışı bırakılmalıdır.
Müteahhitlere ödenen kur farkı, Bayt farkı gibi ödemelerden de kesinti yapılacaktır. Çünkü
bunlar istihkaklar gibi iş bedelinin bir parçasını oluşturmaktadırlar.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri yukarıda saydığımız ödemelerden yaptıkları vergi
kesintilerini Muhtasar
Beyannamede göstererek süresi içinde vergi dairesine ödemek
zorundadırlar.
1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
KDVK'nun 10. maddesinde "vergiyi doğuran olay" tanımı yapılmış ve türleri sayılmıştır.
Aynı maddenin a bendinde "Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya
hizmetin yapılması" vergiyi doğuran olay olarak tanımlanmıştır.
Diğer yönden "Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri
belgeler verilmesi hallerinde bu belgelerde gösterilen miktarlarla sınırlı olmak üzere fatura
veya benzeri belgelerin düzenlenmesi" hali de vergiyi doğuran olaydır (KDVK. md.l0/b).
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri bizzat veya müteahhit aracılığı ile inşa edip ortaklarına teslim
ettiği ve işyeri olarak kullanılan binalar nedeniyle Katma Değer Vergisi mükellefi
olacaklardır.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri yaptıkları mal ve hizmet alımları nedeniyle Katma Değer
Vergisi ödeyeceklerdir. İnşaatın kooperatif tarafından yapılması halinde harcanan malzeme ve
yaptırılan hizmetler için Katma Değer Vergisi ödenecektir. İnşaatın müteahhit aracılığı ile
yapılması halinde ise hesaplanan hak ediş bedelleri üzerinden KDV ödenecektir.
KDVK'da işyeri teslimleri ile ilgili bir istisna yer almamaktadır. Bu nedenle teslim edilen
işyerlerinin m2'si ne olursa olsun Katma Değer Vergisi'ne tabi tutulacaktır.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri ortaklarına teslim ettikleri işyerleri nedeniyle Katma Değer
Vergisi mükellefi olduklarından söz konusu binaların inşaatında harcanan malzeme ve
hizmetler nedeniyle ödenen Katma Değer Vergileri'ni de indirim konusu yapabileceklerdir.
Buna bağlı olarak indirilebilecek Katma Değer Vergileri inşaat maliyetine dahil
edilmeyecektir.
KDVK'nun 29 ve 34. maddelerinde verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve
benzeri vesikaların da ayrıca gösterilmesi gerektiği, 53. maddesinde ise "fatura ve benzeri
vesika" deyiminin VUK.'da düzenlenen belgeleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.
Hak ediş belgesi, VUK 'da düzenlenen bir belge olmadığından, hak ediş belgesi düzenlenen
işlerde Katma Değer Vergisi'nin indirim konusu yapılabilmesi için ayrıca fatura düzenlenmesi
ve bu faturada verginin gösterilmesi gerekmektedir.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri bazı durumlarda işin yapılmasından önce müteahhitlere avans
ödemesi yapmaktadırlar. KDVK'nun 10. maddesi hükümlerine göre avans ödenmesinde
vergiyi doğuran olay meydana gelmemektedir. Bu nedenle avans ödemelerinde Katma Değer
Vergisi hesaplanmaz.
Yapı kooperatifleri, arsalarını konut veya işyeri karşılığında müteahhide
devredebilmektedirler. Bu durumda, müteahhit açısından arsa alımı, kooperatif açısından da,
arsa satış bedeli karşılığında bina inşa ettirme işlemi sözkonusudur. Dolayısıyla
kooperatiflerin sahibi bulunduğu arsayı inşaat yapmak üzere müteahhide vermeleri işlemi,
Katma Değer Vergisi'ne tabi olacaktır. Müteahhidin arsa üzerine yaptığı işyerlerini
kooperatife teslimi de Katma Değer Vergisi'ne tabi olacaktır.

KVK ile ilgili açıklamalarda da belirtildiği gibi sanayi sitesi yapı kooperatifi sitedeki sosyal
tesisleri üçüncü kişilere kiraya verebilir. Sosyal tesisin kooperatifin aktifinde kayıtlı olması
nedeniyle tahsil edilen kiralar Katma Değer Vergisi'ne tabidir. Bu nedenle kooperatifin sosyal
tesis kiraları ile ilgili fatura düzenlemesi ve Katma Değer Vergisi hesaplaması gerekmektedir.
1.5. Diğer Vergi Kanunları
1.5.1. Damga Vergisi Kanunu
488 sayılı DVK 'nun 1. maddesine göre, bu verginin konusunu kanuna bağlı (1) sayılı tabloda
yer alan kağıtlar oluşturmaktadır. Kağıt deyimi ise, yazılıp imzalanmak veya imza yerine
geçen bir işaret konulmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat ve belli etmek
için ibraz edilecek olan belgeleri ifade etmektedir.
Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin işlemleri gereği düzenlemek zorunluluğunda oldukları
kağıtların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:
1- Ana sözleşme ve Defter Tasdiki
Kooperatiflerin her nevi defterlerinin ve ana sözleşmelerinin tasdiki ile açılış tasdiklerinde
sahifelerinin mühürlenmesi Damga Vergisi'nden muaftır. (Koop. K.md. 93/l-b).
2- Ortakların Çıkış Bildirimi
Koop. K.nun 13. maddesi gereğince noter aracılığıyla yapılan ortaklıktan çıkış bildirimi
Damga Vergisi'nden muaftır (Koop. K. Md. 93/1-e).
3- Bono
DVK 'na bağlı(2) Sayılı Tabloda Damga Vergisi'nden istisna edilen kağıtlar sayılırken şu
hükme yer verilmiştir: "Küçük sanat kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi
ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunan borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve
rehin senetleri, Damga Vergisi'ne tabi değildir".
4- Avans Makbuzu
İnşaat ve onarım işlerinde işin yapılmasından önce yapılan ödemeler için düzenlenen avans
makbuzu binde 6 oranında Damga Vergisi'ne tabidir.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri müteahhitlere yaptıkları avans ödemelerinden binde 6 Damga
Vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.
5- Hak ediş Belgeleri
Kooperatiflerin müteahhitlere ödedikleri hak ediş bedelleri üzerinden binde 6 oranında
Damga Vergisi kesilmesi zorunludur.
6- Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler
Çalışanlara ödenen ücretler ile yönetim ve denetim kurulları üyelerine ödenen huzur
haklarından binde 4.8 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılır.
7- İhale Kararları
İhale kararları sanayi sitesi yapı kooperatiflerini yakından ilgilendiren bir konudur. İhale
kararları binde 3.6 oranında Damga Vergisi'ne tabidir.
8- Sözleşmeler
Kooperatiflerin müteahhitler ile yaptıkları sözleşmeler binde 6 oranında Damga Vergisi'ne
tabidir. DVK 'nun 6. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde
Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır."
İhale kararı ile sözleşme birbirine bağlı ve bir asıldan doğdukları için Damga Vergisi
sözleşme için geçerli oran üzerinden alınır.

1.5.2. Emlak Vergisi Kanunu
Kooperatiflere EVK ile de bazı muaflıklar sağlanmıştır. EVK 'nun 4. maddesinin p bendi
1163 sayılı Koop. K.na uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin
kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türk Milli Kooperatifler
Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binalarına daimi
vergi muafiyeti sağlanmıştır.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri ile ilgili geçici muafiyet 5. maddenin f bendinde
düzenlenmiştir. Bu hükme göre; organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat
sitelerindeki binalar, inşaatın sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile
geçici muafiyetten faydalandırılır.
Kooperatifler Bina Vergisi'nden muaf olmakta birlikte, Arazi Vergisi'nden muaf
tutulmamıştır. Ancak EVK 'na göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca, organize sanayi
bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi, (Sanayi
lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar) Arazi Vergisi'nden geçici şekilde muaf
olmaktadır (EVK md.l5-d). Dolayısıyla sözkonusu arsa veya arazi üzerinde küçük sanayi
sitesi kooperatifi kurulmuşsa, bu kooperatifin Arazi Vergisi geçici muaflığından yararlanması
gerekir.
1.5.3. Harçlar Kanunu
Koop. K.'nun 93. maddesinin 1-b bendinde kooperatiflerin noter harçlarından muaf olduğu
belirtilmiştir. Kanunda yer alan hükümde şöyle denilmektedir:
Kooperatif ve üst kuruluşlarının her nevi defterlerinin ve ana sözleşmelerinin tasdiki ile açılış
tasdiklerinde sahifelerinin mühürlenmesi noter harçlarından muaf bulunmaktadır.
Hangi defterlerin açılış, ara ve kapanış tasdikine tabi olduğu TTK ve VUK' da açıklanmıştır.
Kooperatifin tuttuğu defterler ister TCK , ister VUK' na göre tasdike tabi defterlerden
olsunlar yine muaflıktan yararlanmaktadırlar.
Noter harçları 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun ikinci kısım birinci bölümünde açıklanmıştır.
Tarifede yer alan hükme göre, notere tasdik için getirilen defterlerden tasdik için ayrı,
sahifelerin mühürlenmesi için ayrı harç alınması gerekmektedir.
Koop. K. ile tasdik ve mühürleme açısından muaf olan kooperatifler noter ücretine tabi
bulunmaktadırlar. Koop. K.'nun 93. maddesinin 1-e bendi kooperatif ortaklarına da harç
muaflığı sağlamıştır. Ortağın kooperatiften çıkma isteğini yönetim kurulunun kabulden
kaçınması halinde Koop.K.'nun 13. maddesi gereğince noter aracılığıyla kooperatife yapılacak
bildiri noter harcına tabi değildir.
Sanayi sitesi yapı kooperatifleri yukarıda açıkladığımız muaflıklar dışında kalan harçları
ödemekle mükelleftirler. Bunlardan biri de yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı
gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden ödenecek olan tapu harcıdır
(Harçlar K. 4 Sayılı Tarife). Aynı şekilde kooperatifin satın aldığı arsanın tapuya tescili de
tapu harcına tabidir. Konu ile ilgili olmasına rağmen Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili
konular çalışmanın dışında bırakılmıştır.
Ancak bunu takip eden çalışmamızda, yapı kooperatifleri için tip bilanço ile gelir-gider
farkları hesabı ve özellikleri açıklanacaktır.
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I- TÜRKİYE'DE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER:
TANIMI, ANLAMI VE TEMEL SORUNLARI
10- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı:
KOBİ 'lerle ilgili olarak dünya ülkelerinde ve Türkiye'de bir tanım birliği yoktur. AT
bünyesinde KOBİ' lerin sınırları belirlenmiş olmakla birlikte, üye ülkelerin her biri kendine
özgü bir tanım geliştirmiştir. Gerçekte KOBİ tanımı; ülkeden ülkeye ve ülkelerin kendi
içlerindeki çeşitli kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra
tanımlamada kullanılacak kriterler konusunda da bir fikir birliği sağlanamamıştır.
KOBİ' lerin tanımı ve tanımlamada kullanılan kriterlerde bir birlik sağlanamamış olmakla
birlikte, bu konuda başvurulabilecek kriterler bütünü hakkında bir tereddüt yoktur(1).
KOBİ' lerin tanımlanmasında kullanılabilecek kriterler nitel ve nicel kriterler olarak ikiye
ayrılır.(2) Nitel kriterler çok sayıda olup, en yaygın olarak kullanılanlar arasında,
-girişimcinin işletmede filen çalışması, - sermayenin sınırlı oluşu, finansal yetersizlik,
işbölümü ve uzmanlaşmanın yetersiz olması ve yönetim tekniklerinin uygulanmasındaki
eksiklikler olarak belirtilebilir. Nitel kriterler işletmelerin büyüklerinin belirlenmesinde önem
taşımakla birlikte başlı başına yeterli değildir. KOBİ' lere yönelik politikaların saptanması ve
teşvik tedbirlerinin alınması sırasında objektif olabilmek için nicel kriterlere de ihtiyaç
duyulur. (3) Nicel kriterler; satış miktarı ve hasılatı, sermaye, üretim miktarı veya kapasitesi,
toplam işgücü sayısı, sabit yatırım tutarı, makine gücü (HP ve KWS olarak), tüketilen enerji
miktarı (KWS olarak), pazar payı, kullanılabilir olan, karlılık şeklindedir. Ancak uygulamada
"toplam işgücü sayısı" en yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine satış hacmi ve sermaye de
sıkça kullanılan kriterler arasında yer almaktadır.
Bu kriterler ışığında ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar çeşitli KOBİ tanımları
geliştirmişlerdir. Devlet Planlama Teşkilatı (D.P.T.), Devlet İstatistik Enstitüsü (D.İ.E.), Halk
Bankası, Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası, Küçük Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Sanayi ve Ticaret Odaları bu konuda faaliyet
gösteren başlıca kurumlardır. Bu kurumlar tarafından yapılan farklı tanımlar aşağıda bir tablo
üzerinde gösterilmiştir.
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde, ülkemizde KOBİ tanımlarının alt ve üst sınırlarının dünya
ülkelerinden çok daha düşük seviyelerde gerçekleştiği göze çarpar.() Bu da şüphesiz ülkelerin
farklı ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip olmalarıyla ilgilidir.
11- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomiye Katkıları:
KOBİ' ler, ülkemizde gerek sayı gerekse istihdam ve üretimdeki payları bakımından önemli
bir yere sahiptir. D.İ.E.'nin 1993 raporlarına göre, 1992 yılında Türkiye'deki 1 milyon 50 bin
işyerinin 990 bin tanesinde 1-5 işçi çalışmaktadır. Sanayi ve hizmet sektöründe istihdam
edilen 2 milyon 860 bin kişiden 1 milyon 780 bini küçük işletmelerin bünyesinde
bulunmaktadır. Ekonomik gelişmenin temel göstergesi olarak kabul edilen imalat
sanayiindeki 176 bin işletmenin 158 binini küçük işletmeler oluşturmaktadır. Türkiye'nin
1993 yılındaki 15 milyar dolarlık ihracatının % 8'ini yani 1 milyar 200 milyon dolarlık
kısmını küçük işletmeler gerçekleştirmiştir. İmalat, inşaat, otel-lokanta, hizmetler ve ulaştırma
sektöründeki işletmelerin % 90'ından fazlasını küçük işletmeler oluşturmaktadır.
Ülkemizde 20 milyonluk çalışan nüfusun 6 milyon 600 bini (*) Almanya, İtalya ve Fransa.'da
500'den az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ kap- samında ele alınmaktadır. AT' da yapılan
sınıflandırmaya göre ise 1-9 işçi çalıştıran işletmeler mikro işletme, 10-499 işçi çalıştıran
işletmeler KOBI olarak kabul edilmektedir. Deniz ŞENYURT. Küçük ve Orta Boy
İşletmelerin Avrupa Topluluğu'nda ve Türkiye'de Teşviki,TSGD Yayını, Ankara, 1995, S.25.
küçük işletmelerde, 2 milyon 400 bini 10-49 çalıştıran orta ölçekli işletmelerde istihdam
edilmektedir.
İmalat sanayii genelinde 1985 rakamlarına göre, KOBİ' ler toplam imalat sanayi
işletmelerinin % 99,6'sını oluşturmakta toplam imalat sanayii istihdamının % 57,3'ünü ve
toplam imalat sanayii katma değerinin ise % 31,7'sini gerçekleştirmektedir.(4)
Rakamlardan da anlaşılacağı gibi KOBİ 'ler, istihdam sağlama ve işsizliği azaltmada önemli
bir potansiyel taşımaktadır. Yine KOBİ' ler, gelir dağılımının daha dengeli bir biçimde
oluşmasına, sosyal barışa ve bölgeler arası dengeli büyümeye katkıda bulunmaktadır.(5)

Almanya, İtalya ve Fransa’da 500’den az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ kapsamında ele alınmaktadır. AT’da
yapılan sınıflandırmaya geöre ise 1-9 işçi çalıştıran işletmeler mikro işletme, 10-499 işçi çalıştıran işletmeler
KOBİ olarak kabul edilmektedir. Deniz ŞENYURT, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Avrupa Topluluğu’nda ve
Türkiye’de Teşviki, TSGD Yayını, Ankara, 1995, s.25
()

12- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Temel Sorunları:
KOBİ 'ler tüm dünyada, yapılarından kaynaklanan birtakım avantaj ve dezavantajlarla karşı
karşıyadır. Sahip oldukları ölçek, onlara değişikliğe uyum sağlamayı kolaylaştıracak esnek ve
yenilikçi. bir yapı sağlar ve çalışanların işletmeyi benimsemesini kolaylaştırır. Ancak yine
sahip oldukları ölçek nedeniyle KOBİ' ler finansman, pazarlama ve yönetim sorunlarını büyük
işletmelere göre çok daha yoğun biçimde yaşarlar.
KOBİ 'lerin sorunları ülkemizde daha çarpıcı bir nitelik kazanmakta, bu işletmelere sağlanan
teşvik ve yardımlar dünyadaki rakiplerine göre çok yetersiz kalmaktadır. Türkiye'nin Gümrük
Birliği'ne girmesi KOBİ' leri ve sorunlarını daha da ön plana çıkarmıştır. KOBİ' lerin temel
sorunu, finansal yetersizliktir. KOBİ' lerin kredi ve finansman kaynağı temininde zorluk
çekmeleri, onların üretim, pazarlama, tedarik ve eğitim sorunlarını da daha yoğun
yaşamalarına neden olmaktadır. Yine ülkemizde KOBİ' lere ilişkin vergi, sosyal güvenlik ve
diğer parasal yüklerin ağır ve düzenleyici mevzuatın yetersiz olması da bu işletmelerin
finansal yetersizliklerini kronik hale getirmektedir.

II- KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE
SAĞLANABİLECEK VERGİSEL KOLAYLIKLAR
Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik yapı içinde önemli bir yeri vardır.
Ancak sahip oldukları önem oranında ilgi görmemektedirler. Bu kanaate varmak için yakın
gelecekte rekabete girilecek Avrupa Topluluğu'ndaki ülkelerin küçük ve orta ölçekli
işletmelerine sağlanan olanaklara bakmak yeterli olacaktır. Avrupa Topluluğu'na üye
ülkelerin KOBİ'lerine sağladıkları bazı kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Yatırım teşvik önlemleri
- Finansal yardımlar
- Araştırma - geliştirme teşvikleri
- Özel amortisman uygulamaları
- Çevre ıslahı ile ilgili yardımlar
- Eğitim imkanları
- Enerji tasarruf programları
- Danışmanlık hizmetleri
- Öz sermaye yardım programları
- Vergisel kolaylıklar
Yukarıda sıralanan bu kolaylıkların bazıları ülkemizde de sağlanmakla birlikte bunların
yeterliliğinden bahsetmek mümkün değildir. Özellikle Türk KOBİ'lerinin, rekabete gireceği
Avrupa KOBİ'lerine sağlanan olanaklar karşısında mağduriyeti kaçınılmaz olacaktır. Bu
nedenle en kısa sürede Türk KOBİ'leri de aynı yönde bazı imkanlara kavuşturulmalıdır.
Türkiye'nin ekonomik koşulları, mevcut vergi kanunları, toplum ve işletmelerimizin
beklentileri ile Avrupa'daki KOBİ'lere sağlanan vergisel kolaylıklar göz önünde
bulundurularak Türk KOBİ'lerine sağlanabilecek vergisel kolaylıklar bir an önce yürürlüğe

girmelidir. Türkiye'deki KOBİ'lerin en büyük sorununun finansman olduğu daha önce
belirtilmişti. Finansal sorunların yükünü hafifletecek vergisel kolaylıklar konusunda
yapılabilecek çalışmalar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:
20- Amortisman Hesabında Sağlanabilecek Kolaylıklar
İşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan maddi duran varlıklardaki aşınma, yıpranma ve
teknolojik eskime sonucunda meydana gelen değer düşüşlerinin gider haline
dönüştürülmesi amortisman olarak tanımlanmaktadır.(6)
Bu tanımlamaya göre bir iktisadi kıymetin amortismana konu olabilmesi için; (VUK md. 313)
- Aktif kayıtlı olması,
- İşletme faaliyetlerinde kullanılması,
- İşletmede bir yıldan fazla kullanılması,
- Aşınma, yıpranma ve kıymetten düşmeye maruz kalması, gerekmektedir. Bu koşulların
varlığı durumunda amortisman hesaplanabilecek iktisadi kıymetler olarak; Gayrimenkuller,
Demirbaşlar, Taşıtlar, Tesis ve Makineler, Gayrimaddi Haklar, Sinema filmleri sayılabilir.
Bütün bu sayılan iktisadi kıymetlerin, yukarıda sayılan koşullara uyması durumunda normal
koşullarda VUK madde 315 uyarınca en az 5 yıl kullanılmaları gerekmektedir. Bu da yıllık %
20 aşınma, eskime payı hesaplanması anlamına gelmektedir. Ancak enflasyonun etkili olarak
yaşandığı ülkemiz ekonomik koşullarında, bu etkiyi kısmen azaltmaya yönelik olarak
uygulanan Azalan Bakiyeler Yöntemi dışında amortisman hesabında KOBİ'lere sağlanan bir
kolaylık yoktur. Bahsi geçen bu hesaplama yönteminde amortisman süresi yine 5 yıldır.
Ancak ilk yıllarda amortisman gideri normal yönteme oranla daha yüksektir.
Azalan Bakiyeler Yönteminde ilk yıllarda elde edilen avantaj sonraki yıllarda dezavantaj
olarak ortaya çıkmaktadır. Enflasyonun varlığının, yöntemi avantajlı hale getirmesi dışında
başkaca bir imkan yoktur. Enflasyonun etkili olmadığı ekonomik koşullarda yıllık amortisman
oranı % 15-20 dolaylarında olabilmektedir. Ancak ülkemizde yaşanan enflasyonun etkisi göz
önüne alındığında, mevcut oranların KOBİ'lere getireceği avantaj yok olmaktadır. KOBİ'lere
yönelik olarak amortisman hesabında yapılacak birkaç yeni düzenleme reel olarak faydalı
olacaktır. Mevcut amortisman hesaplama yöntemleri muhafaza edilerek küçük işletmelere en
az 3 yıl, orta büyüklükteki işletmelere en az 4 yıl, diğer büyük işletmelere şu an olduğu gibi
en az 5 yıl süreleri getirilebilir. Bu uygulama, işletmelerin yaşadığı enflasyon mağduriyetini
kısmen devlete kaydıracaktır. Toplamda gider kaydedilen amortisman değişmeyecek, ancak
daha kısa sürede bitirilecektir.
Bunun sonucunda;
- KOBİ'lerin vergi yükü hafifletilecek, vergi adaletine fayda sağlayacaktır.
- Sabit varlıkların kısa sürede amorti edilmesiyle, yeni teknoloji yakalanacaktır.
- Ödenecek verginin azalması ile kaynak kullanımı azalacaktır.
- Enflasyonun etkisinin giderilmesine katkıda bulunacaktır.
- Sabit varlık yatırımını cazip hale getirecektir.

Bu faydaların elde edilmesi için bu uygulamadan yararlanılan tutarın işletmede bırakılması
koşulu getirilmelidir. Amortisman oranlarının uygulamasına, oranlar ve karşılaştırmalı olarak
aşağıdaki gibi yenilik getirilebilir.
%
Normal Amortisman Hesaplama Yönt.

%
Azalan Bakileyer Yöntemi

Yıllar

Küçük İşl. Orta İşl. Büyük İşl. Küçük İşl. Orta İşl.

Büyük İşl.

1.yıl
2. Yıl
3. Yıl
4. Yıl
5. Yıl

33.3
33.3
33.4
---------

25
25
25
25
----

20
20
20
20
20

66.6
22.24
11.16
-------

50
25
12.5
12.5
----

40
24
14.4
8.64
12.96

100

100

1000

100

1000

1000

İşletme büyüklüklerinin belirlenmesinde salt işgücü sayısı kullanılmamalıdır. Aksi
takdirde işletmeler, büyüklüklerini ayarlamak için işgücü sayısı ile oynayarak mevcut işsizliği
arttırabilirler. İşgücü sayısının yanında, satış hacminin de bir kriter olarak ele alınması bu
sakıncayı giderecektir.
21- Yeniden Değerleme İşleminin Dönen Varlıklara da Uygulanması
Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesinde yer alan yeniden değerleme uygulaması,
işletmelerin aktifine en az bir yıl önce dahil edilmiş amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin
kayıtlı değerlerinin güncel hale getirilmesini amaçlamaktadır(7). Anlaşıldığı gibi sadece sabit
varlıkların değerleri cari yıl fiyatlarına dönüştürülmektedir. Enflasyonun işletmelere olan
olumsuz etkisini gidermeye yönelik olarak yapılan bu çalışma, KOBİ'lere olabileceği gibi
büyük işletmeler için de dönen varlıkları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. Özellikle
stoklara uygulanması ile gerçek olmayan karların çıkmasına engel olunacaktır. Yeniden
değerleme uygulama işleminin stoklara da uygulanması durumunda;
- İşletmelerin mali durumları daha gerçekçi hale gelecektir.
- Vergi yükleri daha doğru hesaplanacaktır.
- Maliyetler daha güncel bulunabilecektir.
Beklenilen faydaların yanısıra değer artış fonlarının işletmeden çekilmesi yerine sermayeye
eklenmesi koşulu getirilmesi ile işletmelerin mali bünyeleri daha sağlam yapıya kavuşacaktır.
Bu uygulamanın stoklara da yapılması beraberinde bazı zorlukları da getirecektir. Yeniden
değerleme yıldan yıla yapılmakta ve cari yıl fiyatlarına ulaşmayı amaçlamaktadır. Genelde
stoklar cari yılda edinilmektedir. Bu durumda yeniden değerleme sadece önceki yıllarda
edinilen stoklara uygulanacak ya da kısa dönem uygulaması yapılacak veya yılın ilk 6 ayı
içinde alınanlara uygulanacak gibi uygulamalara yönelinebilinir.

22- Verginin Hesaplanmasında İndirilecek Giderlerin Genişletilmesi
KOBİ'lerde verginin hesaplanmasında indirilen giderlere ilave olarak;
- Şirket sahiplerinin mesleki eğitim giderleri,
- Aile fertlerinin sosyal güvenlik primleri (yaşlılık hastalık, ölüm gibi),
- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin (işle ilgili) satış hacminin belli bir oranı dahilinde
kabulü.
Ayrıca belirlenen fire oranlarının altında fire ile çalışanlara, belirlenen fire gerçekleşen fire
farkı kadar yaratılan olumlu fark oranında kazancın vergi dışı bırakılması ve bu amaç
doğrultusunda yapılacak arge giderlerinin desteklenmesi uygulamaya konmalıdır. Özellikle
fireler konusunda, yaratılan farklar gayri nizami yollarla vergi dışı bırakılmakta kayıt dışı mal
akışı doğmaktadır. KDV kaybı da beraberinde gelmektedir. Bunun yasal hale gelmesi ile
işletmelerin motivasyonu artacak, vergi ahlakının kazanılmasına katkısı olacaktır.
23- Vergi Oranlarının Düşürülmesi ve Artan Oranlı Hale Getirilmesi
Artan oranlı olan Gelir Vergisi dilimlerinin genişletilmesi ve ilk oranlarının düşürülmesi,
Kurumlar Vergisi'nin de artan oranlı hale getirilmesi ile KOBİ'lerin vergi yükü hafifletilebilir.
Diğer yandan çok kazanandan daha çok vergi alınması yolu ile KOBİ'ler açısından vergi yükü
daha adil hale gelecektir.
24- Diğer Vergisel Kolaylıklar
Türk KOBİ'lerini Avrupa'daki emsalleri ile aynı koşullara taşımak için getirilebilecek direkt
olarak vergisel kolaylık olmadığından bunlar bir araya getirilerek, diğer vergisel kolaylıklar
başlığı altında ele alınmıştır. KOBİ'lere sağlanabilecek diğer vergisel kolaylıklar şöyle
sıralanabilir:
- Araştırma-geliştirme, yatırım ve ihracat konularında kullanılabilecek kredilere tahakkuk
edecek Gelir Vergileri kaldırılmalı veya düşürülmelidir. (Bu konuda Kurumlar Vergisi
Kanunu md. 7/24. bendinde "yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan
mali ve teknik işbirliği kurumlar" Gelir Vergisi Kesintisi dışında tutulmuştur. Ancak bu çok
sınırlı bir uygulamadır.)
- Sadece araştırma-geliştirme, yatırım ve ihracat faaliyetlerinde kullanılmak koşuluyla
işletmelerin vergi alacakları (KDV ve diğer) tutarları kadar kamu bankalarından kredi
kullandırılmalıdır. Bu kredinin maliyetinin yarısı devlet tarafından, diğer yarısı kredi
kullanan tarafından karşılanabilir. Böylelikle devlet kendi alacaklarına tahakkuk ettirdiği
faizi kendi borçlarına da tahakkuk ettirecek ancak bu faiz yine kendi bünyesinde kalacaktır.
Faiz uygulamasındaki haksızlık da giderilmiş olacaktır. Diğer yandan KOBİ'ler de piyasa
değerinin yarısı kadar faiz yüküyle kredi kaynağı bulmuş olacaktır. Bu krediyi araştırmageliştirme, yatırım ve ihracat gibi önemli alanlara yatırma taahhüdü de aranmalıdır.

III- SONUÇ
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin yaşadığı satış güçlüğü, kaliteyi yükseltememe,
işletme sermayesi eksikliği, devlet kuruluşlarıyla (vergi dairesi, Sosyal Sigorta Kurumu,
belediye gibi) olan karmaşık bürokratik işlemler gibi sorunlar çözüm beklemekte iken,
Gümrük Birliği ile bu işletmeleri yoğun bir rekabet beklemektedir. Öncelikle bu işletmelerin
mali yapılarını güçlendirmeleri, kaliteyi arttırmak için araştırma-geliştirme çalışmalarına
önem vermeleri gerekmektedir. Bu süreç yaşandıktan sonra
işletmelerimiz yeni koşullara uyum sağlayacaktır. Bu uyumun kolaylaşması için vergisel
anlamda yapılabilecek çalışmalar genel olarak ele alınmıştır. Birçok KOBİ' nin çalışmamızda
verdiğimiz vergisel çözümleri beklediği kanaatindeyiz.
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BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ
VERGİSİNDEN
İSTİSNA EDİLEN İŞLEMLER

Nedim TÜRKMEN
Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden istisna
edilen işlemlere ilişkin hükümlerin bir bölümü 28. maddenin içerisinde, büyük bir bölümü ise
"istisnalar" başlığını taşıyan 29. maddede yer almıştır.
A- Finansal Kiralama (leasing) İşlemleri
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun vergiyi doğuran olayı tanımlayan ve unsurlarını
tespit eden 28. maddesinin ilk fıkrasında, banka ve sigorta şirketlerinin 3226 (1) Sayılı
Finansal Kiralama Kanunu'na göre yaptıkları bütün işlemlerin bir sınırlamaya tabi olmaksızın
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi olmadığı hüküm altına alınmıştır.
Bu düzenlemeye göre, finansal kiralama işlemleri sonucunda komisyon ücret ve benzeri
isimlerle lehe bir para alınsa bile vergileme yapılmayacaktır.
Finansal Kiralama Kânunu'na dayanılarak çıkarılan "Finansal Kiralama İşlemlerinde
Bulunacak Şirketlerin Kuruluş ve Şube Açmaları ile Denetlenmelerine Dair Yönetmelik"in(2)
20. maddesinde, kiralayan sıfatına sahip olanların finansal kiralama ile doğrudan doğruya
ilgili olmayan faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmış olduğu için bu istisna mevduat kabul
etmeyen kalkınma ve yatırım bankaları için sözkonusu olacaktır. Bu düzenleme gereği 3182
sayılı Bankalar Kanunu'nun 91-94. maddelerinde yer alan esaslara tabi bulunan kalkınma ve
yatırım bankalarının dışında kalan bankaların finansal kiralama işlemlerinde bulunmaları
sözkonusu olmamaktadır.
"Bununla birlikte, bu bankaların dışında kalan bankalar tarafından anılan yönetmelik
hükümlerine aykırı olarak finansal kiralama konusuna giren işlemlerin yapılması halinde
yasak faaliyetlerde bulunulması vergi mükellefiyetini etkilemeyeceğinden vergiyi doğuran
olay meydana gelecek fakat istisnanın varlığı nedeniyle Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi ödenmesine gerek olmayacaktır"(3).
B- Merkezleri Türkiye'de Bulunan Bankaların İşlemleri
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesinin (a) bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de
bulunan yani tam mükellefiyete tabi bankaların genel müdürlüğünün şubeleri ve diğer
birimleri ile ya da şube ve birimlerin diğerleri ile yaptıkları işlemlere bağlı olarak genel
müdürlük şube ya da diğer birimlerin tahsil edecekleri tutarlar lehe alınma özelliğinin
bulunmaması ve en önemlisi iç işlem olması nedeniyle Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi'ne tabi tutulmayacaktır.
Bu istisnanın kapsamına merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların yurtdışındaki şube ve
birimleri ile yaptıkları işlemler sonucunda alacakları tutarlar da girmektedir.
Merkezi Türkiye'de bulunan bankanın yabancı sermayeli olmasının önemi bulunmamakta,
aranan şart merkezin bulunduğu yer açından sözkonusu olmaktadır (4).

C- Merkezleri Türkiye'de Bulunmayan Bankaların İşlemleri
Bu istisna 29. maddenin (a) bendinde belirtilen istisnanın yabancı bankalar için düzenlenen
şeklidir. Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesinin (b) bendinde düzenlenen bu istisnaya
göre, merkezleri Türkiye'de bulunmayan bankaların Türkiye'deki şube ve diğer birimleri ile
yaptıkları işlemlere bağlı olarak gerçekleştirilen tahakkukları vergilendirilmeyecektir. Bu
istisna da, aynı kurum içinde gerçekleşen para hareketlerinin "lehe alma" olarak
düşünülemeyeceğini esasına dayanmaktadır.
D- Vergiden İstisna Edilmiş Esham ve Tahvil Gelirleri
"Maddenin (c) bendinde yer alan bu düzenleme uyarınca, hususi kanunlarla her türlü vergiden
istisna bulunan esham ve tahvillerin faiz temettü ve ikramiyelerinin de Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi'nden istisna edilmesi sözkonusu olmaktadır. Bu düzenlemenin temel
amacı, devlet iç borçlanma senetlerinin yatırımcı açısından cazip kılınmasıdır. Daha önce
ihraç kanunlarına koyulan hükümlerle her türlü vergi, resim ve harçtan muaf kılınan menkul
kıymetler ve bunların gelirlerine yönelik yeni istisna uygulanması son dönemlerde bütçe
kanunlarında yer alan hükümler ile gerçekleştirilmektedir (5).
Bu istisna nedeniyle devletin iç borçlanma nedeniyle ihraç edeceği devlet tahvili ve Hazine
bonosu faizlerinin tahsilatında banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefiyeti
doğmayacaktır.
Bankalar 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 33/1. maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu'nun
466 ve 467. maddeleri uyarınca ayrılan kanuni yedek akçelerine isabet eden tutarı, yıllık
bilançolarının genel kurulları tarafından onaylanmasını izleyen 15 gün içinde Merkez Bankası
nezdinde Hazine adına açılacak "Kanuni Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili Hesabı"na
yatırmak zorundadırlar. Bu hesapta bulunan tutarlara Hazine adına ödenen faizlerin bütçe
kanunundaki hükümler ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (6) ilişkin bahsedilen
istisna kapsamında yer alıp almadığı tartışmalıdır.
Bu konuda vergi idaresi, Gelirler Genel Müdürlüğünün 26.10.1990 tarih ve 98186 sayılı
yazısında da belirtildiği gibi, kanuni yedek akçeler karşılığı devlet tahvili hesabına yürütülen
faizlerin istisnadan yararlandırılması gerektiğini kabul etmektedir.
E- Bankaların Müşterileri Nam ve Hesabına Yaptırdıkları Hizmetler
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesinin (d) bendinde yer alan düzenlemeye göre,
bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmetler
mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkur şahıs ve müesseselere ödedikleri paralar, Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisinden istisnadır.
Bu istisnanın uygulanabilmesi iki şartın varlığına bağlıdır. Bunlardan birincisi hizmetin
müşteri nam ve hesabına yapılması, ikincisi ise müşteriden alınan paranın aynen, üzerine
parasal bir ilave yapılmaksızın hizmeti ifa edene aktarılmasıdır. Gerçekte müşteriden alınan
para aynen, hizmeti ifa edenlere aktarıldığında banka lehine kalan bir para olmadığı için
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yönünden vergiyi doğuran olay zaten meydana
gelmeyecektir.
Bu istisnadan özellikle ekspertiz incelemeleri, müşteri adına depo tutulması ve telefon
ücretleri gibi uygulamalarda sıkça yararlanılmaktadır.

F- Sınai İşletmelerden Sağlanan Karlar
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesinin (e) bendinde, bankaların bankerlerin ve sigorta
şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerden
sağladıkları karların Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edileceği düzenlemesi
yapılmıştır.
Bu istisna hükmünün uygulanabilmesi iştirak durumunda bulunan ve kar payı elde edilen
kuruluşun 6948 (7) sayılı Sanayi Sicili Kanunu nun 1. maddesinde tanımlanan "sınai kuruluş"
olmasına bağlıdır. Bu istisnadan sınai işletmelerin portföylerinde bulunan menkul
kıymetlerden sağlanacak karlar da yararlanacaktır.
G- Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinden Sağlanan Karlar
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesinin (f) bendinde, Bankaların sermayelerine iştirak
ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisine tabi muamelelerden mü- tevellüt karlarının Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisinden istisna olduğu düzenlemesi yapılmıştır.
Bu madde ile getirilen istisnanın amacı mükerrer vergilendirmeyi önlemektir. Zaten Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisine tabi tutulmuş işlemlerden elde edilen kar paylarının bir kez
daha bu vergiye tabi tutulması vergileme mantığına aykırı sonuçlar doğuracaktır.
Bu istisna hükmü uygulamada, kar payını dağıtan kuruluşun karın ne kadarının Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisine tabi işlemlerden oluştuğunu yazılı olarak bildirilmesi ve kar
payını elde eden kuruluşun da bildirilen tutara göre işlem yapmasıyla işlemektedir.
H- Denizcilik Bankasına İlişkin İstisna
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesinin (g) bendinde düzenlenen bu istisna Denizcilik
Bankasının Emlak Bankası'na devredilerek tüzel kişiliğin sona ermesi sonucu geçerliliğini
yitirmiştir.
İ- Kar Bankalarına İlişkin İstisna
Gider Vergileri Kanunun 29. maddesinin (h) bendinde düzenlenen bu istisna, 6226 Sayılı
Kanuna göre kurulan kan bankalarının yaptıkları faaliyetler sonucunda aldıkları tutarlardan
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmamasına yöneliktir.
6226 sayılı Kanunun 2907 sayılı kanunun 2. maddesi ile yürürlükten kaldırılmasına bağlı
olarak bu istisnanın uygulama alanı kalmamıştır.
J- Esnaf ve Sanatkarlara Verilen Kredilere İlişkin İstisna
Gider Vergiler Kanunu nun 29. maddenin (m) bendinde düzenlenen bu istisna uyarınca
Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf
ve sanatkarlara verilen krediler dolayısıyla alınan paralarla bu kooperatiflerin ortaklarından
masraf karşılığı adıyla aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi değildir.
Bu düzenlemeye göre, istisnanın hem Halk Bankası'na hem de kooperatifin işlemlerine
uygulanabilmesi, verilen kredinin kooperatifin kefaletini taşıması şartına bağlıdır.
K- Mevduat Toplamayan Bankalara İlişkin İstisna
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesinin (n) bendinde yatırım maliyetlerinin düşürülmesi
amacı ile mevduat toplamayan bankaların açtıkları yatırım kredilerine bağlı olarak lehlerine
aldıkları paraların Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edileceği düzenlemesi
yapılmıştır.

Ülkemizde mevduat toplamayan bankalar 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 92. 93.
maddelerinde belirtilen yatırım ve kalkınma bankalarıdır.
Kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen yatırım kredileri, yeni tesisler kurulması ya da
mevcutların genişletilmesinin sağlanması amacıyla verilen kredi alma özelliğini taşımakta
ve genellikle orta vadeli olarak verilmektedir (8).
"Mevduat kabul etmeyen bankalar açısından getirilen istisnanın uygulama alanını oluşturan
yatırım kredilerinin teşvik tebliği dışında kalanlar olduğunun söylenmesi mümkün
bulunmaktadır. Zira teşvik tebliğleri uyarınca mevduat toplanmayan bankalar tarafından
verilen orta ya da uzun vadeli yatırım kredileri de istisnadan yararlanmakta, ancak istisnanın
yasal gerekçesi farklılık göstermektedir (9).
Belirtilen şartları taşıyan yatırım kredilerinin yatırım ve kalkınma bankaları tarafından
verilmesi ve bu krediler karşılığı bu bankalarca alınan faiz, komisyon ve benzeri tutarlar
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi olmayacaktır.
L- Zorunlu Döviz Devirlerine ilişkin İstisna
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesine 6.7.1994 tarih ve 4008 sayılı kanunla eklenen (10)
(o) bendi ile "Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hak- kındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan
tebliğlere göre Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri" Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiştir.
Merkez Bankasına yapılacak olan ve zorunluluk gösteren döviz ve efektif devirlerinin, hukuki
niteliği itibariyle satış olma özelliğine rağmen % 01 oranındaki kambiyo gider vergisine tabi
tutulmaması için zorunlu döviz ve efektif devirlerinin, bankalar, yetkili müesseseler, özel
finans kurumlan ya da PTT tarafından yapılması gerekmektedir.
M- Arbitraj İşlemlerine İlişkin İstisna
Gider Vergileri Kanunu'nun 29. maddesine 6.7.994 tarih ve 4008 sayılı kanunla eklenen ( 11 )
(p) bendi ile Arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiştir.
Arbitraj, para piyasalarındaki kur farklarından yararlanmak ya da yapılacak işlemlere bağlı
olarak ortaya çıkan ya da çıkabilecek döviz ihtiyacının giderilmesini teminen gerçekleştirilen
ve bir dövizin bir diğer dövize dönüştürülmesi işlemidir ( 12).
Arbitraj işleminin gerek yargı organları gerek vergi idaresi (13) tarafından kambiyo satışı
niteliğinin bulunduğu görüşü kabul edilmektedir. Gerçekten de, döviz değişiminin bu şekilde
yapılması Borçlar Kanunu'nun 232. maddesi anlamında trampa ve dolayısıyla satış niteliğini
taşımakta ve kambiyo gider vergisinin ödenmesini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte bu
istisnanın varlığına bağlı olarak yapılacak arbitrajlar için Kambiyo Gider Vergisi
uygulanmayacaktır ( 14).
Bu istisnaya göre yapılacak arbitraj işlemlerinde lehe bir para kalması halinde de bu tutarlar
vergiye tabi tutulmayacaktır.
Gider Vergileri Kanunu'nda bankalarla ilgili yer verilen istisnalarla ilgili açıklamalarımızın
sonunda, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan
istisnalardan kısaca bahsetmek faydalı olacaktır.

N- Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
Banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası açısından en fazla önem taşıyan istisna
düzenlemeleri, ihracatın ve yatırımların teşviki amacına yönelik olarak getirilmiş
bulunanlardır. Bunun yanı sıra konut yapımının teşviki amacı ile getirilen istisnalar arasında
yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası da geniş bir uygulama alanı
bulunmaktadır. Bunların dışında sermayenin tabana yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak
çıkarılan ve özellikle bankaları ilgilendiren 3332 (15) sayılı kanun uygulaması da üzerinde
durulabilecek bir konu olma özelliğini taşımaktadır.
O- Teşvik Mevzuatında Yer Alan İstisnalar
Gerek ihracata ilişkin gerek yatırımlara ilişkin işlemler ile ilgili Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi istisnasının uygulanmasının dayanağını, Bakanlar Kurulu Kararları, bu
kararların uygulanma esaslarını açıklayan tebliğler ile vergi idaresi tarafından yayınlanmış
bulunan 72 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliği (16) oluşturmaktadır.
İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik kararlarında, vergi, resim ve harç istisnasına
ilişkin esasları düzenleyen hükümlere yer verilmekte ve bu hükümlerde de ihracatın ve
döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında kullanılmak kaydıyla Merkez Bankası ile
diğer bankaların kullandıracağı krediler MB dahil bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer
kuruluşların ihracatla ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları
bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam altında olursa olsun
nakden veya hesaben aldıkları paraların Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna
edileceği belirtilmektedir. (17)
P- Yatırımlara İlişkin İstisnalar
Yatırımların, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesine ilişkin
olarak yayınlanan 93/2 (18) sayılı tebliğde orta ve uzun vadeli yatırım kredilerini
uygulanacak istisnalara ilişkin düzenlemelerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
istisnasından bahsedilmemekte, ancak tebliğ uyarınca alınan taahhütnamelerde istisna konusu
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tutarlarının taahhüdün yerine gelmemesi halinde
ödeneceğine ilişkin beyanlar yer almaktadır. 72 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde
ise orta ve uzun vadeli ihracat garantili yatırım kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi istisnası uygulanacağı belirtilmektedir. İstisna uygulamasının temel şartı verilen yatırım kredisine konu yatırımın tamamlanmasından sonra belli bir süre için öngörülen miktarda
ihracat yapılması olması ve bu belgede vergi, resim ve harç istisnası teşvikinin bulunması da
gerekmektedir.
Gerek ihracat işlemlerine gerek yatırımlara bağlı olarak yapılan kredilendirme ile ilgili
tanınan istisnalar şarta bağlı istisnalardır. Yani bu tür işlemlerde vergilendirme işlemi belli
şartlara bağlı olarak ertelenmekte, sözkonusu şartın yerine getirilmesi kaydıyla
kesinleşmektedir. İhracatçı ve yatırımcının vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihte
ödemedikleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini kesin olarak ödememeleri için,
aldıkları ihracat kredisine bağlı olarak taahhüt ettikleri ihracat bedelini belirlenen esaslara
göre yurda getirmeleri, ya da yatırıma bağlı olarak gerçekleştirilen üretimle ihracat yapmaları
gerekmektedir. Bu yükümlülükler yerine getirilmediğinde ihracatçı ve yatırımcıya sağlanan
kolaylıklar geri alınacaktır.
Banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından 72 sayılı tebliğde açık bir ifade yer
almamakta, daha önce alınmayan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ilgiliden usulü
dairesinde tahsil edileceği, bankanın verginin hazineye intikalini, kendi tarh tahakkuk ve
tahsili usulleri içinde sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir.
Gerek ihracata gerekse yatırımlara ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası
uygulamasının dayanağının yasa maddeleri yerine, Bakanlar Kurulu Kararları veya Genel
Tebliğlere dayandırılması, Anayasanın 73. maddesi ve vergilerin yasallığı ilkesine aykırıdır.

Bu tür uygulamalar hukuk düzeninde aşınmalara neden olmakta, hukuk devleti olmanın
şartları ihlal edilmektedir. Mükellefler lehine hükümler de içerse, yasal düzenleme olmadan
idarenin bu tür tasarruflarda bulunması doğru değildir.
R- 2982 Sayılı Kanun' da Yer Alan İstisnalar
2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun'un (19) 2.
maddesinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası öngörülmüştür. İstisnanın
uygulama esasları Genel Tebliğlerle belirlenmiştir (20).
Konut sektöründe, bankaların rolü konut kredisi ile bu kanun kapsamındaki konut inşaatlarına
ilişkin ihalelere yönelik teminat mektubu verilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. İstisnanın
uygulanabilmesi için, uygulayıcı konumundaki kuruluşun vergi dairesi tarafından verilmiş bir
yazıyı talep etmesi gerekmekte, bu yazı üzerine istisna uygulanabilmektedir. Bankalarda
konut temini amacıyla verilen kredilerin tamamına ilişkin olarak aldıkları yazı çerçevesinde
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası uygulayabilmektedirler (21). İstisnanın
kapsamına konut kredisi faizinin tamamı ile alınabilecek masraf, komisyon ve benzeri
ödemeler de girmektedir.
2982 Sayılı Kanunda tanımlanan konutlar ile konut olarak değerlendirilen yerlerin
inşasına ilişkin ihalelere katılmak üzere müteahhitler lehine düzenlenen teminat mektupları da
istisna kapsamınadır. Bu ihaleleri kazanan müteahhitlerden alınan komisyon, ücret gibi
tutarlar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilecektir. Bu istisna ihaleleri
kazanan müteahhitler için düzenlendiğinden, önce vergileme yapılmakta, ihale sonuçlandıktan
sonra ödenen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin vergi dairesince iadesi
sağlanmaktadır.
S- 3291 Sayılı Kanunda Yer Alan İstisna
3291 Sayılı Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun'un (22) 14.
maddesinde, özelleştirme ile ilgili işlemlerin tamamının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. Bu istisna, özelleştirme için açılan ihalelere katılmak için
düzenlenecek teminat mektuplarını ve bu mektuplara bağlı olarak alınan ücret ve
komisyonları da kapsamaktadır.
Ş- 3332 Sayılı Kanunda Yer Alan İstisna
3332 Sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve
Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirleri Düzenleyen Kanun'un (23) "Vergi
istisnası"nı düzenleyen 8. maddesinde "bu kanunun 2, 5, 7 ve 14. maddelerinin uygulanması
ile ilgili olarak yapılacak işlemler harçtan, düzenlenecek kağıtlar Damga Vergisi'nden,
bankaların bu kanunun uygulanması dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun
nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisnadır"
hükmü yer almıştır.
T- Kurumlar Vergisi Kanunu'na 4108 Sayılı Kanun İle Eklenen İstisna
4108 (24) Sayılı Kanun'un 32. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici 23. madde
eklenmiştir.
Geçici 23. maddenin (a) bendine göre; 1.1.1994 - 31.12.1998 tarihleri arasında tam
mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayri menkullerinin satışı, kurumların
üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayri menkullerinin tamamının veya bir kısmının,
teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak
ya- bancı ortaklı bir anonim şirkete aynı sermaye olarak konulması işlemleri ile ilgili olarak
lehe alınan paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden müstesnadır.

KVK 'nun geçici 23/a maddesinin Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi istisnasını
düzenleyen son fıkrası 4108 Sayılı Kanunun yayım tarihi olan 02.06.1995 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
SONUÇ:
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne ilişkin istisna ve muafiyetleri düzenleyen
hükümlerin başka kanunlarda yer alması Kanunların bütünlüğünü bozmakta, istisnaların
kapsamının sürekli genişlemesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi ile ilgili olarak Gider Vergileri Kanununa KVK' nun mükerrer 45.
maddesinde yapılan düzenlemeye paralel bir hüküm eklenerek, istisna ve muafiyetler bu
kanuna hüküm eklenmek veya kanunda değişiklik yapılmak sureti ile hüküm altına
alınmalıdır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE HİZMET İHRACATI
İSTİSNASI
Dr Ali ÇIMAT
Eski Vergi Denetmeni
1. HİZMET İHRACININ KAPSAMI
KDVK' nun 4. maddesinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında
kalan işlemler olarak tanımlanmıştır. Böylece teslim ve teslim sayılan haller ile ithalat
kapsamına sokulmayan işlemlerin tümünün hizmet sayılması ve vergilendirmede yasal bir
boşluğun doğmaması sağlanmıştır.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise "Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana
getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek,
kiralamak, bir şeyi yapmayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir" denilmek suretiyle
birinci fıkrada genel tanımı yapılan işlemlerin ne gibi şekillerde ortaya çıkabileceği
belirtilmiştir. Ancak hizmetin sadece ikinci fıkrada sayılan şekillerde olacağını düşünmemek
gerekir. Bunlara benzer işlemler de hizmet olarak kabul edilmelidir.
KDVK' nun 5. maddesi ile vergiye tabi bir hizmetin işletme sahibinin, işletme personelinin
veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Böylece "karşılıksız yararlanma" veya "yararlanma" veya "yararlananların niteliği" gibi
nedenlerle tereddüt uyandırılabilecek bazı işlemlerin hizmet niteliğinde olduğu belirtilmiştir.
Hizmetler, nitelikleri gereği ithale ve ihraca konu olamazlar. KDV uygulaması açısından
hizmet ihracı kavramı, "yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler" şeklinde
anlaşılmalıdır (KDVK Md. 11/1-a)
1.1. Hizmetin İhracat istisnasına Konu Olabilmesi İçin Aranan Şartlar
Hizmetlerde, ihracat istisnasından faydalanılabilmesi için aşağıdaki dört şartın bir arada
sağlanması gerekir:
l.l.l. Hizmet, Yurtdışındaki Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır
KDV Kanunu'nun l2/2. maddesine göre "yurtdışındaki müşteri" tabiri, ikametgahı, kanuni ve
iş merkezi yurtdışında olan alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir firmanın yurtdışında kendi adına
müstakilin faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
Ancak uygulamada, ikametgahı, kanuni ve iş merkezi yurtdışında olan firma, Türkiye'de şube
açmış ise bu şubeye verilen hizmetler, yurtiçindeki müşteriye verilen hizmet sayılmakta,
bedeli döviz olarak tahsil edilmiş olsa dahi hizmet faturasında KDV gösterilmesi
gerekmektedir.
Örnek vermek gerekirse, bir firma yurtdışında taahhüt işi yapan kendi şantiyesine, yahut bir
başka Türk firmasının yurt dışındaki şantiyesine proje çizim işi yaptığında, yurtdışındaki
müşteriye hizmet etmiş sayılır, Buna mukabil aynı iş Türkiye'de taahhüt işi alan bir yabancı
firmanın bu taahhüdü ile ilgili olarak yapıldığında, ihracat istisnası sözkonusu olmaz.

1.1.2. Fatura ve Benzeri Belge Yurtdışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir
Hizmete ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzu, yukarıda tarifi yapılan yurtdışı müşteriye
hitaben düzenlenmiş olmalıdır.
Bu şart, 26 no.lu KDV Genel Tebliği'nde yer almaktadır. Kanunda böyle bir şart aranmamakla
beraber, hizmet yurtdışındaki müşteriye yapılmış ise faturanın veya serbest meslek
makbuzunun da o müşteri adına düzenlenmiş olması gerekeceği tabiidir.
1.1.3. Hizmetin Bedeli Döviz Olarak Türkiye'ye Getirilmelidir
Kanunda böyle bir şart zikredilmemiştir. Öte yandan kambiyo mevzuatına göre, Türkiye'de
yerleşik kişilerin hizmet karşılığı olarak elde et- tikleri dövizleri serbestçe tasarruf etme
hakları vardır. Bu dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi ve bozdurulması mecburi değildir.
Buna rağmen 26 no.lu KDV Genel Tebliği'nde "Yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmete ait
bedelin, Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi zorunludur. İstisnadan yararlanacak olanın döviz
alım bordrosu veya dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre
geçerli diğer bir belge ile bunu tevsik etmesi gerekmektedir." ifadesine yer verilmiştir.
Her ne kadar KDVK' nun 11. maddesinin 2 no.lu bendinde Maliye Bakanlığı'na, ihracat
istisnasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiş ise de, istisnadan faydalanmak
için döviz getirme şartının ileri sürülmesini, usul ve esas belirleme yetkisi içinde mütalaa
etmek mümkün değildir. Burada Bakanlık, bu şartı ileri sürmekle yetki aşımında bulunmuştur.
Hal böyle olmakla beraber, cezalı tarhiyatla karşılaşmak istemeyen mükelleflerin, istisnaya
tabi tuttukları hizmet bedellerini yurda getirmeleri gerekmektedir.
Eskiden (18 ve l9 no.lu KDV Genel Tebliğlerinde) istisnanın uygulanabilmesi için döviz alım
belgesinin varlığı mutlaka istenirken, 26 no.lu KDV Genel Tebliği'nde döviz alım belgesinin
yanı sıra, dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden kambiyo mevzuatına göre geçerli diğer
bir belgenin de kabul edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Bu belgenin, hizmet bedeli dövizin, döviz tevdiat hesabına gönderildiğine ilişkin banka
dekontu olabileceği yolunda mukteza verilmiştir.
1.1.4. Hizmetten Yurtdışında Yararlanılmalıdır
12. maddenin 2/b bendine göre, bir hizmetin, ihracat istisnasına konu ola- bilmesi için
aranan şartlardan biri de, hizmetten yurtdışında faydalanılmasıdır. Ancak, Kanunda
hizmetten yurtdışında faydalanmanın ne anlama geldiği açıklanmamıştır.
Önceleri muhtelif yorumlara konu olan bu şart, 17 no.lu KDV Genel Tebliği'nde;
i. Fatura ve benzeri belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmişse ve
ii. Hizmet bedeli TPKK mevzuatı uyarınca bu müşteriler tarafından gönderilmişse,

hizmetten yurtdışında faydalanıldığının varsayılması şeklinde çözüme bağlanmış, iki yıl bu
anlayışa göre devam eden uygulama, 26 no.lu KDV Genel Tebliğiyle değişikliğe uğramış, bir
yıl sonra 30 no.lu KDV Genel Tebliği'nde kısmi bir değişiklik daha yapılmıştır.
Kısaca ifade etmek gerekirse 26 ve 30 no.lu KDV Genel Tebliğlerindeki yaklaşım şöyledir:
i. Şayet hizmet, yurtdışındaki müşterinin bizzat Türkiye'ye gelerek, fiilen burada faydalandığı
bir hizmetse faydalanma Türkiye'dedir ve bu nedenle istisna uygulanmaz (Türkiye'de
konaklama, Türkiye içinde ulaşım ve benzerleri),
ii. Hizmet, yurtdışındaki müşterinin Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili ise hizmetten Türkiye'de
faydalanıldığı kabul edilir, (İstisna uygulanmaz)
iii. İhracat komisyonları hizmet ihracı kapsamında mütalaa edilmekte, fakat ithalat
komisyonları istisna dışında tutulmaktadır.
İstisnaya konu edilebilecek hizmet türlerinin belirlenmesine ilişkin olarak, hizmetten
yurtdışında faydalanılması konusunda idare tarafından ileri sürülen bu görüş değişikliği
şiddetli eleştirilere konu olmuştur. Tartışmalar ve uyuşmazlıklar halen devam etmektedir.
Aşağıda bölümlerde muhtelif hizmet türleri tek tek ele alınmış ve bu hizmetlerin ihracat
istisnası karşısındaki durumu bilhassa hizmetten faydalanma yeri açısından irdelenmiştir.
Hizmet türlerine geçmeden önce hizmetten faydalanma yeri konusundaki kendi görüşümüzü
özetle ifade etmek istiyoruz:
KDV uygulayan tüm ülkelerde kabul olunan (destination) ilkesine göre bir mal hangi ülkede
tüketiliyorsa vergileme de o ülkede yapılır. Bu prensip Türk KDV uygulaması açısından da
geçerlidir. Nitekim;
i. Türkiye'de tüketilen mal, üretildiği yer neresi olursa olsun Türkiye'de KDV'ye tabi
tutulmakta yani ithalde ve Türkiye'de üretilip Türkiye'de tüketilen mallarda KDV alınmakta
ii. Üretim yeri Türkiye olsa dahi, mal Türkiye gümrük hattı dışına çıkarılmışsa o mal Türkiye
tarafından vergilenmemekte, yurtdışı edilen mal KDV yükünden tamamıyla arındırılmaktadır.
Maddi niteliği, gümrüklemeye konu oluşu nedeniyle, mallarda tüketim yerinin tespiti
bakımından sorun yoktur.
Hizmet şeklindeki işlemlerde tüketime tekabül eden kavram "hizmetten faydalanma"dır.
Bazı hizmetlerde faydalanmanın nerede vuku bulduğu açıkça bellidir. Mesela İstanbul'daki bir
otelde yemek yiyen ve geceleyen şahsın konaklama hizmetinden Türkiye'de faydalandığı
kuşkusuzdur. Fakat istifade yeri net olarak tespit edilmeyen bazı hizmetlerde KDV'nin
hizmeti yapanın bulunduğu ülke tarafından mı yoksa müşterinin bulunduğu ülke tarafından mı
alınacağı konusunda sorun vardır.

Bu sorunla yıllar önce karşılaşan AT ülkeleri uzun tecrübelerden sonra bazı prensipler
belirlemek suretiyle meseleyi çözmüşler, hatta bu prensipler yeknesak olarak tüm AT
ülkelerinde uygulanmak üzere direktif haline getirilmiştir. AT ülkelerinin bunca yıllık
tecrübeden sonra karar kıldıkları anlayış aynen uygulanırsa böyle bir çözüm şekline kimsenin
itirazı ola- mamalıdır. Kaldı ki AT ülkelerindeki anlayış KDV Kanunumuza uygundur, en
azından aykırı değildir.
AT ülkeleri tarafından benimsenen anlayış, özetle şöyledir: Prensip olarak;
Hizmeti yapan hangi ülkede mukimse, şube faaliyetleri açısından, şube hangi ülkede ise,
hizmet o ülkede yapılmış ve hizmetten o ülkede istifade edilmiş sayılır, vergilemenin de o
ülke tarafından yapılması gerekir (Bu ilke kapsam belirlemektedir ve Türk KDV uygulaması
açısından aynı esas geçerlidir).
İstisna edilen hizmetlere gelince; Hizmetin fiziken başka bir ülkede icra olunduğu açıkça belli
ise (destination) ilkesi gereği olarak o hizmetin, icra olunduğu ülkede vergileneceği varsayılır
ve sözkonusu hizmet KDV'den istisna edilir.
Mesela;
i. Hizmet başka bir ülkedeki gayrı menkulün içinde veya o gayrı menkule ilişkin olarak icra
ediliyorsa,
ii. Başka bir ülkede taşıma, yükleme-boşaltma işi yapılıyorsa,
iii. Başka bir ülkede, kültürel, artistik, sportif, ilmi, eğitimsel, eğlence konulu hizmetler
veriliyorsa,
bu ve benzeri hizmetler KDV'den müstesnadır.
Hizmetten nerede faydalanıldığı kesin olarak bilinemeyen hallerde ve marka, lisans, telif
hakkı, patent vb. temini, ilan, reklam, müşavere, mümessillik, mühendislik, muhasebe,
bankacılık (kasa kiralama hariç) sigortacılık, personel temini ve benzeri hizmetlerde,
müşterinin bulunduğu ülke, hizmetten faydalanılan yer olarak kabul edilir ve KDV istisnasına
tabi tutulur.
Dileğimiz, hangi hizmetlerin ihracat istisnasına konu edileceğinin tespitinde, AT ülkelerinde
benimsenen, yukarıda açıkladığımız anlayışa uygun yorum tarzının geçerli kılınmasıdır.
Konuyu noktalamadan önce belirtmek isteriz ki, Türkiye toprakları üzerinde olmakla beraber
free-shop, serbest bölge gibi gümrük hattı dışı yerlere yönelik hizmetlerde, diğer üç şart
sağlanmak kaydıyla ihracat istisnası uygulanmalıdır. Çünkü bu yerler, vergisel açıdan
Türkiye dışı sayılmaktadır.

1.2. Muhtelif Hizmetlerin İhracat İstisnası Karşısındaki Durumu
1.2.1. İthalata İlişkin Komisyonlar
26 no.lu KDV Genel Tebliğiyle ileri sürülen anlayışa göre, Türkiye'ye ithal edilecek mallara
müşteri bulunması ve ithalata ilişkin olarak malı ihraç eden firmaya yapılan sair hizmetler,
KDV'den müstesna değildir. İstisna uygulatılmamasının gerekçesi olarak İdare tarafından
gösterilen husus, malların Türkiye'de tüketilecek olmasından hareketle hizmetten
faydalanmanın da Türkiye'de olduğu varsayımıdır.
Gerçekte, ithal edilmiş veya edilecek olan mallara müşteri bulma hizmeti karşılığında, malı
satan yurtdışındaki firmadan alınan komisyonlar KDV istisnasına tabi tutulmalıdır.
Çünkü;
i. Tavassut hizmetleri faydalanma yeri fiziken ve net bir şekilde belirlenemeyen hizmetler
arasındadır. Bu itibarla AT ülkelerindeki anlayışa uygun olarak ve müşterinin yurtdışında
olduğu dikkate alınarak bu hizmetlerin istisna kapsamında düşünülmesi gerekir. Aksi halde
komisyonu ödeyecek olan müşteri ayrıca KDV öde- meyi reddedeceği için, hizmeti yapan
mükellef hasılatın bir kısmını KDV olarak tediye etmek zorunda kalır. Nitekim 26 no.lu KDV
Genel Tebliğine uyan komisyoncular bu duruma düşmektedir.
ii. Söz konusu komisyonlar, komisyonu ödeyenin bulunduğu ülkede KDV'ye tabi tutulabildiği
için vergi mükerrerliği doğmaktadır. Ülke farklılığı dolayısıyla bu KDV'nin karşı ülkede
indirim ve iade konusu yapılması mümkün değildir. Ancak yurtdışındaki firma kendi
ülkesinde bu hizmet için ödediği KDV'yi mal ihracı nedeniyle geri alabilmişse bu mükerrerlik
ortadan kalkabilir.
iii. Mükerrerlik malın ithalinde yeniden baş göstermektedir. Çünkü yabancı firmanın ödediği
komisyon malın maliyetine, dolayısıyla fiyatına eklenecek böylelikle komisyon ücreti, ithal
aşamasında ve mal bedeli beyanında bir kez daha KDV'ye tabi olacaktır. Böylelikle Türkiye,
aynı işlem üzerinden iki kere KDV tahsil edecektir.
Hizmetten faydalanma olayının nerede meydana geldiği üzerinde fikir yürütmek gerekirse
şöyle düşünülmesi daha isabetli olur:
Türkiye'ye mal ithalinde, malı gönderenin Türkiye kaynaklı hasılat elde ettiği doğrudur.
Ancak hasılatın Türkiye kaynaklı oluşu gelirin Türkiye'de elde edildiği anlamına gelmez. Bu
satıştan sağlanan kazanç Türkiye'de vergilenemediğine göre Türkiye'ye yapılan ihracatın
ihracatçıya sağladığı fayda (gelir) ihracatçının bulunduğu ülkede tezahür etmektedir. Satılan
malın tüketildiği yerin başka bir ülke oluşu ihracatçının bu işlemden faydalandığı yeri
değiştirmez. Mala müşteri bulunması şeklindeki işlem yabancı firmanın satışını, dolayısıyla
gelirini artırdığına göre gelirin elde edildiği ülke aynı zamanda hizmetten faydalanılan yerdir.
İthalat komisyonlarının, ithalatın türevi olduğu yolundaki görüş doğru değildir. Zira, malı
Türkiye'de satan yabancı firma mal faturasından ayrı olarak, bu malla ilgili ikinci bir fatura
(mesela fiyat farkı faturası) gönderirse bu ikinci fatura ithal bedelinin türevi olarak
nitelenebilir ve KDV aranabilir.

Danıştay önceleri bu tür komisyonları KDV'den müstesna olduğu yönünde kararlar vermiş,
sonradan 26 no.lu KDV Genel Tebliği'ndeki anlayışa paralel olarak, bu komisyonların istisna
kapsamına girmeyeceğini öngören kararlar vermeye başlamıştır.
1.2.2. Mümessillik Faaliyetleri
Yabancı firmalara verilen mümessillik hizmetlerinde bu hizmet, yabancı firmanın Türkiye ile
ilgili işlerini konu almaktaysa hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı varsayılmakta ve istisna
uygulatılmamaktadır.
1.2.3. İhracat Komisyonları
Türk ihraç mallarının temini ve gönderilmesi ile ilgili olarak yurt dışındaki firmalardan alınan
komisyonlar 26 no.lu KDV Genel Tebliği'nde, bu hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı ileri
sürülerek ihracat istisnası dışında mütalaa edilmiştir. Sonradan 30 no.lu KDV Genel
Tebliği'nde, ihraç mallarının yurtdışında tüketildiği ve bu nedenle hizmetten yurtdışında
faydalanıldığı gerekçesiyle ihracat komisyonlarının istisnaya konu olabileceği belirtilmiştir.
İstisnadan faydalanabilmek için diğer üç şartın da yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
1.2.4. Mühendislik Hizmetleri ve Diğer Teknik Hizmetler
Bu hizmetlerde de hizmetten nerede faydalanıldığı konusu üzerinde durulmakta şayet hizmet
yabancı firmanın Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili ise, diğer üç şart yerine getirilmiş olsa bile
istisna uygulatılmamakta, hizmet yabancı firmanın Türkiye dışındaki faaliyetleri ile ilgili ise,
diğer şartlar sağlanmak kaydıyla istisna tatbik edilebilmektedir.
Mesela bir Alman firmasına, Rusya'da üstlendiği taahhüt işi ile ilgili teknik hizmet
verilmişse, faturanın yurtdışındaki bu firma adına düzenlenmesi, hizmet bedelinin de
Türkiye'ye getirilmesi şartıyla, söz konusu hizmet, ihracat istisnasına konu olabilmektedir.
Aynı hizmet Alman firmasının Türkiye'de üstlendiği iş ile ilgili ise, fatura yurtdışındaki firma
adına kesilse ve döviz getirilse dahi hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı gerekçesiyle istisna
uygulatılmamaktadır. (26 no.lu KDV Genel Tebliği).
Esasen, teknik hizmet, bir gayrı menkulle bağlantılı ise yukarıdaki anlayış doğrudur. Gayri
menkulle bağlantılı değilse ihracat istisnası uygulanmalıdır.
1.2.5. Turizm Hizmetleri
Yerli veya yabancı tüm turistlere Türkiye'de verilen konaklama, yurtiçi ulaşım, yeme-içme,
gezdirmek, eğlendirme ve benzeri hizmet, hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı için KDV
istisnasına konu edilemez.
Ancak yabancı turizm firmalarının Türkiye'ye göndereceği turistlerle ilgilenilme hizmeti
mukabilinde yabancı firmadan alınacak ücret ihraç edilmiş hizmet bedeli sayılmakta ve
istisnaya konu olabilmektedir.
26 no.lu KDV Genel Tebliği'nde verilen 3 no.lu örnek şöyledir:
"Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acentalığı yapan (B) A.Ş. yurtdışında bulunan bir seyahat
acentasının gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti

vermektedir. Bu mükellef, söz konusu hizmeti karşılığında, 15.000.000 lira para almıştır.
Türkiye'deki seyahat acentası aldığı bu paranın 13.500.000 liralık kısmını, turist grubunun
Türkiye'deki konaklama, yeme-içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan
sonra kendisine 1.500.000 lira kalmıştır.
Bu durumda bu mükellef yabancı seyahat acentasına 1.500.000 liralık hizmette bulunmuştur.
Bu hizmetten yabancı seyahat acentası yararlandığından bu tutara Katma Değer Vergisi
uygulanmayacak ve hizmet ihracatı kapsamından işlem yapılacaktır.
Ancak, adı geçen mükellefin turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme- içme, konaklama gibi
hizmetlerden Türkiye'de yararlanıldığından, bu hizmetler vergiye tabi tutulacaktır. Dolayısıyla
turist grubuna verilen yeme- içme, konaklama gibi hizmetler için genel esaslara göre
hesaplanan Katma Değer Vergisinin ödeneceği tabiidir.
Bu mükellef, yabancı seyahat acentasına verdiği sözkonusu hizmetlere ait keseceği faturada,
vergiden müstesna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedelini ayrı ayrı
gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura da düzenlemesi mümkün
bulunmaktadır."
Bu anlayış Danıştay tarafından da benimsenmiştir. (Danıştay 7. Dairesi'nin 22.3.1988 gün ve
E. 1987/4610; K: 1988/796 sayılı kararı)
40 no.lu KDV Genel Tebliği'nde, turistlere yurtdışında verilen turizm hizmetlerinde, hizmet
bedellerinin yurtdışındaki maliyetlere tekabül eden kısmının KDV'ye tabi olmadığı, bakiye
bedel üzerinden KDV hesaplanması gerektiği belirtilmekle beraber, sözkonusu tebliğde tur
müşterisinin Türkiye'de olduğu farz edilmiş tur müşterisinin yurtdışında mukim olması
halinde bu bakiye bedelini ihracat istisnasına konu olup olmayacağı üzerinde durulmamıştır.
Gerçekte, Türkiye dışındaki ülkelere yapılan tura katılanlar yurtdışında mukim iseler tur
ücretinin tamamı KDV dışında tutulmalıdır. Ancak bunun için tura katılanın yurtdışında
mukim olduğunun ve tur be- delinin Türkiye'ye getirildiğinin tevsiki istenebilir.
1.2.6. Müşavere Hizmetleri
Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bir muktezada, yabancı firma tarafından Türkiye'de
yaptırılan pazar araştırması hizmetinin ihracat istisnasına konu olamayacağı belirtilmiştir.
Görüldüğü gibi İdare, yabancı firmaların Türkiye'de yaptıkları, hatta yapmayı düşündükleri
işlerle ilgili tüm hizmetleri, hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı gerekçesiyle istisna kapsamı
dışında görmektedir.
Yukarıdaki 1.1.4 no.lu bölümde açıkladığımız gibi müşavere hizmetlerinde diğer şartlar
sağlanmakta ise, faydalanmanın, müşterinin bulunduğu ülkede gerçekleştiği kabul edilmeli ve
hizmetin istisnaya konu olup olmayacağı bu esasa göre kararlaştırılmalıdır. Konu ile ilgili
diğer hususlar şöyle sıralanabilir;
i. istisnanın uygulanıp uygulanmayacağının tespitinde, müşavere hizmetinin, müşterinin
Türkiye'deki işleri ile ilgili olup olmadığı ölçüsü esas alındığında, tatbiki planda güçlük
çıkar. Çünkü GVK' nun 51. maddesindeki anlayışa göre, hizmeti yapan mükellef yaptığı
hizmetle ilgili olarak sadece müşterisinin isim veya unvanını ve aldığı ücreti açıklamak
durumundadır. Verdiği mütalaanın mahiyetini açıklamaya zorlanamaz.

ii. Meselenin sorunsuz ve AT ülkelerindeki anlayışa paralel şekilde çözümü için, hizmetten
faydalanılan yerin müşterinin bulunduğu ülke olarak peşinen kabulü zorunludur.
Danıştay Yedinci Dairesi'nin 22.10.1986 tarih ve E. 1986/342 ve K.1986/2391 sayılı
kararında şu cümlelere yer verilmiştir:
"Yükümlünün yurtdışındaki müşterisine vermiş olduğu müşavirlik hizmetinin, mahiyeti
itibariyle Türk vergi mevzuatı ile ilgili düşünce bildirmek, idare ve yargı organlarında,
yurtdışındaki müşterisinin haklarını savunmak konusunda yardımcı olmak, bütün bu işlerle
ilgili dilekçeleri düzenlemek, vermek, izlemek şeklinde yerine getirildiği ve sonunda
yurtdışındaki müşterisinin Türk vergi mevzuatına göre vergilendirilmesine olanak
bulunmadığı ile ödenmiş olduğu vergilerin iadesinin sağlandığı dosyanın incelenmesinden
anlaşılmaktadır.
3065 sayılı kanunun 12/2-b maddesinde, "Hizmetten yurtdışında faydalanılması"
öngörülmüştür. Yükümlünün vermiş olduğu müşavirlik hizmeti, mahiyeti yukarıda
açıklandığı üzere fiilen yurtiçinde verilmekle bir- likte, bu hizmetin ayrılmaz bir parçası olan
sonuçtan, yurtdışında bulunan müşteri, yine yurtdışında fayda sağlamaktadır.
Kaldı ki, yurtdışında faaliyette bulunan bir yabancı mali müşavirin, aynı hizmeti, yurtiçinde
verdiği ve tahakkuk eden müşavirlik ücretini yurt- dışında tahsil ettiği düşünüldüğünde,
herhangi bir şekilde Katma Değer Vergisi tevkifatı sözkonusu olmadığına göre, 3065 sayılı
kanunun 1 l. maddesi ile istisna kapsamına alınan "Yurtdışındaki müşterilere yapılan
hizmetlerin" yurtiçinde bu ve benzeri şekillerde faaliyet gösteren yükümlülerin rekabet
gücünün artırılması, himaye edilmesi ve bu suretle yurda döviz kazandırılması gibi hususların
gözetilmesi amacına yönelik olarak vergiden müstesna tutulduğunu ortaya koymaktadır."
Ancak bu karar, 17 no.lu KDV Genel Tebliği'nin yürürlükte olduğu dönemde verilmiş olup,
26 no.lu KDV Genel Tebliği'nden sonra Danıştay'ın da bu konuda görüş değiştirmiş olması
muhtemeldir. Çünkü Danıştay, önceleri ithalat komisyonlarında ve mümessillik
hizmetlerinde, hizmetten yurtdışında faydalanıldığını kabul etmişken daha sonra (26 no.lu
KDV Genel Tebliğine de atıfda bulunarak) aksi yönde kararlar vermeye başlamıştır.
1.2.7. Gösterim Amacıyla Yurtdışına Film Gönderilmesi
Konu ile ilgili bir mukteza da şu açıklamalara yer verilmiştir:
"Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 23.08.1985 günlü yazısıyla
Bakanlığımıza intikal eden ilgide kayıtlı dilekçenizde, yapımcısı Gülşah Film olan firmanız
tarafından "Almanya Acı Vatan" filminin gösterim hakkının Yugoslav Televizyonu 1500
ABD doları karşılığı satıldığı, bu amaçla filmin pozitif kopyasının 6 aylık geçici bir süre için
Yugoslavya'ya gönderildiği, bu geçici ihracat nedeniyle gümrük idaresine serbest ihracat
beyannamesi ve noter tasdikli fatura verilmeyip sadece filmin kopya kıymetini belirten bir
"deklare fatura" verildiği, vergi dairesinin yapımcı firmaya ödenen Katma Değer Vergisi'nin
iadesi için bu belgeleri ye- terli görmediği belirtilerek, bu ihracat işlemi nedeniyle yüklenilen
vergilerin nasıl geri alınabileceği sorulmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ile yurtdışındaki
müşteriler için yapılan hizmetler istisna kapsamına alınmış, aynı kanunun 32. maddesine göre
de bu işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılabileceği, indirilmeyen
kısmın ise mükellefe iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Gösterim hakkı satılan filmin, gösterim amacıyla geçici bir süre için yurtdışına gönderilmesi
mal değil hizmet ihracı niteliğindedir. 1500 ABD doları Yugoslav Televizyonu tarafından
filmin pozitif kopyasının satın alınması için değil filmin gösterim hakkı karşılığında
ödenmektedir. Nitekim pozitif kopya gösterimden sonra iade edilmektedir.
Hizmet ihracı niteliği taşıyan bu işlem dolayısıyla yüklenilen vergiler, sözü edilen kanunun
32. maddesi gereğince firmanıza iade edilebilecektir. Bu iade işleminde mal ihracatında iade
esaslarını düzenleyen 4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'ndeki şartlar
aranmayacaktır. İade işleminin yapılabilmesi için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın
geçici ihraca izin veren yazısı, Merkez Bankası'nca düzenlenen döviz alım belgesi ve geçici
ihraçla ilgili gümrük çıkış beyannamesinin vergi dairesine ibrazı yeterli olacaktır."
Bir başka muktezada ise, gösterim amacıyla yurtdışına film gönderilmesinin hizmet ihracı
olduğu, bu nedenle KDV beyannamesine GÇB eklenmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.
1.2.8. İhraç Mallarına İlişkin Gözetim Hizmetleri
Konu ile ilgili bir muktezada şu açıklamalara yer verilmiştir:
"Adı geçen şirketin, 26 Seri No.lu Genel Tebliğin öngördüğü şartları taşıyan ve Türkiye'de
yerleşik olmayan yabancı firmalara vereceği gözetmenlik hizmeti "hizmet ihracı" kapsamında
Katma Değer Vergisinden istisnadır.
Ancak, sözkonusu gözetmenlik hizmetinin yurtiçindeki bir firmaya verilmesi durumunda ise,
bu hizmete Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1. maddesine göre vergi uygulanacaktır.
Öte yandan yurtiçindeki firmalara verilen gözetmenlik hizmetinin, Kanununun 16/1-c
maddesinde yer alan rejimler çerçevesinde ifa edilmesi halinde ise, söz konusu hizmete anılan
madde gereğince Katma Değer Vergisi uygulanmayacaktır."
İhraç mallarına yönelik gözetim hizmetlerinin, ihracat teslimlerine ilişkin hizmet sayılması
(KDVK Md. 1 1/1-a) da mümkündür.
1.2.9. İrtibat Bürolarınca Yürütülen Hizmetler
Yabancı firma veya kuruluşlar için, pazar araştırması, bilgi toplama, temas sağlama,
haberleşme ve irtibat noktası oluşturma gibi amaçlarla Türkiye'de açılan büroların KDV
karşısındaki durumları tartışmalıdır.
Bir görüşe göre bu büroların faaliyetleri KDV'ye tabidir ve KDV'nin matrahı da, büroyu açan
firma veya kuruluşun büronun masraflarını karşılamak üzere yurtdışından gönderdiği
paralardır. Bu görüşe katılamıyoruz. Çünkü irtibat büroları hiçbir ticari faaliyet
gösteremezler ve Ticaret Siciline kaydolunmazlar. Büroyu açan firma veya kuruluşun
yurtdışında ticari faaliyette bulunuyor oluşu, bu büronun ticari çerçevede faaliyet gösterdiği
anlamına gelemez. Aksi anlayışa göre resmen büro açmaksızın, Türkiye'ye müteaddit defalar
eleman göndermek suretiyle irtibat hizmetlerinin bu elemana gördürülmesi durumunda da o
elemanların seyahat masrafları üzerinden KDV alınması gerekir. Kaldı ki irtibat bürosu, ilgili
kuruluşun bir departmanı hüviyetinde olup, ticari organizasyon niteliği yoktur.
Başka bir anlatımla, irtibat büroları tarafından yürütülen hizmetlerin KDV kapsamına
girmediği, dolayısıyla sözkonusu hizmetlerin KDV dışında tutulmaları için istisna hükmüne
ihtiyaç bulunmadığı görüşündeyiz. Fakat uygulamada, irtibat bürolarınca yürütülen

hizmetlerin, KDV kapsamında bulunduğunu iddia edenlerden bir kısmının daha da ileri
giderek bu hizmetlerin, büroyu kuran yabancı firmanın Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili
olduğu (dolayısıyla hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı) varsayımından hareketle, büro
hizmetlerinin ihraç istisnasına da konu olamayacağını savundukları görülmektedir.
1.3. Hizmet İhracına İlişkin Faturanın Düzenlenmesi
Hizmet faturasının yurtdışındaki bir firma adına düzenlenmesi, ihracat istisnasından
yararlanabilmek için aranan şartlardan biridir.
Hizmet bedelinin döviz olarak tahsili ve bu bedelin yurda getirilmesi de aranan şartlardan biri
olduğundan faturanın normal olarak yabancı para ile düzenlenmesi gerekir. Her ne kadar bize
göre faturanın TL üzerinden tanzimi istisnayı etkilemez ise de, uygulamada sorun çıkmaması
bakımından ihraç istisnasına konu olan faturada hizmet bedelinin yabancı para ile belirtilmesi
tavsiye edilir.
1.4. Hizmet İhracı Bulunan Aya Ait KDV Beyannamesinin Tanzimi
İhracat istisnasına konu hizmetin yapıldığı (çoğu hallerde hizmet faturasının kesildiği) aya ait
KDV beyannamesinin hazırlanmasında;
i. Hizmet bedeli (bedelin, fatura tarihindeki TCMB döviz alış kuruna
göre TL karşılığında) 24. satırda diğer işlem bedellerine dahil edilmek suretiyle gösterilir.
Aynı rakam 25 no.lu satırda yer alacak toplama dahil edilmek suretiyle KDV matrahının
hesabında işlem bedelleri toplamından indirilir.
ii. İstisnaya konu olacak hizmetle ilgili olarak yüklenilen KDV'ler indirilir. Beyannamenin 57
no.lu satırında rakam varsa ve mükellef isterse, "iadesi gereken Katma Değer Vergisine ait
bildirim"in ilgili satırlarını doldurmak suretiyle, 25. satırda gösterdiği hizmetlere ilişkin olarak
yüklendiği KDV'lerin iadesini isteyebilir.
iii. İade istenmesi mecburi değildir. yani 57 no.lu satırda rakam bulunmasına rağmen mükellef
ek bildirimi doldurmamak suretiyle iade tutarının devir olan KDV haline gelmesini
sağlayabilir ve yüklenilen KDV'nin giderilmesi, gelecek aylarda, devir olan KDV'nin indirimi
suretiyle gerçekleşebilir.
iv. KDV iadesi istenmiş olsun olmasın, beyannameye hizmet ihracına ilişkin fatura
fotokopileri yahut 30 no.lu KDV Genel Tebliğine uygun fatura listesi eklenir. Dövizin
getirildiğini gösteren belgeler ise, inceleme halinde ibraz edilmek üzere mükellef tarafından
saklanır.
1.5. Hizmet ihraç Edenlerin Nakden KDV İadesi Almak veya İade Haklarını Başka
Vergi Borçlarına Mahsup Suretiyle Kullanabilmek İçin İbraz Etmeleri Gereken
Belgeler
1.5.1. Dilekçe
İade talebi ihtiva eden her KDV beyannamesi için ayrı dilekçe verilir. İadenin ne suretle
alınmak istendiği bu dilekçede belirtilir ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.
1.5.2. Döviz Alım Belgesi veya Dövizin Getirildiğini Gösteren Bir Başka Belge

Hizmet karşılığı olarak gelen döviz bozdurulmuşsa, döviz alım belgesinin, bozdurulmamışsa
dövizin getirildiğini gösteren bir başka belgenin dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu belgeler ile
faturanın irtibatı bir şekilde kurulabilmelidir
1.5.3. İhraca Konu Hizmet Faturalarının ve KDV Yüklenimlerine İlişkin Faturaların
Fotokopileri Yahut Bunların Listeleri
Bu fotokopilerin yahut 30 no.lu KDV Genel Tebliğine göre hazırlanan listelerin dilekçeye
eklenmesi gerekir. Hizmet faturaları açısından sorun yoktur. Fakat KDV yüklenimleri ile
ilgili faturalarda, ibraz güçlüğü çıkabilir. Çünkü çoğu hallerde hizmetlerde, imal olunan
malın ihracında olduğu gibi hasılatla direkt ilgili belli bir fatura ile irtibat sağlanamayabilir.
Başka bir anlatımla, hizmet, mükellefin tüm organizasyonunun katkısı ile icra edilmiş olabilir.
Bu nedenle, hizmet ihracında KDV yüklenimlerine ilişkin belge istenmemelidir. Nitekim imal
ettiği malı doğrudan ihraç edenler veya ihraç kaydıyla teslim edenlerden alış faturası örneği
veya listesi istenmemektedir. Hizmetleri de, mal imali gibi düşünmek ve hizmet faturası
örneği (yahut listesi) ile yetinmek gerekir.
Ancak mükelleften, iadesini istediği KDV'nin, hizmetle ilişkisini kurması ve hesap tarzını
izah etmesi istenebilir. Bu konuda belli bir kural yoktur. Uygulamada iade talebini
değerlendiren memurun anlayışına göre değişkenlik gösterebilmektedir.
1.5.4. 100.000.000 Lirayı Aşan Nakit Taleplerinde Teminat Mektubu
İade tutarının her bir dönem için 100.000.000 lirayı aşması halinde aşan kısım kadar teminat
mektubu verilmesi (aksi halde inceleme sonuçlanıncaya kadar beklenmesi) gerekmektedir.
KDV alacağının vergi borçlarına mahsubu istenmişse prensip olarak teminat mektubu
verilmesine gerek yoktur. Mahsup dilekçesinin ve yukarıda yazılı belgelerin, mahsubu istenen
verginin vadesinden önce Vergi Dairesine verilmiş olması yeterlidir.
1.5.5. YMM Tasdik Raporu
Hizmet ihracından kaynaklanan KDV iade mahsup işlemlerinin YMM Tasdik Raporu ibraz
edilerek yaptırılması mümkündür.
Hizmet ihracında bulunan mükellefler KDV iadesi istemek mecburiyetinde değildir. Bu
mükellefler isterlerse ek bildirim vermemek veya ek bildirimde hizmet ihracı ile ilgili rakam
belirtmemek suretiyle iade tutarının devrolan KDV haline gelmesini sağlayabilirler.
1.6. Hizmetin, 11. Maddeye Göre mi, Yoksa, 13,14,15,16 veya 17. Maddeye Göre mi
İstisnaya Konu Edileceği
Öyle hizmetler vardır ki, bir yandan 11. maddeye göre istisnaya konu olabilirken, öte yandan
bir diğer istisna hükmünün kapsamına da girebilir. 11, 13, 14, ve 15. maddelerde yer alan
istisnalar yapısal benzerlik gösterdiği (tam istisna konusu olduğu) için bunlar arasındaki
karışmanın önemi yoktur. Fakat 16 ve 17. maddedeki istisna farklı karakterde olduğu (yani
indirim ve iadeye müsaade edilmediği) için, hizmetin ilk gruba göre mi yoksa ikinci gruba
göre mi istisnaya konu olacağı önem taşımaktadır.

Konuyla ilgili mukteza aşağıya alınmıştır:
"İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ile, şirketinizin fabrika ve terminal tesislerinin bulunduğu AdanaCeyhan sınırları içerisinde, iskele ve terminal tesislerinde üçüncü kişilerin yüklerine yükleme,
boşaltma, stoklama, aktarma gibi terminal hizmetleri ile fason torbalama hizmeti de verdiği
belirtilerek yapılan bu hizmetlerin hizmet ihracı kapsamına girip girmeyeceği hususunda
tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesinin 1/a fıkrasıyla ihracat teslimleri
ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden
istisna edilmiştir.
Aynı kanunun 12/2. fıkrası uyarınca da bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan
hizmet sayılabilmesi için anılan kanuna ilişkin 26 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel
Tebliği gereğince 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki dört şartın birlikte
gerçekleşmiş olması zorunludur:
1- Hizmet, Türkiye'de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
2- Fatura ve benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir.
4- Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.
Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13/b maddesiyle deniz ve hava taşıma
amaçları için liman ve hava meydanlarında taşıma araçları için yapılan hizmetler Katma
Değer Vergisi'nden istisna edilmiştir. Sözkonusu istisna liman işletmeleri ve diğer gerçek ve
tüzel kişiler tarafından seyrü sefere ilişkin olmak üzere ifa edilen her türlü hizmeti
kapsamaktadır.
Söz konusu madde gereğince yabancı gemilerin, Türk Limanlarına uğramaları ve boğazlardan
transit girişleri dolayısıyla verilen acentelik, koruyucu acentelik, gözetim hizmetleri ile
komisyon, primaj, simsarlık gibi ödemeler vergiye tabi tutulmayacaktır.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 16/c maddesine göre transit, aktarma, gümrük antreposu,
geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerinin uygulandıkları mal ve hizmetler Katma
Değer Vergisi'nden istisna edilmiştir. İstisna söz konusu rejimler çerçevesinde yapılan
yükleme, boşaltma, tartı, aktarma, taşıma, hamaliye ve benzeri hizmetlere uygulanacaktır.
Diğer bir deyişle Katma Değer Vergisi'ne tabi olmayacaktır.
Buna göre;
1- Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimleri
çerçevesinde verilen hizmetlerin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 16/c maddesi kapsamında
değerlendirildiğinden hizmet ihracı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
2- Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerinin
uygulandığı mal ve hizmetler nedeni ile bu sahadaki işlemler nedeniyle herhangi bir şeklide
Katma Değer Vergisi yüklenilmesi halinde yüklenilen Katma Değer Vergisi indirim veya iade
konusu değildir. Kanunun 30/a maddesi gereğince olayın özelliğine göre gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate alınacaktır."

Dikkat edilirse bu muktezada, soruya konu hizmetin 16/c maddesine göre KDV'den müstesna
olduğu ve bu nedenle ihraç istisnasına konu edilemeyeceği belirtilmektedir. Halbuki bizim
anlayışımıza göre bu olayda hizmet yurtdışındaki müşteriye verilmiş ise bu hizmetin ihraç
istisnasına konu edilmesi gerekir. Başka bir anlatımla bir hizmetin birden fala maddeye göre
istisnaya konu olabilmesi mümkündür ve böyle bir durumda hangi maddenin tatbiki mükellef
lehine sonuç veriyorsa istisnanın da o maddeye göre tatbiki gerekir.
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ULUSLAR ARASI MUHASEBE
STANDARTLARI
TÜRKİYE UYGULAMASI

Yahya ARIKAN
SMMM
Türkiye'de muhasebenin standartlaştırılmasıyla ilgili çalışmaların bugünkü durumunu
değerlendirebilmek ve geleceği hakkında söz söyleyebilmek için, önce Türkiye'de
muhasebenin gelişimini kısaca incelemek yararlı olacaktır. Çünkü geçmişte yaşanan olaylar,
günümüzdeki ve gelecekteki uygulamalara yön verecek ya da etkileyecektir.
1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında muhasebenin gelişmesi daha
çok kamu sektöründe meydana gelmiştir. 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde
alınan kararlar gereği özel girişimciye fırsat tanınmış, ancak bu çalışmaların yeterli olmaması
ve 1929 krizinin ekonomiyi olumsuz olarak etkilemesi üzerine İktisadi Devlet Teşekkülleri
devreye girmiştir.
Özel sektördeki gelişmeler daha çok aile işletmeleri biçiminde kendini gösterirken, kamu
sektörünün payı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların tekelci niteliğinden dolayı önemli
olmuştur.
Türkiye'de muhasebenin gelişimi, özellikle çeşitli ülkelerden hemen hemen aynen aktarılan
yasaların etkisi altında kalmış, bu etkinin artmasında tercüme edilerek yayınlanan eserlerin ve
yabancı ülkelerde öğrenim gören kişilerin olduğu kadar, yabancı öğretim elemanlarının
ülkemiz eğitiminde yer alması da önemli rol oynamıştır.
Bu nedenle, yasaların tercümesiyle birlikte ülkemizde muhasebenin gelişimi 1960 yıllarına
kadar, önce Fransız mevzuatı ve yayınlarının, daha sonra da Alman mevzuatı ve yayınlarının
etkisinde kalmıştır.
Ülkemizde, 1850 tarihli "Kanunname-i Ticaret" yasasının yürürlüğe girmesiyle muhasebe
uygulamalarının belli bir düzene kavuştuğu görülmüştür. Bu yasa 1807 tarihli Fransız
Ticaret Kanunu'nun bir tercümesi olup, tüccarların tutmakla yükümlü olduğu defterler
hakkında hükümler getirmiştir.
Daha sonra 1926 yılında yürürlüğe giren 856 sayılı Ticaret Kanunu, Alman Ticaret
Kanunu'ndan alındığı için bu kez uygulamalarda Alman kaynaklarının etkisi kendini
göstermeye başlamıştır. Bu kanunda, şirket hesaplarının tutuluş şekli ile karın hesaplanması
üzerinde durulmuş, ayrıca hesap dönemleriyle sınırlı kalmak üzere envanter çalışmaları,
bilanço ve kar zarar tablolarının düzenlenmesi gibi konularda belli esaslar getirilmiştir. 865
sayılı kanun yerini, 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na

bırakmıştır. Bu yasanın hazırlanmasında da yabancı kaynakların etkisi olmuştur. Vergi Usul
Kanunu'nun ticari defterlere ilişkin bazı hükümlerine yer verilmiş, ayrıca anonim ve limited
şirketlerle kıymetli evraka ilişkin hükümler hemen hemen tümüyle İsviçre Borçlar
Kanunu'ndan alınmıştır. Ayrıca İtalyan ve Alman mevzuatının da Türk Ticaret Kanunu'na
etkisi olmuştur.
Türk Ticaret Kanunu, temel ilke olarak ticari işleri düzenlemekte olup, hem ortakların, hem
de üçüncü kişilerin haklarını korumayı amaçlamaktadır.
Temel amaç olarak ortakların ve üçüncü kişilerin haklarını korumayı öngören TTK' da
kamuyu aydınlatma ilkesi yetersiz olarak düzenlenmiş ve sınırlanmıştır.
Bu nedenle alınan ilke, gerek muhasebenin temel kavramlarına ve gerekse Uluslararası
Muhasebe Standartlarına uygun olarak yeni hukuki düzenlemeler gerektirmektedir.
Öte yandan; Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hükümlerinin
muhasebe üzerindeki etkileri günümüz Türkiye muhasebe uygulamalarını yönlendirmede
önemli bir etken olmuştur. VUK ile belgeleri düzenleme, kaydetme, defter tutma ve
değerleme gibi konularda muhasebeye bir düzen getirilmiş ve muhasebe uygulamaları belli
esaslara dayandırılmıştır.
Ancak, getirilen düzenlemelerin temel amacı, vergi değerlendirme işlemine bağlı olduğundan,
vergi hukukuna uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve raporların, ilgililere yararlı olacak
bilgilerin tamamını sunduğu söylenemez. Türkiye'deki muhasebe uygulamalarının vergi
hukuku tarafından etkilendiğini belirtmek gerekir.
Ayrıca 7129 sayılı Bankalar Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin
31.08.1979 tarih ve 28 sayılı KHK ile bankalar hakkında 22.7.1983 tarih ve 70 sayılı KHK'
nin değiştirilerek kabul edilmesiyle, yeni Bankalar Kanunu 2 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bu kanunun sekizinci bölümünde "Hesap ve Kayıt Düzeni" başlığı altında
bankaların muhasebe uygulamaları ile ilgili hükümler yer almaktadır.
Kanunun 51. maddesinin 2. fıkrasında, bankaların standart finansal tablolarını, Türkiye
Bankalar Birliği tarafından hazırlanıp Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın
onayı ile yürürlüğe girecek olan Tekdüzen Hesap Planı (THP), tip bilanço ve kar ve zarar
cetveli ile bunların uygulama ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahnameye göre
düzenleyecekleri hükme bağlanmıştır.
Türkiye'de muhasebe uygulamalarını genelde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul
Kanunu'ndaki hükümlerin yönlendirdiğini, ancak bu konulardaki hükümlerin ihtiyaca cevap
vermediği veya uygun bulunmadığı durumlarda, yasal statüye sahip bazı kuruluşların kendi
etki alanlarına giren işletmeler için, muhasebe uygulamalarını yönlendirici çalışmalar
yaptığı görülmektedir. Bu kuruluşlardan önemli olanlarını şöyle sıralayabiliriz:
- İktisat Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu
- Tekdüzen Muhasebe Koordinasyonu Devamlı İhtisas Komisyonu

- Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi
- Türk Bankalar Birliği
- Sermaye Piyasası Kurulu
- Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğünde Kurulan Muhasebe Standartları Komisyonu ile
- TÜRMOB Koordinatörlüğünde Kurulan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
(TMUDESK)
Aşağıdaki bölümlerde, bu kuruluşların muhasebe standartları ile ilgili olarak yapmış oldukları
çalışmalar özet olarak incelenmeye çalışılacaktır.
1- İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERINİ YENİDEN DÜZENLEME KOMİSYONU
TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
440 Sayılı Kanunla Kurulan İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu;
KİT'ler için zorunlu olan Tekdüzen Muhasebe Sistemini uygulamaya koymuş ve bu amaçla
1968-1970 yılları arasında,
- Muhasebe Usullerinin Islahı ve Yeknesaklaştırılması,
- Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri,
- Rapor Sistemi,
- Tekdüzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları,
- Mali İşler, Muhasebe ve Kontrol Dairelerinin Organizasyonu,
- Terimler ve Açıklamalar, olmak üzere 6 rapor yayınlanmıştır.
2- TEKDÜZEN MUHASEBE KOORDİNASYONU DEVAMLI İHTİSAS
KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
Tekdüzen Muhasebe Koordinasyonu Devamlı İhtisas Komisyonu, Tek düzen Muhasebe
Sisteminin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve eksiklikleri gidermek amacı ile DPT
koordinatörlüğünde çalışmalar yapmış ve "TMS Maliyet Muhasebe Rehberi" ile "TMS
İşletme Bütçesi Rehberi"ni yayınlamıştır. Komisyon, 1986 yılında Yüksek Denetleme Kurulu
bünyesine geçtikten sonra, "Tekdüzen Genel Hesap Planı ve Açıklamalar" kitabını günün
ihtiyaçlarına göre gözden geçirerek Eylül 1987'de yeniden yayınlamıştır.
3- TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ MUHASEBE STANDARTLARI ÖZEL
DAİMİ KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
1987 yılında kurulan komite, Türk Muhasebe Standartlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir.
Komitenin iş programında 43 adet muhasebe standardı bulunmaktadır. Teknik kurullarından
geçip yayına hazır hale gelen standartlar şunlardır:
- "Raporlama-Bilanço Form"u standardı
- "Raporlama-Kar ve Zarar Tablosu Form"u standardı ,
- "Muhasebenin Temel İlkeleri" standardı ,
-"Denetim-Genel İlkeleri, Denetçiye İlişkin Açıklama"standardı ,

Bu komite; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği kurulduktan sonra çalışmalarına ara vermiş ve muhasebe standartlarının tek elden
yapılmasını sağlamak üzere, koordinatörlüğünü birliğin yürüteceği "Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu"nun kurulmasını ilke olarak kabul etmiştir.
4- TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bankalar Birliği, bankalar arasında uygulamada yeknesaklığı sağlamak için muhasebe
konusunda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Örneğin 1962 yılında bankaların kredi talebinde
bulunan işletmelerden talep edeceği son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosunun tiplerini
belirleyerek, Türkiye'de bu tablo tiplerinin kullanılmasına önderlik etmiştir. Yine bankalarda
kullanılmak üzere hazırlanan tekdüzen hesap planı ve finansal tablo modelleri, raporları,
bankalar arasında tekdüzen bir uygulamayı gerçekleştiren önemli çalışmalardır.
5- SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
5.1- Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kapsamı ve Amaçları
Sermaye Piyasası Kanunu, 28 Temmuz 1981 tarihinde 2499 sayılı Kanunla Milli Güvenlik
Konseyi tarafından kabul edilmiştir. SPK' nun maddelerinden bir kısmı 15 Ocak 1982'de
Sermaye Piyasası Kurul üyelerinin atanmalarıyla yürürlüğe girmiştir. Bütün hükümleriyle
yürürlüğe girme tarihi ise 1 Şubat 1982'dir.
SPK' nda Konu ve Amaç başlığını taşıyan maddede amaç (SPK 1 )"... tasarrufların menkul
kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını
sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını,
tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemektir."
biçiminde açıklanmıştır.
SPK' nda bu amaca ulaşabilmek için, menkul kıymetlerin arzı, bunları ihraç eden anonim
ortaklıkların ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kuruluşların faaliyetleri ve
sermaye piyasasının bir bütün olarak denetlenmesi konularında düzenlemeler getiren
maddeler yer almaktadır.
5.2- Sermaye Piyasası Kanunu'nda Yer Alan Finansal Tablo ve Raporlar
SPK' nda finansal tablo ve raporların hazırlanmasına kadar olan süreç açısından yeni bir
hüküm veya düzenleme olmamakla beraber, bilanço ve kar zarar cetvelinin hangi şekil ve
esaslara göre düzenleneceği Sermaye Piyasası Kurulu'na (bundan sonra kısaca Kurul olarak
anılacaktır) bırakılmıştır. SPK' nun ilgili maddesine (SPK.l6) göre SPK kapsamına gören
anonim ortaklıklar, "... bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini yıllık yönetim ve denetim
kurulu raporlarını, Kurul tarafından tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek
zorundadırlar". "Bu madde uyarınca düzenlenen bilanço ve kar zarar cetveli Genel kurul
tarafından kabul edilip kesin şeklini aldıktan sonra, yine Kurul tarafından belirlenecek şekil ve
esaslara göre"... Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ortaklığın men- kul kıymetlerinin halka arz
ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az iki gazetede ilan olunur. Kurul, bilanço ve kar-zarar
cetvelinin ilandan önce yönetmelikte tespit edilecek mercilere incelenerek tasdikini
isteyebilir."

Menkul kıymetlerin halka arzı için izin almak amacıyla yapılacak baş- vuru sırasında menkul
kıymetleri çıkaran ortaklığın ana sözleşmesi ve izah- namenin yanı sıra, yine Kurul' un gerekli
gördüğü belge ve raporların verilmesi gerekmektedir. (SPK.S). Bu raporlar arasında finansal
raporlar da bulunmaktadır.
5.3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Muhasebeye ilişkin Düzenlemeleri
SPK' nun 4. bölümü Kurul' a ilişkin hükümleri düzenlemektedir. SPK' nun ilgili madde
hükmü ile Kurul' a çeşitli görev ve yetkiler vermiştir. (SPK.22.) Bunlardan birisi de kamunun
aydınlatılması amacıyla, genel ve özel nitelikte karar almak; özellikle bilanço, kar ve zarar
tablosu, yıllık raporlar, denetim raporları ve diğer tablolar hakkında standartlar tespit etmek
ve bunları tebliğlerle duyurmaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu bu amaçla birçok tebliğ ve yönetmelik yayımlamıştır. Günümüze
kadar bu amaçla yayımlanan tebliğ sayısı 14 olup bunların bazıları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yayımlanan bu tebliğlerden ilk 3 tebliğ ana düzenlemeleri içermekle beraber, söz konusu
tebliğlerden X1-2 sayılı "Standart Genel Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları" hakkındaki
tebliğ 1.1.1995 tarih ve 22217 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan seri X1 No:l 1 sayılı tebliğ
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Seri X1-1 No.lu ve Seri X1-III no.lu tebliğler ana
düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu tebliğlerde yer alan konular aşağıdaki gibidir:
XI-1 No.lu "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında
Tebliğ" 60 maddeden oluşmakta olup, 4 bölüm ve ekleri içermektedir. tebliğdeki maddelerin
konular itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.
- Mali Tablolarda Muhasebe Politikalarının Açıklanması ve Muhasebenin Temel
Kavramları
(Muhasebenin Temel kavramları, Muhasebe İlkeleri, İşletmenin Sürekliliği Kavramı,
dönemsellik Kavramı, Tutarlılık Kavramı, İhtiyatlılık Kavramı, Tam Açıklama Kavramı,
Önemlilik Kavramı, Sosyal Sorumluluk Kavramı, tarafsızlık Kavramı, Özün Önceliği
Kavramı, Para Ölçüsü Kavramı, Maliyet Kavramı).
- Mali Tablolara İlişkin Uygulama Standartları
(Uygulama Standartlarının Kapsamı, Tanımlar, Değerlemede Esas, Menkul Kıymetleri
Değerleme, Stokları Değerleme, Giderlerin dağıtılması, Net Gerçekleşebilir Değerin
Belirlenmesi, Alacakları Değerleme, Dövize Dayalı İşlemler, İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve
Bağlı Menkul Kıymetleri Değerleme, Maddi Duran Varlıkları Değerleme, Normal Bakım
Onarım Giderleri ve Yatırım Harcamaları, Duran Varlığın Takas Yoluyla İktisabı ve Maliyet
Bedelinin Bilinmemesi, hizmetten Alınan ve Elden Çıkarılacak Olan Duran Varlıklar,
Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Haklar ve Peştamallık,
Yeniden Değerleme, Amortisman Muhasebesinin Konusu, Amortisman Hesaplama İlkeleri,
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar, Şarta Bağlı Olaylar, Kıdem Tazminatı
Karşılığı, Olağanüstü ve Önceki Döneme Ait Gelir ve Giderler, Muhasebe Politikalarında
değişiklikler, Tahminlerde Ortaya Çıkan Değişiklikler.)

- Mali Tablolara İlişkin Şekil ve Esaslar
(Mali Tablolara İlişkin Temel ilkeler, Mali tabloların Gerçeğe Uygunluğu ve Doğruluğu,
Kurula Bildirim, İlan, Diğer Bildirimler, ilk Mali tablolar, Saklı Hükümler.)
- Mali Raporlara ilişkin şekil ve Esaslar
(Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriği, Açıklık, Denetçi Raporu, İlan, Kurula Bildirim, Ekler,
Kaldırılan Hükümler, Yürürlük)
- Ekler
(Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar, Şarta Bağlı Olaylar, Mali Tablolara İlişkin
Açıklamalar, Finansal Tablolar, Ortaklıkların ve Aracı Kurumların Yönetim Kuralları, Yıllık
Faaliyet raporlarında Bulunması Zorunlu Bilgiler, denetçi Raporu Özeti)
"Sermaye Piyasasında ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar hakkında XI-3 No.lu Tebliğ"
ise aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
- Ara Mali Tabloların Düzenleme Esasları
- Kıst (Zaman ile Orantılı Pay) Esası
- Mevsimlik Faaliyetler
- Yeniden değerleme
- Vergi Karşılığı
- Mali Tabloların Kesinleşmesi
- Diğer Mali Tablolar
Ana konuları itibariyle yukarıda açıkladığımız Seri X1-1 ve 3 No.lu tebliğlerin dışında
yayınlanan tebliğler ise, bu 2 ana tebliğde yayımlanan konuların uygulamasında kısmen
değişiklikler getiren tebliğler olup içerikleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır.
- Sermaye Piyasası Mali Tablo ve Raporlara ilişkin ilke ve kurallar hakkında Tebliğe ek
yayımlanan tebliğler,
- Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlara ilişkin ilke ve kurallar
hakkında tebliğ,
- Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ,
- Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ilişkin ilke ve kurallar hakkındaki tebliğ.
6- MALİYE BAKANLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN MUHASEBE
STANDARTLARI KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
DÜZENLEMELER
1990 yılında çeşitli kesimlerin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonun temel
amacı, ülkemizde standart karmaşasına son vererek tüm kesimleri bağlayıcı nitelikte tek elden
yayınlanacak muhasebe standartları hazırlamaktır.

Anılan komisyon çalışmalarını tamamlamış ve bu çalışmaların sonucunda, Maliye
Bakanlığı'nca 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete' de 1 sıra no.lu "Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği" yayınlanmıştır.
213 sayılı VUK' nun 175 ve mük. 257. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği
yetkiye dayanılarak yayınlanmış olan tebliğde;
a- Muhasebenin Temel Kavramları,
b- Muhasebe Politikalarının Açıklanması,
c- Mali Tablolar İlkeleri,
d- Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması,
e- Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve işleyişi konularında düzenlemeler yapılmıştır.
6.1- Düzenlemenin Amacı
Bu düzenleme bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve
işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde
muhasebeleştirilebilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve
mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve
işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.
6.2- Düzenlemenin Niteliği
Bir işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgili olan kesim sadece o işletmenin sahip veya
ortakları değildir. İşletmelerle doğrudan ilgili olan işletme sahip veya ortaklarının yanı sıra o
işletme ile ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler veya toplum bireyleri, kredi,
finans ve yatırım kurulları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işletmenin faaliyet ve
sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konudan sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak
istemektedirler. İşletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin
muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.
Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan
ilgililerin karar almalarında da en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir
nitelikte olmasıdır. Makro açıdan milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında,
kalkınma planlarının hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası sermaye hareketlerinin
düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin Devlet tarafından kontrol edilmesi ve
yönetilmesinde muhasebe tek düzenliliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki,
mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin denetlenmesinin gerekli olduğu
hallerde, tek düzen hesap planı, uygulanmasının denetimin iş yükünü azaltacağı ve
kolaylaştıracağı da açıktır.
Yapılan düzenleme,
a- Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak
ulaştırılmasına,
b- Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
c- Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
d- Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,

e- İşletmelerle, ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına, yöneliktir.
Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup ilgili mevzuat
hükümleriyle aykırılığın mali rapor ve beyannamelerin düzenlenmesi sırasında giderilmesi
işletmelerin sorumluluğundadır.
6.3-Düzenlemenin Kapsamı
Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler
girmektedir. Diğer bir anlatımla, söz konusu teşebbüs ve işletmeler bu tebliğle belirlenen
muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. Teşebbüs ve işletmelerin kamu idare ve
müesseselerine ait ol- ması hukuki yapılarının farklılığı, özel kanunlarının bulunması, vergi
muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları, bu mecburiyetleri yerine getirmelerine engel
teşkil etmemektedir. Bu teşebbüs ve işletmelerin ticari esaslarına göre faaliyet göstermeleri,
belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir.
Ancak, bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı
muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;
a- Banka ve Sigorta Şirketleri
b- Özel Finans Kurumları
c- Finansal Kiralama Şirketleri (faktoring vb. alanlarda faaliyet gösterenler dahil)
d- Menkul kıymet yatırım fonları aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları belirlenen
"Muhasebenin Temel Kavramları"na "Muhasebe Politikalarının Açıklanması"na ve "Mali
Tablolar İlkeleri"ne uymaları kaydıyla bu tebliğin diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle
yükümlü değillerdir.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece belirlenen "Muhasebenin Temel
Kavramları"na uymakla yükümlüdürler.
6.4- Yapılan Düzenlemenin Vergi Mevzuatı ile İlişkisi
Bu düzenleme kapsamında bulunan işletmeler, muhasebe sistemlerini bu tebliğ ve ekinde
öngörülen kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak vergiye tabi karın tespiti aşamasında
vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Diğer bir
anlatımla, bu düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tabloların düzenlenmesi ve
sunulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde düzenlenecek mali tabloların tekliği değiştirilemez
olup, işletmeler söz konusu mali tablolardan hareketle ver- giye tabi safi kazancın tespitinde
vergi mevzuatı uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenleme ve
hesaplamaları yapacaklardır.
7- TÜRKİYE MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI (TMUDESK) KURULU
TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
TMUDESK, TÜRMOB öncülüğünde ve desteğiyle 9 Şubat 1994 tarihinde kurulmuş ve aynı
tarihte ilk toplantısını, Ankara'da, Maliye Bakanlığı'nda yapmıştır. Kurul, ilgili kurumlarından
oluşan 60 üyeden oluşmaktadır.

Kurul, saptanmasını öngördüğü muhasebe standartlarını belirleyerek her standart için en az
üç kurul üyesinden oluşan standart komisyonları oluşturmuştur. Bu komisyonlar çalışmalarını
tamamlamış ve standart ön taslaklarını hazırlamışlardır. Bu ön taslaklar kurulun onayı ile
görüş bildirilmek üzere ilgili kurumların bildirdiği ilgililere, TÜRMOB üyelerine ve Yüksek
Öğretim elemanlarına gönderilmektedir.
Dağılımı yapılan taslaklara ilişkin görüşler bildirildikten sonra gerekli koşullarda yeniden
gözden geçirilerek Kurul tarafından onaylanmaktadır. Onaylanan standartlar Ulusal Muhasebe
Standardı olarak kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır.
TMUDESK günümüze değin yaklaşık 30 adet Muhasebe Standardı, 1 adet de Denetim
Standardı Komisyonu koymuştur. Bu komisyonlardan 11 adet standartla ilgili görüşler
alınmıştır ve yayımlanması için son çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu gelişmeler dışında TÜRMOB 'un Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'na (İFAC)
üyeliği gerçekleşmiş ve bu ama la Uluslar arası düzeydeki toplantılarda ülkemiz de üye ola ak
temsil edilmeye başlanmıştır. Bu faaliyetlerin sonunda Ulusal Muhasebe Standartlarımızın,
Uluslararası Muhasebe Standartları ile oyumlu bir biçimde oluşması gerçekleşmiş olacaktır.
Bu uyumun sürekli bir biçimde devam edebilmesi için TMUDESK 'in bağımsız bir yapıya
sahip olması ve oluşturacağı standartların, ülkemizin özelliği gereği ilgili kurumlarca yaptırım
güçlerine dayanarak uygulamaya konması gerekmektedir.
8- ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE TÜRKİYE'DEKİ
UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Ülkemizde son yıllarda, muhasebe standartları konusunda büyük yol kat edilmiştir. Özellikle
Sermaye piyasası Kurulu'nca yayımlanan tebliğler ve son olarak Maliye Bakanlığı'nca
yayımlanan "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ ile ülkemizdeki muhasebe
uygulamalarındaki başı bozukluk büyük ölçüde giderilmiş ve uluslararası standartla a uyum
konusunda önemli adımlar atılmıştır.
SPK’nca ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenlemelerde, uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulunca yayımlanan standartlar ile Avrupa Topluluğunun yönergeleri göz
önüne alınmış, yapılan çalışmaların bunlarla uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na tam üye olması durumunda, muhasebe uygulama ve
standartlarının Topluluk yönergeleri ile uyumlu olması zorunluluğunu da göz önünde
bulundurursak yapılan bu çalışmaların önemini daha iyi anlayabiliriz.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan çalışmalar, Maliye Bakanlığınca yapılan
çalışmalardan daha kapsamlıdır. Bunun başlıca nedeni Maliye Bakanlığı’ nın konuya ilişkin
çalışmalarının yeni başlamış olmasıdır. Ancak, SPK tarafından belirlenen standartlar, sadece
SPK ya bağlı kurum ve kuruluşları kapsadığından etki alanı küçüktür. Bu nedenle, Maliye
Bakanlığı'nca yapılan çalışmaların devam ettirilmesi ve uygulamaya bir an önce geçirilmesi
gerekmektedir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen standartlar ile SPK' nca belirlenen standartların
uygulama birliği açısından birbirleriyle uyumlu olarak belirlenmesi de büyük önem
taşımaktadır.
Aksi takdirde ülkemizdeki muhasebe uygulamalarının karmaşık bir hal alması kaçınılmaz
olur. Ancak bu konuda asıl belirleyici kurumun TMUDESK olduğu ve muhasebe standartları
konusunda tek yetkili kurumun TMUDESK olması gerektiği inancındayız.
Bu bölümde yapılacak değerlendirmelerde; UMSK standartları ve AT yönergeleri ile SPK,
Maliye Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar, belli ana konularda karşılaştırılarak sunulmaya
çalışılacaktır.
8.1- Genel Hükümler Açısından Karşılaştırılma
Genel hükümler açısından, ülkemizdeki muhasebe standartlarının (UMS ve AT yönergeleri)
uyumlu olduğu görülmektedir.
- Uluslararası standartlarda öngörülen finansal tablolar ülkemizdeki muhasebe standartlarında
da yer almaktadır.
- Finansal tablolardaki bilgilerin doğru ve güvenilir olması, işletmeler tarafından benimsenen
muhasebe politikalarından önemli olanlarının finansal tablolarda, dipnotlar ve ekler
aracılığıyla açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi ve muhasebe politikalarıyla ilgili
açıklamaların finansal tablolarla bütünlük oluşturması, ülkemizde yayınlanan muhasebe
standardı tebliğlerinde de belirtilmektedir.
- Uluslararası standartlarda önerilen; tam açıklama, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik, sosyal
sorumluluk, önemlilik, süreklilik, dönemsellik gibi kavramlar ülkemiz standartlarında da yer
almaktadır.
8.2- Düzenlenen Bilançoların Biçimsel Yapı, İçerik ve Açıklayıcı Notlar Bakımından
Karşılaştırılması
SPK ve Maliye Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bilanço modelleri, bazı başlıklarda birbirinden
farklıdır.
Ayrıca ülkemizdeki bilanço modelleri ile uluslararası standartlardaki bilanço modelleri
arasında bazı kalemlerin sıralanması, gruplandırılması ve ayırımında farklılıklar olduğu,
ancak kapsam bakımından uluslararası standartların ruhuna genelde uyulduğu görülmektedir.
Ülkemizdeki standartlarda düzenlenmesi önerilen bilanço tipinin, AT dördüncü yönergesinin
9. maddesinde önerilen hesap tipi bilanço modelini esas aldığı görülmektedir.
Ancak 9. maddede bilanço kalemlerinin sıralanmasında aktife en az likit değerden
başlayarak, likit değerlere göre bir sıralamanın yapıldığı oysa Türkiye uygulamalarındı
UMSK standartlarında olduğu gibi en likit değerden en aza doğra bir sıralamanı esas
alındığı görülmektedir.

8.3- Uygulanan Değerleme Kurallarının Karşılaştırılması
Uluslararası standartları ile Türkiye uygulamaları değerleme kuralları bakımından
karşılaştırıldığında uyum içinde bulunduğu, yalnızca bazı bilanço kalemlerine ilişkin
hükümlerde farklılık olduğu görülmekledir. Uluslar arası standartlarda temel değerleme
ölçüsü olarak önerilen tarihi maliyet sı. ülkemiz uygulamalarında da kullanılmaktadır.
Uluslararası standartlar,yenileme maliyetine veya diğer enflasyon muhasebesi yöntemlerinde
yer alan bazı benzer değerleme ölçülerini bazı varlık unsurlarına alternatif değerleme esası
olarak uygulanmasını öngörmüştür. Ülkemizde söz konusu tercihin kısmi olarak yapıldığı ve
yalnızca amortismana tabii maddi duran varlıkları kapsayacak biçimde, Maliye
Bakanlığınca saptanan usul ve esaslara göre yeniden değerleme işleminin yapıldığı
görülmektedir.
Dönen ve duran varlıkların satın alma ve üretim maliyeti tutarına hangi giderlerin gireceği
konusunda belirleme yapan uluslararası standartlar ile Türkiye uygulamaları arasında da bir
uyum bulanmaktadır.
Kuruluş giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri ülkemizdeki uygulamalarda da istenirse
aktifleştirilirler. Kuruluş giderlerinin 5 yılda itfası ülkemiz uygulamasında da mevcuttur.
Ancak kuruluş giderlerinin itfa edilmedikçe veya itfa edilmeyen kısmını karşılayacak kadar
dağıtılabilir yedekler ve birikmiş karlar olmadığı sürece kar dağılımının yapılmayacağını
öngören uluslararası standartlar ile ülkemiz uygulamaları çelişmektedir.
8.4-Gelir Tablolarına ilişkin Karşılaştırma
Uluslararası standartların öngördüğü gelir tipleri ile SPK ve Maliye Bakanlığınca öngörülen
gelir tablosu tipleri içerik yönünden uyumludur. Hatta ülkemizdeki uygulamalar hem şekil
hem de içerik yönünden uluslararası standartlardan çök daha ileri düzeydedir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki: ülkemizde standartlar belirlenirken Uluslararası Muhasebe
Standartları göz önüne alınmıştır. Bu nedenle ülkemiz uygulamaları UMS' yla genelde
uyumludur. Bu uyumun devam ettirilmesi, ülkemizin gelişmesi ve dünya ile
bütünleşmesinde büyük önem taşımaktadır.

GÜNCEL BİLGİ
1.07.1996 Gün ve 22693 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Temmuz 1996 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren 96/8342 sayılı BKK ile yapılan değişiklikler
a)

b)

Memur Maaş Katsayıları:
- Esas Aylık Katsayısı
- Taban Aylık Katsayısı
- Yan Ödeme Katsayısı
- Aile Yardımı Katsayısı
- Kıdem Aylığı Katsayısı
Kıdem Tazminatı

:2.550
:15.700
:850
:765
:500
:53.312.500

c) SSK
- Taban
- Tavan
d) Çocuk Yardımı
(En Fazla 2 Çocuk İçin)
e) Günlük Kazanç Sınırı
(SSK Mad. 78/3 fıkrası)

: 15.147.000
: 29.207.700
: 127.500(X2)
: 506

Sigortalının kazancı alt sınırı altında ise, bu kazancı ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta
primlerinin tümünü işveren öder.
Buna göre, asgari ücret tutarı 8.460.000.-TL ile SSK alt tabanı olan 15.147.000.-TL
arasındaki 6.687.000 TL tutarı %14’lık işçi payı işveren tarafından ödenecektir. Temmuz
ayına ilişkin aylık SSK bildiriminde ise 15.147.000 TL taban üzerinden prim hesaplanacaktır.
SORUN-1 İthalatta, ithalat tarihi ile ödeme tarihi arasında doğan kur farklarını; malın
maliyetine mi eklenecek, yoksa doğrudan gider mi yazılacak?
ÖNERİ-1 Satın alınan emtia maliyet bedeliyle, değerlenir. (VUK Md. 274). Satın alınan
emtia da maliyet bedeli ise, satın alma bedeli ve bu alıma ilişkin nakliye, komisyon, gümrük
vergisi gibi sair giderlerden oluşmaktadır. (VUK Md. 262). 238 sıra nolu VUK Genel Tebliği
ile “emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete
intikal ettirilmesi” zorunlu; “Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur
farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi”
ihtiyari bırakılmıştır.
SORUN-2 Sigorta acenteliği yapan bir kişinin vergi dairesine KDV Beyannamesi verip
vermeyeceği ve ne tür deftere tabidir?
ÖNERİ-2 Türkiye’de yapılan işlemler, KDVK’nun 1. maddesine göre KDV’ne tabidir. Yine
aynı yasanın 17. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendi uyarınca “banka ve sigorta muamelelerine
vergisi kapsamına giren işletmeler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta
muamelelerini” KDV’den istisna etmiştir.
“A Grubu acentelerinin finansal kiralama işlemleri dışındaki tüm faaliyetleri Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabi olduğundan KDV’den istisnadır. Bu tür acentelerin KDV
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

“B Grubu acenteleri ile Prodüktörlerinin ise; sadece sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri
KDV’den istisna olup; KDV Kanunu’na giren diğer işlemleri KDV’ne tabi bulunmaktadır.
Faaliyetleri sadece sigorta işlemlerinden ibaret bulunan (B) acenteleri ile prodüktörlerin KDV
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bunlar, sigortacılık dışında KDV’ne tabi işlemlerinin
bulunması halinde, KDV ödevlisi olacaklardır.
Başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunan (B) acenteleri ve prodüktörleri,
sigortacılık işlemleri ile diğer işlemleri ile diğer işlem bedellerini beyannamenin 24. satırına,
sigorta işlemlerine ilişkin bedellerini 31. satırda göstererek KDV matrahını bulacaklardır.
Öte yandan sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta şirketlerinden aldıkları komisyon
ücretleri de KDV’den istisnadır.
Banka, banker ve sigorta şirketleri, “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi” kapsamına giren
işlemlerini ayrıntılı ve bordroları üzerinde toplu olarak kendi muhasebe defterlerinde diğer
işlemlerinden ayırmak şeklinde gösterebilecekleri gibi, ayrı bir BSMV defteri tutarak
kayıtlarına işleyebilirler.
Öte yandan sigorta ve reasürans brokerlerine yapılan ödemeler; sigorta şirketlerince, 243 sıra
numaralı VUK Genel Tebliği’nde açıklanan “sigorta komisyon gider belgesi” ile
belgelenecektir.
KDVK Mad: 1-17/4-e, 18/1

VUK Mad. 207

VUK GT.243-246

KDVK GT.1

SAHTE VE İÇERİĞİ İTİBARİYLE YANILTICI BELGE
KAVRAMININ TÜRK CEZA KANUNU VE VERGİ USUL
KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEMESİ

İbrahim HÜVEZ
Vergi Denetmeni
1- Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Açsından Sahte Belge Kavramı ve Tanımı
Vergi Usul Kanunu’nda, sahte belgenin tanımına yer verilmemiştir. Bu nedenle, bu kavramı
Ceza Kanunu yönünden ele alarak açıklamakta yarar vardır. Türk Ceza Kanunu’nda
sahtekarlık suçlarının konusunu oluşturan belgelerde sahtecilik”Resmi evrakta sahtecilik” ve
“Özel evrakta sahtecilik”yapılarak işlenmektedir. Özel evrakta sahtecilikte, belgenin
düzenlenmesi yanında önemli olan, belgenin kullanılması olmakta ve suçun unsuru
sayılmaktadır. Oysa Vergi Usul Kanunu’nda böyle bir ayrım yapılmamıştır. Anılan kanunda
sahte veya yanıltıcı belge olarak düzenlenmesi de kaçakçılık suçunu meydana
getirmektedir.(1)
Evrakta sahtekarlık Türk Ceza Kanunun’nun 339-349. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu
aşamada, Vergi Usul Kanunu’nda yazılı belgelerin özel evrak mı, yoksa resmi evrak mı
sayılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 349. maddesinde, resmi evrak
olarak “emtiayı temsil eden evrak ve ciro yolu ile nakledilen evrak” kabul edilmiştir. Oysa
Vergi Usul Kanunu’nda hizmet ifası için düzenlenen bir fatura Türk Ceza Kanunu’ndaki
resmi evrak olarak sayılmamıştır. (2) Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin 2. bendinde
yer alan durumu, özel evrak olarak ele almak ve buna göre değerlendirmek daha uygun
olacaktır.
Türk Ceza Kanunu’na göre, belgelerde sahtecilik olayında vergi ziyaı olması dahi, genel zarar
mutlaka vardır. Oysa Vergi Usul Kanunu’nda vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde
kaçakçılık cezası uygulanmaktadır. Sahtekarlığın sonucu ne olursa olsun, bu belgeler
güvenilmeyi gerektiren belgeler olduğundan, sonuçta güven sarsılması olacaktır. Bu durumda
Türk Ceza Kanunu’nun 344-347. maddeleri ve dolandırıcılıkla ilgili olan 503. maddesi
uygulanacağından, iki kanun arasındaki uyum sağlanmasında yarar vardır. Sahte olarak
düzenlenen belgenin resmi nitelikte veya özel nitelikte olması, vergi kaçakçılığı suçu
açısından fark etmemektedir. Ancak, hakim resmi nitelikte olan vesikalarda yapılan
sahteciliği, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan hapis cezasının alt ve üst
sınırının tayin edilmesi açısından dikkate alınabilmektedir.
Örnek: Yapılan bir vergi incelemesinde mükellef (B)’nin sahte evrak düzenlendiği ve bu
vesikayı bilerek kullandığı saptanmıştır.
Bu durumda söz konusu fiil, Vergi Usul Kanunu’nun 344/2. maddesi hükmü gereğince
kaçakçılık suçu sayılır. Ayrıca bu fiille Türk Ceza Kanunu bakımından da ayrı ceza kesilir ve
suçlar birleştirilemez.

Sahte belge kavramına girmeden önce vesikanın ne olduğuna kısaca değinmekte fayda vardır.
Bazı yabancı ülkeler hukukunda, belge (vesika) tanımı yapılmıştır. Fakat ülkemizde belgenin
tanımı ne Türk Ceza Kanunu’nda ne de Vergi Usul Kanunu’da yapılmamıştır.
Her yazı belge değildir. Bir yazının belge sayılabilmesi için, belli niteliklerinin olması
gereklidir. Türk Ceza Kanunu’nda sahtekarlığın konusunu oluşturan varaka “taşınabilen bir
şey üzerine yazılıp da bir kimliği olan ve hukuki hüküm ifade eden bir olayı ispata yarayan
yazıdır. (3)
Yargıtay ise, belgeyi şöyle tanımlamıştır “Vesika, hukuki hüküm ifade eden ve bir hakkın
doğmasına ve bir vakayı ispata elverişli yazıdır.” (4)
Vergi Usul Kanunu’ndaki belgeler (Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, taşıma
irsaliyesi vb) Türk Ceza Kanunu’ndaki varaka (vesika) olarak kabul edilmektedir. Fakat Vergi
Usul Kanunu’ndaki her vesikanın Türk Ceza Kanunu’ndaki varaka olmasına karşılık, Türk
Ceza Kanunu’ndaki her varaka Vergi Usul Kanunu’ndaki vesika değildir. Yani Vergi Usul
Kanunu’nda yer alan varaka kavramı Türk Ceza Kanunu’ndan daha dar kapsamlıdır. Vesika
varakanın alt kümesidir. (5)
Vergilerle ilgili olarak düzenlenen, matrahın tayin ve tespitine ilişkin bulunan belgelerin
gerçeği yansıtması ve Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen türden belge niteliğini taşıması
gereklidir.
Sahte belge ile kanun koyucunun ifade ettiği gerçekte olmayan, alınması ya da verilmesi
gerekmeyen bir belgenin olayın faili tarafından yaratılmış olmasıdır. Burada taklit şeklinde bir
sahtecilik söz konusudur. Örneğin, gerçekte yapılmayan bir satış için fatura düzenlenmesi,
sahte belge düzenlenmesi olarak adlandırılabilir. (6)
Herhangi bir kimsenin, hizmet ifasında bulunmadığı halde bulunmuş gibi sahte belgelerle
gösterdiği halde, naylon fatura olayı ortaya çıkmaktadır. (7)
Sahte belgede, gerçekte olmayan bir belge durumu söz konusudur. Yani gerek bir belgenin
üzerinde silinti, ilave gibi sonradan değişiklik yapılması olayı değildir. Bu tür belgeleri
kullananlar gerçek matrahı gizleyebilmekte ve ödenmesi gerekenin altında vergi ödemektedir.
Sahte belge, gerçekte hiç yapılmayan bir satış için fatura düzenlenmesidir.
Bu konuda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre; sahte belge veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge birbirinden farklı değildir. (8) Bir başka görüşe göre; bu iki belge birbirinden
farklıdır.(9) İleride yapılacak açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bu iki belge birbirinden
farlıdır. Çünkü sahte belgede olmayan bir satış için fatura düzenlenmesi olayı söz konusudur.
Yanıltıcı belgede ise, gerçekte olan fakat üzerinde yazılı bilgilerin yanlış olduğu alım satım
belgesi vardır. Sahte belgede yer alan hususlar tamamen gerçek dışıdır. Örneğin faaliyet
konusu otobüs işletmeciliği olan bir firmanın otobüs tamiri yaptırmadığı halde sağladığı
tamirci faturası böyledir. Üzerindeki imzalar ve miktarlar sahte olan her türlü belgeler ve
makbuzlar, geçmiş yıllarla ilgili olduğu halde cari yıl işlemleri için kullanılmak istenen
belgeler sahte vesikalara örnektir.
Görüldüğü üzere, burada önemli olan husus, belgenin gerçekmiş gibi ilk olarak düzenlenmesi
ve bilgiler üzerinde tahrifat yapılmamasıdır.

2- Maddi Sahtekarlık ve Fikri Sahtekarlık:
Ceza Hukuku’nda hakiki bir varakanın taklit ve tağyirine (bozma-değiştirme) sahtekarlık
denir. Çünkü belgeyle ilgili ortada alım satım olayı ve hizmet ifası yoktur. Sahte evrak maddi
sahtekarlıkla ya da fikri sahtekarlıkla düzenlenebilir.
Maddi sahtekarlıkta evrakın maddi varlığında değişiklik yapılmıştır. Bir görüşe göre özel bir
evrakta sadece maddi sahtekarlık kabul edilmiştir. Fikri sahtekarlık olayı yoktur. Maddi
sahtekarlık, vesikanın dış görünüşünde yapılan bir sahtekarlıktır. Belgenin dış görünüşü
incelenerek bu belgenin sahte olduğu ortaya çıkarılabilir. (10)
Bir başka görüşe göre ise, fikri sahtekarlığın sadece bir memur tarafından yapılabileceğidir.
(11) belge tanzimi sırasında gerçeğe uymayan muhtevanın konmasına fikri sahtekarlık denir.
Fikri sahtekarlıkta belgenin içeriği doğru değildir. Bu tür bir belge gerçektir, fakat içeriği
gerçek değildir.
Özel evrakta fikri sahtekarlığın olup olmaması durumu önemlidir. Vergi Hukuku’nda sahte
belge ve içeriği itibariyle yanıltıcı belge ayrımı, özel evrakta fikri sahtekarlığın olup
olmayacağı hakkındaki tereddütten kaynaklanmaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun 344/2. maddesinde yer alan sahte belgelerin düzenlenmesiyle ilgili
olarak, özel evrakta fikri sahtekarlığın kabul edilip edilmemesinin ayrı ayrı ele alınmasında
yarar vardır. Vergi Usul Kanunu, mükellef veya sorumluyu, vergi matrahının tespitine
yarayan vesikaları düzenlemekle yükümlü tutmuştur. Bu yükümlülük, doğru beyanda
bulunmayı da kapsamaktadır. Bu nedenle özel varaka niteliğindeki bir vesikada, fikri
sahtekarlık mümkündür. Buna örnek olarak, tacir olan bir mükellefin, muhteviyatı itibariyle
gerçeğe uygun düzenlediği müstahsil makbuzunun kendisinde kalan nüshasında satıcı
çiftçinin imzasını taklit etmesi gösterilebilir. Bu durumda vergi zıyaı olmadığı için kaçakçılık
cezası kesilemez.
Özel evrakta fikri sahtekarlık kabul edildiğinde sahte belge ve yanıltıcı belge ayrımına gerek
kalmamaktadır. Sahte belge deyimi her ikisini de içine almaktadır. Vesikanın özel varaka
niteliğinde olması ve özel evrakta fikri sahtekarlığın reddedilmesi durumunda; sahte vesika
sadece gerçek olmayan vesikaları içine alır, gerçekte olan bir ticari ilişki için düzenlenmiş
fakat muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sahte belge sayılamaz.
İşte bu nedenle, Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde ikinci bent olarak, sahte vesika
düzenlenmesi yanında “yanıltıcı vesika” deyimine de yer verilmiştir. Böyle bir ayrım
yapılmasaydı, özel evrakta fikri sahtekarlık reddedildiğinde vergi kaybına neden olan yanıltıcı
belgeler düzenleyen ve kullananlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi
uygulanamazdı. Kötü niyetli mükellefler lehine büyük bir kanun boşluğu yaratılmış olurdu.
Görüldüğü gibi, hukuk düzeninin kişiyi bir konuda özel varaka düzenlemekle ve doğru
beyanda bulunmakla yükümlü tuttuğu hallerde, özel evrakta fikri sahtekarlık olabilir.
3- Yanıltıcı Belgenin Tanımı ve Yanıltıcı Belge Olarak Nitelendirilebilecek Belgeler:
Yapılan muameleyi aslından farklı bir şekilde aksettiren vesika yanıltıcı bir vesikadır.
Örneğin, gerçekte bir mal satışı olduğu halde mal miktarı veya fiyatının aslından farklı bir

şekilde gösterilmesi hali, faturanın içeriği itibariyle yanıltıcı bir vesika niteliğini almasını
sağlar. Bir tanım verilecek olursa, “alınması ya da verilmesi gereken bir belgenin içerik ve
biçiminin, gerçek hukuki durumu yansıtmayacak şekilde düzenlenmesidir”. (12) Bir başka
tanıma göre ise “yanıltıcı belge, maddeten bozulmamış evrak, içeriğinde doğru olmayan
isimler, yer, zaman, olay kaydedilerek gerçekleştirilen belgedir.(13)
Görüldüğü gibi, yanıltıcı belgede alınması ya da verilmesi gereken bir belgenin içeriği gerçek
hukuki durumu yansıtmamaktadır. Muameleyi aslında farklı bir şekilde aksettiren vesikaların
yanıltıcı belge olduğu görüşü yaygındır.(14)
Yukarıda da açıklandığı gibi, gerçek bir ilişkiyi yansıtan fakat üzerindeki bilgilerin doğru
olmaması halinde yanıltıcı belgeden söz edilebilir. Örneğin alınan mal miktarı veya birim
fiyatı olduğundan fazla veya az gösterilebilir. Bu tür belgeler yanıltıcı nitelik taşır. Yanıltıcı
belgede, belenin ve düzenlenmesini gerektiren muamelenin gerçek olmasına karşılık işlemin
gerçek hukuki niteliğinin gizlenerek yanılmaya sebep olacak şekilde ifadelendirilmesidir.
Örneğin;






Kişisel giderlerin, işletmeye ait giderlermiş gibi gösterilmesi (kişinin evine ait elektrik,
telefon vb. faturaların işletmeye aitmiş gibi gider faturası olarak kullanılması.)
Faiz karşılığında borçlanılmış gibi belge düzenlenmesi, (Oysa burada elde edilen faiz
geliri kar’a eklenmelidir. Eklenmediği için vergi matrahı azaltılmaktadır.)
Bir inşaat şirketinin gerçekte 600 ton demir kullandığı halde 900 ton demir faturası alıp,
bunu inşaatın maliyetine yazması gerçek harcamanın üzerinde düzenlenen bir yanıltıcı
belgedir.
Satılan bir mal için düzenlenen faturada satış bedelinin düşük gösterilmesi,
Satılan bir malla ilgili faturada satış miktarının düşük gösterilmesi,

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan sahte belge ve içeriği itibariyle yanıltıcı belge ayrımının
yapılması ve her ikisinin de kanunda belirtilmesi gereklidir. Yoksa Vergi Usul Kanunu’nun
359. maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddütler olması
kaçınılmaz bir durumdur.
4- Sahte veya Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması Olayında Suçun Faili:
Sahte belge veya yanıltıcı belgeyi düzenleyen ve kullananlardan her ikisi de mükellef veya
vergi sorumlusudur. Fatura alıp verme ya da düzenleme işini yapanlar, tüzel kişi-gerçek kişi,
gerçek kişi-gerçek kişi, gerçek kişi- tüzel kişi ya da tüzel kişi- tüzel kişi şeklinde olabilir.
Burada önemli olan, suçun varlığıdır. Suçun tespiti halinde sonuç olarak aynı cezai
müeyyideler şartı aranmaz. Fakat vergi cezaları açısından durum farklıdır. Bir kimsenin
cezaya muhatap olması için cezai ehliyete sahip olması gereklidir. Ceza muhatabının
belirlenmesinde özellik gösteren durumlar aşağıda olduğu gibidir.
a) Küçük veya Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmaları:
Küçük veya kısıtlılar, vergi kanunlarına aykırı hallerden dolayı vergi cezalarına muhatap
olamazlar. Vergi cezası veli, vasi, kayyım adına kesilir. Bunların mal varlıklarından alınır.
Daha sonra, vergi cezası için küçük veya kısıtlılara rücu etme hakkı yoktur.

b) Tüzel Kişilerin Sorumluluğu:
Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına aykırı hareketlerden dolayı doğan vergi
cezaları tüzel kişilik adına kesilir ve onun varlığından alınır. (VUK. Mad. 333) Ancak tüzel
kişilerin kanuni temsilcileri vergiyle ilgili görevlerini yerine getirmezlerse ve vergi cezası
kesilirse, tüzel kişilikten kısmen veya tamamen alınmayan vergi cezaları kanuni temsilciden
alınan vergi alacağı da tüzel kişilikten alınamazsa kanuni temsilcinin mal varlığından alınır.
Fakat kanuni temsilcinin asıl mükellefe rücu hakkı vardır.
Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin ikinci bendinde yazılı suçun işlenmesi halinde
Madde 359’a yer alan ceza mahkemelerinde yargılanan suçların muhatabı kanuni temsilcidir.
Cezalar gerçek kişiler adına düzenlendiğinden ve cezanın suçu işleyen kimseye çektirilmesi
cezaların şahsilik prensibi gereği olduğundan tüzel kişilik ceza sorumlusu olarak tutulamaz.
(15)
Fakat genel Ceza Hukuku’nun prensiplerine uyum sağlamak için yapılan bu düzenlemedeki
esas amaç, suçun şekil sorumlusu olan kanuni temsilcileri değil, suçun ayrıntılarını bilen ve
oluşumunda rolü olan temsilcileri cezalandırmaktadır. (16)
5- Sonuç:
Yazımda; Vergi Usul Kanunu’nda yazılı belgelerin özel evrak mı, yoksa resmi evrak mı
sayılacağı sorunu ortaya çıktığı belirtilmiş olup, Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin 2.
bendinde yer alan sahte ve içeriği itibariyle yanıltıcı belgelerin özel evrak olarak ele alınıp bu
doğrultuda değerlendirmeye tabi tutulmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir. Ayrıca sahte
belge kavramı ile içeriği itibariyle yanıltıcı belge kavramları birbirinden farklı kavramlar
olduğu; sahte belgede olmayan bir satış için fatura düzenlenmesi olayı söz konusu olduğu,
yanıltıcı belgede olmayan bir satış için fatura düzenlenmesi olayı söz konusu olduğu, yanıltıcı
belgede ise, gerçekte olan fakat üzerinde yazılı bilgilerin yanlış olduğu bir alım satım belgesi
mevcut olduğu açıklanmış olup söz konusu belgeleri düzenleme ve bilerek kullanma fiili Türk
Ceza Kanunu ve Vergi Usul kanunu açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sahte ve
içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve bilerek kullanmak fiilini işleyenlerin Vergi
Usul Kanunu’nun 344/2. maddesi hükmü gereğince kaçakçılık cezası ile cezalandırılmalarının
yanında ayrıca bu fiilden dolayı Türk Ceza Kanunu bakımından da cezalandırılacakları ve
suçların birleştirilmeyeceği açıklanmıştır. Yazımızın son bölümünde ise sahte veya içeriği
itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması olayında suçun faili ve cezai muhatabı
açıklanmıştır.
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