TÜRMOB 7. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN ARDINDAN
"Hukuk ve özgürlük ikiz kardeşlerdir. Özgürlük,
ancak yerleşmiş bir hukuk devleti düzeni içinde
şekillenebilir. Onu, taciz edildiği yerde korumak
ve yeniden yaşatmak, özgürlüğü sevenlerin temel
görevidir."
Friedrihch Ebert
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
TÜRMOB 'un seçimli 7.Olağan Genel Kurulu'nu 14-15 Eylül tarihlerinde Ankara'da
gerçekleştirdik. Çağdaş Demokratlar Grubu'nun hazırlamış olduğu ve Mustafa ÖZYÜREK
Başkanlığındaki liste, oy kullanan 1344 delegenin yaklaşık %90'ının oyunu almış
bulunmaktadır. Kazanan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, listeyi delmek isteyenleri de
demokratik cesaretlerinden dolayı kutluyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
Bu Genel Kurul 'da üç mesleki karar kabul edilmiştir:
* SM ve SMMM' lerin kaşe kullanma usulleri ile ilgili mecburi meslek kararı,
*227. maddeye göre vergi beyannamelerinin imzalanmasında uygulayacak esaslarla ilgili mecburi
meslek kararı,
* Mesleki ahlak kuralları ile ilgili mecburi meslek kararı,
Mesleki kararların taslak çalışmaları delegelerimize geç ulaştırılmış olabilir, kimilerimiz için
beğenilmeyen yönleri olabilir, ancak bu mesleki kararlara sahip çıkmak tüm meslektaşlarımın temel
görevi olmalıdır.
TÜRMOB bu mesleki kararları redakte ederken;
*Mesleki kararların hukuka uygun olup olmadığına ,
* Mesleki unvanların birbirini rencide edip etmediğine titizlikle dikkat etmelidir.
Değerli arkadaşlarım,
Altı yılda geldiğimiz nokta küçümsenecek bir nokta değildir. Bu olumlu gelişmenin gerilemesi,
ancak "böl ve yönet" oyunlarıyla gerçekleşebilir. Bu da bildiğiniz gibi unvanları gündem yaparak
ve ayrı birlikler oluşturma fikri beslenerek gerçekleşir.
Bilindiği gibi, son yıllarda birileri, muhasebe örgütünü Maliye Bakanlığı'na göbekten bağlamak
istemektedir. Kimileri de TÜRMOB ve YMM Odaları arasında çelişkiler varmış gibi ayrı birlikler
oluşmasını istemektedir. Ben sorunların kişisel olduğuna inanıyorum. Diyalogla sorunların
aşılacağına inanıyorum. Çünkü bizler mesleği bütün olarak görüyoruz. Muhasebe olmadan denetim
olmaz, denetim olmadan muhasebe olmaz. Mesleki unvanlarımıza saygısızlık etmeden, unvanları
bir kimlik olarak görerek mücadelemize devam etmeliyiz.
Muhasebe mesleğinin saygınlığının en temel esası mesleğimizin bağımsızlığıdır. Mesleğin
bakanlıklarla diyalogu olabilir ama bağımsızlıktan asla taviz vermemeliyiz. Bu nedenle alınan
mesleki kararlar hukuka uygun ise Maliye Bakanlığı'nın müdahalesine asla izin verilmemeli ve
sonuna kadar kendi ürettiğimiz mesleki kararlara sahip çıkmalıyız.

TÜRMOB yönetimini zorlu bir dönem beklemektedir. TÜRMOB; bir yandan biraz önce
değinmeye çalıştığım sıkıntıları göğüsleyecek, bir yandan örgütümüzün yüz akı işlerimizden biri
olacak olan idare binasının inşaatını tamamlayacak, bir yandan da aşâğıda sıralayacağım hedefleri
başarmaya çalışacaktır.
*Kabul edilen mesleki kararlara sahip çıkmalıdır.
*Vergi idaresinde bürokrasiyi azaltacak çözüm dosyası hazırlamalıdır.
*Staj ve sınav sisteminde yaşanan sorunları minimuma indirmelidir.
* Bankalardan kredi alınırken bilanço ve gelir tablolarının meslek mensuplarımız tarafından
denetlenmesini sağlamalıdır.
* Kooperatiflerin bilanço ve gelir tablolarının meslek mensuplarımız tarafından denetlenmesini
sağlamalıdır.
*Dünyadaki uygulamalar ve Türkiye gerçekleri dikkate alınarak, bağımlı çalışanların sorunları
masaya yatırılarak çözüm getirilmelidir.
* Ülkemize yönelik çözüm raporları hazırlamalıdır.
TÜRMOB organlarına seçilen tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar
diliyorum.

SİYASİ DURUM HAKKINDA
Refah yol' un üç aylık iktidarı bizlere ülke adına umut verici bir dönem olmadı. Gelecek hakkında
hem ekonomik gelişmeler adına hem de siyasetten verimli bir ortam bekliyoruz. Başta kişisel
çıkarların gözetilmesi de olmak üzere; temel olarak siyasetten var olma ve ideolojik kurumlaşma
adına bir çıkar örgütlenmesi gerçekleştiren koalisyon hükümetinin tarafları, ülke adına herhangi bir
gelişmeye mezun değillerdir. İktidar hırsı ve çıkarların savunması adına hükümette olmaya
çabalayan bir DYP, giderek siyasi bir mevtaya dönüşmektedir. Refah Partisi ise, ortamını
sağlayabilmek adına her türlü ikiyüzlülüğü ve işbirliğini sindirebilmektedir. İslami söyleme göre
mümaşat veya takiyye de denilen yalan ve riya tutumlarını, hedefe (şeriata) giden yolda mubah
görmektedirler.
Değerli meslektaşlarım, Hepimizin demokratik, laik cumhuriyetin çocukları olarak rejime,bütün
kurumlarıyla sahip çıkmamız gereklidir. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları,
özgür medya için düşünce ve eylem birliklerinin platformlarını oluşturmayı hedeflemeli, irademizi
diri tutmalıyız Türkiye'yi ortaçağın kanlı karanlığına çekmek isteyenlere karşı tek bir vücut
olabilmek birlikte olmaktan geçer. Sizleri dirayetli, duyarlı, bilinçli davranmaya çağırıyorum.
Esenlik ve aydınlık günler dileklerimle...

TÜRMOB 7 YAŞINDA
YAYIN KURULU
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB)7. Olağan Genel Kurul 'u 14-15 Eylül 1996 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.
Yurt çapında 1344 delegenin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurulda , meslek ve ülke sorunları
konuşuldu, tartışıldı. Gene1 Kuru1'da mesleki kararlar alındı, mesleki sorunlar, demokrasi, insan
hakları, işsizlik, enflasyon, bürokrasi ve Güney Doğu sorunları gündemin konularını oluşturdu. Her
Genel Kurul' da olduğu gibi bu Genel Kurul 'da da konuşuldu. Dilemiyoruz , ancak inanıyoruz ki
gelecek Genel Kural' larda da aynı konular tekrar tekrar konuşulacak ve daha uzun süre çözüm
bulunmayacaktır.
Genel kurul 'un ikinci gününde yapılan ve tek liste ile girilen seçimde Mustafa Özyürek aldığı
1200 oyla, iki yıllık süre içinde tekrar TÜRMOB Genel Başkanlığı'na seçildi.
Mustafa Özyürek ile birlikte Yönetim Kurulu'na, Masum Türker {İstanbul YMM), Musa Pişkin
(Ankara YMM), Prof. Dr. Mustafa Aysan (İstanbul YMM), Mehmet Timur (Ankara YMM), Uğur
Büyükbalkan (İstanbul SMMM), Dilaver Ergin (Ankara SMMM), Rıfat Nalbantoğlu (İzmir SM),
Ulvi Güleç (Hatay SM), Disiplin Kurulu'na Hüsnü Güreli (İstanbul YMM), Muhlis Selçik (İstanbul
YMM), Osman Çetin (İzmir YMM), İsmail Hakkı Güneş (İstanbul SMMM), Ali Karamil (Denizli
SMMM),
Denetleme Kurulu'na Burhan Ayhan (İstanbul YMM), Yusuf Etlacakuş (Ankara SMMM), Zeki
Ekinci (Samsun SMMM) seçildiler.
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımında, Başkanlığa Mustafa Özyürek, Başkan
Yardımcılığı'na Masum Türker, Genel Sekreterliğe Uğur Büyükbalkan, Genel Saymanlığa Dilaver
Ergin, üyeliklere ise Musa Pişkin, Mustafa Aysan, Mehmet Timur, Rıfat Nalbantoğlu ile Ülvi
Güleç getirildiler.
Disiplin ile Denetleme Kurulu başkanlarında değişiklik olmadı. Daha önce Disiplin Kurulu
Başkanlığı yapan Hüsnü Güreli ile Denetleme Kurulu Başkanlığını yapan Burhan Ayhan yeniden
başkan seçildiler.
Bu arada TÜRMOB 'a bağlı Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) yönetiminde de yeni görev
dağılımı yapıldı. Bu görev dağılımında baş- kanlığa Masum Türker, Başkan Yardımcılığına Uğur
Büyükbalkan, Sekreterliğe Rıfat Nalbantoğlu, Saymanlığa Dilaver Ergin, Üyeliğe ise Prof. Dr.
Mustafa Aysan getirildiler.
TÜRMOB Genel Kurulu Ankara'nın en büyük kongre salonu olan Altınpark'ta yapılmasına rağmen
delege ve konukların sayısal çokluğu nedeniyle katılımcıların bir bölümü dışarıda kurulan
ekranlarda çalışmaları izlemek zorunda kaldılar. Bu durum delege sayısını gündeme getireceğe
benzemektedir. Bilindiği gibi 3568 Sayılı Meslek Yasamızda Oda üyesi her 25 üye bir delege ile
temsil edilmektedir.
Halen 67 SMMM Odalarına bağlı 24992 Serbest Muhasebeci, 14947 Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir olmak üzere toplam 39939, 5 Yeminli Mali Müşavir Odalarına bağlı 2407, Yeminli Mali
Müşavir olmak üzere toplam 42346 kayıtlı meslek mensubu bulunmaktadır. Gene 67 Odada Staj
gören stajyerlerin sayısı ise 23443'dür. Kuşkusuz kısa bir gelecekte delege sayısı 2500'e

çıkabileceği düşünüldüğünde, mevcut delegeleri bir araya toplayacak fiziki mekanın
bulunmayacağı bulunsa bile bu kadar delege ile sağlıklı kararlar ve sonuçlar alınamayacağı
düşüncesi ile delege sayısının düşürülmesi konusunda yasal düzenlemeler başlatılmalıdır.
Bilindiği gibi 6. Olağan Genel Kurul 'da "Emanet para makbuzu uygulamasına son verilmesi" ile
ilgili 1996/1 ve "Birden çok meslek mensubunun Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ortaklık bürosu ve şirketi altında çalışmaları" ile ilgili
1996/2 No 'lu mecburi meslek kararları alınmıştı.
Bu Genel Kurulda ise "Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin kaşe
kullanma usulleri", "227. maddeye göre vergi beyannamelerinin imzalamasında uyulacak
esaslar" ile "Meslek ahlak kuralları" ile ilgili 3 adet uyulması mecburi meslek kararı görüşülerek oy
çokluğu ile kabul edildi.
6. Olağan Genel Kurul' da olsun, bu Genel Kurul 'da olsun alınan uyulması zorunlu meslek
kararlarının mesleğimize olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. TÜRMOB geçmişteki çalışmaları
ile hazırladığı program ve ilkeler çerçevesinde bu dönemde de meslek ve ülke ile ilgili çalışmalar
yapacak, raporlar hazırlayıp meslek mensuplarına ve kamuoyuna sunacaktır.
TÜRMOB mesleğe yönelik olarak, bu dönemde;
- Mali mevzuattaki karmaşıklığın giderilmesi, kurum ve kuruluşlar arasındaki (Vergi Daireleri,
SSK, Bağ-Kur, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sicil Ticaret Memurluğu ile Belediyeler) uygulama,
anlayış ve yorum farklılıkların giderilmesini sağlayacak mevzuat derlemesi çalışmaları ile, bu
kurum ve kuruluşlarla diyalog kurulacak uygulama bütünlüğünün sağlanmasıdır.
- VUK 'nu mükerrer 27. madde ile elde edilen imza yetkisinin uygulanmasında "Kanun içeriğini
aşmayan ve meslek mensuplarının sorumluluk sınırlarını net olarak belirleyen" tebliğler ile bu
tebliğlere uygun mesleki kararlar yayınlanmalıdır.
- Muhasebe ve Denetim sistemine yönelik ve özellikle Tekdüzen Muhasebe Uygulama Genel
Tebliği'ne yönelik hesap işleyişlerinde birliktelik sağlanmalı, denetim alanında ise sektörel bazda
denetim standartları oluşturulmalı ve bu konularda uygulamaya yönelik sirkülerler yayınlanmalıdır.
- Hazırlanacak eğitim programları ile gerek ruhsatlı meslek mensupları, gerek stajyerlerin eğitim
çalışmalarına yön ve hız verilmeli, eğitim çalışmalarına katılım zorunlu hale getirilmelidir.
Yapılacak yasal düzenleme ile stajyerlerin staj süresinin vergi ve S.Sigorta primlerinden muaf
tutulması veya düşük oranlı tutulması sağlanmalıdır.
Katma Değer Vergisi, yıllık Muhtasar Beyannameler ile bildirimi zorunlu diğer beyanname ve
bildirimlerin birleştirilerek tek beyanname halinde verilmeli veya tamamen kaldırılmalıdır.
Özellikle Maliye Bakanlığına verilen yıllık Katma Değer Vergisi ile Muhtasar Beyannameler ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen İşçi Bildirim Ek: 1 ve Ek: 2'ler tamamen
kaldırılmalıdır. Tüm beyanname ve bildirimlerin aynı şekil şartı ve içeriğe sahip olması şartı ile
Bakanlık dışında Odalar, TÜRMOB veya Özel Sektör tarafından basım ve satışının yapılması
sağlanmalı, tüm beyannamelerdeki Damga Vergileri kaldırılmalıdır.
- Takdir Komisyonlarının işleyişi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile diyalog kurularak takdir
işleminde mutlaka mükellef ya da yasal temsilcisinin bilgisine başvurulmalı, komisyonlara mutlaka
Odalardan temsilci alınması sağlanmalıdır.

- Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan halka açık anonim şirketlerle kooperatiflerden başlamak
üzere denetçilerin meslek mensuplarından olması ve bağımsız denetim zorunluluğuna tabi
tutulmaları sağlanmalıdır.
- Meslek mensuplarının bürolarının ani baskın şeklinde denetlenmeleri, defter ve evraklarına el
konulmaları, baskı altında tutulmaları, belgelerin sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı olmalarından
sorumlu tutulmaları önlenmeli, bu konularda gerekli işlemler yapılmalı. Meslek mensuplarının
mesleki faaliyetlerinde tamamen dürüst ve tarafsız devralmak zorunda oldukları bu neden ile ne
devletin, ne de mükellefin adamı olmadığının, olmayacağının, olamayacağının ilgili, ilgisiz tüm
taraflara anlatılmalıdır.
- Asgari ücret tarifesi ilgili Odalar tarafından ve ana hatları ile belirlenmeli ve TÜRMOB tarafından
yayınlanarak yürürlüğe girmelidir.
- Meslek mensuplarının sosyal güvenlik sorunları her zaman olduğu gibi gene gündemde ve gene
çözümsüz durumdadır. Mevcut sosyal güvenlik kurumların durumu da göz önünde bulundurularak
yeni alternatifler gündeme getirilmeli, bu arada zorunlu meslek sigortası hayata geçirilmelidir.
Kısacası meslek mensuplarının gelecekleri güvence altına alınmalıdır.
- Meslek ve ekonomi ile ilgili istatistiklerden oluşan, meslek ve meslek mensubunun tanıtan ulusal
ve uluslararası raporlar hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmelidir.
Gene bu dönemde TÜRMOB ülkeye yönelik, ülkemizin içinde bulunduğu durumu yansıtan
dönemsel ekonomik raporlar, bürokrasi, sosyal güvenlik sistemi ve sorunları, enflasyon,
özelleştirme, gümrük birliği, kayıt dışı ekonomi, yerel yönetimler, Doğu ve Güneydoğu sorunu,
insan hakları ve demokratikleşme konularında raporlar hazırlamalı ve kamuoyuna sunmalıdır.
Evet TÜRMOB ve Odalar yedi yaşında ve inanıyoruz ki TÜRMOB ve ona bağlı Odalar ile üyeleri
olan meslek mensupları tüm bu işlerin üstesinden gelecek ve ülke gündemine kaşelerini vuracaktır.
Yayın Kurulu olarak, geçmiş dönemlerde görev yapan tüm Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu
Başkan ve Üyelerine teşekkürler eder, iki yıllık bir dönem için seçilen kurul başkan ve üyelerine
yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyor, başarılarında, başarısızlığında bizim, hepimizin olacağı
bilinci ile saygılar sunuyoruz.

TÜRKİYE'DE MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞİMİ
Prof. Dr. Mustafa A. AYSAN
İ.Ü. İşletme Fakültesi
Ülkemizde muhasebe mesleğinin gelişmesi, 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı meslek
kanununun yürürlüğe girmesiyle büyük bir hız kazanmıştır. 19.06.1989 tarihli ve 20194 sayılı
Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu", mesleğin yasal kurallara ve örgütlere
kavuşmasını sağlamış büyük bir reform kanunudur.
1932'de başlayan ve 60 yıl süren yoğun çalışmalardan sonra çıkan bu kanunda her birimiz
birçok eleştirilecek noktalar bulsak da, böyle bir kanunun sadece çıkmış olması, ülkemizde
liberal ekonomik düzenin uzun süreli yaşamını güven altına alacak en önemli sosyal
reformlardan biridir. 1996 yazında sayıları 45 bine yaklaşan örgütlü meslek mensupları,
"Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği "
(TÜRMOB) önderliğinde, zamanla kanundaki eksikleri tamamlayacak ve ülkemizi Avrupa
Birliği çerçevesinde uluslararası muhasebe standart ve uygulamalarına kavuşturacaklardır.(l)

1996'DA MESLEĞİN DURUMU
3568 sayılı Kanun'un geçici dördüncü maddesi uyarınca oluşturulan "Geçici Kurul"un
çalışmaları sonucunda 1989 Kasım'ında ilk meslek odası olarak kurulan İstanbul Yeminli
Mali Müşavirler Odası'ndan sonra, 31 Temmuz 1996'da YMM Odaları sayısı 6'ya
yükselmiştir. Bu 6 YMM odasına bağlı 2.407 YMM' den 1.073'ü bağımsız olarak kendi
sorumlulukları altında çalışmaktadırlar. 1996 Temmuz sonunda, çalışmakta bulunan 67
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na (SMMO) kayıtlı 24.992 Serbest Muhasebeci
(SM) ile 14.947 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)'den, aynı sırayla, 11.412 SM
ve 7.639 bağımsız olarak mesleklerini yürütmektedirler. Bu rakamlar, toplam olarak odalara
kayıtlı 42.346 meslek mensubundan 20.124'ünün mesleği bağımsız olarak yürüttüklerini
göstermektedir.
Ülkemizin çok sayıdaki işletmelerinde gerçekleştirilmesi gereken muhasebe uzmanlığı ve
denetim işlerinin büyüklüğü karşısında yukarıda verilen sayılar henüz çok küçüktür. Ancak,
önceki dönemlere kıyasla, 3568 sayılı Kanun' dan ve onu izleyen muhasebe standartları ve
Tek Düzen çalışmalarından, 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu
kanunla kurulan "Sermaye Piyasası Kurulu"nun (SPK) çalışmalarından güç alan meslek
topluluğunun, ilk beş yılda ulaştığı sonuçlar küçümsenmemelidir.
Bu büyük mesleki güç şimdi TÜRMOB şemsiyesi altında toplumumuza işletmelerle ilgili
güvenilir finansal bilgiler (Bilanço ve Kar-Zarar bilgileri) sağlamak gibi büyük bir sosyal
görevi üstlenmiş bulunmaktadırlar. Bu büyük misyonun mensuplarının gelecek yıllarda
ülkemiz işletmelerinden topluma yayımlanan finansal bilginin güvenilir olmasını, ülkemizde
yaratılan Milli Gelirin paylaşımındaki haksızlıkları ortadan kaldırmayı ve etkili bir
"Ekonomik Denetim Düzeni"nin kurulmasını sağlayacaklarından kuşku duyulmamalıdır.
Bu amacın elde edilmesi, kuşkusuz kolay değildir. Amaca ulaşılabilmek için TÜRMOB' un
liderliğinde meslek odalarının, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet
İstatistik Enstitüsü (DİE), Bankalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İşçi ve
İşveren Sendikaları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile

finansal aracı kurumlar, şirketler ve diğer özel işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sayıştay gibi kuruluşlarla yakın işbirliği içinde
çalışmaları gerekecektir. TÜRMOB un bu yöndeki çalışmaları başlamış bulunmaktadır:
Maliye Bakanlığı'nın 26.12.1992 tarihli ve 1 sayılı tebliği ile uygulamaya koyduğu
"Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Planı" çalışmalarına TÜRMOB temsilcileri de katılmıştır.
TÜRMOB’ UN 6 Şubat 1994 tarihinde kurduğu "Muhasebe ve Denetim Standartları
Komisyonu" (TMUDESK) çalışmalarına başlamış ve 14 Nisan 1996 tarihli üçüncü
toplantısında 11 Muhasebe Standardı'nı kabul ederek uygulamaya sunmuştur. Ek olarak 12
Standart taslağı da üyelerin incelemelerine sunulmuştur. TMUDESK 'in çalışmaları gelecek
on yıl içinde ülkemizdeki muhasebe uygulamalarının, çağdaş Batı ülkeleri standartları
düzeyine yükselmesini sağlayacaktır. TMUDESK in çalışma sonuçlarıyla desteklenen
TÜRMOB, 2000'li yıllarda ülkemizin en güçlü kuruluşlarından biri haline gelecektir. Çünkü
yapılan iş ülkemizde yaratılan Milli Gelirin daha çok arttırılması ve bu gelirin kişiler arasında
daha hakça dağıtılması ile ilgilidir.
3568 sayılı Kanun'la gelişmesi hız kazanmış olan muhasebe mesleği daha şimdiden 40 bin
kişilik güçlü bir topluluk haline gelmiştir. Bu gelişme hızına ulaşmada mesleğimizin
öncülerinin 60 yılı aşan çalışmalarının önemli payı vardır. Bu öncüler arasında rahmetli
Profesör Osman Fikret Arkun' un adını saygıyla anmak gerekir. Halen bu alandaki
öncülüğünü sürdüren Sayın İsmail Otar' la birlikte bu mesleğin ülkede saygınlık
kazanmasında etkili hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu alanda saygı duyulan önemli çalışmalar
yapmış öncü hocalarımız ile uygulamacılarımızın tümünün adlarını saymak, bu yazının
sınırlarına sığmayacaktır. Altmış yılı aşkın bu çalışmalar olmasaydı, belki de bizler hala bir
kanuna kavuşamamanın hasreti içinde yeni tasarılar hazırlayacak, kanunlaştırılmasını
sağlamak için büyük çabalar içinde olacaktık. Aşağıda bu 60 yıllık büyük maratonun temel
taşları ve bu konuda Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin oynadığı önemli rolün öyküsü
özetlenmeye çalışılacaktır.
MESLEĞİN TARİHÇESİ
Ülkemizde "Muhasebe Uzmanlığı Mesleği"nin kurulması konusundaki ilk gereksinimler,
1930'larda, ülkemiz ilk büyük ekonomik atılımlara başladığı tarihlerde ortaya çıkmıştır.
Yanmış, yıkılmış ve faal nüfusu, 10-l5 yıl içine sıkışan üç büyük savaşta büyük ölçüde
tükenmiş ülkemizin ilk Cumhuriyet KİT’İ olan "Sanayi ve Maden Bankası'nın kurulması
(1926), özel sanayi işletmelerinin özendirilmesi amacıyla "Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun
çıkarılması (1927) ve bu arada bir "Hesap Mütehassıslığı" kanunu tasarısının hazırlanması
(1932) önemli gelişmeler arasında sayılmalıdır. Kurtuluş Savaşı'nın barut kokuları henüz
dinmeden İzmir'de toplanan İktisat Kongresinde (Şubat 1923) alınan temel kararların
sonuçları içinde Türkiye İş Bankası'nın (1924), T.C. Merkez Bankası'nın (1930), Sümerbank
'ın (1933) ve Etibank'ın (1934) kurulması gibi temel taşları da vardır.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, 1932'de hazırlanan ilk meslek yasa tasarısı taslağının kaderi,
yukarıda sözü edilen diğer ekonomik atılımlar kadar şanslı olmamış, bakanlıklar arasında
gidip geldikten sonra Maliye Bakanlığı'nın arşivinde unutulup gitmiştir. Şimdi bu ilk taslağın
bir kopyası bile elimizde yoktur. Sn. Otar'ın notları arasında, 1938'de çıkan Avukatlık
Kanunu'nun tasarısı ile birlikte bir de "Hesap Mütehassıslığı" tasarısının hazırlandığı
, ancak tasarıda muhasebe mesleği mensuplarına da yargılamada temsil yetkisinin verilmesi
konusunda hüküm bulunduğu için, çoğunluğu hukukçu olan T.B.M.M. üyelerinden gelen
şiddetli muhalefet nedeniyle bu tasarının da T.B.M.M.'ne ulaşmadan kaybolduğu
anlaşılmaktadır.

Bu arada "Devletçilik" ilkesi Anayasaya girmiş (1937) bu ilkenin uygulanması sonucunda
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1933-37) uygulanmış, yapılan İkinci Beş Yıllık Sanayi
Planı (1937-41) hazırlanmış, ancak 1938'de Atatürk'ün ölümü ve 1939'da İkinci Dünya
Savaşı'nın çıkması sonucunda uygulanamamıştır. 1938 yılında çıkarılan ilk KIT Kanunu
(3460 Sayılı Kanun) muhasebe mesleği için önem taşıyan "Yüksek Denetleme Kurulu"nu
kurmuş ve bu kurul, KİT’lerin denetlenmesiyle görevlendirilmiştir.
TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ (TMUD):
Ekim 1942'de Prof. Dr. Arkun, İsmail Otar ve 12 arkadaşı tarafından "Eksper Muhasipler ve
İşletme Organizatörleri Derneği"nin kurulması, ülkemizde özel kesim işletmelerinin
denetlenmesini sağlayacak bir mesleğin kurulması amacıyla ortaya çıkan ve günümüze kadar
yaşamış bulunan ilk ciddi girişimdir.(2) 1967'de bu ilk Muhasebe Uzmanlığı Derneğinin adı
"Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği" olarak değiştirilmiş ve günümüze kadar yaşaması
sağlanmıştır. Dernek, ülkemizde mesleğin tanımlanması ve anlaşılması, dünya
uygulamalarının ülkemize anlatılması ve ülkemizin yurt dışındaki mesleki çalışmalara katkısı
konusunda büyük hizmetler görmüştür. TMUD, 1938'den sonra, 1949, 1956, 1961, 1966,
1972, 1977 ve 1987 yıllarında yapılan tüm meslek yasası hazırlık çalışmalarına katılmış,
ülkemizde uygun bir meslek yasasının çıkması için tasarılar hazırlamış ve Maliye
Bakanlığı'na ve T.B.M.M. komisyonlarına önerilerde bulunmuştur. Dernek üyeleri bu alanda
ülkede düzenlenen hemen tüm toplantılara ve 1957'de toplanan ilk "Türkiye Muhasebe
Kongresi "nin düzenlenmesi ve yürütülmesi çalışmalarına katılmış, bunu izleyen Muhasebe
Kongrelerinde düzenleyici rol oynamış ve çok sayıda bilimsel yayın yapmıştır.
Ülkede mesleği düzenleyen bir kanunun çıkması, TMUD 'nin en önemli amaçlarından biri
olagelmiştir. 1969 yılında Dernek, üyelik koşullarına meslek staj ve sınavlarını getirmiş, Batı
ülkelerinde uygulanan muhasebe ilke ve kurallarının ülkemize taşınmasında önemli roller
almıştır.
Derneğin Uluslararası Muhasebe Kongrelerinde ülkemizi temsil etmesi, önemli bir çalışma
alanıdır. Son gelişmelerle ilgili olarak, 1972'de 14 kişilik (3) bir delege topluluğu ile
Sydney'de (Avustralya) toplanan 10. Uluslararası Muhasebe Kongresi'nde Uluslararası
Muhasebe Standartları Komisyonu'na (IASC) üye olmuş, 1977'de Münih'te (Almanya)
toplanan 12. Uluslararası Kongre' de(4) Uluslararası Muhasebe Federasyonu'na (IFAC)
kurucu üye olarak katılmıştır. 1975'te Dernek, IASC üyesi olarak uluslararası standartları
(IAS) kabul etmiş, onların ülkemizde Dernek üyeleri için, "uyulması zorunlu mesleki
kurallar" biçimine dönüşmesini sağlamıştır.
TÜRKİYE MUHASEBE KONGRELERİ
"Türkiye Muhasebe Kongrelerinin, ülkemizde muhasebe mesleğinin gelişmesi üzerinde
önemli etkileri ve bu kongrelerin düzenlenmesi ve finansmanı konusunda TMUD ile
üyelerinin önemli katkıları olmuştur. Kongrelerde Maliye Bakanlığı, Özel Kesim
İşletmelerinin sahip ve yöneticileri, bankalar ve serbest meslek mensubu olarak "Mali
Müşavir", "Hesap Uzmanı" gibi unvanlarla çalışmalarını sürdüren ilgililer bir araya gelmiş ve
mesleğin sorunlarını tartışmışlardır. Birbirleriyle tartışma yapamayacak kadar birbirinden
kopmuş ve birbirini düşman gibi gören bu grupların Kongrelerde mesleğin ortak sorunlarını
tartışmaya başlamaları, ülkemizde mesleğin gelişmesini isteyenlerin. bu gelişmelere yaptığı
en önemli katkıdır.

Birincisinden onuncu On beşinci Muhasebe Kongresi'ne kadar, kongre tarihleri ve konuları
aşağıda listelenmiştir(5):
1. Türkiye I. Muhasebe Kongresi, 2-4 Eylül, 1957, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi.
Konular:İktisadi Kalkınmada Muhasebecinin Yeri, Muhasebecilerin Eğitimi, Terminoloji ve
Yönetimde Muhasebecinin Rolü Bildiriler; 10 Eylül 1958'de yayımlanmaya başlayan
"Muhasebe Mecmuası" sayılarında vardır. (6)
2. Türkiye II. Muhasebe Kongresi, 10-13 Eylül 1958, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret
Okulu.
Konular: Muhasebe Uygulamaları, ilgili mevzuat, Mesleğin Teşkilatlandırılması sorunları,
Terimler, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar.
3. Türkiye III. Muhasebe Kongresi, 9-12 Eylül 1959, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.
Konular: Muhasebe ilkeleri, uygulamaları, gelişmeleri, Standart Maliyetler, Mesleğin
Teşkilatlanması.
4. Türkiye IV. Muhasebe Kongresi, 12-15 Eylül 1960, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi.
Konular: Mesleğin Teşkilatlanması, Meslek Kanunu tasarısı.
5. Türkiye V. Muhasebe Kongresi, 4-7 Eylül 1961, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi.
Konular: Sanayi, Tarım ve Ticarette Maliyetler, Mesleğin Teşkilatlandırılması,
Muhasebecinin Sorumlulukları.
6. Türkiye VI. Muhasebe Kongresi, 5-8 Eylül 1962. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi.
Konular: Bilanço, Değerleme, Yabancı Ülkelerde Meslekle İlgili Uygulamalar, Terimler.
7. Türkiye VII. Muhasebe Kongresi, 1 I-13 Eylül 1963, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi.
Konular: İktisadi Kalkınmada Muhasebenin Rolü, Mesleğin Örgütlenmesi.
8. Türkiye VIII. Muhasebe Kongresi, 21-24 Eylül 1964. İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü.
Konular: İşletmelerde Maliyetler, Terimler, Mesleğin Örgütlenmesi.
9. Türkiye IX. Muhasebe Kongresi, 6-8 Eylül 1965, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel
Yüksek Okulu.
Konular: Maliyetler, Hesap Planları, Mesleğin Örgütlenmesi.

10. Türkiye X. Muhasebe Kongresi, 12-14 Eylül 1966, Özel İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek
Okulu (Şişli),
Konular: Finansal Tablolar, Mesleğin Örgütlenmesi, Mekanizasyon.
11. Türkiye XI. Muhasebe Kongresi, 8-10 Eylül 1969, İstanbul Özel Galatasaray Yüksek
İktisat ve Ticaret Okulu.
Konu: Türkiye'de Bilançolar ve Kar-Zarar Tabloları.
12. Türkiye XII. Muhasebe Kongresi, 20-22 Ekim 1976, İstanbul Ticaret Odası.
Konu: 1976 Türkiye'sinde Muhasebecinin Sosyal Sorumlulukları.
13. Türkiye XIII. Muhasebe Kongresi, 8-10 Ekim 1980, İstanbul, Türkiye Muhasebe
Uzmanları Derneği ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü.
Konu: Muhasebe ve Ekonomik Kalkınma Politikası.
14. Türkiye XIV. Muhasebe Kongresi, 30.09. -2.10.1987, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi.
Konular: Muhasebe Mesleği, Meslek Kanunu ihtiyacı.
15. Türkiye XV. Muhasebe Kongresi, 28.02. -1.03.1990, Ankara, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. (TÜRMOB)
Konular: Dünya' da ve Türkiye'de Meslek Mensuplarının Durumu ve Nitelikleri, Denetim
Standartları, AT ve Türkiye'de Meslek Standartları.
Yukarıdaki listeden de görülmektedir ki kongreler muhasebe mesleğinin örgütlenmesi ve
kanuna kavuşması için önemli bir işlev görmüşlerdir.
1958-1967 yılları arasında toplanan 10 kongrenin tüm karar, rapor, tutanak ve bildirileri bu
süre boyunca yayınlanan "30 Muhasebe Mecmuası" içindedir.(7) 30-35 kamu ve özel kesim
kuruluşunun katılımı ile gerçekleştirilen ve 1969'da toplanan XI. Kongreden sonra uzun süre
ara verilen Türkiye Muhasebe Kongrelerini Dernek, 1976'dan sonra yeniden örgütlemeye
başlamış, XII. ( 1976), XIII. ( I 980) ve XIV. ( 1987) Kongrelerinin toplanmasını sağlamıştır.
On beşinci Türkiye Muhasebe Kongresi, 1990'da TÜRMOB tarafından düzenlenmiştir.

MESLEĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
Son yılların hızlı gelişmesine karşın, meslek kanununun uzun sürede iyileştirilmesi gereği
vardır. Özellikle belirtilmelidir ki, 3568 sayılı kanunun "beyan tasdiki" ile ilgili hükmüne
(m.12) göre yapılacak onay işlevi, iki açıdan eksiktir:
1) Bu yetki sadece YMM 'lere verilmiş, SMMM' lere verilmemiştir. YMM' ilerin sayısı,
ülkemizde ortaya çıkabilecek tüm onaylama işlerini görmeye yeterli değildir.

2) Finansal beyanları onaydan geçirilecek işletmeler sayısı çok sınırlı olsa da, gelecek yıllarda
bu sayı çok artacaktır.
16 Eylül 1993 tarihli ve 21700 sayılı R.G.'de yayınlanan 252 sayılı Kanun hükmünde
kararname, "Sermayesinin yarısından fazlasına genel veya katma bütçeli kuruluşların, KIT
'lerin, 3291 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip olduğu kurum ve ortaklıklar ve
bankalar dışında kalan müşterilere açılacak krediler ve verilecek kefalet, ya da teminatların 10
milyar lirayı geçmesi halinde alınacak hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kar-zarar
cetvellerinin 3568 sayılı Kanuna göre tasdike yetkili YMM' ler tarafından tasdik" edilmesini
öngörmektedir.
Öngörülen finansal bilgi tasdiki, KIT' leri ve devlet bankalarını da kapsayacak biçimde
genişletilmelidir; gelecek zaman içinde kuşkusuz genişletilecektir. Bu durumda tasdik
yetkisinin çok sayıda firma üzerinde uygulanabilmesi için bu yetkinin SMMM' lere de
verilmesi zorunlu olacaktır. Bu gereksinimler ışığında temel meslek kanununun bu
amaçla değiştirilerek, YMM' lerle SMMM' lerin birleştirilmesinin ve aynı üstün meslek
standartlarına tabi olmalarının sağlanması, daha etkili bir yol olsa gerek.
Beyan tasdiki yetkisine sahip meslek mensupları sayısının hızla artmasını gerektiren ikinci bir
gelişme Maliye Bakanlığı'na, 24.06.1994 tarihli ve 4008 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile
Vergi Usul Kanunu'na eklenen "mükerrer 227'nci maddede verilen yetki ile ilgilidir.
6.07.1994 tarihli ve 21982 sayılı R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe giren bu madde ile:
Maliye Bakanlığı,
1 ) "Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış SMMM' ler veya
YMM' ler tarafından da imzalanması zorunluluğunu getirmeye, bu zorunluluğu beyanname
çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya "
2) "Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve
benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun
olarak YMM' lerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya "
"Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye" yetkili kılınmıştır.
Bakanlık, 23 Şubat 1995 tarihli ve 22211 sayılı Resmi Gazete' de "Vergi Beyannamelerinin
SMMM' ce İmzalanması" hakkındaki 1 No 'lu tebliğ ve 14 No 'lu "SMMM ve YMM Kanunu
Genel Tebliği" ile kanunun öngördüğü düzenlemeyi yapmış bulunmaktadır. Tebliğle yapılan
düzenlemenin, ekonominin gerektirdiği denetim uzmanları sayısını çok arttırması
beklenmelidir.
Yukarıda sözü geçen tebliğler yayımlandıktan sonra, biraz da Maliye Bakanlığı'nın
hatalarından kaynaklanan uzun bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Bu hiç gereksiz tartışma
ortamında, iptal edilen, yeniden uygulamaya konulan, tekrar uygulamadan kaldırılan tebliğler
ve Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nde açılan davaların yarattığı çalışmalar sonucunda,
mesleğimizle ilgili kanunun tüm eksiklikleri ortayı çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi, 26
Hazirun 1996 tarihinde 4008 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olmadığı kararını vermiştir.
Ancak bu olay göstermiştir ki:
- 3568 Sayılı Meslek Kanunu gereğince mesleğimiz Maliye Bakanlığı'nın ağır etkisi ve
yönetimi altındadır.

- Meslekle ilgili kararlar alırken ve tebliğ çıkarırken Maliye Bakanlığı, TÜRMOB 'un
görüşüne başvurma ihtiyacı bile duymamaktadır.
- Maliye Bakanlığı mesleğin kaderini, meslek kuruluşlarına terk etmek niyetinde değildir.
- Maliye Bakanlığının bu konudaki tebliğleri 3568 ve 4008 sayılı kanunlara aykırı hükümler
taşımıştır.
Gelecek zaman içinde işletmelerimizin çalıştırdığı işçi sayısı, sahip olduğu sermaye, yaptığı
yıllık satış geliri gibi büyüklük ölçüleriyle saptanacak büyük işletmelerle ilgili finansal
bilgilerin muhasebe uzmanlarınca denetlenmesine büyük ihtiyaç vardır ve ülkemizin sağlıklı
ekonomik gelişmesini sağlayabilmek için bu ihtiyaç kuşkusuz karşılanacaktır. Böyle bir
gelişme, mesleğin tekleştirilmesine, tasdik yetkisine sahip uzmanlar sayısının artmasına ve
uzmanların en üstün meslek standartlarına göre yetiştirilmesine büyük bir gereksinim
yaratacaktır.
Bu gelişmeler, Meslek Kanunu'nun aşağıdaki biçimde değiştirilmesini gerektirmektedir.
l. Mesleği üç bölüme ayıran 3568 sayılı Kanun, meslekte birliği sağlayacak biçimde
değiştirilmeli, kanunun hemen tüm maddelerine yansıyan bu üçlü bölümleme, kanundan
çıkarılmalıdır:
- Serbest Muhasebecilik, kanundan çıkarılmalı ve bu tür muhasebecilerin eğitimi ve
denetlenmesi mesleğin kendi mensuplarına ve örgütlerine bırakılmalıdır.
- SMMM ve YMM unvanları değiştirilmeli ve meslek mensuplarının "Muhasebe Uzmanlığı"
gibi daha geniş anlamlı bir unvan altında toplanması sağlanmalıdır.
- SMMM ve YMM gibi meslek sınıflamaları kaldırılmalı, bu iki sınıf muhasebeci, tek unvan
ve üstün standartlı tek bir meslek ve tek ildeki odalarda birleşmelidirler.
- Tek sınıfta birleşecek meslek mensupları, aynı kurallara göre eğitilip yetiştirilmeli ve kendi
mesleki organlarınca denetlenmelidir.
- Kanunun metnindeki staj ve sınava sayılan hizmetler ve Maliye Müfettişliği, Hesap
Uzmanlığı, Öğretim Üyeliği gibi başka mesleklerde kazanılan deneyimlerin, bu meslekte
hak sahibi olmayı sağlayan bağışıklıkları kaldırılmalıdır.
Bu kanun değişikliklerinin yapılması kuşkusuz zaman alacaktır. Ancak bu amaçlarla uzun
süreli bir çalışma ısrarla sürdürülebilirse, bu amaçlara ulaşmak mümkün olabilir.
Değişiklikler yapılıncaya kadar YMM ve SMMM Odaları, illerde ve TÜRMOB içinde bu
amaçları göz önünde bulundurarak çalışmalıdırlar.
2. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin çalışmaları, üyeleri tarafından daha çok
desteklenmelidir. Dernek, meslek mensupları arasında bilimsel araştırmalar yapmak, yarı
resmi kuruluşlar olan Odalar ve Birlik arasında dayanışmayı sağlamak ve mesleğin
iyileştirilmesini sağlayacak araştırmaları örgütlemek amacıyla çalışmalarını sürdürmelidir.
3568 sayılı Kanun henüz 6 yaşındadır ve yukarıda belirtildiği gibi önemli eksikleri vardır.
TÜRMOB ve Odalar da bu amaçla çalışmalar yapabilirler, ancak TMUD' nin çalışmalarının
daha tarafsız ve yararlı olacağı kabul edilmelidir.

Ek olarak ülkemizdeki muhasebe uygulamalarının uluslararası ve Avrupa Topluluğu
standartlarına uyum sağlayabilmesi için daha yapılacak büyük çalışmalar vardır. Bu
çalışmaların yapılması ve uluslararası toplantı, kongre ve konferanslarda ülkemiz meslek
mensuplarının Devlet kuruluşlarına karşı Odalardan ve Birlikten daha bağımsız bir özel
dernekçe temsil edilmesi konusundaki gereksinim de artarak devam etmektedir. Bu nedenlerle
gelişen koşullar altında TMUD gibi 1942'den beri özel bir çaba ile yaşatılmış ve yukarıda
özetlenen çok değerli çalışmalar yapmış bir özel Derneğin çalışmaları için gereksinim, 3568
sayılı Kanunun çıkması, Odalar ve Birliğin kurulması. ve yukarıda özetlenen hızlı gelişmeler
içinde azalmamış, aksine artmıştır.
TMUD ve 1996 Ağustos'unda sayısı 1229'a ulaşmış üyelerinin Derneği daha güçlü, daha
araştırıcı ve daha çalışkan bir yapıya' kavuşturmaları zorunluluğu vardır.
3. Meslek Odaları, TÜRMOB ve TMUD, bir "Muhasebe Tarihi Enstitüsü" kurmak ve bu
alanda önemli kişisel çalışmalar yapan bilim ve meslek mensuplarının bu çatı altında
çalışmalarını kurumsallaştırmak için gerekli tüm önlemleri almalıdırlar(8).
ÖZET VE SONUÇ
Meslek Kanunu' muzun ilk altı yıllık uygulaması, meslek adına elde edilen önemli başarılarla
geçmiştir. Bu başarılarda son altmış yılda yapılan çalışmaların büyük etkisi vardır. Zor ve
uzun yolun sonunda başarılı bir çalışma dönemine ulaşmış bulunmaktayız.
Uygulamanın bu ilk 6 yılı, bize kanunun ve kanundan doğan uygulamaların önemli
eksikliklerini de göstermiştir. Gelecekte bu eksikliklerin giderilmesine çalışılmalıdır. Bu
alanda mesleğin, Maliye Bakanlığı ile Bakanlığın eski ve yeni mensuplarının ağır etki ve
kontrolünde olması, başlı başına büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası
saygınlığının sürdürülebilmesi için mesleğin kendi mensuplarının ve mesleki örgütlerinin
denetim ve kontrolüne verilmesi gerekmektedir.
Gelecekte daha büyük başarılara gidebileceğimizden kuşku duymuyorum.
DİPNOTLAR
1) TÜRMOB’tan alınan bilgilere göre meslek mensuplarının 31 Temmuz 1996’daki sayıları
şöyledir.
Serbest Muhasebeci (SM)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Toplam

24.992
14.947
2.407
42.346

2) Kurucuların tam listesi şöyledir: Abdullah Aker, Ali Aleybek, Cemil Parman, Faik Somer,
Faruk Alrona, İsmail Otar, İsmet Alkan, Nihat Kiver, Osman Fikret Arkun, Rasim Saydar,
Recep Aydın, Zihni Bayo, Sadık Bigat, Celal Atasoy,
3) Ülkemizden katılanlar: Osman Fikret Arkun, Feridun Özgür, Mehmet Oluç, Jale Sehay,
Kamuran Pekiner, Mustafa A. Aysan, Daim Demircan, Kenan Gürtan, Sedat Ünalan,
Erhan Kotar, Arman Manukyan, Şükrü Kaya Akdarı, Bülent Çorapçı, Süleyman Kanat.
4) Katılanlar, büyük ölçüde Onuncu Kongre’deki delegasyondur.
5) Buradaki bilgilerin çoğunun elde edilmesi için kütüphanesinden ve özel arşivinden
yararlanmamı cömertçe sağlayan Sn. İsmail Otar’a şükranlarımı sunuyorum.

6) Muhasebe Mecmuası, “Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği” tarafından
“Türkiye Muhasebe Kongreleri”nin yayın organı olarak 10 Eylül 1958’deki ilk sayısından
Kasım 1967’de yayınlanan 30’uncu sayısına kadar, 10 kongrenin bildiri ve tutanaklarını
yayınlamak amacıyla çıkarılmıştır. TMUD, sonraki yıllarda dergiyi yeniden çıkarmaya
çalışmış, ek olarak 5 sayı daha yayınlamıştır.
7) Muhasebe Mecmuası’nın birinci sayısı, TMUD tarafından “Türkiye Muhasebe
kongrelerinin yayın organı olarak” 10 Eylül 1958’de yayınlanmıştır. Ondan sonraki 30
sayının tarihleri şöyledir: Sayı:2 10 Ekim 1958, Sayı:3 10 Ocak 1959, Sayı:4 10 Nisan
1959, Sayı 5:10 Temmuz 1959, Sayı 6: 10 Ekim 1959, Sayı 7: 10 Aralık 1959, Sayı 8: 10
Nisan 1960, Sayı 9: 10 Eylül 1960, Sayı 10: 10 Şubat 1961 Sayı 11: 10 Haziran 1961,
Sayı 12: 4 Eylül 1961, Sayı 13: 8 Mayıs 1962, Sayı 14: 25 Ağustos 1962, Sayı 15: 25
Eylül 1962, Sayı 16: 25 Mart 1963, Sayı 17:19 Ağustos 1963, Sayı 18: 13 Eylül 1963,
Sayı 19: 2 Kasım 1965, Sayı: 23: Şubat 1965, Sayı 24: Mayıs 1966, Sayı 25: Ağustos
1966, Sayı 26: 1 Kasım 1966, Sayı 27: Şubat 1967, Sayı 28: Mayıs 1967, Sayı 29:
Ağustos 1967, Sayı 30: Kasım 1967. 1967’den sonra kongrelere ve “Mecmua”nın
yayınlanmasına ara verilmiş, kongrelerden bağımsız olarak TMUD 1942 yılından
başlayarak 31. ve 35. sayılarını da yayınlamıştır. 1995 başında Dernek, bu ilk meslek
dergisinin yayınını sürdürmeye çalışmaktadır.
8) Bu makale, Sn. İsmail Otar’ın kütüphanesinden ve bilgilerinden yararlanılarak
yazılabilmiştir. Bu değerli kütüphaneye süreklilik ve kurumsallaşma sağlanamazsa,
korkarım sn. Otar’ın çok değerli çalışma sonuçlarından gereği gibi yararlanılması
mümkün olmayacaktır.

YÖNETİM KURULUNDA VEKALETEN OY
Şükrü KIZILOT

Anonim şirketlerde, yönetim kurulu, genel kuruldan sonra gelen en yetkili organdır. Yönetim
kurulu üyeleri, genel kurulu tarafından bir yıl için ya da daha uzun süre ile seçilerek
görevlendirilirler. Yönetim kurulu üyesi olmak için, ortak yani hissedar olmak gerekmektedir.
Ancak, yönetim kuruluna, dışarıdan birisi de seçilebilir. Bu takdirde, seçimin hemen ardından o
kişiye, sembolik oranda da olsa hisse satılması gerekmektedir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yasalarımızda, yönetim kurulu üyelerinin hangi aralıklarla, yani en geç kaç günde bir
toplanacakları konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle, yönetim kurulları
genellikle gerek duyulduğu zaman toplanır. Normal koşullar altında, her yönetim kurulu
toplantısının bitimine doğru, gelecek yönetim kurulu toplantısının yeri ve zamanı belirlenir.
Ancak, ülkemizdeki anonim şirketlerin % 95'i aile şirketi şeklinde olduğundan, yönetim kurulu
üyeleri de; kocası; karısı, annesi, babası, kardeşi, kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderi ya da 18
yaşını tamamlamış çocuklardan oluşmaktadır. Yani kağıt üzerinde yönetim kurulu vardır ama
uygulamada anonim şirket, şahıs firması gibi yönetilmekte, toplantı falan yapılmadan, yönetim
kurulu karar defteri yazılıp imzalattırılmaktadır.
YÖNETİM KURULUNDA VEKALETEN OY KULLANILABİLİR Mİ?
Anonim şirketin çok acil olarak alması gereken bir kararın olması halinde, yönetim kurulu
üyelerinden biri ya da bir kaçı yoksa ne olacaktır? Örneğin, yönetim kurulu üyelerinden biri tatile
çıkmış ya da yurt dışına gitmişse, kalan üyeler toplanıp karar alabilirler mi? Çoğunluk varsa evet.
Örneğin 7 kişilik bir yönetim kurulunda, iki üyesi yoksa 5 kişi ile çoğunluk sağlanmış olacağından,
toplantı da yapılır, karar da alınır. Benzer durum 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulunda, üyelerin
birinin bulunmaması halinde de söz konusudur. Yani, 4 kişi ile toplantı yapılabilir ve karar da
alınabilir.
Burada esas olan "toplantı nisabı" yani "toplantı yeter sayısı"dır. Bu da yönetim kurulu üyelerinin
yarısından bir fazlasıdır. Örneğin, 7 kişilik yönetim kurulunda, bunun yarısı 3.5, bir fazlası ise
4.5'dur. Buçuk insan olmayacağına göre bu sayı 5 kabul edilir. Aynı hesaplama 5 kişilik yönetim
kurulu için 4 kişinin toplantı nisabı için yeterli olduğu sonucunu verir. Kuşkusuz, şirket ana
sözleşmesinde, daha ağırlaştırılmış bir karar yeter sayısı da öngörülebilir.
3 kişilik yönetim kurulunda ise, toplantı nisabı "yarıdan bir fazlası" esasına göre 3 kişidir. Yani 3
kişilik yönetim kurulu 2 kişi ile toplanamaz. Dolayısıyla karar da alamaz. Ancak 3 kişi ile toplanıp,
iki kişinin oyu doğrultusunda karar alabilir.
Yönetim kurulu toplantılarına gelmeyen üye, kendisinin yerine bir temsilci kanalıyla oy
kullanamaz. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine kendisi adına oy
kullanması için vekalet de veremez. Verirse ya da toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi adına
vekaleten oy kullanırsa, bu oy hukuken geçersiz sayılır.

BAĞKUR SİGORTALILARININ BASAMAK
YÜKSELTMELERİ
Mehmet CAN
Bağ-Kur sigortalılarının uzun süreden beri bekledikleri basamak yükseltmelerine olanak veren
4181 sayılı Yasa 4.9.1996 tarihli ve 22747 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır.
Yasanın uygulama şekli ile ilgili Yönetmelik ise 23.9.1996 gün ve 22766 sayılı Resmi Gazete'
de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
4181 sayılı Yasa ile getirilen Ek Geçici 9. Maddede Kanun koyucu aynen şu hükümlere yer
vermiş bulunmaktadır.
Madde 1 - 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 9-" Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı olanlar, bulundukları
basamakları, Kanunun yürürlüğe girdiği takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde yazılı
olarak talepte bulunmak şartıyla, en fazla on iki basamak yükseltebilirler.
1479 sayılı Bağ-Kur Yasasına getirilen bu yeni düzenleme ile sigortalılara basamak yükseltme
olanağı sağlanmış bulunmaktadır. Getirilen yeni düzenleme ile basamak yükseltme talebinde
bulunacak Bağ-Kur sigortalılarından;
a- Sigortalıların, 4181 sayılı Yasa ile getirilen basamak yükseltme talebinde bulunabilmeleri
için, "Geçici Madde 9"un yürürlüğe gireceği 1 Ekim 1996 tarihinde Bağ-Kur mükellefi
olmaları gerekmektedir. Diğer bir ifade ile Yasadan yararlanabilecekler bu hükümle
belirlenmiş bulunmaktadır. Önceden Bağ-Kur mükellefi olup, bilahare başka sosyal güvenlik
kuruluşlarında çalışanlar bu haktan yararlanamayacaklardır.
b- Geçici 9 Madde ile getirilen diğer bir hüküm ise, sigortalıların sadece 12 basamak
yükseltme talebinde bulunabilecekleridir. Bilindiği üzere Bağ- Kur basamak sayısı 24 olup,
sigortalılar en fazla bulundukları basamaktan sonra gelen 12 basamak yükseltme isteminde
bulunabileceklerdir.
c- Basamak yükseltme talebinde bulunacak sigortalılar için müracaat süresi üç ay ile
sınırlandırılmış bulunmaktadır. Sigortalılar, Yasanın yürürlüğe gireceği 1 Ekim 1996 tarihini
takip eden aybaşı olan 1 Kasım 1996 tarihinden itibaren üç aylık sürenin sonu olan 3 Şubat
1997 tarihine kadar Bağ-Kur' a müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yasa' da müracaat merci kesin olarak belirtilmemiş ise de müracaatların sigortalıların bağlı
bulundukları İl Müdürlüklerine yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaatlarında halen bulundukları basamak ile yükseltme talebinde bulundukları basamağın
belirtilmesi gerekmektedir.
"Geçici Madde 9"- kaldığımız yerden devam edecek olursak;

"... yükselttikleri basamakların primleri; her basamağın bekleme süresindeki prim tutarını
basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi ile hesaplanır. Bu tutarın talepte bulunma
süresinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi zorunludur. Basamak yükseltme
tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı bu ödemenin karşıladığı basamağa
intibak ettirilir. Basamak yükseltme tutarları primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilir."
Sigortalıların basamak yükseltme talebinde bulunduktan sonra yükselttikleri basamağa göre
intibakların yapılmasında şu hususların dikkate alınması gerekmektedir.
a) Yükselttikleri basamakların primleri,
b) Her basamağın bekleme süresindeki yükseltme farkları,
c) Basamak yükseltme talebine göre tahakkuk edecek farkların talepte bulunma süresinin
başladığı tarih olan 1 Kasım 1996 tarihinden itibaren altı aylık bir periyot içinde ödenmesi
gerekmektedir. Yani basamak yükseltme süresi, 1 Kasım 1996 tarihinde başladığı halde
sigortalı Aralık 1996 ayı içinde basamak yükseltme talebinde bulunursa basamak yükseltme
farklarının 1 Mayıs 1997 ayı sonu itibariyle ödemesi gerekmektedir. Yoksa talepte bulunduğu
Aralık 1996 tarihinden itibaren altı aylık süre içinde ödemesi mümkün değildir. Hangi tarihte
müracaat ederse etsin 1 Mayıs 1997 ayı sonu itibariyle ödemesi gerekmektedir.
d) Bir diğer hüküm ise basamak yükseltme talebinin sonucu ile ilgili bulunmaktadır. Örneğin
sigortalı 6. basamaktan 18. basamağa kadar borçlanma talebinde bulundu. Primlerin ödenme
süresi olan 1 Mayıs 1997 ayına kadar ödemesi gereken tutar olan 627.085.800.-TL' nın sadece
460.000.000.- TL' lık bir bölümünü ödedi. Bu takdirde Bağ-Kur' un ne şekilde işlem yapacağı
hususu da Yasa' da yer almış bulunmaktadır. Daha önce bu şekilde yapılan borçlanma
işlemlerinde, sigortalının talepte bulunduğu borçlanma süresine tekabül eden borcun
tamamının ödenmemesi halinde borçlanma işlemi kabul edilmemekte idi. Bilahare Yargıtay
konuya açıklık getirerek sigortalının ödediği meblağa tekabül eden kısma göre intibakın
yapılması gerektiği kararlarına uygun olarak yeni düzenleme buna göre dizayn edilmiş
bulunmaktadır. Örnek verdiğimiz sigortalı 460.000.000.-TL ödediğine göre bu meblağa
tekabül eden basamak yükseltme talebi 15. basamak olarak tashih edilecektir.
e- Diğer taraftan "Geçici Madde 9" ile basamak yükseltme olanağından yararlanan sigortalılar
için intibak ettirildiği yeni basamak; sadece borçlanma sonucu elde ettiği bir hak olup bu
süreler hizmet süresi olarak kabul edilmez. Diğer bir ifade ile 6. basamaktan 15. basamağa
intibakı yapılan sigortalı için Bağ-Kur' da ki hizmet süresi sabit olup, sadece basamağı
yükselmektedir.
"Geçici Madde 9" kaldığımız yerde devam edecek olursak; "... basamak yükseltme hakkında
yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra 35.
madde hükümlerine göre yaşlılık aylığı bağlanır."
Bu düzenleme ile basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalıların elde ettikleri bu hakkın
emeklilikte ancak basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren 3 yılın geçmesi koşul
olarak kabul etmektedir.

ÖRNEK:
Bağ-Kur Sigortalısı (A) 25.10.1996 tarihinde basamak yükseltme talebinde bulunmuştur.
Kurumca kendisine tebliğ edilen basamak yükseltme borcunu 10.01.1997 tarihinde defaten
ödemiş bulunmaktadır. Söz konusu sigortalının basamak intibakının Yasaya göre bu tarih
itibariyle yapılması gerekmektedir. Adı geçen sigortalı Bağ-Kur 'dan yeni intibakı üzerinden
ancak üç yılın sonu olan 1 1.01.2000 yılında yararlanabilecektir.
"Geçici Madde 9" kaldığımız yerden devam edecek olursak; "
... basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını
veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde; hak sahipleri yükseltilen basamakların
prim tutarlarını ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya
kısmen ödenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanır.
Malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında ikinci fıkrada öngörülen bekleme süresi aranmaz."
a- Getirilen bu düzenleme ile basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalıların borçlarını
ödemeden ölmeleri halinde bakiye borcun varisleri ta- rafından altı aylık süre içinde tamamen
veya kısmen ödenmesi durumunda, ödenen kısma göre intibakının yapılacağı hükme
bağlanmış bulunmaktadır.
b- Diğer taraftan 4181 sayılı Yasa ile getirilen yeni düzenleme ile halen faal Bağ-Kur
sigortalılarının "Yaşlılık" sigortasından emeklilikleri durumunda, üç yıllık bekleme süresinin
getirildiği, "Malullük" ve "Ölüm" aylığı bağlanmasında üç yıllık bekleme süresinin
olmayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.
EMEKLİ BAĞ-KUR SİGORTALISININ YAPACAĞI İŞLEM:
Bağ-Kur' dan emekli olan sigortalıların borçlanmaları halinde şu hususlara dikkat etmeleri
gerekmektedir.
- Sigortalının emeklilikten vazgeçmesi ve aktif sigortalılığa dönmeleri gerekmektedir. İşyeri
açacak durumda olmayanlar ise emekliliklerini iptal ettirip Bağ-Kur isteğe bağlı sigortaya tabi
olmaları,
-250 Eylül 1996 tarihine kadar emeklilikten vazgeçip, aktif sigortaya dönüp basamak
borçlanma talebinde bulunmaları,
- Tahakkuk eden borcu 1. madde de belirtilen süre içinde ödemeleri,
- Yeniden yükseltilen basamak üzerinden emeklilik talebinde bulunmak için üç tam yıl
beklemeleri gerekmektedir.
Basamak yükseltmesi ile ilgili prim tutarları Bağ-Kur tarafından aşağıdaki tabloda kayıtlı
olduğu şekilde belirlenmiş bulunmaktadır. Tablodaki tutarların tespiti için; yukarıdan aşağıya
sigortalının bulunduğu basamak, yatay ise sigortalının basamak yükseltme talebinde
bulunması halinde ödeyeceği miktar mevcut bulunmaktadır.

TÜRK TİCARET KANUNU'NDAKİ SON
DEĞIŞİKLİKLER
İlhan GÜVEN
SMMM
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 24.06.1995 tarih ve 559
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 274. maddesi ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. ve 33. maddelerine dayanarak
Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliği yeniden düzenlemiştir.
Bu Yönetmeliğin amacı; ile Türk Ticaret Kanunu'na, şirket ana sözleşmelerine uygun olarak
genel kurul toplantılarının yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca bu yönetmelikle anonim ve limited
şirketlerin genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Bakanlık komiserlerinin
görev, yetki ve nitelikleri ile bunlara yapılacak ödemeleri belirlenmiştir.
Toplantı Çeşitleri
Genel olarak üç çeşit toplantı yapılır. Bunlar;
Kuruluş Genel Kurul Toplantısı:
T.T. Kanunu'nun 289/297. maddelerine göre, anonim şirketlerin tedrici surette kurulması
halinde yapılan toplantılardır. Esas sermayenin tamamına iştirak edildikten ve pay bedelleri
ödendikten sonra on gün içinde kurucular tarafından davet olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Her hesap dönemi sonunda İlk üç ay içinde ve o hesap dönemi için Şirket organlarının pay
sahipleri tarafından seçilmesi, hesaplarının tasdik edilmesi ve kazancın dağıtılması amacıyla
yapılan toplantılardır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
T.T. Kanunu'na uygun olarak şirket için gerekli olan hallerde yapılan ve gündemini toplantı
yapılmasını gerektiren nedenlerin oluşturduğu toplantılardır. Ana sözleşme değişikliği ile
ilgili olağanüstü genel kurul, bakanlık izni alındığı tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.
Genel kurul toplantıları ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça şirketin merkez adresinde
yapılır.
Komiser Bulundurma Zorunluluğu
Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar muteber değildir. Anonim
şirketlerin kuruluş, olağan, olağanüstü genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması
zorunludur.

Davete Yetkili Olanlar
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu, şirket genel kurulunu her hesap dönemi sonundan
itibaren üç ay içinde olağan ve gerekli olduğunda da olağanüstü olarak toplantıya çağırır.
Şirket Yönetim Kurulu genel kurulu süresi içinde toplantıya çağırmaması halinde, denetçiler
tarafından da olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıya davet edilir.
Tasfiye halinde olan şirketlerde ise; tasfiye işlemleri ile ilgili konularda karar vermek üzere
tasfiye memurları tarafından şirket genel kurulu toplantıya davet edilir.
Davet Usulü
Şirket genel kurulu ilanlı ve ilansız olarak davet edilir.
İlanlı genel kurullarda; şirket genel kurulunu toplantıya davete ilişkin ilanını, ilan ve toplantı
günü hariç olmak üzere Türkiye Ticaret, Sicili Gazetesi'nde en az iki hafta önceden yapılması
zorunludur. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi tevdi
ederek ikametgahını bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmesi
suretiyle toplantı günü bildirilir.
Genel kurulun ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, aynı usullerle yeniden
toplantıya davet edilir.
İlan metnine, nisabın sağlanamaması halinde ikinci toplantının
davetine ilişkin olarak konulan hükümler geçersizdir. Şirket ana sözleşmesinde yukarıda
belirtilenlere ilave olarak başka bir surette de toplantı gününün bildirilmesi öngörülmüş ise ön
görüldüğü şekilde yine toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden
toplantı daveti ayrıca yapılır.
İlanlı Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile diğer gazetelerde
yapılan ilanlarda ve ortaklara gönderilecek mektuplarda, aşağıdaki maddelerin bulunmasına
dikkat edilmelidir:
* Toplantı günü ve saati,
* Toplantı yeri (hiçbir tereddüde mahal vermeyecek surette adres olarak belirtilecek),
* Gündem
* Gündemde ana sözleşme değişikliği var ise değişen madde/ maddelerin Bakanlıktan
izin alınan eski ve yeni şekilleri,
* Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,
* İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden
toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan
toplantı nisabı,
* Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvellerinin
ortakların incelemesine hangi adreste açık bulundurulduğu, belirtilir. Ayrıca genel
kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettireceklerin vekaletname
örnekleri ilan edilir.
Genel kurulların ilansız olarak yapılması halinde; anonim şirketler ile ortak sayısı 20'den fazla
olan limited şirketlerde bütün payların sahip veya temsilcileri, ortak sayısı 20 ve daha az olan
limited şirketler ise bütün ortakların, aralarında herhangi birinin itirazda bulunmaması halinde

toplantıya çağırma hakkında bir merasime riayet edilmeksizin genel kurul olarak
toplanabilirler (TTK 370 ve 538).
İlansız olarak yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde aşağıdaki hususların
bulunmasına dikkat edilmelidir:
1- Açılış ve divan teşekkülü,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla
teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
6- Ana sözleşme ile belirlenmiş ise, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve
huzur haklarının tespiti,
7- Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim
kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,
8- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi, şayet
ana sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti,
9- Gerekli görülen diğer konular. (Görüşülecek konu ne olursa olsun önceden tespit
edilip gündeme açıkça yazılmadan görüşmek mümkün değildir. Bu hususa da dikkat
edilmelidir.)
Genel Kurulun Devredemeyeceği Görev ve Yetkileri
Genel Kurul aşağıda yazılı olan görev ve yetkilerini bir başka organ veya kişilere
devredemez:
Şirket ana sözleşmesini değiştirmek,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, azletmek ve ibra etmek yetkisine
haizdir. Bununla birlikte bu yönetmelikle Yönetim Kuruluna seçilecek kişilerin
aşağıdaki şartları taşıması şartını getiriyor.
Yani Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna seçilecek olan kişilerin, reşit ve
mümeyyiz olup olmadığını, devlet memuru olup olmadığını, iflasına karar verilip
verilmediğini, hacir altına alınıp alınmadığını, ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık,
emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı hükümlü olup
olmadığının bilinmesi gereklidir.
Yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunmayanların
seçilmeleri bunların buna göre aday olduklarını seçimden önce imzası noterden onaylanmış
yazılı beyanda bulunmalarına bağlıdır. Ana sözleşme ile görev süreleri belirlenmemiş ise
yönetim kurulu üyelerinin üç yılı aşmamak üzere görev sürelerini belirlemek. (Ana
sözleşmede bu madde mutlaka açık yazılmalı.)
Genel kurul şirket denetçilerini seçmek, azletmek, ibra etmek yetkisine haizdir. Denetçiliğe
seçilecek kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
Genel kurul toplantısında, denetçiliğe seçilecek kişilerin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi
veya şirket çalışanı olmadığının denetçi bir ise onun, birden çok ise yarısından fazlasının
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun reşit ve mümeyyiz olup olmadığının, yönetim

kurulu üyelerinin usul ve fürucundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve sıhhi hısım olmadığının, devlet memuru olup olmadığının, iflasına karar verilip
verilmediğinin, hacir altına alınıp alınmadığının, ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık,
emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı hükümlü olup
olmadığının bilinmesi gereklidir. Denetçiliğe genel kurul toplantısında bizzat hazır
bulunmayanların seçilmeleri bunların bu göreve aday olduklarını seçimden önce imzası
noterden onaylanmış yazılı beyanda bulunmalarına bağlıdır. Ana sözleşme ile görev süresi
belirlenmemiş ise denetçilerin üç yılı aşmamak üzere görev sürelerini belirlemek, ana
sözleşme ile belirlenmemiş ise 5'i geçmemek üzere denetçi sayısını tesbit etmek gerekir.
Ana sözleşme ile belirlenmemiş ise, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ödenecek ücreti
tespit etmek,
Kar dağıtımına karar vermek. T.T. Kanunu ve ana sözleşme gereği dağıtılması zorunlu olan
birinci temettü ile genel kurulca dağıtımına karar verilen karın dağıtım tarihleri genel kurul
tarafından belirlenir. Dağıtım tarihi. konusunda yönetim kuruluna yetki devredilemez.
Kar dağıtım tarihleri genel kurul toplantısının yapıldığı yılın son gününü aşmamak üzere
belirlenmelidir.
Komiser istenmesi
Bu yönetmelikte genel kurul toplantılarında Bakanlık komiserin bulundurulması için;
toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önceden
aşağıdaki örneğe (Örnek-1) uygun ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir
dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir.
Dilekçeye;
Yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği, dilekçeyi imzalayanların imza
sirküleri ile toplantıya çağıranların göreve seçildiklerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi, genel kurulun azlık tarafından toplantıya çağırılması halinde kendilerini yetkili kılan
mahkeme kararının bir örneği, gündem, komiser ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
eklenmesi gerekir.
Toplantı Mahallinde Hazır Bulundurulacak Belgeler
Genel kurul toplantı mahallinde;
* Şirket ana sözleşmesi,
* Ortaklar pay defteri,
* Toplantıya davetin yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler,
* Yönetim kurulu raporu,
* Denetim kurulu raporu,
* Bilanço, kar ve zarar cetvelleri,
* Gündem,
* Gündemde ana sözleşme değişikliği varsa Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki tadil
tasarısı,
* Hazirun cetveli,
* Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin
toplantı tutanağı,
hazır bulundurulur.

Hazirun Cetvelinin Hazırlanması
Hazirun cetvelini yönetim kurulu hazırlar. Hazirun cetvelinde aşağıdaki örneğe (Örnek-2)
uygun şirketin unvanı, sermayesi, toplam hisse adedi, ortakların adı, soyadı, veya unvanı,
ikamet adresi, toplantıya temsilen katılma var ise, temsilcinin adı ve soyadı, toplantıya
asaleten ve vekaleten katılanların ayrı ayrı ve toplam hisse miktarları gösterilir. Hazirun
cetvelindeki sermaye ve ortaklık yapısının şirket defterlerine uygun olduğu yönetim kurulu
tarafından onaylanır. Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanlık komiseri tarafından
imzalanır.
Toplantıda Bulunma Zorunluluğu
Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin kendilerinin hazır
bulunması şarttır. Olağan genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinden en
az bir üye ile, denetçilerden de en az birisi hazır bulunmadıkça toplantı yapılamaz.
Toplantıya Katılma ve Oy Hakkı
Toplantıya Katılma Hakkı
Her ortağın Genel kurul toplantılarına katılma hakkı vardır. Oy hakkına haiz olan pay sahibi
genel kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya ana
sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla
kullanabilir Bir hisse senedinin birden çok sahibinin bulunması halinde bunlar ancak,
aralarından birisi de olabilecek bir temsilci vasıtası ile genel kurula katılıp oy kullanabilirler.
Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı hisse senetleri sahiplerinin
vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekaletnamenin ekli örneği (Örnek-3)
uygun olarak düzenlenmesi ve vekalet verenin imzasının notere tasdik ettirilmesi veya noterce
onaylanmış imza sirkülerinin eklenmesi şarttır. Halka açık anonim şirketlerde genel kurula
vekaleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8
sayılı tebliğ hükümleri uygulanır.
Her pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilebilir.
Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak
birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde
gösterilir.
Oy Hakkı ve Kısıtlamaları
Her pay, en az bir oy hakkı verir. Bir payın sahibine birden fazla oy hakkı vermesi şirket ana
sözleşmesinde açıkça hüküm bulunmasına bağlıdır. Pay sahiplerinin hiçbiri kendisi veya karı
ve kocası yahut usul ve fürum ile şirket arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan genel
kurul görüşmelerinde oy kullanamazlar.
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulda gerek topluca gerekse tek tek yapılacak ibra
oylamasında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Ancak yönetim
kurulu üyesi olmayan pay sahiplerinin kendilerine verecekleri vekaletten doğacak oy
haklarını. kullanabilirler. Pay sahibi şirket denetçilerinin ise yönetim kurulu üyelerinin
ibrasına ait kararlarda oy kullanma hakları vardır.

Vekaletnamenin Unsurları ve Geçerlilik Süresi
Genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsilen kullanılan vekaletnamede; şirketin
unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı, pay sahibinin pay
adedi ile adı, soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi
biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliği hükümleri saklıdır. Vekaletnameler ait olduğu toplantı
ve hukuken bunun devamı sayılan genel kurul toplantısı için geçerlidir.
Toplantı ve Karar Nisapları
Olağan genel kurul toplantı gündemini oluşturan konuların görüşüleceği genel kurul
toplantısında şirket sermayesinin en az 1/4 ünü temsil eden pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde
yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin temsil ettikleri
sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
Şirketin tabiiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak
hususundaki konuları görüşmek için bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır
bulunmaları şarttır. Şirketin mevzu veya Nevi’nin değiştirilmesine ilişkin genel kurul
toplantılarında şirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip olan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisabın sağlanmaması
durumunda yapılacak ikinci toplantıda ise esas sermayenin yarısına sahip olan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir.
Yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlar dışındaki değişiklikler ile şirket sermayesinin
arttırılması veya azaltılması için yapılacak genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en
az yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk
toplantıda bu nisap olmaması nedeniyle en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda
müzakere yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir.
Genel kurul toplantısında tahvil ihracının müzakere edilebilmesi için şirket sermayesinin en
az yarısına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda
bu nisabın sağlanamaması halinde en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda ise esas
sermayenin üçte birine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gereklidir.
Genel kurul toplantılarında şirketin tasfiyesi ile bir başka şirketle birleşmesinin müzakeresinin
yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. ilk toplantıda bu nisabın olmaması halinde yapılacak
ikinci toplantıda ise, esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
bulunması gereklidir.
Genel kurul toplantısında, şirket aktiflerinin toplam satışının müzakere edilebilmesi için şirket
sermayesinin en az yarısına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda nisabın olmaması halinde en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda esas
sermayenin üçte birine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunması yeterlidir.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili yapılan genel kurul toplantılarında belirtilen nisapların
olmaması nedeniyle yapılacak ikinci toplantıların bir aylık süreden sonra yapılması halinde ilk
toplantı nisapları aranır.
Toplantı Başlamadan önce
Toplantı başlamadan önce komiserin görevleri şunlardır:
Toplantı yerinin ilansız toplantılarda Bakanlığa bildirilen veya ilanlı toplantılarda ilanda
gösterilen yer olup olmadığını ve burada toplantı yapmanın ana sözleşmeye göre mümkün
olup olmadığını kontrol etmek,
Toplantıya davetin Kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol
etmek,
Olağan genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinden en az bir üye ile
denetçilerden de en az birinin toplantı yerinde bulunup bulunmadığına bakmak,
Olağan toplantılarda bilanço ve kar/zarar cetvellerinin toplantı yerinde olup olmadığına ve
denetçi raporunun verilip verilmediğine bakmak,
Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erip ermediğini kontrol etmek,
Kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olup olmadığına bakmak,
Oy hakkına haiz olup bu hakkını pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla kullananlar
varsa, şirket ana sözleşmesinde bu konuda aksine bir hüküm bulunup bulunmadığına ve
vekaletnamelerin bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olup olmadığını incelemek ve bu
vekaletnameleri incelendi şerhi ile imzalamak ve divana verilmesini sağlamak,
Gündemde sadece ana sözleşme değişikliği bulunması halinde Bakanlıktan bu konuda izin
alınıp alınmadığına bakmak,
Genel kurulun davet usulüne hiç uyulmaksızın veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
edilmeksizin toplanması halinde ortakların tümünün hazır bulunup bulunmadığına ve
toplantının yapılmasına itiraz olup olmadığına bakmak,
Hazirun cetvelini imzalamak suretiyle asaleten veya vekaleten genel kurula katılanların
gerektiğinde kimlik kontrolünü yapmak,
Komiser toplantıdan önce görevlendirme yazısı ile kimliğini ilgililere gösterir. Komiser
tarafından yukarıdaki bentlerde sayılan hususlardan herhangi birinin mevcudiyetinin tesbit
edilmesi halinde toplantının açılmasına izin verilmeyerek durum tutanağa bağlanarak
ilgililerle birlikte imzalanır.
Toplantı Sırasında
Genel kurul toplantısı açıldıktan sonra, komiserin görevi, toplantının Kanun ve ana sözleşme
hükümlerine uygun olarak yapılmasını gözetmektir. Bu maksatla komiserin yapacağı görevler

şunlardır:
Şirket ana sözleşmesi ile belirlenmemiş ise, genel kurul toplantısını yönetmek, toplantı
düzenini sağlamak, müzakereleri kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak ve gündem dahilinde
yürütmek üzere başkan, oy toplayıcı ve katipten oluşan başkanlık divanının seçilmesine
nezaret etmek,
Görüşmelerin gündem dahilinde yapılmasına dikkat etmek, gündem dışına çıkılması halinde
başkanı uyarmak,
Genel kurulun gündem maddeleri arasında ana sözleşme değişikliği de bulunuyor ise önceden
Bakanlıktan izin alınıp alınmadığına bakmak,
Kanun ve ana sözleşmenin uygulanmasında tereddüt edilen konularda talep edilmesi halinde,
bilgisi dahilinde olan konularda görüş bildirmek,
Oy kullanılması sırasında Kanunda öngörülen oy kısıtlamalarına uyulmasını sağlamak.
Kararların Kanun ve ana sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını
gözetmek
Toplantı sırasında gündem maddelerine göre Kanun ve şirket ana- sözleşmesinde öngörülen
toplantı ve karar nisabının kaybolduğunun ileri sürülmesi halinde komiserin gözetiminde
divan tarafından yoklama yapılır.
Yoklama sonucunda toplantı açılmadan önceki Hazirun cetveline göre hesaplanan karar nisabı
kadar payın temsil edildiği anlaşılırsa toplantıya devam edilir. Ancak bu taktirde karar nisabı
mevcutların ekseriyeti değildir. Kararın oluşması için Hazirun cetveline göre başlangıçta
hesaplanan karar nisabı kadar karar lehine oy kullanılması gerekir.
Genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret ederek, tutanağın Kanun ve bu Yönetmelikte
belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak. Genel kurul tutanağının toplantı
mahallinde ve toplantı sırasında daktilo ile düzenlenememesi halinde tutanak el yazısıyla en
az iki nüsha olarak tutulur ve divan heyeti ile komiser tarafından imzalanır. Elle tutulan bu
tutanağın sonradan daktilo ile yazılması halinde ise elle tutulan tutanağın bir nüshası komiser
tarafından önceden alınır ve daktilo edilen tutanakla birlikte dosyasında saklanır.
Halka açık şirketlerde oyların Sermaye Piyasası Kurulu tebliğine göre kullanılmasını
sağlamak,
Uyarısına rağmen kararların Kanun, ana sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
olarak alınması halinde tutanağa gerekli şerhi yazmak.
Toplantıdan Sonra
Komiser, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, Hazirun
cetveli, gündem, L-4 formu, genel kurul toplantı tutanağı gibi toplantı ile ilgili belgeleri alarak
Bakanlık dosyasında saklanmasını sağlar. Genel kurul tutanağının daktilo ile genel kurul
toplantısı sırasında tutulmaması halinde elle tutulan tutanağın bir nüshası toplantıdan hemen
sonra alınarak diğer belgelerle birlikte dosyasında saklanır. Genel kurul toplantısı sırasında,
Kanun, ana sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir
nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının

açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların mevcudiyeti
halinde rapor düzenleyerek Bakanlığa verir. Bu rapor şirket dosyasında saklanır.
Şirketlerin genel kurul toplantılarında görevlendirilen komiserlerin zaruri masraflarını
karşılamak üzere her yıl Bütçe Kanunu'nun (H) cetvelinin (I- B) bendi ile tesbit edilen Devlet
memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının iki katı; resmi tatil günleri için üç
katı olarak ödenir. İlgili şirket tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni kesintiler
süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonra kalan miktar
Ankara'da Genel Müdürlük adına, diğer illerde il sanayi ve ticaret müdürlükleri adına T.C.
Ziraat Bankası'nda açılacak hesaplara yatırılır.
Toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun
mümkün olamaması halinde yol giderleri de şirket tarafından karşılanır.
Genel kurul toplantıları için Bakanlıkça komiser görevlendirildikten sonra toplantının
herhangi bir nedenle ertelenmesi veya yapılmaması halinde şirketçe yapılan ödemeler iade
edilmez.
Genel kurul toplantısının şirket merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılması halinde
toplantıyla ilgili belgeler, toplantının yapıldığı il müdürlüğü tarafından, şirket merkezi
Ankara'da ise Genel Müdürlüğe, diğer illerde ise ilgili il müdürlüklerine gönderilir.
Yürürlük
Bu yönetmelik 01.10.1996 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 01.10.1996 tarihi itibariyle
yapılacak genel kurul toplantılarında yukarıda altını çizdiğimiz hususlara dikkat edilerek
hazırlanılması gerekir.

ÖRNEK-1

Tarih:

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA
(İç Ticaret Genel Müdürlüğü)
ANKARA
VEYA
................................VALİLİĞİNE
(İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü)
Şirketimizin...............yılına ait olağan / olağanüstü genel kurul toplantısı .......................
tarihinde saat ..........da .............................................................. adresinde yapılacaktır.
Söz konusu toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı temsilen komiser görevlendirilmesini
arz ederiz.
Şirketin tescilli adresi
Telefon numarası
Ticaret Sicili numarası

: Şirketin unvanı veya kaşesi
: Şirket adına imza atmaya
yetkili kişinin/kişilerin unvanı ile
Adı ve Soyadları
İmza

EKLER:
1) Genel kurulu toplantıya çağıran organın kararının noter tasdikli bir örneği,
2) Gündem
3) Toplantıya ait ilanların yayımlandığı gazeteler,
4) Komiser ücretlerinin yatırıldığına dair banka dekontu,
5) Dilekçeyi imzalayanın imza sirküleri
6) Genel kurulu toplantıya çağıran organın göreve seçildiklerini gösterir
T.Ticaret Sicili Gazetesi,

ÖRNEK-2
......................................................ANONİM ŞİRKETİ
.................................TARİHİNDE YAPILAN................YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ
PAY SAHİBİNİN
ADI SOYADI / UNVANI
VE İKEMETGAH ADRESİ

SERMAYE MİKTARI TL

HİSSE SENEDİ

TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN / VEKALETEN

TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI

İMZA

TOPLAM
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI
KOMİSERİ

OY TOPLAYICI

KATİP

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN
VEKALETEN
HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR

:
:
:
:
:
:

YÖNETİM KURULU

ÖRNEK-3
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum.................................Anonim Şirketinin .................... tarihinde
........................................... Adresinde saat .............de yapılacak.......................yılına ait
olağan/ olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy kullanmaya ..............................................yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
İsim İmza Tarih

VEKALETİ VERENİN
Sermaye miktarı
Hisse adedi
:
Oy miktarı
:
Adresi
:
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza
sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
ÖRNEK-4
................ Anonim Şirketinin
..../..../199.. Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı
........... Anonim şirketinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı .............. tarihinde, saat .........
de, şirket merkez adresi olan ......................... adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının/
....:........... İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün .......... tarih ve sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri ...................'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nin ....... tarih ve ............ sayılı nüshasında ilan edilmek
suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini
bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam .......... ......... liralık sermayesine tekabül eden
........ adet hisseden ...... ...... TL' lik sermayeye karşılık .......... adet hissenin asaleten, ..........
TL' lik sermayeye karşılık .....TL 'lık hissenin de vekaleten olmak üzere ........... adet hissenin
toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı .............. tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Divan Başkanlığına ............nın oy toplayıcılığına .........nın ve katipliğe .................nın
seçilmelerine oybirliğiyle/ ........... menfi oya karşılık ................. oyla karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle/
................ oya karşılık ........... oyla karar verildi.
3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor
okundu ve müzakere edildi.
4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oy- lama sonucunda,
bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle/ ........... menfi oya karşılık ........... oyla tasdik
edildi.
Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra
kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oy- birliğiyle/........ menfi oya karşılık
................ oyla karar verildi.

Birinci temettüünün .............. tarihinde, dağıtımına karar verilen karın ise ............. tarihinde
dağıtılmasına oybirliğiyle/ ......... menfi oya karşılık ............... oyla karar verildi.
5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle/ ....... menfi oya karşılık
............ oyla ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle/.........
menfi oya karşılık ..............oyla ibra edildiler.
6- Yönetim kurulu üyelerine ............TL, murakıplara ........ .....TL aylık/ yıllık ücret
ödenmesine oybirliğiyle/ ................ menfi oya karşılık .............. oyla karar verildi.
7- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ............ yıl süreyle görev yapmak üzere ........
......................'nın seçimlerine oybirliğiyle/ ......... oyla karar verildi. Murakıplığa ...........
yıl süreyle görev yapmak üzere ...............................'nın seçilmesine oybirliğiyle/
.............. oyla karar verildi.
8) (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)
KOMİSER
Adı Soyadı
İmzası

DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI
Adı Soyadı
Adı Soyadı
İmzası
İmzası

KATİP
Adı Soyadı
İmzası

KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK
UYGULAMASI
Dr Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni
Güzin KOCABIYIK
Yüksek Lisans Öğrencisi
I- GİRİŞ
Türk vergi sistemi içerisinde yer alan sorumluluk kavramı; uygulamada geniş bir yere sahip
olup, bir çok işlevleri ile vergi gelirlerinin belirli bir düzeyde bulunmasında etkin rol
oynamaktadır. Vergi gelirlerinin artırılması gerekliliği ile, bir tür önlem şeklinde uygulamaya
konulan sorumluluk uygulaması, vergi hukukunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Vergileme sürecinde yükümlü ile birlikte, yükümlü ile olan bağlamından dolayı sorumluluk
uygulamasına da yer verilmiştir. Vergi yükümlülüğü ile görevlendirilen yasal yükümlü olarak
kişi ve kurumlar, yasanın saptadığı gelirleri belirli vergileme sürecinden geçirerek ödemek
durumundadırlar. Bazı durumlarda ise yasanın temel ilkeleri doğrultusunda sorumlu ile
beraber veya sorumluya görevlerini yükleyerek bu süreçte yer alırlar.
Modern vergicilikte uygulanan bu yöntemde asıl amaç, vergi alacağının güvence altına
alınması ile vergi tahsilatını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle vergi yasaları ile yükümlü yanında
vergi sorumluları tesbit edilmiştir. Sorumlunun; yükümlünün vergilendirme ödevleri ile ilgili
olarak; hukuksal ilişkide bulunduğu idareye karşı vergi yasaları belirlemeleri ile birtakım
görevleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada genel olarak sorumluluk uygulaması, yükümlü-sorumlu bağlamı, farklılıkları,
Türk vergisi sistemi içindeki yeri belirtilerek Katma Değer Vergisi'nde sorumluluk
uygulaması ele alınacaktır.
II- GENEL OLARAK SORUMLULUK UYGULAMASI
Vergi hukukunun önemli işlevini gören sorumluluk uygulaması; vergiyi doğuran olayla
ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin(1), verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine
karşı hukuksal ilişkide bulunması şeklindedir. Vergilendirme ile ilgili ödev ve
sorumlulukların yerine getirilmesinde, vergi sorumlusunun, idare ile karşılaşması,
gerektiği durumlarda vergi borçlusu yani yükümlü ile beraber; yine bazı durumlarda ise, onun
yerine geçerek verginin ödenmesinden sorumlu olma gibi işlevleri vardır. Gerçek vergi
mükellefi olmadıkları halde, asıl vergi mükelleflerinden istenen vergiyi vergi dairesine
ödemek ve diğer vergi ödevlerini yerine getirmek mecburiyetinde olan kişiler(2) olarak
tanımlanabilecek vergi sorumluluğu ile ilgili VUK' nun 8. maddesinde bazı açıklamalara yer
verilmiştir. İlgili maddeye göre, "vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı
vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir." olarak vergi sorumlusu ile ilgili dar bir tanıma yer
verilmiştir. Bu belirlemeye göre sorumlunun görevi, vergi ödeme yükümlülüğü ile
sınırlanmıştır. Ancak, sorumlunun görevi; "Vergi Ödeme Ödevi" ile sınırlı olmayıp; bazı
durumlarda yükümlünün yerine geçerek yükümlüye ait diğer şekli ödevler bakımından da
sorumlu olma gibi, sorumluluk alanı vergi ödeme ile sınırlı değildir. Nitekim, VUK' nun 8/2
maddesinde "bu kanunun müteakip maddelerinde geçen mükellef tabiri vergi sorumlarına da

şamildir." hükmü ile asıl yükümlüye ait bütün şekli ve usule ilişkin yükümlülüklerin vergi
sorumlusu tarafından yerine getirileceği belirlenmiştir.
Diğer taraftan yasada özel hüküm bulunmayan durumlar dışında,(3) sorumluluğa ilişkin özel
sözleşmelerinde vergi dairelerini bağlamayacağı açıktır. (VUK Md. 8) Sözleşme yolu ile
belirli bir konuda sorumluluk yaratılamayacağı gibi beliren bir sorumluluk şekli de sona
erdirilemeyecektir. Yani yükümlülük gibi sorumlulukla ilgili özellikler de vergi yasaları ile
belirlenmektedir.
III- VERGİ SORUMLUSU - YÜKÜMLÜ BAĞLAMI
Vergi sorumlusu ile yükümlü farkını açıklamak gerekirse; genel olarak yükümlüye
benzemekle beraber, bir çok yönleri ile gerçek yükümlüden ayrı bir konuma sahiptir. Vergi
sorumlusu "arayıcı bir ödeyici" olarak vergi yükümlüsünün kimlik değiştirmiş şekli olarak da
belirlenebilir(4).
Yükümlü vergi yasaları gereğince kendisine vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişidir
(VUK Md.8). Bu tanımda yer alan vergi borcu yasa hükmü ile doğar(5). Vergi borcunun yasa
ile doğması hukuken Anayasadaki "Vergilerin Yasallığı" ilkesinin sonucudur(6). Vergi
yasalarında belirtilen görevleri yerine getiren kişi olarak yükümlünün (7) vergi
yüklenicisinden de ayrı bir özelliği vardır. Vergilendirme ile ilgili hakların kullanılması ve
ödevlerin yerine getirilmesi yönleri ile beliren ve önem taşıyan farklılık(8) uygulamadaki ayrı
işlevleri ile görev alanları belirlenmiştir. Burada yasa koyucu vergiyi ekonomik olarak başka
kişilere yüklemek görevini almış olsa da; vergi dairesine yüklendiği ödevler bakımından
hukuksal ilişkiye taraf olan kişiler yasal yükümlülerdir. Sorumlu ise, yükümlü ile devlet
arasındaki borç ilişkisinde üçüncü kişi konumundadır. Yine ilgili yasaya göre, verginin tam
olarak kesilip ödenmesinden ve diğer ödevleri yerine getirmekten asıl yükümlü gibi sorumlu
olup, yasanın kendilerine yüklediği görevleri sözleşme ile başkalarına devredemezler (VUK
Md. 8/3). Çünkü sorumluluk da yükümlülük gibi yasadan doğan hukuki özelliğe sahiptir(9).
YÜKÜMLÜ
-Verginin asıl borçlusu
(Yansıma olmadığı takdirde,
mal varlığında eksilme yaratır.)

SORUMLU

Esas borçlu olan yükümlü adına
onun ekonomik değerinden vergi
keserek idareye ödemesi şeklidir

(Mal varlığında eksilme olmamaktadır.)
buna bağlı olarak verginin kaynaktan
kesilmesiyle vergi dairesine yatırılması
tarihleri arasındaki süreçte; kesilen parayı
kullanarak yarar sağlayabilir.
Vergiyi doğuran olay kendi
Kişiliğinde gerçekleşmektedir.

- Vergiyi doğuran olay başkasının
Kişiliğinde gerçekleşmektedir.

Başkasına ait verginin yatırılması dolayısı ile bir anlamda yapılan bu aracılık faaliyeti ile(10)
vergi kaybının azalması amaçlanmıştır. Sorumlunun ödevlerini yerine getirmemesi
durumunda bazı yaptırımlar uygulanır.
IV- VERGİ SORUMLULUĞUNUN TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ
Vergi hukukunda sorumluluk uygulaması daha dar ve teknik anlamda, başkasının vergi
borcunu kendi mal varlığından ödeme ödevi olarak anlaşılmaktadır(11). Aslında, verginin
ödenmesinden yükümlü birincil sorumlu olmasından dolayı, vergi sorumluluğunun ise,
başkasının vergi borcunu ödeme yükümlülüğü ile geniş bir anlamı vardır.
Vergi ödeme yükümlülerinin gerçek vergi borçlusundan ayrı üçüncü kişilere ait olduğu
durumlara modern vergi hukukunda rastlanmaktadır(12). Türk vergi sistemi içerisinde yer
alan bu kurumun amacı; idare olarak vergi alacağının kolaylıkla ve düşük bir idari maliyetle
toplanmasını sağlamak amacı ile, gerçek yükümlü yerine yükümlü ile olan ilişkilerinden
dolayı (13), mükellefin temsilcisi, vekili, yükümlü adına yetkili kimselerin vergi yasalarının
belirlediği sınırlarda, vergiyi hesaplayarak kesmek ve idareye ödeme genel yöntemleri ile,
vergi tahsilatını güvence altına alarak vergi hasılasını arttırmaktır. Ayrıca vergi hasılası da
ilgili yasalar doğrultusunda geniş ölçüde idarenin etkinliği ile de bağımlıdır( 14).
Vergi sorumluluğuna ilişkin hükümlere VUK 'da yer verilmiştir. VUK' nun 12.
maddesinde, ölüm halinde mükellefin ödevlerinin mirası reddetmemiş kanuni ve mahsup
mirasçılara geçeceği, mirasçılardan her birinin ölen kişilerinin vergi borçlarından miras
payları oranında sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır. Mirasçılar tüm hak ve
yükümlülükleri ile birlikte, ölenin yerine geçerek hukuki anlamda sorumluluk uygulamasına
geçerler. Yine aynı yasaya göre mirasçıların ölenin vergi cezalarından sorumluluğu
yoktur (VUK md. 372). Burada vergi aslına ilişkin yasal yükümlülükler geçerli olup, cezai
sorumluluktan söz edilemeyecektir. Çünkü VUK 372. maddesine göre mirasçılara bu konuda
sorumluluk bakımından istisna getirmiştir. Ölüm halinde, gecikme zammının uygulanıp
uygulanmayacağı uygulamada ayrı bir sorun yaratmaktadır. Yasada açık bir hüküm
bulunmamakla birlikte, vergilemede temel ilke, vergi yasalarının özü ve sözü ile anlam
taşıyacağı, sözün açık olmadığı durumlarda özüne inileceği, diğer yasalarla bağlantı
kurulacağıdır. Böylelikle gecikme zammının bir ceza olmayacağı düşünülerek VUK 372
kapsamı dışına çıkarılabilecektir. Nitekim Maliye Bakanlığının görüşleri bu doğrultudadır.
Bir sözelgede gecikme zammının ceza kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. "Bir
verginin zamanında ödenmemesi sebebiyle ayrıca tahsil olunan gecikme zamları bir ceza
olmaması ... nedeni ile mirasçılara intikal eder"( 15).
Yasanın I 1. maddesinde "Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur
olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine
getirmekten sorumludurlar" hükmüne yer verilmiştir. Bu yasa hükmü doğrultusunda Gelir
Vergisi'nin 94. maddesinde belirtilen kişi ve kurumlar ile Kurumlar Vergisinin 24.
maddesinde yer alan kazançları dar yükümlü kuruma sağlayanlar, bu ödemeler ve kazanç unsurlarından vergi kesmek zorundadırlar(16).Veraset ve İntikal Vergisi'nde de bazı kuruluşlar
istihkak sahibi mirasçılara yaptıkları ödemelerden; Damga Vergisi'nde ilgili yasada
belirtildiği şekilde bazı kağıtlara ait vergileri, istihkakın ödenmesi doğrultusunda keserler.
Sorumlular bu yasa hükümleri gereğince kendilerine yüklenen ödevleri hukuksal ilişkide
bulunduğu idareye zamanında yerine getirmek durumundadır. Aksi durumda ikmalen ve
re' sen cezalı olarak kendilerinden alınır. Sorumlular aynı zamanda vergi aslını asıl

yükümlüye rücu etmekle beraber, ödedikleri cezaları yükümlüye rücu edemezler yani
onlardan isteyemezler.
VUK.nun 251. maddesinde karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu ile yine aynı
yasanın 10. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumluluğuna yer verilmiştir

.

Türk vergi yasalarında genel sorumluluk halleri bu anlamlardan oluşmuş olup,bunun dışında
birçok durumlarda asıl mükellefle hukuki ve fiili bağlamından dolayı birçok sorumluluk
halleri mevcuttur. Bazı görüşlere göre, yasadaki kesin hükümlere rağmen, uygulamada
sorumlunun her alanda vergi yükümlüsünün haklarına sahip olmadığı(17),Bu durumun
özelliklede vergi davaları konusunda belirginleştiği benimsenmektedir. Yine Danıştay'ın
da aynı görüşler doğrultusunda birçok kararları vardır. Ancak Maliye Bakanlığı’nın görüşleri
ise yasanın genel hükümleri doğrultusunda bunların aksi yönünde uygulamaya yön
vermektedir.
V. KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE SORUMLULUK UYGULAMAS1
Türk vergi hukukunda önemli yeri olan sorumluluk uygulaması KDV' de benimsenmiştir.
KDVK'nun 9. maddesinde verg sorumluluğu ile ilgili şu hükme yer verilmiştir.
“........... Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının
emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutulabilir.

Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldık tespit edilen mükelleflere,.............ait
işlemlerde, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re’ sen tarh edilir...............”
İlgili yasanın konuluş gerekçesi ise, vergi tahsilatını güvence altına alma amacı ile gerçek
yükümlünün bulunmaması durumlarında yükümlü yerine üçüncü kişilere başvurulması
olarak,açıklanmıştır. Madde gerekçesinde,
"Bu madde vergi alacağının emniyetle tahsil edilebilmesi amacıyla getirilmiş bulunmaktadır.
Madde hükmüne göre, mükellefin memleket içinde ikametgahının, işyerinin kanuni merkez
veya iş merkezinin bulunmaması ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi
alacağının emniyet altına alınması bakımından işlemlere taraf olan diğer bir ,sahsı veya
,şahısları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir. Maddede sayılan haller,
mükelleflerin idarece takibinin güç olduğu, dolayısı ile vergi tarh, tahakkuk ve tahsilatında
kaybın mümkün bulunduğu hallerdir. Burada sayılan haller sınırlı olmayıp, vergi alacağının
emniyet altına alınmasının gerekli görüldüğü diğer durumlarda da, Maliye Bakanlığı'nın
başka bir şahsi verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi bulunmaktadır..... "
belirtilen açıklamalarla Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda yeni düzenlemeler yapması
mümkün bulunmaktadır.
KDVK' un 8. maddesinde genel yükümlülükleri belirtilmekle beraber aynı yasa ile belirtilen
nedenlerden dolayı sorumluluk uygulaması da benimsenmiştir. "..... Vergi güvenliği ile
hukuki -fiili yönden yakın ilişki içinde olan bazı kişiler vergi sorumlusu sayılmıştır"(18). İlgili
yasa hükmüne göre, yükümlünün ikametgahının ve işyerinin Türkiye'de bulunmaması, yasal
ve iş merkezinin de Türkiye'de bulunmaması durumlarında(19) ve gerekli görülen diğer
hallerde yükümlülerin idarece izlenmesinin güç olduğu durumlarda vergi tarh, tahakkuk ve
tahsilatında kaybın olmaması için Bakanlık, vergi alacağının güvencesi amacı ile, bazı
kişileri(20) verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir. KDVK'nda yer alan sorumluluk
uygulaması fazla ayrıntılarıyla bilgi sahibi olunmayan ve uygulama alanı dar olan bir
konudur. Bu nedenle kullanım şekli ile ilgili olarak birçok sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Bu genel açıklamalardan sonra beyan esasına ilişkin anlatımlarda konu daha iyi anlaşılacaktır.
Sorumluluk uygulamasının en belirgin olduğu alan, yurt dışından sağlanan hizmet
işlemlerinde görülmektedir. İşlemlerin hizmet verme şeklinde olması durumunda, bu işlemle
ilgili olarak beyan verilmesi ve verginin ödenmesi, vergi sorumluları tarafından yerine
getirilerek, vergi tarhiyatına esas olan işlemlere bu kişiler tabi tutulur (KDVK md. 44).
Burada esas yükümlü, yurt dışındaki işletme olmasına karşılık, KDV'nin beyanı hizmetten
yararlanan ve yasa gereği verginin ödenmesinden sorumlu olarak belirlenen kişilerdir. Konu
ile ilgili 15 seri no.lu tebliğde şu açıklamalara yer verilmiştir:

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLER:
"Katma Değer Vergisi Kanunu'nun I. maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları
takdirde vergiye tabi tutulabileceklerdir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de
yapılan, değerlendirilen, veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt
dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı
açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte,
firmanın Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü
edilen kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından
bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. "

Yine önemli bir konu olarak, yurt dışından temin edilen krediler için ödenen faiz, komisyon
ve kur farklarının Katma Değer Vergisi yönünden sorumlu sıfatı ile beyanının gerekli olup
olmadığı noktasında geçerlilik taşımaktadır. Yurt dışından kredi sağlanması, finansman işlemi
niteliğinde olan bir hizmet şekli, diğer bir anlatımla hizmet ithalatıdır. Her türlü hizmet
ithalatının ise Katma Değer Vergisi'ne tabi olduğu yasanın 1/2 bendinde hükme bağlanmıştır.
Yine yasanın amir hükmü gereğince de, bazı hizmetlerin "Türkiye'de yararlanma" şartının
yerine getirilmiş olması kaydı ile, Türkiye'de yapılmış sayılarak vergiye tabi olacağı açıktır.
Maliye Bakanlığının 12.3.1987 tarih ve KDV 2601009 15 20392 sayılı özelgesi nde;
"Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgahının,
işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde, vergiye tabi işlemlere
taraf olanların Katma Değer Vergisi'nin ödenmesinden sorumlu olacakları, hüküm altına
alınmıştır.
Öte yandan, kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de yapılan, değerlendirilen ve faydalanılan
hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacağından merkezi yurt dışında bulunan firmanın
Türkiye'de yapmış olduğu hizmet Katma Değer Vergisi'ne tabidir. Söz konusu verginin 15
seri nolu tebliğdeki açıklamalar çerçevesinde adı geçen müessese tarafından, bağlı bulunulan
vergi dairesine sorumlu sıfatıyla yatırılması gerekmektedir.
Sorumlu sıfatıyla ödenen Katma Değer Vergisi ise kanunun genel hükümlerine göre indirim
konusu yapılabilecektir. "
açıklamasına da yer verilmiştir.
Yurt dışında bulunan banka veya kuruluşlardan kredi alımı için ödenen faiz, komisyon ve kur
farklarının yukarıda belirtilen tebliğ açıklamaları doğrultusunda, Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun 9. maddesi gereğince sorumlu sıfatı ile beyan edilmesi gerekecektir. Yine
yasanın 24. maddesinde;
"vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı unsurlar, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli
gelirlerle her türlü menfaat, hizmet ve değerler... "
yer alan unsurların, matraha dahil olan unsurlar olarak yer aldığı açıktır. Bu yasa bağlamları
ve bütünü içinde bu kapsamdaki işlemlerin sorumlu sıfatı ile beyanının gerekliliği
tartışmasızdır.
Ancak, Bakanlık bu konuda çıkardığı 46 seri nolu Katma Değer Vergisi genel tebliği ile, bu
işlemlerin Katma Değer Vergisine tabi olmadığı yönünde görüş belirtmiştir. Böylelikle, daha
önceki görüşlerine aksi yönde hüküm vererek, bu konuda sorumlu beyanı zorunluluğunu
kaldırmıştır. İlgili tebliğde; banka ve sigortacılık kapsamlı işlemlerin Katma Değer
Vergisinden istisnaya tabi olduğu, hizmetlerin yurt dışından veya yurt içinden temin edilmesi
hallerinin istisna uygulaması bakımından farklı olmadığı ve vergi karşısında aynı esaslara tabi
tutularak vergilemede eşitlik ve tarafsızlığın sağlanacağı belirtilmektedir.
Yine ilgili tebliği doğrultusunda verilen 30.05.1995 tarih ve 28804 sayılı özelgede de;
"yurt dışı bankalardan aldığı yatırım kredileri niteliğindeki kredilere tahakkuk ettirilen
faizlere ilişkin Katma Değer Vergisinin sorumlu sıfatı ile beyan edilmemiş olmaması
nedeniyle... rapora dayanılarak yapılan tarhiyatlarla ilgili ihtilaflar ile benzer ihtilaflara

devam edilmemesi gerekmektedir.
46 seri no.lu KDV genel tebliğinin (A) bölümünde; yurt dışı kredi işlemleri nedeniyle ödenen
faiz, komisyon ve bunlara ili,skin kur farklarının kanunun 77/4-e maddesi hükmü gereğince
Katma Değer Vergisinden istisna olduğu yolundaki bu tebliğin yayımı tarihinden önceki
dönemleri de kapsamaktadır. "
açıklamasına yer verilmiştir.
Kredi temini işlemi bir bankacılık işlemi olarak Banka Sigorta Muamele Vergisi
kapsamındadır. Türkiye'de yapılan bu işlemler bu vergiyi ödeme zorunluluğunu doğurmakta
olup, bu kapsamdaki işlemler KDV'den istisna edilmiştir. Yasa koyucunun amacı, bu alanda
mükerrer vergilemeyi önlemektir. Bir önlem şeklinde olan bu uygulama, Türkiye'de BSMV'
ne tabi olan işlemler için geçerlidir. Yurt dışında bulunan bankalardan yararlanılan hizmetler,
yani kredi temini işlemleri ve bu işlemler için ödenen faiz ve benzerlerinin KDV'den istisnası
düşünülemez. Yurt dışından kredi temini işleminde Türkiye'de bir işlem gerçekleşmediğinden
bu işlemler üzerinden BSMV alınamayacaktır. BSMV' ne tabi olmayan bir işlemin KDV'den
de istisnasını düşünmek yasanın özüne aykırılık taşıyacaktır. Burada yasa koyucunun
amacı, aynı işlem üzerinden aynı özelliklere sahip iki ayrı vergi alınmaması, yani mükerrer
vergilemeyi önlemek amacı ile, BSMV kapsamına giren işlemleri KDV'den istisna etmektir.
Bu uygulamadan vazgeçilmeyecekse Anayasadaki "Vergilerin Yasallığı" ilkesi gereğince
yasada gerekli değişiklik yapılmalıdır. Kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye'de BSMV olarak
vergilendirilmeyen unsurların KDV'den de istisnasını düşünmek, yasa özü ile çelişmektedir.
Yine ilgili tebliğ ve bu tebliğ doğrultusunda çıkartılan özelgede önemli bir diğer nokta ise,
uygulamaya konulan hükümlerin tebliğin yayım tarihinden önceki dönemleri de kapsaması
konusudur. Hukukun önemli ilkesi olarak, "Yasaların geriye yürütülmezliği", vergi
yasalarının geçmişte meydana gelen olaylara uygulanmamasıdır. Yükümlülerin yararına olan
bu işlemde eşitlik ilkesinin zedelendiği ayrı bir konudur. Bu ilke, vergi yasaları yanında
yürütme organının düzenlediği tebliğ ve özelgeler için de geçerlidir.
Tebliğin ilgili bölümünde, bu uygulama ile eşitlik ve adalet ilkelerinin uygulama alanı
bulacağı belirtilmektedir. Burada KDV beyanı gereken bir işlemin istisnaya tabi tutulması,
vergi hukukunun temel ilkesi olan vergilemede eşitlik ve adalet ilkelerine aykırıdır. "Verginin
genelliği ilkesi gereğince, tanınan istisnaların o verginin bünyesine uygun olması ve
gerekçelere dayandırılması gereklidir(21). Vergilemede eşitlik ve adalet ilkeleri
uygulaması, yasa özü ile çelişmemeli, onunla bütün oluşturmalıdır.
A- VERGİ DAİRESİNE VERİLEN BEYANNAME ŞEKLİ
- 2 Nolu KDV BeyannamesiKDVK' nun 9. maddesi gereği, sorumlu niteliği ile ödenmesi gereken KDV; 2 nolu KDV
beyannamesi ile beyan edilir. Vergi sorumlularının vergilendirme ile ilgili bilgileri içeren
yazılı bildirim olarak 2 nolu beyan şekli ile ödedikleri KDV; indirime konu olan girdi işlem
niteliğini taşımaktadır. KDV sorumluluğuna tabi olan kişiler, bir vergilendirme döneminde
vergiye tabi işlemleri oluşturan bedel üzerinden hesaplayacakları KDV'ni, 2 nolu KDV
beyannamesi ile beyan etmek ve ödemekle yükümlüdürler. 1 nolu beyandan farkı vergiye tabi
işlemi bulunmayan dönemler için beyanname verilme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Vergi

sorumluları için verilen 2 nolu beyannamenin içeriği incelendiğinde; 1 nolu KDV beyanından
yararlanılarak hazırlanmış olduğu görülecektir. Yine içeriğine bakıldığında, bir dönemde
birden fazla vergi sorumluluğu gerektiren işlem olması durumunda, her işlem için ayrı beyan
verilmesi gerektiği anlaşılacaktır. Belirli bir vergilendirme döneminde yurt dışındaki farklı
firmaların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, sorumlu olarak KDV beyan edecek
olan kişi, her bir işlem için ayrı ayrı 2 nolu KDV beyannamesi verme yükümlülüğüne girmiş
olacaktır. Burada, 2 nolu beyannameyi vermekle yükümlü kişinin yurt dışındaki hizmetten
yararlandığı firma sayısı ne kadar olursa olsun tek beyanname ile beyan verme olanağının
bulunması gereklidir. Beyannamelerin bu özellikler dikkate alınarak düzenlenmesi
uygulamaya büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Her işlem sonucu için ayrı beyanname ile beyan
verilmesi gereksizdir, KDV'de dönem esası geçerli olduğuna göre, belirli bir vergilendirme
sürecinde meydana gelen işlemler için tek olarak 2 nolu beyanname ile beyan verilmesi
mantıken doğru bir uygulama şekli olacaktır. Nitekim, çoğu vergi dairelerinde, bu sistem
benimsenerek, beyanname ekinde ilgili dönemde gerçekleştirilen vergiye tabi işlemleri içeren
listeler alınmaktadır. Bu konuda Bakanlığın çıkaracağı tebliğ sorunun çözümü için yeterli
olacaktır.
Uygulamada yine gerek sorumlular, gerekse idare için yanlış anlaşılan bir diğer konu, indirim
şekli ile ilgilidir. Konu örneklendirilecek olursa, Türkiye'deki bir firmanın yurt dışındaki bir
İngiliz firmasından maden işletmesi konusunda bir hizmetten yararlandığı düşünülecek olursa,
İngiliz firmasının verdiği hizmet karşılığında düzenlediği 18.09.1995 tarihli faturaya göre
yanlış uygulama olarak "Eylül" dönemi 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu
yapılmaktadır. Bu konu yine idarece de fazla bilgi sahibi olunmayan bir konu olması ve
işlerin yoğunluğu ile ayrıntılı incelemeye zaman olmaması gibi nedenlerden dolayı, bu şekilde
verilen beyannameler kabul edilmektedir. Birçok görüş sahipleri, yukarıdaki örnekte beliren
indirim hakkının Eylül döneminde kullanılması gerekeceği yönünde yorumda
bulunmaktadırlar. Ancak bu konu gerek idare, gerekse yükümlüler açısında yanlış
uygulanmaktadır. Bu yöndeki görüşlere katılmak olanaksızdır. Burada KDV'ne asıl özelliği
veren ve diğer vergilerden üstün ve farklı yönünü oluşturan indirim mekanizmasının işleyiş
şeklinin hiç dikkate alınmadan veya yanlış yorumlamalar sonucunda oluşan görüşler ortaya
atılabilmekte ve bu şekilde belirlemeler sonucunda yapılan yanlış uygulamalar ile yasa özüne
de uygun hareket edilmeyerek vergilerin yasallığı ilkesi zedelenmektedir. İlgili örnekte,
18.09.1995 tarihli(22) hizmet faturası yasa gereği, 1995/Eylül dönemi, 2 nolu KDV
beyannamesi ile beyan edilecek, bu beyan sonucunda karşılık olarak kanıtlayıcı belge
konumunda idareden alınan Tahakkuk Fişi ve buna göre ödemenin belgesi olan Vergi Dairesi
Makbuzu, indirim konusu olan belge işlevini görecektir. Yani KDVK' nun 29. maddesindeki
fatura ve benzeri belge kapsamında değerlendirilerek indirime konu edilecektir. Çünkü
sorumlu özelliği ile ödenen vergi, aynı zamanda ödeyen kişi açısından indirime konu edilecek
vergi niteliğini taşımaktadır. Bu konuda yasada açık bir hüküm bulunmamakla birlikte,
vergilendirmede yasanın sözü ve özü ile anlam taşıyacağı, sözün açık olmadığı durumlarda
özüne göre işlem yapılacağı kuraldır. KDV'de indirim hakkı belgelerin düzenlendiği tarih ile
kayda alınması durumda geçerlilik taşıyacağından ilgili sorumlu beyanı, 1995/Eylül dönemi
beyannamesi ile beyan edilip örneğin, 25.10.1995 tarihinde ödendiğinde, 1995/Ekim dönemi
için verilecek 1 nolu KDV beyanında indirim konusu yapılacaktır. Bu konuda yapılan yanlış
uygulamalara sorumlu beyan şeklinin fazla kullanılmayan ve bu nedenle de bilgi sahibi
olunmayan bir sistem olması etkendir.
Yine 2 nolu beyanname şekli ile ilgili olarak birçok görüşler bulunmaktadır. İlgili görüşlere
göre, sorumlu özelliği ile beyan edilen vergilerin indirim olanağının bulunması nedeni ile
Hazine' ye gelir kaydetme özelliğinin olmadığı ve I nolu KDV beyanındaki ödenecek vergi

miktarını azaltmasından dolayı gereksiz bir vergileme şekli olarak kırtasiye yükünü artırmakta
olduğu öne sürülmektedir. Bu görüşlere katılmak olanaksızdır. Buradaki indirim sistemi daha
önce de belirtildiği gibi KDV'nin özünü oluşturmaktadır. KDVK'nun 9. maddesi ile
Bakanlığın böyle bir düzenleme getirmesi vergi gelirleri açısından önemlidir. Ancak,
uygulama şekilleri ile ilgili yukarıda belirtilen noktaların giderilmesi durumunda, vergi
alacağını güvence altına almak amacı ile kurulan bu sistem işlevlerini daha iyi yerine
getirecektir. Bunun için Bakanlığın çıkartacağı tebliğ sorunun çözümünde yeterli olacaktır.
Sorumluluk uygulaması ile ilgili olarak çıkarılan 49 seri nolu KDV genel tebliğinin B.
bölümünde(23) aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. İlgili tebliğde, sorumlu olarak
ödenecek vergilerin indirim hakkının bulunmasından bahsedilerek, ikmalen ve re'sen tarha
yönelik şu açıklamalara yer verilmiştir. "... sorumlu sıfatıyla beyanın hiç yapılmadığının veya
eksik yapıldığının tespiti üzerine bu vergilerin ikmalen veya re' sen tarh edilmesi halinde de
tarh edilen vergi aslı indirim konusu yapılabilecektir. İndirim, ikmalen veya re' sen tarh edilen
vergi aslının vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması
şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde, 1 numaralı Katma Değer Vergisi
beyannamesi ile yapılacaktır."
Ayrıca 1 nolu beyannamedeki gereksiz bölümlerin çıkarılarak, boşalan bölümlere 2 nolu
beyan sütunlarının yerleştirilmesi ile bir bütün oluşturulması daha yerinde olacaktır.
Böylelikle gereksiz kırtasiye birikimi de önlenecektir. Fazla kullanım alanı olmayan bir
uygulama olan sorumluluk uygulaması için Bakanlığın yeni düzenlemelerine gereksinim
bulunmaktadır.
B- FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE
KONFEKSİYON İŞLERİ İLE HURDA METAL ALIMLARINDA SORUMLULUK
UYGULAMASI
KDV'de sorumluluk uygulaması ile ilgili olarak önemli ve uygulama alanı geniş olan diğer bir
konu ise, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile hurda metal alımlarında
uygulanan sorumluluk şeklidir. KDV yasasının 9. maddesinde Maliye Bakanlığı'na verilen
yetkiye göre 10.01.1996 tarih 22519 ve 30.03.1996 tarih 22596 sayılı Resmi Gazete ile
çıkarılan 51 ve 53 nolu KDV genel tebliğleri (1996 1 nolu KDV iç genelgesi) ile uygulamaya
konulmuştur.
51 seri nolu tebliğe göre "... fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde fason
hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin 2/3'ü fason iş yaptıranlar tarafından sorumlu
sıfatıyla beyan edilmek üzere tevkifata tabi tutulacak, Il3'ü ise fason iş yapana ödenecektir"
olarak esasları belirlenmiştir. Yine kısmi fason işlerinin her aşamasında tevfikat
uygulanacaktır.
ÖRNEK;
X firmasının 1996/Haziran döneminde Y firmasına 100.000.000.-TL fason iş yaptırıldığı
düşünülürse;

Y firması düzenleyeceği faturada;
100.000.000.X % 15 = 15.000.000

3=5.000.000.Fason imalatçıya ödenecek KDV

2/3
10.000.000.Fason iş yaptıran firma
tarafından sorumlu sıfatı
İle beyan edilecek KDV
1- İNDİRİM
Fason iş yaptıran veya hurda metal alımında bulunanlar tevkif ettikleri KDV'ni teslim veya
hizmetin yapıldığı döneme ait 2 nolu Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan edecekler
ve bu ödedikleri vergiyi aynı döneme ait 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu
yapacaklardır.
Bu vergi, 2 nolu KDV li beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Birden fazla kişi veya
kuruluşa fason iş yaptırılmış veya hurda metal alımında bulunulmuş olması halinde ilgili
bölümler "Ekli listededir." şeklinde doldurulacaktır. Yine ilgili 53 seri nolu tebliğin B
bölümündeki açıklamalara göre;
".... bu listede; kendisinde tevkifat yapılan her bir mükellefe ait sicil bilgilerine ayrı
ayrı yer verilecek ve "Listelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt ve herhangi
bir yanlışlık olduğunun tespiti halinde uygulanacak müeyyideleri kabul ederim. "
,şerhi konularak, işletme yetkilileri ile birlikte tam tasdik sözleşmesi yapılan Yeminli
Mali Müşavir, tam tasdik sözleşmesi olmayan hallerde muhasebeye ilişkin işlemleri
yürüten serbest muhasebeci mali müşavir, bunların bulunmaması halinde ise sadece
işletme yetkilileri ta- rafından isim ve unvan kaşeleri kullanılarak ve düzenleme
tarihi de belirtilerek imzalanmak suretiyle 2 No.lu beyannameye eklenecektir."
listeler tanzim edilerek, idareye ibraz edilecektir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, bu
listelerin diğer sorumluluk beyan şekilleri ile ilgili olarak beyan edilen KDV içinde, geçerli
olması gerekirdi.
Bu vergiye ilişkin tahakkuk fişi ve ödeme makbuzları beyannamenin verildiği tarihi izleyen
ayın ilk on günü içinde satıcıya intikal ettirilecektir. Ayrıca tahakkuk eden vergi için mahsup
talebinde bulunulursa, tebliğde ayrıntılı şekilde belirtilen yazı örnekleri düzenlenecektir.
Bu şekilde sorumlu sıfatı ile ödenen vergiler, yurt dışından yararlanılan hizmet şekillerindeki
beyanlardan farklı olarak, aynı döneme ait 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu
yapılacaktır. Bunun nedeni, tanzim edilen faturada KDV'nin ayrıca gösterilerek yasanın 29.
maddesindeki indirim hükümlerine uyulmuş olmasıdır. Yurt dışında yararlanılan hizmet
şekillerinde ise, yurt dışındaki firmanın düzenleyeceği faturada KDV gösterilememiş olması
nedeni ile beyan edilip ödenen vergi, aynı dönem in- dirim konusu yapılamayacaktır.

Hurda metal alımlarında uygulanan sorumluluk şeklinde ayrıca, bu yükümlü gruplarının iade
talebinde bulunabilecekleri esas altına alınmıştır. 1 nolu KDV beyannamesine ekli "İade
Hakkı Doğuran İşlemlere ve İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" şeklinin doldurulması
gereklidir.
Bu tevkifat uygulamasından doğan ve nakden talep edilen iade alacakları; 15.000.000.-'nın
üzerinde olursa, inceleme raporu ve teminat alınarak yerine getirilecektir. Yeminli Mali
Müşavir Tasdik Raporu ibraz edilirse, teminat ve inceleme raporu aranılmadan yerine
getirilecektir.
VI- SONUÇ
Türk vergi sisteminde uygulamaya konulan sorumluluk uygulaması vergi hukukunun önemli
bir bölümünü oluşturmaktadır. Modern vergi sistemlerinde uygulanan bu sistemde, vergi
gelirlerinin artırılması amaçlanmıştır. Ancak yukarıdaki anlatımlar tüm boyutları ile ele alınıp
incelendiğinde, belirtilen öneriler doğrultusunda bu uygulamanın anlam kazanacağı
açıktır.
Öncelikle, 2 no.lu KDV beyannamesinin ayrı beyanname yerine, tek bir beyannamede l nolu
beyanname şekli ile bir bütün oluşturulması yerinde olacaktır. Bunun yanında yurt dışından
yararlanılan hizmetler için de, fason konfeksiyon uygulamasında olduğu gibi her işlem için
ayrı beyan yerine listelerin geçerli olması gerekir.
DİPNOTLAR:
1- ÖNCEL-ÇAĞAN-KUMRULU, Vergi Hukuku, Ankara 1992, s.74,
2- AKSOY Şerafettin, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Filiz Kitabevi, 2. baskı, 1989,
s.40
3- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37.39. maddeleri.
4- TUNCER Selahattin, Vergi Hukuku, s.8 1974
5- BULUTOĞLU Kenan, Türk Vergi Sistemi, Fakülteler Matbaası, İstanbul 5. baskı, 1976,
s.17
6- KANETİ Selim, Vergi Hukuku, 2.baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989, s.79
(Vergilerin yasallığı ilkesinin ayrı bir önemi olup, bu hükmün amacı uyulması gereken
esasların belirli bir ölçüde olması gereği ile, keyfi-kadiri uygulamaya zemin hazırlayacak
etkenlere karşı önlem alınmasıdır.)
7- KIRBAŞ Sadık, Vergi Hukuku, 12. baskı, Ankara 1987, s. 59
8- ÖNCEL-ÇAĞAN-KUMRULU, a.g.e. s.71
9- D.3 D.14.1.1987.T.E. 986/1179/106 sayılı karar.
10- AKDOĞAN Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Genişletilmiş 4. baskı, Gazi Kitabevi, Ankara
1993, s. 130
11- KANETİ Selim, a.g.e. s.82
12- TURAN Salih, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993, s. 49.
13- KIRBAŞ Sadık, a.g.e., s.60
14- G. Schamalders (çev. S. Turhan), Genel Vergi Teorisi, İstanbul 1976, s.14
15- ERMAN Sahir, Vergi Suçları, İstanbul, 1988, s.43
16- ÖZBALCI Yılmaz, “VUK Yorum ve Açıklamaları”, Ankara 1995, s.115
17- ULUATAM Özhan, Kamu Maliyesi, 4. baskı, Ankara 1991, s.97
18- Maliye Gelirler Kontrölörleri Derneği Yayını, KDV Uygulamaları, Ankara s.227

19- KVK’nun 10. md. Göre, yasal merkez kurumların ana sözleşmelerinde veya kuruluş
kanunlarında gösterilen merkezdir. İş merkezi ise, iş bakımından vergiye tabi işlemlerin
toplandığı ve idare edildiği merkezdir.
20- Yükümlü temsilcisi vekili, yükümlü adına yetkili kimse, kendisine mal teslim edilen veya
hizmet verilen kişi.
21- KANETİ Selim, a.g.e., s.39
22- Sorumluluk esası ile ilgili olarak yurt dışından verilen hizmetlerin karşılığında verilecek
faturalarda KDV belirlenmeyecektir. KDV’yi ödemekle yükümlü olan kişi faturayı
düzenleyen kuruluş olmayacağından KDV uygulanmaz.
23- 20 Temmuz 1995 tarih ve 22349 sayılı Resmi Gazete.

SAKATLARI KORUMAYA YONELİK MALİ
DÜZENLEMELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Z. Gönül AKKANAT
Kocaeli Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi
1- GİRİŞ
Sakatlar, Anayasamızda özel olarak korunması gerekenler arasında sayılmışlardır.
Anayasamızın 61. maddesinde "Devlet, sakatların korunmasını ve toplum hayatına
intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır", hükmü yer almıştır.
Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak ülkemizde sakatların korunması ve topluma
katılmaları için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Korumayla ilgili çalışmaların bir kısmı da, sakatlara maddi destek sağlamaya yönelik mali
kolaylıklar, sakatlara vergi indirimi ve muafiyetlerin getirilmesiyle ilgilidir. Sakatlarla ilgili
mali düzenlemelerin en önemli iki ta- nesi, Gelir Vergisi Kanunu ile Gümrük Kanunu'nda
bulunan sakatlık özel indirimleriyle muafiyetleridir.( 1 )
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda sakatlar çalışma güçlerini kaybetme oranlarına göre üç
gruba ayrılırlar:
1- Çalışma gücünü asgari % 80 oranında kaybedenler birinci derece sakat sayılarak özel
indirim tutarının sekiz katı,
2- Çalışma gücünün asgari % 60'ını kaybedenler ikinci derece sakat sayılarak özel indirim
tutarının dört katı,
3- Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş olanlar üçüncü derece sakat sayılarak özel
indirim tutarının iki katı tutarında hesaplanarak bulunacak indirimleri özel indirime ekleyerek
ücretlerden indirilmek suretiyle sakatlık indiriminden yararlanırlar.
Sakatlık indirimi aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her biri gerçek usulde tespit edilen ücret
geliri uygulanır.(2)
Sakatlara vergi açısından tanınan üçüncü kolaylık, Gümrük Kanunu'nda tanınan
muafiyetlerdir. Sakatın yurtdışından getirdiği ihtiyacı olan aletler, teşhis ve tedavide gerekli
olan ilaç ve malzemelere gümrük muafiyeti tanınmıştır.(3)

2- MALİ DÜZENLEMELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Bir ülkenin sosyal açıdan gelişmişlik düzeyi, sakatların topluma ne ölçüde
kazandırılabildiğiyle ölçülebilir. Sakatları mümkün olduğu kadar genel sistemin içerisinde
düşünüp bilinçle davranmak gerekmektedir. Sakatların kendilerine yeterli, özerk bir yaşam
sürdürme ve toplumsal yaşama katılabilme haklarını tanıyarak bu hakları kullanabilmeleri için
onlara öncelikle ekonomik özgürlükler sağlanmalıdır.(4)

Sakatların ekonomik özgürlükleri sakatların işe alınmaları, normal ortamlarda çalışmalarını
sürdürebilmelerine, gerektiğinde iş konularının ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesine,
sakatların durumu buna imkan vermediğinde devletçe uygun güvencelerle istihdamlarının
ayarlanması veya olanaklar yaratılması konusunda önlemler alınmasına bağlıdır. En az bunlar
kadar önemli bir diğer faktör ise, sakatlara çalışma hayatında sağlanacak mali desteklerdir.
Gerçekte fırsat eşitliğini yakalamakta kendinden doğan engelleriyle savaşan sakatın
diğerlerinden çok daha fazla ekonomik desteğe ihtiyacı vardır ve bu ekonomik destek ancak
onlara sağlanacak mali kolaylıklar, vergi indirimi ve muafiyetleri yoluyla sağlanabilir.
Ülkemizde sakatlara mali destek sağlamak için çıkartılan mali düzenlemeler gerekli olmakla
beraber yeterli değildir. Günümüz koşullarında sakatlarla ilgili yeni düzenlemelere gidilmesi
zorunludur. Sakatlara fırsat eşitliği ve koruma sağlamak üzere yeniden düzenlenecek,
iyileştirilecek olan yasal düzenlemelerde Avrupa Birliği mevzuatı ve Avrupa Birliği
Standartları örnek alınarak değerlendirilebilir. Yeniden yapılanma ve iyileştirilme
çabalarında Avrupa Birliği Sosyal Bildirgesi çerçevesinde uygulanan sosyal politikalarla ve
sakatların korunması mevzuatıyla uyum gerçekleştirilmeye çalışılabilir. Böylece bir yandan
sakatların korunmasına yönelik mali düzenlemelerin iyileştirilmesi sağlanırken öte yandan
Avrupa Birliği mevzuatında sakatların korunmasıyla ilgili sosyal politikalara uyum imkanı
yaratılmış olur.
Avrupa Birliği Sosyal Bildirgesi'nde toplulukta 30 milyondan fazla sakatın yaşadığı kabul
edilerek Birlik Ülkelerinin bütün vatandaşlarının yaşam seviyelerinin yükseltilmesi hedefi
kapsamında, sakatların ekonomik ve sosyal entegrasyonları ele alınmaktadır. Bu bağlamda
Avrupa Birliği mevzuatında sakatların yararına çeşitli düzenlemeler getirilmiştir.(5)
Sakatların korunmasına yönelik mali düzenlemelerin iyileştirilmesi için alınması gereken
temel bazı değişiklik ve tedbirler olarak şunlar önerilebilir: (6)
1- Çeşitli yasalarımızda sakatlarla ilgili bulunan hükümler gözden geçirilerek gerek kavramsal
açıdan oluşturulmuş bulunan farklılıklar ve gerek maddeler arasındaki farklılıklar nedeniyle,
farklı yasalar yüzünden uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar, tutarsızlıklar ve gecikmeleri
ortadan kaldırıcı düzenlemelere gidilmelidir.
2- Sakatlara tanınan haklar yönünden farklı sosyal güvenlik grupları arasında uygulamada
yaratılan farklı standartlar düzeltilmelidir.
3- Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan sakatlara sosyal yardımlaşma dayanışma
fonundan devamlılık gösterecek şekilde belirli bir payın ayrılması için gerekli mevzuat
düzenlemesi yapılmalıdır.
4- Çalışan sakatlara veya ailelerine uygulanan belirli orandaki sakatlık indirimi yerine
sakatların her türlü gelirlerinin vergi dışı tutulmasını sağlayacak düzenlemelere gidilmelidir.
5- Çalışan sakatlara tanınacak vergi muafiyetinin, ailesinde bakmakla yükümlü olduğu sakat
bulunan tüm çalışanlara uygulanacak şekilde genişletilmesi sağlanmalıdır.
6- Belirli bir oranın üstünde sakat çalıştıran kurumların Kurumlar Vergisi'nden muaf
tutulması için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

7- Zihinsel özürlülere devlet tarafından yapılan mali desteğin günün koşullarına göre yeniden
düzenlenmesi ve bu yardımların sağlanmasında ortaya çıkan bürokratik engellerin azaltılması
yoluna gidilmelidir.
8- Sakatların eğitim ve rehabilitasyonu konusunda eğitilmiş personel yetiştirmek ve yaratmak
için bunların işgücü zammı, özel tazminat, ek ödenek gibi özendirici mali tedbirler getirilerek,
bu mesleklerin layık olduğu statüye kavuşturulmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması
sağlanmalıdır.
9- Evlerinde yaşam koşullarını kendi sakatlığına bağlı olarak yeniden düzenlemek ve
iyileştirmek isteyenlere konutlarını yeniden düzenlemek için konut kredisi türünde kredi
imkanları yaratılmalıdır.
10- Sakatlar için yurtdışından ithal edilecek teknik donanım ve araç gereç, cihaz gibi teknik
yardımcıların gümrük resim ve harçlarından muaf tutulmalarına ilişkin şartların iyileştirilmesi
sağlanmalı ve bu amaçla yasal düzenlemeler getirilmelidir.
11- Hareketsizlikleri nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamak için diğer kişilerden çok daha fazla
telefon kullanmak zorunda kalan sakatlara, PTT tarafından çok düşük tarife uygulanması için,
aynı şekilde durağanlıkları nedeniyle su, elektrik ve havagazı hizmetlerinden çok daha fazla
faydalanmak durumunda olan sakatlar için bu hizmetlerde belirli bir indirim yapılması
yönünde yasal düzenleme ve iyileştirme yapılmalıdır.

3- SONUÇ
Sakatların korunmaları, sakatlara tanınan mali destek ve kolaylıkların iyileştirilmesi,
iyileştirilecek yasal düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemelerle Avrupa Birliği
mevzuatına uyumun sağlanması yoluyla çok yönlü olarak sürdürülebilir.
Mali açıdan iyileştirilmeye yönelik ulusal düzenlemelerde Avrupa Birliği mevzuatına ve
standartlarına uyum çalışmaları yapılabilir. Bu düzenlemelerle ve çalışmalarla bir yandan
sakatların mali yönden desteklenmesi sağlanırken, öte yandan Avrupa Birliği mevzuat ve
standartlarına uyum sağlanması şeklinde iki yönlü bir yarar sağlanmış olacaktır.

DİPNOTLAR:
1) Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, Sakatlara Yönelik Hizmetler Raporu,
sh.116
2) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu R.G. 28.4.1981 tarih ve 17324 s.
3) Gümrük Kanunu R.G. 1.8.1972 tarih 14263 s.
4) Sur, M., İş Hukuku’nun Uluslar arası Kaynakları, İzmir 1995, sh. 103
5) Karauçak, Oğuz, Ş., Avrupa Topluluğu Sosyal Bildirgesi Çerçevesinde Sosyal Politika
Uygulamaları, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, 1992, sh. 63.
6) Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, Sakatlar İçin Politika Dökümanı, Şubat 1992, sh. 3336.

DANIŞTAY'IN İPTAL KARARINDAN SONRA DÖNEM
KARININ VERGİLENDİRİLMESİ
İslam ÇANKAYA
HÜ Öğretim Görevlisi
Bilindiği üzere Dönem Karının vergilendirilmesinde 50 seri nolu KVGT.'nin öngördüğü
düzenlemeler oldukça önemlidir. Tebliğin vergilendirme konusundaki kimi düzenlemeleri
"açıklamadan çok" önceden var olmayan "yeni bir düzenleme" getirir nitelikteydi ve 4108
sayılı yasaya aykırılık taşıyordu. Tüm bunları bile bile 1995 yılı Kurum Kazançlarını 50 seri
nolu KVGT düzenlemeleri doğrultusunda vergilendirdik.
Danıştay 4. Dairesi, 1996 yılında 50 seri nolu KVGT' nin;
a. "İstisna ve indirimlerden kaynaklanan Geçmiş Yıllar Zararlarının" % 20 Oranlı
Kurumlar Vergisi Matrahından indirilemeyeceğini düzenleyen II/ B-e bölümünü, 1996/1076
sayılı kararıyla;
b. GVK. md. 75/4'te vergi stopajının hesaplanmasında "Hesaplanan Kurum Vergisi'nin"
tamamının indirilemeyeceğini düzenleyen V/4-c bölümünü, 1996/1619 sayılı kararıyla;
vergi yükümlülüğünü ağırlaştırdığı, yeni yasal düzenleme getirdiği ve GVK. md. 75/4'le
KVK. md. 25'e aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.
"Danıştay 4. Dairesi'nin bu iptal kararlarından sonra Dönem Karının
vergilendirilmesinde nasıl bir değişme olacaktır?" sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz:
a. Artık kurumlarda istisna ve indirimlerden kaynaklanan Geçmiş Yıllar zararlarını (beş yıl
içinde) % 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahından indirebileceğiz.
b. KVK. md. 25'e göre, hesaplanacak Kurumlar Vergisinin tamamı GVK. md. 75/4'e göre,
Gelir Vergisi Matrahından indirim konusu yapabileceğiz.
Görüldüğü gibi, Danıştay 4. Dairesi'nin yukarıda belirtilen kararlarından sonra her iki
durumda da yükümlüler yararına, ama vergi yasalarına uygun bir düzenleme gündeme gelmiş
oluyor.
Bu iptal kararlarından sonra elbette vergilendirmenin bu kararlar doğrultusunda yapılması
gerekir. İptal kararlarının kurumlara sağladığı vergi avantajını daha net görmek açısından, her
iki iptal kararına yönelik sayısal örnekler üzerinde duralım. Sonra da eski ve yeni
vergilendirme sonuçlarını karşılaştırarak vergi yükümlülüğündeki değişimi saptamaya
çalışalım.

A. ARTIK KURUMLAR İSTİSNA VE İNDİRİMLERİNDEN KAYNAKLANAN
ZARARLARINI % 20 ORANLI KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN
İNDİREBİLECEKLER:
ÖRNEK (1): GÜNDAŞ AŞ.'nin 1995 yılı Mali Zararı aşağıdaki unsurlardan oluşsun;
1995 yılı Mali Zararı
4.000.000.000
1. Normal Faaliyet Zararı
2.400.000.000
(öz kaynak azalmasından kaynaklanan)
2. İndirim ve İstisnalardan
kaynaklanan zarar
1.600.000.000
Bu şirketin 1996 yılını 8.000.000.000.-TL Ticari karla sonuçlandırdığını varsayalım.
DANIŞTAY KARARINDAN ÖNCEKİ UYGULAMA:
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı:
Dönem Karı
Geçmiş Yıl Faaliyet Zararı (-)
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı

8.000.000.000
2.400.000.000
5.600.000.000

Bu uygulamayla 1995 yılına ilişkin indirim ve istisnalardan kaynaklanan 1.600.000.000.-TL
Mali Zarar indirim konusu yapılamıyordu.
DANIŞTAY KARARINDAN SONRAKİ UYGULAMA:
Danıştay'ın indirim ve istisnalara ilişkin geçmiş yıl zararlarının % 20 Oranlı Kurumlar Vergisi
Matrahından indirilemeyeceğine yönelik 50 seri nolu KVGT.'nin IIB-2 bölümünü iptal
etmesiyle bu tür zararlar artık indirim konusu yapılabilecektir. (Danıştay 4. Dairesi
20.03.1996 gün ve 1996/1076 sayılı kararı)
Bu karar doğrultusunda örneğimizi yenilersek;
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı:
Dönem Karı
1995 yılı Mali Zararı (-)
Faaliyet Zararı
2.400.000.000
İnd. İstis. Zararı
1.600.000.000
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı

8.000.000.000
4.000.000.000

________________
4.000.000.000

Görüldüğü gibi, Danıştay kararından sonra kurumlar yararına, bir vergi avantajı sağlanmış
olunuyor. Şimdi gelelim kullanım alanı yaygın ve çok itirazlara neden olan diğer
düzenlemeye.

B. ARTIK KURUMLAR KVK MD. 25'E GÖRE HESAPLANAN KURUMLAR
VERGİSİNİN TAMAMINI GVK. MD. 75/4'E GÖRE VERGİ MATRAHINDAN
İNDİREBİLECEKLER:
ÖRNEK (2): UYUM Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka açık olmayan bir şirkettir. 1995 yılı Dönem
Karı 47.000.000.000.-TL olup, 1993 yılına ilişkin 1.500.000.000.-TL Mali Zararı vardır.
Şirketin 1995 net dönem hasılaysa 100.000.000.000.-TL dır.

Şirketin Gelir Tablosunun incelenmesinde vergilendirmeye yönelik aşağıdaki bilgiler
edinilmiştir:
a. Şirket kazancından indirilmiş 100.000.000.-TL 1 nolu tarifeye göre ödenen Taşıt Vergisi,
b. 575.000.000.-TL vergilemeye ilişkin gecikme zammı,
c. 160.000.000.-TL yasal sınırları aşan bağış (KDV. md. 14) bulunmaktadır.
d. Dönem Karı içinde;
* 4.225.000.000.-TL İştirak Kazancı
* 9.270.000.000.-TL A Tipi Yatırım Fonu Kar Payı
, * 8.180.000.000.-TL Devlet Tahvil Faizi vardır.
e. Şirketin 1995 yılında yararlanacağı Turizm Kazancı istisnası
1.300.000.000.-TL dır.

DANIŞTAY KARARINDAN ÖNCEKİ UYGULAMA:
% 25 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı:
Dönem Karı
Matraha İlave Edilecek Unsurlar
1 no Tarife Taşıt Vergisi
Gecikme Zammı
Yasal Sınırı Aşan Bağış
Gider İndirimi (-)
Geçmiş Yıl Zararı

47.000.000.000
835.000.000
100.000.000
575.000.000
160.000.000
(1.500.000.000)
1.500.000.000

İndirim ve İstisna Önceki Kurum Kazancı
Matrahtan İndirilecek Unsurlar (-)
İştirak Kazancı (KVK. md. 8/1)
A Tipi Fon. Kar Payı (KVK.md.8/6)
Turizm Hasılatı İstis. (KVK.md.8/3)
Safi Kurum Kazancı

______________
46.335.000.000
(14.794.000.000)
4.225.000.000
9.270.000.000
1.300.000.000

_______________
31.540.000.000

% 25 Oran.Kurumlar Ver.
% 25 Oran KV. Fon Payı

=31.540.000.000 x % 25
=7.885.000.000 x % 10

% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı:
İndirim ve İstisna. önceki Kurum Kazancı
Matrahta indirilecek unsurlar (-)
İştirak Kazancı (KVK. md. 8/1)
4.225.000.000
Safı Kurum Kazancı
% 25 Oran. Kurumlar V.
= 42.1 10.000.000 x % 25
% 25 Oran. KV Fon Payı = 8.422.000.000 x % 10

=7.885.000.000
= 778.500.000
46.335.000.000
(4.225.000.000)
42.110.000.000
= 8.422.000.000
= 842.200.000

Bu durumda 1995 yılı için; % 20 oranına göre hesaplanan 8.422.000.000.- TL Kurumlar
Vergisi ve 842.200.000.-TL Fon Payı esas alınacaktır.
GVK. md. 75/4'e Göre Vergi Matrahı ve Kesintisi: (1995 yılına ilişkin vergilendirme)
Devlet Tahvili Faiz Geliri
=
8.180.000.000
= 0.818
1995 yılı Kurum Hasılatı
100.000.000.000

Devlet Tahvil Faizinin toplam Kurum Hasılatı içindeki oranı 0.818'dir: Şimdi bu orana göre
sıfır (0) oranında Gelir Vergisi'ne tabi tutulacak Devlet Tahvili Faizi üzerindeki Kurumlar
Vergisi yükünü saptayalım:
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Devlet Tahviline ilişkin Kurumlar Vergisi
Yükü (8.422.000.000 x 0.818)
A Tipi Yatırım Fonu Kar Payı =

8.422.000.000
688.919.600
9.270.000.000

= 0.220

İstisna ve İndir. - İştirak kazancı 46.335.000.000 - 4.225.000.000
Önceki Kazanç
İndirim ve İstisnalara İlişkin Oran
Bu oranı Kurumlar Vergisi'ne uygularsak; İndirim ve
istisnalara ilişkin (A Tipi Fon)
Kurum Verg. Yükü (8.422.000.000 x 0.220)
İndirim Olağanı Bulunmayan Kurumlar Vergisi
Sıfır (0) oranında Vergiye Tabi Gelir (A Tipi Fon
Payı Kurum. Ver.) (688.919.600 + I .852.840.000)
İndirilebilir Kurumlar Vergisi
Vergi Matrahına Dahil Gelirlerin Kurumlar Vergisi
Yükü (8.422.000.000 - 2.541.759.600)

0.220
1.852.840.000
2.541.759.600
5.880.240.400

Şimdi GVK. md. 75/4'e göre önce Gelir Vergisi Matrahını saptayıp sonra da vergi kesintisini
bulalım.
İndirim ve İstisna. Önceki Kurum Kazancı
46.335.000.000 .
Matrahtan İndirilecek Unsurlar (-)
19.375.240.240
İştirak Kazancı (KVK.md.8/I)
4.225.000.000
A Tipi Fon. Kar Payı (KVK.md.8/6)
9.270.000.000
İndir. Kurumlar Vergi. (KVK.md.8/3)
5.880.240.240
_____________
Menkul Sermaye Geliri (Gelir Vergisi Matrahı)
26.959.759.600
Sıfır (0) oranında Vergiye Tabi Gelir
(2.205.308.335)
Devlet Tahvil Faizi (93/S l48 s. BKK) (26.959.759.600 x 0.0818)
% 20 Oranında Vergiye Tabi Gelir (GVK. md. 94/6)
% 20 Gelir Vergisi
= 24.754.45 1.265 x % 20
= 4.950.890.253
% 20 Gelir V. Fon Payı
= 4.950.890.253 x % 10
= 495.089.025
Toplam Gelir Vergisi ve Fon Payı
5.445.979.278
Şimdi bu uygulama sonucunda ortaya çıkan vergi yükünün düzeyini saptayalım.
% 20 Kurumlar Vergisi ve Fon Payı
9.264.200.000
% 20 Gelir Vergisi ve Fon Payı
5.445.979.278
Toplam vergi yükü... (Danıştay 4. Daire kararından önce)
14.710.179.278

DANIŞTAY KARARINDAN SONRAKİ UYGULAMA:
KVK. md. 25'e göre Kurumlar Vergisi'nin ve buna ilişkin Fon Payın tutarında bir değişiklik
olmayacaktır. Zira Danıştay 4. Daire Kararı Kurumlar Vergisi Matrahının etkilememektedir.
O nedenle önceki bölümde hesapladığımız;
% 20 Oranlı Kurumlar Vergisi
% 20 Oranlı KV. Fon Payı

8.422.000.000
842.200.000

tutarlar aynen kalacaktır. Danıştay 4. Daire kararıyla GVK. md. 75/4'e göre Gelir Vergisi
Matrahında önemli değişiklik olacaktır. Şimdi bu konuya geçelim.
GVK. md. 75/4 ve 94/6'ya göre Gelir Vergisi:
Devlet Tahvil Faizinin
8.180.000.000
Kazanç İçindeki Oranı ___________________ = 0.818
100.000.000.000
İndirim ve İstisna. Önceki Kurum Kazancı
Matrahtan İndirilecek Unsurlar (-)
İştirak Kazancı
A Tipi Fon. Kar Payı
Hesap. Kurumlar Vergi.
_______________
Gelir Vergisi Matrahı
Sıfır (0) Oranlı Vergi Matrahı
Devlet Tahvili (24.418.000.000 x 0.0818)

46.335.000.000
(21.917.000.000)
4.225.000.000
9.270.000.000
8.422.000.000
24.418.000.000
1.997.392.400

% 20 Gelir Vergisi Matrahı
22.420.607.600
% 20 Gelir Vergisi
= 22.420.607.600 x % 20
= 4.484.121.520
% 20 Gelir V. Fon Payı
= 4,484.121.520 x % 10
=
448.412. 152
Toplam Gelir Vergisi ve Fon Payı
4.932.533.672
Şimdi ortaya çıkan sonuçlara göre; Toplam Vergi yükünü karşılaştıralım.

Kurumlar Vergisi
Fon Payı
Gelir Vergisi
GV Fon Payı
TOPLAM

DANIŞTAY 4. DAİRE
KARARINDAN ÖNCE
8.422.000.000
842.200.000
4.950.890.253
495.089.025
14.710. 179.278

DANIŞTAY 4. DAİRE
KARARINDAN SONRA
8.422.000.000 KV
842.200.000
4.484.121.520
448.412.152
14.196.733.672

Danıştay 4. Dairenin kararından sonra yükümlü yararına oluşan Vergi ve Fon Payı
yükümlülük farkı:
Karardan Önc. Ver. Yükü

Karardan Son. Ver. Yükü

Yükümlü Lehine Ver. Farkı

14.710.179.278
14.196.733.672
513.445.606
Düşünüyorum da, iyi ki Danıştay var, yoksa kimler "dur" derdi bu yasa tanımaz, başı buyruk
gidişe...

İSMMMO'NUN DA KATIDIĞI HABİTAT II İZLENİYOR
Hulusi ÖZOCAK - SM
İ. Melih BAŞ - SMMM
Cenap İNALTONG - SMMM
F Filiz ALPAK - SMMM
3-14 Haziran 1996 tarihleri arasında, son yüzyılın en büyük ve en geniş katılımlı
organizasyonlarından biri İstanbul’da; Taksim, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu bölgelerinin belirli
kısımlarını içine alan Birleşmiş Milletler Vadisi olarak da adlandıracağımız Konferans
Vadisinde, Birleşmiş Milletlerin düzenlediği ve Ülkemizin ev sahipliğini yaptığı, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Sayın Butros GALLİ, Küba Devlet Başkanı Fidel CASTRO,
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL gibi birçok Devlet ya da Hükümet Başkanı
ve Bakanların katıldığı ve insan yerleşimlerindeki sorunlar ve çözüm önerileriyle yoğunlaşan
HABİTAT II 'de görüşülen konuları, çözüm önerilerini ve alınan kararları izlemek üzere
ülkemizde de bir HABİTAT İzleme Komitesi oluştu. Bu Komitede Sivil Toplum Kuruluşları,
Meslek Odaları, Yerel Yönetimler ve gönüllü kuruluşlar var.
Bilindiği gibi ilki 1976 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan HABİTAT I
Konferansı kentsel çevre yönetimi konusunda temel rolü devletlere veriyordu. Oysaki bu gün
gelinen nokta, sivil girişimcilerin de rolünün artması ile kentsel çevre yönetiminin çözümünde
tüm tarafların katılması gereğini ortaya koymuştur. HABİTAT II Ulusal raporda belirtildiği
gibi, insan yerleşimlerine ilişkin sorunların çözümü için yalnız devletin değil, bu
yerleşimlerdeki tüm tarafların, yani yerel yönetimler, özel kesim, meslek kuruluşları ve sicil
toplum kuruluşlarının etken katılımının gerekli olduğu vurgulanıyor. Bu anlamda Birleşmiş
Milletler Konferanslarının yeni bir kavramla buluştuğu belirtiliyor ki o da şu:
"Ortaklaşa Çözüm". Bu kapsamda olmak üzere HABİTAT II kent zirvesi sırasında resmi
konferans dışında "Ortaklar Forumu" adı verilen bir dizi forum yapılmıştı. Bu forumlar
"Dünya Kentler Kurultayı" adı verilen Yerel Yönetimler Forumu, Akademisyenler ve Meslek
Sahipleri Forumu, Vakıflar Forumu, Özel Sektör Forumu, Sendikalar Forumu, Parlamenterler
Forumu ve Sivil Toplum Kuruluşları Forumları olarak gerçekleşmişti.
Sivil toplum kuruluşları forumunda TÜRMOB ve İSMMMO tarafından gerçekleştirilen; bir
stand ve bir panel ortaklaşa çözümün içersinde muhasebecilerinde olması gereği
vurgulanmıştı. HABİAT II süresince TÜR- MOB / İSMMMO standında; tarihçemiz,
etkinliklerimiz, niçin katıldığımız belirten yazılar ve dünyanın bilanço ve gelir tablosu
resimlerle katılımcılara tanıtılarak, Yeşil Muhasebe Paneli (Green Accounting Panel)
başlığıyla "Kentlerde Oluşan Rantların Kamu Yararına Dönüşmesi" konulu ve oturum
başkanlığını TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Sayın Masum TÜRKER' in yaptığı, İ.Ü.
İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Esfender KORKMAZ, Esenyurt Belediye Başkanı
Sayın Dr. Gürbüz ÇAPAN, Eski Milletvekili ve Eximbank yönetim kurulu Üyesi Sayın
Selçuk MARUFLU ve Emlakçı Sayın Metin Kaya ÇAĞLAYAN'ın panelistler olarak
katıldıkları ve HABİTAT II Sivil Toplum Kuruluşları Forumunda (Taşkışla Binasında)
sürükleyici ve en geniş katılımlı panellerden birisi Odamız tarafından gerçekleştirilerek ulusal
ve uluslararası basın ve katılımcılara ortaklaşa çözümün içerisinde muhasebecilerinde olması
gereği vurgulamıştı.

Bu ortaklaşa çözüm yaklaşımı aslında işletme yönetimi bilimine yabancı değil. Çağdaş mali
yaklaşımda artık şirketlerin son amacı pay sahiplerinin kazancını azamileştirmek değil,
şirketlerle ilgili tüm kişi ve kuruluşların çıkarlarının en iyileşmesi olmuştur. Yani biraz
çalışanların biraz müşterilerin, biraz tedarikçilerin, biraz devletin, biraz da vergi makamlarının en iyileşmesi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım İngiltere'deki gelişimde toplam taraflar
ekonomisi (Stakeholders Economy) olarak da gündemdeki yerini almıştır. Bu taraflar arasında
bugün artık "doğal çevre" de sayılmaktadır.
Kentleşmenin doğal çevrede yarattığı sorunlarla yoğunlaşan HABİTAT II' de "Kentleşen bir
dünyada sürdürülebilir insan yerleşimleri" ve "Herkes için yeterli barınak" temaları ayrıca
Türkiye tarafından dile getirilen "Yaşanabilir konut" temaları işlenen konulardandı. Bu
temalardan yola çıkarak kentsel çevre kalitesi tanımını yapacak olursak, kentsel çevrenin
mevcut ve gelecekteki kuşakların gereksinimlerinde de kent ekonomisinden yararlanarak
kentsel çevre kalite maliyetlerinin kimilerinin uygunluk maliyetleri, kimilerini de
uygunsuzluk maliyetleri olarak sınıflayabiliriz. Sözgelimi, kent planlarının yapılma
maliyetleri, bu planlara uygunluk içinde konut, iş alanı, yeşil alan düzenleme maliyetleri gibi
kalemler birinci gruba girerken, kent planlarına aykırı uygulama, politik imar aflarının
getirdiği maliyetler gibi kalemler ikinci gruba girmektedir. Kentsel çevre kalitesi ekonomisi
konusunda kent planlama uzmanları eşgüdümüyle ve kalite uzmanları, iktisatçılar, muhasebe
uzmanlarının bir ekip çalışmasına gereklilik olduğunu, "ortaklaşa çözüm"ün amacına uygun
olacağını yeri gelmişken belirtmek yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Nasıl ki işletmelerde kalite herkesin görevi ve sorumluluğunda bir iş ise, kentsel çevre kalitesi
ve ekonomisi de kentte yaşayan tüm kişi ve kuruluşlarındır. İstenildiğinde bunun toplumsal ve
yasal biçimleri bulunabilir düşüncesindeyiz.

ŞİİR
Hasret
Kış güneşinde titrek bir tomurcuk,
Bir pırıltı yakamoz akşamlarında...
Yanık bir türkünün mısralarında,
Hasrette, özlemde, sevdada...
Tutsak gönülde acı bir haykırış,
Bir sessizlik karanlıkta...
Sıcak bir burukluk tattığım,
Gerçeğimde, düşümde...
Gün batımında yeniden doğuş,
Bir çığlık,
Yaşama, yaşanmışa...
Buruk bir bekleyişe hasretle,
Bir düş belki bir heves,
Hiç yaşanmamışçasına...
Yazgı denilen sitemde sorguladığım,
Beklediğim,
Kahrolası yalnızlığımda...
Recep SELİMOĞLU

SİVAS AĞITI
2 temmuz 1993
Bu kara günü unutmak güç
Toplumun önünde yürüyen
Sen! Ozan aşık nesini çimen
Artık başkalarına söyle
Barış ve kardeşlik türkülerini
Pas tutmuş kulaklar,
Taş olmuş yürekler,
Anlamazlar!
Sen! Yazar asım bezirci
Başka toplumlara yaz, yazılarını
Uygarlık yolunu,
Başkalarına göster
Başkalarına tut, fenerini
Aydınlığa arkasını dönenler
Kavramazlar!
Mehmet ÖZÇELİK

YARGI KARARLARI VE MEVZUATTAN HABERLER
MEVZUAT KOMİSYONU
Gider pusulası, Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan serbest
meslek erbabını ve çiftçilerin:
a) Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara
b) Kazançları götürü usulde tesbit olunan serbest meslek erbabına,
c) Vergiden muaf esnafa,
yaptırdıkları işler ve satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapan veya emtiayı satana imza
ettirecekleri belgedir.
Bu belge yukarıda a,b ve c bendinde sayılanlar tarafından verilmiş fatura hükmündedir.
Birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satanlardan aldıkları altın ve benzeri kıymetli
eşya için gider pusulası tanzim edilir.
Gider pusulalarında, işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı
ve net tutarı, işi yaptıran ile yapanın veya malı satın alan ile satanın adı soyadı veya unvanı,
adresleri v arsa vergi dairesi ve hesap tarihine ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Gider pusulası anlaşmalı matbaaya bastırılacak veya notere tasdik ettirilecek ve en az iki
örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği işi yapana veya malı satana verilecek, ikinci örneği
işe düzenleyen tarafından saklanacaktır.
GVK 94.maddesinin 13 numaralı bendi 4108 sayılı kanun ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik
ile götürü usule tabii olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından
yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden telif edilecek gelir
vergisi için "Gider Pusulası" düzenlenmesi zorunluluğu aranmayacaktır. Diğer bir ifade ile
herhangi bir nedenle Gider Pusulası düzenlememiş olan mükellefler bu fiilleri nedeniyle
stopaj hesabından ve beyanından kurtulamayacaklardır.
Buna göre Gelir Vergisi kanunun 94. maddesi birinci fıkrası gereğince vergi tevkifatı yapmak
zorunda olan kişi kurum ve kuruluşlar yukarıdaki (a,b, c bendi) kişilere yaptıkları
ödemelerden vergi tevkifatı yapacaklardır. Bu durumda gider pusulası düzenleme
zorunluluğuna bakılmaz.
Tüzel kişiliğe haiz, kurumlar vergisinden muaf kurumların (Kurumlar Vergisi Kanunu
Madde 7) yapacakları vergi tevkifatı esnasında gider pusulası tanzimi zorunluluğu
aranmayacaktır.
Gelir Vergisi Kanunun 13 numaralı bendinde 4108 sayılı kanun ile yapılan bir diğer değişiklik
ile Götürü usule tabii Ticaret ve Serbest Meslek Erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlar
dışında "diğer kişilerden" mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden gelir
vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Eski buzdolabı-televizyon vs. alıp yeni ürün veren mağazaların uygulamalarında eski eşya
sahibinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Bakanlar Kurulu kararı ile vergi tevkifatı oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara
mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve
her turistik eşya hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri
veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2,
b) Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında, komisyon bedelleri üzerinden %20,
c) Diğer mal alımları için %5,
d) Diğer hizmet alımları
("a", "b" ve "c" ait bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedellerinin ayrılmaması hali de
bu kapsamdadır) için % 10,
VERGİDEN MUAF ESNAF
Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışan ve yıllık alış satış veya
hasılat tutarları Gelir Vergisi Kanunun 48 nci maddesinde yazılı hadlerin yarısını aşmayanlar
Gelir Vergisinden muaftır.
1- Motorlu nakil vasıtaları kullanmak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın
perakende ticaret ile iştigal edenler (Halı, Kilim, Battaniye, Mensucat, Trikotaj, Saat,
Kıymetli maden ve madeni eşyalar gibi değeri yüksek olan maddeleri perakende olarak
satanlarla giyilecek eşya gıda ve her türlü bakkaliye maddelerinin pazar takibi suretiyle
satışını mutat meslek haline getirenler hariç)
2- Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç,
kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı ta- mircisi, kundura boyacısı, berber,
nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı, hamallar gibi küçük esnaf
erbabı
3- Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile ayrı ayrı yerlerde aynı işleri
bir işyeri açmak sureti ile yapanlardan 47. maddede yazılı şartlara haiz bulunanlar (51. madde
kapsamına girenler bu muafiyetten faydalanamazlar)
4- Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinden toplamı 30 rusum tonilatoya (50 rusum tonilato
dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler, hayvanla veya bir adet
hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler birlikte yaşayan eşlerle
velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya
ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tesbit edilir.)
5- Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya
sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan
taşıyan çiftçiler.
6- Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak, kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde
imal ettikleri, havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi
nakış işlerinin ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve
urganları dük- kan açmaksızın satanlardan 47. maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı

şartları haiz bulunanlar.
7- Yukarıdaki 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri danıştayın
muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığı'nca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile
iştigal edenler.
Yukarıdaki 1-7 numaralı bentlerde sözü edilen işleri yapanlardan 48. maddede yazılı hadlerin
(Alış, satış tutarları hasılat hadleri) iki katını aşanlar gerçek usulde vergilendirirler.
(3946 Sayılı kanunun 6. maddesiyle değişen fıkra) (1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere
bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satanlar, yukarıdaki
şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır. Bu muaflığın 94. madde uyarınca tevkif
suretiyle kesilen vergiye şumulu yoktur.
MADDE 48
(2574 Sayılı Kanunun 11. maddesiyle değişen şekli) (3946 sayılı kanunun 10. maddesiyle
değişen miktarlar) ( 1995 yılında elde edilen gelirlere 1996 yılında uygulanacak hadler)
(Büyükşehir Belediye sınırları içindeki faaliyetlerler ve genel uygulaması için 95/6430 sayılı
karar ile 183 ve 189 sayılı tebliğlere bakınız. Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır.
I- Alım satım işleri ile imal, inşaat, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın
alınan veya ithal edilen emtianın iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı
(732.100.000) götürü üst sınırı, 366.050.000.- Esnaf muaflığı üst sınırı,
2- Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin
satış bedelleri tutarı (975.300.000) Götürü üst sınırı, 487.600.000.- Esnaf muaflığı üst sınırı,
3- İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli duruma girmeksizin
yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı içinde
alınan gayri safi hasılat tutarı (241.600.000) götürü üst sınırı (120.800.000.-) Esnaf muaflığı
üst sınırı
4- İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat,
basım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hasılat tutarı (732.100.000.-TL) Götürü
üst sınır, (366.050.000.-) Esnaf muaflığı üst sınırı.
5- 1 ve 3 numaralı bentlerde yazılı olan işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılı içinde
alınan ücret veya hasılatın altı katı ile mubayaa bedellerinin yıllık toplamı (975.300.000.-TL)
götürü üst sınırı, (487.650.000.- TL) Esnaf muaflığı üst sınırı
6- I ve 4 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılında
sağlanan gayri safi hasılatın I/3 fazlasıyla emtia, iptidai madde ve malzemenin mubayaa
bedellerinin tutarı toplamı (732.100.000.-) Götürü üst sınırı (366.050.000.-) Esnaf muaflığı
üst sınırı)
7- Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde alınan gayri safi
ücretlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayri safı hasılatın toplamı (732.100.000.-)
Götürü üst sınırı, (366.050.000.-) Esnaf muaflığı üst sınırı

8- Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde bu hizmetler
karşılığında bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri safi hasıla tutarı (24 I .600.000.-)
Götürü üst sınırı, ( 120.800.000.-) Esnaf muaflığı üst sınırı
9- Sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu kara nakil vasıtası ve beşten fazla
hayvan arabası veya su üzerinde hareket eden on sekiz rusum tonilato dan fazla makineli,
doksan rüsum tonilato dan fazla makinesiz nakış vasıtası işletmemek (Su üzerinde hareket
eden makineli ve makinesiz araçların birlikte işletilmesi halinde, makineli olanların rusum
tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rusum tonilatoları toplamı doksan rusum
tonilatoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri toplamı (487.200.000.-)
Götürü üst sınırı, (243.600.000) Esnaf muaflığı üst sınırı (Nakil vasıtalarının sahip ve
işleticisi durumunda olmaksızın taşıma yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. Yukarıda yazılı
ölçüler aile reisi beyanına tabi olan kimselerle ortaklık halindeki işletmelerde bu kimselerin
veya ortaklığın işlettiği vasıtalar bakımından topluca dikkate alınır.)
10- Bir ve dokuz numaralı bentler kapsamına girmeyen işleri yapanlardan hizmet
işletmelerinde sekiz numaralı bentte diğerlerinde ise bir ve iki numaralı bentlerde yer alan
hadleri aşmamak

GÜNCEL BİLGİLER
1996 Takvim yılına ilişkin gelir vergisine tabi gelirler.
300.000.000 liraya kadar.................................................................................... %25
600.000.000 liranın 300.000.000 lirası için 75.000.000 lira, fazlası ...%30
1.200.000.000 liranın 600.000.000 lirası için 165.000.000 lira, fazlası ...%35
2.400.000.000 liranın 1.200.000.000 lirası için 375.000.000 lira, fazlası ...%40
4.800.000.000 liranın 2.400.000.000 lirası için 855.000.000 lira, fazlası ...%45
9.600.000.000 liranın 4.800.000.000 lirası için 1.935.000.000 lira, fazlası ...%50
fazlası ................................................................................................................... %55
nispetinde vergilendirilir.
- Ücretlerde özel indirim Tutarı Aylık ( 1996 Yılı için)
1.800.000.-TL
- Sakatlık indirimi özel indirim tutarının
Birinci Derece Sakatlar İçin sekiz katı ......................................... 14.400.000.-TL
İkinci Derece Sakatlar için dört katı ............................................... 7.200.000.-TL
Üçüncü Derece Sakatlar için iki katı ............................................. 2.600.000.-TL
tutarında uygulanır.
Sakatlık derecesine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının
ücretinden indirilir.
- Göçmen ve Mülteci Muaflığı ( 1996 Yılı için) Yıllık
18.000.000.-TL
- Asgari Ücret ( 1 Ağustos 1996 tarihinden itibaren)
1) Günlük Alt Sınır : a) 16 yaşından büyüklerde : ............................. 567.000.-TL
b) 16 yaşından küçüklerde : .............................. 480.000.-TL
2) Aylık Alt Sınır : a) l6 yaşından büyüklerde : .......................... 17.010.000.-TL
b) 16 yaşından küçüklerde : ......................... 14.400.000.-TL
- SSK Primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların alt ve üst sınırları:
( 1 Ağustos 1996 tarihinden itibaren)
1 ) Günlük Alt Sınır : a) 16 yaşından büyüklerde : ............................. 567.000.-TL
b) I 6 yaşından küçüklerde : ............................ 504.900.-TL
2) Aylık Alt Sınır : a) 16 yaşından büyüklerde : ........................ 17.010.000.-TL
b) 16 yaşından küçüklerde : ........................ 15.147.000.-TL
3) Günlük Üst Sınır : ............................................................................. 973.590.-TL
4) Aylık Üst Sınır . ......................................................................... 29.207.700.-TL
- Kıdem Tazminatı Tavanı:
1 Temmuz 1996 tarihinden itibaren.................................................. 53.312.500.-TL
- Tasarrufu Teşvik Kesintisi Oranları :
işçiden kesilen
................................................. % 2
işveren payı
. ............................................... % 3
(Uygulama halen devam etmektedir).
İdari Para Cezaları (1 Ağustos 1996 tarihinden itibaren)
a) İşyeri bildirgesinin kanuni süresi içinde verilmemesi ........................... 51.030.000.-TL
b) Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresi içinde verilmemesi..................... 17.010.000.-TL
c) Aylık, Dört Aylık, Sosyal Güvenlik Destek Primi
bordrolarının süresi içinde verilmemesi .................................................... 34.020.000.-TL
d) İşyeri kayıtlarının süresi içinde ibraz edilmemesi veya ibraz
edilmesine rağmen yönetmelikte belirtilen usul ve esâslara uymaması halinde
1- Bilanço usulüne göre defter tutanlardan .............................................. 204.120.000.-TL

2- İşletme defteri tutan ikinci sınıf mükellefler ile serbest ..
meslek erbabı için ................................................................................ 102.060.000.-TL
3- Defter tutma zorunda olmayanlar....................................................... 34.020.000.-TL
- Hizmet erbabına ödenen (her çocuk için 127.500.-TL olarak uygulanan) çocuk zamları
vergiden müstesnadır. İkiden fazla çocuk için uygulanamaz.
- Şirket kuruluşlarında ve sermaye artışlarında uygulanacak Damga Vergisi Oranları ( 1 Ocak
1996 tarihinden itibaren)
- İlk 100.000.000.-TL için ......................................................................... Binde 12
- İkinci I00.000.000.-TL için ..................................................................... Binde 9
- 200.000.000.-TL 'dan sonrası için ........................................................... Binde 6
Damga Vergisi Üst Sınırı l.015.525.200.-TL dır.
- Stopaja Tabi kira ödemelerinde Gelir Vergisi Stopajı.................................. % 25
(Vakıf ve Derneklere yapılan kira ödemelerinde Stopaj %.20)
- Serbest Meslek Kazançlarında Stopaj .......................................................... % 20
- Telif kazançlarında Stopaj ............................................................................ % 10
- Perakende satış fişi ve yazar kasa fişi düzenleme
üst sınırı ..................................................................................................... 10.000.000.-TL
- Amortisman ayırma sınırı ......................................................................... 5.000.000.-TL
- Geçici Vergi Oranları :
Gelir Vergisi Mükelleflerinde.................:......................................................... % 50
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde .................................................................... % 70
(Kurumlar dilerse ilgili hesap dönemlerinde üçer aylık bilanço ve Gelir Tablosuna göre
hesaplayacakları kazançlarının % 25'ini geçici vergi olarak. ödeyebileceklerdir.)
- Damga Vergisi : Bilançolar ....................................................................... 301.400.-TL
Gelir Tablosu ............................................................................................... 147.400.-TL
İşletme Hesabı Hülasası ............................................................................... 147.400.-TL
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri................................................................. 72.800.-TL
Kurumlar Vergisi Beyannameleri ................................................................. 147.400.-TL
Muhtasar Beyannameler .................................................................................. 47.800.-TL
Diğerleri ........................................................................................................... 11.500.-TL
Değerli Kağıtlarda Damga Pulu:
Kira Sözleşme Kağıtları................................................................................... 30.000.-TL
Bono Kağıtları (Emre muharrer senet 1 Adet) ................................................ 40.000.-TL
- Küçük Çiftçi Muaflığı ilişkin satış tutarı ölçüsü
( 1995 yılı için) .............................................................................................. 500.000.000.-TL
- Çiftçilerde Götürü Gider Uygulamasına ilişkin Hasılat tutarı 1995 yılı için 1.000.000.000.TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutarı aşan çiftçilerin 1996 yılında defter tutması gerekir.
- Mesken olarak kullanılan binalardan 1995 yılında elde edilen kira gelirlerine 24.000.000.TL istisna tutarı uygulanacaktır.
- Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren günlük
200.000.-TL olarak uygulanacaktır.
- Menkul kıymetlerin (Borsada kayıtlı olanlar hariç) iktisap tarihinden başlayarak bir yıl
içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara uygulanan istisnanın ( 1996 takvim yılı
kazançlarına uygulanmak üzere) 3.200.000.-TL yükseltilmiştir.
- 1995 yılına ilişkin Serbest Meslek kazancının tespitinde (GV kanunu Madde 68/10
hükümleri dahilinde) 2.000.000.-TL' lık tutar götürü olarak gider yazılabilir.
- Milli Piyango idaresince çıkartılan biletleri ve benzerlerini satanlara (Baş bayiler Hariç)
yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı
yapılacaktır.

- Zirai Ürün Bedelleri üzerinden yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı:
a) Ticaret Borsalarında tescil ettirilerek alınıp satılan Zirai ürün bedelleri ile Toptancı
hallerinde satın alınan Zirai ürün bedelleri üzerinden
-Hayvanlar ve bunların ürünleri ile kara ve su avcılığı ürünleri için
%1
- Diğer zirai ürünler için
%2
oranında tevkifat yapılacaktır.
b) Ticaret borsalarında tescil ettirilmeksizin alınıp satılan zirai ürün bedelleri ile toptancı
halleri dışında kalan yerlerde satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden,
- Hayvanlar ve bunların ürünleri ile kara ve su avcılığı ürünleri için
%2
- Diğer Zirai ürünler için
%4
oranında tevkifat yapılacaktır.
- Zirai faaliyet kapsamında ödenen hizmet bedelleri üzerinden yapılacak Gelir Vergisi
Tevkifatı:
- Orman idarelerine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması taşınması ve benzeri
hizmetler için
%2
- Diğer hizmetler (*) için
%4
oranında tevkifat yapılması hükme bağlanmıştır.
- Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara
mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve
her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia
bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2
b) Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden % 20
c) Diğer Mal alımları için
% 5
d) Diğer hizmet alımları (mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için
% 10
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
Bu tevkifat oranları, 01.08.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
- 10.06.1996 tarihli tebliğ ile il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu
yapabilecekleri vergi ve cezalar:
Vergi Resim Harçlar Cezalar
a) İl Uzlaşma Komisyonu (İstanbul) 10.000.000.000.- 30.000.000.000.b) İlçe Uzlaşma Komisyonu
1.000.000.000.- 3.000.000.000.- Yeniden değerlendirme oranı ( 1995 Yılı için) ........................"." % 9.5
USULSÜZLÜK CEZALARI ( 1.1.1996'DAN İTİBAREN)
Birinci derece
İkinci derece
Usulsüzlükler için
Usulsüzlükler için
l- Sermaye Şirketleri ........................ 6.000.000.
3.500.000.2- Sermaye şirketleri dışında
kalanlar Birinci Sınıf Tüccar
ve Serbest Meslek Erbabı ................. 4.000.000.2.000.000.3- İkinci Sınıf Tüccarlar .................... 2.000.000.1.000.000.4- Yukarıdakiler Dışında Kalıp
Beyanname Usulüyle Gelir
Vergisine Tabi olanlar........................ 1.000.000.500.000.5- Götürü Usulde Gelir
Vergisine Tabi Olanlar........................ 500.000.250.000.6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf........ 250.000.125.000.(*) ÖRNEK: Çiftçilerin tarımsal alet ve makinalarını el emekleri ile birleştirmek suretiyle

diğer kişilere yapmış oldukları hizmetler.
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (1.1.1996'dan itibaren)
1- Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Vermeyenler (Her
belge için) 3.000.000.-TL' dan az toplam olarak da 1.500.000.000.- TL' dan fazla olmamak
üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın........................................................... % 10'u
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fış, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi düzenlemeyenlere (Her
belge için) her tespitte 150.000.000.-TL, yıl içinde de 1.500.000.000.-TL' yı aşmamak üzere
.................................................................................................................................. 3.000.000.3- Günlük Kasa Defteri, Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri ve Serbest Meslek
Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlar ......................................................... 3.000.000.4- Vergi Levhası bulundurmayan veya asmayanlara................................................. 3.000.000.5- Tek Düzen Hesap Planına ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslara
Uymayanlara ........................................................................................................... 75.000.000.GECİKME ZAMMI ORANLARI
1.9.1985/31.5.1988
tarihleri arasında
85/9790 sayılı
BKK Uyarınca

I .6.1988/31.12.1988
tarihleri arasında
88/12947 sayılı
BKK Uyarınca

1.Ay:%10
2.Ay:% 7
3.Ay:%7
4.Ay:%7
5.Ay:%7
6.Ay:%7
7. ve müteakip
her ay % 5

l.Ay:%10
2.Ay:%10
3.Ay:%10
4.Ay:%8
5.Ay:%8
6.Ay:%8
7. ve müteakip
her ay % 6

30.12.1993/7.3.1994
tarihleri arasında
3946 sayılı
BKK Uyarınca

8.3.1994
tarihinden itibaren
94/5335 sayılı
BKK Uyarınca

Her ay için
%9

Her ay için
% 12

1.1.1989/31.12.1989
tarihleri arasında
88/13646 sayılı
BKK Uyarınca

1.1.1990/29.12.1993
tarihleri arasında
89/1491 5 sayılı
BKK Uyarınca

l.Ay:%10
2.Ay:%10
3.Ay:%10
4.Ay:%10
5. ve müteakip
her ay % 7
31.8.1995/31.1.1996
tarihleri arasında
BKK Uyarınca

Her ay için
% 10

Her ay için
%7
1.2.199 6
tarihinden itibaren
itibaren
BKK Uyarı nca

Halen % 15
devam etmektedir.
Not: Tescil faiz oranı
yıllık % 144'dür.

YARGI KARARI
Anayasa Mahkemesi Kararı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: ,
Esas Sayısı :1994/85
Karar Sayısı : 1995/32
Karar Günü : 13/7/1995
İTİRAZ YOLUNDA BAŞVURAN : Erzurum Vergi Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 4.5.1994 günlü, 3986 sayılı "Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler
ihdası ile 1.7.1964 Tarihli ve 488 Sayılı, 2.7.1964 Tarihli ve 492 Sayılı, 7.11.1984 Tarihli ve
3074 Sayılı, 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 21.7.1953
Tarihli ve 6183 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 15.7.1963 Tarihli ve 277 Sayılı
Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 5.,6. ve 7.
maddelerinin, Anayasanın 2.,10. ve 73. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I. OLAY
Kurumlar Vergisi yükümlüsü davacının, ihtirazı kayıtla verdiği Net Aktif Vergisi
beyannamesi üzerine adına tahakkuk ettirilen verginin terkini istemiyle açtığı davada ileri
sürdüğü Anayasaya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varan Mahkeme, 3986 sayılı
Yasanın 5.,6. ve 7. maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.
VI- SONUÇ
4.5.1994 günlü, 3986 sayılı "Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası ile 1.7.1964 Tarihli
ve 488 Sayılı, 2.7.1964 Tarihli ve 492 Sayılı, 7.1 1.1984 Tarihli ve 3074 Sayılı, 25.10.1984
Tarihli ve 3065 Sayılı, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 21.7.1953 tarihli ve 6183 Sayılı,
2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 15.7.1963 Tarihli ve 277 Sayılı Kanunların Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un sınırlama kararı uyarınca incelenen
A-5. maddesinin
1- Birinci fıkrasının (a) bendinin,
a- Kurumlar vergisi mükellefleri için Net Aktif Vergisinin konusunu 1993 yılı hesap dönemi
itibariyle düzenledikleri bilançolarında yer alan net aktiflerinin teşkil etmesine ilişkin
bölümünün Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Yekta Güngör ÖZDEN,
Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Yalçın ACARGÜN ile Mustafa BUMİN' in karşı oyları
ve OY ÇOKLUĞUYLA,
b- Kurumlar vergisi mükellefleri için Net Aktif Vergisinin konusunu 1993 yılı hesap yılı
dönemindeki gayri safi hasılatlarının teşkil etmesine ilişkin bölümünün Anayasa 'ya aykırı
olduğuna ve İPTALİNE, Güven DİNÇER, Sacit ADALI ile Ali HÜNER' in karşı oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
2- Son fıkrasının,
a- Birinci ve ikinci tümcelerinin Anayasa' ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Yekta
Güngör ÖZDEN, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Yalçın ACARGUN ile Mustafa
BUMİN' in karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b- Dördüncü tümcesinin Anayasa' ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
OYBIRLİĞİYLE,
c- Son tümcesinin Anayasa' ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Güven DİNÇER, Sacit
ADALI ile Ali HÜNER in karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
B- 6. maddesinin;
I- Birinci fıkrasının,
a- Kurumlar vergisi mükellefi olup da bilanço esasına tabi mükelleflerin
vergi matrahında bilançonun net aktifinin esas alınmasına ilişkin bölümünün, Anayasa
'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Yekta Güngör ÖZDEN, Selçuk TÜZÜN, Ahmet
N. SEZER, Yalçın ACARGÜN ile Mustafa BUMİN 'in karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
b- Kurumlar vergisi mükellef olup da bilanço esasına tabi mükelleflerin vergi matrahında
gayri safi hasılatın esas alınmasına ilişkin bölümünün Anayasa 'ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE, Güven DİNÇER, Sacit ADALI ile Ali HÜNER 'in karşı oyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
2- İkinci fıkrasının Anayasa 'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE
13.7.1995 gününde karar verildi.
Başkan
Yekta Güngör ÖZDEN

Başkan vekili
Güven DİNÇER

Üye
İhsan PEKEL

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Ahmet N. SEZER

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
Yalçın ACARGÜN

Üye
Mustafa BUMİN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Lütfü F. TUNCEL

