ÜLKEMİZİN MALİ DENETİMİNE TALİBİZ
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Mesleki örgütlülüğümüzün 8. yılını yaşıyoruz. Bu süreç içinde mesleğimizin daha saygın bir
konuma gelebilmesi için önemli çalışmalar yaptık ve diğer meslek odalarına göre önemli bir yere
geldik.
Bizleri bugünlere getiren, emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, aramızdan
ayrılanları da rahmetle anıyorum.
Geçmişin çalışmalarını değerlendiremezsek, geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz. Bu nedenle
bir durum tespiti yapmakta yarar var.
8 YILDA NELER YAPILDI?
* Odalarımız tefriş edildi. T'ÜRMOB ve bir çok odamız idari binalarının mülklerini aldı.
* Kitap, dergi, bülten ve gazeteler yayımlandı.
* Paneller yapıldı.
* Seminerler ve sınava hazırlık kursları düzenlendi.
TÜRMOB, İstanbul, Ankara ve İzmir Odalarınca tüm Türkiye'ye yönelik kongre ve
sempozyumlar düzenlendi.
* 11 Muhasebe standardı, üç adet mesleki karar, staj ve sınav yönetmeliği yayımlandı.
* 13 Haziran' da tüm ülkeye örgütlü güç olduğumuz gösterildi.
* Ekonomi ve Demokrasi konularında çözüm raporları yayımlandı.
* Muhasebe ve denetim çevreleri ile uluslararası ilişkiler kuruldu.
8 YILDA ÖNEMLİ FIRTINALAR YAŞANDI
* İşletme yönetim merkezleri.
* Esnafın kendi bünyesinde muhasebe bürosu açma girişimleri.
* Yıllık bildirimler.
* Mükerrer 227.
8 yılda özverili çalışmalar yapılmıştır. Kamuoyunda önemli bir yerimiz vardır.
Ancak kazanımlarımızı yeterli bulmuyoruz. Bir çok sorunumuz çözüm beklemektedir.
ÖNÜMÜZDFKİ SÜREÇTE NELER YAPILMALIDIR?
* Alternatif bir meslek yasası hazırlanmalıdır.
* Meslek mensuplarımızın ve stajyerlerimizin eğitimine yönelik projeler üretilmelidir.
* Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve benzeri kurumlarla olan
sorunlarımız çözümlenmelidir.
* Yeni mesleki standartlar ve kararlar oluşturulmalıdır.
* Mesleğin etik kuralları belirlenmelidir.
* Mesleğe talep yaratılmalıdır.

Bu yapılması gerekenler makro hedeflerdir. Hedefleri çoğaltmak yerine öncelikleri
belirleyelim, TÜRMOB yönetimi de bu önerilerimizi bir yıl içerisinde hayata geçirsin.
KISA VADEDE NELER YAPILMALIDIR?
Ülkemiz zor günler yaşamaktadır. Ekonomi tıkanmıştır. Enflasyon üç hanelidir. Bütçe açıkları
büyümektedir. Kayıt dışı ekonomi önlenememektedir. Eğitimde, sağlıkta fırsat eşitsizliği
toplumsal barışı zedelemektedir.
Sorunların çözümünün temelinde ekonomik dengesizlik yatmaktadır. Bu nedenle hükümetler
çözümler aramakta, en başta köklü bir vergi reformunu hayata geçirmek düşüncesindedirler.
Bize göre bu konuda üç uygulamanın bir arada yürütülmesinde büyük zarar vardır.
Birincisi: Köklü bir vergi reformu yapılmalıdır:
Bu reformun başlıkları aşağıdaki gibi olmalıdır;
- Her türlü giderlerin indirim esası getirilmelidir.
- Götürü vergi esası kaldırılmalıdır.
- İşletme esası kaldırılarak, bilanço esasına göre kayıtlar tutulmalıdır.
- Vergi oranları makul bir düzeye indirilmelidir. - Hayat standardı esası kaldırılmalıdır.
İkincisi: Devlet kendi denetim mekanizmasını oluşturmalıdır:
Bunun için;
- Reşit olan her yurttaşa bir numara verilmeli,
- Vergi idaresinde, tapuda, nakil vasıtalarında ve bankalarda bu yurttaşlık numarası kullanılmalı,
- Bu dört kurum bilgisayarla entegre edilmeli,
- Bu sistem ile ekonomik işlerin seyri devlet tarafından denetlenmelidir.
Üçüncüsü: Muhasebe camiasının denetim fonksiyonundan yararlanılması gerekmektedir:
Bunun için;
Şirketlerin, KİT'lerin, vakıfların, kooperatiflerin, siyasi partilerin, sendikaların mali tablolarını
meslek mensuplarımız denetlemelidir.
Türkiye'nin istikrarı için bizim katkımız söz konusudur. Bu nedenle meslek camiamızın
kısa vadede üç konuyu hayata geçirmeleri gerekmektedir.
Birincisi: Mevcut Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yapılmalıdır:
Eğer bizler muhasebe denetimine talip olacaksak, meslek yasamızın en büyük yanlışı olan
Serbest Muhasebecilik kaldırılmalıdır. Bunun için mevcut Serbest Muhasebeciler, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir yapılmalı, Lisans düzeyinde mezun olmayan bir daha mesleğe kabul
edilmeyerek unvanlar ikiye indirilmelidir.
ikincisi: Tüm ülkede eğitim seferberliği başlatılmalıdır:
1992 yılında başlatılan hiçbir meslekte olmayan eğitmenlerle eğitim modeli (Eğitmen:
üniversite hocalarımızın eğitiminden geçen meslek mücadelesine önderlik etmiş
meslektaşlarımızdır) tüm odalarımızda uygulanacak şekilde yeniden organize edilmelidir.
Hocalarımızın ve eğitmenlerimizin katkılarıyla meslek mensupları ve stajyerlerimizin tümü
eğitime tabi tutulmalıdır.
Bu eğitim çalışmalarında;

-Mesleki teknik bilgi
-Büro bilgisayar sistemleri
- Çözüm muhasebe programları
- Teknoloji eğitimi öğretilmelidir.
Üçüncüsü: Unvanlar arasındaki sıkıntılar çözümlenmelidir:
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olacağına göre, geriye iki unvan kalıyor,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavirler. Şunun çok iyi bilinmesini
istiyoruz. Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz olamaz. Bizler mesleği ast-üst olarak
görmüyoruz. Bizler mesleği bir bütün olarak, bir iş bölümü olarak görüyoruz.
Unvanlar arasındaki kavga kişilere değil, mesleğe zarar vermektedir. Bu nedenle herkes kişisel
çelişkilerini bir tarafa bırakmalı. Önce nerelerde uzlaştığımız belirlenmeli, uzlaşamadığımız
konular ise süreç içerisinde çözümlenmelidir.
SONUÇ:
l3 Haziran' da muhasebe camiası örgütlü bir güç olduğunu tüm ülkeye göstermiştir.
Yukarıda sıraladığım üç öneriyi bir daha vurguluyorum: 1. Mevcut Serbest Muhasebeciler
SMMM yapılmalı, 2. Eğitim seferberliği başlatılmalı, 3. Unvanlar arasındaki sıkıntılar
çözümlenmeli.
Bütün bunların hayata geçmesi için Odalarımızı ve TÜRMOB' u harekete geçirelim.

Muhasebe Uzmanları Derneğinin panelinde Oda Başkanımız Yahya Arıkan' ın panelist olarak
sunduğu bildiriyi yayımlıyoruz.
VERGİ BEYANNAMELERİNİN İMZALANMASINDA MESLEK MENSUPLARININ
SORUMLULUKLARI
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
NEDEN BÖYLE BİR UYGUI.AMAYA İHTİYAÇ DUYULDU:
Mükerrer 227'nin mevzuata girmesinin öncülüğünü İstanbul Odası yapmıştır. Odamız bu konuda
raporlar hazırlayarak Siyasi Partilere ve TURMOB' a iletmiştir.
Bizim gerekçemiz ise; vergi kayıp ve kaçağının bu uygulamayla asgariye indirilebilmesi ve de
hiçbir meslekte olmayan kaçak muhasebecilerin önlenebilmesi, böylelikle mesleğimizin
kamuoyunda daha saygın bir konuma gelebilmesi içindir.
Bu görüşe tüm camiamız ve TÜRMOB sahip çıkmıştır.
Bu nedenle Maliye Bakanlığı Ankara'daki birkaç vergi dairesinde verilen beyannamelerin şekil
ve içerik yönünden incelenmesi için pilot bir çalışma yaptırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda
vergi idaresinin vergisel toplamda büyük kayıpları olduğu ortaya çıktı.
Bu nedenle Maliye Bakanlığı bu önerimize sahip çıkmıştır.
UYGULAMA NE ZAMAN KANUNLAŞTI:
06.07.1994 günü 4008 sayılı yasanın 6. maddesinde V.U.K.' nuna eklenen mükerrer 227.
maddesi ile Vergi Beyannamelerinin meslek mensuplarına imzalatma mecburiyeti getirilmiştir.
UYGULAMA BİR TÜRLÜ BAŞLAYAMADI:
Kanunun yürürlüğe girmesi ile uygulamanın başlaması için yayımlanan ilk tebliğe kadar,
konuyla alakalı kesimlerden bir tepki gelmedi.
Kanımca nasıl olsa bu kanun da uygulanmaz diye sessiz kalındı.
TEBLİĞLER YAYIMLANINCA KIYAMET KOPTU:
* HUKUKÇULAR NEDEN KARŞI ÇIKTI
Bildiğimiz gibi meslek yasamızın yürürlüğe girmesinde en büyük engeli hukukçular yapmıştır.
Onların en büyük endişesi meslek mensuplarımızın mali konularda mükellefler adına vergi
mahkemelerine katılmalarıdır.
Böyle bir yetki olursa vergi mahkemelerindeki temsil hakkımız elimizden alınır düşüncelerini
kamufle ederek karşı çıkmışlardır.
Uygulamanın Anayasa' ya aykırı olduğuna kadar götürmüşlerdir.
TESK NEDEN KARŞI ÇIKTI
Bildiğiniz gibi esnaf odalarının en büyük hayali kendi bünyelerinde muhasebe bürolarını
oluşturmaktır. Nitekim bu konudaki gerek işletme yönetim merkezleri ve gerekse kendi
bünyelerinde muhasebe bürosu açma girişimleri (VUK mükerrer 175. md.) örgütlü gücümüz
tarafından engellenmiştir.
Onlarda asıl gerekçelerini kamufle ederek hukukçularla birlikte hareket ederek karşı
çıkmışlardır.

* MESLEK CAMIAMIZ NEDEN KARŞI ÇIKTI
Birinci gerekçe; Yasada olmayan bir sorumluluğun yüklenmesine,
İkinci gerekçe; Tam tasdik limitinin düşük tutulması ile orta ölçekli mükelleflerin tam tasdik
kapsamına almaması meslek mensuplarımızın iş kaybına neden olmasından dolayı karşı
çıkmışlardır.
MÜKERRER 227 ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLDÜ:
Maliye Bakanlığı Uygulama İçin;
* 23 Şubat 1995 tarihinde Sıra No 1
* 29 Mart 1995 tarihinde Sıra No 2
* 25 Aralık 1995 tarihinde Sıra No 3
* 29 Haziran 1997 tarihinde Sıra No 4 genel tebliğlerini yayımlamıştır.
İlk üç tebliğin açılan davalar sonucunda Danıştay 4. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma
kararı verilmiştir.
Danıştay 4. Dairesi 31.10.1995 tarihinde esas: 1995/1195 nolu kararı ile mükerrer 227. maddenin
Anayasa' ya aykırı olduğu kanısına vararak konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye karar
vermiştir.
Anayasa Mahkemesi'nde kanunu Anayasa' ya aykırı olmadığına karar verilmiş ve gerekçeli
kararın yayınlanması beklenmektedir.
4 Sıra Nolu Genel Tebliğ içinde Başta Odamız olmak üzere (daha sonra dava açmamızın
gerekçesine dönülecektir) Barolar, Tesk ve Meslek Mensuplarınca da tamamen veya kısmen
iptal davaları açılmış bulunulmaktadır.
SİYASİ TAVİZLER VERİLDİ, CAMİAMIZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI:
1 Nolu Genel Tebliğde tüm mükellefler dahil edilirken 2 ve 3 nolu genel Tebliğlerde siyasi
tavizler verilerek işletme esasına tabi mükelleflere ve serbest meslek erbabına limitler konularak
ve arttırılarak sistem dışı bırakılmaya çalışılmıştır.
Sistemin yürümesi için Maliye Bakanlığı Bürokratları ile onlarca görüşmeler yapılmış. 13
Haziran' da binlerce meslek mensupları alanlara çıkmış ancak bir buçuk yıl sonra 4 nolu genel
tebliğ yayımlanmış ve camiamız büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.
Odamızca; Odamızın danışma meclisi kararı ile 4 nolu genel tebliğin;
1. İmzalama keyfiyetinin defter tutma şartına bağlanmasına,
2. Tasdik zorunluluğu ve meslek mensuplarının yetkisinin Ciro/Aktif toplamına göre
sınırlandırılmasına,
3. Meslek mensupları için öngörülen sorumluluğa ilişkin düzenlemeye,
Kısmi iptal davası açılmıştır.
MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI NE OLMALIDIR?
Mükerrer 227. maddede;
...... Beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları
beyannamelerde veya düzenlendikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve
bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi

ziyana bağlı olarak alınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellef le birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumlu tutulurlar.......
İbareleri yer almaktadır.
3568 meslek yasasında SM ve SMMM sorumluluğu konusunda özel bir düzenleme yer
almamıştır.
Sadece YMM sorumluluğu 12. maddede özel olarak düzenlenmiştir. Ancak çalışma usul ve
esasları yönetmeliğinde sorumluluk; Madde 8;
a) Sosyal Sorumluluk; meslek mensupları mesleği ifa ederken toplum ve devlete karşı
sorumluluk taşırlar.
b) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk; meslek mensupları işletme sahip ve
yöneticilerine isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar,
c) Meslektaşlara karşı sorumluluk; meslek mensupları yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki
eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin
gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.
Madde 21; Hukuki Sorumluluk;
Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında V.U.K.' da yer alan iştirak, teşvik ve yardım
hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ceza
hükümleri ayrıca uygulanır.
İbareleri yer almaktadır.
Öncelikle bir konunun altını çizmekte yarar var. Bizler, sorumluluğa karşı değiliz. Ancak
yasalarda belirtilmeyen bir sorumluluğu da üstlenmemiz söz konusu olamaz.
Bu nedenle;
- Belgelerin yasal defterlere süresinde geçirilip, geçirilmediği,
- Belgelerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup, olmadığı,
- Dönem kar/zararının doğruluğu,
konularındaki sorumluluk ne 213 sayılı kanunda, ne de 3568 sayılı kanunda belirtilmiş;
Bu nedenle;
Meslek mensuplarına sorumluluk yüklenilmeyen konularda müşterek ve müteselsil sorumluluk
yüklenemez.
Çünkü;
1- Kendisine imza için getirilen beyannameyi imzalayan meslek mensubu bu beyannamenin
dayanağı defter ve kayıtların süresinde yazılıp yazılmadığını bilemez.
2- Fire ve randıman incelemesi yapmayan bir meslek mensubu maliyet hesaplarına tam olarak
nüfuz edemez,
3- Fiili envanter yapmayan bir meslek mensubu envanterin durumu hakkında bilgi sahibi olamaz,
4- Teyid yazıları yazamayan ve inceleme yapamayan meslek mensubu cari hesapları tam olarak
kontrol edemez, belgelerin sahte ve yanıltıcı olduğunu bilemez.
Meslek mensuplarımızın sorumluluğu imzalama faaliyetlerine ilişkin olduğundan;
1- İmzalanan beyannamede yer alan bilgilerin defter kayıtlarına uygunluğundan,

2- Defter kayıtlarının dayanağını teşkil eden belgelere uygun olup olmadığından sorumludurlar.
Görüldüğü gibi meslek mensuplarının sorumluluğu objektif kriterlerle belirlenmiş meslek
kusuruna dayandırılmıştır.
İşte alması gereken sorumluluk budur.
SONUÇ:
Meslek Yasamızın çıkış gerekçesinin ağırlıklı yönü vergiciliktir.
Örgütsüz bir toplum yerine, örgütlü bir toplum olma isteğimiz mevcut yasayı sahiplenmemizin
nedenidir.
8 yıl sonra geldiğimiz konum farklıdır.
Bizler vergi için değil, şeffaf mali tablolar sunan yetki ve sorumlulukları yasayla belirlenmiş bir
meslek grubu olmak istiyoruz.
Bizler Ülkemizin denetimine talibiz.
Şirketlerin, Kitlerin, Bankaların, Kooperatiflerin, Vakıfların, Belediyelerin, Sendikaların, Siyasi
Partilerin mali tablolarını biz hazırlamalıyız biz denetlemeliyiz.
Bizim sunduğumuz mali tablolar ne kadar şeffaf olursa, ne kadar gerçeğe yakın olursa herkes
payını o kadar doğru alacaktır. Yani Devlet, yani Maliye Bakanlığı daha sağlıklı pay alacaktır.
İnanın değerli Arkadaşlarım;
Ekonomik istikrar için bir gün bize geleceklerdir, yani adres biziz.
Bu nedenle mevcut SM' ler SMMM yapılmalı, Lisans düzeyinde mezun olmayan mesleğe
girmemeli, tüm odalarda mesleki eğitim seferberliği başlatılmalı, unvanlar arasındaki sıkıntılar
masaya yatırılarak çözümler aranmalıdır.
Bizler hedefimizi net olarak belirlersek, birbirimize güvenirsek bizler birlik olursak, bizden sonra
gelecek olan nesiller bizleri; daha saygın bir muhasebe mesleğinin oluşumunda emeği geçenler
olarak anacaklardır.

AB VERGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Uğur BÜYÜKBALKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
Avrupa Birliği'nin doğuşu yardımlaşma ve dayanışma sonucu oluşmuştur. Demir çelik ve
kömür 1950'lerde Almanya ve Fransa arasındaki çatışmaların başlıca nedeni olmuştur. Bu
sektördeki sanayicilerin bir birlik altında yönetilme önerileri üzerine çalışmalar başlatıldı.
Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafından, Fransa ile birlikte altı devlet,
18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te bir antlaşma imzalayarak Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu'nu kurdular. Böylece altı ülke, o dönem en stratejik iki ürün olarak kabul edilen
çelik ve kömürün ortak olarak işletilmesini ve bu iki ürünün bir üst otorite tarafından
denetlenmesini kabul etmişlerdir.
Böylesi bir işbirliği ile temelleri atılan AB, bugün geldiği noktada gerçek bir bütünleşmeye
doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir.
Vergi sistemlerinden, denetim ilke ve standartlarına kadar bütünleşme yönündeki engelleri bir
bir ortadan kaldırma çalışmaları hızla devanı ediyor. Avrupa Birliğini basit bir anlaşmadan
bugünlere getiren anlayış, geniş ufuklu düşünme gücüdür. Türk vergi sistemi reformu da basit
düzenlemelerle, geniş ufuklu düşünme gücü ile sorunlar yumağından kurtulabilir. Ülkemizin
gündeminden düşmeyen vergi reform çalışmaları da, önümüze koyduğumuz hedef olan AB
tam üyelik hedefine göre düzenlenmelidir.
Avrupa Birliğinde vergi oranları önemli ekonomik krizler veya sosyal patlamalar olmadıkça
istikrarlı bir çizgi seyretmektedir.
AB ülkelerinde gelir vergisi oranları ilk dilimleri; İngiltere'de yüzde 20, Hollanda'da yüzde
38, Belçika'da yüzde 2S, Almanya'da yüzde t), Avusturya'da yüzde 10, Yunanistan'da yüzde
5, İrlanda'da yüzde 27, Portekiz' de yüzde 15, İspanya'da yüzde 20, Fransa'da yüzde 0,
Danimarka'da yüzde 4.5, İtalya'da yüzde 10 ve Lüksemburg' da yüzde 0 dan başlamaktadır.
AB üye ülkelerde vergi konuları genelinde benzerlik arz etmektedir. Vergiler esas itibariyle
mal ve hizmet satışlarıyla elde edilen kazançlar üzerinden alınmaktadır.
Uygulanan vergi oranları farklı olmakla beraber, vergi konularına bakılırsa, genel olarak
büyük oran farkları görülmemektedir. Ancak rekabeti bozma oranı fazla olan Katma Değer
Vergisi oranlarında bir birliktelik henüz sağlanamamıştır. Bunun sağlanması amacıyla
92/77/EEC Direktifle 1 Ocak 1993 tarihinden sonra uyulması istenen yüzde 15 standardı, bazı
istisnalar dışında uygulanmaktadır. Standart oranlar yüzde 15 ile 21 arasındadır.
Kurumlar vergisi oranları ise genellikle yüzde 35-40 arasında değişmektedir. Ancak ödenen
kurumlar vergisi gelir vergisinden indirilebilmektedir. Bu uygula ma sonucu yatırımlar önemli
oranda teşvik edilmektedir.
Gelir vergisi oranları da yukarıda verdiğim tabloda da görüleceği üzere, artan oranlı tarifelere
göre yüzde 0 ile 50 arasında değişmektedir. Bu uygulamalarda da geçim indirimi ve diğer
indirimleri göz önüne alınarak reel sonuca varılmaktadır.
Genelde AB ortak vergi politikasında vergi cenneti yaratma mantığı yerine, sermaye ve
yatırımların başka ülkelere kaymasını önleme amacı yatmaktadır.
Yani, sistem vergi yükünün adil, dengeli ve eşit bir şekilde dağılmasını sağlamaya
çalışmaktadır. Bu uygulamaya üniter sistemin hayata geçirilmesi de demek mümkündür.

Türkiye'ye baktığımızda ise vergi oranlarının yüksekliği bakımından psikolojik sınırda
olduğumuz artık Maliye yetkilileri tarafından da açık açık ifade edilmektedir. Sistem vergi
ödeyen için cehennem, ödemeyen için cennet tarzında çalışmaktadır.
Vergi reform paketi ile öncelikle dürüst mükellefi cezalandıran ve vergi kaçırmaya teşvik
eden sistemin aksi yönde çalışması gerekmektedir. Yapılması gereken ilk etapta, vergi
oranlarını ödenebilir seviyelere çekmek, mükellefleri vergi kaçağına zorlayan gider indirimini
sınırlayan uygulamalara son vermektir.
Vergi kaçırmaya teşvik eden politikalara son verilerek, kurulacak adil ve dengeli sistem
içerisine tüm kesimlerin dahil edilmesi gerekmektedir.

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI AYIRMA KOŞULLARI
Mehmet TİMUR*
Yeminli Mali Müşavir
213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 323. maddesi Ticari ve Zirai kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava ve icra safhasındaki alacaklarının şüpheli alacak
sayılacağını hükme bağlamıştır. Şüpheli hale gelmiş alacaklar için değerleme gününün
tasarruf değeri ile pasifte karşılık ayrılır. Ayrılan karşılığın hangi şüpheli alacaklarla ilgili
olduğu da karşılık hesabında gösterilmelidir. Kanun maddesi şüpheli alacağa karşılık ayırma
işlemini mükellefin ihtiyarına bırakmıştır. Ancak bu ihtiyarlığı doğrudan gider yazma
şeklinde anlamamak gerekir.
A- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRABİLECEK MÜKELEFLER:
1- Bilanço Esasına Göre Defter Tutan ve Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler:
2- Bilanço Esasına Göre Defter' tutan ve Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler:
Bu durum muvacehesinde; işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç
sahipleri ile serbest meslek erbabının ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinden doğan ve
şüpheli alacak durumuna düşmüş dava ve icra safhalarındaki alacakları için şüpheli alacak
karşılığı ayırmaları ya da doğrudan gider yazmaları mümkün değildir.
B- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMA KOŞULLARI:
1- Şüpheli Alacak Ticari ve Zirai Faaliyet Kapsamında Yapılan Mal Teslimi veya
Hizmet İfasından Kaynaklanmalıdır:
Şüpheli hale gelmiş ticari veya zirai alacağa karşılık ayrılabilmesi için alacağın ticari ve zirai
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Ayrıca, karşılık ayrılacak
alacak, işletmenin kanuni defterlerine hasılat kayıt edilmelidir. Teslim veya hizmet gerçeği
yansıtmalıdır. Gerçeği yansıtmayan alacak belgeli olsa dahi şüpheli alacak için karşılık
ayrılmaz. Bilindiği üzere Gelir Vergisi unsurlarından sadece ticari ve zirai kazancın elde
edilmesinde tahakkuk esasi kabul edilmiştir. Bu gelir unsurlarında alacağın tahakkuku elde
etme için yeterli sayılmıştır. Bu nedenle vergileme için alacağın tahakkuk etmesi yeterlidir.
Tahsil şartı aranmaz. Oysa diğer gelir unsurlarında; örneğin serbest meslek kazançlarında elde
etme dolayısıyla vergileme için gelirin tahsili mecburidir. Bu nedenle ticari ve zirai kazanç
dışındaki diğer gelir unsurları ile ilgili bulunan alacaklar için karşılık ayrılması mümkün
değildir.
2- Karşılık Ayrılacak Alacağın Ödeme Vadesi Geçmiş Olmalıdır:
Kanun maddesine göre ticari ve zirai bir alacağın şüpheli alacak sayılabilmesi için diğer bir
şart ise, defter kayıtlarında yer alan alacağın vade- sinin geçmiş olması gerekir. Diğer bir
anlatımla vadesi gelmemiş alacaklar için karşılık ayrılamaz. Ancak vadesi gelmediği halde
tahsili şüpheli olan alacaklar içinde karşılık ayrılabilmekte, fakat bu tür karşılıklar safı
kazancın tesbitinde gider olarak indirilmesine izin verilmemektedir.
3- Alacak, Dava veya İcra Safhasında Bulunmalı yada Yapılan Protestoya veya Yazı ile
Bir Defadan Fazla İstenmesine Rağmen Ödenmemiş Bulunan Dava ve İcra Takibine
Değmiyecek Küçük Alacaklar Olmalıdır:
*
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Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ile ilgili olan ve bu faaliyetler çerçevesinde elde edilen
belgeli ve belgesiz alacaklara karşılık ayrılması için alacağın dava ve icra safhasında olması
gereklidir. Ayrıca dava ve icraya verilmeyecek kadar küçük alacaklara karşılık ayrılabilmesi
için de borçlu protesto edilmeli ya da borçluya birden fazla taahhütlü isten yazısı
gönderilmelidir. Ancak alacağın dava ve icra safhasına intikal olayı şüpheli alacak sıfatının
kazanılması ve karşılık ayrılması için tek başına yeterli değildir. Kanun koyucu şüpheli
alacaklar için karşılık ayırıp bu karşılıkların gider olarak yazılabilmesi için gerekli kanuni
çabaların gösterilmesini şarta bağlamıştır. Yoksa şeklen dava yoluna gidilip olayın bu aşama
takipsiz bırakılarak şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün olmayacaktır. İdare karşılık
ayırma olayından muvazaa tesbit ederse zamanında tahsil edilmeyen vergi cezalı olarak tahsil
edilir. İcra takibinin ciddi olarak takip edilmemesi nedeniyle dosyası takipten düşen
alacakların şüpheli alacak kabul edilmediği yolunda Danıştay Kararları da mevcuttur. (Dnş. 4.
D. 25. 12.1984 T.E. 1986/2?68 K. 1987/1552)
4- Alacak Teminata Bağlı Olmamalıdır:
Şüpheli alacak karşılığı ayırabilmenin bir şartı da, karşılık ayrılacak alacak teminatlı
olmamalıdır. Bir alacak menkul rehni veya gayrimenkul ipoteği şeklinde aynı bir teminata
bağlanmış ise bu alacak için karşılık ayrılması mümkün değildir. Ayrıca kefalete bağlı
alacaklarda teminatlı alacak olarak kabul görmektedir. Karşılık ayrılacak alacak kısmen
teminatlı ise, alacağın teminatsız kısmına karşılık ayrılması gerekir. Alacağa karşı mal
haczedildiği durumlarda ise haczedilen mallar teminat niteliğini taşınmadığından şüpheli
alacak karşılığı ayrılmasına mani değildir. Ayrıca Danıştay üçüncü dairesince sadır olunan bir
kararda borçlunun mal varlığına ihtiyati veya normal haciz konulması alacağı teminatlı
kılmayacağından dava ve icra safhasında bulunan bu alacağın şüpheli alacak sayılması
hükmünü taşımaktadır. (Dnş. 3.D.22.05.1990 T.E. 1989/45R0, K. I 990/ 1491 )
C- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMAYACAK ALACAKLAR:
1- Karşılık Ayrılan Alacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Ulan Alacaklardan
Olmamalıdır:
Ticari ve zirai kazanç elde eden mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından, faaliyetleri ile
ilgili olan alacakları devletin güvencesinde olduğu görüşünden hareketle karşılık ayrılmaması
gerekir. Diğer taraftan 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 70
inci maddesi alacaklı amme idarelerinin de alacaklarından dolayı Devlet mallarını haciz
edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu durum muvacehesinde bir alacağa karşılık ayırmak
için belli başlı koşul alacağın dava ve icra aşamasında olmasıdır. Bu nedenle kamu kurum ve
kuruluşları borçlarından dolayı icraya verilmeyeceğinden ticari ve zirai kazanç sahibi
mükelleflerin bu alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmamaları gerekir.
2- Ticari ve Zirai Faaliyet Dışı Alacaklara Karşılık Ayrılmaz:
Şüpheli alacak müessesesi; yalnız işletmelerin kazanç sağlama amacına yönelik olarak yaptığı
işlemlerden kaynaklanan alacaklar için kabul edilmiştir. Bu nedenle işletme sahibinin hatırı
için verilen bir borcun tahsil edilememesi, başkaları lehine verilen teminatların lehdarı
tarafından paraya çevrilmesi dolayısı ile veya verilen kefalet nedeniyle doğan alacağın tahsil
edilememesi durumlarında bütün koşullar yerine getirilse dahi şüpheli alacak karşılığı
ayrılmaması gerekir. Ancak bu tür alacaklar için karşılık ayrıldığı takdirde Şüpheli Diğer
Alacaklar Karşılığı" hesabında izlenir. Bu tür alacaklar için ayrılan karşılıklar safi kazacın
tesbitinde gider olarak kabul edilemezler.

SONUÇ:
Şüpheli alacak karşılığı, alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminde ayrılır ve zarar olarak
kayıtlara intikal ettirilir. Ancak şüpheli halde geldiği yılda karşılık ayrılmayan alacak için
izleyen yılda karşılık ayrılabileceği hususunda Danıştayın kararı vardır. (Dnş. 4. 10.11.1992
T.E. 1992/719 K. 1992/4809 Sayılı Karar) Diğer taraftan işletmeler beyan dönemlerini zararla
kapatsalar dahi bu husus şüpheli alacaklısına karşılık ayırmalarına mani değildir. Yukarıda
izatı edildiği üzere şüpheli alacaklara karşılık ayırma ve bunları gider yazma hususu sadece
bilanço esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahibi mükelleflere tanınmıştır. Bu
mükellefler kazançlarının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili şüpheli alacaklarına
karşılık ayırabilirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahibi mükellefler şüpheli
alacaklarına karşılık ayıramazlar. Bu nedenle ticari ve zirai kazanç sahipleri kanunun bu
maddesi ve lehlerine konmuş diğer maddelerinden faydalanabilmeleri için, ciroları bilanço
esasına göre def- ter tutmaya yeterli olmasa dahi biran önce bilanço esasına göre defter
tutmaları gerektiği özellikle Ticari kazanç sahiplerine tavsiye olunur.

VAKIFLAR MEVZUATINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER
Mustafa KARSAVURAN*
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Türk Medeni Kanununun 73. 74. 75. 76. 77. 77A 78. 79. 80. 80A 81. 81A ve 81B maddelerini
değiştiren, kaldıran ve bu fasıla bazı maddeleri ekleyen 903 sayılı kanun Cumhuriyet sonrası
kurulan ve kurulacak yeni vakıf mevzuatını kapsamaktadır.
903 sayılı kanunun 1. Maddesi ile değişik Türk Medeni Kanununun 74.78. ve 79. maddeleri
ile 903 sayılı kanunun 6. maddelerine dayanılarak hazırlanıp 21.8.1970 tarihli ve 13586 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tüzükte 30.07.1982, 2.8.1989 ve 12.9.1991
tarihlerinde çeşitli değişiklik yapılmıştır.
Bu tüzüğe dayanılarak 21.9.1997 tarihinde vakıfların kuruluş esasları ve faaliyetleri ile ilgili
uyulması gereken usul ve esasları içeren vakıflar hakkında tebliğ yayınlanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bu tebliğ 21.9.1997 tarihli ve 23117 sayılı
Resmi Gazetede yer almış olup, yayımlandığı tarihte de yürürlüğe girmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, son zamanlarda kuruluşunda artış görülen vakıfların, kuruluşunu;
çalışma usul ve esaslarını belli bir disiplin altına almak, faaliyetlerini yakından takip
edebilmek üzere bu tebliğ ile eksikliklerin giderildiği ve yeni düzenlemeler ilave edildiği
görülmektedir.
Vakıfların kuruluşunda aranılacak şartlar, vakıf genelinde bulunması gereken hususlar, vakıf
faaliyetlerinde uyulması gereken hususlar ve yurt dışında kurulan vakıfların Türkiye'de şube
açmalarıyla ilgili esasları, yasalara aykırı faaliyet yürüten vakıfların dağıtılması ve tebliğ
hükümlerine aykırı hareket eden yöneticilerin azli ile ilgili kanunlar açıklanmakta olup ayrıca
3 ayrı tipte vakıf senedi örneği yayımlanmıştır. Bu yazıda 21.9.1997 tarihinde yayımlanıp
yürürlüğe giren tebliğ ile değiştirilen ve ilave edilen kanunlar aktarılmaktadır.
VAKIF KURAMAYACAK KİŞİLER
1. Affa uğramış olsalar bile:
a- Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
b- Türk Ceza Kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların
işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar,
c- Türk Ceza Kanunun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı; sınıf, ırk, dil, mezhep
veya bölge farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun
316, 317 ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar,
d- Türk Ceza Kanunun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiillerde
aynı kanunun 537. maddesinin birinci ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı
fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlenmekten mahkum olanlara,
2. İşlediği herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlardan gayri suçlar için altı
aydan fazla hapis cezasına mahkum olanlar vakıf kuramazlar.
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VAKIF İKAMETGAHI
Vakıf ikametgahını, senedinde gösterdiği ikametgahında yürütür. Senet tadilini gerektirmeyen
ikametgah adresinde yapılacak değişikliğin 15. gün içerisinde ilgili vakıflar bölge
müdürlüğüne bildirilir. Gösterilen ve- ya bildirilen adres tebligat adresi olarak kabul edilir.
KURULUŞ MAL VARLIĞI
Vakıf kuruluşlarında, amaca göre oluşması gereken mat varlığının tespitinde tamamen hakim
kararına bırakılırken bu kere asgari mal varlığı sınırı getirilmiştir. Getirilen bu asgari sınırın
her yıl Ocak ayında tespit edilerek ilan edilmesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü
yetkilendirilmiştir.
Buna göre 1997 yılı için mal varlığı sınırı;
1. Sosyal ve kültürel amaçlı vakıflarda 5 Milyardan
2. Eğitim ve sağlık amaçlı vakıflarda 10 Milyardan
3. Diğer vakıflarda 20 Milyardan az olamaz denmektedir.
İSİM VE BAĞIŞ ALAMAMA YASAKLARI
Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, mahalli idareler ile üniversiteler
bünyesinde kurulan vakıflar söz konusu kurum ve kuruluş ile üniversitenin ismini alamaz,
daha önce kurulmuş vakıflar, kurulduğu kurum ve kuruluş, mahalli idare, meslek odası,
sendikalar ile üniversitelerden veya söz konusu kurum ve kuruluşların verdiği hizmetlerle
ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bağış ve
yardım alamaz, menfaat sağlayamaz.
Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek odaları, sendikalar ile üniversitelerce,
bünyelerinde kurulan vakıflara yaptığı hizmetler için herhangi bir mal veya para aktaramaz.
KURULUŞ MAL VARLIĞININ NAKİT DIŞINDA TESPİTİ
Nakit dışında tahsis edilenlerin değerleri, kurucular tarafından kuruluştan önce mahkeme
yoluyla tespit ettirilir. İkişer nüsha tespit kararı ve ekleri, kuruculardan teslimi istenilen
belgelerle birlikte bir nüshası Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere vakfın tescili
talebi ile açılacak davada, mahkemeye verilir.
VAKFIN ORGANLARI
Vakıf senedinde vakıf organları olarak; Dar amaçlı en fazla 5 kişi tarafından kurulan ve bu
kişilerce yürütülmesi öngörülen vakıflarda en az 3 kişiden oluşan bir heyete,
İstihdam edilenlere ve işçilere yardım vakıfları ile benzer üyeli vakıflarda, üye ve temsilcileri
(delege) tarafından oluşturulacak genel kurul ile yönetim kurulu ve denetim kuruluna,
Bunların dışında kalan vakıflarda, kurucuların da yer aldığı mütevelli heyete, yönetim kurulu
ve denetim kuruluna, yer verilir.
Yönetim kurulu, 5 ila 9, denetim kurulu 3 ila 5 kişiden oluşturulur. Bu organlara, çoğunluk
oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.
Organların seçim usulü, toplantı ve karar nisabı, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usullerine, vakıf senedinde ayrıntılı şekilde yer verilir.
Yönetim kurulu görev, yetki ve sorumluluklarını vakıf senedinde açıkça belirlemek suretiyle
Genel Sekreterlik, Müdürlük veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir.

GENEL KURULLARDA İLAN VE TEMSİLCİ BULUNDURULMASI
Genel kurul toplantıları Resmi Gazetede ve en yüksek baskı yapan mahalli gazetede ilan
edilir. Genel kurul toplantılarında Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin bulundurulması
zorunludur.
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıflara gönderilen
B.02.l.VGM. l.13.00.09.02 / Müt sayılı yazısında "Yeni Vakıflar Genel Kurul ilanlarını Resmi
Gazetede ilan edilmek üzere Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirecek, Bölge Müdürlüğümüzce
de Resmi Gazetede ilanı sağlanacaktır. İlanı içeren gazete ile buna ait fatura Bölge
Müdürlüğümüze ulaştığında ilan ücreti Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğüne ödenmek üzere Vakıflardan tahsil edilecektir.
Vakıfların Genel kurul, Mütevelli Heyet toplantı gündeminin toplantı tarihinden en az bir ay
önce iki nüsha hazırlanarak Resmi Gazetede ilan edilmek üzere Bölge Müdürlüğümüze
gönderilecektir" denmektedir.
GENEL KURUL SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Mütevelli heyet ile yönetim kuruluna seçilenlerin isimleri ile tebligata esas adresleri,
seçimlerini müteakip 15 gün içerisinde bağlı bulundukları Vakıflar Bölge Müdürlüğüne
bildirilir. Adreslerdeki değişikliklerin değişiklik tarihini müteakip 15 gün içerisinde aynı
şekilde bildirilmesi zorunludur.
BANKADA HESAP AÇILMASI
Vakfın mahkeme siciline tescili ile tüzel kişilik Kazanmasından sonra yönetim organı,
malvarlığı olarak tahsis edilenlerden nakit olanların Türkiye Vakıflar Bankası veya bir Devlet
Bankasında vakıf adına açılan hesaba aktarılmasını, menkul mal ve kıymetlerin vakıf tüzel
kişiliğince teslim alınmasını, gayrimenkullerin vakıf adına tapuya kesin tescillerinin
yapılmasını bir ay içerisinde sağlayarak ilgili Vakıflar Bölge Müdürlükleri- ne bilgi vermek
zorundadırlar.
Bağış veya çeşitli yollarla elde edilen gayrimenkullerin de vakıf adına tapuya tescili ile Bölge
Müdürlüğüne bildirilmesinde aynı yol izlenir.
Vakıflar, vakıf senetlerinde yer alan amaçlarına uygun ve bunlarla sınırlı olarak gayrimenkul
edinebilirler.
TAPU TECİL İŞLEMLERİ
Vakfın tescili ile menkul mal ve kıymetler yönetimce teslim alınır. Gayrimenkııl var ise vakıf
adına gayrimenkuller tapuya kesin tescil ettirilir.
Daha sonra bağış veya çeşitli yollarla elde edilen gayrimenkuller de tapuya tescil ettirilir.
Kuruluşta veya bağışta bu işlemler bir ay içerisinde yapılarak Vakıflar bölge Müdürlüklerine
bilgi verilmesi zorunludur.
VAKIFÇA TUTULACAK DEFTERLER
Yeni kurulan vakıflar, ilk teftişe kadar işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.
Yapıları gereği bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan ve gerek görülmeyenlerin,
işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Vakıflar Genel Müdürlüğünce izin verilebilir.
Bakanlar Kurulunca vergi muaflığı tanınan vakıflar ile şube, işletme ve iştiraki bulunan
vakıflar yalnız bilanço esasına göre defter tutarlar. Şubeler, vakıf merkezine paralel olarak,
aynı esaslara uygun defter tutarlar. Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutanlar,
Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen hesap hülasası ve muhasebe hesap planına uyarlar.

Defter tasdiki, kayıt nizamı, vesika tanzim ve temini hususlarında Vergi Usul Kanunu
Hükümleri tatbik olunur.
BİLANÇOLARIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİKİ VE İLAN
EDİLMESİ ZORUNLULUĞU
Vakıf tarafından kurulan işletmeler, kâr-zarar cetvellerine ve bilançolarını müteakip yılın
Şubat ayı sonuna kadar vakfa bildirirler. Vakfın yönetim organı, her takvim yılı başında
işletme hesabı esasına göre defter tutuyorsa hesap özetini yeni yılın ilk üç ayı, bilanço esasına
göre defter tutuyorsa bilanço ile kâr-zarar cetvellerini yeni yılın ilk altı ayı içinde, yeminli
mali müşavirlere tasdik ettirerek yerel basın-yayın araçlarıyla ilân etmek veya yayınlamak ve
bu süre içerisinde iki nüsha olarak ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermek veya taahhütlü
olarak göndermek zorundadır.
Bildirim ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Vakıflar Genel
Müdürlüğünce yasal yollara başvurulur.
VAKIFLARDA ŞUBE, TEMSİLCİLİK VE İRTİBAT BÜROLARI
Vakıf; faaliyetlerini merkezle birlikte vakıf senedinde açıkça yer alması kaydıyla açacağı
şube, temsilcilik ve irtibat büroları vasıtasıyla yürütebilir.
Şube; vakıf adına gelir getirici faaliyetlerde bulunan, harcama yetkisine haiz müstakil
muhasebe sistemi olan ve en az 5 kişi tarafından yönetilen birimdir.
Temsilcilik ve irtibat büroları; vakfı tanıtıcı, vakfın gayesini gerçekleştirmede merkez ve
şubeye yardımcı olan, gelir elde etme ve harcama yetkisi olmayan birimlerdir. Bunlar en fazla
2 kişi tarafından faaliyette bulunurlar.
Vakıf merkezi dışında olmak kaydıyla il ve ilçelerde yukarıda sayılan birimlerden yalnızca
biri kurulabilir. Birimlerin kurulabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınması
zorunludur.
İzin alınmadan şube, temsilcilik ve irtibat büroları açılması halinde yasal hükümler uygulanır.
Şube açılabilmesi için vakfın amacını gerçekleştirmesi, kuruluşunu takip eden yılbaşından
itibaren en az 1 yıl ve vakfın amaçlarına uygun faaliyette bulunması ve her halükarda Vakıflar
Genel Müdürlüğünce denetlenmiş olması şarttır.
YURT DIŞINDA KURULAN VAKIFLARIN 'TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMALARI
Yurt dışında kurulan vakıfların Türkiye'de şube açabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı ve
güvenlik makamlarının olumlu görüşü ve tercüme edilerek Noterlikçe tasdik edilmiş vakıf
senedi ile birlikte izin almak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurmaları zorunludur.
VAKFIN DAĞITILMASI VE YÖNETİCİLERİN AZLİ
Anayasada yer alan devletin temel niteliklerini değiştirmeye yönelik yıkıcı ve bölücü
faaliyette bulunan vakıflar giren vakıfların yasalara aykırı faaliyetleri güvenlik makamlarınca
tespit edilip, Vakıflar Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirildiğinde vakfın dağıtılması,
tebliğ hükümlerine aykırı faaliyette bulunan vakıfların ise yöneticilerinin azli için Vakıflar
Genel Müdürlüğünce mahkemeye başvurulur.
Vakfın dağılması veya dağıtılması talebinde bulunanlar mahkemeden dağılma veya dağıtılma
talebiyle birlikte, vakfın halihazır mal varlığının tespiti ile tasfiye işlemleri için kayyum tayin
edilmesini isterler.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
1.Türk Medeni Kanunu
2. Yeni Vakıflar Mevzuatı – Süleyman DİNÇ
3.Yeni Vakıflar- VGM Personel Sosyal Yardımlaşma ve Emeklilik Vakfı
4. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğ – 23117 sayılı Resmi Gazete

KURUMLARIN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN
ELDE EDİLEN KÂRIN ESAS SERMAYEYE İLAVESİ
Metin BAŞER*
S.M. Mali Müşavir
Tam mükellefiyete tabi kurumların gayrimenkullerinin satışından doğan karın belli şartlar
dahilinde sermayeye eklenmesi halinde bu karlar; KVK' nun Geçici 23/a, KDV Kanunu geçici
10. maddesi ve Harçlar Kanunu'na göre istisna edilmiştir.
Bu istisna, 01.01.1994 ila 31.12.1998 tarihleri arasında uygulanacaktır. Süreye bağlı olması
nedeniyle geçici nitelik taşıyan bu vergi istisnasının amacı, tam mükellefiyete tabi kurumların
bilançolarının aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerinin satışını teşvik ederek, içinde
bulundukları nakit darlığından kurtarmak ve daha büyük sermayelerle mali yapılarının
kuvvetlendirmelerini sağlamaktır.
Kurumların, bilançolarında kayıtlı atıl ya da verimi düşük gayrimenkullerini satmak suretiyle
elde ettikleri karı sermayelerine ekleyerek daha geniş finansman kaynakları ile çalışma
imkanına kavuşmuş olmaktadırlar. Enflasyon nedeniyle oluşan yüksek karlar
vergilendirilmemek suretiyle tamamen kurumun finansman ihtiyacında kullanılabilmektedir.
Konu ile ilgili olarak kanun maddeleri, Genel Tebliğler, form ve rapor tanzimi ile
muhasebeleştirilmesi aşağıda detaylıca açıklanmıştır.
A- KURUMLAR VERGİSİ
Kurumlar Vergisi Kanununa 4108 sayılı kanunla eklenen geçici 23' üncü maddenin (a) bendi
aşağıdaki gibidir.
"01.01.1994-31.12.1998 tarihleri arasında uygulanmak üzere, tam mükellefiyete tabi
kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın, satışın
yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden müstesnadır. Şu
kadar ki, vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap
döneminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı, ilgili kurum kazancından indirilir. Bu
tarihten sonra yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. İlk yapılan tahsilatın iştirak
hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir.
Bu hüküm, kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının
veya bir kısmının, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine
veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde
de uygulanır. Bu durumda yeni kurulacak şirketin tam mükellef ve yapacağı yatırımın asgari 5
milyon A.B.D. Doları ve muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası olması şarttır. Bu şartlara
ilave olarak yabancı ortaklı sermaye şirketinde yabancı ortağın sermaye payının 1 milyon
A.E3.D. Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve % 20'den az olma ması ve
kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi gerekir.
Bu kazançların sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz Kurumlar vergisinden müstesna
tutulan kazançlar, bu Kanunu' nun 25' inci maddesinin ikinci fıkrasına göre % 20 Kurumlar
Vergisine tabi tutulmaz. Üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının
veya bir kısmının teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya
yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulmasından doğan
ve bu maddeye göre vergiden müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu' nun 94'üncü
*
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maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi tevkifatına tabi
tutulmaz. Bu hüküm uyarınca vergiden istisna edilen diğer kazançlar için ise bu vergi tevkifatı
% 10 olarak uygulanır.
Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iştira k hisselerinin veya
gayrimenkullerinin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimenkul
ticareti ile uğraşan kurumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri
kazançlar, istisna kapsamı dışındadır.
Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen hisse senetleri ile iştirak edilen kurumun ihtiyat
akçelere, banka provizyonları ve Vergi Usul Kanunu' na göre ayrılan yeniden değerleme
fonlarının sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz alınan hisse senetlerinin en az iki yıl
öncesinde iştirak edilen şirketlere ait olması halinde, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle
edinilen veya bedelsiz alınan bu hisse senetleri iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır.
Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi
veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak
vergiye tabi tutulur.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlara göre kurulan kooperatifler, ortağın
sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın gayrimenkul ve iştirak hisselerinin
satışından doğan kazanç istisnasından yararlanırlar. Ancak, iştirak hisseleriyle
gayrimenkullerin satışından doğan kazanç; sermayeye eklenmeyerek özel bir fon gösterilir ve
hiçbir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılır.
Türk Ticaret Kanunu' nun 391'inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye
artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz.
Bu hükümden yararlanan kurumların gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan
kazancın tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu' nun 38'iııci maddesinin son fıkrası hükmü
uygulanmaz.
Bu Kanun' un yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında yapılacak tescil işlemleri
tapu ve kadastro harcından, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden
müstesnadır."
Yukarıdaki kanun maddesi ile ilgili detaylı açıklama ve yazımız ekindeki EK-1 formu ve 5153 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel 'tebliğlerinde yapılmıştır.
B- KATMA DEĞER VERGİSİ
"Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı kanunla eklenen geçici 10'uncu maddesi
aşağıdaki gibidir.
"Tam mükellefiyete tabi kurumların 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23'üncü
maddesi kapsamındaki teslimleri vergiden müstesnadır.
Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı dönemde
indirilemeyen katma değer vergisi, bu hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak kabul edilir.
Şu kadar ki; satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi
başından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi
halinde, satışından doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait katma değer
vergisi, teslimin yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanarak 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarh edilir."

Maliye Bakanlığı konu ile ilgili olarak 48 Sıra Numaralı Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğini yayınlayarak doğabilecek tereddütleri ortadan kaldırmıştır.
C- GELİR VERGİSİ
Gayrimenkullerin satışından doğan ve kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazançlar,
Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen % 20 oranlı
kurumlar vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.
Kurumlar vergisinden müstesna tutulan bu kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci
maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde tanımlanan menkul sermaye iradının
tespitinde indirim konusu yapılmayacaktır. Dolayısıyla anılan kazançlar, aynı Kanunun 3946
sayılı Kanunla değişen 94'üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi
tevkifatına tabi olacaktır. Bilindiği üzere bu tevkifat, halka açık anonim şirketlerde % 10,
diğer kurumlar da ise % 20 oranında uygulanmaktadır. Ancak bu tevkifat, tevkifat matrahının
kurumlar iştirak hisseleriniıı veya gayrimenkullerinin satışından doğan ve kurumlar
vergisinden müstesna tutulan kazançlara isabet eden kısmı için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
geçici 23'üncü maddesinin (a) bendi gereğince % 10 olarak uygulanacaktır.
İstisnadan yararlanan kurumun halka açık anonim şirket olması halinde de anılan kazançlar
üzerinden % 10 gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmektedir.
Gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar ortaklara dağıtılmamış sayılacağından, bu
kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin (6/b) numaralı bendine
göre yapılacak % 10 nisbetindeki Gelir Vergisi Tevkifatı, biri muhtasar beyanname verme
süresinde (Mayıs . ayının 20'siııe kadar), diğerleri kurumlar vergisinin ikinci ve üçüncü
taksitlerinin ödeme süreleri içinde olmak üzere üç eşit taksitle ödenecektir. (KV Genel Tebliğ53)
ÖRNEK:
X A.Ş.'nin 12.04.1989 tarihinde 112.500.000.-TL. bedelle satın almış olduğu, gayrimenkul,
13.06.1997 tarihinde 15.007.500.000.-TL bedelle peşin satılmıştır.
Şirketimiz, elde etmiş olduğu bu karın tamamını sermayesine ilave etmek istemektedir. Konu
ile ilgili olarak yapacağı işlemler aşağıda sıralanmıştır.
1 ) Öncelikle bu satışın yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Kararı olması gerekir. (Limited
Şirketlerde Ortaklar Kurulu Kararı)
2) Şirketin Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat ederek "Faaliyet Belgesi" alması gerekir.
Şirket Ana Sözleşmesinde gayrimenkul alım ve satımının şirketin maksat ve mevzuunda olup
olmadığının belgelenmesi (2644 sayılı Tapulama Kanununun 2'nci maddesi gereği)
3) Şirket, gayrimenkulün bulunduğu Tapu harçları ile ilgili Veraset ve Harçlar Vergi
Dairesine Ek-I’ de bulunan formu doldurarak müracaat eder ve belgeyi imzalatır.
4) Şirket, ana sözleşmedeki sermaye maddesinin değiştirilmesi için tadil tasarısını hazırlar,
örneğimizde şirketin eski sermayesi 105.000.000.- TL'dir. Yeni sermaye 15 milyardır. Tadil
Tasarısının metninin aşağıdaki ', gibi olması gerekir.
ESKİ ŞEKLİ
Md. 6- SERMAYE
"Şirketin sermayesi, 100.000.-TL değerinde, 1050 adet paya bölünmüş olup 105.000.000.(Yüz beş milyon) TL' dır. Bunun,

270 paya karşılık olan 27.000.000.-TL' sı Bay A' ya ,
255 paya karşılık olan 25.500.000.-TL'sı Bay B'ye
255 paya karşılık olan 25.500.000.-TL'sı Bay C'ye ,
135 paya karşılık olan 13.500.000.-TL'sı Bay D'ye
135 paya karşılık olan 13.500.000.-TL'sı Bay E'ye, ait olup,
Ortaklar tarafından taahhüt edilmiş, eski sermayenin tamamı ile bu defa arttırılan sermayenin
1/4'ti nakten, bakiye sermayesi Yönetim Kurulunca alınacak karara göre ödenecektir."
YENİ ŞEKLİ
Md. 6- SERMAYE
"Şirket sermayesi 15.000.000.000.-TL (On beş milyar) TL'dir. Bu sermayenin;
3.900.000.000.-TL' sı Bay A' ya,
3.600.000.000.-TL'sı Bay B'ye
3.600.000.000.-TL'sı Bay C'ye,
1.950.000.000.-TL'sı Bay D'ye
1.950.000.000.-TL'sı Bay E'ye .
Şeklinde muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir.
'
Bu defa arttırılan kısmın, 14.895.000.000.-TL' sı (On dört milyar sekiz yüz doksan beş
milyon) gayrimenkul satışından elde edilen karın tamamını sermayeye ilavesi suretiyle
karşılanmıştır. Gayrimenkulün satışından elde edilen kar 16.06.1997 tarih ve 1997/GM-1
sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir .......'in raporu ile tesbit edilmiştir.
Gayrimenkul satışından elde edilen kar karşılığında 11.06.1997 tarihi itibariyle ortaklara
hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir."
5- Aktifte kayıtlı olan gayrimenkulün satışından elde edilen karın tesbitine ilişkin, S.M. Mali
Müşavir raporu Ticaret İl Müdürlüğüne diğer evraklar ile verilecektir. (Rapor örneği yazımız
ekindedir.)
6- Ticaret İI Müdürlüğünden alınan evraklar Ticaret Odası, Ticaret Sicil Memurluğuna
verilecek tescil ve ilanı yapılacak. Arttırılan sermayeye ilişkin hesaplanacak % 0.2 (binde iki)
tutarındaki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasâ gereği hesaplanacak tutar T.C. Merkez
Bankasına veya TC. Ziraat Bankasına yatırılacak.
7-Arttırılan sermayeye ilişkin Damga Vergisi hesaplanacak 3 ay içinde bağlı bulunulan Vergi
Dairesine makbuz karşılığı yatırılacaktır.
Yukarıdaki işlemler sonucu, Muhasebe Kaydı şu şekilde olacaktır.
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* 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Geçici 23. maddesi)
* 5l Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
* 51 ,Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
* 193 .Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Md. 75-9416-(b)-119
* 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Geçici 10. Md.)
* 48 Sıra Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
* 2644 Sayılı 7iınulama Kanunu (Md.2)
* 4XX Sayılı Damga Vergisi Kanunu (1 Sayılı Tahlo)
* 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu (Md.29-31 )
* TRKGM-95/104-105 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği
* 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Md.391 )
* Altuğ Osman, Ayboğa Hanifi "Şirket Kuruluşları" Evrim Yayınevi ve Tic.Ltd.Şti. İstanbul1996

RAPOR SAYISI : 1997/GM-1

16.06.1997

GAYRİMENKUL SATIŞINDAN DOĞAN KARIN TESBİTİNE DAİR
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU
I- İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN:
ADI SOYADI

:

BAĞLI OLDUĞU ODA

:

RUHSAT NUMARASI

:

ODA SİCİL NUMARASI

:

BÜRO SİCİL NUMARASI

:

İŞ ADRESİ

:

TELEFON

:

VERGİ DAİRESİ, NO

:

2- TESBiT YAPILAN ŞİRKETİN:
ÜNVANI

:

ADRESİ

:

VERGİ DAİRESİ

:

HESAP NUMARASI

:

3- SATILAN GAYRİMENKULE AİT BİLGİLER:
BULUNDUĞU YER MEVKİ

:

PAFTA NO

:

ADA NO

:

PARSEL

:

GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİ

: 15.007.500.000.-TL.
(Onbeş Milyar Yedi Milyon Beşyüzbin)

GAYRİMENKUL SATIŞ KARI

: 14.895.000.000.-TL.
(Ondört Milyar Sekizyüz Doksanbeş Milyon)

4- İNCELEME D()NEMİ

: 1989-1997

5- İNCELEME KONUSU

: Yukarıda bahsi geçen gayrimenıkulün alış ve
satış muhasebe kayıtlarının tesbiti

6- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER:
A- Gayrimenkulun alındığı yıla ait defterlerin;
YILI

DEFTERİN NEVİ

1989
1989
1989
1989

YEVMİYE
KASA
KEBİR
ENVANTER

TASDİK MAKAMI
BEYOĞLU 6. NOTERİ
" " "
" " "
" " "

TASDİK TARİHİ VE NO
29/12/1988 – 86022
29/12/1989 - 86019
29/12/1989 - 86020
29/12/1989 - 86021

B- Gayrimenkulun satıldiğı yıla ait defterlerin,
YILI

DEFTERİN NEVİ

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ VE NO

1997

YEVMİYE

BEYOĞLU 27. NOTERİ

19/l2/1996 - 35084

1997

KEBİR

"

" "

19/12/1996 - 35085

1997

KASA

"

" "

19/12/1996 - 35081

1997

KAMBİYO

"

" "

19/12/1996 - 35083

1997

ENVANTER

"

" "

19/12/1996 - 35082

7- GAYRİMENKULÜN ŞİRKET AKTİFİNDE KAYDI:
Şirketin gayrimenkulü aldığı 1989 takvim yılına ait yasal defterine aşağıdaki muhasebe kaydı
ile Yevmiye Defterinin 98. sayfasına kaydedilmiştir.
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12/04/1989

BİNALAR HS.

112.500.000-

KASA

112.500.000:
/

8- GAYRİMENKULÜN SATIŞ KAYDI:
Şirket gayrimenkulü 13/06/1997 tarihinde Bay A, Bay B, Bay C, Bay D ve Bay E'ye peşin
olarak 15.007.500.000.-TL (OnbeşMilyarYediMilyonBeşyüz bin satmıştır. Söz konusu satış
için 13/06/1997 tarih ve 01485, 01486, )1487, 01488 ve 01489 numaralı satış faturalarını
düzenlemiştir.
Satışa ait yevmiye maddesi aşağıdaki gibidir.
124

13/06/1997

100 KASA

15.007.500.000.-

252 BINALAR

112.500.000.-

679
01 GAYRİMENKUL SAT.KARI

14.895.000.000.-

/
Şirket bu satıştan doğan kazancını, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3eçici 23'üncü
maddesinin (a) bendi hükümlerinden yararlanarak sermayesine ilave edeceğini beyan ettiği ve
kayıtlarına da bu şekilde intikal ettirdiği tesbit edilmiştir.
9- GAYRİMENKULÜN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇ:
Gayrimenkulün alış tutarı

: 112.500.000.-

Gayrimenkulün satış tutarı

: 15.007.500.000.-

Gayrimenkul satış karı

: 14.895.000.000.-

(On dört Milyar Sekizyüz Doksan Beş Milyon) Şirketin bu karını 5422 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunun Geçici 23'üncü maddesinin (a) bendi hükümlerinden yararlanarak
sermayesine ilave etmesinde bir sakınca görülmemiştir.

10- SONUÇ :
Mesleki bilgi ve tecrübelerime dayanarak yaptığım incelemede şirketin adı geçen
gayrimenkulü alış ve satışındaki belgelerin, ilgili mevzuata göre uygunluğu görülmüş,
gayrimenkulün satışından doğan kazancın ise 14.895.000.000.-TL (Ondört Milyar Sekizyüz
Doksan Beşmilyon) olduğu tesbit edilmiştir.
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

EK-1
Ön yüz
.................... DEFTERDARLIĞI
................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
1- SATICI KURUMUN
:
1- Ünvanı
:
2- Adresi
:
3- Kurumlar Vergisi Bakımından
:
Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi
:
4- Sicil (Vergi) Numarası
:
5- Gayrimenkulün İktisap Tarihi
:
II- ALICININ :
1- Adı Soyadı – Ünvanı
:
2- Adresi
:
3- Gelir veya Kurumlar Vergisi
:
Bakımından Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :
4- Sicil (Vergi) Numarası
:
GAYRİMENKULE AİT BİLGİLER
Bulunduğu Yer Mevkii
:
Pafta No
:
Ada/Parsel No
:
Cilt/Sahife No
:
Yüzölçümü (m2)
:
Cinsi
:
Gayrimenkulün Satış Bedeli
:
Gayrimenkulün Satış Kazancı
:
Şirketimiz aktifinde kayıtlı yukarıda tapu kaydı bulunan gayrimenkulün satışından doğan
kazancın tamamını (% ....)'sini şirket sermayesine ekleyeceğimizden, 5422 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesinin (a) bendi hükümlerinden yararlandırılmamız
için gereğinin yapılmasını arz ederim.
SATICI ŞİRKETİN YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
.../.../19..
İmza Kaşe
(Bu bölüm gayrimenkulün bulunduğu yerdeki harçlarla ilgili vergilendirme işlemlerini
yapmakla görevli vergi dairesince doldurulacaktır.)
............... TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
..........................................
Yukarıda vasıfları yazılı gayrimenkulün satışından doğacak kazancın tamamının / (%...)'sinin
satıcı ...................... Şirketinin sermayesine ekleneceği dilekçesinde ifade edildiğinden Tapuda
yapılacak işlemlerden tahsil edilmesi gereken tapu ve kadastro harçlarının tamamının
(%...)'sinin 5422 sayılı Kanunun geçici 23'üncü maddesinin (a) bendi uyarınca alıcı satıcıdan
alınmamasını arz ederim.
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRÜ

EK:1
ARKA YÜZ
Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 23 üncü Maddesinin (a) Bendi Kapsamında
Yapılacak Gayrimenkul Satışlarında Uyulması Gereken Esaslar
1- Gayrimenkul satışı yapacak olan kurum bu dilekçeyi bir asıl iki örnek olarak dolduracak ve
gayrimenkulün bulunduğu yerdeki harçlarla ilgili vergilendirme işlemlerini yapması
konusunda görevli vergi dairesine verecektir. Vergi dairesi ilgili olan bölümü doldurup tasdik
ettikten sonra dilekçenin aslını mükellefe iade edecektir. Dilekçenin bir örneği mükellefin
kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecek, diğer örneği ise
mükellef adına açılacak bir dosyaya konulacaktır.
2- Mükellefler tarafından gayrimenkul satış kazancının tamamının değil de belli bir kısmının
sermayeye ilave edilmesinin talep edilmesi halinde, bu kısmın oranı, form dilekçede yer alan
parantez içinde gösterilecek ve tapu ve kadastro harçlarının bu orana isabet eden kısmı istisna
edilecektir.
3- Tapu İdaresi, tescil yapmadan önce satışa konu olan gayrimenkulün satıcı adına iki tam yıl
süre ile kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, satıcı adına iki tam yıl süre ile kayıtlı
bulunmayan gayrimenkulün tescil işlemlerini tapu ve kadastro harçları istisnasından
yararlandırmayacaktır. Örneğin 15.2.1993 tarihinde tapuda tescil edilmiş bir gayrimenkulün
15.2.1995 tarihinden sonra satılması halinde, iki tam yıl geçmiş sayılacaktır.
4- Harçlarla ilgili vergilendirme işlemlerini yapmakla görevli vergi dairesince tasdik edilmiş
olan dilekçenin mükellef tarafından tapu idaresine ibrazı üzerine, tapu idaresi gayrimenkulün
tapuda devir işlemini, taraflarından tapu ve kadastro harçlarını almadan veya sermayeye ilave
edilmeyecek olan kazanç tutarına isabet eden harçları tahsil ederek yapacaktır.

XVI. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİNDEN NOTLAR
Doç. Dr Recep PEKDEMİR
İ.Ü.İşletme Fakültesi
Birincisi 1957 yılında organize edilen ve günümüze kadar 15 defa gerçekleştirilen ülkemiz
muhasebe kongrelerinin on altıncısı geçtiğimiz 11- 13 Eylül 1997 tarihlerinde, İstanbul'da
Lütfü Kırdar Kongre Sarayı’nda başarılı bir şekilde tamamlandı. XVI. Türkiye Muhasebe
Kongresi, bun- dan öncekinde olduğu gibi, ülkemizde yasal muhasebe mesleğinin en üst
yönetim organı olan TURMOB (Türkiye Serbest Muhasebece Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odalar Birliği) tarafından gerçekleş- tirildi. Maliye Bakanı Sayın Zekeriya
Temizel ile Gelirler Genel Müdürü Sayın Nevzat Saygılıoğlu'nun da açış konuşmasını yaptığı
kongrede ana konu olarak "Ekonominin Denetim Düzeni ve Muhasebe" ele alındı.
Günümüze kadar düzenlenen muhasebe kongrelerinde ele alınan konularda ortaya konulan
önerilerin büyük bir bölümü hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bu kongrede de ortaya konan
görüşlerin yakın gelecekte konu ile ilgili mevzuatta yer alarak uygulamayı etkileyeceği temel
beklentiler arasındadır. Kongreden beklenen temel hedef, ana temasından da anlaşıldığı gibi,
ülkemizin çağdaş bir "ekonomik denetim düzeni"ne kavuş masına katkıda bulunmaktır.
Üç gün devam eden muhasebe kongresinin birinci gününde iki oturum gerçekleştirildi. Aynı
zamanda girişi oluşturan ilk oturumda, bu konuda yıllarını bu mesleğin oluşturulması ve
geliştirilmesine adamış,..İstanbul üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa A.
Aysan, "Ülkemizdeki Muhasebe Mesleğinin Tarihsel Gelişimi ve Geçmişte Geçirdiği Aşamalar, Günümüzdeki Mevcut Durumu ve Muhasebe Mesleği ve Uygulamalarında Gelecek
İçin Beklentiler" konusunda, doyurucu bir konuşma ile katılımcıları memnun etti. birinci
günün ikinci oturumunda ana tema olarak " Dünyada Tek Muhasebe Mesleğine Doğru"
konusu ele alındı. Bu oturumda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda
TMUDESK (Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) Başkanı Prof.Dr.Yüksel
Koç Yalkın'ın yanı sıra, Teksas Üniversitesinden Prof.Dr.Adolf J.H.Enthoven, FEE Avrupa
Muhasebe Eksperleri Federasyonu Başkanı John Hegarty ve IASC Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi Başkan Yardımcısı Sting Enevoldsen yurtdışından gelerek konuk
konuşmacı oldular. Bu oturumda, "Dünyada Ortak Muhasebe ve Denetim Standartları,"
"Avrupa'da Ortak Muhasebe ve Denetim Standartları," "Türkiye'de Ortak Muhasebe ve
Denetim Standartları," "Yeni Pazar Ekonomilerinde Muhasebe Mesleği ve Bağımsız
Devletler Topluluğundan Örnekler" konuşmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde katılımcılara
aktarıldı.
Kongrenin ikinci gününde oturumlar, aynı anda, üç grup halinde gerçekleştirildi. Birinci
çalışma grubunda ana tema olarak `Muhasebe Mesleği ve Yasal Çerçevesi" ayrıntılı bir
şekilde ele alındı. Bu oturumda yetkin akademisyenler ve uygulamacılar tarafından "3568
Sayılı Meslek Kanunu," "Vergi Ticaret Hukuku ve Muhasebe Mesleği," "Tek Düzen Hesap
Planları ve Türkiye Uygulaması," "Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi,"
"Muhasebecinin Sorunları ve Eğitimi" ve "Muhasebe Mesleğinin Denetimi" konularında
bildiriler sunuldu. Bildirilerde, konularla ilgili olarak tarihsel gelişim, mevcut durum; sorunlar
ve bu sorunları yönelik çözüm önerileri ortaya kondu.
İkinci çalışma grubunda da ülkemizin seçkin akademisyenleri ile gerek kamu sektöründe
gerekse özel sektörde konunun uzmanları ,sundukları bildiriler ile "Kamu Kesimi Ekonomi ve
Muhasebe Mesleği hakkında ayrıntılı açıklamalar yaparak, önemli önerilerde bulundular. Bu
çalışma ;grubunda, "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi," "Yerel Yönetimlerin, Vakıf
Dernek ve Sendikaların Denetimi," "Siyasal Partilerin ve Milletvekillerinin Finansal

Denetimi," "Enflasyon Karşısında Muhasebe Mesleği " "Türkiye'de Özelleştirme ve
Muhasebe Mesleği," ve "Kamu Kesimi Kurumlarının Denetiminin Özelleştirilmesi"
konularında bildiriler sunuldu. Daha çok kamu kesimi konularının tartışıldığı bu çalışma
grubunda, siyasi partiler ile milletvekilleri ile ilgili finansal denetim konusundaki bildiriler
dikkat çekiciydi.
Üçüncü çalışma grubunda ele alınan an~ı tema ise "Özel Kesim Ekonomisi ve Muhasebe
Mesleği" şeklinde gerçekleşti. Bu çalışma grubunda da yerli ve yabaneı seçkin
akademisyenler ile uygulamadan kamu ve özel kesimden uzmanlar çeşitli bildiriler sundular.
Bu çalışma, grubunda ele alınan bildiri konularını şöyle gruplandırmak mümkündür. Halka
Açık Şirketlerin Denetimi " "Kobiler'in Denetimi," "Medya Kuı~uluşlarının Fi- nansal
Denetimi,"~"Kredi Kullanımında Muhasebe Denetiminin Önemi," ``Özelleştirmenin Finansal
Yönü," İş hayatının Muhasebe ve Denetimden Beklentileri " "Finansal Bil ilerin Kamuoyuna
Açıklanması ve Muhase- becinin Sosyal Sorumlulukları," "Finansal Kurumların Denetimi,"
"Vergi .. Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi," ve "Yolsuzlukların Önlenmesi ve
MuhasebeMesleği."
Kongrenin üçüncü gününde çalışma gruplarının değerlendirilmesini içeren raporlar sunuldu.
Tartışmaların ardından, TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Mustafa Özyürek'in kongreyi
değerleyen kapanış konuşması, katılımcılar tarafından gerçekten izlenmeye değer bulundu.
Katılımcılar, kongrenin her safhasında, bildiri sahiplerine yönelttikleri sorular ve değerli
katkıları ile önerilerin daha da geliştirilmesinde, çözüm alternatiflerinin artırılmasında önemli
iştirakleri oldu.
Kongre boyunca geçmişin yad edilmesi, muhasebe mesleğinin bu günlere gelmesinde ve yasal
statüsüne kavuşmasında emeği geçenlerin hatırlanması, kongrenin önemli yanlarından birini
oluşturmuştu. Özellikle, 1957 yılında ilkini gerçekleştirerek muhasebe kongreleri düzenleme
geleneğini başlatan ve son yıllara kadar organizasyonunu üstlenen, kongreler' de sunulan
bildirileri kitap ve dergilerde yayınlayan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'ne ve
günümüze kadar hizmet vermiş değerli yöneticilerine gösterilen saygı ve sevgi ön plandaydı.
Yukarıda açıklandığı gibi bu kadar önemli bir kongrenin, sıkıntılı günlerin yaşandığı bir
ortamda düzenlenmesi, doğrusu ülkemiz için oldukça yararlı olacaktır. Kongrede sunulan
bildiriler, konu ile ilgilenen kesimlerin yararlanması için TÜRMOB tarafından bir kitapta
toplanmıştır. Yapılan tartışmalar ve ulaşılan sonuçların da eklenmesi ile oluşturulacak yeni
baskı, çeşitli kesimler için uzun yıllar önemli bir referans kaynağı olarak kullanılabilecektir.
Kongrede ulaşılan sonuçları çeşitli kategoriler halinde aşağıdaki gibi gruplandırmak
okuyucuların dikkatini çekmek açısından yararlı olacaktır.
- 13.6.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 Sayılı Meslek Kanunu, ülkemizde muhasebe
mesleğinin hukukunu oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin yaklaşık iki yüzyıldır sahip olduğu
meslek hukukunun ülkemizde sadece sekiz yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süre boyunca
önemli sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntıların devam etmemesi için Meslek Kanununun
değiştirilmesi konusunda kongrede bir görüş birliği oluşmuştur. Her şeyden önceki hukuki
olarak mesleğin yapılandırılmasında mesleğin tanımı, kapsamı ve mesleki unvanlar
konusunda sorunlar söz konusudur. Bu meslek, tek bir meslek halinde yapılandırılması ve
örgütlendirilmesi gerekirken, "Serbest Muhasebeci," "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir," ve
"Yeminli Mali Müşavir" unvanları ile üç gruba ayrılmıştır. Bu durumun sakınca yarattığı tüm
kesimler tarafından kabul edilmektedir. Bunun çözümü ise gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde olduğu gibi "tek meslek" şeklinde yapılandırılmasının daha yararlı olacağı şeklinde
ileri sürülmektedir. Çünkü bu meslek, diğer ülkelerde olduğu gibi işin gereğine göre "finansal
denetim" mesleği şeklinde gelişmektedir.

- 3568 sayılı Kanuna göre muhasebe mesleği, kuruluşta ve sonradan Maliye Bakanlığının
vesayeti altında tutulmuş ve meslek kendi örgütlerinin yönetimine bırakılmamıştır. Oysa
Maliye Bakanlığı'nın vasi olma yerine, müşterisi olması daha yararlı olacaktır. Sayın Bakan
Temizel, bu durumun esnek hale getirileceğini belirtse dahi, vesayetsiz bir yapının kalıcı
duruma getirilmesi ve bunun için yasal değişikliklerin yapılması gerekli olmaktadır.
Başlangıçta ve mesleğin ilk yılları için, buradan söz konusu edilen vesayetin yararlı
olmadığını söylemek, bazı şeyleri inkar etmek demektir. ancak bunun devam ettirilmesi
gelişmeleri engelleyici nitelik
kazanmaktadır.
-Mesleğe girişte var olan staj ve sınavdan sayılan haller, diğer bir ifade ile, merkezi denetim
elemanları ile bazı bilim dallarındaki öğretim elemanlarının mesleğe sınavsız girişleri,
mesleğin gelişmesi açısından sakınca yaratmaktadır. Bu meslek genç yaşta benimsenerek
başlanılması ve çıraklıktan ustalığa doğru geliştirilmesi gereken bir meslektir. Gençlerin bu
mesleği girişte özendirilmesinin gerekli olduğu bunun için de burada konu edilen
muafiyetlerin ortadan kaldırılmasının uygun olacağı genel kabul gören düşüncelerin başında
gelmektedir.
- Mesleğin sınıflar itibariyle ayrı odalarda yapılandırılması sakınca yaratmaktadır. Her şeyden
önce Yeminli Mali Müşavir Odaları ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları arasında
koordinasyon eksikliği söz konusudur. Bu durum bu kongrede de kendini açıkça göstermiştir.
Diğer çalışmalarda olduğu gibi bu kongrede de Yeminli Mali Müşavir odalarının desteği ve
katkısı bulunmamaktadır. Bunun nedeni olarak, çoğu yeminli mali müşavirin "serbest
muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirleri hep defter tutan meslek mensupları olarak
algılaması veya kabul etmesi" ileri sürülmektedir. Oysa, 6.7.1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunla
meslek mensuplarının tümü aynı zamanda denetim yapabilecek şekilde yetki ve sorumluluğa
kavuşmuş durumdadır. Ki bu durum, en nihayetinde Anayasa Mahkemesi tarafından da
onanmış bir durumdur. Dolayısıyla, bu konuda ayrımcılık ve derecelendirme yapmak,
haksızlığa neden olmaktadır.
- Meslekle ilgili olarak bağımlı-bağımsız tartışmaları yapılmaktadır. Bu konuda ortak bir
görüş oluşmasa da, bu meslek bağımsız yürütülen bir meslek şeklinde gelişmektedir.
Dolayısıyla bu mesleğin yönetim ve dene- tim organları bağımsız faaliyet gösteren meslek
mensupları tarafından oluşturulmalıdır. Oysa günümüzde gerek odaların, gerekse TÜRMOB'
un yönetim ve denetim organlarında bağımlı çalışanları görmek mümkündür. Bağımlı çalışan
bağımsız çalışanın derdini anlamaz. Dolayısıyla çoğu kişiye göre bağımlı çalışanlara, değil
yönetim ve denetim organlarında görev vermek, genel kurullarda oy kullanmalarına engel
olmak dahi gerekebilir. Bu gelişmiş ülkelerde uzun yollarda elde edilen tecrübelerden sonra
ulaşılan bir sonuçtur. Bağımlı çalışmak, hep bir fonksiyonun icra edilmesi şeklinde
yorumlanmalıdır.
-Yabaneı konukların da dile getirdiği gibi dünya, "tek standart, tek meslek" hedefine yönelmiş
bulunmaktadır. Globalleşme (küreselleşme) akımının etkili olduğu bir ortamda, Türkiye'yi bu
gelişmelerden soyutlamak, geriye doğru gitmek demektir. Dolayısıyla ülkemiz de dünyanın
bir parçasıdır ve ülkemizde de dünyada uygulanan muhasebe ve denetim ilke ve standartları
uygulanacaktır. Aynı gelişim muhasebe mesleğinde de gerçekleşecektir. Nitekim Sayın Bakın
Temizel'in konu ile ilgili bir cüın- lesi dikkat çekicidir: "Gelişmeme, gelişmeyi durdurma
veya yerinde say- ma, ona olan ihtiyacı yok eder."

-Ynkarıda belirtildiği gibi meslek, başlangıçta "Serbest Mnhasebeci," "Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir" ve "Yeminli Mali Müşavir" olar-ak yapılandırılmıştır. Bu ünvanlar altında
hizmet veren meslek mensupları- nın önemli miktarda sorunları bulımmaktadır. Bu sorunlar
mesleğe giriş- te, aday olmak şeklinde haşlamaktadır. Her şeyden önce mesleğe girehil- nıck
için bir staj ve smav prosedürü söz konusudur. Gerek stajların gerek- se sınavların
gerçekleştirilmesinde standartlar ve homojenlikler söz konu- su değildir. Her aday aynı potada
aynı işleme tabi tutulmaktadır. Sorunlar ilnvan elde edilılikten sonra da devam etmektedir. Bu
sornnlardan en tinemlisi cılarak karşnnıza cğitim konuları çıkmaktaıiır. Meslek nıcnsnlılarnun, mesleki bilgilerinin sürekli biçimde geliştirilmesi, eski bilgilerinin ycnilenmesi, eksik
bilgilerinin tamanılanması ve mesleki bilgileri izlemc- si önemli olmaktadır. Bunun için ise
çeşitli şekillerde eğitim çalışmaları- nın yapılması önerilmektedir.
-Aday meslek mensuplarının eğitimi konusu, en az meslek mensuplar- rının eğitimi kadar
ünemli olmaktadır. Aday meslek mensuplarının eğiti- nıi sırasnıda, gerçek çalışma ortanunnı
sağlanması, ekip çalışmasma ünem verilmesi, eğitim yöntem ve teknikleri ile ınalzemelerinin
gelişen koşullara göre nyumlaştırılması, aday meslek mensuplarının kendi kendi- Icrine
öğrenmelerini teşvik edecek programlarnı hazırlanması, teknolojik gclişmelerden
yararlanılması, adayların aktif katılınılarının sağlanması yararlı olacaktır.
-Doğal olarak, aday ve meslek mensuplarının sorunlarını giderilmesi ve etkin eğitimlerinin
sağlanarak meslekte başarılı olmaları, kuşknsne eğitim kurumları, meslck örgütleri ve meslek
mensuplarnun ortak çalış- malarının sonuçlarına bağlı olacaktır.
-Kuşkusuz her meslekte olduğu gibi, muhasebe mesleğinin de denet- lenmesi gerekir. Bu
denetim faaliyeti, muhasebe meslek mensupları ile muhasebe uygulamalarının denetimi
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Meslek mensuplar-ının denetime yine meslek mensupları
tarafından yeri- ne getirilmektedir. Bu durum da denetim faaliyetini sonuçsuz kılmaktadır.
Nitekim, sekiz yıllık tecrübeler de bunu teyit etmektedir. Denetim konu- su, eğitim konusu ile
paralel ele alınmalıdır. Etkin ve verimli eğitim çalış- malarının gerçekleştirilmesi ve mesleki
ahlak kurallarının tesis edilmesi, denetimi en aza indirecek faktörlerin başında gelmektedir.
-TMUDESK, TÜRMOB tarafından başlatılmış isabetli bir projedir. Yaklaşık üç yıllık bir
geçmişi ve çalışmaları söz konusn olup, 1997 yılı- nın başnıdan itibarcn 11 adet Türkiye
Muhasebe Standardını yürürlüğe koymuştur. Bu standartlnr önemli özveri içeren çalışmaların
sonunda bu hale gelmiştir. Meslek mensuplarının TMUDESK ve yayınlamış olduğu
standartlara sahip çıkınası, çeşitli kesimleri TMUDESK'i bir otorite ola- rak görmesi gerekir.
Bunun için gerekirse yasal düzenleme yapmak yerindeolacaktır.
-Ya salarla veya dayatmalarla hiçbir meslek grubu veya örgütüne say- gnılık veya etkinlik
kazandırılamayacağı, sekiz yıllık uygulamanın bir de- ğerlendirilmesi olarak bu kongrede de
ortaya konınuştur. özellikle muhasebemesieğinde etkinlik ve saygnılık kazanılması, bu
mesleğin kendi nornı ve kalitesini geIiştirmesiyle, kendine olan gereksinimi artırmasıyla
mümkün ola bilecektir. -Doğal olarak Maliye Teşkilatı, vergi gelirlerinin artırılması, kayıt dışı
ekononıinin daraltılması, çeşitli kesimler arasında güven unsurunun tesis edilmesi, taraflar
arasında iletişimin sağlanması ve bakış açısnun gelişti- ı-ilmesi gibi beklentilere sahip
olacaktır. Görülecektir ki, halen yetki almış ruhsatlı meslek mensuplarına fırsat verilmesi
durumunda kısa sürede bu beklentilere ulaşmak mümkündür. Halen yararlanılmakta olan
muhasebe ile ilgili yazılımların standartlaştırılacağı şeklinde görüşler söz konusudur. Ancak
bu konuda göz ardı edilen bir gerçek vardır ki; bilgi işlem teknolojisinde akıl almaz bir hızla
değişimler meydana gelmektedir. Bu konuda yapılacak standartlaştırma çalışmaları, bu
gelişmelerden yararlanmayı engelleyebilecektir. Bu durumda yapılması gereken yazılımları,
muhasebenin temel görevi olan bilgi vermeyi, diğer bir ifade ile raporlamayı

standartlaştırmakta yarar olacaktır. Zira, raporlamada evrenselliğe doğru bir eğilim vardır.
Gelişmiş ülkelerde karşılaşılan muhasebe raporları hemen hemen yeknesak özellik
taşımaktadır. -Ülkemiz muhasebe uygulamaları, uzun yıllar vergi ve ticaret hukukunun etkisi
altında kalmış ve halen kalmaya devam etmektedir. Başlangıçtave gelişim aşamasında bu
hukuk unsurlarının yararları oldukça önemli olmuştur. Bunu inkar etmemek gerekir. Ancak
vergi ve ticaret hukukunun muhasebe uygulamaları ile ilgili hükümleri, günümüzde oldukça
engelleyici bir durum arz etmektedir. Bunun üzerine SPK Mevzuatında da muhasebe
uygulamalarına yönelik ayrıntılı hükümler söz konusudur. Bu çok başlılığnı muhasebe
uygulamaları üzerinde yarattığı büyük bir baskı ve karmaşıklık söz konusudur. Bu durumdan
kurtulmanın tek ve bilimsel yo- lu, kongreye katılan tüm kesimlerce TMUDESK etrafında
birleşmek şek- linde kabul edilmektedir. Bu konuda da gerekli olacak her türlü yasal değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesi yararlı olacaktır. -Qununla birlikte, tüm kesimleri
kapsayacak şekilde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 1 .1.1994 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren MuhasebeSistemi Uygulama Genel Tebliğleri, kısaca Tekdüzen Muhasebe
Sistemi, ülkemizde önemli yararlar sağlamıştır: Ülkemiz işletmelerinde gerçekleştirilen
muhasebe işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe il- kelerine ve uluslarararası muhasebe
standartlarına uygun olarak yürütül- mesi doğrultusunda teşvik etmiştir. İşletmeler arasında
büyük ölçüde tek düzenlilik sağlanmıştır. Uygulayıcıların kendilerini geliştirmelerine, eği
tim ile uygulama arasında uçnrumun azaltılmasma katkıda bulununıştnı-. Gerek özel, gerekse
kamusal denetim faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Eğit- menlerin aynı dili kullanınaları
sağlanmış, muhasebe raporlarının ulusla- rarası yeknesaklığa doğru yöneltilmesini teşvik
etmiştir. Muhasebe ile il- gili alanlarda çalışanlar, kolay iş değiştirme olanakları bulmuş, yeni
işle- rinde kolay uyum sağlamış ve çalışanların toplum içindeki etkinliği ve saygınlığı
artmıştır. Tekdüzen muhasebe sisteminin ülkemizde sağladığı katkıları sadece bunlarla
sınırlandırmak haksızlık olacaktır. Ancak bu ya- zının sınırları açısından bu kadarı ile
yetinmek yerinde olacaktır. ayrıca sistemin, her sistemde olduğu gibi, temel güçlükleri ve
sorunları da söz konusudur. Zaman geçtikçe bu olumsuzlukların ortadan kalktığını söylemek
mümkündür.
-Toplanı Kalite Yönetimi (TKY) günümüzde kendinden sıkça söz etti- ren kavram ve
uygulamalardan biridir. TKY, günümüzün rekabetçi orta- nunda değişen koşnllara uyum
sağlayarak, kendini geliştirerek, değişen müşteri tatmini kriterlerini zamanında yakalayıp,
varolan boşlukları dol- durarak hayatta kalmak ve başarılı olmak isteyen işletmeler için
çağdaış y8netim anlayışlarından biridir ve bir teknikten ziyade, bir yaşam felsefe- sidir.
TKY'nin temel unsurları vardır. Sürekli gelişme, devrimsel hız, fir- ma kültürü, toplarn kalite
düşüncesine bağlılık, genel katılım, temizlik ve düzen, sıfır hata, muayene değil önleme
anlayışı, planlama, eğitim ve öğ- retim, müşteri odaklılık gibi unsurlardan oluşan TKY'nin
muhasebe mes- Leğine uyarlanması, bu mesleğin etkinliğinin ve saygınlığının yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.
-Muhasebe mesleği hizmet sunan bir sektördür. Son yıllarda uygula- maya konulan ve çeşitli
normlardan oluşan ISO 9000 standartlarının di- ğer hizmet sektörlerine nasıl uygulanıyor ise,
bu meshğe de uyarlanması, bu mesleğin gelişimine katkıda bulunacaktır. Nitekim, gelişmiş
ülkelerde bu doğı-rultuda, muhasebe firmalarının ISO 9000~belgesi almasında çeşitli
eğilimler ve uygulamalar dikkati çekmektedir.
-Halka açık şirketlerin denetlenmesinde önemli güçlükler söz konusn- dur. Nitekim bu
sorunların da başında son yıllarda hakim olan "çok stan- dartlılık" yer almaktadır. 1987 yılına
kadar ülkemizde bu konular ile ilgi- li alarak kuralsızlık hakim olmuştur. Bundan sonra ise

çok standartlılık hakim olmaya başlamıştır. Bu durum hem denetlenen, hem de denetleyen
önemli güçlük oluşturmaya başlamış ve devam etmektedir.
-KOBİ'lerin (küçük ve orta boy işletmeler) evrensel bir tanımı yoktur. Her ülkede farklı
biçimlerde algılanıp tanımlanabilmektedirler. ülkemizde KOBİ'ler halka açık olma özelliğini
genel olarak taşımamaktadırlar . Dolayısıyla SPK hukukundan ziyade vergi ve ticaret
hukukunun, aynı zamanda meslek hukukunun kapsamında kalmaktadırlar. Dolayısıyla uygulamalar ve denetim faaliyetleri daha ziyade vergi denetimi kapsamında olabilmektedir. Bir
diğer gerçek ise, KOBİ'lerin yönetilmesi profesyonellikten uzak olup, bu işletmelerde
muhasebeden beklentilerin vergi konularında başlarının devletle derde girmemesi şeklinde
özetlenebilmektedir. Dolayısıyla bu isletmelerde etkin ve verimli muhasebe faaliyetleri ve
bağımsız finansal denetim uygulamalarından söz etmek oldukça güç görünmektedir. Oysa bu
tür uygulamalara, bu işletmelerdeki yöneticilerin daha çok gereksinimi bulunmaktadır.
-Medya kuruluşlarının, ülkelerin ekonomik yapıları içinde önemli rolleri bulunmaktadır.
Dolayısıyla gerek kamu oyunun gerekse devletin medya kuruluşlarından önemli beklentileri
söz konusudur. Devletin, diğer sektörlerden olduğu gibi, medya kuruluşlarından olan en
önemli beklen- tisi, gerçeğe uygun finansal bilgidir. Kamuoyunun en önemli beklentisi ise
"kamuyu aydınlatma ilkesi" nin etkin ve verimli şekilde ve amacına uygun olarak yerine
getirilmesidir.
-Kredilendirme işlemi, kısaca kredi veren ile krediyi kullanan arasında gerçekleşen bir borçalacak (hak-yükümlülük) ilişkisidir. Bu ilişkide en önemli etken "belirsizlik" unsurudur. Söz
konusu belirsizliğin azaltılması ise "bilgilenme" kavramından geçmektedir. Bilginin yararlı
olması ise o bilginin güvenilirliğine bağlı kalmaktır-. Diğer bir ifade ile, herkesin her şeyi
bilmesi mümkün değildir. Etkinliğin en çoklanabilmesi değişik uzmanlık birimlerin sunduğu
hizmetlerden yararlanmayı gerektirir. Doğru ve güvenilir bilginin nasıl, nereden ve hangi
maliyetle elde edileceğinin bilinmesi de çok önemlidir. Bilgilerin genel kabul görmüş
standartlara uygun şekilde üretildiğine ve dolayısıyla doğru ve güvenilir olduğuna dair
güvence, çıkar ilişkisi açısından bağımsızlığı kabul edilen kişi veya kuruluşlarca sağlanması
önemli olmaktadır. Bu ifadeler ise kredilendirmede, ' bağımsız finansal denetim mesleği ve
uygulamalarının önemini bir kez
daha ortaya koymaktadır. -Özelleştirme faaliyetleri ile o ülkedeki muhasebe mesleği ve
uygulamaları arasında doğrudan ilişkiler vardır. Yapılan araştırmalara göre muhasebe mesleği
etkin olmayan veya muhasebe uygulamaları verimli olmayan ülkelerde özelleştirme
çalışmaları hep başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır. Ülkemizdeki özelleştirme çalışmalarının
başarı ile sonuçlandırıldığını söylemek henüz mümkün değildir. Uzmanlara göre bu konuda
başarılı olmamanın nedenlerinden biri de ülkemizdeki muhasebe mesleğinin ve
uygulamalarının geldiği noktalardır.
-Finansal kurumlar, kısaca ülkemizde para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren
işletmeleri oluşturmaktadır. Bu kurumların gerek iç gerekse dış denetimleri yasalarca hüküm
altına alınmış bulunmaktadır-. Ancak bu konuda ortaya çıkan eleştirileri şöyle gruplandırmak
mümkündür: Bu sektörlerde uygulanan denetim standartları, henüz uluslararası genel kabul
görmüş standartlardan uzaktır. Denetim kurumları arasında eşgüdüm bulunmamaktadır.
Mükerrer denetim faaliyetleri nedeniyle bir denetim savurganlığı yaşanmaktadır. Yapılan
denetimler tam olarak etkin değildir. Denetimlerin adil olmadığı ve haksız rekabet yarattığı
ileri sürülmektedir. Denetimler kamuyu aydınlatma ilkesini tam olarak yerine
getirememektedir. Kamusal denetim yapan elemanlar, denetim yaptıkları kurumdaki
elemanlardan bilgi olarak geri kalmaktadırlar. Kamu kesimi finansal kesimdeki gelişim ve
değişimleri zamanında yakalayamamaktadır. Yasal düzenlemeler uzun, karmaşık ve etkinliği
azaltıcı bir nitelik arz etmektedir.

-Devlet yönetiminde ortaya çıkan yolsuzlukların veya söylentilerinin artışındaki en önemli
etken, mali sistemdeki bütünlüğün bozulmuş olmasıdır. Mevcut yapılanma yolsuzlukla
birlikte enflasyon, savurganlık, hukuka aykırılık gibi toplumsal hastalıkları önlemekten ziyade
üretmeye yönelik hale gelmiştir. Bunun temel nedenleri, denetim iş yükünün fazlalığı,
denetim alanına getirilen kısıtlamalar, uygulanan denetim tür ve tekniklerinin yetersizliği,
ulusal denetim standartlarının yetersizliği vb. şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik
istikrarın sağlanması ve yolsuzluklarla mücadele amacıyla sağlam bir maliye politikasının
uygulanmasının gereğinin kabul edildiği bu dönemde, mali sistemde bütünlük sağlamak ve
bütçe yerine mali denklik anlayışını yerleştirmek üzere 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye
Kanununun yerine istisnasız bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan ve uluslararası
düzeyde kabul görmüş muhasebe, iç kontrol ve denetim standartlarına uygun bir genel mali
yönetim yasasının çıkarılmasının asli çözüm olacağı önerilmektedir.
-Kayıt dışı ekonomi genel olarak yasal nitelikteki kayıtlara intikal ettirilmeyen veya
ettirilmesi hukuki sorun olabilecek, özel nitelikte bu faaliyetleri sürdürenlerin kendi bilgileri
ve denetimi dahilinde gerçekleşen ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Kayıt
dışılığın önlenebilmesi veya azaltılabilmesi, öncelikle bu tür işlemlerin kaynak açısından çok
iyi saptanmasına bağlıdır. Bununla birlikte ülke bazında etkin ve verimli muhasebe ve
denetim faaliyetlerinin tesis edilmesi, kayıt dışılığın azaltılmasında önemli olacaktır.
-Devletler, ideolojik, sosyal veya ekonomik nedenlere dayalı olarak KİT'ler aracılığı ile
ekonomilerine müdahale edebilmektedir. Üretim araçlarının devletin tekelinde ve kontrolünde
olmasına dayalı olanlar ideolojik olmaktadır. Gelişmiş batı ülkelerinde ise kalkınmada
bölgesel farklılıkların giderilmesi, gelir dağılımında adaletsizliğin giderilmesi ve tüketicinin
korunması gibi etmenler ağırlık kazanırken, ülkemizdeki gelişimde ekonomik kalkınma amacı
yer alabilmektedir. Hangi amaçlı olursa ol- sun, bu konuda yapılan yatırımların denetlenmesi,
kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından zorunlu görülmüştür. Ülkemiz
devlet işletmelerini denetiminde (Yüksek Denetleme Kurulu, TBMM denetim, Bakanlık
Denetimleri ve Dış denetim gibi) çok boyutlu denetim faaliyetleri söz konusudur. Bu
faaliyetlere bakıldığında ârzu edilen etkinlik ve verimliliğin ne boyutta olduğu konusunda bir
yargıya varmak güç görünmektedir. Bunun temelinde mevcut yapısal düzenlemeler yanında,
KİT'lerin kuruluş amaçlarını saptıran siyasi uygulamalar yer almaktadır. KİT'lerde etkin ve
verimli bir denetim düzeninin oluşturulması birtakım temel faktörlerin gerçekleştirilmesi ile
mümkündür. Her şeyden önce KİT'lerin özerkleştirilmesi, organizasyon yapılarının çağdaş
işletmecilik düzeyine göre yeniden düzenlenmesi ve en önemlisi evrensel kabul gören
muhasebe ve denetim standartları ve uygulamalarının tesis edilmesi gerekmektedir.
-Ülkemizde yerel yönetimler, belediyeler il özel idareleri ve bunların kurmuş olduğu
ekonomik birimler gün geçtikçe ekonomide önemli bir yer işgal etmektedirler. Bu
kuruluşların denetimini, gerek kamu gerekse özel kesim işletmelerinin denetiminden ayırmak
yararlı sonuçlar ortaya koymayacaktır. Bu kurum ve kuruluşları da genel kabul görmüş
muhasebe ve denetim standartları ve uygulamaları kapsamına almak gerekli olmaktadır.
-Dernek, vakıf ve sendikalar, amaca yönelik gelirlerin sağlanması ve gelirlerin amaçları
gerçekleştirmede kullanılmasına ilişkin birer fon yönetim müesseseleri oluşturmaktadırlar. Bu
kuruluşların da genel ekonomik denetim düzeni içinde denetim altında tutulmaları önemli
olmaktadır'.
-Kongrede üzerinde önemle durulan konulardan biri siyasal partilerin ve parlamento
üyelerinin finansal denetimidir. Bu konuda oluşan görüşler, hem siyasal partilerin hem de
milletvekillerinin, varlıkları, gelirleri ve harcamalarının mutlaka denetlenmesi ve denetim

sonuçlarının kamuya açıklanması doğrultusundadır. Nitekim bu konuda gelişmiş batı
ülkelerinde yaşanmış tecrübelerden örnek alınması yararlı olacaktır.
-Bunlarla birlikte kamu kesiminde faaliyet gösteren kurumların denetimlerinin
özelleştirilmesi, kamusal kaynakların kullanımında etkinlik ve I verimliliğin artırılmasında
önemli rol oynayacaktır.
-Enflasyon ülkemiz için kronik hale gelmiş bir gerçektir. Uzun zaman- dır muhasebe
bilgilerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Muhasebe uygulamalarını etkileyen ticaret ve
vergi hukuku, muhasebe bilgilerini enflasyonun etkilerinden ayıklamak için yetersiz
kalmaktadır. Bu konuda geliştirilen 29 No.lu Uluslararası Muhasebe Standardı, TMUDESK
tarafından Türkiye Muhasebe Standardı No.2 şeklinde yayınlanmıştır. Bu standardın
gereklerinin yerine getirilmesi durumunda işletmelerin gerçek faaliyetleri sonuçları hakkında
bilgi sahibi olunması mümkün olabilecektir.
Bu güzide muhasebe kongresini kısa sürede ve iyi bir şekilde özetlemek görüldüğü gibi kolay
olmamaktadır. Bu kongrede elde edilen sonuçların ülkemiz yararına dönüşmesi en büyük
dileklerimizdendir. Bu arada kongreyi başarılı bir şekilde gerçekleştiren TÜRMOB
yetkililerini ve organizasyon komitesinde bulunan diğer kişileri kutlamak meslek camiası için
bir yükümlülüktür. Özellikle TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rıfat
NALBANTOĞLU' nun bu kongrenin gerçekleşmesindeki özverili çalışması hiçbirimiz
tarafından unutulmayacaktır. Bu tür çalışmanın devam ettirilmesi ve mesleğin olması gereken
etkinlik ve saygınlığa kavuşması dileğiyle...

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV
Doç. Dr. Şükrü KIZILOT
Gazi Üni.İ.İ.B.Fak.Öğretim Üyesi
A) GİRİŞ Kentleşmenin hızla geliştiği ülkemizde, özellikle 1970'li yıllardan itibaren konut ve
işyeri inşaatlarında teknolojideki ve mühendislik faaliyetlerindeki gelişmelerin de etkisiyle
büyük bir canlılık yaşanmaktadır. İnşaat sektöründeki bu canlılık aynı zamanda ekonomiye
dinamizm kazandırmakta ve istihdam yaratmaktadır. Hızlı nüfus artışı, iç ve dış göç olayları
ve sanayi alanındaki gelişmeler, kentlerin büyümesi sonucunu doğurmuş- tur. Bu durum,
özellikle büyük kentlerde, arsa ve arazi fiyatlarını yükseltmiş ve spekülatif yollarla büyük
kazanç ve servet sahibi insanlar yaratmıştır. Ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle bugüne
kadar bu şekilde elde eden kazanç ve servetler tanı olarak vergi kapsamına alınamamıştır.
Arsa fiyatlarındaki aşırı yükselmeler, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerindeki gelişmeler,
kendine özgü koşulların sonucunda, "arsa payı karşılığı kat inşaatı" olarak ifade edilen bir
olguyu gündeme getirmiştir. fin tür bir faaliyetin doğması ve gelişmesinde etkin olan taraf,
kuşkusuz kıt olan toprağı elinde bulunduran arsa sahipleridir.
inşaat işlerinde, özellikle konut inşaatlarında hangi faaliyetlerin ticari amaçlı olduğunu
kestirmek bazen mümkün olmamaktadır. Miras yoluyla intikal eden bir arsanın üzerine veya
uzun yıllar önce alınan veya mevcut evini yıkarak yerine yeni bir bina yapan ve bunlardan bir
kaç tanesini satan veya hiç satış yapmayan kişi ile tamamen ticari amaç güden kişinin
birbirlerinden ayrılması kolay olmamaktadır. 1
Arsa karşılığı inşaat işlerinin KDV yönünden vergilendirilmesine ilişkin vergi idaresi ile yargı
organları görüşü aşağıdaki gibidir.
B) VERGİ İDARESİ GORÜŞÜ
Vergi idaresi, bugüne kadar arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV uygu- laması ile ilgili iki farklı
görüşe sahip olmuştur. Vergi idaresi, 30 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'ne2 kadar olayı,
müteahhidin arsa sahibine yaptığı bir inşaat işi olarak görmüş bu hizmetin karşılığını da
müteahhide bırakılan konut ve/veya işyerlerine ait emsal bedellerinin oluşturduğunu kabul
etmiştir 3
30 No'lu Tebliğ'de ise olay "trampa" işlemi ekseninde değerlendirilmiştir. Tebliğde yapılan
açıklamalara göre, arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim vardır. Bunlardan birincisi, arsa
sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık
olmak üzere arsa sahibine yapılan konut veya işyeri teslimidir.
Arsanın bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olması ya da arsa sahibinin arsa alım-satımını
mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide
yapılan arsa teslimi KDV' ne tabi olacaktır 4.
Vergiyi doğuran olay ise;
Sakıp ŞEKER, "Özel Mülkiyete Ait Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulamalar". YAKLAŞIM, Yıl: 1
Sayı: 3. Mart I993. s. 64
2
16.l2.l988 tarih ve 2002l .sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır
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Ahmet ÖĞÜT, "Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması", Maliye Postası, Yıl: 14, Sarı: 314. 1 Ekim
1993, .s.56
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- Arsanın başlangıçta müteahhide devri diğer bir ifade ile teslimin tapu siciline tescille birlikte
yapılması halinde, tescil anında.
- Teslimin tapu siciline tescilinden önce ya da sonra olması veya arsanın arsa sahibinin
uhdesinde kalması ve yapılan sözleşmeyle birlikte müteahhide teslimi halinde, teslim anında,
meydana gelmektedir5
Arsa sahibinin gerçek usulde vergi mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi bir faaliyet
olarak arsasını daire ya da işyeri karşılığında müteahhide teslimi ise KDV'nin konusuna
girmemektedir6
Müteahhitler tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan net alanı 150 m2'nin
üzerindeki konutlar ile işyeri teslimleri ise KDV'ne tabidir7. Bu teslimlerde vergiyi doğuran
olay, yapı kullanma izninin diğer deyişle iskan raporunun alındığı tarihte gerçekleşecek,
ancak yapı kullanım izninin alımından önce fiili kullanım gerçekleşirse, fiili kullanıma terk
anında gerçekleşmiş sayılacaktır 8. KDV matrahı ise, arsanın karşılığı olarak verilen net alanı
150 m2'yi aşan konutlar ile işyerlerinin emsal bedelleridir.
Nitekim Vergi idaresince verilen bir özelgede:
"VUK'nun 328. madde,sinde devir ve trampanın satış hükmünde olduğu hüküm alınmış olup
arsa karşılığı inşaat işinde de iki ayrı teslim söz konusu olduğundan, müteahhitlerin arsa
alımlarının, istisna kapsamına girsin girmesin konut ve işyeri satışlarını VUK' nda sayılan
belgelerle belgelendirilmesi gerekmektedir.
Arsa karşılığı ölmek üzere arsa sahibine verilen işyerlerinde ait emsal bedellerinin anılan
Kanunun 267. maddesinin üçüncü sırasına (takdir esası) göre takdir edilmesi ve bu bedel
üzerinden fatura düzenlenmesi zorunludur. Bu şekilde tespit edilen bedellerden arsa paylarına
isabet eden bedellerin düşülmesi suretiyle fatura düzenlenmesi mümkün değildir”
şeklinde idari görüş bildirilmiştir9.
C) YARGI ORGANLARININ GÖRÜŞÜ
Yargı organlarında, özellikle de Danıştay kararlarında idare uygulamasının tam aksi
görüşlerden hareket edilmektedir. Öncelikle de bu gibi olaylarda üzerine inşaat yapılması
şartıyla müteahhide bırakılan arsanın her türlü tasarruf hakkının ve mülkiyetinin
devredilmeyip, yalnızca inşaat yapmak üzere müteahhidin kullanımına terk edildiği, bu
durumda da müteahhidin arsa sahiplerine verdiği bağımsız bölümlerle, inşaat yapılmak üzere
müteahhide bırakılan arsanın trampa edildiğinin kabulüne imkan bulunmadığı gerekçesi esas
alınmaktadır.
Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşmenin ise trampa istisna akdi niteliğinde
karma özel bir akit türü olduğu kabul edilmektedir.10
Bu görüşlerden hareketle bir kişinin arsasını, aralarında yapılan sözleşme uyarınca bir aracıya
(müteahhit) vererek karşılığında, inşa edilen binadan kat sahibi olunması halinin hukuki
açıdan değerlendirilmesi yapılmakta ve BK'nun 182. maddesindeki "satım bir akittir ki onunla
Salih ÇEÇEN, "Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması", Vergi Dünyası, .Sayı: 86, Ekim 1998. .s.47.
V. Arif ŞİMŞEK, "İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması", YAKLAŞIM, Yıl: 1, .Sayı:9, Eylül 1993, .s. 38.
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satıcı satılan malı alıcının iltizam ettiği semeni mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti ona
nakleylemek borcunu tahammül eder" tanımlamasından faydalanılmaktadır. Burada semen
veya bedel denilen şey, satım akdinde paradır. Arsa karşılığında kat alımında ise, taşınmazın
(arsa veya kat) para karşılığında satışı söz konusu değildir, trampada taraflar arasında malların
niteliklerinde bir değişiklik olmamaktadır. Arsa karşılığı inşa edilen binadan kat sahibi
olunması olayı, hukuki açıdan bir çok işlemi içeren ve arsanın değerlendirilmesi amacına
yönelik, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasını da gerektiren, tamamen kendine
özgü (sui generis) bir hukuki muamele olarak nitelendirilmektedir 11
Bu hukuki değerlendirmeler sonucunda varsayıma ve benzetmeye dayanılarak bir
vergilendirme yapılması, verginin kanunilik ilkesi ile bağdaşmayacağından arsa karşılığı inşa
edilen bağımsız bölümlerden bir kısmının arsa sahiplerine tesliminin KDV'ne tabi
tutulmasının yerinde olmadığı şeklinde muhtelif kararlar verilmiştir12
Nitekim Danıştay'ın
"Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işlemi kendi yönünden ticari
bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğundan, KDV'sine tabi
bulunmamaktadır. Ayrıca, arsanın karşılığı olarak müteahhit tarafından inşa edilenbairelerin
bir kısmının arsa sahibine verilmesi işlemi de trampa olmadığından K.D.V.’si ne tabi
tutulmayacaktır."
şeklinde bir kararı bulunmaktadır. 13
Konut ya da işyeri karşılığı başkalarının arsasına inşaat yapılması işleminin KDV yönünden
vergilendirilmesi ve vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin tespitinde problemlerle
karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin kaynağını ise kat karşılığı inşaat işlerinin
vergilendirilmesi konusunda vergi idaresince yapılan uygulamanın yargı organları tarafından
kabul görmemesi oluşturmaktadır. Vergi idaresinin görüşünde ısrar etmesi, yargı organı
kararlarının ise vergi idaresi görüşünün aksine müstakar hale gelmesi, bir yandan vergi
idaresini bir gelir kaybı ile karşı karşıya bırakırken, diğer yandan da, mükellefleri arsa
karşılığı inşaat işlerinde vergileme yönünden yapacakları işlemler konusunda tereddüte
düşürmektedir. 14
Yargı organları, konutun net alanı ya da işyeri olma durumu gibi özelliklere bakmaksızın, arsa
karşılığı inşaat işlerinde konut ya da işyeri teslimini KDV'ne tabi tutmamaktadır. Yargı
organları özellikle Danıştay'ın bu yönde süregelen kararları, ileride vergi idaresinin yeni bir
düzenleme yapmasını gerektirmektedir.15
D) ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN KDV YÖNÜNDEN
VERGİLENDİRİLMESİNE ILİŞKİN MEVCUT UYGULAMANIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLERİMİZ
1- Mevcut Uygulamanın Vergi Kaybına Neden Olduğu Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergi
idaresince yapılan KDV ııygulaması, yargı organlarınca benimsenmemekte ve bu konuda
yapılan tarhiyatlar terkin edilmektedir. Vergi idaresi arsanın karşılığı olarak müteahhit
tarafından arsa sahibine yapılan net alanı 150 m2'nin üzerindeki konutlar ile işyeri
teslimlerini, KDV'ne tabi tutarken, yargı organları, konutun net alanı ya da işyeri olma
Dn. 7 D. 8.10.1991 tarih ve E. l990/6530, K. 1991/2477 sayılı kararı
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durumu gibi özelliklere bakmaksızın, arsa karşılığı inşaat işlerinde arsanın karşılığı olarak
arsa sahibine verilen konut veya işyerlerinin KDV'ne tabi tutulmamasını öngörmektedir. 16
Vergi idaresi yaklaşımı ile yargı organlarının kararları arasındaki temel farklılık, arsa karşılığı
inşa edilen bağımsız bölümlerin bir kısmının alın- ması işleminin hukuki tanımlamasında
yatmaktadır.
Vergi idaresi, olayı bir trampa olarak değerlendirerek her iki teslimi KDV'ne tabi tutmuştur.
Yargı kararlarında ise, olay hukuki açıdan bir çok işlemi içeren ve arsanın değerlendirilmesine
yönelik, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasını da gerektiren tamamen kendine
özgü bir hukuki muamele olarak nitelendirilmekte ve her iki teslim halinde de
vergilendirmeden söz edilemeyeceği belirtilmektedir.17
Her iki kurum arasındaki görüş farklılığı sonucu arsa karşılığı konut ve işyeri inşa edilmesi
işlemleri vergilendirilmemektedir. Bu durum ise kayda alınan inşaat işlerini kayıt dışına
itmektedir. 18
2- Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşinin Teslim Olarak Değerlendirilemeyeceği:
Bilindiği üzere, özel mülkiyete ait arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesinde taraflar
yapmayı ve vermeyi taahhüt ettikleri arsa payı ve bağımsız bölümlerin sayısı ve niteliklerini
gösteren bir sözleşme yapmakta ve bu sözleşmeye göre arsa sahibi müteahhide vermeyi
taahhüt ettiği bağımsız bölümlerin arsa payları üzerine "kat irtifakı hakkı" tesis ettirerek
müteahhide devretmekte veya vekaletname vermekte, ancak kendisine verilecek bağımsız
bölümlerin arsa paylarını ise kendi uhdesinde bırakmaktadır. İnşaat tamamlandığı zaman
gerek arsa sahibi gerekse müteahhit veya alıcı durumundaki üçüncü şahıslar yapı kullanma
izin belgelerini belediyeden kendi adlarına müracaat etmek suretiyle almaktadırlar.
Müteahhitler çoğunlukla kendilerine ait bağımsız bölümleri inşaatın başlangıcında kat irtifakı
tapusu ile üçüncü şahıslara satmaktadırlar. Bazı arsa sahipleri ise arsa paylarının tamamının
kendi uhdelerinde tutmakta, müteahhide sözleşme ile verilen bölümlerin satışını tapuda
müteahhit adına kendileri yapmaktadırlar.19
Herhangi bir işlemin KDV'ne tabi olabilmesi yapılan işlemin, "teslim" veya "hizmet"
tanımına girmesi ile mümkündür. Hizmeti, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı
dışında kalan işlemler olarak tanımlayan KDVK teslimi, "bir mal üzerindeki tasarruf hakkının
malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi"
şeklinde tanımlamıştır.
Tasarruf etmek demek, sahip olunan malı satmak, devretmek veya üzerinde değişiklik
yapmak... gibi işlemleri yapmaya yetkili olmak demektir. Mal üzerindeki tasarruf yetkisi ise
sadece malike veya malik adına hareket edenlere tanınmış bir yetkidir.
Müteahhidin hukuken sahibi bulunmadığı ve sözleşme ile arsa sahibine bırakılan ve tapuda
arsa sahibi üzerinde gösterilen bağımsız bölümler üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi
olabilir mi? Tasarruf yetkisi olmadığına göre, söz konusu bu işlemi teslim saymak mümkün
olamaz. 20
Esasen arsa payı karşılığının müteahhit tarafından para olarak ödenmesi yerine bedelin inşaat
veya hizmet olarak ödenmiş olması olayın gerçek mahiyetini değiştirmemelidir. Ortada
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müteahhit yönünden bir teslim bulunmadığına göre arsa payı karşılığı inşaat yapma işinin
teslim hükümler çerçevesinde K.D.V.’ ne tabi tutulması mümkün değildir.
3-Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Müteahhidin Yaptığı İşin "Hizmet" İfası Olarak Kabul
Edilmesi Gerektiği:
Arsa karşılığında yapılan inşaat işi özel hukuk açısından, ilk bakışta bir trampa olarak
değerlendirilebilir. Gerçekten satıştan farklı olarak trampada malın karşılığı başka bir maldır.
BK'nun 232. maddesi hükmü gereğince trampada, taraflardan her biri vermeyi taahhüt ettiği
şey bakımından satıcı, kendisine verilmesi taahhüt olunan şey bakımından alıcı
durumundadır.
Bu anlamda, arsa karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin verdiği arsa payına karşılık
müteahhitten daire aldığı ve dolayısıyla yapılan işlemin özel hukuk açısından bir trampa
olduğu ileri sürülebilir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, arsa karşılığı inşaat işleri yargı
organlarınca trampa olarak değil, arsanın değerlendirilmesi olarak kabul edilmekte olup,
kararlar müstakar hale gelmiştir.
Müteahhidin yaptığı inşaat işi özel hukuk açısından istisna akdine konu teşkil eden bir
işlemdir. BK'nun 355-371. maddelerinde düzenlenmiş bulunan istisna akdi;sözleşmenin
taraflarından birisinin (iş sahibinin) vereceği ücret karşılığında, diğer taraf (müteahhidin) bir
şeyin imaline üstlendiğini gösteren bir sözleşme türüdür. Arsa karşılığı inşaat işlerinde, ücret
mukabili bir inşaat yapımı olmamasına rağmen, müteahhit yönünden yapılan sözleşmenin bir
istisna akdi olduğu açıktır. Nitekim, Yargıtay bir kararında arsa karşılığı inşaat sözleşmelerini
şu şekilde tanımlamıştır:
"Arsa payı karşılığında kat yapımında inşaatçının yüklendiği kendi gereçleriyle yapı yapma
ediminin karşılığını arsa maliki, arsanın bir bölümünün mülkiyetini geçirerek ödemektedir.
İnşaatçının yüklendiği yapı yapma ediminde ağır basan yön gereçlerin tesliminden çok
anlaşmaya uygun bir eserin yaratılması (katların yapılması)dır. Bu nedenle, bu edim eser
,sözleşmesinin belirleyici özelliklerini ve buna karşılık, arsa malikinin karşı edimi taşınmaz
satışı sözleşmesinin belirleyici özelliklerini taşımaktadır. Böyle olunca arsa payı karşılığında
kat yapımını çift tipli karma sözleşme diye nitelemek gerekir."21
I3ııraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, arsa karşılığında yapılan inşaat işleri
(müteahhit için) özel hukuk açısından "istisna akdi" hükümlerine tabi olmaktadır. KDVK
hükümleri bakımından ise, müteahhidin arsa karşılığında arsa sahibine yaptığı inşaat işi
“hizmet ifası” olarak KDV'ne tabi olmaktadır. Yapılan bağımsız bölümlerin arsa sahibine
verilmesi "teslim" değil, inşaat işi niteliğinde bir "hizmet" olduğundan, Kanunun geçici 8.
maddesindeki istisnanın uygulanması da söz konusu değildir. Yani, arsa sahibine bırakılan
konutların net alanı 150 m2'nin altında olsa bile vergiye tabi olacaktır. İşyerlerinin ise, her
halükarda K.D.V.’ne tabi olacağı açıktır. 22
Hizmet ifası olarak vergilendirilecek inşaat işinin ifa edildiği tekemmül ettiği vergilendirme
dönemi (vergiyi doğuran olay) olarak; bağımsız bölümlerin arsa sahibine hukuken veya fiilen
teslim edildiği tarihi içine alan dönemi esas almak gerekecektir. Diğer bir ifade ile, bağımsız
bölümlerin arsa sahibine bırakılan bölümlerinin yapı kullanma izninin (iskan raporu) alındığı
tarihte veya fiili kullanımın, yapı kullanma izninin alınmasından önce gerçekleşmesi halinde,
fiili kullanımın başladığı tarihte vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edilmelidir.
Arsa sahibine verilecek bağımsız bölümlerin kısım kısım arsa sahibinin kullanımına
bırakılması halinde ise, Kanunun 10/c maddesine göre vergiyi doğuran olay kısım kısım
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hizmet ifası olarak her bir bağımsız bölümün arsa sahibinin kullanımına bırakılması anında
meydana gelecektir.
Arsa karşılığı inşaat işlerinin KDV yönünden vergilendirilmesinde aşağıda belirtilen öneriler
doğrultusunda önlemler alınması ve mevzuatta değişiklikler yapılması uygun olacaktır:
- Vergi idaresinin mevcut uygulamanın dayanağını oluşturan 30 no'lu Tebliğin (D) bölümünü
yürürlükten kaldırarak, yeni bir genel tebliğ çıkar- ması ve tebliğde arsa karşılığı inşaat
işlerinde müteahhidin arsa sahibine hizmet ifa ettiği, hizmetin bedelinin ise müteahhide kalan
konut veya işyerlerinin emsal bedelleri olduğunu belirtmesi uygun olacaktır.
- Öte yandan, vergi oranlarının yüksek olması da alıcı ve satıcı arasında bir menfaat birliği
oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir menfaat ilişkisinin oluşması ise, işlemlerin vergi dışı
kalmasına yol açmaktadır. Ülkemizde gelişmiş sektörler arasında yer alan inşaat sektöründe
de, bu durum geçerlidir. Bu husus göz önüne alınarak idarenin görüş değiştirirken, inşaat
hizmetlerine ait KDV oranında belirli miktarda indirmesi uygun olacaktır. Bu şekilde düşük
orana tabi inşaat hizmetleri vergi dışı kalmayacak arsa sahibi ile müteahhit arasındaki menfaat
ilişkisi (vergi ödememe) bozulmuş olacaktır.
- Arsa karşılığında daire ya da dükkan alımından dolayı arsa sahiplerince çok büyük kazançlar
elde edildiği ve bu alanda elde edilen gelirin vergilendirilmesinde bir boşluk veya belirsizlik
bulunduğu bilinen bir gerçektir. Kentleşmenin yarattığı rantın sadece arsa sahiplerine
bırakılmaması ve bu işlemlerin kayda alınması açısından GVK' nda bir değişiklik yapılarak,
kat karşılığı inşaat işlerinden elde edilen gelir ticari ya da arızi kazanç sayılmalıdır.

KREDİ KARTLARI VE UYGULAMASI1
-IIDr. Levent DEMİRDAĞ - Mehmet BAYDEMİR
Vergi Denetmenleri
IIR KREDİ KARTI SİSTEMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
Kredi kartı uygulamasında özellik gösteren iki sözleşme göze çarpmaktadır. Bu sözleşmeler,
kartı çıkaran kurum ile ticari işletme arasında kredi kartının kabulüne ilişkin olarak yapılan
"Üye İşyeri Sözleşmesi" ve yine kartı çıkaran kurum ile müşteri arasında kredi kartı
verilmesi ve yapılacak harcamaların ticari işletmeye ödenmesine ilişkin "Kredi Kartı Üyelik
Sözleşmesi"dir.
Kredi kartı sistemine katılan taraflar arasındaki ilişkilerde geçerli olan kurallar, imzalanan
sözleşmelere göre belirlenir. Kartı çıkaran kurum ile ticari kuruluş arasında imzalanan üye
işyeri sözleşmesinden kart hamili lehine nakit ödemeksizin alışverişe ilişkin bir istem hakkı
doğar. Kart hamilinin bu istem hakkını kullanmak yönünde hareket etmesi, yani, kredi kartını
üye işyerine ödeme aracı olarak ibrazı üzerine, kredi kartı sistemi işlemeye başlar. Üye
işyerinin gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, kartla ödeme istemini kabulü ve harcama
belgesini (slip) düzenlemesi üzerine işlem tamamlanmış olmaktadır. Kendisine ibraz edilen
harcama belgesi tutarlarını ödeyen kurum, bu tutarı üyelik sözleşmesi çerçevesinde daha
sonra kart hamilinden tahsil etmektedir. Eğer kredi kartı kurumu borcunu yerine getirmezse,
üye işyeri edimini yerine getirdiğinden, hamile başvurabilecektir. Bu nedenle işyeri ve kurum
arasındaki ilişki "ifa uğruna edim" olarak nitelendirilmektedir.
Kredi kartı uygulamasında bu iki sözleşme, dışında ayrıca, kart hamili ile üye işyeri arasında
yapılan alışveriş çerçevesinde düzenlenen sözleşmeler de söz konusu olmaktadır. Ancak, bu
sözleşmeler, üye işyerinin sunduğu edime göre satım hizmet ya da kira sözleşmesi gibi
Borçlar Yasası'nda düzenlenmiş sözleşme tiplerinden biri olarak ortaya çıkar. (Kredi kartı
hamili ile üye işyeri arasındaki ilişki, kredi kartı kurum ile hamil ve işyerinin ilişkileri
sonucunda biçimlenmekte olup, dolaylı bir nitelik göstermektedir.)
Aşağıda üye işyeri sözleşmesi ve Kredi Kartı Üyelik sözleşmesine ilişkin açıklamalarda
bulunulmuştur.
A- ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ
Üye işyeri sözleşmesi, ticari işletmenin kurum tarafından belirlenecek kişilerin yapacağı
alışverişlerde nakit istemekten vazgeçip kredi kartını kabul etmek ve kredi kartı kurumunun
ise, kart verdiği kişiler tarafından . yapılacak alışveriş bedellerini ödemekle yükümlü olduğu
tam iki taraflı bir sözleşme olarak tanımlanabilir.
Kredi kartının kullanılması, kart hamilinin isteğine bağlıdır ve hamil istemediği sürece kartı
kullanmak zorunda değildir. Ayrıca, müşterinin borcu için üçüncü bir kişinin kredi kartını
ibraz ederek ödeme yapması üye işyeri tarafından geri çevrilemez.
Ticari işletmenin kredi kartını kabul etmesi, yalnızca "alışveriş" durumunda olanaklıdır.
Alışveriş olmaksızın, örneğin nakit gereksinimini karşılamak amacıyla, kredi kartının üye
işyerine ibrazı söz konusu olamaz ve böyle bir durumda üye işyerinin bu istemi kabul
etmemesi sözleşmeye aykırılık oluşturmayacağı gibi, tersine, kartla alışveriş yapılmaksızın
Bu yazı 40. sayıda yayınlanan “Kredi Kartları ve Uygulaması” başlıklı yazının devamıdır. Birinci bölümde
kredi kartı sistemleri (a-İki taraflı sistem b-üç taraflı sistem c-karma sistem) yayınlanmıştı.
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nakit çekme olanağı tanınması, üye işyeri sözleşmesinin çiğnenmesi niteliğindedir. Ayrıca,
limiti aşan tutardaki alışverişlerde birden fazla harcama belgesi (provizyon almamak için)
düzenlenmesi ve alışveriş bedelinin taksitlere bölünmesi durumlarında, kredi kartı bizzat
hamil tarafından hukuka aykırı olarak kullanılmış olur. (Bu tür hukuka aykırı kullanışların
ortak özelliği, eylemin gerçekleşmesinde üye işyerinin de rolünün olmasıdır.)
Bilindiği üzere, Bankalar Arası Kart Merkezi A.Ş. işyeri gruplarına göre classic ve gold
kartlarda uygulanacak ortak provizyon limitlerini belirlemektedir.
Söz konusu limitleri aşan alışverişlerde üye işyerinin ilgili bankadan provizyon (otorizasyon)
alması gerekmektedir.2
Alışveriş bedeli kredi kartına da taksit yapılabilmektedir. Yani, üye işyeri ilk taksidi POS
makinesinden kredi kartını geçirerek tahsil etmekte, kalan taksitleri imprinter aygıtından
(mekanik) geçirerek izleyen ayların aynı gününün tarihleri atılarak kart hamiline
imzalatmaktadır. Söz konusu tarihler geldiğinde harcama belgeleri bankaya ibraz edilerek
tahsili sağlanmaktadır.3
Daha önce de belirtildiği üzere, üye işyeri sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen bir
sözleşme özelliği göstermektedir. Bunun sonucu olarak da, kredi kartı kurumu ile ticari
işletme birbirine karşı ileri sürebilecekleri hak ve borçlara sahiptirler. Kredi kartı kurumunun
yükümlülükleri, harcama belgesi tutarlarını ödemek ve sistemin işleyişi ile ilgili araç ve
gereçleri sağlamak, ticari işletmenin yükümlülükleri ise, kredi kartını kabul ve gerekli
kontrolleri yapmaktır.
Kredi kartı kurumunun sistemin işleyişi ile ilgili üye işyerine vereceği araç gereçler POS
terminali (imprinter aygıtı), harcama belgesi formları ve vitrine asılacak amblemlerdir.
Hizmet niteliği ve güvenliği arttırıcı özelliği ile işyerlerinde kartlı işlemlerde provizyon ve
işlem kaydı yaratma amacı taşıyan Satış Noktaları Terminalleri (POS), 1996 yılı itibariyle
büyük ölçüde, imprinter adı verilen manuel aygıtların yerini almıştır. 1995 yılı ile
karşılaştırıldığında IS terminali sayısı % 40'lık bir artış 35.056 adete ulaşmıştır.
Yıllar itibariyle Satış Noktası Terminali (POS) sayısı aşağıdaki gibidir.
Yıllar

Satış Noktası Terminali (POS) Sayısı

1991

1.623

1992

5.315

1993

10.668

1994

16.135

1995

24.951

1996

35.056

Ancak, yukarıda belirtilen POS terminali sayısı üye işyeri sayısını göstermektedir. Diğer
deyimle, bir işyerinde ya da şubelerinde birden çok POS terminali bulunabileceğinden üye
işyeri sayısı çok daha az olacaktır. Ayrıca, aynı işyerinde birden çok bankanın POS
Provizyon alınmadan yapılan satışta, alıcı borcunu ödemediği durumda banka sorumlu olmamaktadır. Yani tüm
risk satıcı işyeri üstlenmiş olmaktadır.
3
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kurum yetkililerinde de benzer açıklamada bulunanlara rastlanılmıştır.
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terminalinin de bulunabileceğini de belirtebiliriz. Örneğin, Migros Mağazalarında üye işyeri
sayısı mağaza sayısı olduğu halde, bir mağazada (işyerinde) birden çok (10-20) POS terminali
ve bankanın POS terminali bulunabilmektedir.
Bankalarca üye işyeri arasında düzenlenen "Üye İşyeri Sözleşmeleri" genellikle bir nüsha
(bazı bankalar iki nüsha) olarak düzenlenmekte olup geçerlilik süresi BİR YIL olarak
belirlenmektedir. Üye işyeri, sözleşme süresi sona ermeden en az bir ay önce bankaya yazılı
ihbarda bulunarak ya da sözleşme koşullarından bir ya da bir kaçına uyulmadığı takdirde en ar
bir ay önceden yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir. Üye işyeri
sözleşmeyi bu suretle fesh etmediği takdirde sözleşmeye aynı koşullarla kendiliğinden birer
yıllık sürelerle uzamış olur. (Bu kural hemen tüm bankaların üye işyeri sözleşmelerinde
bulunmaktadır.)
Damga Vergisi Yasası'na ekli (1) sayılı tabloda, vergi kapsaınına giren kağıtlar, oransal ya da
maktu olarak tabi tutulacakları vergi ile birlikte gösterilmiştir.
Sözleşme, bağıtların yazılı biçimidir. Yazılı biçimde yapılan sözleşmeler, ister yasal
zorunluluktan, isterse, tarafların isteği ile yapılmış olsun damga vergisinin konusuna girer.
Damga Vergisine tabi kağıt, birden fazla nüsha olarak düzenlendiğinde, genel ilke, her
nüshanın ayrı ayrı aynı miktar ve oranda vergiye tabi tutulmasıdır. Örneğin, üye işyeri
sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenirse, her iki nüshadan da aynı tutarda vergi alınması
gerekmektedir.
Öte yandan, sözleşmelerin sürelerinin uzatıldığı durumlarda, sözleşmenin içerdiği
meblağın tekrar dikkate alınması suretiyle vergilendirme yapılacağı ve bu vergilendirmede de
aynı tutar ya da oranın dikkate alınacağı Damga Vergisi Yasası'nın 14'üncü maddesiyle
düzenleme altına alınmış bulunmaktadır.
Buna göre, üye işyeri sözleşmeleri 1 yıllık süre sonunda fesh edilmeyerek aynı koşullarla
kendiliğinden birer yıllık sürelerle uzatıldığında, uzama tarihinde aynı miktar ve oranda
Damga Vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Kredi kartı uygulamasında kartı çıkaran kurum ile kart hamili arasındaki hukuksal ilişkiler,
kredi kartı sözleşmesinde düzenlenmektedir. Bu sözleşme, genellikle, kredi kartının sağladığı
olanaklardan yararlanmak isteyen kişinin, basılı başvuru formunu doldurarak kuruma yaptığı
kart isteminin kabul edilmesi üzerine yapılmaktadır.
Üyelik sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, kartı çıkaran kurum ile kart hamili arasında
taraflardan her birinin tek başına feshe yetkili olduğu sürekli bir borç ilişkisi doğmuş olur.
Bu ilişkide, kartı çıkaran kurum, sözleşme yaptığı kişiye verdiği kredi kartıyla nakit
ödemeksizin alışveriş olanağı sağlamayı, diğer bir deyişle bir iş görmeyi yükümlenmektedir.
Kurum, bu yükümlenme çerçevesinde, müşteri adına kredi kartı düzenlemek ve bu kartla
yapılacak harcama tutarlarını üye işyerine ödemekle yükümlüdür. Buna karşılık, kart hamili,
kendine kredi kartı verilmesi ve yaptığı alışveriş bedellerinin ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan
masrafları, kartı çıkaran kuruma ödemek zorundadır.
Buna göre, kredi kartı üyelik sözleşmesi, kredi kartı kurumunun diğer tarafa kartla nakit
ödemeksizin alışveriş olanağı sağlamak ve kart hamilinin de bu işin görülmesinden doğan
masrafları kuruma ödemekle yükümlü olduğu her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
Kartı çıkaran kurumun nakit ödemeksizin alışveriş olanağı sağlayacağı ticari işletmeler, daha
önce sisteme katılmış olan ve daha sonra sisteme katılacak işletmelerle sınırlıdır. Ancak,
kurum varolan üye işyeri sayısını arttırmakla yükümlü değildir.

Üyelik sözleşmesine göre, kartı çıkaran kurumun sunduğu edimin karşılığı olarak kart hamili,
kuruma yıllık ödenti ya da kart yenileme bedeli adı altında bir ücret ödemektedir. Kart hamili
bunun dışında herhangi bir bedel ödemek zorunda değildir; ancak kredi kartıyla nakit
çekilmesi durumunda, kartı çıkaran kurum "nakit çekme ücreti" ve "faiz" adı altında çekilen
paraya göre belirlenen tutar istenmektedir.
Kartı çıkaran kurum tarafından belirlenen yıllık ödenti tutarı, her yıl yeniden belirlenir. Kartı
kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın hamil, bu bedeli kuruma ödemekle yükümlüdür.
Ancak, sözleşme bir yıl süreli olarak yapıldığından kart hamili ikinci yıl yeniden kredi kartı
almak istemiyorsa, bu durumu kuruma bildirerek yıllık ödentiden kurtulabilmektedir.
Kredi kartı üyelik sözleşmeleri de tıpkı üye işyeri sözleşmeleri gibi, her yıl sözleşme
(hükümleri) feshedilmeyerek süreleri BİR YILLIĞINA yeniden uzatıldığının kabulü
gerekecektir.
Damga Vergisiyle ilgili olarak üye işyeri sözleşmeleri için yaptığımız açıklamalar, kredi kartı
üyelik sözleşmeleri içinde geçerlidir. Diğer bir deyimle süresi uzatılan kredi kartı üyelik
sözleşmeleri de aynı miktar ve oranda (ayrıca birden fazla nüsha olarak düzenlenmişse her
bir nüsha) damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Kredi kartı üyelik sözleşmelerinde kartın geçerlilik süresine ilişkin düzenlemeler bulunmakta
olup, kredi kartı üyelik sözleşmesinin süresine ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır.
Kredi kartı üyelik sözleşmelerinde, kartın geçerlilik süresine ilişkin genellikle aşağıdaki gibi
açıklamalar bulunmaktadır.
"Kredi kartları, hiçbir şekilde üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra
kullanılamaz. Üzerinde son kullanım günü, gün olarak belirtilmeyip yalnız ay ve yıl olarak
yazılı olan kart, belirtilen ayın son gününe kadar (son gün dahil) geçerlidir. Banka uygun
gördüğü takdirde, işbu sözleşme koşullarına göre, üyenin ve/veya ek kart hamilinin kredi
kartını yenileyebilir. İlk verilişte ve/veya yenileme halinde kredi kartının kullanma süresini
belirleme hakkı Bankaya aittir"
(Ancak, banka tarafından yeni kart verilip verilmemesine bakılmaksızın HER YIL kart
sahibinden (müşteriden) "yıllık ödenti" (kart yenilemesi durumunda ise kart yenileme
bedeli) adı altında bir ücret alındığından kredi kartı üyelik sözleşmesinin BİR YILLIK
yapıldığının kabulü gerekmektedir.
Kart hamilinin üyelik sözleşmesinden doğan diğer yükümlülüğü, kredi kartıyla yaptığı
harcama tutarlarını kartı çıkaran kuruma ödemektir. Hamil, harcama belgesini imzalamak
suretiyle yaptığı alışveriş bedelinin üye işyerine ödemesi konusunda kartı çıkaran kuruma
üyelik sözleşmesine uygun bir ödeme talimatı vermiş olur. Bu ödemenin üye işyerine yapılmasından sonra kurum müşterisine bir hesap belgesi göndererek belirtilen süre içinde ödeme
isteminde bulunur ve hamil de bu borcu kuruma ödemek suretiyle söz konusu yükümlülüğünü
yerine getirir.
Ayrıca, kart hamiline taksitle ödeme olanağının tanındığı durumlarda, hamilin bu yolu
yeğlemesi durumunda, sözleşmede belirtilen faiz oranına göre ödemenin yapılması gerekir.
Harcama belgesi tutarının vadesinde ödenmemesi durumunda ise, kart hamili temerrüde
düşeceğinden, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüt faizi ödemekle yükümlü
olacaktır. (Temerrüt faizi sözleşmede belirlenmemişse, yasal temerrüt oranı geçerli olur.)

Uygulamada, kredi kartları, kartı çıkaran kuruluşun bulunduğu ülkeye göre yerli ve yabancı
kredi kartları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Ülkemizde finans hizmetlerinin vergilendirilmesi yönünden, Katma Değer Vergisi ve Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi olmak üzere iki dolaylı vergi bulunmaktadır.
Gider Vergileri Yasası'nın 28'inci maddesine göre, banka ve sigorta şirketlerinin Finansal
Kiralama Yasası'na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun
yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne ait altında olursa olsun
nakden ya da hesaben aldıkları paralar BSMV'ye tabi bulunmaktadır. (Bilindiği üzere KDV
Yasası'nın 17/4-e maddesi ile BSMV kapsamına giren işlemler KDV'den istisna edilmiştir.
Dolayısıyla, yerli kredi kartı çıkaran banka ve sigorta şirketlerinin, kredi kartı nedeniyle
alıcı bulma, alıcının yaptığı alışveriş tutarlarını ödeme gibi hizmetler karşılığında,
alışveriş bedelleri üzerinden aldıkları komisyonlar BSMV' ne tabi bulunmaktadır.
Yabancı kredi kartı kuruluşları, Türkiye'deki çalışmalarını Türkiye'de yerleşik temsilcileri
aracılığıyla sürdürmektedir. Kullanıcılara kredi kartlarının verilmesi, bedellerin ödenmesi
işlemleri bu temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Kredi kartı çıkaran yabancı kuruluşların yasal ve iş merkezleri Türkiye'de
bulunmadığından, bu kuruluşların kartı kabul eden işyerlerinden aldıkları komisyonlar
BSMV'ne tabi değildir. Söz konusu komisyonlar K.D.V. 'ne tabi bulunmaktadır.
Ancak yabancı kuruluşların Türkiye'de K.D.V. yükümlülüğü bulunmadığından, komisyon
bedelleri üzerinden hesaplanacak K.D.V. nin bu kuruluşların Türkiye temsilcileri ya da yoksa
anlaşmalı işyerleri tarafından sorumlu sıfatıyla (2 nolu K.D.V. Beyannamesi ile) ödenmesi
gerekmektedir.
Yabancı kuruluşların, Türkiye'de yerleşik (tam yükümlü) olması durumunda ise
yapılan hizmetler nedeniyle aldıkları haralar BSMV' ne tabi, K.D.V. 'den istisna
olacaktır.
Bilindiği üzere, kredi kartıyla ATM' lerden (ya da Bankadan) nakitte çekilebilmektedir. Kart
hamillerinin nakit çekmeleri, bankaya “Nakit Çekme Faizi” (ayrıca ücret) adı altında
ödemede bulunma yükümlülüğünü doğurmaktadır.
İşte, söz konusu faiz üzerinden banka, BSMV' den başka Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
(KKDF) da kesmektedir. Diğer bir deyimle, kredi kartıyla nakit çekilmesi durumunda, kart
hamili ödediği faiz üzerinden % 10 oranında KKDF ve % 5 oranında BSMV ödeyecektir.
(Çünkü kredi kartıyla nakit çekilmesi, çekilen tutarın tüketici kredisi olarak nitelenmesi
sonucunu doğurmaktadır.)
Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kart hamilinin kredi kartıyla nakit çekilmesinde taraf
yalnızca Banka olmakta, üye işyerleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ancak,
Banka tarafından müşterisine göndermiş olduğu aylık extralarda kartla yapılan tüm işlemler,
işlem işlem gösterilmektedir.
IV- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kredi kartı uygulamasına hukuksal açıdan bakıldığında, kredi kartı ve harcama belgesi
kavramları ile kredi kartının kullanılması ve ticari işletmeler tarafından kabul edilmesine
ilişkin hükümler taşıyan sözleşmeler dikkati çekmektedir.
Kredi kartı nakit ödeme yapmaksızın harcama olanağı sağlarken, harcama belgesi, üye
işyerinde yapılan alışverişte kredi kartının kullanıldığını kanıtlamaya ve alacağın tahsiline
yaramaktadır. Buna karşılık, kartı çıkaran kurum ile müşteri ve kartı çıkaran kurum da ticari

işletme arasında imzalanan sözleşmeler, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını
düzenlemektedir.
Kredi kartı sistemine dahil olan taraflar, yani kart hamili, üye işyeri ve kredi kartını çıkaran
kurum yönünden kredi kartının yararı yanı sıra sakıncaları da bulunsa, sistem kabul
gördüğünden sistemin olumlu yönünün ağır bastığı açıktır.
Kredi kartları, sisteme katılan tarafların sayısına göre; iki taraflı, üç taraflı ve karma sistem
olmak üzere üç kümede toplanabilir. Ancak, en yaygın olan bankalar tarafından çıkarılan ve
üç taraflı sistem olarak adlandırılan kredi kartı sistemidir.
Gerçek anlamda kredi kartı sistemi, üç taraflı sistem olmaktadır. Üç taraflı sistemde kredi
kartını çıkaran ticari işletmenin kendisi değil, bu konuda özel olarak kuruluş kredi kartı
ortaklıkları ya da bankalardır. Ülkemizde Banka olmayan tek kredi kartı kuruluşu
Anadolu Kredi Kartı Turizm ve Tic. A.Ş.dir.
Kredi kartı uygulamasında (üç taraflı sistemde) sistemin temelini oluşturan iki sözleşme
bulunmaktadır. Bu sözleşmeler, kartı. çıkaran kurum ile ticari işletme arasında düzenlenen
"üye işyeri sözleşmesi" ve kartı çıkaran kurum ile arasında düzenlenen "kredi kartı üyelik
sözleşmesi"dir. Anılan sözleşmeler, Damga Vergisi Yasasına ekli (1) sayılı Tablonun
Akitlerle İlgili Kağıtlar bölümünde sözleşmelerin (mukavelenamelerin) belli parayı
içerenlerin binde G oranında, belli parayı içermeyenlerin ise 254.700.- TL ( 1.1.1997 tarihi
itibariyle) olarak ödenmesi hükmü uyarınca, her nüshanın ayrı ayrı aynı tutar ve oranda
Damga Vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, anılan sözleşmeler 1 yıllık
sürenin (genellikle bir yıllık yapılıyor) sonunda sözleşme uzatıldığında da aynı tutar ve
oranda yeniden Damga Vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Üye işyerleri, alışverişte kredi kartı ödemesi kabul ettiklerinde, yapılan tahsilatın ödeme
kaydedici cihaz fişinde ya da faturada kredi kartıyla ödeme (tahsilat) yapıldığını
gösterir açıklamanın bulunması ZORUNLULUĞU getirilmelidir. Böylece normal
tahsilatlarla kredi kartı tahsilatlarının karışması engellenmiş olur. Ayrıca, satış olmaksızın
kredi kartı çekilmesi sonucu üye işyeri kasasından nakit çekilmesini de bu uygulama bir
ölçüde zorlaştıracaktır.
Son olarak, kullanımı her geçen gün yaygınlaşan kredi kartlarının, yanlış ve hukuk dışı
kullanımı tek tek giderildikçe, hem kişilere ve kurumlara hem de ülke ekonomisine daha
büyük yarar sağlayacağı bilinmelidir.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
ÇEKER, Mustafa : Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka
Aykırı Kullanımı, Ankara 1997
TEOMAN, Ömer: Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması , Güncelleştirilmiş 2. Baskı,
İstanbul 1996.

MALİYE BAKANLIĞININ MEVZUATA DAYANMAYAN
UYGULAMALARI
Eşref SUMER
Yeminli Mali Müşavir
TÜRMOB tarafından organize edilen XVI. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ 11-12-13
Eylül 1997 günlerinde çalışmalarını başarı ile sürdürerek tamamlamıştır.
Program içerisinde Tebliğlerini sunan bir çok Konuşmacı, Maliye Bakanlığının, mevzuattan
kaynaklanan VESAYET' inden söz etmişlerdir. Bu hususun aksini savunmak maalesef
mümkün değildir. Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan vesayet uygulamalarına ilaveten gayri
kanuni uygulamaları da bulunmaktadır. Hiç bir hukuki dayanağı olmayan Bakanlık
uygulamaları ile mesleğimiz, meslek mensuplarımız baskı altında tutulmak- tadır. Sağlık
Bakanlığının Tıp Doktorları, Adalet Bakanlığının Avukatlar ve diğer meslek mensuplarının
ilgili bulundukları Bakanlıklardan hiç bir müdahale görmemelerine karşılık, mesleğimiz
Bakanlığın kanuni veya gayri kanuni müdahaleleri altında tutulmaktadır. Asıl üzücü olan hiç
bir mevzuata müstenit olmadan hukuka aykırı uygulamaların sürdürülmesidir.
1. 3568 sayılı kanunda Yeminli Mali Müşavirlerin mühür kullanacakları hususunda bir hüküm
yoktur. Bu husus Yönetmelikte söz konusu olmuştur.
2. 3568 sayılı Meslek Kanunumuz yürürlüğe girdikten sonra Maliye Bakanlığı, 03.01.1990
tarihli 20391 sayılı Resmi Gazete' de Meslek Men- suplarının Çalışma Usul ve Esasları
Hakkındaki Yönetmeliği'ni yayınlamıştır. Yönetmeliğin (40)' ıncı maddesinde: ".. Mühürler,
çalışma izni alan Yeminli Mali Müşavirlere Geçici Kurul tarafından verilir." denilmektedir.
Buna mukabil Mühürler, çalışma izni alan Yeminli Mali Müşavirlere Bakanlık tarafından
verilmiştir.
Sonradan 11.06.1990 tarihli 20545 sayılı Resmi Gazete' de Odalar Birliği Yönetmeliği
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin (9)'uncu maddesinde : "... Mühür ve
Ruhsatname ücretleri, mühür ve Ruhsatname hak sahiplerine verilmeden önce (Odalar
Birliği'nce) tahsil edilir." hükmü vazedilmiştir.
4. Aynı Yönetmeliğin (23)'üncü maddesinde Birlik Yönetim Kurulunun görevleri
sıralanırken, (h) fıkrası ile : "h- Mesleki Ruhsatları ve Yeminli Mali Müşavirlik Mühürlerini
vermek," yükümlülüğü Odalar Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu'na verilmişken, hiç bir
kanuni ve hukuki dayanağı olmadan, gayri kanuni bir tutumla Maliye Bakanlığına
verilmesinde ısrar edilmektedir.
.
5. Bakan adına imzalanmış B.07.0Gel.0.32/3226-810 sayılı tarihsiz olarak Ankara Altıncı
İdare Mahkemesine gönderilen yazıda: "Yeminli Mali Müşavirlik Mühürlerinin Bakanlığımız
tarafından ilgiliye teslimi sadece şekli bir olaydır. Mühürlerin bedelleri (...) Odalar Birliği
tarafından tahsil edilmekte ve bu kuruluşun gelirleri arasında yer almaktadır. 11.06.1990
tarihli Yönetmeliğin (23/h) maddesindeki MÜHÜR VERMEK ibaresinin, mühür paralarının
tahsil edilmesine yönelik olduğu şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir (...)" şeklindeki
ifadenin ciddiyetinin derecesinin düşünülmesi gerekmekte değil midir? (MÜHÜR VERMEK)
ifadesi, parasının alınması şeklinde anlaşılması gerekmekteymiş. Bakan adına imzalanmış
yazıdaki bu ifadenin gayri ciddi durumuna üzülmemek mümkün değildir. (MÜHÜRÜ
VERMEK) ifadesini, parasını almak şeklinde anlamayanları "anlayışsız" bir duruma
sokmaya, Bakan adına imza atanların hakları var mıdır?

6. Yukarıda bahis konusu edilen, Ankara Altıncı İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilen
tarihsiz yazının son kısımlarında: "Öte yandan , 11.06.1990 tarihli Yönetmeliğin 23/h
bendinde yer alan ibarenin bir takım tartışmalara sebep olması nedeniyle, bu bent
Bakanlılığımızca en kısa zamanda değiştirilecektir." gibi bir ifade de mevcuttur. Bu ifade ne
anlama gelmektedir.? Ben bu güne kadar kanunsuz uygulamayı sürdürüyorsam da, en kısa
zamanda değiştireceğim demek değil midir? Bu ifade kanunsuz Uygulamanın ikrarı anlamına
gelmiyor mu? Bu ifadeler resmi bir ağza yakışır durumda mıdır? Bakan adına imzalanmış
yazılardaki bu gayri- ciddi ifadelere üzülmemek mümkün değildir.
(MÜHÜR VERMEK) ifadesinden, parasını almak şeklinde bir anlam çıkaran olabiliyorsa,
bana özür dilemek düşer.
7. Bakanlığın bu tutumu Yargı Kararları ile devamlı olarak iptal edilmekte olmasına rağmen
uygulama devam etmektedir. Bu yanlış, hatalı ve gayri kanuni uygulamanın devam
ettirilmesini ayrıca bir çok yargı kararına mukabil, devam ettirilmesini anlamak mümkün
değildir. Bakanlığın değiştirilmesini düşündüğü husus için nasıl oluyor da, gayri kanuni
olarak uygulama devam ediyor? Veya madde hükmü değiştirilecekse, niçin hiç bir işlem
yapılmıyor? Kaldı ki, gene Bakanlığın önerileri ile müstakil olarak çalışmak üzere bir kurul
oluşturulmuşsa, buna baskıyı arttırıcı hükümler uygulanması söz konusu olmamalıdır.
Yönetmelik hükmü yerinde kalmalı: Bakanlık, tutumunu mevzuata uyulacak şekle
getirmelidir.

MUHASEBEDE SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE
Hulusi ÖZOCAK
İ.S.M.M.M.O. Çevre Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. İ. Melih BAŞ
İ.S.M.M.M.O. Çevre Komisyonu Üyesi
Bilindiği gibi 13.06.1989 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yeni bir aşamaya giren
muhasebe mesleğine 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bu
düzenleme ile bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve
işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi,
mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edebilirlik
niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin
kolaylaştırılması amaçlandırılmıştır.
MUHASEBEDE SOSYAL SORUMLULUK
Bir işletmenin faaliyet ve sonuçları ile doğrudan ilgili olan kesim sadece o işletmenin sahip
veya ortakları değil aynı zamanda o işletme ile ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran
kuruluşlar veya toplum bireyleri, kredi, finans ve yatırım kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve
kuruluşları işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir
bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı
ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanan mali
tablolardır.
Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan
ilgililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir
nitelikte olmasıdır. Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının
yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi yada grupların
değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun,
tarafsız ve dürüst davranılması gerekir ki o da, bu düzenlemede muhasebenin temel
kavramlarından ilki olarak (Sosyal Sorumluluk Kavramı) yerini almıştır.
İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK
Bir işletmenin en önemli amacı nedir sorusuna herhalde tek yanıt "kâr etmektir" olurdu düne
kadar. Ancak günümüzde bilinçli toplumlarda topluma hizmet amacını gözetmeksizin sadece
kâr amacına yönelen işletmelerin başarı şansı son derece düşüktür. Varlıklarını sürdürmek
isteyen işletmelerin toplumun istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olması, çevreyi koruması
vazgeçilmez bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler her türlü kaynağını temin
ettiği doğal çevreden faydalanırken bunun yanında bir takım önlemlerle doğal çevreyi ve
ekolojik dengeyi korumaları da sosyal sorumlulukları açısından önemlidir.
İşletmelerin bir çok sosyal sorumlulukları vardır. Bunlar sosyal sorumluluk sınırlarını,
kapsamını ve konularını oluşturmaktadır. Bunlardan bazıları; tüketicinin korunması, istihdam
olanakları, çevrenin korunmasıdır.
İşletmelerin tüketicilere karşı sorumlulukları kısa dönemde maliyeti yüksek gibi gözükecek
ancak uzun dönemde pazar etkinliğini sağlayacak ve onun satış artırma çabalarına destek
olacak bir sosyal sorumluluk konusu sayılabilecektir. Günümüzde artan nüfusun yanında

teknolojik gelişmelerin ve otomasyonun da işsizlik sorununu gündeme getirdiği ve sadece
gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş toplumlarda da istihdam güvenliğinin tehlikeye
girdiği görülmektedir. Nüfus artışı yüksek olan ülkelerde bu tehlike daha büyük olmaktadır.
Bu sosyal sorumluluk alanında, işletmenin topluma istihdam olanakları sağlayarak işsizlik
sorununun çözümüne yardımcı olması beklenmektedir.
İşletmeler çevresel bozulma ve kirlenmenin önüne geçerek her türlü tedbiri bir sosyal
sorumluluk gereği olarak almalıdırlar. Kuşkusuz bu tedbirler için yapılacak harcamalar
işletmeler için büyük bir maliyet oluşturarak işletmenin rekabet gücünü zayıflatsa da buna
rağmen bir örnek vermek gerekirse hava kirlenmesinin potansiyel zararı hesaba katılınca, bu
harcamaların anlamlılığı ortaya çıkacaktır.
SOSYAL SORUMLULUK MUHASEBESİ
Sosyal sorumluluk muhasebesi şu şekilde tanımlanmaktadır. Bilgileri kullanan kesimi
bilgilendirmek veya etkilemek için, bilginin hem nitelik hem nicelik olarak organizasyonlar
tarafından gönüllü açıklanmasıdır. Nicelik açıklamalar finansal veya finansal olmayan
biçimlerde açıklanabilir. Sosyal sorumluluk muhasebesi genellikle özel sektör işletmelerinde
uygulanmakta ve geniş bilgi çeşitliliği gerektirmektedir. Bilgilerin çoğu karakter itibariyle
finansal olmayan bilgi şeklindedir. Hissedarlar, kredi ve- renler, işletmede çalışanlar,
müşteriler ve kamuoyu bu bilgilerle ilgilenmektedir. Sosyal sorumluluk muhasebesi ilk
başlangıçta hisse senetleri sahiplerine sunulan yıllık raporlarda kısmi olarak yerini almış,
nitelik olarak ve parasal olmayan terimlerle az miktarda verinin açıklanması şeklinde ortaya
çıkmıştır.
Sosyal sorumluluk muhasebesi konusunda ilk yayınlanmış belgesel analiz Ernest ve Ernest
(1972-1978) tarafından yapılmıştır. Bu analiz şirket yıllık raporlarının incelenmesi
şeklindedir. 1971-1977 yılları ile ilgili faaliyet raporları 1972'den 1978'e kadar yıllık olarak
incelenerek analiz edilmiştir. Bu analizde sosyal sorumluluk verileri ile hisse senetleri fiyat
hareketleri arasında ilişki araştırılmıştır.
ÇEVRE SORUNLARINA SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN BAKIŞ
İşletmelerin meydana getirdiği çevre sorunlarına tepki olarak geliştirilen temel
nıekanizmalardan biri de sosyal sorumluluklarla ilgili çalışmalardır. İşletmeler çevreye karşı
olan sorumluluklarına ilaveten gün geçtikçe yerel kuruluşlardan, çevreci kuruluşlardan,
tüketici kuruluşlarından güçlü bir baskıya maruz kalmaktadırlar.
Bugün dünyamız gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakabilme
çabasındadır. Bu çabalar çevre sorunlarının sosyal sorumluluk açısından ele alınması sürecini
hızlandırmıştır. İşletmeler yaptıkları faaliyetlerinde kendi çıkarları yanında bir bütün olarak
toplumun çıkarlarını da korumak zorundadırlar. Sorumluluğa dayanan bir üretimin doğuracağı
olumsuz sonuçların önlenebilmesi için, sosyal problemlerin çözümü ve sosyal faydanın
sağlanması gibi hususlarda, mümkün olan her şeyi yapmaya işaret eden sosyal sorumluluk
kavramı, özellikle işletmelerin yön verenleri tarafından en iyi şekilde ele alınmalıdır.
İşletmeler faaliyetlerinin toplumsal etkisiyle ilgili iç ve dış bilgileri rapor haline getiren sosyal
sorumluluk muhasebesi ve uygulamalarından, raporlarından yararlanarak sosyal sorumlulukla
ilgili faaliyetlerini değerlendirebilirler. Kısacası faaliyetlerini çevreyi koruma açısından
düzenleme yoluna gitme, işletmelerin hukuki zorunluluğu olmasa da sosyal sorumlulukları
içersinde yer almalıdır.
Son yıllarda işletmelerin yıllık faaliyet raporlarında ve mali tablolarında çevresel kalite
maliyetlerinin gösterilmesi önem kazanmıştır. Bu gelişme sonucunda "Çevre Muhasebesi"
şeklinde bir bilim dalı doğmuştur.

Sonuç olarak biraz önce yukarda belirtilen; gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve yaşanabilir
bir dünya bırakabilme çabalarına işletmeler kalite kavramı uygulamasında nasıl ki "sıfır hata"
(zero defect) hedeflemekte iseler aynı yaklaşımı çevre kalitesi açısından da benimsemelidirler.
Eş- deyişle "sıfır kirlilik hedefi" önce işletme bazında, sonra sektör bazında ve giderek ulusal
düzeyde bir politika olarak benimsenmelidir.

KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI VE BUNUN SONUÇLARI
Mehmet CAN1
SMMM
I - GİRİŞ:
Gerek yazılı, gerekse sözlü medyada "Kayıt Dışı" ekonomi tüm boyutları ile ele alınmaktadır.
Yapılan değerlendirmelerde kayıt dışı ekonominin % 50'li rakamlara ulaştığı ifade
edilmektedir. Kayıt dışı ekonominin bu boyuta ulaşması, tüm kurum ve kuruluşlarımızı
etkilemektedir. Kayıt dışı ekonomi veya "Kaçak Sigortalı Çalıştırılması" ise Sosyal Sigortalar
Kurumunu etkilemekte, Kurumun tüm aktüaryal dengelerini bozmaktadır.
Bilindiği gibi 506 sayılı S.S.K. 6 ncı maddesi sigortalının “Hizmet Akdi” ile çalışmasını
müteakip kendiliğinden sigortalı sayılacağını, bu nedenle sigortalı hak ve yükümlülüklerinden
kaçınamayacağını,
Aynı Yasanın 5 inci maddesinde ise işçilerin işlerini yaptıkları yerlerin işyeri sayılacağı ifade
edilmektedir.
Bu iki ifadeden ortaya çıkan müşterek sonuç;
- Kaçak işçi,
- Kaçak işyeri,
tabirleri bu iki maddeye muhalefet durumlarını kasdetmektedir.
Kaçak işçi ve işyeri sayılarındaki verileri daha iyi anlamak için bazı tabloların incelenmesinde
yarar görülmektedir.
506 sayılı S.S.K' nın 8. maddesine uygun olarak bildirilmiş işyerlerinin sayısal durumu
aşağıdaki tablodaki gibi bulunmaktadır.
TABLO 1- MUHTELİF YILLARDA İŞYERİ SAYILARI
YILLAR

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

1987

20.278

367.174

387.452

1988

22.516

429.146

451.862

1989

24.075

450.243

474.318

1990

24.154

490.296

514.390

1991

25.345

510.753

536.098

1992

25.369

533.815

559.184

1993

25.473

584.656

610.129

1994

26.809

664.214

691.023

1995

25.461

698.966

724.427

1996

24.773

734.569

759.342
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Tablo ( 1 ) deki verileri yorumlayacak olursak, karşımıza ilginç veriler çıkmaktadır. Kamu
kesimi işyerleri 1994 yılında bir sıçrama yapmasına mukabil, bu yıldan sonra tedrici olarak
gerilemeye başlamıştır.
Özel sektör işyerleri ise dengeli olarak artmaya başlamıştır. Bunun nedenlerine geçmeden
önce aynı yıllarda işyerlerinde çalışan işçi sayılarını da bilmekte yarar bulunmaktadır.
TABLO 2- MUHTELİF YILLARDA SİGORTALI SAYILARI
KAMU

ÖZEL

TOPLAM

KADIN

1987

813.704

2.065.221

2.878.925

260.700

2.818.225

1988

886.155

2.253.916

3.140.071

303.919

2.836.152

1989

963.006

2.308.007

3.271.013

328.500

2.942.513

1990

966.875

2.479.827

3.446.502

376.802

3.069.700

1991

991.832

2.606.483

3.598.315

360.037

3.237.366

1992

1.055.338

2.141.364

3.796.702

387.037

3.409.665

1993

1.070.122

2.899.480

3.976.202

405.575

3.570.627

1994

1.059.163

3.143.453

4.202.616

418.122

3.784.049

1995

906.563

3.504.181

4.410.744

361 .568

4.049.176

1996

902.716

3.721.614

4.624.330

470.327

4.154.003

YILLAR

ERKEK

Baz olarak 1996 yılını ele alacak olursak bununla ilgili sağlıklı bilgilere ulaşmak için, bu yılki
sigortalıların kazançlarına ilişkin tablonun tetkikinde yarar bulunmaktadır.
TABLO 3- 1996 YILI YERİ, SİGORTALI SAYILARI VE PRİME ESAS ORTALAMA
GÜNLÜK KAZANÇ
PRİME ESAS
İŞYERİ SAYISI
KAMU

24.773

ÖZEL

SİGORTALI SAYISI

GÜNLÜK KAZANÇ

902.716

765.106

734.569

3.721.616

686.022

TOPLAM

759.342

4.524.330

722.689

DAİMİ

624.818

3.861.012

730.357

GEÇİCİ

134.524

783.918

677.139

ERKEK

4.154.003

723.091

KADIN

470.327

718.988

4.624.330

722.689

TOPLAM

TABLO 4- AKTİF SİGORTALILARIN İŞYERLERİNE DAĞILIMI:
Çalışan Sig
Sayısı

1994

1995

İşyeri Sayısı Dağılım Oranı %

İşyeri Sayısı Dağılım Oranı %

İki Yıl Farkı
Sayı

1

320.204

46.0

330.514

46

10.310

2-9

325.455

47.0

343.065

47

17.610

10-24

25.013

3.6

28.694

4

3.681

50.99

5.091

0.7

5.538

1

447

100-249

3.124

0.4

3.264

-

140

250-499

947

0.1

945

0.1

2

500-999

413

-

398

-

15

1000+

152

-

142

-

10

691.023

100

724.427

100

33.404

TOPLAM

Tabloların tetkikinden de anlaşılacağı gibi işyeri ve sigortalı sayısında geçmiş yıllara göre
azalma mevcut bulunmaktadır. Kamu sektöründeki bu azalma S.S.K. aktif ve pasif dengesini
iyice bozmuş bulunmaktadır.
Diğer taraftan tabloda görülen bir önemli etken de işçilerin dağılımı ile . ilgili bulunmaktadır.
Örneğin;
l Sigortalı çalıştıran işyeri sayısı.................: % 46
2 ila 8 sigortalı çalıştıran işyeri sayısı...... ..: % 47
10 ve daha fazla sigortalı çalıştıran işyeri....: % 7
olup bu şekilde sigortalıların 10 kişinin altında toplanmasının nedeninin de araştırılması
gerekmektedir. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinin tabi olduğu Tasarrufu Teşvik
kesintisi ve Konut Yardımı kesintilerinin olması belirli gruplarda yığılmalara neden olmuş
bulunmaktadır. Ayrıca, 1475 sayılı İş Kanununun hükümleri gereği 50 kişiden fazla işçi
çalıştıran işyerlerine uygulanan; sakat işçi çalıştırılması, eski hükümlü çalıştırılması, terörle
mücadele yasası gereği işçi istihdamı gibi etkenler de önemli rol oynamaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu' nun 18.10.1996 tarihli raporunda
belirtildiği üzere sigortalı işçi çalıştırmakla birlikte tescilsiz olan yani Kuruma bildirilmeyen
işyeri oranı /0 20 civarındadır.
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Sigorta Müfettişlerince 1994 ve
1995 yıllarında yapılan kontroller sonucu; kaçak işyeri sayısı ve oranları Tablo 5'de
verilmektedir.
TABLO 5- KAÇAK İŞYERİ SAYI VE ORANLARI
Yıllar

Denetlenen

Tescilli İşyeri

Tescilsiz İşyeri

Tescilli İşy. Oranı

Tescilsiz İşy. Oranı

1994

47.046

36.977

10.069

% 78.60

% 21.40

1995

39.746

39.746

8.897

% 82.05

% 17.95

Bu tablolardan alınacak önemli dersler mevcut bulunmaktadır. Bunları arda arda sıralayıp
yeni bir anlayışla yeniden yapılanmak gerekmektedir. Bunlardan Tasarrufu Teşvik Kesintisi
Konut Yardımı, Terörle Mücadele, Sakat İşçi Çalıştırılması eski hükümlü istihdamı gibi
uygulamaların sosyal güvenlik hukukundan çıkartılarak, yeni bir düzenleme ile sorunlara çare
bulunması gerekmektedir.

FİNANSMAN GİDERLERİ KISITLAMASI VE UYGULAMA ESASLARI
Nizamettin ERGEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I - GİRİŞ:
4008 Sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun 41'iııci maddesine eklenen 8'inci bent ve
Kurumlar Vergisi Kanununun 15'irıci maddesine eklenen 13'üncü bent ile dönem sonu
stoklarını son giren ilk çıkar (LİFO) yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi
iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine;
İşletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin fa iz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur
farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları gider ve maliyet unsurlarının gider olarak kabul
edilmesinde kısıtlama getirilmiş, bu uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi Maliye
Bakanlığı'na verilmiştir.
Maliye Bakanlığı, yetkisine istinaden 54 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile
gerekli açıklamaları yapmış; 55 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile ise bu
açıklamalara ek açıklamalar getirmiştir.
Kısaca "Finansman Giderlerinin Kısıtlanması" olarak adlandırılan bu konunun tebliğlerle
belirlenen usul ve esasları aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
II - UYGULAMANIN ESASLARI
A - KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER:
Gelir Vergisi Kanununun 41/8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15/13'üncü maddelerinde
düzenlenen gider kısıtlaması, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre;
*Dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar (LİFO) yöntemine göre değerleyen
veya
*Amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan, gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri hakkında uygulanacaktır.
B - KAPSAMA GİRMEYEN MÜKELLEFLER:
*Bankalar, sigorta şirketleri ile kurumlar vergisi mükellefi olan özel finans kurumları ve
*Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynaklara
ait gider ve maliyet unsurları, gider kısıtlaması kapsamına girmemektedir.
54 Seri No'lu Genel Tebliğde,
"Finans kurumları ifadesinden, esas itibariyle 16.12.1983 tarihli 83/7506 sayılı B.K.K. ve bu
Karara ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğlerine göre izin alınmak suretiyle kurulan
Özel Finans Kurumları, Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan
Finansman Şirketleri ve Factoring Şirketlerinin anlaşılması gerekir." açıklaması yapılmıştır.
C - GİDER KISITLAMASI KAPSAMINA GİREN YABANCI KAYNAKLARA
İLİŞKİN GİDER VE MALİYET UNSURLARI:

I. Sanayi Siciline Kayıtlı İmalatçıların İmalat Faaliyetlerinde Kullandıkları finansman
Giderlerinin 'Tespiti:
54 Seri No'lu Genel Tebliğde, sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imal edilen mal maliyetine
girmesi zorunlu olan yabancı kaynaklara ait mali- yet unsurlarının gider kısıtlaması
kapsamına girmediği belirtilmiş, ayrıca Vergi Usul Kanununun 275'inci maddesine göre genel
idare giderlerinden mal maliyetine pay verilmesi halinde de genel idare giderleri içerisindeki
finansman giderlerinin gider kısıtlamasına tabi olmayacağı açıklanmıştır. Bu giderlerin
doğrudan gider kaydedilmesi halinde ise gider kısıtlamasına tabi olacağı ifade edilmiştir.
55 Seri No'lu Genel Tebliğde ise bu görüş değiştirilerek, imalatçılarda mamul maliyetine
yüklenmiş bulunan finansman giderlerinin kısıtlama kapsamı dışında olduğu, doğrudan gider
yazılan finansman giderlerinin kısıtlama kapsamı dışında kalabilmesi için ise, bu giderlerin
mamul maliyetine yüklenebilir nitelik taşıması gerektiği belirtilmiştir.
Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava üzerine Danıştay Dördüncü Dairesi;
20.03.1997 tarih, 997/771 sayılı ara kararında, tebliğin bu hükmüne ilişkin yürütmeyi
durdurmamakla birlikte hükmün sadece imalat yapan ve imal ettiği mamulleri satan firmaların
finansman giderlerini ayrıştırmaya tabi tutmadan tümünün gider yazılmasına olanak tanıdığını
kabul etmiştir.

2. Finansman Giderlerinin Düzenlenen Belgelerde Gösterilmemesi Halinde Uygulama:
54 Seri No'lu Genel Tebliğin (B) bölümünde, bedeli bir aydan fazla gecikerek ödenen mal ve
hizmet faturalarının bünyesinde finansman gideri gizli olduğu varsayılmış ve bu durumdaki
fatura tutarları içindeki finansman giderlerine tekabül eden kısmın reeskont yöntemiyle
bulunarak gider kısıtlamasına konu edilmesi, uygulamanın 01.01.1997 tarihinden başlaması
öngörülmüştür.
Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava üzerine Danıştay Dördüncü Dairesi
20.03.1997 tarih, 997/636 sayılı ara kararında, belgelerde ayrıca gösterilmeyen finansman
giderlerinin kısıtlamaya tabi tutulmasının yasada öngörülmediği, Maliye Bakanlığı'na tanınan
yetkinin de yasayı
aşan ölçüde bir düzenleme yapılmasına imkan verecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle tebliğin
bu bölümüyle ilgili yürütmeyi durdurmuştur.
3. 01.01.1996 Tarihinden Önce Doğan Borçlanmalara İlişkin Finansman Giderleri
Kısıtlaması Uygulaması:
54 Seri No'lu Genel Tebliğin (C) bölümünde, kısıtlama hükümlerinin 01.01.1996 tarihinde
yürürlüğe girdiği, bu tarihten sonra yapılan finansman giderlerinin kısıtlamaya tabi olduğu
belirtilmiş ve "uygulama yönünden işletmede kullanılan yabancı kaynağın hangi yılda temin
edildiği önem arz etmemektedir." ifadesine yer verilmiştir.
Danıştay Dördüncü Dairesinin 20.03.1997 tarih, 997/636 sayılı ara kararında; gider
kısıtlaması hükmünün 01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilerek, hükmün
geriye dönük uygulamasının, önceki hukuki duruma göre fizibilitesini yapmış ve buna göre
borçlanmış işletmelerin, kanuna güven ve istikrar prensiplerine dayalı, haklı beklentilerini
ortadan kaldıracağı görüşüyle, tebliğin ilgili düzenlemesine ait yürütmeyi durdurmuştur.
4. Gider Kısıtlamasında Kur Farklarının Durumu:

55 Seri No'lu Genel Tebliğin 4'üncü bölümünde, yabancı kaynak kullanımı nedeniyle doğan
kur farkları giderlerinin 1996 yılı kazancının tespiti de dahil olmak üzere, döviz kurlarındaki
değişim dikkate alınarak hesaplanan gerçek tutarları ile gider indirimi kısıtlamasına konu
edileceği açıklanmıştır.
5. Bazı Giderlerin Gider Kısıtlaması Uygulaması Karşısındaki Durumu:
Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı v~ benzeri giderler
ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan
giderlerin yanı sıra, finansman gideri olmayıp, finansman geliri azalması niteliğinde olan
erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları gider kısıtlaması dışında tutulmuştur.
Ayrıca kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale
ücretlerine ilişkin ödenen banka sigorta muameleleri vergi- si gibi, bir yabancı kaynağın
kullanım süresine bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları gider kısıtlaması
uygulamasına tabi olmayacak, kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta
muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın işletmede kullanım süresine bağlı olarak
doğanlar ise gider kısıtlamasına konu edilecektir.
6. Finansman Gideri Yanında Finansman Gelirinin de Bulunması:
55 Seri No'lu Genel Tebliğde "Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş
olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile
mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün olmayıp, finansman giderlerinin
toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir." ifadesi yer almıştır.
Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava üzerine Danıştay Dördüncü Dairesi
20.03.1997 tarih, 997/636 sayılı ara kararında, finansman gideri yanında finansman geliri de
sağlamış bulunan mükelleflerin, finansman giderleri toplamından, finansman gelirleri
düşülmeden gider kısıtlamasına tabi tutulmasının, mali güce göre vergi alma ve safi gelirin
vergilendirilmesi ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, tebliğin anılan bölümüyle ilgili
yürütmeyi durdurmuştur.
7. fason İmalatçıların Gider Kısıtlaması Uygulaması:
Sanayi siciline kayıtlı imalatçı olup, fason imalat yapanların veya yaptıranların bu imalat
faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider ve maliyet unsurları gider indirimi
kısıtlamasına konu olmayacaktır.
8. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleri ile Uğraşan Mükelleflerde Gider Kısıtlaması
Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanununun 42'nci maddesine göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat
ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği kesin olarak tespit edilip, tamamı o yılın geliri
sayılarak vergilendirilmektedir. Bu işlerle uğraşanların kullandıkları yabancı kaynaklara
ilişkin finansman giderlerinin, işin kesin kâr veya zararının tespit edildiği yıl kazancının
hesaplanmasında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiğinden, gider
kısıtlamasına ilişkin uygulama da aynı yönde yapılacaktır. Ancak indirilemeyecek finansman
gideri tutarı, her yıl yapılan finansman gideri tutarına o yıla ait indirim oranı uygulanmak
suretiyle hesaplanacaktır.
9. Finansman Giderlerine İlişkin Katma Değer Vergisi:
Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4'üııcü madde. si ile verilen yetkisine
istinaden finansman giderlerine ilişkin olarak ödenen/borçlanılan katma değer vergisinin
tamamının indirimini uygun görmüştür. (55 Seri No'lu KV.GT.)

D - GİDER KISITLAMASI UYGULAMASINDA ESAS ALINACAK İNDİRİM
ORANI:
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, işletmelerinde kullandıkları yabancı kaynaklara
ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları
giderler ve maliyet unsurları toplamına indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak
kısmın % 25'i dönem kazançlarının tespitinde gider olarak indirilemez.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için
hesaplanan ortalama kredi faizi oranına bölünmesi suretiyle bulunur. (GVK. Md. 41/8 ve
KVK. Md.
E - YENİDCN DEĞERLEME VE SON GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ
UYGULANMAKLA BİRLİKTE BUNLARIN SAĞLADIĞI VERGİSEL.
İMKANI,ARDAN YARARLANII,MADI(;I DU- RUMLARDA GİDER KISITLAMASI
UYGULAMASI:
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan ve ticari kârın
hesaplamasında son giren ilk çıkar yöntemini uygulayan mükelleflerin bu uygulamaların
getirdiği vergisel avantajları kullanmamaları halinde gider kısıtlaması açısından yeniden
değerleme yapmamış ve son giren ilk çıkar yöntemini uygulamamış kabul edilecektir. Ancak,
bu şekilde gider kısıtlaması dışında kalabilmek için, yasal kayıtlarının bu durumun tespitine
imkan verecek şekilde tutulması gerekmektedir.
III - SONUÇ:
1) 4008 Sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun 41'inci maddesine eklenen 8'inci bent ve
Kurumlar Vergisi Kanununun 15'inci maddesine eklenen 13'üncü bent ile, dönem sonu
stoklarını son giren ilk çıkar (Lİ- FO) yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi
iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine;
İşletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur
farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları gider ve maliyet unsurlarının gider olarak kabul
edilmesinde kısıtlama getirilmiştir.
2) 01.01.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamanın usul ve esaslarını belirleme
yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiş olup; Bakanlık 06.12.1996 tarih, 22839 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 54 Seri No'lu ve 08.02.1997 tarih, 22902 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 55 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğleriyle uygulamanın usul ve
esaslarını belirlemiştir.
3) Yayımlanan tebliğlerin yasa hükümlerine uymayan yönleri uygulamacılar arasında yoğun
tepki ve tartışmalara konu olmuş, bu durumun tabii sonucu olarak açılan davalarda Danıştay
Dördüncü Dairesi 54 ve 55 nolu tebliğlerin bazı bölümleri hakkında YURÜTMENİN
DURDURULMASI kararı vermiştir. Kararlar ara kararı olmakla birlikte, tebliğlerin
yürütmenin durdurulması kararı verilen konularla sınırlı olarak Yüksek Yargı Organı
tarafından "kanun hükümlerine dayalı haklı beklentilerin aksine bu güveni sarsacak ve
istikrarsızlığa neden olacak nitelikte" bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir.

MESLEK MENSUPLARIMIZA MUHASEBE BÜROLARI VE OFİSLERİ İÇİN
ALTYAPI VE SİSTEM ÖNERİLERİ
Mustafa YENİÖZGEN *
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
A) MUHASEBE BÜROLARI İÇİN ÖNERİLEN ALTYAPI TAVSİYELERİ
1 - BİLGİSAYAR ORTAMI:
Bilgisayar odalarının aşırı nemden arındırılmış, toz tutmayan taban ve yüzeylerden
oluşturulması gerekmektedir. Bilgisayarlarımızın arkasındaki elektrik dağıtım ünitesindeki
fanın çalışması ile ısınan entegre ünitelerini soğutmak için bilgisayarın içerisinde hava
sirkülasyonunu yaratır. Bu sirkülasyon esnasında da havada uçuşan tozları bilgisayarın
içerisine çeker. Zamanla bu tozlar entegre devreleri üzerinde kabuk bağı oluşturarak (eğer
ortam nemli ise çamurlaşarak) devreler arası iletkenlik özelliği yaratır ve sistemde önemli
arızalara yol açar.
Bürolarımızın taban kısmının halı ile kaplanmaması, toz tutmayan döşeme malzemelerinin
kullanılması, ayrıca, bilgisayar donanımlarının, mutfak, banyo ve WC gibi nemli ortamlardan
etkilenmeyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.
2 - ELEKTRİK ŞEBEKE SİSTEMİ:
Bürolarımızdaki elektrik tesisatının mutlaka topraklama işleminin yapılması gereklidir.
Gerekirse, bilgisayar donanımı için ayrıca bağımsız bir hat çekilmesi, donanımlarımızın diğer
elektrikle çalışan ünitelerde meydana gelebilecek elektrik arızalarından etkilenmemesi
açısından önemlidir. Elektrik tesisatında mutlaka TSE belgeli malzeme kullanılması
gereklidir.
Şimşek çakması veya yakın bir yere yıldırım düşmesi durumunda, hatlar üzerindeki yüksek
elektrik akımından dolayı, aynı elektrik hattı üzerinde bulunan tüm cihazlar doğrudan
etkilenir. Bu durumdan cihazlarımızın etkilenmemesi ve bilgisayar donanımlarımızın
korunması için ilgili kurumlarca onaylı priz cihazlarının kullanılması gerekmektedir.
3 - VOLTAJ REGÜLATÖRÜ:
Büronun elektrik donanımının, sayacın çıkış kısmına tam otomatik voltaj regülatörü takılarak
desteklenmesi gerekir.
Bilgisayar donanımlarımız diğer elektrikle çalışan cihazlara nazaran daha hassas
olduklarından dolayı ani voltaj düşme veya yükselmelerinden daha fazla etkileneceklerdir. Bu
da bilgi ve program dosyalarında bozulma ve data kayıplarına neden olabilecektir. Buna
benzer sorunlara meydan vermemek için, voltajı sürekli tavsiye edilen ( 110 veya 220 Volt
gibi) düzeyde tutmak gereklidir.
4 - KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK):
Bilgi ve program dosyalarının bozulmaları veya bilgi kayıplarına yol açmaları ve üzerinde
bulundukları manyetik ürünlerin kısa ömürlü olmalarının temel nedenlerinden biri, programın
ve sistemin gerekli komutlar verilmeden kapatılmasına yol açacak elektriğin ani olarak
kesilmesidir.
Kesintisiz güç kaynakları yukarıdaki ihtimali ortadan kaldıracağı gibi tüm sistemin ve sistem
üzerindeki yazılımların daha uzun ömürlü, kesintisiz ve düzenli çalışmasını sağlar.
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Kesintisiz güç kaynakları ekonomik açıdan fazla maliyet getirdiği için amaç uzun süreli
çalışmak değil, yapılmakta olan işi tamamlayıp program ve sistemi kuralına göre kapatmak
olmalıdır. Sistemi taşıdığı teknik özellikleri ile birlikte ortalama 30 dakika besleyen bir KGK
doğru bir çözüm olacaktır. KGK' nin donanım sistemi içerisindeki yeri işyerinin yerleşim
şekline ve elektrik donanımının kuruluş biçimine bağlıdır. Ancak en ideal çözüm, eğer
bilgisayar donanımı ayrı bir hat ile destekleniyorsa, o hat çıkışının başına konulması daha
uygun olacaktır.
B) MUHASEBE BÜROLARINA ÖNERİLEN İŞLETİM SİSTEMİ VE
DONANIMLARI
1 - BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMİ:
Tek kullanıcılı sistemlerde en yaygın olarak MS-DOS, PC-DOS veya WlN-95 çok kullanıcılı
sistemlerde en yaygın olarak NOVELL NETWARE, PERSONAL NETWARE, WINDOWS
tabanlı ağ yazılımları (NT, WORKSGROUP gibi) sistemler kullanılmaktadır. Bununla
beraber kullanım amacı daha farklı işletim sistemleri de mevcuttur. Örneğin, UNIX, XENIX
gibi. Ancak, alınacak desteği göz önünde bulundurmak, yüksek yazılım ve donanım
maliyetleri ile destekleyen programlar dikkate alınarak işletim sistemini tercih etmek gerekir.
Meslek mensuplarının bürolarındaki yoğun iş trafiği, hazırlanacak beyan ve bildirimlerin
karmaşıklığı, hata yapma oranının fazlalığı, yetişmiş personelin azlığı gibi nedenlerle duyulan
sıkıntıları, çok iyi bir donanıma duyulan ihtiyaç ile kontrolü kolaylaştıracak, hata oranını
azaltacak iyi bir işletim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Tüm bunları dikkate alarak DOS ve WINDOWS tabanlı tek ve çok kullanıcılı işletim
sistemlerini tercih etmek bir muhasebe bürosu için en doğru çözümdür.
2 - BİLGİSAYARLAR:
Ana makinenin günün teknolojisine uygun ve yakın geleceğin teknolojik gelişmelerine
uyumlu olması, kullanılan işletim sisteminin standartlarına birebir uyumlu olması zorunludur.
Ayrıca; ana makine kendi NETWORK ağı içerisindeki diğer terminal ve yan donanımlar
yatkın olması gereklidir.
ANA MAKİNA:
Ana Makinede asgari bulunması gereken özellikler şunlardır.
INTELL PII 233 Mhz
Intel Triton Vx 512 Kb PII 233 Cpu+Fan
16/32 Mb Edo Ram
2 Gb Hdd (Minimum) 0.28 NI/LR Monitör
ATX Kasa
1.44/2.88 Fdu
102 Tuş Klavye
Terminallerin bağlı bulundukları ana makineye ve NETWORK ağına teknolojik uyum
içerisinde olmak zorundadırlar. Terminallerin kendi aralarında aynı teknolojik yapıya sahip
olmaları gerekir.
TERMİNAL - 1:
Terminallerde (çalışma istasyonu) bulunması gereken asgari özellikler şunlardır.

INTEL MMX 166
Intel Triton Vx 512 Kb MMX 166 Cpu+Fan
8/16 Mb Edo Ram
I .7 Gb Hdd (Minimum) - YEDEKLEME AMAÇLIDIR –
1 Mb Ekran Kartı (Minimum)
0.28 NI/LR 14" Monitör Mini Tower Kasa
1.44/2.88 Fdu
Win 95 Klavye
Mouse
TERMİNAL - 2 ve diğer terminaller:
INTEL MMX 166
Intel Triton Vx 512 Kb MMX 166 Cpu+Fan
8/16 Mb Edo Ram
1 Mb Ekran Kartı
0.28 NI/LR 14" Monitör Mini Tower Kasa
1.44/2.88 Fdu
Win 95 Klavye
Mouse
Hard disk destekli 1. terminal donanımında, amaç daha geniş kapsamlı ve güvenilir
yedekleme yapmaktır. Günümüz teknoloji ürünlerinde her ne kadar değişik teknik ve modelde
yedekleme üniteleri mevcut olsa da yukarıdaki sadece tavsiye niteliğindedir.
Hatta ikinci bir terminalde de Hard disk bulundurularak, ikinci bir yedeklemenin de yapılması
tavsiye edilmektedir.
NETWORK ağının kurulmasında, güvenirlilik ve erişimin hızlılığı dikkate alınırsa, mutlaka
MULTI-PORT (HUP gibi) tabanlı sistemler kullanılmalıdır. Bu durumda, hangi terminalde
arıza meydana gelirse, o terminal devre dışı kalacak, diğer terminaller etkilenmeyecektir.
Tek hat üzerinden, birbirine bağlı olarak kurulan NETWORK ağının yol açacağı sorunlardan
bazıları şunlardır.
- İşletim sisteminin kilitlenmesi.
- Terminallerin etkilenme durumuna göre, tümünün veya bir kısmının devre dışı kalması.
- İşletim sisteminin erişme hızının yavaşlaması.
- Data paylaşımında bilgi dosyalarının bozulmalarına yol açması sayılabilir.
3 - YEDEKLEME İŞLEMİ:
Bilgilerin kayıtlı olduğu manyetik ürünlerin bozulma olasılıkları oldukça yüksektir. Doğal
ortamlardan, elektrik sisteminden veya çeşitli nedenlerden dolayı kayıtlı bilgilerin veya
programların tümünde veya bir kısmında bozulmalar veya kaybolmalar meydana gelebilir. Bu
gibi durumlarla karşı karşıya kalan meslek mensubunun tek seçeneği, kaybolan bilgilerini

tekrar yenibaştan güncel hale getirmektir. Bunun ne kadar zor bir işlem olduğu ne gibi
külfetler getireceği hepimizin malumudur.
Yedekleme işlemleri disketlere yapılabileceği gibi, daha büyük kapasiteli TAPE kartuşlarına
veya sabit disk ünitelerine de yapılabilir.
Ancak, bozulma olasılığı en yüksek olan disketlere yapılacak yedeklemeleri tavsiye
edilmemektedir. Örneğin; 5 adet diskete sırası ile yedekleme yaptığımızı düşünelim. Bu
yedeklemenin aynı sıra ile geri dönüşünde herhangi bir diskette meydana gelecek bir bozulma
durumunda yapılan yedeklemenin sıhhatli bir şekilde geri alınmasını engelleyecektir.
TAPE veya sabit disklerin kapasitelerinin çok yüksek olması ve bozulma riskinin az olması
nedeniyle yedeklemelerinizin bu tür ünitelere yapılması tavsiye edilmektedir. Hatta bu
ünitelere ayrıca ikinci bir yedeklemenin yapılması daha sıhhatli ve güven vericidir.
Yedekleme işlemleri iki gruba ayrılır
A) Sistem üzerindeki sabit ünitelere yapılan yedeklemeler:
Yedekleme işlemi, terminallerden herhangi birine takılacak bir TAPE ünitesi veya sabit disk
ünitesine yapılmalıdır. Hatta ikinci bir terminale takılacak sabit disk ünitesi veya ikinci bir
kartuşa yapılacak diğer bir yedekleme güvence açısından önemlidir.

B) Sistem harici taşınabilir ünitelere yapılan yedeklemeler:
Bu yedeklemeden amaç, hırsızlık, yangın, su baskını veya diğer doğal afetlerden dolayı
sistemin yok olması veya iş göremez hale gelmesi durumları içindir.
f3u tür yedeklemeler, ikinci bir TAPE ünitesi veya ikinci bir sabit disk ünitesi gereklidir.
Yedeklemeler, bu ünitelere yapılmalıdır.
Sabit disk ünitelerinin, TAPE ünitelerine nazaran doğal olaylardan ve manyetik ortamlardan
etkilenerek bozulma olasılıkları daha az olduğundan yedekleme işlemlerinin sabit disk
ünitelerine yapılması tavsiye edilmektedir.
4 - YAZICILAR:
Yazıcılar, kullanım amacına göre, kullanılan programa ve işletim sistemine uyumluluğu
dikkate alınarak seçilmelidir.
DOT - MATRIS (Nokta vuruşlu yazıcılar): Bu tür yazıcılara sürekli form takılabilir, birden
fazla nüshaya baskı yapılabilir. Genelde, resmi defter dökümleri, beyanların ve bildirgelerin
yazımlarında kullanılırlar. Yazıcı seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da
yazma hızıdır. Kullanım yoğunluğuna uygun bir yazıcı seçilmelidir.
INKJET - UESKJET (Mürekkep püskürtmeli yazıcılar): Bu tür yazıcıların en büyük
özelliği, sessiz çalışması ve baskı kalitesinin nokta vuruşlu yazıcılara oranla daha yüksek
oluşudur.
Bu tür yazıcılarla, mali tablolar, günlük yazışmalar ve grafik ağırlıklı dokümanlar yazılabilir.
Sürekli form takılamaz ve çok nüshalı yazımlarda kullanılamaz.
Yazıcılarımızda mutlaka orijinal veya markanın onayladığı yazıcı kar- tuş ve şeritlerinin
kullanılması gerekir.

Yazıcı seçimi kadar, yazıcıda kullanılacak kağıdın kalitesi de çok önemlidir. Piyasada ucuz
olarak satılan kağıtların üzerindeki toz ve pürüz oranı fazla olduğundan, zamanla yazıcının
kafa kısmında yoğunlaşacak, toz ve tortu tabakası yazıcının ömrünü kısaltacaktır.
5 - PERİYODİK BAKIMLAR:
Uygulama programları (Bilgisayar Programı Yazılımları) ile Donanım (Bilgisayar Sistemleri)
doğrudan bağlantılıdır.
Bu bağlantıyı şu örnekle açıklayabiliriz. Örneğin; uygulama programının A firmasından,
donanımın B firmasından temin edildiğini varsayalım. Eğer, donanımın temin edildiği B
firması, A firmasının uygulama programı konusunda yazılım ve teknik bilgilerine sahip
değilse çıkabilecek sorunları birbirlerine pas edebileceklerdir. Donanımcının; uygulama
programcısının yazılım tekniğinden ileri gelen parametrik bilgilerini, dosya yapısını ve
desteklediği cihazlarını bilmesi gerekir. Kısacası, yazılımı tanıması ve teknik özelliklerini
bilmesi gerekir.
Sonuç olarak, donanımlarımıza periyodik bakım yaptıracağımız firmaların hem uygulama
programımızı çok iyi tanıması, hem de bilgisayar donanımımızı çok iyi bilmesi gerekir.
Bürolarınızdaki bilgisayar donanımlarımızın periyodik bakımlarını yaptırmak zorundayız.
Genelde, periyodik bakını yalnızca makinelerinizin tozlarının alınması olarak
değerlendirilmekte ve bakım anlaşması yaptığımız firmalarca da böyle algılanarak
uygulanmaktadır.
Oysa, periyodik bakımların üç temel başlıkta toplanarak yapılması gerekmektedir.
1 - Bilgisayar Donanımı Bakımı:
A) Elektronik devrelerin kontrolü ve bakımı
B) Manyetik ürünlerin kontrolü ve bakımı
C) Temizlik ve koruyucu bakım
2 - İşletim Sisteminin Bakımı:
A) İşletim Sisteminin, Donanım üzerinde test edilmesi
B) İşletim Sisteminin teknik yapısı ile ilgili tüm dosyaların bakımı ve yenilenmesi
3 - Uygulama Programlarının Kontrolü:
Yetki dahilinde uygulama programlarının dosyalarının test ve kontrol edilmesi, gerekirse
orijinalleri ile yenilenerek meydana gelebilecek problemlerin giderilmesi.
Periyodik bakımlarınızı her iki ayda bir düzenli olarak yaptırmanız gerekmektedir.

1783 YILINA AİT BİR MUHASEBE VESİKASI*
Bu yazımız,Üsküdar'da âmmeye vakfedilmiş olan bir mescitle bir çeşmenin 1197 Hicrî yılına
(07.12.1782-25.1 1.1783 devresine) ait yıllık hesap hülâsası ve zaptı hakkındadır.
Vakıf, bilindiği gibi şahsın tasarrufundan çıkarılan bir varlığın ve gelirinin, âmmenin
menfaatine veya belli bir hususun yerine getirilmesine ebedî olarak tahsisidir.
Osmanlı Türk Devleti zamanında vakıfların her bakımdan ehemmiyet kazandığı ve cemiyet
hayatında büyük rol oynadığı okuyucuların malumudur.
Vakıfların, vakfedenin şartına ve vakfın durumuna göre (vakfün bis- süknâ, vakf-ı ebnâiye,
vakf-ı evlâdiyye, mukataalı vakıf, icareteynli vakıf, vakfun lis-sebil = vakfün alel-'âmme) gibi
muhtelif şekilleri vardır. Bizim mevzumuz, menfaati umuma ait olan biri (dînî), diğeri (hayrî)
iki vakıfla ilgilidir.
Bu yazımızda, vesikaların orijinallerinin fotokopilerini, birinin aynı şekil üzerine lâtin
harflerine çevrilmişini ve her ikisinin de şimdiki şekle uygun açıklamasını sunmaktayız.
Bu açıklamalara girmeden evvel, vesikalardaki bazı hususiyetleri belirtmekte fayda vardır:
Her iki zabıtta da "kira geliri" mevcuttur fakat nerede nasıl bir gayri menkule (taşınmaz mala)
sahip olunduğu açıklanmamıştır.
Vakfın nakid mevcudu (sermayesi, ana parası, asl-ı mali), faizle borç verilmek suret ile
işletilmiştir. Bu suretle faizle para verilmesinde bir mahzur görülmediği anlaşılmaktadır. Bu
vakıflara ait mescid ve çeşmenin masrafları bu gelirlerden karşılanmıştır. Verilen borçlar
karşılığında ev, bağ, dükkân ve şerbethane gibi gayri menkullerle iş alât ve edevatı gibi
menkullerin gelirleri üzerine rehin koyulmuştur.
Mescid hesabının zaptındaki "onu on bir buçuk" ibaresinden yıllık faizin %15, çeşme hesabı
zaptında ise "onu on bir ve bir rubu" ifadesinden senelik faizin %12.5 olarak tesbit edilmiş
olduğu anlaşılmaktadır.
Ödünç verilen ana paralardan tahsilâtta bulunulduğuna dair herhangi bir kayıt yoktur.
Bunların faizlerinin tahsili hususunda da büyük masraflar ihtiyar edildiği görülmektedir. O
sıralarda Osmanlı Devleti, ekonomik ve malî bakımlardan çok ağır durumdaydı; tahsilâttaki
güçlüğün sebebi bu olabilir.
Borç verilmesinde müslim ve gayri müslim tefriki yapılmamıştır. Mescidin paralarından 6
müslime 430 kuruş, 7 gayri müslime de 1220 kuruş; çeşmenin paralarından 28 müslime 2774
kuruş, 31 gayri müslime de 3725 kuruş ödünç verilmiştir.
Mescidin gelirlerinde 11810 ve çeşmeninkinde de 56080 akçe gelir fazlası görülmektedir. Bu
paralar için "Alacaklarda olup ertesi yıla devredilmiştir." denmektedir. Halbuki, hesap
durumlarına göre alacaklardaki paralar daha evvelki seneden devren gelmekte, borçluları
belirtilmiş ve masraflar bunların faizleriyle karşılanmış bulunmaktadır. Buna rağmen, 11810
ve 56080 akçenin borçluları belirtilmemiştîr.
Mescid vakfının alacaklarının yekununda, 19 para fazlalık görülmektedir. Bu rakamın nakid
olarak devren geldiği anlaşılmaktadır.

Bu yıllık hesap hulasalarının orijinal nüshaları bize, 23.8.1913 de Üsküdar’ da dünyaya gelen ve 29.11.1985’
de Şişli’ de vefat eden Ahmed Tevhid Necar tarafından lütfedilmiştir. İsmi, Üsküdar, Küçük Çamlıca’da, Aziz
Mahmud Hüdaî Hazretlerinin tesis ettiği çilehanenin şeyhi ve babasının amcası Şeyh Talib tarafından
verilmiştir.
*

O zamanlarda "defter" tabiri hesabî "harcırahlar, günlük harcamalar v.s. gibi" kayıtların
geçirildiği vesikalar için dahi kullanılmıştır. Şimdi bir araya getirilip ciltlenmiş veya bir birine
raptedilmiş kapaklı kağıtlar topluluğuna denmektedir.
Bu cetvellerde nakid vahidi olarak akçe, para ve guruş kelimeleri kullanılmıştır. (Akçe) sözü
moğolcadan, (para=pare) farsçadan, (kuruş=guruş=groş) da macarca yoluyla lâtinceden
gelmektedir. Bir guruş kırk paradır. Bu zabıtlarda 120 akçe bir guruş olarak hesaplanmıştır.
Her iki vakfın mütevellisi, Mustafa oğlu Hafız Ali Efendidir. Zabıtlar, Üsküdar Kadısı Hacı
Efendi tarafından incelenip mühürlenmiştir.
Her iki zaptın yan taraflarında çiçek şeklinde kayda geçirildi ibaresi yazılıdır. Bu ibareyi
okumak lutfunda bulunan Prof. Dr. Halil İnalcık, Bu gibi vakıf hesap hülâsalarının evkaf
idaresi tarafından merkezin defterlerine kaydedildiğinin tesbiti için vesikalara bu kaydın
koyulduğunu beyan etmişlerdir. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ederiz.

MESCİDİN YILLIK HESAP HULÂSASI VE ZAPTININ YENİ TÜRK HARFLERİ
İLE YAZILIŞI
Medine-i Üsküdar'da vaki merhume Hace Hasna Hatun mahallesi Mescid-i Şerifi Vakfının
halen mütevellisi olan mezbur Hafız Ali Efendinin bin yüz doksan yedi senesi Muharrem-ul
Haram gurresinden sene-i mezbure Zilhiccet-üş-Şerifesi gayetine gelince bir senede vaki olan
irad ve masarifinin kezalik hasbî nazırları olan mahalle-i mezbure ahalisi huzurlarında ruyet
olunan muhasebesi defteridir ki bervech-i ati zikrcılunur. Harrere fi-t- tarih il-mezbur.

Asl-ı mal-i
Vakf-ı mezbur
Guruş
para
1,650

Asl-ı mal-i mezkûrun onu
on bir buçuk guruş hesabile
el-mahsul’an-il-icare
bir senede hasıl olan murabahası der sene-i mezbure
Akçe
Akçe

19

29,700

İrad-ı Vak
Cem’an
Akçe

3,680

33,380

Minhâ__________________________________________________________________el-masarif
Şem’-i asel Şem’i revgan Revgan-i zeyt Kanadil ve süpürge Cam Çarcubesi Nalband Hüseyin
Tamiri

zimmetinde asl-i
mal tahsili içün masarif

1,605

600

Ber mutad tahsil-i

540

120

300

1,200

Harc-ı muhasebe

Kalemiye-i kâtip

İhzariye

Kaydiye

120

60

60

45

Murabaha içün
masarif-i müteferrika
ve battaliye ve
kesr-i murabaha
5,760

Mecmu___________________________________________el-masarif
Akçe
10,410
Minha_______________________________________________________________el-vezaif
Vazife-i imamet

Vazife-i cüzhan

Vazife-i müezzin

Vazife-i mütevelli-i

yevmiyye 10

molla Mehmed

molla Mehmed

mezbur

senelik

yevmiyye 2

Emin

yevmiyye 5

senelik

yevmiyye 4

senelik

senelik
3,600

720

1,440

1,800

Vazife-i cibayet

Vazife-i kitabet

Vazife-i kayyum

Vazife-i Hoce-i

yevmiyye 2

yevmiyye 2

Hasan Efendi

mekteb

senelik

senelik

yevmiyye 2

yevmiyye

senelik

senelik

720

720

720

1,440

Mecmu_________________________________________el-vazaif
Akçe
11,160
Ceman_________________________________________________________el-masarif ve-l vazaif
Akçe
21,570
Sahh el-ba________________________________________________________________________ki
Akçe
11,810

İş bu sene-i mubarekede irad-ı vakf- mezburdan bade ihrac el- masarif ve-l vazaif 11,810 akçe fazla kalub lâkin kabz olunmayub zimemde
sene-i âtiyede tahsil ve kabz olundukda asl-ı mal-i vakfa zam olunmak üzere iş bu mahalle şerh verildi.
Der beyan-ı zimem biismin _____________________________________________
Derdest-i Nalbant Hüseyin

Derdest-i Mehmed Dâbi

Derdest-i Es-Seyd İsmail

ba istiglâl-i hane

ba istiglâl-i bağ

ba istiglâl-i bağ

Guruş

Guruş

Guruş

100

20

50

Der dest-i Ali

Der dest-i Nefise

Der dest-i Lifoti, ve Litan ve

Beşe

Hatun

Dimitraki

ba istiglâl-i bağ

ba istiglâl-i bağ

ba istiglâl-i bağ

Guruş

Guruş

Guruş

30

30

400

Der dest-i Frekür Tofili

Der dest-i Dori Nasrâniye

Der dest-i Melkon

ba istiglâl-i bağ

ba istiglâl-i dükkân

zimmî

ve şerbethane

ba istiglâl-i hane

Guruş

Guruş

Guruş

100

140

100

Der dest-i Macaroğlu zevcesi

Der dest-i dülger Haçoğlu

Der dest-i Meryem Nasrâniye

ba istiglâl-i hane

Sahak

ba istiglâl-i hane

ba istiglâl-i bağ
Guruş

Guruş

Guruş

150

230

100

Der dest-i

Ez-zimem

İkiz Mustafa

Ceman__________________________________________

ba istiglâl-i bağ

Guruş

200

1,650 para

yalnız bin altı yüz elli guruş

19

ve on dokuz paradır

Cust hasb-el mu’tad ve ene-l fakir ileyhi’an yeddin
El-Hac Halil el-kaadî bi Medine-i Üsküdar
Gufire lehu (mühür): Halil eleysallahü bi kâfe abdihi

Mescidin Yıllık Hesab Hulâsasının Şimdiki Muhasebe Usulüne Göre Açıklaması
Üsküdar’da Hace Hasna Hatun mahallesindeki Mescid-i Şerif Vakfının ,mütevelli Hafız Ali
Efendi tarafından hazırlanmış bulunan, hicrî 1197 senesine (M.7.12.1782-25.11.1783
devresine) ait Gelir ve Gider Hesabı ile yıl sonu Malî Durum Tablosu

Mescidin Gelir ve Gider Hesabı
Gider ve Ücretler

Gelirler
Akçe

Giderler:
Bal mumu
İspermeçet mumu
Zeytin yağı
Kandil ve Süpürge
Cam ve çerçeve tamiri
Nalbant Hüseyin’in borcundaki
paranın tahsili için masârif
Faiz tahsili için mütreferrik
Masraflar ve faiz kesri
Muhasebe masrafı
Kâtip kalemiyesi
İhzariye
Kaydiye

Ücretler:
İmamlık Ücreti
Kur’an okuyucu Molla Mehmed
Müezzin Molla Emin
Mütevelli Ücreti
Tahsildar ücreti
Yazıcı ücreti
Öğretmen ücreti

Toplam Giderler
Gelir bakiyesi
Toplam

Akçe
Gelirler:

1,605
600
540
120
300
1,200

Asl-ı mal olan 1,650 kuruşun
onu on bir buçuk kuruş (%15)
hesabile bir senelik faizi
Kiralar

29,700
3,680

__________________

5,760
120
60
60
45
_______
10,410
_______
3,600
720
1,440
1,800
720
720
1,440
_______
11,160
_______
21,570
11,810
_______
33,380

Gelir bakiyesi alacaklarda olup ertesi yıla devredilmiştir.

_______
33,380

Mescid Vakfının Hicrî 1197 Yıl Sonu Malî Durum Tablosu
Asl-ı mal (Sermaye,anapara)

Mevcutlar ve Alacaklar
Nakit Mevcut

19 para
________

Borçlular

Asl-ı Mal

1,650 guruş
19 para

Yıllık gelir fazlası

11,810 akçe

Zabıtta adları yazılı olanlar
(bu alacaklar karşılığında isimlerinin hizalarında
mukayyed gayri menkullerinin gelirleri rehin alınmıştır.):
Nalbant Hüseyin (ev)

100 guruş

Mehmet Dâbi (bağ)

20 guruş

Es-Seyd İsmail (bağ)

50 guruş

Ali Beşe (bağ)

30 guruş

Nefise Hatun (bağ)

30 guruş

Lifoti ve Litan ve Dimitraki (bağ)

400 guruş

Frekür Tofili (bağ)

100 guruş

Dori Nasrâniye (dükkan ve şerbethâne)

140 guruş

Melkon zimmî (ev)

100 guruş

Macaroğlu zevcesi (ev)

150 guruş

Dülger Haçoğlu Sahak (bağ)

230 guruş

Maryem Nasraniye (ev)

100 guruş

İkiz Mustafa (bağ)

200 guruş

Alacaklar Toplam

1,650 guruş

Zabıtta adları yazılı olmayanlar
(ertesi yıl tahsil edildiğinde vakfın
“Asl-ı Mal” ına eklenecektir.

11,810 akçe

___________

Kontrol edilmiş ve elden verilmiştir.
Üsküdar Kadısı Hacı Halil (mühür)
Kaydedilmiştir.
(Evrak İdaresi)

Çeşmenin Yıllık Hesab Hulâsasının Şimdiki Muhasebe Usulüne Göre Açıklanması
Merhum Arslan Ağa ismindeki hayır sahibinin, Üsküdar da Hace Has nâ Hatun Mahallesinde
vakıf suretiyle yaptırdığı akarsu çeşmesinin ihtiyaç ve tamirâtı için, mütevellisi olan Mustafa
oğlu Hafız Ali Efendinin 1197 senesi Muharrem ayının başından Zilhiccenin sonuna kadar
süren bir sene (M.7.12.1782-25.1 1.1783) zarfındaki gelir ve masraflarının, fahrî gözeticisi
olan mezkûr mahalle halkı huzurunda görülen muhasebe zabtıdır.
Aynı tarihte yazıldı.
Çeşme Vakfının H.1197 sene sonu malî durum Tablosu
Asl-ı mal (Anapara, sermaye)

Mevcud ve alacaklar
Nakid (Gayri merbuh"
faizle borca verilmemiş"
para)

231 gurıış

Borçlular: Zabıtta adları
yazılı olanlar (Bu paralar
karşılığında isimlerinin
hizalarında mukayyed
malların gelirleri rehin
alınmıştır.):
Berber Mustafa (ev)

80

Flanife Hatun (bağ)

100

Kürkçü Mıılla Ali (ev)

200

Küçük Mualafa (bağ)

100

Kesimoğlu Mehmet (bağ)

12

Veli Ahmet (ev)

15

Berber Es-Seyit Mustafa (ev)

120

Rııkiye Hatun (bağ)

55

Salilı Rcis (bağ)

120

Ömer Dayı (ev)

30

Hancı Süleyman (bağ)

100

Uzun Mehınet Beşe (bağ)

112

Emetullah Hatun (bağ)

30

Usbatlı Hasan (ev)

200

Emetullah Beşe (bağ)

50

Şen Kethüda Ser Mehmet Beşe (bağ)

50

Es-Seyit Yusuf (bağ)

70

İmam Osman Efendi (bağ)

60

Mehmet Ali ve İsmail (ev)

100

Saka Mehmet Beşe (bağ)

150

Hafız Es-Seyit Osman Efendi (ev)

50

Arnavut Ali (ev ve bağ)

300

Attar İbrahim (borç senedi ile)

20

Mehmet Enis (ev)

114

Alime Hatun (bağ)

50

Es-seyit Ali (manav alatı)

148

Asl-ı mal(sernıaye)(*)

6730 guruş

İşbu senenin gelir fazlası

56.000 akçe

Basmacı Ali ( bağ )

130

Esir Ali Dayı (ev)

100

Metro zımmi (ev)

80

Sahak zımmi (ev)

165

Maryem ve Haçador (ev)

100

Falamire nasraniye (ev ve mahzen)

133

Margırıt nasraniye (bağ)

50

Yorgaki (ev)

100

Eknaos(bağ)

100

Yorgaki (dükkan ve mahzen)

50

Dimitraki (bağ)

100

Yorgaki (dükkân ve mahzen)

70

Mihael (ev)

200

Nikola (dükkân)

105

Şişman Tanaş (ev)

20

Apostol (ev)

120

Unu Panayot (ev)

50

Bagdasar ve Kaspar (ev)

100

Nikola (dükkân)

200

Kayıkçı Simyon (ev)

150

Acı İstefan (ev)

200

Takyanos (ev)

50

Kotaş zımmî (ev)

l00

Margırıt (ev)

200

Bedros zımmi (bostan ve bağ)

345

Merenkoblu (ev)

130

Anton (ev)

30

Katerina nasraniye; (ev)

37

Foti zımmi (ev)

60

Salsal nasraniye (ev)

130

Yorgaki Veavanes (ev)

65

Oksürga zımmî (bağ)

285

Vasiloğlu Yorgaki (ev)

200

Toplam alacaklar

6,499

Borçlular: Zabıtta adları yazılı olmayanlar;
ertesi yıl tahsil edildiğinde vakfın asl-ı maline
ekleneceği belirtilenler

56,080 akçe

*) Bu para, şöyle teşekkül etmiştir:
Geçen yıldan müdevver faizli alacak

5.897 guruş

Bu sene zarfında gelir olup faizle borç olarak verilen

423 guruş

Faizsiz alacaklardan tahsil edilip faizle borç olarak verilen

178 guruş

Faizli alacaktaki para (Yekûnda 1 guruş fark vardır.)

6,499 guruş

Faizsiz alacaktan kalan

231 gurıış

Toplam

6,730

Çeşme Vakfının gelir – gider cetveli

Masraflar

Gelirler
Akçe

Giderler

Mali durum tablosunda zikredilen

Arızaların giderilmesi masrafı

18.555 6499 guruşun onu on bir guruş ve

Suyolu tamir masrafı

3.160

bir rubu ( yani senelik %12,5)

Kartal ve Pendik masrafları

hesabı ile bir senelik murabahası faizi )

ile rehinlerin yenilenmesi harcı

12.000 Kira

Kayık giderleri

1.200

Battaliye ve faiz kesri

6.000

Avize parası

360

Muhasebe defteri harcı

1.000

Yardıma masrafı

480

Çuhadar masrafı

240

İhzariye

120

Kaydiye

75

Toplam

43.190

97.485
9.000

.

Ücretler:
Mütevelli ücreti günde
10 akçeden

3.600

Kâtiplik ücreti günde
3 akçeden

1.080

Tahsildarlık ücreti günde
5 akçeden

1.800

Suyolcu ücreti günde
2 akçeden

720

Ara yekûn

7.200

Yekûn

50.390

Gelir bakiyesi (fazlası)
Ara yekûn

1

56.080
106.470

Zabıttaki fark

15

.

________

Genel toplam

106.485

106.485

2

Değerli okuyucularımız; vakıf muhasebesine ait iki yüz küsur sene evvelki iki vesikayı
mutalâanıza arz etmiş bulunuyoruz. Bu vesikaların yekûnlarında, ifadelerinde, imzalarında,
tahsilâtında eksiklik ve alacaklarla faizlerin tahsil masraflarında görünüşe göre fazlalık var
gibi müşahede olunmaktadır. Herhangi bir karşılaştırma için elimizde başka bir vesika yoktur.
Bu sebeple de, tabiî, katî bir şey söylemek mümkün değildir. Elinde bu gibi muhasebe

Vesikada, bu gelir fazlasının henüz tahsil edilmediği, ertesi sene alındığında vakfın (asl-ı mal) ine ekleneceği
zikredilmiş; borçluların dökümü yazılmamıştır.
2
Vesikada 15 akçelik bir fark mevcuttur.
1

vesikaları bulunan okuyucularımızın, bizim bunları okuyabileceğimiz şu devreler zarfında,
bize göstermelerini temenni eyleriz.
Ayrıca, bir muhasebe müzesi kurmağa başladığımızı değerli okuyucularımıza tebşir ederiz.
Elinde en az elli senelik muhasebe vesikası, makbuz, defter, divit, hokka, hisse senedi,
muhasebe kitabı ve saire gibi muhasebede mana ifade eden ve ehemmiyeti olan malzeme
bulunanların, bunları bize göndermelerini, bildirmelerini veya satmalarını çok rica ederiz. Bu
suretle, memleketimizin büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

