YENİ BİR YILA GİRERKEN
Yahya ARlKAN
İSMMMO Başkanı
Bilindiği gibi Odamız kurulduğundan bu yana gerçekleştirmiş olduğumuz örgütlü mücadele
sonucu mesleğimiz adına birçok kilometre taşları elde ettik. Gelin yeni bir yıla daha girerken
mesleğimizin hak ettiği saygınlığa gelebilmesi için geçirdiğimiz süreci, mesleğimizin dününü,
bugününü ve yarınını hep birlikte değerlendirelim.
01.01.1985'te KDV Yasası, 13.06.1989'da 3568 sayılı Meslek Yasa sı, 01.01.1994'te Tek
Düzen Uygulama Tebliği, 01.01.1998'de de Vergi beyannamelerinin Meslek
Mensuplarımızca İmzalanma Zorunluluğu; tüm bu yürürlüğe giren tebliğler, yasalar
sisteminde bildiği üze re Muhasebe Mesleğinin önemli kilometre taşlarıdır.
Geçmişi şöyle bir değerlendirecek olursak, bizi er örgütlü mücadelelerimiz henüz
verdiğimizde müşteri tarafından katip diye çağrılan, çalışmalarının ağırlıklı olarak mekan
açısından yetersiz olan, belki de bir masalık alanlarda yürüten, kayıtlarımızı elle tutan,
müşterilerinden para toplayıp ve yine vergi dairelerine yatıran, yıllık beyanname döneminde
daha çok çalışan, bir meslek mensubu idik. Ancak attığımız her adım mücadelemizdeki
kararlılığımız sonucu, Meslek Yasası sayesinde müşteriler tarafından Muhasebeci, Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler olarak çağrılmaktayız, mesleki faaliyetlerimizi artık
apartman dairelerindeki bürolarımızda sürdürmekteyiz, kayıtlarımızı artık bilgisayarla
tutmaktayız. Tekdüzen uygulama tebliği ile muhasebe de aynı dili konuşan, yıl içinde belli
dönemlerde değil sürekli olarak çalışan, bir meslek mensubu olmaya başladık.
Acaba tüm bu harcadığımız emeğe ve geçirdiğimiz zamana karşın, mesleğin bugününden
memnun muyuz?
Öncelikle mesleğe talebin arttığını belirtmek istiyorum. bugün Odamızın yaklaşık LO binin
üzerinde stajyeri vardır ve her staj dönemi 1000 ile 1500 arasında stajyer adayı Odamıza
başvur yapmaktadır. Geçmişte staj yer ve yardımcı eleman temininde nasıl sıkıntıların
yaşandığı herkesçe bilinmektedir.
Ancak, bugün zaman zaman karşılaşıyoruz. Toplumumuzda muhasebeci bilinci halâ
yerleşmemiştir, dolayısıyla meslektaşa olan talebin ciddi boyutlarda olduğunu söylememiz ise
bir hayli zordur. Peki ama meslektaşa olan talep ve orantılı olarak mesleğimizin doğru
uygulanması için ne yapılmalıdır? Bu noktada ben Meslektaşa talebin iki yönden artacağına
inanıyorum:
Birincisi; toplumun talep duyması ile,
İkincisi; bizim talep yaratmamız ile olacaktır. İzninizle ben ikinci talep üzerinde durmak
istiyorum. Eğer siz;
-

Sürekli eğitim çalışmalarına katılıyor ve yayınları düzenli okuyorsanız,

-

1 No' lu mesleki kararı uyguluyorsanız,

-

Sürekli muhasebe ücretini ödemeyen müşterinizin defterlerini iade diyorsanız,

-

Yeni bir müşteri geldiğinde kayıtlarını tutan meslektaşınızı arıyorsanız,

-

İyi ücret az müşteri politikasıyla yapılan işleri her ay denetliyorsanız,

-

Büro içi çalışma standartlarını uyguluyorsanız

.

- Müşterilerinize mevzuat değişikliklerini sürekli olarak duyuruyorsanız, aranan bir
meslek mensubu olacaksınız, böylelikle meslektaşa olan talep artacaktır.
Her geçen gün bu profilde olan meslektaş sayımız artmaktadır. Bu gelişme doğal olarak
mesleğimizi daha saygın kılacaktır.
Bu günlerde mesleğimiz adına hayli önemli olan
“VERGİ BEYANNAMELERİNİN MESLEK MENSUPLARIMIZCA İMZALANMA
ZORUNLULUĞU"
bir o kadar da gündemden ; inmeyen bir konu. 06.07.1994 tarihinde 4008 sayılı Kanun ile
VUK' a eklenen mükerrer 227 madde; Vergi İdaresine verilen beyannamelerin ruhsatlı
meslek mensuplarımızca (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler)
imzalanması zorunluluğunu getirmektedir.
Maliye Bakanlığı uygulama için en son 29 Haziran 1997 tarihinde Vergi Beyannamelerinin
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması hakkında 4.
Sıra Nolu Genel Tebliğ' i yayımlamıştır. Vergi beyannamelerinin meslek mensuplarımızca
imzalanması hususunu özel bir bültenle sizlere duyurduk. Olağanüstü bir engelleme olmazsa
bu uygulama yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bu uygulama meslek camiamız (Muhasebeci ve Mali Müşavirler) açısından önemli bir sınav
olacaktır. Yüzümüzün akıyla bu görevimizi yerine getirirsek, mesleğimize denetim yönünden
de talep artacaktır. Bu konuda hem sizlere, hem de biz Oda Yöneticilerine önemli görevler
düşmektedir.
Sizlerin öncelikle müşterinizle sözleşme düzenlemenizi (Özel bültenle gönderdiğimiz ek
protokol dahil) kayıtları yazmadan beyanname düzenlememenizi ve yazılanları mutlaka
denetlemenizi öneriyoruz.
Biz Oda Yöneticileri ise bu uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi için ilçe eğitim çalışmalarını
hayata geçirmemiz gerekmektedir. (Çalışma Standartları TÜRMOB' dan gelir gelmez ilçe
eğitim çalışmalarına başlanacaktır.)
Özel Bültenle gönderdiğimiz ek protokolün hukuksal bir dayanak olmayacağı, 4 nolu
tebliğdeki sorumluluğun aynen devam edeceği bazı arkadaşlar tarafından ifade edilmektedir.
Özel Bülten dikkatle okunursa Oda Yönetimimizin 4. nolu tebliğ ile ilgili görüşleri ve
mücadele anlayışı açık bir dilde izah edilmiştir. Ek protokol bir öneridir, bir önlemdir.
Eğer siz, VUK 346-347 maddeleri hükümleri kapsamına girmiyorsanız, belgelerin kayıtlara
uygun olarak yazıldığını denetliyorsunuz ve de müşterilerinizle sözleşme düzenleyerek
karşılıklı sorumluluklarınızı belirliyorsanız (kaldı ki ek protokol hukukçulara
düzenlettirilmiştir) kolay kolay hiç bir meslektaşımızın başının ağrıyacağına inanmıyoruz.
Kaldı ki bu uygulamanın sonuçları, biliyorsunuz ki 1999 yılında verilecek I998 takvim yılı
Gelir ve Kurumlar Vergi Beyannamelerinden sonra ortaya çıkacaktır.
Oda bünyesinde Hukuk büroları oluşturularak her türlü önlemler alınacaktır.
Burada önemli olan sistemin başlamasıdır, sistemin yürümesidir. Uygulamada sorunlar tek tek
çözümlenir, hukuk devletinde aksini beklemek bizleri bir yere götüremez. Bu nedenle gelin
hep birlikte bu uygulamaya sahip çıkalım, 4 nolu tebliğ ortadan kalkarsa neyi tartışacağız ki!
Mesleğimizin daha saygın bir konumda olabilmesi için;
* Zorunlu eğitimin gerçekleşebileceği
* Meslek ahlakının daha çok gelişebileceğin

* Meslek dayanışmasının daha güçlü olabileceği, bir yeni yıl olması dileğiyle...

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİ VE
VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER)
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
Özel Gider İndirimi Sisteminin Özellikleri
Özel gider indirimi ile ilgili olarak kanunda beş önemli husus sayılmıştır. (1)
1 - Özel gider indirimi sadece ücretlilerin yararlanabileceği bir indirimli, harcamaya göre
hesaplanacak tutar matrahtan indirilecektir.
2- Harcama Türkiye'de yapılmış olacak ve vergiye tabi gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinden alınmış belgelerle tevsik edilecektir.
3- Özel gider indirimine sadece eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları konu
edilecektir.
4- İndirim tutarı kanunda belirtilen harcamalar toplamının 1/3'ü olarak hesaplanacaktır.
5- İndirim tutarı; harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının %35'ini
geçemeyecektir. Bakanlar Kurulu %35 oranını sıfıra kadar indirmeye ayrıca, harcama
konuları harcama ve ücret tutarı itibariyle farklı oranlar tesbit etmeye yetkilidir. Bakanlar
Kurulunun; %35 oranını, e 1997 yılı için aynen uygulama kararı beklenmektedir.
Özel Giderler İndiriminden Kimler Yararlanacaktır
Özel gider indirimi sadece gerçek usulde tesbit edilen ücretlilere uygulanacaktır.
Aşağıda yazılı ödemelerde ücret sayılır. (2)
1 -Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi : üyeleri ile özel
kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya = geçici bütün komisyonların
üyeleri,
2- Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurları,
3- Bilirkişiler, resmi arabulucular, eksperler,spor hakemleri ve her türlü yarışma jürisi üyeleri,
4- Sporcular,
Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalar
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 . maddesine eklenen 5 nolu bendine göre ;
Ücretlilerin kendisi, eşi ve çocuğu için yaptığı Eğitim, Sağlık, Gıda, : Giyim ve Kira
harcamaları Özel Gider İndiriminin kapsamına girer.
Maliye Bakanlığının yayınladığı 176 seri nolu tebliğe göre (3), bu harcamaların neler olduğu
ve harcamaların nitelikleri belirlenmiş durumdadır: dır. Buna göre;
a) Eğitim Giderleri:
Eğitimi ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan
ödemeler ile kurs ücretleri kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, özel gider
indirimine esas alınacaktır.
b) Sağlık Giderleri:

Ücretlilerin yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil,
fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları özel gider
indirimine konu teşkil edecektir.
Ücretlilerin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverence karşılanması halinde, ücretlinin
kendisinin karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olacaktır.
c) Gıda Giderleri:
Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılası gerekir.
Ancak, içecek giderlerinden; sigara, alkollü içkiler ve bira bu kapsamda
değerlendirilemeyecektir.
Ayrıca, evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için
alınan yem, mama ve sair gıda maddelerine dahil harcamalar gıda giderleri kapsamına
girmeyecek ve özel gider indirimine; konu teşkil etmeyecektir.
d) Giyim Giderleri:
Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap,kemer gibi
giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin
dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekmektedir
e) Kira Giderleri:
ikamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin tamamının anlaşılması gerekir. Bu
uygulamada, kiranın defaten veya bir kaç aylık veya aylık dönemler itibariyle ödenmesinin
önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödenmesinin kapsadığı dönem belgede belirtilecektir.
Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalarda Aranacak Şartlar.
Bu harcamanın özel gider indirimine konu olabilmesi için
1 -Harcamaların mutlaka Türkiye'de yapılması
2-Harcamaların Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik
edilmesi şarttır.
3-Yapılan harcamanın ücretlinin kendisi medeni kanun hükümlerine göre aralarında evlilik
bağı kurulmuş eşi ve mükellefle beraber oturan veya mükellef tarafından bakılan (Nafaka
verilerek bakılanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış çocukları tarafından yapılması ve satın
alınan mal ve onlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir.
Belgesi indirim Konusu Yapılamayacak Kurum ve Kuruluşlar
Özel Gider İndirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi,
kurum ve kuruluşlara yapılması halinde bu harcamalar Gider indirimine konu teşkil
etmeyecektir. Kurumlar Vergisi maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde
vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar özeline konu harcama olarak kabul
edilmeyecektir.
Ancak Kurumlar Vergisi Kanunun 8. maddesinde yer alan istisnalardan kurumlar ile istisna
uygulaması öteden beri devam eğitim kurumlarına yapılan harcamalar özel gider indirimine
konu olacaktır.
1. Ücretlinin yurtdışında yaptığı eğitim harcamaları, Türkiye'de yapıl özel gider indirimine
konu olmayacaktır.

2. Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için, bu
hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar indirimine konu olmayacaktır.
3. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların okul aile birliğine veya derneğine yapılan bağışlar
da özel gider indirimine konu kapsamına girmemektedir.
4. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bazı görevlilere, bir bakanlık lojmanı tahsis edilmiştir. Lojman
kira bedelleri lojmanlardan yararlanan personelin ücretlerinden kesilerek tahsil edilmektedir.
Ücretlilerin, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ödediği
kira bedelleri de gider indirimine konu edilmeyecektir.
Tüketim kooperatifi, Kurumlar Vergisi Kanunun 7. maddesinin 16 numaralı bendinde yazılı
şartları taşıdığı için, kurumlar vergisinden muaf dır. Bu kooperatiften yapılan giyim ve gıda
harcamaları, kurumlar vergisi mükellefi olmaması (muaf olması) nedeniyle konu teşkil
etmeyecektir.
Ordu yardımlaşma Kurumu 205 sayılı Kuruluş Kanununun 35. maddesine göre Kurumlar
Vergisinden muaf olduğundan, bu kurum tarafından işletilmekte olan ordu pazarlarından
yapılan harcamalar, özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
Özel Gider İndirimine Girmeyen Harcamalar (4)
1-Vekalet ücretleri,
2-Yolcu ve yük taşıma giderleri,
3-Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri
4- Tiyatro, sinema, konser salonu, plaj yüzme havuzu gibi yerlere yapılan giriş ücreti
ödemeleri
5-Ziynet ve süs eşyası alımları
6-Temizlik madde ve malzemesi alımları,
7- Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve itriyat madde ve malzemesi alımları
8- Kozmetik maddelerin alımları,
9- Çiçek alımları,
10- Kuaför ve berberlere ödenen ücretler,
11- Fotoğraf filmi ve tab ücreti,
12- Fotokopi ücreti
13- Ampul, floresan ampul ve pil alımları,
14- Plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler
15- Konutların boya ve badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri,
16- Elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler,
17- Billuriye, züccaciye alımları,
18- Çocuk oyuncakları,
19- Havlu, çarşaf, nevresim alımları,
20- Plastik eşya alımları,
21 - Çanta ve valiz alımları,

22- Noter giderleri,
23- Şehir şebekesi su giderleri,
24- Sigara, alkollü içkiler ve bira için yapılan giderler,
25- Sıhhi tesisat malzemeleri
26- Askeri ve okul kantinlerine yapılan harcamalar,
27- Yurtdışı eğitim ve öğretim harcamaları,
28- Kol ve duvar saati,
29- Her türlü hırdavat malzemesi,
30- Tüp gaz giderleri,
31 - Genel bütçeye giren dairelere ait lojman giderleri
Özel Gider İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri
Ücretliler özel gider indirimine konu olan harcamalarını Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik edeceklerdir.
1- Fatura,
2- Serbest meslek makbuzu,
3- Perakende satış fişi,
4- Ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi (yazar kasa fişi)
Özel Gider İndirimi Uygulaması
1-Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı:
Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak'tan
başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir.
* 01.01. 1997 ile 31.12.1997 tarihleri arasında toplanan belgelere sıra no su verilerek zarfın
arka tarafı doldurulacaktır.
*Harcamalar; cinsine göre ayrım yapılacak ve zarfın ön tarafındaki hesaplama tablosu
doldurulacaktır.
Eğer bir belgede birden fazla harcama cinsi varsa en yüksek harcama hangisi ise fişin toplamı
o cins kabul edilerek tasnif yapılacaktır. Örneğin; süper marketten alınan bir belge ile
700.000.- TL gıda, 1.000.000.-TL. giyim ve 300.000.-TL kırtasiye malzemesi alınmışsa,
bunların toplamı olan 2.000.000.-TL giyim eşyası olarak dikkate alınacaktır.
Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri özel gider indirimine konu harcama belgelerini, ertesi
takvim yılının 20 Ocak tarihinin mesai saati sonuna kadar "Özel Gider İndirimine Ait
Bildirim" ile işverenlerine beyan edeceklerdir.
Bu bildirimde ücretliler, harcamaların toplam tutarını ve bu tutarın 1/3'ünü hesaplayarak,
göstereceklerdir.
2- İşverenlerce Yapılacak İşlemler:
İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine verilen bildirimi ve harcama belgelerini
alacaklardır. İşverenler kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinin geçerli belge olup
olmadığını, harcamanın özel gider indirimi kapsamına girip girmediğini ve harcama
toplamının ve bu toplamın 1/3'ünün doğru beyan edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.

Ücretlilerin, ücretlerinden hesaplanan gelir vergisi üzerinden mahsup edilen bu vergi, mahsup
işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi zorunludur.
İşverenler, kendilerine ibraz edilen özel gider indirimine ait bildirimlerde yer alan harcama
tutarlarını da dikkate alarak, "Özel Gider İndirimine Ait Bordro” yu Ocak ayı sonuna kadar
düzenlemek zorundadırlar.
Bordro muhteviyatından da görüleceği üzere işverenler, her bir ücretli için, ücretlinin
yararlanacağı gelir vergisi farkını ayrı ayrı hesaplamak ve bordroda göstermek zorundadırlar.
Diğer taraftan, işverenler kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini tartı zaman
aşımı süresi içinde saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek
zorundadırlar.
3- Özel Gider İndiriminden Doğan Gelir Vergisi farkının Ücretlilere ödenmesi:
İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri özel gider indirimine ait bordroda yer
alan gelir vergisi farkını, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir
vergisinden mahsup edeceklerdir.
Bu mahsup işlemleri, her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup
edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir.
Bu mahsup işlemi için işverenler ücretliler için düzenledikleri ücret bordrosunda, "Özel Gider
İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi" başlığı altında bir sütun daha açacak ve
mahsup ettikleri vergi tutarını bu sütunda göstereceklerdir. Bu sütunda gösterilen tutar,
ücretler üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisinden mahsup edilecek ve kalan kısmı
muhtasar beyannameyle beyan edilerek ödenecektir.
Bu mahsuba rağmen arta kalan bir tutarın bulunması halinde, bu tutar ücretlilerin müteakip
aylara ait hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.
Özel Gider İndirimi Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar
1- Emeklilik Nedeniyle işten Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Özel Gider
İndirimi:
Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler ile ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin
varislerinden bir tanesi 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe kadar
biriktirdikleri özel gider indirimine konu olan harcama belgelerini yukarıda açıklanan esaslar
ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
2- Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak
Çalışmayanlar Hakkında Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılan bir daha ücretli olarak çalışmayan
ücretliler 1 Ocak tarihinden işten ayrıldığı tarihe kadar biriktirdiği harcama belgelerini ilgili
esaslar ve süreler dahilinde işverene bildireceklerdir.
3- İşveren Değiştiren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir işveren
nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait özel gider indirimine ait
bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir.
Ancak, bu ücretliler daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi
matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairelerine
yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz
etmek zorundadır. En son çalıştığı işveren bu belgeleri de dikkate alarak işlem yapacaktır.

4- Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Özel Gider İndirimi
Uygulaması:
Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınası halinde, her bir işverene özel
gider indirimine ait bildirimi vermesi mümkün bulunmaktadır.
Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre
özel gider indirimi uygulayacaktır.
5- Üç Ayda Bir Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde
Özel Gider indirimi Uygulaması:
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesinde, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10
ve daha az olan işverenlerin, muhtasar beyannamelerini önceden bildirmek kaydıyla her ay
yerine Şubat, Mayıs, Ağustos,
ve Kasım aylarının 20. günü akşamına kadar verebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenler, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına
ait muhtasar beyannamelerini 20 Şubat akşamına kadar verecekler ve halen çalışmakta olan
hizmet erbabının özel gider indirimine ilişkin vergi farkını; emekli olan, işten ayrılan ve
ölenlere ait özel gider indiriminden doğan vergi farkının iadesi gibi, 20 Şubat akşamına kadar
vereceği muhtasar beyanname i1e beyan edilecek vergiden mahsup ederek ücretlilere iade
edeceklerdir. İadeden sonra kalan kısmın varolması durumunda ise, bu fark Mayıs muhtasar
beyannamesi beklenilmeksizin, Şubat, Mart ve izleyen dönemlerde hak sahiplerine iade
edilecek ve Mayıs 20'de verilecek muhtasar beyannamede vergilerden mahsup edilecektir. (5)
6- Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanunun 95. maddesinde aynen aşağıdaki hükme yer verilmiştir.
"Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz"
a- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;
b- 16. maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve
hizmetlileri;
c- Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.
Bunlar gelirlerini, "yıllık beyanname" ile bildirirler. Ücretlerinden vergi tevkif usulü cari
olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler
de özel gider indirimi bunların yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda oldukları ücretlerin
vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre hesaplanarak uygulanacaktır.
ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık gelir
vergisi beyannamesine tevkif suretiyle vergilendirilen ücretleri ile diğer kazanç ve iratlarını da
dahil etmeleri halinde, özel gider indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin vergi
matrahına uygulanacaktır. Bu nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah kısmı
ayrılacaktır.
Özel Gider indiriminin Uygulamasına İlişkin Örnekler
A)

Muhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerde:

Gelir Vergisi Kanunun 100. maddesine göre genel bütçeye dahil olan daire ve müesseseler
yaptıkları Gelir Vergisi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedirler.

(A) Bakanlığında çalışan ücretli (B)'nin 01.01.1997 tarihinden 31.12.1997 tarihine kadar
biriktirdiği 270 adet harcama belgesinde yer alan özel gider indirimine konu harcamaların
tutarı 420.000.000.-TL' dır.
Bu ücretli, 31.12.1997 tarihine kadar harcamaların toplamı olan 420.000.000.-TL' yı "Özel
Gider İndirimine Ait Bildirimi" ile işverenine beyan etmiş ve harcama belgelerini, bildirimine
eklemiştir.
işveren (A) Bakanlığı, ücretlinin kendisine bildirdiği harcama tutarını da dikkate alarak "Özel
Gider İndirimine Ait Bordo"yu 1998 yılı Ocak ayının sonuna kadar aşağıdaki şekilde
düzenleyecektir.
Ücretli (B)'nin 01.01.1997-31.12.1997 tarihleri arasındaki
vergi matrahı toplamı .................................................450.000.000.-TL
Ücretli (B)'den 1997 yılı içinde tevkif suretiyle kesilen .
gelir vergisi.................................................................112.250.000.-TL
1.1.1997 tarihinden itibaren özel gider indirimine konu
olan harcamaların tutar .............................................420.000.000.-TL
Harcamaların özel gider indirimine
esas olacak tutarı .......................................................140.000.000 .-TL
(420.000.0000/3=)
1997 yılı matrahının özel gider indirimi
yapılacak kısmı ..........................................................157.500.000.-TL
(450.000.000 x %35=)
Özel gider indirim tutarı (Getirilen belge tutarının 1/3'ü ile
vergi matrahının %35'inden küçük olan) ..................140.000.000.-TL
Vergi matrahının özel gider indiriminden sonra kalan kısmı
(yeni matrah) ...

...310.000.000.-TL (450.000.000.- 140.000.000)--

Özel gider indirimi düşüldükten sonra kalan matrahın
gelir vergisi (Yeni GV).................................................77.500.000.-TL
Nakten veya hesaben iade edilecek
(112.250.000 - 77.500.000)..........................................34.750.000.-TL
Muhtasar beyanname vermek zorunda olmayan bu işveren, 34.750.000 lira olarak hesap
edilen gelir vergisi farkını, 15.02.1998 tarihinde ödeyeceği ücretli (B)nin ücretinden tevkif
edeceği vergiden mahsup edecektir. Diğer bir ifade ile işveren, 15.02.1998 de ödenecek
ücretten mahsup edilen vergi tutarı kadar ücretli (B)'ye daha fazla ücret ödeyecektir. Ücretli
(B)'nin 15.02.1998 tarihinde ödenecek ücretinin vergi matrahı üzerinden hesaplanan gelir
vergisinin 27.500.000 lira olması halinde, bu ücretli bu ayda gelir vergisi ödemeyecek, net
ücreti 27.500.000 lira daha fazla ödenecektir. Mahsup işlemi sonunda arta kalan (34.750.000.
- 27.500.000)= 7.250.000 lira müteakip ayda mahsup edilerek, ücretliye ödenecektir.
B) Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerde:

C) Anonim Şirketin çalışan ücretli (D)'nin 1997 yılında elde ettiği ücretlerinin vergi matrahı
415.000.000 liradır. bu ücret üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisi tutarı 103.750.000
liradır.
Bu ücretlinin 1.1.1997 tarihinden 31.12.1997 tarihine kadar yaptığı özel gider indirimine konu
olan harcamaların tutarı 435.750.000.- liradır.
Ücretli (D)'nin 1.1.1997 - 31.12.1997 tarihleri arasındaki vergi
matrahı toplamı .....................................................................415.000.000.- TL
Ücretli (D)'den 1997 yılı içinde tevkif suretiyle
kesilen gelir vergisi ................................................................103.750.000.-TL
1.1.1997 tarihinden itibaren özel gider indirimine
konu olan harcamaların tutarı ................................................435.750.000.-TL
Harcamaların özel gider indirimine esas olacak tutarı
(435.750.000/3) .....................................................................145.250.000.-TL
1997 yılı matrahının özel gider indirimi yapılacak kısmı
(415.000.000 x %35)................................................................145.250.000.- TL
Özel gider indirim tutarı...........................................................145.250.000.- TL
Vergi matrahının özel gider indiriminden sonra kalan kısmı (yeni matrah)
(415.000.000 - 145.250.000).....................................................269.750.000.- TL
Özel gider indirimi düşüldükten,sonra kalan
matrahın gelir vergisi (yeni GV) .................................................67.437.500.- TL
Nakten veya hesaben iade edilecek
gelir vergisi farkı ..........................................................................36.312.500.-TL
( 103.750.0000 - 67.437.500).
muhtasar beyanname vermek zorunda olan bu işveren, 36.312.5001ira olarak hesap edilen
gelir vergisi farkını, 1.2.1998 tarihinden itibaren ücretinden tevkif edeceği vergiden mahsup
edecektir. Diğer bir ifade ile işveren 1.2.1998 tarihinden itibaren ödeyeceği ücretten ergi
tutarını ücretli (D)'ye o ay içinde nakten ödeyecektir.
İşveren (C ), ücretlinin Şubat ayı ücretlinin gelir vergisinden mahsup et bordrosunda ayrıca
gösterecektir.
Mahsuba rağmen arta kalan kısım, müteakip ayların ücretinden Tevkif edilecek vergiden
mahsup edilecektir. Mahsup edilen bu tutar da o ay ücretliye nakden ödenecektir.
UYGULAMA SIRASI (RAKAMSIZ)
1- 12 aylık vergi matrahını toplayacaksınız, bu meblağ "yıllık gelir vergisi matrahınız”
olacaktır.
2- Bulunduğunuz yıllık gelir vergisi matrahını %35 ile çarpacaksınız "Yıllık vergi
matrahından indirebileceğiniz tutar"dır.
3- Bu indirimi yapabilmeniz için indirebileceğiniz tutarın 3 katı kadar belge toplayacaksınız.

4-Aylık olarak kesilen gelir vergilerinin 12 aylık toplamını alacaklısına bu tutar "Yıllık
kesilen gelir vergisi toplamı"dır.
5- Yıllık gelir vergisi matrahından, getirdiğiniz belgenin 1/3'ünü düşeceksiniz. Bu meblağ
"yeni vergi matrahı" olacaktır.
7- "Yıllık kesilen gelir vergisi toplamından" hesaplanan "yeni vergiyi" çıkardığınız zaman
"iade edilecek vergi iadesini" bulursunuz.
ÖRNEKLER
AYLIK
NET ÜCRET

TOPLANACAK

İADE ALINACAK

(ÇIPLAK ÜCRET)

BELGE TUTARI

TUTAR

ASGARİ ÜCRET

227.830.523

18.985.877

25.000.000

370.129.813

30.844.157

30.000.000

454.727.591

37.893.966

40.000.000

631.010.468

57.632.323

50.000.000

812.260.280

81.274.319

60.000.000

993.503.087

99.609.899

70.000.000

1.184.616.773

25.791.918

80.000.000

1.379.701 .408

53.282.011

100.000.000

1.770.277.977

208.255.008

120.000.000

2.165.966.652

255.985.637

* Asgari ücret 7 AY 17.010.000.-TL, 5 AY 35.437.500.-TL Brüt olara hesaplanmıştır.
Net ücretlerin brütü ve gelir vergisi matrahı hesaplanırken TTF kesintisi yapılmamıştır.
* SSK matrahı ve primi, dönemsel olarak yürürlükteki rakamlarda hesaplanmıştır.
* Getirilmesi gereken harcama belgelerinin tamamının getirildiği var sayılmıştır.
KAYNAKLAR
12345-

GVK Md.63/5 (3946/13)
GVK Md. 61
GVK GT 176-18.05.1994/21938 R.G.
T.Yücel Mükellefin Dergisi Aralık 97
GVK GT 178-08.12.1994/22135 R.G.

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEFASON OLARAK YAPTIRILAN
İŞLERİN KDV TEVKİFATI VE SORUMLULUK UYGULAMASI
Mehmet TİMUR
Yeminli Mali Müşavir
Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 9 uncu maddesinde belirtilen yetkisine
dayanarak Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe Katma Değer Vergisi yönünden sorumluluk
uygulanması hususunda 51 ve 53 sıra no.lu Genel Tebliğlerde düzenlemeler getirmiştir. Bu
düzenle-melerle getirilen sorumluluk ve uygulaması aşağıda açıklanmıştır.
1-FASON İMALATIN ŞARTI
Fason imalatın şartı, imal edilecek tekstil ürünü ile ilgili hammaddelerin fason işi
yaptıranlarca temin edilmesidir.
Yukarıda belirtilen tebliğlere göre sorumluluk uygulanacak imalatlar, tekstil ve konfeksiyon
ile deriden mamul giyim eşyası (ayakkabı ve çan- ta hariç), perde, mobilya kumaşı, havlu, oto
koltuk kumaşı, çuval ve ben- zerleridir.
Fason imalat yaptıran işletmeler işin riskini ve organizasyonunu üstlenerek imal ettireceği
mamulü ücret karşılığında bir firmaya bütün olarak imal yapan firmalara üretim aşamaları
itibariyle kısım kısımda yaptırabilir. Ayrıca fason iş yapan firmalarda başka firmalara fason iş
yaptırabilirler. Örneğin; imal edip pazarladığı pantolonların bir kısmını fason imal ettiren bir
firma, aynı zamanda bir ihracatçı firmaya fason olarak takım elbise imal ediyorsa fason
yaptırdığı pantolonlar için kendisi sorumlu sıfatıyla tevkifat uygulayacak, ihracatçıya yaptığı
fason takım elbiseler için ise ihracatçı tarafından sorumlu sıfatıyla tevkifat uygulayacaktır.
Fason imalat yapan firmaların imalatta kullandıkları iplik, tela, fermuar, düğme, astar ve
benzeri her türlü madde ve malzemeler fason hizmet bedeline dahil edilecektir. Fason için
kullanılan bu madde ve malzemelerin ayrı fatura edilmesi söz konusu değildir.
II-FASON İŞ YAPAN İŞLETMELERİN TEVKİFAT UYGULAYACAĞI
VE UYGULAMAYACAĞI DURUMLAR
A- TEVKİFAT UYGULAYACAĞI DURUMLAR:
a- Boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar
tarafından temin edilip, bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır.
b- Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, traşlama, zımpara, şardon, yakma, ram ve
benzeri işler hep birlikte veya bir kısmı fason yapılıyorsa tevkifata tabidir.
c- Boya, apre, baskı ve kasarlama işleri yanında ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone,
traşlama, zımpara, şardon, yakma, ve benzeri işler birlikte yapılıyorsa boya ve kimyevi
maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde aynı
faturada gösterilmeleri kaydıyla tevkifat uygulaması söz konusudur.
B-TEVKİFAT UYGULANMAYACAĞI DURUMLAR:
a- Boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddelerin fason iş yapanlar
tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat uygulanmayacaktır. Ayrıca boya, apre,
kasarlama işlerinin yanında diğer dikim, kesim, ütüleme vs. işler de birlikte yapılıyor ise boya

ve kimyevi maddeler bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılıyorsa yine tevkifat
uygulanmayacaktır.
III- TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE TEVKİFAT VE UYGULAMASI
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon ile deriden giyim eşyası ve perde, mobilya
kumaşı, havlu, oto koltuk kumaşı ve benzerlerinin işlerinde fason hizmet bedeli üzerinden
hesaplanan katma değer vergisinin 2/3'ü fason iş yaptıranlar tarafından sorumlu sıfatıyla
beyan edilmek üzere tevkifata tabi tutulacak, 1/3'ü ise fason iş yapana ödenecektir. Fason iş
yapanlar ise tevkifat uygulanacak hizmetleri nedeniyle düzenleyecekleri faturada; fason
hizmet bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile vergi tutarlarının tevkifat
uygulanacak kısmı ile fason yaptırandan tahsil edilecek kısmı ayrı ayrı gösterecektir.
Örnek aşağıdadır.
İşlem Bedeli

500.000.000.-TL.

Hesaplanan KDV (500.000.000 x %15)
Toplam

75.000.000.-TL.
575.000.000.-TL.

KDV tevkifatı (75.000.000.-x 2/3)
Tahsil Edilecek Tutar (500.000.000 + 25.000.000.-)
Beyan Edilecek KDV (75.000.000 : 3)

50.000.000.-TL.
525.000.000.-TL.
25.000.000.-TL.

Fason iş yapanlar Katma Değer beyannamesinin 24 üncü satırına işlem bedelini, örneğin
500.000.000.-TL.yi aynen yazacaklardır. Beyannamenin vergi oranlarını gösteren 38.43
satırları arasına tevkifat yapılmayan işlemlerden sonra tevkifat uygulanan işlem bedelleri
yazılacak, "oran" sütununa vergi oranı 15/3 olarak gösterilecek "vergi" sütununa ise işlem
bedeli üzerinden bu orana göre hesaplanacak vergi tutarı yazılacaktır. (örneğe göre
25.000.000.-TL). Fason iş yaptıranlar, tevkifat tutarını teslim veya hizmetin yapıldığı
dönemde vergi sorumlularına ait 2 no.lu Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan
edecekler ve bu tutarı aynı döneme ait 1.no.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde indirim
konusu yapacaklardır. Fason iş yapana ödenen hesaplanan Katma Değer Vergisinin 1/3 ü
tutarındaki kısmı ise fason işle ilgili faturanın defterlere kayıt edildiği dönemde indirim
konusu yapılacaktır.
Fason iş yaptıranlar, beyan edilen tevkifata ait tahakkuk fişi ile verginin ödendiğine dair vergi
dairesi alındılarının kaşeli ve imzalı fotokopilerini beyannamenin verildiği tarihi izleyen ayın
ilk 10 günü içinde satıcıya intikal ettireceklerdir. Satıcılar bu tarihe kadar belgenin gelmemesi
halinde durumu aynı ayın 20 nci gününe kadar alıcının vergi dairesine bildireceklerdir.

IV- TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜTESELSİL
SORUMLULUK
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan müteselsil sorumluluk fason işler
dolayısıyla Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulayanlar tevkifat tutarını beyan edip ödemiş
olmaları şartıyla bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin hazineye
intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluğa muhatap tutulmayacaklardır.

SONUÇ:
Tekstil ve konfeksiyon sektörüne getirilen sorumluluk uygulaması, bu sektörde iş yapanların
sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmalarını ve düzenlemelerini önlemektir.
Ancak, işletmelere de büyük yük getirdiği gözden uzak tutulmamalıdır. Tekstil sektörü
Türkiye ekonomisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu sektöre getirilen tevkifat
uygulamasının daha basitleştirilerek bütün sektörlere de uygulanmasının vergi kaçırılmasını
önemli bir şekilde önleyeceği bir gerçektir.

TEMEL MALİ TABLOLAR, DİPNOTLARI ve
DİPNOTLARIN DENETİME ETKİLERİ
Ahmet DEMİR
Yeminli Mali Müşavir
GENEL AÇIKLAMA
Bilindiği üzere; Temel Mali Tablolar denildiğinde Bilanço ve Gelir Tablosu anlaşılmaktadır.
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Temel Mali Tablolar yanında ek mali tablolara da yer
verilmiştir. Ek Mali Tablolar, Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım
Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Öz kaynaklar Değişim Tablosudur.
07/03/1996 tarih, 6 no. lu ve 21/12/1996 tarih 7 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerine göre; 1996 yılı aktif toplamı 300.000.000.000.-TL veya net satışları toplamı
750.000.000.000.-TL'yi aşan mükellefler 1996 yılına ilişkin olup, 1997 yılında verecekleri
beyannamelerine Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım
Tablolarını ekleyeceklerdir.
6 no.lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile 1995 yılına ilişkin olarak 1996 yılının Mart ve
Nisan ayında verilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan
Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablolarının eklenmesi, Fon
Akım Tablosu ile Öz kaynaklar Değişim Tablolarının beyannamelere eklenmesi zorunluluğu
kaldırılmıştır.
Oysa, Temel Mali Tablolar, Ek Mali Tablolar ile bir bütünlük teşkil eder ve anlam kazanır.
Temel Mali Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) statik bir durumu belirli bir tarih itibari ile
göstermektedir. Ek Mali tablolar ise dönem içinde faaliyet sonuçlarını belirli bir süreç içinde
göstermektedir. Bu nedenle Temel Mali Tabloları tamamlayıcı yönleri vardır.
Bilindiği üzere; muhasebe işletmelerde cereyan eden iktisadi olayları bir sistem ve düzen
içerisinde kayıtlara alan bir bilimdir. Muhasebe bu işlevini yaparken kendi ilkeleri
doğrultusunda hareket eder. Bununla beraber, ilgili kanun yönetmelik ve tebliğleri de dikkate
alarak, muhasebe ilke ve prensipleri ile muhasebe standartları çerçevesine Tekdüzen
Muhasebe Sistemine uygun olarak ilgili hesaplara kayıt düşer.
İşletmelerin faaliyetleri süreklidir ve devamlılık arz eder. Bunun tabi sonucu olarak da
Muhasebe işlevini sürekli ve devamlı bir şekilde yapmak durumundadır. İşletme
faaliyetlerinin sonuçlarını belirli bir dönem, tarih olarak görebilmek için, işletmelerin
faaliyetlerini, belirli bir an itibariyle durdurulması ve dondurulması gerekmektedir. Bunu
yapmak mümkün olmadığından işletmelerin belirli bir tarih itibariyle, genellikle
31/12/199.. takvim yılı olarak durdurulduğu kabul edilir ve Faaliyet sonuçları bu tarih
itibariyle değerlemeye tabi tutulur.
İşletmelerin bu dönemlerde zorunlu olarak düzenledikleri beyannamelerine Temel Mali
Tablolara Bilanço ve Gelir Tabloları eklenmektedir.

1. TEMEL MALİ TABLOLAR
BİLANÇO:
Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları
gösteren mali tablodur.

Başka bir deyişle, bilanço; teşebbüs gayesinin tahakkuku maksadıyla temin edilmiş
kaynakların, belli bir an itibariyle hangi varlıklara tahsis edilmiş olduğunu gösteren
muvazeneli bir tablodur.
Temin edilmiş kaynaklar pasif, kaynakların tahsis edildiği varlıklar ise aktifi oluşturur.
Bilançonun bütün kalemleri, varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayri safi
değerleri ile gösterilir.
Bu ilke, bilançonun net değer esasına göre düzenlenmesine engel teşkil etmez. Bu doğrultuda
net değer bilanço düzenlemesinin gereği olarak, indirim kalemlerinin ilgili hesapların altında
gösterilmesi, ayrıca; bilanço hesapları arasında mahsup yapılmaması esastır. Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde varlıklarla ilgili on kural, yabancı kaynaklarla ilgili
altı kural, öz kaynaklarla ilgili beş kural öngörülmüştür. işletmeler bilançolarını,
karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak ve anlam birliği ı oluşturmak için standart form şeklinde
düzenlerler.
Bilançonun Aktif kısmını Varlıklar oluşturur. Varlıkların bilançoda dizilişi Likitite esasa
göredir. En üstü en likit olan varlıklar yer alır ve aşağıya doğru Likitite derecesine göre diğer
kalemler yer almaktadır.
Varlıklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak iki grupta toplanır. Dönen varlıklar
grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilebileceği
veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar toplanır.
Duran varlıklar ise, normal şartlar altında bir yıl içerisinde elden çıkartılması
düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar yer alır.
Bilançonun pasifini, kaynaklar oluşturmaktadır. Pasifin düzenlenmesi borç ödeme vade
sırasına göredir. Bunun tabi sonucu olarak en üstte vadesiz ödeme vadesi gelmiş borçlar yer
alır. Daha sonra vadelerine göre borçlar sıralanır. Bilançonun kaynaklar (pasif) bölümü, kısa
ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynaklardan oluşur. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir
yıl içinde ödenmesi gereken, uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan sonra ödenecek
olan borçlardan oluşur. Öz kaynaklarlar ise işletme sahip veya ortakları tarafından işletme
kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.
Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. 'Tabloda "Diğer" başlığı altında yer alan bir
kalem tutarının ait olduğu grubun toplam tutarının %20'sini aşması durumunda, bu kalem ayrı
bir başlık altında gösterilir.
GELİR TABLOSU :
İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün
maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya
dönem net zararını gösteren tablodur. Gelir Tablosu, satışların, gelirlerin, satışlar
maliyetlerinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme
faaliyetleri sonuçlarının, sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesidir. Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde bu amaçla ilgili olarak dokuz kural öngörülmüştür.
Bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler
ve hiçbir satış, gelir ve kar kalemi, bir maliyet gider ve zarar kaleminden, tamamen veya
kısmen karşılaştırmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkartılamaz.
işletmelerin Dönem Bilançolarının ve Gelir Tablolarının düzenlenmesinde, Bilanço ve Gelir
Tablosu ilkeleri doğrultusunda hareket edilir ve Temel Mali Tablolar bu ilkeler doğrultusunda
düzenlenir.

2- TEMEL MALİ TABLOLARIN DİPNOTLARI
BİLANÇO DİPNOTLARI
Bilanço Dipnotları, işletmelerin dönem bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde
anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır.
Böylece, bilanço dipnotlarında yapılan açıklamalarla bir bütünlük sağlanmış olmaktadır.
Mali Tablolar Dipnotları ve açıklamaları ile bir bütünlük oluşturur. Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğinde 30 adet bilanço dipnotu belirlenmiştir. Ancak, bilançonun ekine
konulacak bu açıklamalar 29 nolu dipnotla görüldüğü üzere; bu adetle sınırlı olmayıp, varsa
bunların dışındaki ek bilgilerde dipnot olarak eklenmelidir.
Bilanço dipnotları, düzenlenirken, işletmeler 30 adet dipnottan kendilerini ilgilendiren
dipnotların numaralarını da belirterek tebliğdeki sıra dahilinde yazmalıdırlar.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre, standart bilançolar geçmiş dönemlerle
mukayeseli olarak düzenlendiğinden, dipnot açıklamalarının da aynı şekilde hazırlanması
gerekmektedir.
A) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı Mali Tablolar dipnotlarına yer verilmiş
ve bunların düzeltmeleri öngörülmüştür.
Ayrıca Mali Tabloların dünyadaki uygulaması dipnotların her gün biraz daha önem
kazandığını ve Mali Tabloların ayrılmaz bir unsuru olduğunu görüyoruz.
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
Gelir Tablosu Dipnotları, işletmelerin dönem Gelir Tablosu ile ilgili bilgilerin, ilgililer
tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için ilave ek bilgilerdir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde 13 adet Gelir Tablosu Dipnotları
öngörülmüştür.
işletmeler bu dipnotlardan kendilerini ilgilendiren dipnotların numaralarını da belirterek
tebliğdeki sıra dahilinde yazmalıdırlar.
İşletmeler Gelir Tablolarını geçmiş dönemlerle mukayeseli olarak düzenlediklerinden,
dipnotlardaki bilgilerle karşılaştırılabilir şekilde yazılmasıdır.
3- DİPNOTLARIN DENETİME ETKİLERİ
İşletmelerin dönem Bilanço ve Gelir Tabloları ile ilgili dipnotlar, bilanço ve gelir tablosu ilgili
ek açıklamaları içerdiğinden, denetimde bu bilgilerden büyük ölçüde istifade etme gereği
vardır.
Bilindiği üzere; Denetim, işletmelerin iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden
saptanmış ölçülere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgililere bildirmek amacıyla
tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerlendiren sistematik bir çalışma sürecidir.
Bu tanımda görüldüğü üzere, denetimde işletmenin belirli bir sistem, düzen ve mevzuat
çerçevesinde kayıtlara aldığı iktisadi faaliyet ve olaylar tarafsız ve deneyimli kimseler
tarafından incelenmekte ve değerlemeye tabi tutulmaktadır.

Bu arada yapılan denetim çalışmaları sırasında her türlü denetim teknikleri, kanıt ve belgeler
toplanmakta, bu arada Temel Mali Tablolarındaki dipnot açıklamalarından istifade
edilmektedir.
Gerek sürekli denetimde, gerekse tanı tasdik kapsamında yapılan denetimlerde dipnotlardaki
açıklamalar ve bilgiler denetçiye bazı konuları derinlemesine inceleme ve araştırma imkanı
vermektedir.
Hatta Çağdaş denetim uygulamasında denetim raporlarında dipnotlarla ilgili açıklamalar ve
bilgiler ayrıntılı ve nedenleri ile birlikte raporlanmaktadır.
Örneğin; Bilanço dipnotlarından 17 nolu stok değerleme yöntemi ile ilgili dipnotta ek bilgiler
varsa bunun üzerine gidilmeli, stok yöntem değişikliğinin nedenleri araştırmalı bu değişikliğin
vergi matrahını ne ölçüde etkilediği ve bu işlemi yapmaya yönelten nedenler nelerdir ortaya
çıkartılmalıdır.
Yapılan tespitlerin Denetim ve Tasdik Raporların aktarılması sağlanmalıdır.
Keza, Gelir Tablosu dipnotlarında yapılan açıklamalardan denetimde istifade edilmeli,
dipnotta verilen bilgilerin derinlemesine araştırılması yapılarak, vergi matrahına etkileri tespit
edilerek, denetim ve tasdik raporlarına sonuçlar aktarılmalıdır.
Örneğin; Gelir Tablosu Dipnotlarından 8 nolu dipnotta görüldüğü üzere;
Amortisman hesaplama yöntemlerinde yapılan değişiklikle ilgili bilgiler araştırılmalı,
işletmenin hızlandırılmış amortisman ayırma yönteminden vazgeçerek, normal amortisman
yöntemini seçmiş olmasının nedenleri araştırılmalı ve dönem matrahını ne şekilde etkilediği,
işletmenin bu yola neden gittiği tespit edilerek denetim ve tasdik raporlarına yazılmalıdır.
Gerek Bilanço, gerekse Gelir Tablosu ile ilgili dipnot açıklamaları denetçiye büyük bilgileri
içeren ve o konuda derinlemesine araştırma ve inceleme, kanıt ve belge toplama imkanı
sağlayan çok önemli bilgilerdir.
Bu bilgiler sayesinde denetçi, denetim faaliyetlerini daha sağlıklı bir düzeye getirme imkanı
bulur.
Sonuç olarak, Denetim ve Tasdik işlemlerin de Dipnotlar denetçinin istifinde edeceği
değerlemeye ve araştırmaya tabi tutacağı konuları içeren bilgiler olarak değerlendirilmesi ve
buradan elde edilen bilgilerin ve sonuçlarının denetim ve tasdik raporlarına aktarılması
gerekir.
KAYNAKLAR
1- Yeminli Mali Müşavir – Ahmet Demir
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1997 TAKVİM YILINA AİT KURUMLAR VERGİSİ İLE
STOPAJ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ VE KAR
DAĞITIMINA İLİŞKİN ÖRNEK
Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müşavir
Pricewaterhouse Coopers
Bir Anonim Şirketin 1 Ocak 1997 - 31 Aralık 1997 hesap dönemi faaliyet sonuçları ile ilgili
veriler aşağıdaki gibidir.
· Kurumun faaliyet sonucu ticari bilanço karı 25.000.000.000 TL' dir.
· Kurum kazancına dahil olan gelir unsurları şunlardır;
a) Kurumun kanuni ve iş merkezi İngiltere'de bulunan bir kurumdan elde edilen iştirak
kazancı 500.000.000 TL.
b) Merkezi İzmir'de bulunan bir kurumdan sağlanan iştirak kazancı 3.300.000.000 TL. ,
c) D. Tahvili ve H. Bonosu alım satım kazancı (Repo) 700.000.000 TL
d) A Tipi yatırım fonu katılma belgesi karşılığı elde edilen kar payı 900.000.000 TL.
e) Risk sermayesi yatırım fonu katılma belgesi karşılığı elde edilen kar payı 1.700.000.000
TL.,
f) Kurumun 1994 yılında Hakkari'de faaliyete geçirilen okul işletmeciliğinden elde edilen
geliri 2.800.000.000 TL.
g) Sermaye artırımı nedeniyle çıkartan hisse senetlerinin itibari değerleri üzerinde satışından
sağlanan emisyon primi 550.000.000 TL.
h) 1994 yılında iktisap edilen gayrimenkul 06.07.1997 tarihinde satılmış ve bu satış dan elde
edilen 2.500.000.000 TL kar, 18.12.t997 tarihinde sermayeye eklenmiştir.
i) 16.06.1996 tarihinde iktisap edilen iştirak hissesi satışından 400.000.000 TL, 9.3.1985
tarihinde iktisap edilen iştirak hisselerinin satışından 900.000.000 TL olmak üzere toplam
1.300.000.000 TL kar sağlanmış ve sağlanan bu kazancın tamamının sermaye artırımında
kullanılması yönünde 15.3.1998 tarihinde karar alınarak işlemlere başlanılmıştır.
j) Vadesi 30.12.1997 tarihinde dolan Hazine Bonosu nedeniyle elde edilen faiz geliri toplamı
(brüt) 650.000.000 TL' dir.
k) Kamu Ortaklığınca çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelir (brüt) 350.000.000 TL'
dır.
l) Kurum dönem sonu itibariyle, turizm işletme belgesi konusu kapsamında elde ettiği hasılat
toplamı, 3.000.000.000 TL' dır. (Kambiyo mevzuatına göre TL çevrildiği tevsik edilmiştir)
· Kurumun 1997 yılında gerçekleştirdiği Yatırım harcamaları nedeniyle yararlanacağı yatırım
indirim tutarı 1.250.000.000 TL olup, yatırım devam etmektedir. 1998 yılı sonuna kadar
gerçekleştirilecek yatırım tutarı toplamı 500.000.000 TL' dır.
1996 yıl kazancından ayrılan finansman fonu 560.000.000 TL' dır.
· H. Bonosu, D. Tahvili faizleri ile KOİ' ce çıkartılan menkul kıymet gelirleri nedeniyle tevkif
yolu ile ödenen gelir vergisi 120.000.000 TL fon payı tutarında 12.000.000 TL' dır.
· Kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı 1.440.000.000 TL' dır.

· 1996 yılı beyanı üzerinden ödenen geçici vergi miktarı 600.000.000 TL' dır.
Kurumun 1997 dönem hasılatının toplamı 200.000.000.000 TL' dır. Yukarıda belirtilen veriler
dikkate alınarak bahsi geçen A.Ş.' in kurumlar vergisi ve stopaj gelir vergisi beyanı ile kar
dağıtımı aşağıdaki gibi olacaktır.
A- KURUMLAR VERGİSİ BEYANI
a) Kurumlar Vergisi Matrahının Hesabı
Kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında; kanunen kabul edilmeyen giderleri ile
finansman fonu bakımından G.V.K.' nun 41 M.T.V.K. nun 14, K.V.K. nun Mük. 8, 14, 15,
16, 17 nci maddeleri ve indirim ve istisnalar ve ilgili olarak da, G.V K.' nun Ek. 1-6, K.V K.'
nun 8, Geçici 11, Geçici 20, Geçici 21 , Geçici 23 ve Geçici 24' ncü madde hükümlerinin
dikkate alınması gerekmektedir.
· Kurumun Ticaret Kazancı

25.000.000.000 TL

· İlaveler
K.K. Edilmeyen Giderler
Finansman Fonu

2.000.000.000 TL
1.440.000.000 TL
560.000.000 TL

__________

Kurum Kazancı

27.000.000.000 TL

· İstisna ve İndirimler
İştirak Kazançları
(A) Tipi Yatırım Fon, Kar Payı

(15.000.000.000) TL
3.300.000.000 TL
900.000.000 TL

Risk Ser. Yatırım Fonu Karı

1.700.000.000 TL

Eğitim Tesisleri İşletme Geliri

2.800.000.000 TL

Emisyon Primi
Gayrimenkul Satış Kazancı

550.000.000 TL
2.500.000.000 TL

İştirak Satış Kazancı

900.000.000 TL

Turizm Hasılat İstisnası

600.000.000 TL

Finansman Fonu

500.000.000 TL

Yatırım İndirimi

1.250.000.000 TL

Kurumlar Vergisi Matrahı

12.000.000.000 TL
12.000.000.000 TL

b) Kurumlar Vergisi Hesabı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25'inci maddesi hükmü dikkate alındığında kurum matrahının
%2S'i kurumlar vergisi olarak hesaplanmakla birlikte, en az kurumlar vergisinin de
hesaplaması yapılarak mukayese edilmesi gerekmektedir. Buna göre;
Kurumlar Vergisi (12.000.000.000 x %2S) = 3.000.000.000 TL' dır.
B- ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANI
a) Asgari Kurumlar Vergisi Matrahının hesabı

Asgari kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında, %25' lik T kurumlar vergisi
matrahının hesaplanmasında belirtilen yasa hükümleri r yanı sıra, K.V.K.'nun 25'inci maddesi
hükmü de dikkate alınacaktır.

· Kurumun Ticari Kazancı

25.000.000.000 TL

İlaveler
K.K. Edilmeyen Giderler
Finansman Fonu

2.000.000.000 TL
1.440.000.000 TL
560.000.000 TL

Kurum Kazancı

27.000.000.000 TL

İndirim ve İstisnalar

(9.000.000.000)TL

İştirak Kazançları
Emisyon Primi
Yatırım İndirimi

3.300.000.000 TL
550.000.000 TL
1 .250.000.000 TL

İştirak Satış Kazancı
Gayrimenkul Satış Kazancı

900.000.000 TL
2.500.000.000 TL

Finansman Fonu

500.000.000 TL

Asgari Kurumlar Vergisi Matrahı

18.000.000.000 TL

b) Asgari Kurumlar Vergisinin Hesabı
Asgari kurumlar vergisi matrahının % 20'si asgari kurumlar vergisidir.
Asgari Kurumlar Vergisi ( 18.000.000.000 x %20) = 3.600.000.000 TL
Buna göre kurumlar vergisi olarak %25'e göre hesaplanan 3.000.000.000 TL değil,
%20'ye göre hesaplanan 3.600.000.000 TL dikkate alınacaktır.
· Fon Payı

360.000.000 TL

(3.600.000.000 x % 10)
· Hesaplanan Kurumlar Vergisi

3.600.000.000 TL

. 1996 Yılı İçinde Ödenen Geçici Vergi

(600.000.000)TL

· 1997 Yılı İçinde Tevkif Edilen Gelir Vergisi

(120.000.000)TL

· Ödenecek Kurumlar Vergisi

2.880.000.000 TL

Fon Payı

360.000.000 TL

1997 Yılı içinde Tevkif Edilen Fon Payı

(12.000.000)TL

· Ödenecek Fon Payı

348.000.000 TL

· Ödenecek Geçici Vergi
(3.600.000.000 x % 70)
C- STOPAJ GELİR VERGİSİ BEYANI
a) Stopaj Matrahının Hesabı

2.520.000.000 TL

Stopaj gelir vergisi matrahının hesaplanmasında, G.V.K.' nun 41, 75/4, 94, M.T.V.K.' nun 14,
K.V.K.' nun 8, Mük. 8, 14, 15, 16, 17, Geçici 23 ve Geçici 24'ncü maddeleri ile 51 seri no.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ hükümleri dikkate alınacaktır.
· Kurumun Kazancı

27.000.000.000 TL

· İndirimler

(9.750.000.000) TL

İştirak Kazancı

3.300.000.000 TL

(A) Tipi Yatırım Fon Karı

900.000.000 TL

Risk Ser. Yat. Fon. Karı

700.000,000 TL

Emisyon Primi

550.000.000 TL

Okul İşletmeciliği Karı

800.000.000 TL

Finansman Fonu

500.000.000 TL
Kalan

17.250.000.000 TL

· Hesaplanan Kurumlar Vergisi

(3.600.000.000) TL

· Stopaj Gelir Vergisi Matrahı

(13.650.000.000)TL

b) Stopaj Gelir Vergisi ve Fon Payının Hesabı
aa) Stopaj Matrahının H.B. faizi ile KOİ Kağıtlarının
Gelirine İsabet Eden (13.650.000.000 x %0,5) =
68.250.000.000 TL kısmı üzerinden %0
(68.250.000 x %0)

-

bb) Gayrimenkul Satış Kazancı Üzerinden %10

250.000.000 TL

(2.500.000.000 x % 10)
cc) İştirak Satış Kazancı Üzerinden %10

90.000.000 TL

(900.000.000 x % 10)
dd) Yatırım İndirimi Üzerinden %15

187.500.000 TL

( 1.250.000.000 x % 15)
ee) Yukarıda Yazılanlar Dışında Kalandan %20

1.786.350.000 TL

13.650.000.000 - (68.250.000 + 2.500.000.000 +
900.000.000 + 1 .250.000.000) = 8.931 .750.000 x %20
Toplam Stopaj Geliri Vergisi
Toplam Fon Payı

2.313.850.000 TL
231.385.000 TL

(2.313.850.000 x % 10)
Not : Örneğimizdeki. şirket halka açık bir anonim şirket olsaydı bu takdirde H.B. faizi ile KOI
Kağıtlarının gelirlerine isabet eden kısmın dışında kalan tüm stopaj matrahına % I O oranının
uygulanması yeterli olacaktı.

YEDEK AKÇE AYRIMI VE KÂR DAĞITIMI
Örneğimizdeki A.Ş.' nin ödenmiş sermayesi 20.000.000.000 TL' dır. 1997 yılına kadar
ayırmış olduğu I. Tertip Yedek Akçe tutarı 3.200.000.000 TL olup, 10.03.1998 tarihinde
toplanan Genel Kurul 1997 yılı kârından vergiler ve yasal yedekleri ayrıldıktan sonra kalan
kısmın tamamının ortaklara dağıtmasına karar almıştır.
Buna göre kar dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
· Ticari Bilanço Karı

25.000.000.000 TL

· Ödenecek vergi ve fonlar

(6.505.235.000) TL

Kurumlar vergisi (*)
Fon Payı (*)
Stopaj gelir vergisi
Fon Payı

3.600.000.000 TL
360.000.000 TL
2.313.850.000 TL
231.385.000 TL
Vergi Sonrası kar
18.494.765.000 TL

1. Tertip Yedek Akçe (**)

(1.350.000.000) TL

(800.000.000 + 550.000.000)
I. Temettü

(1.000.000.000) TL

(20.000.000.000 x %5)
Kalan

16.144.765.000 TL

· Finansman Fonu
(500.000.000) TL
· Sermaye Eklenen Gayri Menkul ve
İştirak Satış Karı
(3.800.000.000) TL
· Dağıtılacak Kar
11.844.765.000 TL
· II. Tertip Yedek Akçe
l.184.476.000 TL
( 11.846.765.000 x % 10)
· II. Temettü
10.660.289.000 TL
Kurumca ortaklara dağıtılacak toplam kar ise (I. Temettü + II. Temettü) 11.660.289.000 TL
olacaktır.
__________________________________
*Kurumlar vergisi olarak geçici vergi ile tevkif edilen gelir vergisinin mahsubundan önceki tutarı, fon payı
olarak da, tevkif edilen fon payının mahsubundan önceki tutar dikkate alınır.
** 1.Tertip yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşılıncaya kadar her yıl safi karın %5 ‘i oranında
ayrılır. Ödenmiş sermayenin %20 si 4.000.000.000 TL’dir. Bu yıla gelinceye kadar ayrılan yedek akçe
3.200.000.000 TL olduğundan 1997 yılı karından (25.000.000.000 x %5 )= 1.250.000.000 değil 800.000.000 TL
1. Tertip yedek Akçe ayrılarak yasal zorunluluk limiti tamamlanmıştır. Diğer taraftan emisyon primi tutarı da

belirtilen limite bağlı olmaksızın tamamı 1. Tertip yede akçeye ilave edilmesi, T.T.K. yönünden bir zorunluluk
oluşu nedeniyle bu tutarda 1. tertip yedek akçeye eklenmiştir.

GELECEĞİN YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM
Ali Kâmil UZUN
İç Denetim Enstitüsü Başkanı
İç Denetim, organizasyon içinde bağımsız bir biçimde kurulan ve işletme faaliyetlerini
bağımsızca inceleyen, analiz eden ve değerlendiren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon yönetimi
incelediği konularla ilgili olarak bilgilendirir, onlara öneri götürür, danışmanlık yapar, analiz
ve değerlendirmelerini aktarır.
İç Denetimin amacı gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili nesnel analizler, değerlendirmeler,
tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde
yerine getirmekte yardımcı olmaktır.
İç Denetim bir yönetsel kontroldür, diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve değerlendirir. İç
Denetim yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence
sağlamada yararlanılan bir yönetim aracıdır. Bu nedenle, İç Denetim yapısının yeterliliğinden
ve etkinliğinden yönetim sorumludur.
Yukarıda özetlenen tanım ve hususlardan anlaşılacağı üzere İç Denetim, inceleme, analiz,
gözden geçirme, değerlendirme, iyileştirme, vb. adımları içeren bir yönetim fonksiyonudur.
Bir başka ifadeyle, İç Denetim yürütmenin dışında kalan ancak yönetime danışmanlık hizmeti
veren bir yönetim fonksiyonudur.
Öte yandan, rekabetin küreselleşmesi, bilgi teknolojisindeki baş döndürücü hızda yaşanan
gelişim yönetim anlayışlarında da hızlı bir değişim başlatmıştır.
Yaşanan bu değişim iç denetim fonksiyonunun rolünü de etkilemektedir.
Artık iç denetçiden, işletme için katma değer yaratması, risk analizi yapması, riskin yanı
sıra iş fırsatlarını da göstermesi, elektronik ortamda etkin denetim yapabilmesi için bilgi
teknolojisinde uzmanlaşması beklenmektedir.
Bu beklenti; iç denetçiyi, bireye, hataya odaklı bir yaklaşımdan sürece, organizasyon ve
sistemlere odaklı bir yaklaşıma götürmektedir. Diğer bir ifadeyle işin doğru yapılıp
yapılmadığı yerine doğru işin yapılıp yapılmadığını irdeleyen bir fonksiyon söz konusu
olmaktadır.
21. yüzyılın işletme yönetiminde iç denetimin proaktif bir rol üstlenmesi gerektiği ortaya
çıkmaktadır.
Geleceğin işletmesinde, data ve iletişim hatlarının en değerli işletme varlıkları olacağı,
tüm dataların elektronik ortamda hareket edeceği, data güvenliğinin işletme yönetiminin
önemli sorumlulukları arasında yer alacağı düşünülürse, iç denetimin anahtar bir rolü olacağı
da açıktır.
Bu perspektifin ışığında; İşletmelerimizin geleceğe hazırlanırken, iç denetim
fonksiyonlarının yeterliliğini gözden geçirmeleri, iç denetçilerin de kendilerini geleceğe
hazırlamaları zorunlu hale gelmektedir.
Bu nedenle, işletme ve iç denetçinin geleceğe hazırlanma sürecinde tiz yeterliliklerini
geliştirici önlemler alması gerekmektedir.
Bunu sağlayabilmek için ise;

- İşletmelerimizdeki yönetim anlayışının değişmesi, iç denetim fonksiyonunun önemini
benimseyen ve buna uygun işletme organizasyonunun düzenlenmesi,
- İç denetçinin mesleki eğitim; meslek standartları ve sertifikasyonu ile ilgili düzenlemelerin
yapılması, öncelikli önlemler olarak ifade edilebilir.
Öte yandan, 1995 yılından bu yana ülkemizde faaliyet sürdürmekte olan İç Denetim
Enstitüsü bu konularda işletmelerimize, iç denetçilerimize gerekli hizmeti verecek kurumların
başında gelmektedir.
Yeni yaklaşımlar ve işbirliği geleceğin yönetiminde başarının ifadesi olacaktır.

MÜKELLEFLERİN TİCARİ İŞLETMELERİNE DAHİL GAYRİMENKUL, İŞTİRAK
HİSSELERİ VE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN ELDEN
ÇIKARILMASINDA MALİYET BEDELİNİN ARTIRILMASI SURETİYLE
KAZANÇ TESPİTİ UYGULAMASI
Nizamettin ERGEN
SMMM
1-GİRİŞ:
Bilindiği üzere gayrimenkuller, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin
satışında satış kazancının tespiti, satış bedelinden bunların aktife girdikleri veya kullanılmaya
başlandıkları tarihteki maliyet bedeli düşülmek suretiyle hesaplanmaktadır. Gayrimenkuller
ve diğer amortismana tabi iktisadi kıymetlerde eğer ayrılan amortisman var ise bunlar da satış
kazancını artıran bir unsur olarak dikkate alınmaktadır. Satış kazancının tespitinde; iktisadi
kıymetlerin satın alındığı tarihteki maliyet bedellerinin dikkate alınması, bu kıymetlerin
değerlerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen aktif artışların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi
tutulmuş olup olmaması da sonucu değiştirmemektedir.
Enflasyonun açıklanan etkisi, işletmelerin sermayelerinin elden çıkarılan iktisadi kıymetlerin
değerlerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen artışa isabet eden kısmının vergilendirilmesi
sonucunu doğurmaktadır. başka bir deyişle, gerçek gelirleri üzerinden değil sermayeleri
üzerinden vergi ödemek durumunda kalmaktadırlar.
Diğer taraftan, satış kazancının enflasyondan arındırılmaması halinde, sadece sermayenin
vergilendirilmesi değil, bu sermayenin kazanç olarak dağıtımı ve işletmeden çekilmesi de söz
konusu olmaktadır. Kuşkusuz her iki halde de, işletmelerin mali yapıları önemli ölçüde
zayıflamaktadır.
Yukarıda açıklanan sakıncaların giderilmesine yönelik olarak, vergi mevzuatımıza 01.01.1994
tarihinden itibaren söz konusu iktisadi kıymetlerin satışında bunların maliyet bedelinin
arttırılması uygulaması getirilmiş olup; uygulamanın esasları aşağıda açıklanmıştır.
II-UYGULAMANIN ESASLARI:
3946 Sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38'inci
maddesinin sonuna; "Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alım-satımı ile devamlı olarak
uğraşanlar hariç olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap
tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak
hisselerinin elden çıkarılmasında maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı
yıllar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır." hükmü eklenmiştir.
Anılan hüküm, 4108 Sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle 01.01.1995 tarihinden geçerli
olmak üzere; "Mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde
kayıtlı bulunan gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri
elden çıkarmaları halinde, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli bunların iktisap edildiği ve
elden çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde
dikkate alınabilir. Bu hüküm 39'uncu madde gereğince işletme hesabı esasına göre ticari
kazancın tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından artırılan
maliyet bedeline isabet eden kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir.
Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya
işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur. Söz konusu

iktisadi kıymetlerin alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını yaptıkları iktisadi
kıymetler için bu hükümden yararlanamazlar. Şu kadar ki, inşaat yapımına tahsis edilen arsa
ve arazilere ilişkin olarak inşaatın bitim tarihine kadar geçen süre için bu fıkra hükmüne göre
maliyet bedeli artırımı yapılabilir. Ancak inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapılan
gayrimenkuller için maliyet artırımı satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanır. Bu fıkra
hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
şeklinde değiştirilmiştir.
Konunun uygulanmasına ilişkin esaslar, 49 Seri No' lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
ile açıklanmış olup; 180 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gelir vergisi mükellefleri
için de bu açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir. Söz konusu genel tebliğler
yasanın değişmeden önceki şekli hakkında açıklamaları içermekte olup; değişiklikten sonra
herhangi bir belirleme yapılmadığından ve değişikliğin temelde hükmün kapsamını
genişletme amacına yönelik olması göz önünde bulundurulduğunda, maliyet bedelinin
artırılmasına ilişkin olarak uyulması gereken hususlar 49 Seri No.lu Genel Tebliğde
belirtildiği şekliyle aşağıda açıklanmıştır.
A- Maliyet Bedeli Artırımına Konu Olacak İktisadi Kıymetler:
a) Gayri menkuller:
Gayrimenkullar esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün
olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanununun 632'nci
maddesinde arazi, tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen (haklar ve
madenler olarak sayılmıştır. Binalar ise maddede sayılmamakla birlikte, bulunduğu arsa ve
arazinin mütemmim cüzü niteliğinde bulunduğundan gayrimenkul olduğu şüphesizdir.
Gayrimenkullerin maliyet bedeli artırımına konu olabilmesi için Medeni Kanunun 910 ve
911'inci maddesi gereğince tapuya tescil edilmiş olması şarttır. Diğer taraftan gayrimenkul
tanımına gayrimenkulün mütemmim cüzü (ayrılmaz parçası) niteliğinde olan unsurların
gireceği teferruatın ise kapsama dahil edilmeyeceği 49 Seri No' lu Tebliğde belirtilmiş
olmasına rağmen 4108 Sayılı Kanunla değiştirilen metinde "amortismana tabi diğer iktisadi
kıymetler" yasa kapsamına alındığından ve Vergi Usul kanununun 269'uncu maddesine göre
gayrimenkullerin teferruatı gayrimenkul gibi değerlendirilerek, aynı Kanunun 313'üncü
maddesi gereğince amortisman mevzuu içinde sayıldığından kanımızca maliyet bedeli
artırımına konu edilmesi gerekmektedir.
b) İştirak Hissesi:
Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin son fıkrasında yer alan "İştirak hisseleri"
deyimi menkul değerler portföyüne dahil tam mükellef kurumlara ait hisse senetleri ile
ortaklık paylarını ifade etmektedir.
Bunlar,
-Anonim şirketlerin hisse senetleri (SPK' una göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri
dahil)
-Limited şirketlere ait iştirak payları,
-Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
-İş ortakları ile adi ortaklıklara ait ortaklık paylarıdır.
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılım belgeleri ise Gelir Vergisi
Kanununun 38'inci maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmasında iştirak hisseleri olarak
değerlendirilmeyecektir.

c) Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetler:
Vergi Usul Kanununun 313'üncü maddesinde; işletmelerde bir yıldan fazla kullanılan ve
yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, 269'uncu
madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat,
demirbaş ve sinema filmlerinin amortisman mevzuunu teşkil ettiği hükme bağlanmış olup;
269'uncu maddede ise, gayrimenkulleri mütemmim cüzüleri ve teferruat- tesisat ve makinalargemiler ve diğer taşıtlar-gayri maddi hakların gayrimenkuller gibi değerleneceği belirtilmiştir.
d) İnşaat Yapımına Tahsis Edilen Arsa ve Araziler:
İnşaat yapımına tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin olarak inşaatın bitim tarihine kadar
geçen süre için bu fıkra hükmüne göre maliyet bedeli artırımı yapılabilir. Ancak, inşaatın
tamamlanmasından önce satışı yapılan gayrimenkuller için maliyet artırımı satışın yapıldığı
tarihe kadar uygulanır.
II-Maliyet Bedeli Artırılmasında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:
a) Maliyet Bedeli Artırımına Tabi Tutulacak İktisadi Kıymetlerin iki Tam Yıl Süre ile
işletmede Kayıtlı Bulundurulması:
Gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler iki tam yıl süre
ile işletmede kayıtlı bulunmak şartıyla maliyet bedeli artırımına konu olacaktır. Örneğin,
15.10.1996 tarihinde iktisap edilmiş bir gayrimenkulün 15.10.1998 tarihinden (bu tarih dahil)
sonra satılması halinde, bu gayrimenkulün maliyet bedeli artırılarak kazanç tespit edilecektir.
Satışın bu tarihten önce yapılması halinde maliyet bedeli artırımı söz konusu olmayacaktır.
b) Artırım Konusu İktisadi Kıymetlerin Ticareti İle Uğraşılmaması:
Söz konusu iktisadi kıymetlerin alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım-satımını
yaptıkları iktisadi kıymetler için bu hükümden yararlanamazlar. Ancak, firmaların faaliyetine
tahsis edilen gayrimenkul veya diğer amortismana tabi iktisadi kıymetler için artırım
yapılabilecektir. Aynı , şekilde menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan ve
dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak
üzere edindiği ortaklık payları da maliyet bedeli artırımına konu olabilecektir.
c) Maliyet Bedeli Artırılacak İktisadi Kıymetlerin Îktisap Tarihi:
Gelir Vergisi Kanununun geçici 39'uncu maddesinin 2 numaralı bendinde, 38'inci maddenin
sonuna eklenen fıkra hükmünün, 01.01.1994 tarihinden önce iktisap edilen gayrimenkul ve
iştirak hisseleri hakkında `' Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerleme oranının
tespit edildiği yıldan itibaren uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu hüküm 3946 sayılı
Kanunla getirilmiş olup, 4108 sayılı Yasa ile değiştirilen fıkra ile genişletilen kapsama göre
diğer amortismana tabi iktisadi kıymetler hakkında da uygulanması gerekir.
d) Maliyet Bedelinin Artırılmasında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları:
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranları aşağıda belirtilmiştir.
Uygulama Yılı

Yeniden Değerleme Oranı (%)

1984

37,5

1985

35,9

1986

21,7

1987

29,1

1988

63,2

1989

70,4

1990

55,5

1991

54,1

1992

61,5

1993

58,4

1994

107,6

1995

99,5

1996

72,8

1997

80,4

Mükellefler elden çıkardıkları iktisadi kıymetlerin maliyet bedelini bu oranları uygulamak
suretiyle artırabileceklerdir. ancak bu iktisadi kıymetlerin iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı
yıllar için artırıma işleminin uygulanmayacağı tabiidir.
- Buna göre, Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olsun olmasın
elden çıkarılan iktisadi kıymetlerde satış kazancının vergilendirilecek kısmı; (Satış bedeli +
Birikmiş amortisman + Yeniden değerleme fonu)-(Yeniden değerleme oranında artırılmış
maliyet bedeli + maliyet artışları fonu)= (Satış kazancının vergilendirilmesi gereken tutarı)
olarak hesaplanacaktır.
Söz konusu iktisadi kıymetlerin bir şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde de Gelir
Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre uygulama yapılabilecektir.
e) Maliyet Bedeli Artırımı işleminin Kümülatif Esasa Göre Yapılacağı:
Maliyet bedeli artırımı işleminin birden fazla yılı kapsaması halinde bu hesaplama kümülatif
esasa göre yapılacaktır. Yani iktisap edildiği yılı takip eden yıl için belirlenen yeniden
değerleme oranı tatbik edilmek suretiyle bulunan değere bir sonraki yıl için belirlenen
yeniden değerleme oranı tatbik edilecektir.
f) Bedelsiz İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması:
3946 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 21'inci maddenin 3 numaralı
fıkrası uyarınca, iştirak edilen şirketlerden bedelsiz alınan hisse senetlerinin satışında maliyet
bedeli, bu hisse senetlerinin itibari değeri esas alınarak artırılır. (31.12.2010 tarihine kadar
geçerlidir.)
g) Dar Mükelleflerin Durumu:
“Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin son fıkrasında tam ve dar mükellef ayrımı
yapılmamıştır. Bu nedenle hüküm dar mükellefler için de uygulanacaktır.
h)Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Mükelleflerin Durumu:
Bilindiği üzere, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6'ncı maddesinde, "Serbest bölgeler
gümrük hattı dışında sayılır.
Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümleri
uygulanmaz.
İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek
teşviklerden yararlandırılabilir.

Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri
dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo
mevzuatına göre tevsiki halinde de gelir ve kurumlar vergisinden muaftır." hükmü yer
almaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerdeki gayrimenkullerinin
satışından doğan kazançlar Türkiye' de vergilendirilmeyeceğinden, bu iktisadi kıymetler için
Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin son l5krası hükmüne göre maliyet bedelinin
artırılıp artırılmaması, sonucu değiştirmemektedir.
C. Maliyet Bedelinin Yeniden Değerleme Oranında artırılması Sonucunda Zarar
Doğması Halinde Yapılacak İşlem:
Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin son fıkrası hükmü ile mükelleflerin
enflasyondan kaynaklanan fiktif kazanlarının vergilendirilmesi amaçlanmıştır. Anılan
maddenin zarar artırıcı bir işlevi bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu iktisadi
kıymetlerin maliyet bedelinin artırılması uygulamasında zarar doğması halinde, bu zarar
vergilendirilecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacak, satış kârı sıfır olarak kabul
edilecektir.
Örnek:
01.06.1994 tarihinde 1.000.000.000 - liraya satın alınan bir gayrimenkul 01.08.1997 tarihinde
3.000.000.000: liraya satılmıştır. Bu satıştan doğun kazanç aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Bu gayrimenkul için 199A ve 1997 yılları için maliyet bedeli artırımı yapılmayacak, 1995 ve
1996 yılları için yeniden değerleme oranı uygulanmak sureliyle artırımı yapılacaktır.
Yıllar

Y.D. Oranı

Artırıma Esas Tutar

1995

%99,5

1.000.000.000.-TL

1996

%77,8

1,995,000,000. TL

Artırılmış Maliyet Bedeli
1.995.000.000.- TL
3,445,360,000.- TL

Bu durumda;
Satış Bedeli

3.000.000.000.-TL

Yeniden değerlenmiş maliyet bedeli

3.447.360.000.-TL

Satış kârı (zararı)

(-)447 360.000.-TL

Görüldüğü gibi mükellef, bu satıştan 2.000.000.000: TL kâr elde etmesine rağmen bu kâr
maliyet bedeli artırımı uygulaması dolayısıyla vergilendirilmeyecektir. Ancak bu uygulama
neticesinde doğan 447.360.000.- TL zarar da safi kazancın tespitinde indirim konusu
yapılmayacaktır. Yani, yeniden değerlenmiş maliyet bedeli satış bedelini geçmeyecektir.
D- Ticari Kazancını işletme Hesabı Esasına Göre Tespit Edenler de Uygulama:
Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin son fıkrasında 01.01.1995 tarihinden geçerli
olmak üzere yapılan değişiklikle, 39'uncu madde gereğince ticari kazancın işletme hesabı
esasına göre tespitinde de maliyet artırımı uygulanabilmesine imkan getirilmiştir.
Değişiklikten sonra Maliye Bakanlığınca herhangi bir açıklama yapılmamış olması,
uygulamada bazı tereddütlere neden olmaktadır. Ancak, Yasanın açık hükmüne göre; iktisap
tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile işletmesinde kullandığı amortismana tabi iktisadi
kıymetini elden çıkaran ve ticari kazancını işletme hesabı esasına göre tespit eden
mükelleflerin de söz konusu iktisadi kıymetinin maliyet bedelini yukarıda açıklandığı gibi

artırarak satış bedeli ile artırılmış maliyet bedeli arasındaki farkı (kâr doğuyorsa) işletme
defterlerine hasılat kaydetmeleri mümkündür.
Burada önemli olan zarar doğması halinde yapılacak işlemdir.
Bilindiği üzere, maliyet bedeli artırımı mükellefler lehine getirilen bir "uygulama olup,
uygulanması mükellefin iradesine bırakılmıştır. Yani zorunlu değil ihtiyaridir. Ayrıca
uygulamanın zarar artırıcı bir işlevinin bulunmadığı uygulama sonucunda zarar doğması
halinde satış kazancının sıfır olarak kabul edileceği yazımızın yukarıdaki bölümlerinde
açıklanmıştır. Bu durumda, maliyet artırımı sonucunda zarar doğması halinde satış kazancının
sıfır olarak kabul edilerek işletme defterine kayıt yapılmaması, mükelleflerin daha sonra
idarece yapılacak incelemeler sırasında durumu izahta zorlanmalarına neden olabilir. Bu
nedenle, uygulama sonucu doğan zararın işletme defterinde (gerekli açıklamalar yapılarak)
önce gider, daha sonra da gelir kaydedilmek suretiyle sıfırlanması, kanımızca mükellefler için
yapılan işlemin izahını kolaylaştıracaktır.
II-SONUÇ
Gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satış kazancının enflasyondan arındırılması
amacıyla, Gelir Vergisi Kanununun 38'inci maddesine 01.01.1994 tarihinden geçerli olmak
üzere 3946 Sayılı Kanunla eklenen son paragraf hükmü ile söz konusu iktisadi kıymetlerin
maliyet bedelinin yeniden değerleme oranında artırılması uygulaması getirilmiş, 4108 Sayılı
Kanun ile paragraf hükmü değiştirilerek uygulamanın kapsamı genişletilerek;
Maliyet artırım kapsamına gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin yanı sıra, amortismana
tabi diğer iktisadi kıymetler ile inşaat yapımına tahsis edilen arsa ve araziler de dahil edilmiş;
hükmün, ticari kazancını işletme hesabı esasına göre tespit edenlerde de uygulanmasına
imkan tanınmıştır.
Ancak, uygulama hakkındaki Maliye Bakanlığının açıklamaları maddenin değişmeden
önceki haliyle ilgili olup; değişiklikten sonra "Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü getirilmiş olmasına rağmen
herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Bu durum mükelleflerle vergi daireleri arasında
gereksiz sürtüşmelere neden olmaktadır. Getirilen düzenlemenin amacına aşması için, Maliye
Bakanlığının yetkisini kullanarak, uygulamaya ilişkin usul ve esasları yayımlanacak bir genel
tebliğle belirlemesi mükellef idare ilişkileri açısından yararlı olacaktır.

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNDE KDV UYGULAMASI
D.Ali TURANLI
S.M.M.M.
1. GİRİŞ
KDV Kanununun 2. ve 3. maddesinde teslim ve teslim sayılan haller açıklanmaktadır. Aynı
maddelerde VUK' na da atıf yapılmaktadır. Hizmet ise Kanunun 4. maddesinde tarif
edilmektedir. Şöyle ki; "hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ve mal ithalatı dışında kalan
işlemlerdir" denilmektedir. hizmetin yapılmasına ve tanımına fazlaca yer ayrılmamıştır.
KDV Kanununda mal teslimi ve hizmet ifası özel bir öneme haiz bulunmaktadır. Malın
teslimi, hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmektedir.
(K.D.V.K.Md.1O)
Serbest meslek faaliyetlerinde verilen hizmetin bedelinin tahsilatı yapılmasa da KDV
Kanununun konusuna girdiği açık bir şekilde görülmektedir.
2. GELİR VERGİSİ VE VU.K AÇISINDAN
Serbest meslek faaliyetleri Gelir Vergisi Kanununun 65.maddesinde şu şekilde
tanımlanmıştır: "Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." denilmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 67. maddesinde de "Serbest Meslek Kazancı bir hesap dönemi
içinde Serbest Meslek faaliyetleri karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretle
sağlanan ve para ile temin edilebilen menfaatlerde bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler
indirildikten sonra kalan farktır." denilmektedir. Serbest Meslek kazancı bu şekilde tahsilata
bağlanarak tanımlanmaktadır.
Vergi Usul Kanunu md.l9 "Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın
vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile doğar" denilmektedir. Her vergi kanununda, o
verginin doğumu için gerekli olan olaylar ve hukuki durumlar tarif ve tespit edilmiştir. Gelir
Vergisinde verginin mevzunun gerçek kişilerin gelirleridir. Ancak vergiyi doğuran olay ise
gelirin elde edilmesidir.(1)
3. SERBEST MESLEK KAZANCINDA TAHSİL ESASTIR
Serbest Meslek kazancında elde etme, tam anlamıyla tahsil esasına bağlanmıştır. Bir yandan
bazı Serbest Meslek faaliyetlerinde yapılan hizmetin ve miktarının belirlenememesi, miktarda
bir takım sorunların çıkması, bunun yanında Serbest Meslek faaliyetleri ekonomik yönünün
yanında beşeri yönü de önem ve ağırlık taşımaktadır. Olayı örnekleyecek olursak bir
muhasebeci veya mali müşavir işlemlerini takip ettiği bir işletmenin; sözleşmesi gereği aylık
olarak verdiği hizmetine karşılık, alması gereken ücretlerini alamadığını, ama isteme hakkının
doğduğunu, buna karşılık ücretini tahsil edemediğini, yine bu alacağın hukuki dava ve takip
yollarına baş vurulmuş olması gereğini doğurur. Böyle bir olayın meydana gelmesi Serbest
Meslek faaliyetleriyle bağdaşmayacaktır. En azından, bu olayın her tahsilatta
tekrarlanamayacağı açıkça görülmektedir.(2)
4. YARGI ORGANLARININ GÖRÜŞÜ
Serbest Meslek Kazançlarında elde etmenin ayrı bir yeri vardır. Bu itibarla Gelir Vergisi
Kanunu da hizmeti tahsil esasına bağlamıştır.

Bir yandan Serbest Meslek faaliyetlerinde yapılan hizmetin nerede başlayıp nerede sona
erdiğinin veya miktarının belirlenmesindeki sorunlar, diğer yandan serbest meslek faaliyetleri
ekonomik yönünün yanında, beşeri yönünde önem ve ağırlık taşımaktadır.
Konuyla ilgili İstanbul 5.Vergi Mahkemesinin vermiş olduğu kararın özeti aşağıdaki gibidir;
"Davacının serbest meslek faaliyeti ifa eden serbest meslek mali müşavir olduğu, hakkında
21.3.1990 tarih ve N/536993 numaralı tutanak düzenlendiği, Şubat 1990 ayı içerisinde 20
müşteriye serbest meslek makbuzu düzenlenmediğinin tutanakta yer aldığı anlaşılmaktadır.
Tutanakta davacının para tahsil ettiğine dair bir kayıt bulunmadığı gibi, Şubat 1990 ayında 20
müşteriye hangi hizmeti verdiği halde makbuz düzenlemediği konusunda açık bir tesbit
bulunmadığı, global bir ifadeyi - taşıdığı anlaşılmakta olup, serbest meslek kazancında elde
etmenin tahsilatla vücut bulduğu, ortada para tahsiline ait bir tesbit bulunmadığından davanın
kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır." (3)
Konu ile ilgili Danıştay'ın görüşünün özeti ise aşağıdaki gibidir. "Muhasebeci ve mali
müşavirlerin yaptıkları sözleşmede ücretin aylık olarak ödenmesi koşulu getirildiği halde,
tahsilatın her ay yapılmadığı durumlarda, tahsilatın yapıldığı ayda Serbest Meslek makbuzu
düzenlenerek K.D.V beyan edilmesinde, yasalara aykırılık yoktur."(4) (Dn.11.Dairesinin
8.1.1997 Gün ve E:1995/5209, K:1997/61 Sayılı Kararı)"
denilerek, Danıştay da serbest meslek faaliyetlerinde tahsil esasını benimsemiştir.
5. KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
Serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olayın meydana gelişi konusunda GVK ve
KDV Kanunu arasında bir paralellik bulunmamaktadır. Vergi kanunları arasında olan bu
çelişki belge düzeni zaman aşımı olmak üzere bir çok konuda idare ve mükellef arasında
sorunlar yaratmaktadır.
Vergi idaresinin Danıştay'ın kararı doğrultusunda değişiklik yaparak mükellef ve idare
arasında sağlıklı ilişkilerin gelişmesini, gereksiz uyuşmazlıkların ortadan kaldırılarak emek ve
zaman kaybını önleyebilecektir.
Bu nedenle gelir idaresinin KDVK' un l0.maddesine;
"Serbest Meslek hizmetlerinde bedelin tahsili" şeklinde bir bent hükmü eklenmesi uygun
olacaktır. Bu şekilde yapılacak bir düzenleme mevcut sorunu sağlıklı bir biçimde
çözümleyebileceği gibi, vergi sistemimizin bütünlüğü açısından da özellik arz etmektedir.(5)
6. SONUÇ
Konuyu, 1991 yılında yine bu dergide ele alarak incelemiştik. Bugüne kadar konuda yargı
kararlarının dışında bir gelişme olmamıştır. Konu kendi seyrinde devanı etmektedir. Kanun
koyucu Serbest Meslek faaliyetlerinin özelliklerini ve çıkabilecek sorunları göz önünde
bulundurarak, Gelir Vergisi Kanununda Serbest Meslek kazançlarında tahsilat esasını kabul
etmiştir. Ancak K.D.V Kanunu hizmetin verilmesini esas almaktadır. Bu durumda kanunlar
birbirini tamamlayamamaktadır. Bu itibarla Danıştayın verdiği karar doğrultusunda K.D.V
Kanununda gerekli yasal düzenlemeler yapılarak yürürlükteki kanunların birbirine paralelliği
sağlanarak mükellefle idare arasında sağlıklı ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Mükellef ve idare arasındaki; gereksiz itilafların da ortadan kalkarak yargı mercilerinin de
gereksiz yere meşgul edilmemesi sağlanmış olacaktır.
______________
(1)Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, İstanbul 1975, s. 54
(2) Yılmaz ÖZBALCI, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, İstanbul 1976, s.460

(3) İstanbul 5. Vergi Mahkemesi, E 1990/892, K 1993/350
(4) Şükrü KIZILOT, “Avukat,Doktor ve Muhasebeciye Yargı Desteği” , Sabah, “Mali
Yaklaşım Köşesi”, 6 Haziran 1997 s.11
(5)Masum TÜRKER, “Serbest Meslek Hizmetlerinde KDV’ nin Bedelin Tahsil Edildiği
Tarihte Doğduğu” Yaklaşım Dergisi Yıl 5, sayı 55, s. 39

REPO TERS REPO İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ
M. Vefa TOROSLU
Serbest Muhasebeci
l. TANIM
Repo deyimi İngilizce "Repurchase Agreement" teriminin kısaltılmış şekli olup, geri satın
alma taahhüdü ile satmak anlamına gelmektedir.
Repo, bir kişi yada kuruluşun diğer bir kişi yada kuruluşa, belirli bir vade sonunda, belirli bir
faiz oranı ile ve önceden belirlenen bir vade sonunda geri satın alınacağı taahhüdü ile yapılan
menkul kıymet satışını simgeleyen sözleşmedir. işlemin özü geri alma taahhüdü ile yapılan
men- kul kıymet satışı karşılığında faiz ile para toplamaktır.
Ters repo (reverse repo) geri satma taahhüdü ile alınan menkul kıymetlerin vade sonunda
anapara ve faiz alınarak geri verilmesi işlemidir. Ters repo' da ellerinde nakit bulunan kişi
yada kuruluşlar bu nakdi değerlendirmek amacıyla belirli bir faiz oranı ile ve önceden
belirlenen vade sonunda geri satmak koşuluyla menkul kıymet satın almalarıdır. Buna göre bir
repo işlemi alıcı yönünden ters repo olmaktadır.
Görüldüğü gibi repo işleminde iki taraf da karşılıklı olarak yükümlülük altına girmekte olup,
menkul kıymeti satın alan taraf, repo işlemine konu olan menkul kıymetleri sözleşme uyarınca
belirlenen vade sonunda geri vermek yükümlülüğü altında iken menkul kıymeti satan taraf da
repo işlemine konu olan menkul kıymetleri sözleşme uyarınca belirlenen vade sonunda geri
alma yükümlülüğü altındadır.
Repo sözleşmesi belirli bir süre için yapılmakla birlikte taraflardan her biri sözleşmeyi
dilediği zaman sona erdirmek hakkına sahipse buna "vadesiz repo" veya "açık repo" denir.
Taraflar sözleşmeyi fesih etmedikçe veya vade sonunda para ve menkul kıymetler iade
edilmedikçe kendiliğinden uzayan repo sözleşmesine "sürekli repo" denir.
Repo yaygın kullanımı ile son yıllarda en hızlı gelişen para piyasası araçlarından biri olup
likidite esneklik ve pazarlık kolaylığı açısından diğer para piyasası araçlarına göre daha
avantajlı duruma gelmiştir. Repo işlemlerinde vade en yaygın olarak 1-15 gün olarak
belirlenmektedir. Ancak daha az yaygın olarak 1-3-6 aylık süreler içinde repo işlemi
yapılmaktadır.
Repo işlemleri Türk finans sistemi içerisinde 1980'li yıllardan başlayarak uygulama alanı
bulmuştur. Kişi ve kuruluşlar repo işlemleri yaparak kısa süreli atıl fonlarını para
piyasalarında değerlendirmişlerdir. Repo işlemleri 1992 yılına kadar yasal dayanaktan
yoksun olarak yapılmıştır. Bundan dolayı da bu dönem içerisinde risk derecesi yüksek
finansal işlem olarak değerlendirilmiştir. Repo işlemleri 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu' nun 3794 sayılı Kanunla değiştirilmesi sonucu yasallık kazanmıştır. Yapılan
değişiklikler sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu' nun 22. Maddesinin (k) fıkrası ile
Sermaye Piyasası Kurulu'na menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım ve
satımını, ilgili sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin piyasa işlem kurallarını düzenlemek ve
bu işlemlerle ilgili faaliyet ilke ve esaslarını belirlemek yetkisi verilmiştir. Sermaye Piyasası
Kurulu bu yetkisine dayanarak 31 .07.1992 gün ve Seri V. No: 7 sayılı tebliği yayımlayarak
menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımına ilişkin ilke ve esasları
belirlemiştir.
2. REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ
2.1 Yetkili Kuruluşlar Ve İşlem Limitleri

Repo ve ters repo yapma yetkisi bulunan kuruluşlar şunlardır:
· 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca faaliyet izni almış bankalar.
· Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren, sermaye piyasası araçlarının
ihraç edilerek halka arz edilmeksizin veya halka an yoluyla satışına ve daha önce ihraç
edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmeye yetkili ve ödenmiş
sermayesi asgari 10 milyar TL olan aracı kurumlar. Bu kurumlar faaliyete başlamadan önce
Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak zorundadırlar.
2.2 Repo İşlemine Konu Olan Menkul Kıymetler Repo ve ters repo işlemlerine konu
olabilecek menkul kıymetler şunlardır.
· Devlet tahvilleri
· Hazine bonoları
· Banka bonoları ve banka garantili bonolar
· Kamu Ortaklığı İdaresi, Toplu Konut İdaresince ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli
idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri
borçlanma senetleri
· Varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymet- ler borsaları veya
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma
senetleri
Menkul kıymetleri temsil en T.C. Merkez Bankası tarafından verilen makbuzlar ile Kamu
Ortaklığı İdaresince Gelir Ortaklığı Senetleri karşılığı verilen makbuzlar dışında, saklama
makbuzları üzerinde repo ve ters repo işlemi yapılamaz.
2.3 Vade Ve Faiz Oranı
Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili menkul kıymetini itfa tarihini aşmamak kaydıyla
serbestçe belirlenir. Vade sonu işgünü olarak belirlenir.
Ters repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi
geri satma vadesini geçmemek üzere repo işlemi ile yeniden satılması mümkündür.
Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak fâiz oranı taraflar arasında serbestçe belirlenir.
2.4 Repo Ve Ters Repo İşleminin Esasları
Repo ve ters repo işlemlerinde uyulması gereken esaslar şunlardır.
· Taraflar arasında işlemin genel esaslarını düzenleyen yazılı bir çerçeve anlaşması yapılması.
· Taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla işlemin yapılarak menkul kıymet bedelinin çerçeve
anlaşmasında belirtilen şekilde ödenmesi.
· Ters repo işleminde, taraflar arasında kararlaştıran şartlarla işlemin yapılarak menkul
kıymetin çerçeve anlaşmasında belirlenen usuller dahilinde tevdi edilmesi ve bu menkul
kıymetlerin yetkili kuruluş tarafından T.C. Merkez Bankası'nca yapılacak düzenlemeler
çerçevesinde depo edilmesi.
· İşlemin vadesinde taahhütlerin yerine getirilerek kararlaştırılan bedelin ilgili tarafa iletilmesi
ile menkul kıymetin karşı tarafa iade edilmesi.
· Yetkili kuruluşların müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemlerinde, işlemin vadesinde söz
konusu menkul kıymetlerin, yetkili kuruluş tarafından "Depo" dan teslim alınarak karşı tarafa
iade edilmesi.

· Ters repo işleminin yetkili kuruluşlar arasında yapılması durumunda ise, işlemin vadesinde
menkul kıymetlerin yetkili kuruluşun talimatına istinaden "Depolar arasında hesaben karşı
tarafa iade edilmesi.
2.5 Çerçeve Anlaşmasının Şekli Ve İçeriği
Repo ve ters repo işlemlerinde sözleşmenin taraf7ar arasında yazılı bir şekilde yapılması
zorunludur. Bu sözleşmede bulunması zorunlu olan bilgiler şunlardır.
· Tarafların adı soyadı veya ticaret unvanı
· Anlaşmanın taraflar arasındaki repo ve ters repo işlemlerinin genel esaslarını içerdiği,
münferit işlemlerde Seri V No 7 SPK Tebliğinde belirtilen dekont kapsamının yerine
getirileceği, tarafların anlaşmasını müteakip iki nüsha olarak düzenlenen dekontun bir
nüshasının işlem esnasında karşı tarafa teslim edileceği, diğer nüshasının da yetkili kuruluşta
saklanacağı.
Satıcının dekontun içeriğine uygun olarak, menkul kıymeti satmayı ve vadesinde geri almayı;
alıcının da menkul kıymeti almayı ve vadesinde geri satmayı karşılıklı olarak kabul ettiklerine
dair taahhüt.
· Edimini ifada temerrüde düşen tarafın karşı tarafa cezai şart ödeyeceği ve cezai şartın tümü
ve tutarı.
· İşlem nedeniyle yapılacak nakit ödemelerin şekli, banka kanalıyla yapılacak ödemelerde
banka şubesi ve hesap numarası.
· Dekontları imzalamaya, ödemeleri yapmaya ve kabule, çerçeve anlaşması ve dekontların
içinde yer alan hususları yerine getirmek üzere tarafları temsile yetkili kişilerin adı ve soyadı
ile temsil yetkilerinin kapsamı.
· Tebligat adresleri
· Sözleşmenin süresi
· Repo ve ters repo işlemine konu olan menkul kıymetlerin T.C. Merkez Bankası'nca
düzenlenecek şekilde "Depo" edileceği
· Repo ve ters repo işlemlerinin Borsa' da ve/veya Borsa dışınca yapılacağı
Taraflarca iki nüsha halinde hazırlanan ve imzalanan anlaşmanın hükümleri, anlaşmada
belirtilen süre içinde taraflar arasında yapılan işlemlerde uyulacak genel esasları oluşturur ve
her işlemde"ilgili dekont ile birlikte uygulanır.
2.6 İşlem Hükümleri
Seri V No 7 SPK Tebliğine göre repo işleminde menkul kıymetin mülkiyeti alıcıya geçer ve
getirileri de çerçeve anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça bu kuruluşa veya kişiye ait
olur. Vade tarihinde ise menkul kıymetin mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar
yetkili kuruluşa geçer.
Ters repo işlemi ile menkul kıymet alımında ise menkul kıymetin mülkiyeti yetkili kuruluşa
geçer ve getirileri de çerçeve anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça yetkili kuruluşa ait
olur. Vade tarihinde, menkul kıymetin mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar
karşı tarafa geçer.
2.7 Menkul Kıymeti teslim Esasları
Repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin yetkili kuruluşlarca T.C. Merkez
Bankası tarafından yapılacak düzenlemelere uygun olarak "Depo" edilmiş olması zorunludur.

T.C. Merkez Bankası takas ve saklamaya ilişkin işlemleri, nezdinde hesabı bulunan takas ve
saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirecek şekilde düzenlemeler
yapabilir.
Repo konusu olan menkul kıymetlerin alıcıya fiziki teslimi yapılmaz. işlemler hesaben
gerçekleştirilir.
Ters repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem tarihi ile vade arasındaki süre içinde kalmak ve
vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden satılması
mümkündür.
2.8 Faaliyet Esasları
Yetkili kuruluşlar, Borsa' da müşteri nam ve hesabına, kendi namına müşteri hesabına veya
kendi nam' ve hesaplarına, Borsa dışında ise sadece kendi nam ve hesaplarına işlem
yapabilirler.
Yetkili kuruluşlar repo işlemlerinde kendi mülkiyetlerinde .olmayan menkul kıymetleri
kullanamazlar.
3. REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDE FİYATLANDIRMA
Repo işleminin belirli bir süre sonra geri satın alma taahhüdü ile yapılan menkul kıymet satış
işlemi olduğu belirtilmişti. Burada geri satın alma fiyatı satış fiyatından daha yüksek
olmaktadır. Aradaki bu fark yatırımcının kazancını oluşturmaktadır. Repo işlemlerinin
belirlenmiş bir getirisi yoktur. Repo işlemini yapan kurumun nakit ihtiyacı, yatırım tutarı,
vade ve güncel piyasa koşulları repo getirisinin belirlenmesinde etkendir.
Repo fiyatını belirleyen formül şu şekildedir.
v
RF = SF x [1 + (r x ___) ]
365
RF = Repo Fiyatı (Geri Satın Alma Fiyatı)
SF = Satış Fiyatı
r = Repo Faiz Oranı
v = Repo Vadesi (Gün Sayısı)
Örnek
20 gün vade ile repo edilen 500.000.000.- TL' nın %65 faiz oranı ile geri alış fiyatı ne olur?
20
RF = 500.000.000 x [ 1 + ( 0,65 x ______) ]
365
RF = 517.808.219.- TL
4. REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDE VERGİSEL YAKLAŞIM
4.1 Gelir Vergisi Kanunu Açısından
GVK' nun 75. Maddesinin ikinci fıkrasına 3946 Sayılı Kanunun 1 6. Maddesi ile eklenen
01.01.1994 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 14 numaralı bent ile menkul kıymetleri geri alım
veya geri satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılmasından sağlanan menfaatler (repo
gelirleri) menkul sermaye iradı sayılmıştır.

GVK' nun 94. Maddesinin 14 numaralı bendi ile repo gelirleri tevkifat kapsamına alınmıştır.
Fakat bankalar bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Repo gelirleri üzerinden yapılacak vergi.
tevkifatının oranı 31.12.199? tarih ve 23217 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10421
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere %6 olarak
belirlenmiştir. 01.01.1998 tarihinden önce ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının
repo konusu yapılması durumunda stopaj oranı sıfır (0) olacaktır.
Repo gelirleri üzerinden yapılacak stopajın sorumlusu olan bankalar ve aracı kurumlar,
yapılan stopaj tutarlarını izleyen ayın 20'sinde muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan
edip ödeyeceklerdir.
Repo gelirleri 0l.01.1997 tarihinden itibaren GVK' nun 85, 86 ve 87. Maddelerinde yer
alan haller göz önünde tutularak yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Bu gelirler üzerinden
tevkifatların tamamı GVK' nun
121 ve KVK' nun 44. maddelerine göre mahsup edilecektir.
4.2 Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından
KVK' nun 13/2 maddesinde safi kurum kazancının tespitinde GVK nun ticari kazanç
hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bundan dolayı kurumların elde ettiği
repo gelirleri kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan
edilecektir. Ayrıca repo gelirleri KVK `nun 25. Maddesine göre asgari kurumlar vergisinin
hesabında dikkate alınacak ve %25 oranında vergilendirilecektir.
4.3 Damga Vergisi Kanunu Açısından
DVK' nun değişik mükerrer 30. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanan 2U.U8.1994 tarih ve
94/G035 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın b bendine göre, menkul kıymetlerin geri alma
taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri nedeniyle düzenlenecek
taahhütnameler ve sözleşmeler için damga vergisi oranı sıfır (0) olarak uygulanacaktır.
4.4 Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu Açısından
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu' nun 28. Maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin kendi
lehlerine her ne ad altında olursa olsun nakten veya hesaben aldıkları paraların BSMV' ne tabi
olduğu açıkça belirtilmiş- tir. Buna göre repo işlemleri sonucu elde edilen gelirler bir bankâ
veya sigorta şirketi bünyesinde gerçekleştiği takdirde BSMV' ne tabi olacaktır. Gider
Vergileri Kanunu' nun 29. Maddesinin c bendi gereğince getirilen istisna özel kanunlara göre
her türlü vergiden istisna edilmiş bulunan menkul kıymetlerin faiz, temettü, ve benzeri
gelirlerine yönelik olduğundan alım satım kazançlarını kapsamamaktadır.
4.5 Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından
Repo konusu olan menkul kıymetlerin teslimi, KDVK' nun 17. Maddesinin 4/9 fıkrası
uyarınca Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. Bundan dolayı bu teslimlere ilişkin
olarak düzenlenecek belgelerde herhangi bir KDV hesaplanmayacaktır.
5. REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ
5.1 Repo Ve Ters Repo İşlemleri ile İlgili Hesaplar
Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde reeskont işlemleri ile ilgili hesaplar şunlardır:
5.1.1 112 Kamu Kesimi 'Tahvil Senet Ve Bonolar

Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir. Kamu
tarafından çıkartılmış tahvil, senet ve bono şeklinde bir ' menkul kıymet edinildiğinde bu
hesaba borç, menkul kıymetin herhangi bir nedenle elden çıkartılmasında ise alacak
kaydedilir. Hesap borç kalanı verir ve bu kalan işletmenin sahip olduğu tahvîl, senet ve
bonoların alış bedeli üzerinden tutarını gösterir.
5.1.2 645 Menkul Kıymet Satış Karları
Menkul kıymet satış karlarının izlendiği hesaptır. Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri
ile maliyet değeri arasındaki olumlu fark bu hesaba alacak yazılır. Hesap dönem sonunda 690
Dönem Karı Veya Zarar ~ Hesabına devredilerek kapatılır.
5.2 Repo Ve Ters Repo İşlemleri İle İlgili Hesap Planı
Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde repo ve ters repo işlemleri ile ilgili hesaplara ait örnek
hesap planı şu şekildedir.
112

KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

112 01

PORTFÖYDEKİ KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

112 01 00 01

DEVLET TAHVİLİ

112 01 00 02

HAZİNE BONOSU

112 01 00 03

GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ

112 01 00 04

KONUT SERTİFİKALARI

112 02

REPO EDİLEN KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

112 02 01

X BANKASI REPO HESABI

112 02 01 01

DEVLET TAHVİLİ

112 02 01 02

HAZİNE BONOSU

112 02 01 03

GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ

112 02 01 04

KONUT SERTİFİKALARI

645

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

645 01

HİSSE SENETLERİ SATIŞ KARLARI

645 02

ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI SATIŞ KARLARI

645 03

KAMU KESİMİ TAHVTL SENET VE BONOLARI SATIŞ KARLARI

645 03 01
PORTFÖYDEKİ KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI
SATIŞ KARLARI
645 03 02
REPO EDİLEN KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI
SATIŞ KARLARI
645 03 02 01

DEVLET TAHVİLİ SATIŞ KARLARI

645 03 02 02

HAZİNE BONOSU SATIŞ KARLARI

645 03 02 03

GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ SATIŞ KARLARI

645 03 02 04

KONUT SERTİFİKALARI SATIŞ KARLARI

5.3 Repo Ve Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
/
REPO EDİLEN KAMU KESİMİ TAHVİL

112 02

SENET VE BONOLARI
112 02 01

X BANKASI REPO HESABI

112 02 01 01

Devlet Tahvili
100 KASA
102 BANKALAR

Repo işlemi yapılması
/
Bankada repo işlemi gerçekleştirildiği zaman 112 nolu hesap borçlandırılır, karşılığında aynı
tutarda 100 veya 102 nolu hesaplar alacaklandırılır.
/

__________

100 KASA
102 BANKALAR
112 02

REPO EDİLEN KAMU KES.
TAHVİL SENET VE BONO.

112 02 01 X BANKASI REPO HESABI
112 02 01 01 Devlet Tahvili
645

MENKUL KIY. SATIŞ KAR

645 03 02 REPO EDİLEN KAMU
KESİMİ TAHVİL SENET VE
BONOLARI SATIŞ KARLARI
645 03 02 01 Devlet Tahvili Satış Karları
Ters repo işlemi yapılması
/

______________

Ters repo işleminde 112 nolu hesap repo tutarı kadar, 645 nolu hesap elde edilen gelir kadar
alacaklandırılır. Karşılığında toplam tutar kadar 100 veya 102 hesaplar borçlandırılır.
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İŞYERİ KAPATMA CEZASI KAPATMA CEZASININ PARA
CEZASINA ÇEVRİLMESİ USUL VE ESASLARI
Mustafa KİŞMİROĞLU
Serbest Muhasebeci
Yetkililerce: 1- (V.U.K.'nun 353. maddesi 1. bendi) verilmesi ve alınması icap eden fatura,
gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya
düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinin bir takvim yılı
içinde üç defa tesbiti halinde,
2- (V.U.K.'nun 353. maddesi 2. bendi) Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş,
giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile
Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin,
kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara
yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin bir takvim yılı içinde üç defa tespiti
halinde mükellefin işyerleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının karan ile bir haftaya kadar
kapatılabilir. Bakanlık bu yetkisini mahalline devredebilir. Kapatma yetkisine ve bu yetkinin
mahalline devrine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sıralanmıştır. (181 nolu V.U.K. Tebliği)
1- İnceleme elemanları veya yoklamaya yetkili olanlarca yapılan inceleme ve yoklamalarda
mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgeleri
kullanmadıklarına veya bu belgelerden irsaliye ve yolcu listelerini taşıtlarında bulundurmadıklarına
ilişkin ayrı ayrı iki tespit yapıldığı taktirde, şu şekilde işlem yapılacaktır:
İkinci tespitten sonra, bu belgeleri kullanmama veya bulundurmamaya ilişkin cezai müeyyideler
uygulanmakla birlikte bunun yanı sıra mükellefe, ilgili vergi dairesi müdürlüğünce (bağlı vergi
dairelerinde mal müdürlüğünce) bir uyarı yazısı gönderilecektir.
Uyarı yazısında, bu yazının tebliğinden önceki tespitlere ilişkin yapılan işlemler kaydedilecek;
bu yazının tebliğinden sonra üçüncü bir tespitin yapılması halinde, işyerinin Vergi Usul Kanunun
hükümleri uyarınca kapatılacağı açıkça belirtilecek ve yazıya daha önceki tespitlerle ilgili belge
örnekleri eklenecektir.
İkinci tespit üzerine gönderilen uyarı yazısından sonra aynı mükellefin kullanmak veya
bulundurmak zorunda olduğu belgelerden herhangi birini kullanmadığının veya bulundurmadığının
üçüncü defa tespit edilmesi halinde, bu işyeri için kapatma cezası uygulanacaktır.
2 - Mükellefe gönderilecek olan uyarı yazısı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre memur
eliyle tebliğ edilecektir.
İkinci tespitten sonra kendilerine uyarı yazısı gönderilmemiş olan mükellefler hakkında, işyeri
kapatma cezası uygulanamayacaktır.
3 - İşyerinin kapatılmasına esas teşkil edecek tespitlerde, aynı neviden belge tespiti
aranılmayacaktır. Bu ceza, tespite bağlı olduğu için madde sayılan belgelerden herhangi birinin
veya birkaçının kullanılmadığına veya bulundurulmadığına ilişkin olarak aynı işyeri ile ilgili ayrı
üç tespitin yapılmış olması, diğer bir anlatımla üç ayrı tutanağın düzenlenmiş olması gerekecektir.
Ancak denetime yetkili elemanlarca gidilen işyerinde birden fazla tespiti fiilin bulunması halinde,
tamamı için tek bir tutanağın düzenleneceği tabidir.
4 - Mükelleflerin işyerleri, ilgili vergi dairesi müdürünün (bağlı vergi dairelerinde mal
müdürünün) yazısı, defterdarın önerisi ve valinin onayı ile kapatılacaktır. Defterdarlığa
gönderilecek yazıda, mükellef hakkında yapılan işlemler ve işyerinin kapatılmasını gerektiren

nedenler açıkça belirlenecektir. Ayrıca bu yazıya, ilgili tutanaklar ve uyarı yazısı eklenecektir.
Valilikçe verilen kapatma kararı, bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecektir.
Kapatma kararına ilişkin yazı vergi dairesince mükellefe Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
memur eliyle tebliğ edilecektir.
5 - Valilikçe kapatılmasına karar verilen işyerleri, vergi dairesi (bağlı vergi dairelerinde mal
müdürlüğü) tarafından gönderilen yazının tebliğini izleyen 3 gün içinde kapatılacaktır.
6 - İlgili valilikçe, bir takvim yılı içerisinde kapatma cezasına ilk defa muhatap olan işyerleri 1
gün, ikinci defa muhatap olan işyerleri 3 gün ve üçüncü defa muhatap olan işyerleri ise 5 gün süre
ile kapatılacaktır.
Aynı işyerinin aynı takvim yılı içerisinde dördüncü defa veya daha fazla kapatma cezasına muhatap
olması halinde bu işyeri ilgili valiliğin önerisi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 7 gün süre
ile kapatılacaktır.
İlgili valilikçe, Bakanlığımıza gönderilecek öneri yazısı ekinde daha önce uygulanan kapatma
cezaları ile ilgili tüm belgeler yer alacaktır. Bakanlığımızca verilen kapatma kararı bir yazı ile ilgili
valiliğe bildirilecektir.
7 - Valilikçe kapatılmasına karar verilen işyerleri ilgili vergi dairesi müdürünün (bağlı vergi
dairelerinde mal müdürünün) başkanlığında iki vergi dairesi memurundan oluşan bir ekip tarafından
kapatılacaktır.
Vergi mükellefiyeti başka ilde bulunan bir mükellefin işyerinde yukarıdaki tespitlerin yapılması
halinde, bu işyerinin kapatılmasına mükellefiyetinin bulunduğu il valiliğince karar verilecektir.
Kapatma işlemi ise, işyerinin yetki alanı itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesi (bağlı vergi
dairelerinde mal müdürlüğü) tarafından oluşturulacak bir ekip tarafından yapılacaktır.
Mükellef veya temsilcisi de kapatma sırasında hazır bulunabilir. Kapatma sırasında ihtiyaç
duyulması veya gerek görülmesi halinde, mahallin en büyük mülki amiri veya defterdarca emniyet
görevlisi temin edilmesi yoluna gidilecektir.
8 - İşyerlerinin bütün girişleri, giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde vergi dairesi müdürlüğü
(bağlı vergi dairelerinde mal müdürlüğü) mührü ile mühür mumu kullanılmak suretiyle
mühürlenecektir. İşyerinin satış bölümleri dışında depo, imalathane gibi bağımsız bölümlerinin
bulunması halinde yalnızca satış bölümü kapatılacak, diğer bölümler kapatılmayacaktır. Ancak,
satış bölümü ile diğer bölümlerin bir arada bulunması nedeniyle bölümlerin birbirinden ayrılmaması
halinde, işyerinin tümü satış bölümü olarak kabul edilerek kapatılacaktır.
9 - Gerek şehirlerarası yolcu taşıma işi ile uğraşan taşıtlarda, gerekse ücret karşılığı eşya
nakleden taşıtlarda işyeri kapatma cezası, yalnızca tespitlerin yapıldığı taşıta uygulanacaktır.
Valilikçe verilecek kapatma kararına ilişkin yazının mükellefe tebliğinden sonraki üç günün
bitiminde ve taşıtın bulunduğu yerin yetki alanı itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesi (bağlı vergi
dairelerinde mal müdürlüğü) tarafından oluşturulacak bir ekip tarafından taşıtın kapıları
mühürlenmek suretiyle kapatılacaktır.
Taşıt sahibinin üç günün bitiminde taşıtını mühürlenmek üzere hazır bulundurmaması halinde,
taşıtın bulunabilmesi ve bulunduğu yerde durdurulabilmesi için, ilgili defterdarlıkça taşıtın
bulunabileceği il defterdarlıkları ile yazışmalar yapılacaktır. Diğer taraftan, bu konuda gerek ilgili
defterdarlık, gerekse il defterdarlıklarınca Vergi Usul Kanununun 7. maddesi hükmüne dayanılarak
Emniyet Teşkilatından yardım istenecektir. Taşıt bulunduğu yerde durdurulacak ve bulunup
durdurulduğu yer defterdarlığınca görevlendirilecek kapatma ekibi tarafından taşıtta bulunan yolcu
veya yükün tesliminden sonra uygun görülecek yerde yeni bir süre verilmeksizin valilikçe verilmiş
kapatma süresi kadar kapılan mühürlenmek suretiyle kapatılacaktır.

10 - Kapatma ile ilgili olarak düzenlenecek tutanak, kapatmada hazır bulunanlar tarafından
imzalanacaktır. Mükellef veya temsilcisinin kapatma sırasında hazır bulunmaması halinde işyeri,
diğer hazır bulunanlarca kapatılacaktır.
Ayrıca, işyerleri kapatılan mükelleflerin bu durumları bir yazı ile bağlı oldukları mesleki
kuruluşlarına da (Kanunla kurulmuş) bildirilecektir.
11 - Kapatılmış olan işyerleri kapatma cezasının son gününü takip eden günün mesai saati
başlangıcında, kapatma işlemini yapan ekip tarafından mühür fek edilerek açılacaktır. İş yerinin
açılması ve mühürün fekki bir tutanakla tespit edilecek ve tutanak hazır bulunanlar tarafından
imzalanacaktır.
Kapatılan işyeri mühürünün yetkililer dışında bozularak açılması halinde iş yeri sahibi hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına
duyuruda bulunulacaktır.
12 - İşyerinin kapatılmasına veya açılmasına ilişkin tutanaklar en az üç örnek olarak
düzenlenecek ve tutanakların birer örneği mükellef veya temsilcisine verilecektir. Tutanakların
düzenlenmesi sırasında mükellefin veya temsilcisinin hazır bulunmaması veya tutanakların imzadan
imtina etmesi halinde, bu durum tutanakta belirtilecek ve bu tutanakların birer örneği bilinen
adreslerine yedi gün içinde posta ile gönderilecektir.
13 - Haklarında işyeri kapatma cezası uygulanan mükelleflerin işyerlerinin görünür bir yerine
"Belge düzenine uyulmadığı için bu işyeri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ......... gün süre ile
kapatılmıştır." ibaresini taşıyan ve 50 x 100 cm ebadında bir levha asılacaktır. Ancak, şartların
zorunlu kıldığı hallerde bu levhanın ebadı kapatmayı yapacak ekibin uygun göreceği ölçülerde
değiştirilebilecektir. Birden fazla cephesi olan işyerlerinde levha, her bir cepheye ayrı ayrı
asılacaktır.
Bu levhanın işyerinin içine asılması halinde herhangi bir köşesi, dışarıya asılması halinde de dört
ucu vergi dairesi müdürlüğü (bağlı vergi dairelerinde mal müdürlüğü) mühürü ile mühür mumu
kullanılmak suretiyle mühürlenecektir.
Söz konusu levhanın yetkili olmayan kişilerce mühürlerinin bozulmaksızın yırtılması veya
sökülmesi mühürün fekki sayılarak işyeri sahibi hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uyarınca cezai işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına duyuruda bulunulacaktır.
İşyerinin bir pasaj veya iş hanı içerisinde bulunması halinde, kapatmaya ilişkin levha iş hanının
giriş cephesinin herkes tarafından görülecek bir yerine de asılacaktır. Ancak bu levhada, hangi
işyerinin kapatıldığı açıkça yer alacaktır.
Kapatma levhasında işyerinin kaçıncı defa kapatıldığı belirtilecektir. Asılacak levha, bez, karton,
v.b. olabilecektir.
14 - Mükellefler adına işyeri kapatma cezası uygulanması diğer cezaların uygulanmasına engel
teşkil etmeyecektir.
Uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezası, kapatma kararının uygulanmasından önce
mükelleflerin yazılı olarak istemeleri halinde para cezasına çevrilir. İşyeri kapatma cezasının para
cezasına çevrilmek suretiyle uygulanmasından sonra aynı takvim yılı içerisinde işlenen fiiller
nedeniyle uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezaları para cezasına çevrilmez. Kapatılan
işyerine asılan, kapatmaya ilişkin levhanın görülmesinin engellenmesi veya başka bir levhanın veya
duyurunun işyerinin herhangi bir yerine asılması halinde, uygulanmakta olan kapatma cezası; bu
cezanın süresi kadar arttırılarak uygulanır.
PARA CEZASININ HESAPLANMA ŞGKLİ

Kesilecek para cezası, mükellefin bir önceki takvim yılına ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi
beyannamesi ile beyan ettiği istisnaların düşünülmesinden önceki kazancın % 5'i olarak
hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanacak para cezası tutarı ise kapatma kararına ilişkin yazının
mükellefe tebliğ edildiği tarihte yürürlükte bulunan ve sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük
işçiler için belirlenen asgari ücretin 1 yıllık brüt tutarından az olmayacaktır.
Mükelleflerin, işyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesi imkanından yararlanabilmeleri
idarece hesaplanıp kendilerine yazı ile bildirilen para cezasının bu yazının tebliğ edildiği tarihten
itibaren 15 gün içerisinde tamamını ödemeleri şartına bağlı bulunmaktadır. Para cezası belirlenen
süre içerisinde ödenmediği taktirde, talep geçersiz sayılarak işyerinin derhal kapatılması yoluna
gidilecektir.
İŞYERİ KAPATMA CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ
UYGULAMA
I - İlgili vergi dairesince, kapatma kararına ilişkin yazının mükellefe tebliğini izleyen 3 günün
bitimine kadar beklenilecektir. Bu süre içinde mükelleflerce kapatma cezasının para cezasına
çevrilmesi için yazılı talepte bulunulması halinde izleyen günden başlamak üzere işyeri kapatma
cezası uygulanacaktır.
2 - İlgili vergi dairesince işyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesine ilişkin dilekçenin
verildiği günü izleyen günden başlamak üzere en geç 7 gün içerisinde para cezası tutarı
hesaplanacak ve hesaplanan para cezası tutarının bildirimine ilişkin yazı memur eli ile mükellefe
tebliğ edilecektir.
3 - İşyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmesine ilişkin işlemler V.U.K.'nun 181 sıra
numaralı Genel Tebliği uyarınca kapatmaya iliş- kin valilik onayını alan vergi dairesince
yürütülecektir.
4 - Para cezasının hesaplanmasında beyannamede yer alan ve hakkında kapatma kararı alınan
işletme ile ilgili olmayan kazanç ve iratlar dikkate alınmayacaktır. Örneğin; 2 ayrı işletmesi için
ticari kazanç beyan eden mükellefin işletmelerinden biri için uygulanacak olan işyeri kapatma
cezasının para cezasına çevrilmesinde yalnızca kapatılacak işletmeden elde edilen ticari kazanç
tutarı esas alınacaktır.
5 - Aynı işletmenin 1'den fazla işyerinin bulunması halinde işyeri kapatma cezasının para cezasına
çevrilmesinde kapatılacak işyerine isabet eden kazanç tutarı esas alınacaktır. Ancak kapatılacak
işyerinin kazancının beyanname ve eklerinden işyerleri itibarı ile ayrılmasının mümkün olmaması
halinde dönem kazancının tamamı üzerinden para cezası hesaplanacaktır.
6 - Yeni işe başlayanlar için kesilecek para cezası asgari ücretin 1 yıllık brüt tutarı esas alınmak
suretiyle hesaplanacaktır.

MICROSOFT EXCEL' İN BAZI SIRLARI
Yrd. Doç. Dr. Bülent AYYILDIZ
İ.İ.B.F. İngilizce İşletme
01. Excel Ortamında bir hücreye bugünün tarihinin girilmesi:
CTRL + SHIFT + ; ENTER
02. Excel Ortamında bir hücreye saat bilgisinin girilmesi:
CTRL + SHIFT + : ENTER
03. Bir hücrede birden fazla satırda veri girişinin gerçekleştirilmesi
B2:
MARMARA

ALT + ENTER

{Hücre içinde birinci satır}

ÜNİVERSİTESİ ALT + ENTER

{Hücre içinde ikinci satır}

İSTANBUL

{Hücre içinde üçüncü satır)

ENTER

04. Excel ortamında bir hücreye 7/8 şeklindeki bir bayağı kesirin girilmesi:
0 (sıfır) + boşluk + 7/8 ENTER
Hücre içinde 7/8 şeklinde bayağı kesir görülürken, formül satırında 0,875 şeklindeki karşılığı
görülür.
05. Bir hücreye girilen ifadenin belirli bir aralığa yayılması:
1. A1 hücresine aşağıdaki ifade girilir.
"EXCEL DE ÇALIŞMAK ÇOK ZEVKLİDİR. BAZI İPUÇLARI BİLİNDİĞİ TAKDİRDE
ÇALIŞMAK DAHA KOLAYLAŞIR."
2. A1:B7 aralığını seç.
3. Edit
4.Fiil
5. Justify
06. Bir hücreye girilen verinin birbirine komşu olmayan, birden fazla hücreye aynı anda
kopyalanması:
1.

D2 hücresine "MARMARA" yaz ve ENTER tuşuna bas.

2.

A5 hücresini seç.

3.

CTRL tuşu basılı iken, B 10, B 15, C8, D 12, E5 hücrelerini seç.

4.

Yine CTRL tuşu basılı iken D2 hücresini seç.

5.

F2 + CTRL + ENTER

07. Hücreye veri girişinden sonra hücre göstergesinin bir üst hücreye çıkması:
Veri girişi ENTER

( Hücre göstergesi bir alt satıra iner. )

Veri girişi SHIFT + ENTER ( Hücre göstergesi bir üst satıra çıkar. }

08. Hücre göstergesinin bulunduğu satırın seçilmesi:
SHIFT + SPACEBAR
09. Hücre göstergesinin bulunduğu sütunun seçilmesi:
CTRL + SPACEBAR
10. Tüm hücrelerin seçilmesi:
CTRL + A
11. Excel ortamında hazırlanmış bir tablonun seçilmesi:
Yöntem A:
A.1. Tablo içinde herhangi bir hücre seçilir.
A.2. F5 tuşuna bas.
A.3. Special düğmesi kliklenir.
A.4. ๏ Current Region
A.5. OK
Yöntem B:
B.1. Tablo içinde herhangi bir hücre seçilir.
B.2. CTRL + *
12. Excel ortamında sayfaların seçilmesi (aktif hale getirilmesi):
Bir sonraki sayfanın seçilmesi: CTRL + PageDown
Bir önceki sayfanın seçilmesi: CTRL + PageUp
13. Word ortamında kullanılan TAB tuşu ile gerçekleştirilen sekmelerin Excel
ortamında bir hücre içinde gerçekleştirilmesi:
1. F2 tuşuna basılarak Edit moduna geçilir.
2. CTRL + ALT + TAB tuşlarına basılır.
14. B2:B6 aralığında 1'den 5' e kadar olan sayıların üretilmesi:
1. B2 hücresine 1 değeri girilir.
2. Mouse göstergesi fill-handle (doldurma kulpu) üzerinde konumlandırılır.
3. CTRL tuşu basılı iken B2:B6 aralığı sol mouse tuşu basılı olarak seçilir.
4. Sol Mouse tuşu bırakılır.
15. 3'den 42'ye kadar 3'er atlayarak bulunacak olan sayıların üretilmesi:
1. B2 hücresine 3 değeri girilir ve yine B2 hücresi seçilir.
2. Edit
3. Fill
4. Series
4. Series
5. Series in ๏ Columns

6. Type ๏ Linear
7. Step Value: 3
8. Stop Value: 42
9. Ok
16. Excel ortamında özel listeler hazırlanması ve kullanılması:
Ayların özel bir liste olarak hazırlanması:
1. Tools
2. Options
3. Custom Lists
4. New List
5.List Entries penceresi içine aylar (Ocak-Aralık) Enter tuşuna basılarak girilir.
6. Add düğmesi kliklenir.
7. OK
Excel ortamında aylardan oluşan özel listenin kullanılması:
1.A1 hücresine Ocak yaz ve ENTER tuşuna bas.
2.A1 hücresini seç.
3. Mouse göstergesini fill-handle (doldurma kulpu) üzerinde konumlandır.
4. Sol mouse tuşu basılı olarak A1:A12 aralığını seç.
5. Sol mouse tuşunu bırak.
17. AutoSum (Σ) aracı ile satır ve sütun toplamlarının hesaplanması:
1. A1 hücresine 40, B1 hücresine 80, A2 hücresine 60 ve B2 hücresine 90 değerlerini gir.
2. Sütun toplamlarının hesaplanması:
2.1. A3:B3 aralığını seç.
2.2. Standart araç çubuğundaki AutoSum aracını bir kez klikle.
3. Satır toplamlarının hesaplanması:
3.1. C1:C2 aralığını seç.
3.2. Standart araç çubuğundaki AutoSum aracını bir kez klikle.
18. Bir aralıkta yer alan verilere sabit bir değerin eklenmesi ve çıkarılması veya aynı
verilerin sabit bir değerle çarpılması ve bölünmesi:
Aşağıda verilen tabloda çeşitli mallara ait satış fiyatları verilmiştir. Satış fiyatlarına % 12
oranında zam yapılması istenmektedir. Aynı hücrelerde zamlı satış fiyatlarının hesaplanması:

1

A

B

C

MAL ADI

SATIŞ FİYATI

D

(1=$1000)
2

BİLGİSAYAR

1500

3

PRINTER

500

4

SCANNER

800

5

PLOTTER

1200

1,12

1. D2 hücresini seç.
2. Edit
3. Copy
4. B2:BS aralığını seç.
5. Edit
6. Paste Special
7. O Multiply
8. OK
19. Excel ortamında hazırlanmış bir tabloya ait sütun ve satırların yer değiştirmesi
(Sütunların satır, satırların ise sütun olarak değiştirilmesi):
l. Aşağıda verilen tabloyu gir.
2. Tabloyu (AI:D4) seç.
3. Edit
4. Copy
5. AG hücresini seç.
6. Edit
7. Pa ste Special
8.Tranpose
9. OK
A
1

B

C

D

OCAK

ŞUBAT

MART

2

MARMARA

750

680

850

3

EGE

500

450

700

4

AKDENİZ

400

350

550

20. Excel ortamında hazırlanmış bir tabloya ait grafiğin F11 tuşu ile çizdirilmesi:
1. Aşağıda verilen tabloyu A1 hücresinden başlayarak gir.

2. B1:E5 aralığını seç.
3. F11 tuşuna bas.
A

B

C

D

E

1

SINIF NO

İSİM

VİZE

FİNAL

ORTALAMA

2

1

ASLI ESEN

70

80

76

3

2

SUNA MERT

40

30

34

4

3

NUR YILMAZ

50

60

56

5

4

CEM SOYLU

85

95

91

21. Üç boyutlu grafiğin bakış açısının değiştirilmesi:
1. Çizim alanını klikle.
2. Mouse göstergesini köşe noktalarından herhangi bir ianesi üzerinde konumlandır.
3. Sol mouse tuşu basılı olarak mouse'ı hareket ettirerek, bakış açısını değiştir.
4. Sol mouse tuşunu bırak.
5. Değişim sırasında sütunları da görebilmek için CTRL tuşunun basılı tutulması gerekir.
22. Excel ortamında çizilen okların, dikdörtgenlerin ve elipslerin hücre kenar ve
köşelerine tam olarak oturtulması:
Çizim ALT tuşu basılı iken yapılır.
23. Excel ortamında tam daire ve kare çizilmesi:
SHIFT tuşu basılı durumda iken kullanılan elips şekli ile daire, dikdörtgen şekli ile de kare
çizilebilir. SHIFT tuşu basılı iken kullanılan çizgi sembolü ile ise 45 ve 90 derece eğimli
çizgiler çizilebilir.
24. Excel ortamında İsim Kutusunu (Name Box) kullanarak arzu edilen hücreye
ulaşılması:
İsim kutusu içine ulaşılmak istenen hücre adresi (örneğin FM8975) yazılır ve ENTER tuşuna
basılır.
25. Excel ortamında girilen sayısal verilerin (86, 7, 928 gibi) tam sayı kısmına ait
basamak sayısının, önlerine sıfır eklenerek sabit hale getirilmesi:
Yukarıdaki çalışma tablosunda yer alan sınıf numaralarının önlerine sıfır eklenerek üç
basamaklı olarak görüntülenmesi:
l. A2:A5 aralığını seç.
2. Format
3. Cells
4. Number
5. Category: Custom
6. Type: 000

7. OK
26. Bir aralıkta yer alan değerlerin başına veya sonuna sabit bir karakter eklenmesi:
Yukarıda verilen çalışma tablosunda yer alan vize, final ve ortalama notlarını ait minimum,
maksimum, toplam ve ortalama değerleri hesaplanacaktır. Bu işlemden önce, istatistiksel
ölçülere ait açıklayıcı etiketler A6, A7, A8 ve A9 hücrelerine yazılarak, sonlarına iki nokta üst
üste (:) karakterinin eklenmesi istenmektedir.
Etiketlerin sonuna ":" karakterinin eklenmesi:
1. A6, A7, A8 ve A9 hücrelerine sırasıyla MİNİMUM, MAKSİMUM, TOPLAM ve
ORTALAMA şeklindeki metinler yazılır.
2. A6:A9 aralığı seçilir.
3. Format
4. Cells
5. Number
6. Category: Custom
7. Type: @ * "."
8. OK
@ : Metin yer tutucusu
* : Kendisinden sonra gelen karakteri hücre genişliği ölçüsünde tekrarlar.
27. Excel ortamında hücrelere girilen metinlerin pembe, pozitif sayısal değerlerin mavi,
sıfır(0) değerinin yeşil ve negatif sayısal değerlerin kırmızı olarak görüntülenmesi:
1. CTRL + A tuşlarına basılarak tüm hücreler seçilir.
2. Format
3. Cells
4. Number
5. Category: Custom
6. Type: [Blue]#,##0;[Red]-#,##0;[Green]0;[Magenta]@
7. OK
Yukarıda kullanılan format kalıbı içinde yer alan renkler yerine, aşağıdaki tabloda verilen
renk kodları da kullanılabilir.
[Color5]#,##0;[Color3]-#,##0;[Color4]0;[Color7]@
KOD

RENK

1

Siyah

2

Beyaz

3

Kırmızı

4

Yeşil

5

Mavi

6

Sarı

7

Magenta
(koyu pembe ile eflatun arası bir renk)

8

Cyan
(cam göbeği mavi)

9

Bordo

10

Koyu yeşil

28. Excel ortamında hücrelere girilen verilerin görünmez yapılması:
1. CTRL + A tuşlarına basılarak tüm hücreler seçilir.
2. Format
3. Cells
4. Number
5. Category: Custom
6. Type: ;;;
7. OK
29. Excel ortamında bazı hücrelere veri girişi yasaklanırken, bazı hücrelerde yapılacak
veri girişinin serbest bırakılması:
1. Tüm hücreler seçilir
2. Format
3. Cells
4. Protection
8. ◘Locked
6. OK
7. Veri girişine izin verilecek hücreleri CTRL tuşu basılı durumda iken seç.
8. Format
9. Cells
10. Protection
11.□ Locked
12. OK
13. Tools
14. Protection
I5. Protect Sheet
16. Password:
17. OK
18. Reenter Protection Password:

19. OK
30. Araç Çubuklarında yer alan araç simgelerinin şeklinin veya renginin değiştirilmesi:
1. View
2. Toolbars
3. Customize
4. Mouse göstergesi, ekrandaki araç çubuklarına ait herhangi bir araç simgesinin üstünde iken,
sağ mouse tuşu kliklenir.
5. Edit Button Image
6. Şekil ve renk değişiklikleri yapılır.
7. OK
31. Excel programı çalıştırıldığında belirli bir Excel dosyasının otomatik olarak
yüklenmesi (açılması):
söz konusu dosyanın hard diskin (C:), \MSOFFICE\EXCEL\XLSTART alt dizini içine
kaydedilmesi veya yerleştirilmesi ile gerçekleştirilebilir..
\
MSOFFICE
EXCEL

XLSTART
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BİNEK OTOLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
D. Ercan NURFER
S.M.M.M.
Bilindiği üzere binek otomobillerin muhasebe kayıtları özellik arz eden muhasebe kayıtlarıdır.
Günümüzde birçok muhasebe işi ile uğraşan meslektaşlarımızın zorlandıkları muhasebe
kayıtları başında, binek otoların muhasebe kayıtları gelmektedir. Muhasebe işi ile uğraşan
meslektaşlarımız yayınlanan tebliğlerdeki yorumları anlamakta çoğu zaman zorlanmaktadır.
Bu açıdan en azından bazı önemli konulara ışık tutmak açısından bu yazımın yararlı olacağı
inancındayım.
BİNEK OTONUN SATIN ALINMASI
Bilindiği üzere binek otomobiller V U.K. 269 md. istinaden gayrimenkuller gibi
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla nakliye ve gümrük vergileri dışındaki diğer gider
unsurlarının maliyete veya giderlere ithali konusunda V.U.K. 270 md. mükellefi serbest
bırakmıştır.
Binek otonun banka kredisi ile satın alınması:
Binek otomobillerin banka kredisi ile satın alınması ile ilgili VU.K.'nun 163 seri nolu Genel
Tebliği bu konuya açıklık getirmektedir. Tebliğ gayrimenkullerin iktisabı sırasında oluşan
faizin ilgili yılda maliyete alınmasını şart koşmakta, sonraki yıllardaki faizi ise maliyetlere
almakta veya finansman giderlerine ithalde kanun koyucu mükellefi serbest bırakmaktadır.
ÖRNEK:
CANATLAR İTHALAT İHRACAT A.Ş. 1997 yılının Nisan ayında 3,000,000,000 TL. banka
kredisi ile bir otomobil almışlardır. Bu kredi için 750,000,000 TL. kredi yükü 12 ayda
ödenecektir. Binek otonun muhasebe kaydı şöyle olacaktır:
Binek otonun fiyatı..................................................... 2,439,024,390
Binek otonun KDV (% 23) ........................................ 560,975,610
Binek otonun maliyete alınacak olan;
faiz yükü ( 1997 yılı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000,000
(750,000,000 / 12 x 8)
Maliyete veya gidere almakta serbest olan;
faiz yükü ( 1998 yılı) ................................................. 250,000,000
(750,000,000 / 12 x 4)
15 /04 / 1997
254 TAŞITLAR

3,000,000,000

320 SATICILAR

3,000,000,000

Binek otonun satın alınışı (KDV dahil)
15 / 04 / 1997
280 GELECEK YILLAR
AİT GİDERLER
254 TAŞITLAR

250,000,000
500,000,000

320 SATICILAR

3,000,000,000

300 BANKA KREDİLERİ

3,750,000,000

(Banka kredisinin alınması ve satıcıya ödeme yapılması)
15 / 04 / 1997
254 veya 770

250,000,000
280

250,000,000

Kredi yükünün bir sonraki yıl maliyete veya gidere alınması
/ __________________
Binek otonun ithal edilmesi:
Binek otonun ithalinde ise kanun koyucu ithal işlemi sonuçlanıncaya kadar oluşan giderleri
V.U.K. 269 md.sinde belirttiği şartlar dahilinde gümrük vergileri ve nakliye giderlerini
maliyete almakta şart koşmakta, diğer giderler için ise mükellefi serbest bırakmaktadır. Bu
konuda ithal işlemi tamamlanıncaya kadar oluşan bütün giderlerin maliyete alınmasında yarar
görmekteyim. Bunun için ise 259 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Hesabı ise giderlerin
izlenmesi açısından en uygun hesap olacaktır.
ÖRNEK: BALIKÇI DIŞ TİCARET A.Ş. Ekim / 1997 de 50,000-DM karşılığında bir binek
oto almak için harekete geçmiştir. Bu binek otonun ithal işlemleri için 17,500,000 TL, diğer
masraflar için ise satıcıya 25,000,000.- TL. ödemiştir. Bu oto için satıcı firma adına 50,000
DM. , bloke ettirilmiştir. Araç teslimatı Şubat/1997 olup, teslimatla birlikte satıcıya
ödenecektir.
DM: 1997/10 = 105,000 TL.
DM: 1997/12 = 120,000 TL.
DM: 1998/02 = 125,000 TL. (ilgili aylardaki cari kurlar olsun)
15/10/97
259 VER.SİP.AVANSLARI

17,500,000

100 KASA

17,500,000

(Aracın ithali gerçekleşinceye kadar ödenen vergiler)
17/10/97
259 VER. SİP. AVANSLARI

______

25,000,000

100 KASA

25,000,000

(Aracın ithali sırasında oluşan giderler)
25/10/97
259 VER.SİPAVANSLARI

5,250,000,000

100 KASA

5,250,000,000

DM kasası
Araç bedelinin satıcının bank.bloke (50,000 x 105,000)
/
- Yıl sonu muhasebe kayıtlarında ise,

31/12/97
259 VER.SİP.AVANSLARI
646 KAMBİYO KÂRLARI

750,000,000
750,000,000

İlgili bloke hesapta oluşan kur farkı (50,000 x 15,000)
/
Ertesi yıl muhasebe kayıtlarında ise,
12/02/1998
259 VER.SİP AVANSLARI

250,000,000

646 KAMBİYO KÂRLARI

250,000,000

1998 yılında oluşan kur farkı (50,000 x 5,000)
20/02/98
254 TAŞITLAR

6,292,500,000

259 VER.SİP.AVANSLARI

6,292,500,000

İthalatın gerçekleşmesi dolayısıyla
/
Not: burada 1998 yılında oluşan kur farkı otonun maliyetine alınmıştır. Oysa V.U.K. 163 nolu
Tebliğ bizi, oluşan bu kur farkını maliyete veya gidere almak konusunda serbest bırakmıştır.
O halde kayıt şu şekilde de olabilirdi.
20/02/98
254 TAŞITLAR

6,000,000,000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

250,000,000

259 VERİLEN SİPAVANSLARI 6,250,000,000
98 yılı kur farkının finansman giderine alınması
/
BANKA FAİZ YÜKÜ VE KUR FARKLARININ YENİDEN DEĞERLEMESİ
Binek oto için kullanılan banka kredisi sonucu oluşan faiz yükü bilindiği gibi ilgili yılda
maliyete sonraki yılda ise maliyete veya gidere alınabiliyordu. Oluşan bu faiz yükü sonraki
yılda maliyete alındığı takdirde maliyete alınan kısım için yeniden değerleme söz konusudur.
Kanun koyucu bu konuda esnek davranmış ve sonraki yıla ait bu faiz yükünün yeniden
değerlemeye tabi tutulmasında bir sakınca görmemiştir.
Oysa sonraki yılda oluşan kur farklarının yeniden değerlemeye tabi tutulması kesinlikle söz
konusu değildir. Bu konuda V.U.K. mük. 298 md. oldukça açıktır. Bu maddede sonradan
oluşan kur farklarının yeniden değerlemeye tabi tutulamayacağı açıkça belirtilmiştir. Burada
sonradan oluşan kur farklarından kasıt, binek otonun iktisat edildiği yıldan sonraki yıllarda
oluşan kur farklarıdır. Binek otonun iktisat edildiği yılda oluşan, maliyete eklenen kur farkları
ise yeniden değerleme kapsamında olup, yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.
BİNEK O'I'OLARIN ALIMINDA KDV UYGULAMASI

Bilindiği üzere KDV mal ve hizmet alımı sırasında yüklenilen finansal yük olup ay içinde
tahsil edilen KDV'den indirilmesi ile bu yük sorulur.
Ama maalesef bu finansal yükü her zaman indirmemize kanun koyucu in vermemektedir.
Özellikle yüklenilen KDV'nin indirilmesinin mümkün olmadığı alımların başında, binek
otolar gelmektedir. İktisab edilen binek oto işletilmek dışında başka bir sebeple alınıyorsa bu
yüklenilen KDV indirimi mümkün değildir. (KDV md.30/b) indirilemeyen bu KDV der veya
maliyet olarak dikkate alınabilir.
Burada işletmekten kasıt o otonun kullanımının işletmenin ana faaliyeti teşkil etmesi akla
gelmelidir.
Örnek verecek olursak taksicilik, sürücü kursları, oto kiralama işi ile iştigal edenler, binek
oto işletme tanımına uydukları için yüklendikleri KDV'sini 3 eşit taksitte indirebilirler. Oto
alım ve satımı ile uğraşanlar binek oto bir ticari mal olduğuna göre, yüklenilen KDV bir
kerede indirilebilir. Yukarıda sayılan örnekler dışında binek otonun KDV'sinin indirimi söz
konusu değildir. Bazı meslektaşlarımız pazarlama işi yapan firmaların pazarlama işinde
kullanmak amacıyla iktisab ettiği binek otoları ı kapsama almaktadırlar. Oysa pazarlama;
şirketin ana faaliyeti olup bir oto bunun gerçekleşmesi için bir araçtır. KDV indirimi söz
konusu değildir. Burada binek oto işletilerek ticari kazanç sağlanmamaktadır. Burada , ticari
kazancın sağlanması için binek oto zorunlu bir faktör, ama buna binek oto işletimi söz konusu
değildir. Bu nedenle oto için yüklenilen DV kesinlikle indirilemez.
BİNEK OTOLARIN AMORTİSMAN VE GİDERLERİ
Binek otomobillerin yapılan giderlerinin ve ayrılan amortismanlarının hangilerinin ticari
kazanç tespitinde gider kabul edilebileceği Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 5.
bendinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre "Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil
olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere,
binek otomobillerin; zat' i ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılan diğer taşıtlarının giderlerinin
yarısı" denilmiş, bir şekilde nakliye amacı dışındaki binek otoların giderlerinin yarısını kabul
etmemiştir. Burada nakliyeden kasıt nedir? Onu irdelemek gerekir. Acaba buradaki
nakliyeden kasıt, KDV Kanununun 30/b maddesindeki binek otonun işletilmesi ile bir
paralellik kurmak gerekiyor mu? Çünkü işletmekten kasıt bundan önceki paragraflarda
açıklandığı gibi binek otonun işletmenin ana faaliyetinde kullanılması yani ticari kazancın bir
numaralı unsuru oluyor (taksicilik, nakliyecilik, sürücü kursları, oto kiralama ile iştigal)
Burada Gelir Vergisi Kanunu ile KDV Kanunu arasında bir paralellik kurmak gerekiyor mu?
KDV 30/b, KDV indirimin şartını yerine getirirsek mi binek otonun giderlerinin tamamını
indirebiliriz? Burada bazı kelimeler bizi böyle düşünmeye yöneltse de nakliyecilik deyince
sadece yukarıda belirtilenler akla gelmiyor. Ben bir mükellef olarak sınırlı sayıdaki
personelimi işine götürüp getirmek için bir minibüs almaktansa bunu bir binek oto ile de
gerçekleştirebiliriz. Bu da nakliye olduğuna göre ve benim bu binek otoyu başka her işte
kullandığım kanıtlanamadığına göre ben bu binek otonun giderlerinin tamamını ticari
kazancımdan indirebilirim. Benim Gelir Vergisi Kanunu 40/5 den anladığım budur. Bir başka
açıdan düşünülürse günümüzde yüzlerce çalışan olan işletmelerin her an işlerinde
kullanmaları lazım gelen binek otolar bulunmaktadır. Mesela, pazarlama işi ile uğraşan bir
işletme herhalde pazarlama yapmak için bir kamyon almak zorunda olmadığına göre ve
otoları pazarlama işi için personeline tahsis ettiğine göre, bu giderlerin yarısını kabul
etmemek mükellefe haksızlık olacaktır. Bununla beraber günümüzde işletmelerin hazır değere
olan ihtiyacı sonucu tahsilat işlemlerinin çabuklaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu yüzden bir
işletmenin tahsilatlarını gerçekleştirmek için kullandığı binek otonun giderinin yarısının kabul
edilmemesi haksızlık değil midir? Bir benzin istasyonu düşünün 300-400'e varan veresiye
müşteri potansiyeli olan böyle bir işletmenin tahsilatta kullandığı binek oto, onun işleri için

zorunlu değil midir? Bu giderin yarısı nasıl kabul edilmez? Belki de kanun koyucu bu nedenle
olacak ki; 180 nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bazı açıklamalar getirmiştir. Bu
açıklamalarda "işletmelerin nakliyecilikte kullandıkları binek otomobillerinin yanında esas
faaliyet konusu yük ve yolcu taşımacılığı olmamakla birlikte işletmenin esas faaliyet
konusuna giren işlerin yürütülmesi için kullanımı zorunlu olan ve münhasıran nakliye
işlerinde de kullanılabilen taşıtları da kapsamaktadır.
Dolayısıyla bu şekilde kullanılan binek otomobillerin giderleri ile amortismanlarının
tamamı gider olarak kaydedilebilecektir. Diğer taraftan işte kullanılsalar dahi, işletmelerin
esas faaliyet konularına giren işlemlerin yürütülmesi bakımından kullanımı zorunlu olmayan
binek otomobillerin giderlerinin yarısı indirim konusu yapılabilecektir." denilmiş ve yukarıda
pazarlama şirketi örneğini kanun koyucu da kabul etmiş olacak ki, işletmenin ana faaliyeti
için zorunlu olan otoların giderlerini nakliye unsuru adı altında kabul etmiştir. Ama diğer işte
kullanılanları neden kabul etmediğini anlamak oldukça zordur. Yukarıda benzinci örneğinde
işletmenin ana faaliyeti için binek oto gerekli değil ama finansal açıdan zor duruma
düşmemek ve tahsilatlarını zamanında yapması için bu binek oto zorunludur. İşlerin yürümesi
için daima sıcak paraya ihtiyaç vardır. Bunu kanun koyucunun neden kabul etmediğini
anlamak oldukça güçtür. Yukarıdaki örnekten daha önemlisi, serbest meslek mensuplarının
binek oto giderlerinin tamamının kabul edilmemesidir. Bunun dayanağı nedir? Anlamak
oldukça zor. Herhalde kanun koyucu bu masrafların mükelleften tahsil edildiğini düşünüyor
olmalı, bunu tefrik etmek oldukça zordur. Burada yüze yakın mükellefi olan bir serbest
muhasebeci mali müşavirin bu mükellefleri gezerken yaptığı benzin masrafını dikkate
aldığımızda bu konunun ne kadar önem arz ettiğini daha iyi anlayabiliriz. Serbest meslek
erbabının mükelleflerine ayda bir kez uğradığını düşünsek dahi günümüz serbest pazar
ekonomisi koşulları ve her an değişen vergi mevzuatını düşündüğümüzde, bu bile fazla
iyimser olacaktır. Kaldı ki bir mükellefe kimi zaman ay içinde birden fazla, iki defa hatta üç
defa uğramak gerekebilir diğer uğrama sırasında yapılan yol masrafının mükelleften tahsil
edildiğini düşünmek kanımca pek akla yatkın olmayacaktır. Burada kanun koyucunun,
mükellef ile serbest meslek erbabı arasında bu yol masrafları konusunda resmiyete
dönüşmeyen bir ilişki olduğunu düşündüğü kanısındayım. Başka bir neden bu giderlerin kabul
edilmemesinin bir açıklaması olamaz. Maliye Bakanlığı en kısa zamanda bu konu hakkında
düzenleme yapmalı, serbest meslek mensuplarına büyük bir mali yük getiren oto masraflarını
bir çözüme kavuşturmalı, en azından ticari kazanç sahiplerine tanıdığı hakları serbest meslek
mensuplarına da tanımalıdır. Son olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre ödenen
vergilerin gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilemeyeceğini belirtmemiz gerekir.
BİNEK OTOLARIN SATILMASI
Binek otoların satımı sırasında, binek oto satımı ile iştigal edenler yani binek otoyu ticari mal
olarak değerlendiren işletmeler % 23 diğer işletmeler %1 KDV tahsil ederler. Binek otonun
satımı sırasında daha önce ayrılan ve kanunen kabul edilmeyen gider kaydedilen amortisman
tutarı binek otonun satışından dolayı ikinci defa vergilendirmeye sebep olmamak için vergiye
tabi kârdan indirilmelidir. Bu yüzden bu amortisman miktarını nazım hesaplarda takip edip
vergiye tabi kârdan indirilmelidir.
ÖRNEK: İşletmenin ana faaliyeti dışında kullandığı binek oto 10/10/97 tarihinde
2,000,000,000 TL+KDV'ye satılmıştır. Şimdiye kadar ayrılan amortisman tutarı
100,000,0000 TL' dır. Otonun alış bedeli 1,000,000,000 TL' dır.

10/10/1997
120 ALICILAR

2,300,000,000

257 B. AMORTİSMAN

100,000,000
254 TAŞITLAR

1,000,000,000

391 HESAPLANAN KDV

300,000,000

679 O. DIŞI KÂRLAR

1,100,000,000

(Sabit kıymetlerden satılan otonun muhasebe kaydı)
10/10/1997
960 V TABİ OLMAYAN KÂRLAR

50,000,000

960 V TABİ OLM. KÂR KARŞILIĞI

50,000,000

/
Daha önce ayrılan ve kanunen kabul edilmeyen amortisman miktarının yeniden
vergilendirilmemesi için nazım hesaba alınması (100,000/2 = 50,000,000)
Not: Yeniden değerleme yapılıyorsa 257 nolu hesapların ayrı ayrı takibi daha uygun olacaktır.
Sonuç olarak binek otolarla ilgili yukarıda değinilen konuları kısaca özetleyerek yazımıza son
verelim
- Binek oto alım satımı ile uğraşan bir işletme için binek oto bir ticari mal olup yüklenilen
KDV bir defada indirilir ve bu otolar için amortisman ayrılmaz.
- Binek oto işletmek için alındıysa (Nakliye, sürücü kursu, taksicilik, binek oto kiralama vs.)
yüklenilen KDV üç eşit taksitte indirilecek, amortisman kıst değil tanı ayrılacak, yapılan
giderlerin ve ayrılan amortismanların tamamı ticari kazançtan indirilebilecektir.
- Binek oto işletmek için alınmadı fakat işletmenin ana faaliyeti için zorunlu ise, yüklenilen
KDV indirilemeyecek, amortisman kıst değil tam ayrılacak, yapılan giderlerin ve ayrılan
amortismanların tamamı ticari kazançtan indirilecektir.
- Binek oto satımında daha önceki yıllarda ayrılan ve ticari kazançtan indirilemeyen kanunen
kabul edilmeyen amortisman miktarı mali kara yanı vergiye tabi olan kâra dahil
edilmeyecektir.
- Binek oto alım ve satımı işi ile uğraşanlar tarafından satışta % 23 ikinci el satışlarda % 1
KDV uygulanır.
- Binek oto banka kredisi ile iktisab edildiğinde, binek otonun iktisab edildiği yıldaki kredi
yükünün maliyete alınması şart olup sonraki yıla tekabül eden kredi yükümün maliyete veya
gidere alınması konusunda mükellef serbesttir. Sonraki yıla tekabül eden kredi yükünün
maliyete alınması amortisman ayrılmasına ve yeniden değerleme yapılmasına engel teşkil
etmez. Sonraki yılda oluşan ve maliyete alınan bu kredi yükü için de amortisman ayrılıp,
yeniden değerleme yapılabilir.
- Binek otonun iktisabı sırasında oluşan kur farklarının ilgili yılda oluşması, maliyete
alınmasını gerektirmekte, sonraki yılda oluşanının maliyete veya gidere alınması konusunda
mükellef serbest bırakılmaktadır. Sonraki yılda oluşan kur farkı için amortisman
ayrılabilmekte ama yeniden değerleme yapılamamaktadır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
-Gelir Vergisi Kanunu ve Tebliğleri
-Kurumlar Vergisi Kanunu ve tebliğleri
-V.U.K. ve tebliğleri
-K.D.V. Kanunu ve tebliğleri
-ÇANKAYA İslam (Mdv. Amortisman ve yeniden değerleme)
-ÖZBANK Atilla (Taşıtların özellik arzeden muh. k.)
-ŞENYÜZ Doğan (Türk Vergi Sistemi)
-Beyanname düzenleme kılavuzu (Hesap uzmanları derneği)
-Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları

