9. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURULUNA
GİDERKEN
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
20.03.1990 tarihinde spor ve sergi sarayında yapılan, Odamızın müteşebbis heyet
seçimlerinden bu yana, dolu dolu 8 yıl geçti. Hatırlarsanız o gün ne bir mekanımız, ne bir
insan, ne de bir makine vardı. Bu günkü geldiğimiz konumun değerini çok iyi biliyoruz. Bu
günlere gelişimizde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Sizleri bugüne kadar yapılanları detaylı bir şekilde anlatarak sıkmak istemiyorum. Çünkü
sizler yapılan onlarca seminerleri, panelleri, mesleki ve bilimsel yayınları, hizmet birimlerini,
idari binalarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi biliyorsunuz. Yapılan hiçbir şeyin yeterli
olmadığını meslektaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Hep bu inançla
mücadele ettik.
YAŞADIĞIMIZ İZ BIRAKAN OLAYLAR
* 3568 Sayılı Kanun:
Biliyorsunuz 13 Haziran 1989 tarihinde 3568 sayılı meslek yasamız yürürlüğe girdi.
Katiplikten meslek mensubu olmamıza geçişi sağlayan bu yasayı unutmak mümkün değildir.
* Odamızın Kuruluşu:
İstanbullu meslektaşlarımızı bir araya getiren 20 Mart 990 tarihinde Spor ve Sergi Sarayı’nda
(Lütfü Kırdar Kongre Salonu) yapılan seçimleri ve Odamızın kuruluşunu da unutmak
mümkün değildir.
* İşletme Yönetim Merkezlerinin Engellenmesi:
Eski Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral zamanında yürürlüğe konmak istenen, esnafın kendi
bünyesinde defterlerin tutulmasına olanak sağlayan tasarıyı örgütlü gücümüzle engellememizi
de unutmak mümkün değildir.
* Tekdüzen uygulama genel tebliği;
1993 yılında yayımlanan 1 Ocak 1994 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya konulan
muhasebede aynı dili konuşmamızı sağlayan tekdüzen uygulama tebliğini de unutmak
mümkün değildir.
.
* 4008 Sayılı Kanun;
Kaçak muhasebecilerin ortadan kaldırılacağına inandığımız Vergi Usul Kanununa eklenen
mükerrer 227. Maddeyi; çıkartılan tebliğlerin eksikliklerine rağmen unutmak mümkün
değildir.
* "Karanlık Hesapları Muhasebeciler Aydınlatacaktır" yürüyüşü:
1 Mart 1997 tarihindeki Muhasebeciler Günü'nde siyasetteki kirlenmeye dur demek için
yapılan yürüyüşü de unutmak mümkün değildir.

* "Angaryalara Hayır" yürüyüşü:
13 Haziran 1997 tarihinde Türkiye'nin 7 bölgesinde gerçekleştirilen , herkesimin sesimizi
duyduğu, mesleki ve ülkemizin rejim sorunlarına çözümlerin talep edildiği yürüyüşü de
unutmak mümkün değildir.
Ben de iz bırakan olaylar bunlar değerli meslektaşlarım, elbette siz bu önemli olayları
çoğaltabilirsiniz.
GENEL KURULLAR NASIL OLMALI
Genel Kurullar sadece eleştirilerin yapıldığı platformlar olmamalıdır. Yapılanlara sahip
çıkılmalı, emeğe saygı gösterilmeli ve mesleğimizi yarın daha iyi bir konuma nasıl
getirebiliriz ile ilgili çözüm önerilerinin tartışıldığı yerler olmalıdır.
Ülkemizin genel yapısından kaynaklanan bir çarpıklığın meslek Odalarında da hakim olmaya
başladığını gözlemlemekteyim. Neden derseniz? "Meslek Odalarının kendilerini Siyasi
Partiler gibi görmesidir."
8 yıldır Odamızda ve diğer illerde yapılan genel kurullarda ağırlıklı olarak siyasetin
konuşulduğunu, mesleki sorunlarımıza daha az yer verildiğini hatırlıyorum. Neredeyse meslek
Odalarından Siyasi Partilerin çözemediği; ekonomik ve siyasal sorunları çözmesi
beklenmektedir.
Halbuki Siyasi Partiler;
* Yargının bağımsızlığını,
* Faili meçhul cinayetleri aydınlığa kavuşturulmasını,
* Çetelerin ortaya çıkarılmasını,
* Milli gelirin adilce paylaşılmasını,
* Adil bir vergi reformunun yapılmasını,
* Enflasyonu tek haneye indirilmesini,
* İşsizler ordusuna istihdam yaratılmasını, sağlamalıdırlar.
Ülkede yaşayan bireylere yurttaş olarak değer verilmelidir.
* Yurttaşlar; yasalar önünde eşit olmalıdır,
* Yurttaşlar; işkenceye maruz kalmamalıdır,
* Yurttaşlar; teröre başvurmadan her türlü düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidirler,
* Yurttaşlar; eğitimden ve sağlıktan eşit olarak yararlanmalıdır,
İşte değerli meslektaşlarım yurttaş sayılmadığımız için, siyasi partiler sorunlarımızı
çözemediği için kurtuluşu meslek odalarımızda aramanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Batıdaki
insanlar yurttaş olarak kabul edildikleri için, demokrasi, insan hakları ve ekonomik sorunları
ağırlıklı olarak çözüldüğü için meslek odalarında da ağırlıklı olarak meslek tekniği,
standartları ve etliği tartışılmaktadır.
Ancak bu demek değildir ki meslek odalarının üyeleri toplumsal olaylara karşı duyarlı
olmasın. Nasıl ki,
* Sivas'taki insanların yakılmasına,
* Uğur Mumcunun öldürülmesine,
* Gazetecilerin tutuklanmasına,
* Hapishanelerdeki insanların ölmesine,

* Akın Birdal 'ın vurulmasına tepkisiz olamayacağımız gibi.
Ümit ediyorum ki ülkemizde bir gün bu sorunlar çözümlenir, biz de ağırlıklı olarak kendi
sorunlarımızı tartışmaya başlarız.
YENİ VERGİ TASARISI
Bir ülkede kayıt dışı ekonomi ne kadar çoksa, muhasebe mesleğine de o oranda ihtiyaç
duyulmayacaktır. Bu itibarla kayıt dışı ekonomimin çözüm yollarından biri de adil bir vergi
reformunun gerçekleşmesidir.
Bildiğiniz gibi kamuoyunda çok tartışılan bizimde çalışmalara kısmen katıldığımız vergi
tasarısı parlamentoda öncelikli olarak beklemektedir.
Tasarıdaki Önemli Değişiklikler
* Devlet borcunu süresinde ödemediğinde faiz ödemesi getiriliyor.
* Uzlaşmalara meslek mensuplarımızın girmesi sağlanıyor.
* Gayrimenkullerde istisna 240 milyona çıkartılıyor.
* Basit usulde ticari kazanç getiriliyor, Götürü vergi esası kaldırılıyor.
* Serbest meslek erbabı ve ticari kazanç sahipleri otomobil giderlerinin tümünü indirim
konusu yapabiliyor.
* Mesleki faaliyet sürdüren özürlülere sakatlık indirimi getiriliyor.
* Vergi nispetleri düşürülüyor. %15 den ilk dilim başlıyor.
* Emlak Vergisi oranları düşürülüyor.
* Tapudaki harçlar indiriliyor.
* Kanunda. yazılı maktu had ve miktarların artışı için Maliye Bakanı yetki alıyor. Örneğin;
fatura kullanma mecburiyeti 15 milyon TL’ ye ve demirbaşlarda gider yazma 50 milyon TL’
ye çıkartılıyor.
* Gelirin tanımı değiştiriliyor.
* Yatırım indirimi yeniden düzenleniyor
* Geçici verginin hesaplaması değiştiriliyor.
* Stok ve demirbaş affı getiriliyor.
* Servetin tespiti yapılıyor.
* Cezalar yeniden tanımlanıyor.
* Kurumlar vergisi oranı %30 oluyor.
Tasarıda kaldırılan önemli değişiklikler:
* Günlük kasa defteri,
* Günlük perakende satış ve hasılat defteri,
* Kambiyo senadat defteri.
* Kusur cezası ,
* Binek otomobillerinin amortisman uygulanmasında kıst dönem uygulaması,
* Asgari zirai kazanç ve vergisi
* Hayat standardı esasının tümü
* Binek otomobillerinin indirilecek giderlerdeki kıst uygulama,
* Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin KDV'sinin üç yıl içerisinde üç eşit taksitte
indirilmesi,
* İthalatta ertelenen KDV'si

Mesleğimizle İlgili Değişiklik Önerileri
* Defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti: YMM ibraz mecburiyeti
kaldırılmalıdır.
* Yetki:
Maliye Bakanlığına kayıtların tutulması veya tutturulması yetkisi kaldırılmalıdır.
* Özel usulsüzlük cezaları :
Mükerrer madde 227. sayılan meslek mensuplarına beyanname imzalatma kapsamında olan
mükellefler beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmadıkları takdirde;
- Aylık beyannamelere: 25 milyon
- Yıllık beyannamelere: 150 milyon
özel usulsüzlük cezası uygulaması ilave edilmelidir.
* Basit usulde ticari kazancın tespiti :
Basit usulde kayıt esnaf odalarının bünyesinde değil, 3568 sayılı meslek yasasına göre yetki
almış kişilerce tutulmalıdır.
* Mesleki giderler :
"Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanlar fikri ve bedeni amortisman karşılığı olmak üzere
hasılatlarının % 10'na kadar götürü olarak gider yazılabilirler" hükmü ilave edilmelidir.
* Geçici Vergi :
Uygulama ihtiyari olmalıdır.
Veya Hayat Standardı Esası'nın kaldırılması ve vergi oranlarının düşürülmesi nedeniyle
hesaplanan Gelir Vergisi üzerinden %30 oranında bir geçici vergi alınmalıdır.
Kurumlarda bu oran %50 olmalıdır.
* Mali Tatil:
Temmuz veya Ağustos ayı mali tatil ilan edilmelidir.
Tasarıyı ağırlıklı olarak destekliyoruz, Ülkemizin bu vergi tasarısına ihtiyacı olduğuna
inanıyoruz. Ancak bir konunun altını çizmek istiyoruz. İstediğiniz kadar mükemmel vergi
tasarıları hazırlayınız, mükemmel alt yapı oluşturunuz eğer siz iki konuya önem vermezseniz,
başarıya ulaşmanız mümkün değildir.
Birincisi; Maliye 'deki çalışanları motive etmeniz gerekmektedir. Bunun için, maliyedeki
çalışanların insanca yaşamasına olanak sağlayacak ekonomik ve özlük haklarını iyileştirmek
zorundasınız.
İkincisi; muhasebe camiasını motive etmeniz gerekmektedir. Bunun İçin tasarı ile ilgili
önerilerimize değer vermek zorundasınız.
Özellikle hem meslektaşlarımızın hem de maliyedeki çalışanların nefes almasını sağlayacak
olan Temmuz veya Ağustos ayının mali tatil olarak yasallaşmasını istiyoruz.
Değerli meslektaşlarım,
Yaklaşık bir yıldan beri mesleğimizin yarınki konumu hakkında kamuoyu oluşturmaya
çalışıyorum.

Süper marketlerde optik okuyucularını görüyoruz, Tercüme bürolarında optik okuyucularla
yazılı metinlerin anında istenilen dile çevrilebildiğini görüyoruz. Mali idare optik
okuyucularla beyannameleri almak istediğini görüyoruz.
Acaba yarınlarda faturalarda; optik okuyucularla okunarak anında tekdüzen uygulama
tebliğine göre mi kayıtlar işlenecektir?
Elle kayıtları tuttuğunuz On beş yirmi yıl öncesini hatırlayınız. O zamanlar Bilgisayarlı
muhasebeyi düşünüyor muyduk? Diyorum ki yarınlarda meslek muhasebe denetimi mesleği
olacaktır. Gelin hep birlikte bu konuda mücadele edelim.
Öncelikle SM 'lerin, SMMM olmasını ve üniversite mezunu olmayanın mesleğe kabul
edilmemesini sağlayacak olan tasarının mutlaka parlamentoda yasallaşmasını sağlayalım.
Diğer yandan tüm meslektaşlarımızı ve stajyerlerimizi zorunlu eğitime tabi tutacağımız alt
yapıyı oluşturalım.
Gelin büyük düşünelim
Örgütlü gücümüzle her şeyi başaracağımızı unutmayalım.
9. Olağan Genel Kurulumuzun mesleğimize ve ülkemize katkı getirmesi dileğiyle

VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI
ÜZERİNE

Dilaver ERGİN
TÜRMOB Genel Saymanı
Bilindiği gibi Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 8. maddesinde yer alan
yetkiye dayanarak vergi dairelerinde kayıtlı bulunan bütün gerçek ve tüzel kişiler ile dar
mükelleflere 03.07.1995 tarihinden itibaren tek vergi numarası verilmesine başlanmıştır.
Anılan tarihten bugüne değin tek vergi numara uygulaması bazı basit aksamalar dışında
başarıyla yürümüştür.
Gelişmekte olan ülkemizde bugüne değin vergi idaresinin sorunları karşısında duyarsız
davranan siyasetçiler ve yöneticiler sayesinde vergi idaresi vergi toplayamaz, denetim
yapamaz duruma getirilmiştir. Ayrıca her türlü sempozyum, panel, konferans ve seminerlerde
konuşmacılar mali idarenin denetim yapamadığını, denetim oranının yüzde 1-5 arasında
olduğunu, kayıt dışı ekonominin mutlaka kayıt içine alınması gerektiğini kayıt dışı
ekonominin yüzde 50'ler düzeyine geldiğini kamuya açıklamışlardır. İdare de, denetim
oranının düşüklüğünü ve diğer sorunları irdeleyerek çözüm arayışlarına başlamıştır.
Bu bağlamda idare; birinci olarak 3568 sayılı Yasaya göre ruhsat almış TÜRMOB çatısı
altındaki bağımsız, profesyonel, uzman kişiler olan yaklaşık 42.000 Serbest Muhasebeci,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri gerek vergi
beyannamelerini imzalama, gerekse onay işlemi için görevlendirerek, yetki ve sorumluluk
vererek değerlendirmiş, bu profesyonel kadro sayesinde, herhangi bir harcama yapmayarak,
tahakkuk - tahsilat miktarlarını yükseltmiş ayrıca bu kadrodan da vergi almış, vergi toplama
giderlerini de en aza indirgemiştir.
İkinci olarak ise bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve bilgisayar kullanımının artması
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin kavranabilmesi, işleme
taraf olan kişi ve kurumlarla ilişkilendirilmesi gereksinimi, bu bilgilere erişmede ve bilgisayar
ortamında değerlendirmede vergi kimlik numarası uygulamasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Ekonomik faaliyetlerin vergi numarası ile ilişkilendirilerek izlenebilir ve değerlendirilebilir
hale gelmesi, vergi tabanının genişletilmesi, vergi hasılatının artırılmasına olanak sağlayan bir
vergi istihbarat ve bilgisayar destekli denetim sisteminin gelişmesine ortam hazırlayacak olup,
denetim olgusunun dışında, idarenin ülkede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hakkında
zamanında ve yeterli bilgi sahibi olması, gerek ekonomik politikaların oluşturulmasında,
gerekse ekonomik yaşamı düzenleyen mevzuatın etkin bir biçimde uygulanmasında önem
taşıdığı gibi, vergisizliğe bilinçli olarak alıştırılan bu toplumun, katılmak istediğimiz, örnek
aldığımız ülkelerin uygulamaları ile aynı paralelde olacağından çağdaş, uygar bir devlet
anlayışını da yansıtacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarı ile ekonomik ve sosyal yaşamı düzenleyen
yasalar olan Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik
Kanunu, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ve Pasaport Kanununda bazı değişiklikler
yapılması istenilmektedir.
Anılan taslak ile bugüne değin vergi ile hiç tanışmamış, vergi dairesinin yolunu bilmeyen,
vergisiz yaşam cennetinde yaşayan kişilerin devlet ile tanışmasını sağlayan, yurttaşlık
görevini anımsatan, eşitlik ve adalet ilkelerini gözeten bir anlayış ortaya konmaktadır. Bu
anlayışı yadsımak mümkün değildir.

Durum böyle iken 27.02.1998 tarihli Radikal Gazetesinin 13. sayfasında eski Devlet Bakanı
Rüştü Saraçoğlu'nun vergi kimlik numarasına karşı çıkarak, Türkiye hazır değil, vatandaşlık
haklarına aykırı gibi incilerini okuyunca şaşırdım. Ayrıca devlete güvenmediğini açıklıyordu.
Yıllardır güvenmediği devlete nasıl hizmet ettiğinin takdirini kamuoyuna bırakıyorum.
Vatandaşlık haklarına aykırı sözünün ise içi boş bir söylem olduğunu vatandaşlık haklarının
sadece vergiden ibaret olmadığını Vergi Kanunu dışında da vatandaşlık haklarının olduğunu
belirtiyorum. Vergi kimlik numarası uygulamasına ülkenin hazır olmadığını beyan ederken
1985 yılında çok daha kapsamlı bir vergi olan Katma Değer Vergisi'ne bu ülkenin 3 ay gibi
kısa bir sürede, bilgisayar donanımı, programı, eleman açısından yetersiz ve 13 yıl önceki
koşullarda geçtiğini anımsatmayı görev bilmekteyim.
Altılı ganyan, spor loto, spor toto, sayısal loto gibi daha karmaşık şans oyunlarının formlarını
kolayca dolduran bu ülkenin insanları, vergi dairesinden basit formları alarak kimlik
bilgilerini doldurarak yedi dakikada vergi numarasını alabilirler. Vergi numarası almak, vergi
vermek değildir.
Ekonomik faaliyetlerin kayıt içine alınması vergi idaresinin etkinliğinin artırılması,
yurttaşların ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi toplama ve toplanan bilgileri zamanında ve
doğru olarak kullanmak için vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılmasını.
destekliyorum.

VERGİDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH UYGULAMASI VE
TUTARLARI
Metin BAŞER*
S.M. Mali Müşavir
Ticari hayatta, işverenler, yöneticiler ve şirket çalışanları zaman zaman yurt içi ve yurt dışı
seyahatler yapmaktadır. Yapılan bu seyahatlerde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere harcırah
ödenmektedir. Ödenen harcırahlardan Bakanlar Kurulunca belirtilen limitler üzerinde gelir
elde edenler için vergilendirme söz konusudur. Belirlenen limitlerin altında kalan miktarlar
ise gelir vergisinden istisna edilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24/2 maddesi;
"Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve
üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi
olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile
yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık
seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen
gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)"
şeklinde düzenlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 40/4 maddesi ise; Bilanço esasında ticari kazancın tespitinde,
indirilecek giderler arasında sayılan seyahat giderleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
"İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri
(Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksut olmak şartıyla)"
Yapılacak seyahatler ile ilgili giderlerin gelirlerden indirilmesi için aranan temel şartlar
şunlardır;
Seyahatin;
- İşle ilgili (işin gereği olarak) yapılmış olması,
- Yapılan işin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olması,
- Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı kalmasıdır. Seyahatin yurtdışına yapılmış
olması halinde gerek masrafların yurtiçi seyahatlere nazaran daha yüksek olması şahsi tatmin
amacı ile yapılması ihtimalinin fazlalığı dolayısıyla söz konusu şartların varlığı daha titiz
şekilde aranacaktır. Kanunda belirtilen bu şartların varlığını ispat külfeti bütünüyle mükellefe
aittir. Şartların sağlanamadığı masrafların gider kaydedilmesi, bu miktarda matrah farkı
ihdasına ve farka isabet eden verginin gecikme zammı olarak talep edilmesine, ayrıca vergi
cezası kesilmesine neden olabilir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında ibraz edilmek üzere kimin, hangi amaçla, ne kadar süreyle
ve hangi ülkeye gideceğinin, yönetim kurulu veya bir başka yetkili organ yahut kişi tarafından
yazılı olarak karara bağlanmasında yarar vardır.
Seyahatin işle ilgili olması, bu seyahatin, kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine
yönelik bulunması, seyahat ve faaliyet arasında sıkı bir illiyet bağının mevcudiyeti demektir.
Seyahatin işle ilgili olup olmadığı, işin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip bulunup
bulunmadığı; seyahat süresinin maksadının gerektirdiği süreyi aşıp aşmadığı sübjektif nitelik
taşıyan ve burada peşinen bir ölçü konmasına imkan olmayan hususlardır. İnceleme

*

İSMMM Odası Denetleme Kurulu Başkanı

elemanının bakış açısı ve takdiri ile mükellefçe ortaya konan delillerin netliği, gider kaydı için
gerekli şartların var olup olmadığını belirleyecektir.
Seyahat giderinin işle ilgisinin ortaya konması için öncelikle seyahati yapan kişi ve kişilerin
firma ile ilgileri belirlenmelidir. Seyahati yapan kişi öyle biri olmalıdır ki, yaptığı seyahat ile
firmaya direkt yarar sağlayabilecek temas ve araştırmaları gerçekleştirebilsin. Seyahatin işle
ilgili olup olmadığının tespiti açısından firmanın iştigal konusu ve hangi ülkeye gidildiği de
önemli birer göstergedir.
Pasaport kayıtları, gidilen yerin, mal ve hizmet verilen, yahut alınan bir mahal olması, gidilen
yerde düzenlenen bir ticari anlaşmanın mevcut diyeti, gezi öncesinde yahut sonradan yapılan
muhaberat, gezi esnasında görüşülen yabancı firma ilgililerinin mukabil ziyaretleri, getirilen
numune ve dokümanlar, alınan veya verilen fiyat teklifleri, teknik özellik beyanları, proforma
faturalar ve benzeri belgeler, seyahat masrafının gider kaydedilecek nitelikte olduğuna delil
teşkil edebilir.
Seyahatleri nedeniyle, bu seyahatteki yeme ve yatma giderlerinin karşılığı olarak yapılan
ödemelerin günlük tutarı, aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına ödenen miktarı
(Seyahat edenin aylık en yüksek devlet memuru aylığını aştığı takdirde, Devletçe verilen
gündeliklerin en yüksek haddini) aşıyorsa, aşan kısım brüte iblağ edilmek ve seyahat edenin
diğer ücretleri ile birleştirilmek suretiyle ücret olarak vergi stopajına tabi tutulur. (Gelir
vergisi ve damga vergisi stopajı yapılır. S. Sigorta primi ve Tasarrufu Teşvik Fonu
hesaplanmaz.)
Harcırah tahakkuku sadece YEME ve YATMA giderlerinin karşılığıdır. İstenirse harcırah
tahakkuk ettirilmeyip, belgelerine dayalı olarak yeme ve yatma giderlerinin masraf yazılması
mümkündür. Seyahatte geçen gün için, öğle yemeği, akşam yemeği veya yatak ücreti için
vesika temin edilmemişse, bunun yerine her biri için vergiden müstesna harcırah tutarının
1/3'ünün seyahat edene, gelir vergisi hesaplanmaksızın ödenebileceği kanaatindeyiz.
Çünkü Harcırah Kanunu’ nun 39. maddesine göre harcırahın I/3'i öğle yemeğine, 1/3'ü akşam
yemeğine 1/3'ü de yatak ücretine karşılık olarak verilmektedir.
Yeme ve yatma giderlerinin dışındaki giderler ise (yol, haberleşme, temsil ve ağırlama,
numune bedeli gibi) ister harcırah uygulaması yapılmış, ister bunun yerine gerçek usul
benimsenmiş olsun, ayrıca belgelenmek suretiyle gider kaydedilebilir.
Gündelik tahakkuku yöntemi benimsendiğinde, tahakkuk ettirilebilecek gündelik tutarı
herhangi bir tahdide tabi olmaksızın istenilen miktarda belirlenebilir. Burada önemli olan,
aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen en
yüksek gündelik miktarını aşan kısım varsa brüte iblağ edilerek vergiye tabi tutulması
gereğidir.
Hem belgelerine dayanılarak gerçek yeme ve yatma giderleri karşılanır hem de seyahat edene
harcırah adı altında para verilirse, bu para harcırah sayılamaz (prim mahiyetindedir) ve
tamamının brüte götürülüp stopaja tabi tutulması gerekir.
Tahakkuk ettirilecek harcırahın toplam tutarı, gündelik miktarı ile seyahatte geçen gün
sayısının çarpılması yoluyla bulunur. Seyahatte geçen gün sayısının hesabı ise Harcırah
Kanunu'nun 43'üncü maddesi uyarınca, hareket saatinden itibaren geçen her 24 saatin bir gün
sayılması ve sondaki saat kesirlerinin de tam gün olarak kabulü suretiyle yapılır. Mesela
seyahat 6 Ocak günü saat 14.00'de başlamış ve 10 Ocak günü saat 22.00'de sona ermişse bu
seyahat 5 gün sürmüş demektir. Yeme ve yatma giderleri için ister gerçek usul ister harcırah
usulü benimsenmiş olsun, seyahat esnasında ortaya çıkan yeme ve yatma dışındaki diğer işle
ilgili ulaşım, temsil-ağırlama, haberleşme, numune temini gibi diğer giderler, belgelerine
dayalı olarak veya VUK 'nun 228'inci maddesi uyarınca belge aranmaksızın ayrıca

giderleştirilebilir. Bazı firmaların, seyahat dövizi alım bordrosuna dayanarak bu bordroda
yazılı dövizin TL. karşılığını doğrudan gider hesaplarına aldıkları görülmektedir. Dış seyahat
giderleri için idarece belli ve ölçülü bir döviz tahsisinin söz konusu olmadığı günümüzde,
kambiyo mevzuatı muvacehesinde, bu uygulama yanlıştır. Dolayısıyla kambiyo mevzuatı
çerçevesinde döviz verildiğini tevsik eden bu belge, vergi mevzuatı açısından gider kaydının
mesnedi olamaz. Gider kaydının yapılabilmesi için, alınan dövizin harcandığının harcırah
hesaplaması ve/veya belge ibrazı yoluyla ispatı, keza seyahatin yapıldığı, bu seyahatin işle
ilgili, işin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip ve seyahat süresinin seyahat maksadının
gerektirdiği süre ile sınırlı olduğunun tevsiki gerekmektedir. 9 Ocak 1998 tarih ve 23225
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10468 sayılı yurtdışı gündeliklerine dair Bakanlar
Kurulu Kararının 1 . maddesinde; "Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden
miktarları, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının T.C. Merkez Bankası'nca ilan edilen
cari (efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas
alınır."
hükmü yer almaktadır.
Özel sektörde harcırah uygulaması yapılırken bu hüküm göz önünde tutulacak olmakla
birlikte sıkı sıkıya bağlı kalınması düşünülemez. Mesela seyahat edene verilmek üzere
bankadan farklı bir kurla döviz satın alındığında, o dövizin maliyetinin (fiili kurun) dikkate
alınması gerekir.
Keza seyahate gidene avans olarak döviz verildiğinde, seyahat dönüşünde avans kapatılırken,
gündelik tutarları ve belgeli giderler, avansın verilişinde kullanılan kur üzerinden Türk
Lirasına çevrilmelidir. Avans alınmamışsa, yani seyahate giden, masrafları kendisi
karşılamışsa seyahatin bitiş tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru dikkate alınmalıdır. Bu
husus avansın yetersiz kaldığı hallerde, avansı aşan kısım için de geçerlidir. Şayet avans fazla
gelmişse bu fazlalık için yeni seyahatin bitim tarihindeki resmi satış kuru üzerinden
hesaplama yapılmalıdır.
Farklı döviz tutarlarının tek döviz cinsinden ifadesi için ilgili günlerdeki çapraz kurlar
kullanılır.
Her bir seyahatin ilk 10 gün için ilişikte bulunan tablodaki gündelik tutarları %50 fazlası ile
dikkate
alınılabilecektir.

1 OCAK 1998 TARİHİNDEN GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA YURTDIŞI HARCIRAH
TUTARLARINI GÖSTERİR TABLO
AYLIK ÜCRET SEVİYELERİ (TL.)
IX

VIII

41.825.399
ve daha
aşağı
GİDİLEN ÜLKE

VII

41.825.400
67.462.399
arası

67.462.400
77.938.399
arası

III

II

77.938.400
90.742.399

90.742.400
ve daha

arası

yukarısı

DÖVİZ CİNSİ

A.B.D.

A.B.D. Doları

75

89

93

116

148

Avustralya

Avus. Doları

108

129

134

168

214

Avusturya

Av. Şilini

1.030

1.223

1.277

1.595

2.032

Almanya

Alman Markı

140

167

174

217

277

Belçika

Belçika Frangı

2.712

3.220

1.362

4.199

5.352

Lüksemburg

Belçika Frangı

2.712

3.220

1.362

4.199

5.352

Danimarka

Dan. Kronu

520

618

645

805

1.026

Finlandiya

Fin. Mar.

360

427

446

557

709

Fransa

Fr. Frangı

437

519

542

677

863

Hollanda

Hal. Florini

151

180

187

234

299

İsveç

İsveç Kronu

534

634

662

826

1.053

İsviçre

İsviçre Frangı

130

154

161

201

256

İtalya

İtalya Lireti

101.589

120.652

125.961

157.330

200.523

Japonya

Japon Yeni

15.448

18.347

19.154

23.924

30.492

Kanada

Kanada Doları

98

117

122

152

194

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

20

24

25

31

40

Norveç

Norveç Kronu

530

630

657

821

1.046

İngiltere

İng. Sterlini

52

62

65

81

103

Suudi Arabistan

S.A. Riyali

274

325

339

424

540

(*) Diğer Ülkeler

A.B.D. Doları

67

80

84

104

133

(*) Diğer ülkeler grubuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil değildir. Bu ülkeyle ilgili yurtdışı harcırah gündelikleri
müstakil Kararnamelerle belirlenmektedir.

TÜRKİYE MUHASESE STANDARTLARININ UYGULAMAYA
KONMASINDA, MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
I. GİRİŞ
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlandıktan sonra, muhasebe meslek
odalarının, TÜRMOB' un ve en önemlisi meslek mensuplarının, olayı sahiplenmesi ve
uygulamaya koyması, dört yıllık bir sürede % 90 oranında Tekdüzen Muhasebe Sisteminin
ruhuna uygun olarak başarılı bir uygulama sergilemesi, küçümsenmeyecek büyük bir
başarıdır. Türkiye'nin her köşesinde aynı hesap planının kullanılması, aynı biçimsel yapı ve
içerikte finansal tablo düzenlenmesi muhasebe mesleğini icra edenlerin (serbest muhasebeci,
mali müşavir ve yeminli mali müşavir) başarısıdır.
Hesap planında, hesapların çalıştırılmasında finansal tabloların düzenlenmesinde, tekdüzeni
sağlamada başarılı olmakla birlikte, muhasebe uygulamalarında izlenen muhasebe
politikalarının çeşitliliğinden kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu
farklılıkların giderilmesi ve finansal olay ve işlemlerin aynı esaslara uygun olarak kayıtlara
alınıp raporlanması ve bu konuda tek düzenliğin sağlanması, TMUDESK' ce yayınlanan
Türkiye muhasebe standartlarını yaşama geçirmekle olanaklı olacaktır. Türkiye muhasebe
standartlarının uygulanması için, mutlaka Maliye tebliğlerini beklemeye gerek yoktur. Bizler
uygulamalarımızı bu esaslara göre yaparız. Ticari kara bu uygulamalarla ulaşırız, ancak
beyanname verirken, vergi mevzuatı ile olan farklılıkları beyannamede gideririz.
Bu yazımızda, yüzde yüz olmasa bile, bazı muhasebe standartlarındaki esasları uygulamaya
koymak için neler yapabileceğimiz açıklanmaya çalışılacaktır.
II- TMUDESK'İN YAYINLAMIŞ OLDUĞU VEYA YAYINA HAZIR OLAN
MUHASEBE STANDARTLARINA GENEL BİR BAKIŞ
TMUDESK şu ana kadar on bir muhasebe standardı yayımlamış, altı standardı da ikinci
görüşleri alma aşamasına getirerek önümüzdeki aylarda yayıma hazır hale getirmiştir.
Yayınlanan ve yayınlanacak olan muhasebe standartları aşağıdaki gibidir:
1. Muhasebe Politikalarının Açıklanması Standardı - TMS-1
Bu standart, finansal tabloların düzenlenmesinde ve incelenmesinde benimsenen temel
muhasebe politikalarının açıklanmasını öngörür. Muhasebe olaylarının kaydında muhasebenin
temel kavramlarının göz önünde bulundurulduğunu vurgular ve finansal tablo dip notlarında
özellikle hangi muhasebe politikalarının asgari olarak açıklanacağını belirtir.
Bu standart uluslararası muhasebe standartlarında 1997 Ağustos ayında revize edilerek
Finansal Tabloların sunuluşu başlığı altında yayınlanmıştır. TMUDESK tarafından da bu
standardın yeni şekliyle yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir.
2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama - TMS-2
Bu standart; yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi
esaslarını anlatır. Standart, normal finansal tablolar yanında, dönem sonundaki paranın satın
alma gücüne göre düzeltilmiş finansal tablolarında yayınlanmasını öngörür.
3. Nakit Akış Tabloları - TMS-3
Bu standart, nakit akış tablosunun nasıl düzenleneceğini açıklamaktadır. TMS-3'de,
işletmenin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikler, "İşletme

Faaliyetleri", "Yatırım Faaliyetleri" ve "Finansman Faaliyetleri" itibariyle sınıflandırılarak
sunulmaktadır.
4. Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler Standardı - TMS-4
Bu standart; olağan işlemler ve olaylar sonucu elde edilen gelirler ve kârların
muhasebeleştirilme yöntemlerini açıklamaktadır. Gelirin ne zaman tahakkuk ettirileceği ve
nasıl ölçüleceği bu standartta belirtilmektedir.
5. Konsolide Finansal Tablolar Standardı - TMS-5
Bu standart; konsolide finansal tabloların düzenleme, esaslarını açıklamaktadır. Standart bir
şirketler topluluğuna dahil ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücüne sahip olunan
iştiraklerin ve diğer ortaklıkların varlık, borç, sermaye, gelir ve giderlerinin tek bir ortaklık
şeklinde gösterilerek topluluğun finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe
uygun ve güvenilir bilgi verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
6. İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi - TMS-6
Bu standart; iştiraklerin muhasebeleştirilmesindeki esasları açıklamaktadır. Standart
iştiraklerin, öz kaynak yöntemi ile veya maliyet yöntemine göre değerleneceğini
öngörmektedir. Üzerinde önemli etkinlik bulunan iştiraklerin öz kaynak yöntemine göre
değerlendirileceği belirtilmektedir.
7. Yatırımların Muhasebeleştirilmesi - TMS-7
Bu standart; işletmelerin, fon fazlalarını değerlendirmek üzere, gerek ticari ilişkilerini
sağlamlaştırmak, gerekse ticari yararlar elde etmek için yapmış olduğu yatırımların nasıl
muhasebeleştirileceğine ilişkin esasları açıklar. İşletmeler, ticari faaliyetlerinin yanı sıra
servetlerini arttırmak veya sermayelerini değerlendirmek ve benzeri yarar ve kazançlar
sağlamak üzere çeşitli varlıkların edinilmesi için yatırımda bulunurlar. Söz konusu
yatırımların bir bölümü, nitelikleri itibariyle kolayca paraya çevrilebilen veya bir yıldan daha
kısa sürede elde tutulma amacıyla edinilen varlıklardan da oluşan (menkul kıymetler) cari
yatırımlardır. Bir bölümü ise, nitelikleri itibari ile bir yıldan daha uzun süreli elde tutulma
amacıyla elde edilen varlıklardan oluşan uzun vadeli yatırımlar (bağlı menkul kıymetler) veya
işletmede kullanılmak üzere alınmayan arsa ve binalara yapılan yatırımlardır. TMS-7'de, söz
konusu yatırımların piyasa değeri veya maliyet veya piyasa değerinden düşük olanıyla
değerlenebileceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır.
8. Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar- TMS-8
Bu standart; maddi, maddi olmayan ve özel tükenmeye tabi varlıkların muhasebeleştirilme
esaslarını açıklar.
9. Amortisman Muhasebesi- TMS-9
Bu standart; amortismana tabi varlıklara ilişkin temel amortisman esaslarını açıklamaktadır.
TMS-9; amortisman tutarının varlığın kullanıma hazır olduğu tarihten başlamak suretiyle
hizmet süresi göz önünde bulundurularak hesaplanması gerektiğini açıklamaktadır.
Amortismana tabi varlığın hizmet süresi ise amortismana tabi varlığın işletme tarafından
kullanılması beklenen dönemde veya işletme tarafından varlıktan elde edilmesi beklenen
üretim birimi veya benzeri birim sayısıdır.
10. Dönem Net Kârı veya Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında
Değişiklikler Standardı - TMS-10
Bu standart; gelir tablosundaki olağandışı kalemlerin sınıflandırılmasını ve açıklanmasını
ayrıca olağan faaliyetlerden doğan kâr ve zarar içindeki bazı kalemlerin açıklanmasını ve

muhasebe tahminlerindeki değişikliklere; muhasebe politikalarındaki değişikliklere ve temel
hataların düzeltilmesine ilişkin muhasebeleştirilme esaslarını içermektedir. TMS-10; dönem
net kârı veya zararının, olağan kâr (zarar) ve olağandışı kalemler olmak üzere iki unsurdan
oluştuğunu belirtmektedir.
11. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Standardı- TMS-11
Bu standart; özellikle farklı endüstri kollarında ve farklı coğrafi bölgelerde faaliyette bulunan
işletmenin finansal bilgilerinin bölümlere göre raporlanmasındaki esasları açıklar. Standardın
amaç maddesinde kârlılık oranları, büyüme olanakları, gelecekle ilgili beklentiler ve yatırım
riskleri çeşitli endüstri kollarında ve coğrafi bölgelerde farklılık gösterebileceğini bu nedenle
finansal tabloları kullananların işletme riskini ve geleceğe yönelik beklentileri
değerlendirebilmek için işletmenin sadece bütünüyle ilgili bilgilere değil, bölümlerle ilgili
finansal bilgilere de ihtiyaç duyacağı açıklanmaktadır.
Finansal Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Standardı (Henüz Yayımlanmadı):
Bu standart; borçlanma maliyetlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini açıklar.
Standarttaki maddeler incelendiğinde; faiz giderlerinin genel olarak temel yöntem olarak
gerçekleştiği dönemde gider olarak yazılmasını ve maliyetlere verilmemesini öngörür. Ancak
alternatif bir uygulama olarak da amaçlandığı şekilde kullanıma yada satışa hazır duruma
getirilebilmesi uzun süreyi gerektiren özellikli aktiflerin (Qualifying As set); satın alınması,
inşası ve üretimi ile ilgili bulunan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine olanak verir.
Stoklar Standardı (Henüz Yayınlanmadı):
Bu standart, stokların muhasebeleştirilmesi ile ilgili esasları açıklar. İlk madde mamul ve yarı
mamuller, ticari mallar ve diğer stokların tarihi maliyet esasına göre nasıl değerleneceği ve
muhasebeleştirilmesinde hangi maliyet unsurlarının stok maliyetine dahil edileceği, gerekse
elden çıkarılmasında tahakkuk edecek satış gelirleri ile karşılaştırılacak satılan stok
maliyetlerinin nasıl belirleneceği standartta açıklanmaktadır. Stokların değeri düştüğü zaman,
hangi koşullarda net gerçekleşebilir değere göre değerlenebileceği ve net gerçekleşebilir
değere nasıl indirgeneceği standartta açıklanmaktadır.
Emeklilik Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı (Henüz Yayımlanmadı):
Bu standart; emeklilik haklarına ilişkin maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve finansal
tablolarda ilgili açıklamaların yapılmasına ilişkin esasları açıklamaktadır.
Araştırma-Geliştirme Maliyetleri Standardı (Henüz Yayımlanmadı):
Bu standart; araştırma-geliştirme giderlerinin hangi durumlarda gider, hangi durumlarda
maddi olmayan bir duran varlık olarak muhasebeleştirileceğine ilişkin esasları açıklamaktadır.
Standart, "yeni bilimsel veya teknik bilgi ve anlayış kazanmak umuduyla girişilen orijinal ve
planlı inceleme ve arayış çabası" olarak tanımlanan araştırma faaliyetleri ile ilgili giderlerin
doğrudan sonuç hesaplarına gider olarak yazılmasını öngörürken, "araştırma bulgularının
veya diğer bulunan bilgilerin, yeni geliştirilmiş veya daha sonra ek geliştirmelere konu olmuş
maddeler, araçlar, ürünler, işlemler, sistemler veya hizmetler için ticari üretime geçmeden ve
kullanmadan önce bir plana ve tasarıma dönüştürülmesi şeklinde" tanımlanan geliştirme
faaliyetleri ile ilgili giderlerin belirli kriterlerin varlığı halinde aktifleştirilebileceği ve en fazla
beş yıl içinde amorti edilebileceğini açıklamaktadır.
Kur Değişimlerinin Etkilerinin Muhasebeleştirilmesî Standardı (Henüz Yayımlanmadı):
Bu standart; gerek yabancı para birimi ile yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi esaslarını,
gerekse Türkiye'deki ana şirket finansal tablolarına konsolidasyon, oranlı konsolidasyon veya

öz sermaye yöntemi ile dahil edilecek olan yabancı ülkelerdeki faaliyetlerin Türk Lirasına
çevirisinde uyulacak esasları açıklamaktadır.
Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı (Henüz Yayımlanmadı):
1997 Ağustos ayında UMS standardı olarak yayımlanan bu standart, Türkiye'de de 1 no. lu
TMS standardının yerine geçmek üzere yayımlanması için yapılan çalışmalar tamamlanmak
üzeredir. Bu standartta amaç, finansal tabloların sunuluş esaslarını belirlemek, asgari olarak
finansal tablolarda hangi bilgilerin yer alacağını belirlemek ve dipnotlarda açıklanması
gereken muhasebe politikalarını belirlemektir. Bu standartta yer alan esasların büyük bir
kısmı, aslında muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde yer alan finansal tablolarda ilgili
ilkeleri kapsamaktadır.
III- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARIYLA İLGİLİ OLARAK MESLEK
MENSUPLARININ YAPABİLECEKLERİ
Daha önce de vurgulandığı gibi; kendi standartlarımıza kendimizin sahip çıkması zamanı
gelmiştir. Biz uygulamalarımızı bu esaslara göre yaparsak, inanıyorum ki, arkadan gerekli
hukuki düzenlemeler de gelecektir. Türkiye işletmelerini de çağdaş muhasebe uygulamalarına
kavuşturmak bizim görevimizdir. O halde muhasebe standartlarına sahip çıkmak için asgari
olarak neler yapabiliriz? Yapabileceğimiz muhasebe uygulamalarını ana başlıklar olarak
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1. Alınan vadeli çekler kesinlikle, hazır değerlerde değil, özün önceliği kavramı, ticari
alacaklarda ve verilen vadeli çekler de ticari borçlarda gösterilmelidir.
2. Senetli alacak ve borçlara (vadeli çekler de dahil) mutlaka reeskont uygulaması
yapılmalıdır. Bilindiği gibi Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde de bu
kural bulunmakla beraber, vergi kanunlarında bu konuda esneklik olduğu için, bazı
muhasebeci arkadaşlarımız reeskont ayırma işlemini ihmal etmektedir.
Yine 4 no. lu satışlar ve diğer olağan gelirler standardının 9. maddesi gereği gelirin karşılığı
olan nakit veya nakit eşdeğerlerinin tahsilatının ertelendiği durumlarda, gerçeğe uygun
değerin saptanması için gelecekteki nakit girişinin ıskonto edilmesi gerekir. Mevcut
uygulamamızda kredili satışlar içeriğinde yer alan vade farklarının, aslında bu grupta değil,
faiz gelirleri grubunda raporlanması gerekir. Bu uygulamayı terk etmemiz ve vade farklarını
diğer olağan gelirlere almamız gerekir. Diğer taraftan, satışlar içerisinde kaydettiğimiz söz
konusu vade farklarının bir kısmı gelecek döneme ait süreye ait tutarları içermektedir. Söz
konusu tutarların cari dönem sonuçları üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak bakımından da,
reeskont işleminin yapılması, bugünkü uygulamamız açısından gereklidir. Çünkü brüt satışlar
içeriğinde raporladığımız vade farkları gelir olurken,
alacak senetleri veya vadeli çek reeskont giderleri tutarı gider olarak yazıldığından cari dönem
karının doğru hesaplanması kısmen sağlanmış olmaktadır. Bu nedenle, vade farklarını
"Ertelenmiş Gelirler veya Gelecek Aylara Ait Gelirler" hesabına alıp, süre geçtikçe faiz
gelirleri hesabına aktarmadığımız sürece, reeskont işleminin yapılması özellikle gereklidir.
ÖRNEK: Aralık ayı başında peşin fiyatı 100 milyon TL, 3 ay kredili fiyatı I 18 milyon TL.
olan bir mal satılıyor. Yıllık faiz oranı % 72 ve karşılığında bir bono alınıyor. KDV peşin
tahsil ediliyor. Bu işlemi hem mevcut uygulamaya hem de TMS standardına göre kayıt
edelim.
Mevcut Uygulama:
a) Satış Kaydı:

1.12.1997
100 KASA

17.700.000

121 ALACAK SENETLERİ

118.000.000

601 YURTİÇİ SATIŞLAR

118.000.000

391 HESAPLANAN KDV

17.700.000
/

b) Dönem sonu reeskont uygulaması
31.12.1997
657 REESKONT FAİZ
GİDERLERİ

12.642.852

122 ALACAK SENETLERİ
REESKONTU

12.642.852
/

c) TMS –4’ e göre kayıt:
1.12.1997
100 KASA

17.700.000

121 ALACAK SENETLERİ

118.00.000

601 YURTİÇİ SATIŞLAR

100.000.000

382 ERTELENMİŞ GELİR

18.000.000

391 HESAPLANAN KDV

17.700.000

/
31.12.1997
382 ERTELENMİŞ GELİR

6.000.000

642 FAİZ GELİRİ

6.000.000
/

Kayıtlardan görüleceği üzere, mevcut uygulamada vade farkı olan 18.000.000 TL. satış
anında gelir yazılmış, ancak reeskont işlemi ile de (118.000.000x72x2/ 1200+72x2)
12.648.000 TL reeskont gideri yazılmıştır. Böylece dönem karına etkisi 18.000.0002.648.000=5.352.000 TL. olmuştur.
TMUDESK standardına göre kayıt yapıldığında vade farklarının sadece 6.000.000 TL. si gelir
yazılmakta, gelecek dönemin geliri olan 12.000.000 TL. ertelenmiş gelirler hesabına
alınmaktadır. Burada ayrıca reeskont yapma ihtiyacı olmamaktadır. Her iki kayıt biçiminde de
dönem karına etki yaklaşık 6.000.000 TL. tutarındadır. 648.000 TL. fark; reeskont işleminde
esas alınan nominal değerden kaynaklanmaktadır. Reeskont tutarı 118.000.000 TL. yerine bir
aylık faiz hariç, 112.000.000 TL. tutarı üzerinden hesaplanmış olsaydı, reeskont gideri tutarı
esasen 12.000.000 TL. olurdu. (112.000.000x72x2/1200+72x2) Özetle vurgulamak isteğimiz,
ülkemizde vade varlıkları satış anında gelir olarak yazıldığına göre, söz konusu tutarın
gelecek dönemlere ait tutarlarını reeskont işlemi ile gider yazıp iptal etmek gerekli bir
uygulamadır. Bu nedenle reeskont işlemi mutlaka yapılmalıdır.

3. Menkul kıymetler maliyet veya borsa fiyatı tutarından düşük olanı ile veya borsa fiyatına
göre değerlenebilmektedir. Borsa fiyatına güre değerlendirildiği durumlarda, borsa değer artış
karı veya zararı 64 ve 65 gruplardaki ilgili hesaplara aktarılmalıdır. Bilanço dip notlarında
hangi değerleme yönteminin benimsendiği açıklanmalıdır.
4. İştirakler, bağlı menkul kıymetler ve bağlı ortaklıkların maliyet fiyatı yerine borsa fiyatı ile
değerlenmesi durumunda, borsa değer artış farkları, gelir tablosuna değil, öz kaynaklarda
"Borsada Oluşan Değer Artış Fonu" hesabında gösterilmelidir.
5. Cari dönemde tahakkuk eden gelirler tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın dönem
gelirleri arasına alınmalıdır.
6. Cari döneme ait olan giderler ödenmemiş olsa dahi, ilgili dönemin gideri olarak tahakkuku
yapılıp, sonuç hesaplarına alınmalıdır.
7. Finansman giderlerinin aktifleştirilmesi alışkanlığından vazgeçilmelidir. Satın alınan duran
varlıklara veya stoklara faiz giderlerinden pay verilmemeli, doğrudan gider yazılmalıdır.
Yalnızca üretim süresi uzun süreyi gerektiren varlık unsurlarına faiz giderlerinden pay
verilmelidir. Yapılmakta olan yatırımlar, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine finansman
giderlerinden pay verilebilir.
8. Yapılmakta olan yatırımlar kullanılabilir duruma gelip ilgili maddi duran varlık hesaplarına
aktarıldıktan sonra, söz konusu maddi duran varlık maliyetlerine kesinlikle faiz giderleri ve
kur farkları (Bazı istisnai durumlar hariç) verilmemelidir.
9. Amortismana tabi maddi duran varlıklar için amortisman ayırırken, amortisman oranı,
varlığın hizmet süresi dikkate alınarak belirlenmelidir
(İmkanlar ölçüsünde).
l0. Duran varlıklar satış zararları olağandışı gider ve zararlarda değil, diğer olağan gider ve
zararlarda gösterilmelidir. Duran varlıklar satış karları da diğer olağan gelir ve karlar
grubunda izlenmelidir.
1l. Kıdem tazminatı karşılıkları ayrılmalıdır.
12. Araştırma giderleri aktifleştirilmemeli sadece geliştirme giderleri, gelecekte yarar
sağlayacağı söz konusu ise aktifleştirilmelidir.
13. Konsolide finansal tablo düzenlemek zorunda olan şirketler, TMS- 5" Konsolide Finansal
Tablolar Standardı" esaslarına uygun hareket etmelidir.
14. Finansal tabloların dipnotlarında uygulanan muhasebe politikaları hakkında açıklayıcı
bilgiler verilmelidir.
15. Enflasyona göre düzeltilmiş gerçek karını ve finansal tablolarını görmek isteyen işletme
yönetimine; 2 no. lu TMS standardı uygulanarak gerekli bilgiler verilmelidir.
IV- SONUÇ
Muhasebe meslek mensupları, her zaman olduğu gibi, kendi olayına sahip çıkmalı, herhangi
bir zorlayıcı tebliğ olmadan da Türkiye'yi uluslararası muhasebe standartları uygulama
düzeyine çıkartmalıdır. Haydi meslektaşım, 1998 yılında kendi standardına sahip çık,
kayıtlarını buna göre yap.

İÇ DENETİMİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDEKİ YERİ

Ali Kamil UZUN
İç Denetim Enstitüsü Başkanı
İktisat Bankası Teftiş Kurulu Başkanı
1. GİRİŞ
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) "Müşterinin en ekonomik düzeyde ve eksiksiz olarak tatmin
edilmesi için firma içindeki tüm proseslerin organize edilerek, kalitenin oluşturulmasını,
sürekliliğini, geliştirilmesi ve takibini sağlayacak etkili bir sistemin gerçekleştirilmesi" olarak
ifade edilmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi, klasik anlamdaki yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan,
gelişen ve gelişimi devam etmekte olan modern ve etkin yönetim anlayışının bir ifadesidir.
Sürekli geliştirme, bir dinamizmi sürekli bir arayışı ifade eder. Diğer bir ifade ile Toplam
Kalite Yönetim yaklaşımının temel misyonu değişimin üstesinden gelebilmek, değişim
yönetmektir.
Bir yönetim fonksiyonu olan İç Denetimin de Toplam Kalite Yönetim içinde değişim
göstermesi, değişimin yönetilmesinde rol alması kaçınılmazdır. Analiz, inceleme, gözden
geçirme, değerlendirme, yönlendirme vb. faaliyetleri içermesi bakımından da işletme
yönetimi üzerinde etkin bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle Dünyada ve ülkemizde köklü bir
geçmişi olan İç Denetim mesleğinin Toplam Kalite Yönetimi açısından ele alınıp irdelenmesi
söz konusu yönetim anlayışının etkinliğinde önem taşımaktadır.
Bu amaçla İç Denetim mesleğinin dünyamızda ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, fonksiyonel
tanımı ile Toplam Kalite Yönetimindeki yeri inceleme konusu yapılmıştır.

2. İÇ DENETİM MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE FONKSİYONEL
TANIMI
2.1

Tarihsel Gelişim

2.1.1. Dünya' da İç Denetim
Ekonomik gelişmeler sonucu şirketler yüzlerce ve binlerce kişiyi çalıştırmaya başlamış ve
zaman içinde bu insanlar geniş ve yaygın bir coğrafyada görev almaya başlamışlardır. Bu
hızlı gelişim sonucunda şirket yöneticilerince, yapılan işlerin denetlenmesi ihtiyacı
hissedilmeye başlanmış ve bu ihtiyaç dışarıdan getirtilen denetçiler vasıtasıyla giderilmeye
çalışılmıştır. Ancak işlem sayılarındaki hızlı artış ve büyümeye paralel olarak alınan bu
hizmetlere ödenen paralar önemli sayılabilecek tutarlara ulaşmıştır.
A.B.D de şirketler bu denetim fonksiyonunu dışarıdan denetçi getirmek yerine, içerden
çözmeye karar vermişlerdir. Çünkü problemin büyüklüğü, bu işi yapacak ful time birimi
çalıştırmayı ekonomik olarak mümkün kılar hale gelmişti. Bu ekonomik nedenin yanı sıra iç
denetçinin kuruma ve konulara dışarıdan gelen birine göre daha hakim olması da İç Denetim
birimlerinin kurulmasında etkili olmuştur. Bu şekilde şirketlerde iç kontrol sistemleri ortaya
çıkmış ve şirketlerde yönetimler iyi bir İç Denetimin yararını görmüşlerdir.
A.B.D 'de ilk iç denetçi kullananlar demiryolu şirketleri olmuştur. Bu denetçilere "Gezgin
Denetçi" (traveling auditor) deniliyordu. Bu denetçilerin ana fonksiyonları bilet acentalarına
gidip bilet ve para kontrolü yapmaktı. Bu iç denetim fonksiyonunun evriminin nereden
başladığının görülmesi açısından ilginçtir.

Çağdaş iç denetim anlayışının oluşmasında A.B.D' de 1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsü
(The Institute of Internal Auditors - IIA)' nin kurulması önemli bir yapı taşını oluşturmuştur.
Bu organizasyonun 1956 yılında yayınladığı rapor (statement) ile İç Denetim birimlerinin
yapısı, amaç ve alanı belirlenmiştir. ( Institute of Internal Auditors, Statement of
Responsibilities of the Internal Auditor).
Ayrıca uluslararası meslek sertifikası sınavları oluşturulmuş (Certified Internal Auditor-CIA)
ve İç Denetçilerin mesleki yeterliliklerine uluslararası bir nitelik kazandırılmıştır.
Bu organizasyonun Avrupa ülkelerindeki üyeleri 1982 yılında Avrupa İç Denetim Enstitüleri
Konfederasyonunu (ECIIA) kurmuştur.
İç Denetim mesleğinin uluslararası örgütlenmesi; mesleğin çalışma standartları,
sorumlulukları, ahlak kanunu ve terminolojisinin yazılı olarak belirlenmesini, mesleki
yeterliliğin uluslararası düzeyde belgelendirilmesini sağlamıştır. Ayrıca Avrupa çapındaki
organizasyon da Avrupa Birliği nezrinde mesleğin bir statüye kavuşturulması imkanını
yaratmıştır.
Kısaca aktarılan bu gelişim "Gezgin Denetçi" lerle başlayan İç Denetim anlayışının
günümüzde uluslararası bir mesleki disiplin haline gelmesi açısından önem taşımaktadır.
2.1.2 Türkiye'de İç Denetim
Türkiye'de İç Denetimin gelişimi üç dönem içinde değerlendirilmektedir.
Birinci aşama Cumhuriyetin ilanından sonra özel sektörün yok denecek kadar az olduğu,
devletçi anlayışın egemen olduğu dönemdir. Bu dönemde Merkezi devlet, yetkilerini
paylaşmak yerine gerek kamu teşebbüslerinin gerekse yerel otoriteyi yetkilerini doğrudan
merkezden alan ve buraya bağlı memurlar eliyle sürekli kontrol altında tutmayı temel politika
olarak benimsemiştir. Sonuç olarak bu aşamada, İç Denetim siyasi otoriteye bağlı bir
görünüm içindedir.
İkinci aşamada özel girişimin gelişmesi ve belli bir sermaye birikimini sağlamasına paralel
olarak üretim ve ticaret hacminin artması sonucunda işletmelerin büyümesi organizasyon ve
yönetim sorunlarını beraberinde getirmiş, şirketlerin tek elden yönetilmesi giderek
güçleşmiştir. İşte bu dönemde İç Denetim birimi büyük şirketlerin, yaygın şube ağına sahip
olan bankaların yönetimlerine doğrudan bağlı olarak, iç kontrolü sağlamak amacıyla
gelişmiştir. Sonuç olarak bu dönemde, gelişen İç Denetim birimi esas olarak yönetsel
amaçlıdır ve kurum yönetimine bağımlıdır.
Üçüncü ve son aşamada ise 1980 sonrası dışa açılma sürecinin bir sonucu olarak ülke ticaret
hacmi artmış, yabancı sermaye yatırımlarında artış kaydedilmiş, ortaklıkların halka açılması
yoluyla işletmeler aile şirketi görünümünden çıkarak çok ortaklı bir hale gelmiştir.
Profesyonel yönetim anlayışının olgunlaşması şirket sahibi ile şirket yöneticisinin giderek
farklılaşmasını sağlamıştır.
Bu dönemde şirketlerin daha rekabetçi ve verimliliğe önem veren bir yapıya kavuşmaları,
etkinlik, verimlilik analizleri, performans değerlendirmeleri gibi kavramların oluşmasına
neden olmuştur. İşte bu dönemde yukarıda yer verilen gelişmeler İç Denetim kavramının
önemini arttırmış sonuç olarak İç Denetim fonksiyonu artık yönetsel kaygıların yanı sıra
ekonomik gerekçelerle şekillenmeye başlamış ve şirket organizasyonlarında son derece
önemli bir yere gelmiştir.
Nitekim Bankacılık sektörünü biçimlendiren 3182 sayılı Bankalar Kanunu' nun 27. maddesi
"Bankaların işlemlerinin bankacılık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere

yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur" şeklinde bir düzenleme ile Bankalarda İç
Denetim birimi bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.
Yukarıda aktarılan bu gelişim sürecinin önemli bir dönüm noktası ise Türkiye'de 1995 yılında
mesleki örgütlenmeyi sağlamak, standartları ve meslek ahlakını oluşturmak, mesleğin imajını
geliştirmek amacıyla kurulan İç Denetim Enstitüsü' dür.
İç Denetim Enstitüsü kurulduktan sonra Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ve Avrupa İç
Denetim Enstitüleri Konfederasyonu ile ilişki kurulması uluslararası gelişmelerin ülkemizde
de yakından takip edilmesi, bunun sonucu meslek gelişiminin hızlandırılması hedeflenmiştir.
Ulusal mesleki örgütlenme ile son iki yılda mesleki sempozyum ve kongreler düzenlenmeye
başlanmış, uluslararası meslek standartlarının dilimize çevrilmesi sağlanmıştır.
Gerek dünya gerekse Türkiye'deki gelişmelere bakıldığında dünyada mesleki organizasyon
olarak İç Denetim mesleğinin içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarında bir disipline
dönüştüğü, ülkemizde ise bu sürecin yüzyılın sonlarına doğru başladığı görülmektedir.
Öte yandan tarihsel gelişim içinde göze çarpan diğer bir nokta ise, İç Denetimin de yönetim
gibi profesyonel bir nitelik kazandığı bu niteliğinden ötürü de yönetimde yaşanan yeni
yaklaşımlar içinde mutlaka bir yeri ve rolü bulunduğudur.
2.2 İç Denetim Fonksiyonunun Tanımı
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 yarar(anılan bir yönetim aracıdır. Bu nedenle, İç Denetim yapısının yeterliliğinden
ve etkinliğinden yönetim sorumludur.
İç Denetim birimlerinin temel amacı aşağıda yer verilen konularda yöneticileri bilgilendirmek
ve onlara yardımcı olmaktır. Bu konular;
- Finansal ve operasyonel bilgilerin doğru ve güvenilir olması, kontrollerin tutarlılığı,
yeterliliği, uygulamasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
- Üst yönetimce konulan politikalara, planlara, ve prosedürlere ne ölçüde uyulduğunun
araştırılması,
- Şirketin aktiflerinin varlığının her çeşit zarar ve kayba karşı ne derecede korunduğunun
araştırılması,
- Şirket kaynaklarının ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılması,
- Yüklenilen sorumlulukların yerine getirilmesinde performans kalitesinin değerlendirilmesi,
şeklinde özetlenebilir. 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.

İç Denetim, işletme içi ve dışı çıkar gruplarının (Hissedarlar, çalışanlar, Devlet vd.) kurum
içinde beklentilerine hizmet vermesi gereken, kurumun profesyonel yönetiminden bağımsız,
özerktir. Bu özelliği nedeniyle de tepe yönetiminde stratejik bir rolü bulunmaktadır.
Dünyada demiryolu işletmelerinde bilet kontrolü yapan "Gezgin Denetçiler" ile başlayan,
Türkiye'de ise merkezi devlet anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan İç Denetim, bugün
riski, kaliteyi, bilgi sistemlerinin güvenliğini, çevre ile ilişkileri, verimliliği, performansı
değerlendiren mesleki bir disiplin haline gelmiştir. Özetlemeye çalıştığımız bu gelişim
özellikleri ile Toplam Kalite Yönetimi içinde İç Denetimin yeri ve rolünü tartışmak
kaçınılmaz olmaktadır.

YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİ VE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMASIYLA İLGİLİ 47 NO'LU KVK
GENEL TEBLİĞ HÜKMÜNÜN İRDELENMESİ
Seyit Ahmet BAŞ
Hesap Uzmanı
I- GİRİŞ
Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 3794 sayılı Kanunla değişik 32/c maddesinde sermaye
piyasası kurumlarından sayılan Yatırım Fonları (YF), aynı Kanunun 37'nci maddesinde;
"halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin
dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul
altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır" şeklinde
tanımlanmıştır. Maddede ayrıca, YF' nin tüzel kişiliğinin olmadığı, ancak mal varlığının
kurucunun mal varlığından ayrı olduğu, kurucunun YF 'nin portföyünün korunması ve
saklanmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.
YF' nin tüzel kişiliği olmadığı için sermaye piyasası araçlarından katılma belgesi ihraç
etmektedirler. Yazımızda sermaye piyasası mevzuatına göre katılma belgelerinin tanımı ve
mahiyeti anlatıldıktan sonra 47 sıra No. lu KVK Genel Tebliğinin ilgili hükmüne yer verilmiş
ve söz konusu hüküm irdelenmiştir.
II- KATILMA BELGESİNİN TANIMI VE ELDE EDİLEN GELİRİN MAHİYETİ
YF Katılma Belgeleriyle ilgili düzenlemeler SPK' nın verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
VII/10 seri No. lu Tebliğde yer almaktadır. Tebliğin 35. Maddesinde katılma belgesi; "belge
sahibinin kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren
kıymetli evrak niteliğinde bir senet olup kaydı değer olarak tutulur" şeklinde tanımlanmıştır.
Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, genel olarak YF katılma belgeleri kıymetli evrak
mahiyetindedir. YF katılma belgelerinin menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı hususu öteden
beri tartışma konusu olmaya devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu 19.12.1996
tarihinde yayımladığı VII/10 seri No. lu Tebliğle bazı katılma belgelerine menkul kıymet
niteliği vermek suretiyle bu hususa açıklık getirmiştir. Buna göre, iç tüzüğünde kurucu
dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alımı-satımı öngörülen A tipi fonların katılma belgeleri
menkul kıymet sayılmaktadır. Tebliğin 37. Maddesinde bu katılma belgelerinin, kurucunun
başvurusu ve borsanın da izniyle borsada istem görebileceği hüküm altına alınmıştır.
Tebliğin 3G. Maddesinde, katılma belgelerinin itibari değerlerinin olmadığı; katılına
belgesinin fon payı değerinin, fon toplam değerinin tedavüldeki katılma belgelerinin
kapsadığı pay sayısına bölünmek suretiyle günlük olarak tespit edilerek ilan edilmesi gerektiği
belirtilmiştir. YF, katılma belgelerinin değerinin tanı ve nakden ödenmesi şartıyla satabilir.
Bu esas, hem ilk ihraçta hem de sonraki alım satımlarda geçerlidir. Katılma belgeleri günlük
olarak tespit ve ilan edilen değerleri üzerinden alınıp satılır. Tasarruf sahibinin kazancı ise
alım-satım fiyatları arasındaki farktır. Katılma belgesinin alım-satımından elde edilen bu
kazancın ne kadarının hisse senedi temettülerine, ne kadarının hazine bonosu faizine v.d.
karşılık geldiği konusunda herhangi bir ayrım yapılması söz konusu değildir.
Vergi kanunlarına güre YF katılma belgelerinin alım-satımından elde edilen kazanç alımsatım kazancı olarak değil kar payı olarak telakki edilmektedir. Şöyle ki;
- GVK 'nun 75/1. Maddesinde "her nevi hisse senedi kar payları"nın menkul sermaye iradı
olduğu belirtilirken parantez içinde "YF katılma belgelerine ödenen kar payları dahil"
hükmüne yer verilmiştir.

- GVK 'nun Geç.27/L. Maddesinde menkul kıymet alım-satım kazanç istisnası düzenlendikten
sonra, katılma belgelerinin alım-satımından elde edilen kazanç bu kapsamda görülmediğinden
olacak ki, Maddenin 3. fıkrası ile yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kar paylarının da
istinaden yararlanabileceği hükmüne yer verilmiştir.
YF katılma belgelerinden elde edilen kazancın kar payı olarak kabul edilmesinin temelinde,
kanun koyucunun, YF' nu yatırım ortaklıklarıyla aynı düzenlemelere tabi tutulmak isteğinden
kaynaklandığı düşüncesini akla getirmektedir.
1- İşletme aktifine kayıtlı bütün katılma belgeleri birlikte değerlendirilecektir.
Örneğin:
A Fonu katılma belgesinden 100 birim kar
B Fonu katılma belgesinden (-) 50 birim zarar
KVK 8/6 uyarınca istisna tutarı 50 birim
2- Katılma belgesinin kar veya zararı elden çıkarma neticesinde realize edilmiş olacaktır.
Hesap dönemi sonunda envanterde mevcut katılma belgeleriyle ilgili olarak kar veya zarar
hesaplanması söz konusu olmayacaktır. Bu katılma belgeleri alış bedeli ile değerlenecektir.
3- Katılma belgelerinin üçüncü kişilere satılması da kar veya zararın realize edilmesi
anlamına geldiğinden, ilgili dönem kazancının hesabında dikkate alınacaktır. Kar söz konusu
ise KVK Md.8/6. uyarınca istisnaya konu edileceği tabiidir.
Kanaatimizce hükümde yer alan "katılma belgelerinin fona geri verilmesi" ifadesi
uygulamada katılma belgelerinin elden çıkarılmasının genellikle bu şekilde olması dolayısıyla
serdedilmiştir. Ancak bir sonraki cümleyle; katılma belgesinin kar veya zararının fona iade
edildiği dönemde hesaplara intikal ettirileceği şeklinde bir yanlış anlamaya sebebiyet
vermemek için, katılma belgesinin üçüncü kişilere satılması halinde, satışın yapıldığı dönem
hesaplarına intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yoksa elde edilen kazancın mahiyet
değiştirmesi söz konusu değildir.
III- SONUÇ
Yukarıda YF katılma belgelerinin tanımı ve mahiyeti sermaye piyasası mevzuatında yer alan
hükümler çerçevesinde irdelenmiştir. Buna göre, katılma belgesinin alış ve satış (fona veya
üçüncü kişiye) fiyatları arasındaki fark tasarruf sahibinin kazancını oluşturmaktadır. Bu gelir,
mahiyeti itibariyle bir alım-satım kazancı olmakla birlikte, vergi kanunlarımız bu kazancı
hisse senedi temettüleriyle birlikte "kar payı" olarak tanımlamış ve vergi kanunlarındaki
düzenlemeler bu anlâyışa göre yapılmıştır. Vergi kanunlarında, katılma belgelerinin fona veya
üçüncü kişilere satılması konusunda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Kaldı ki, elde edilen
kazancın mahiyetinin değişmesi de söz konusu değildir. Konuyla ilgili 47 sıra No. lu KVK
Genel Tebliği hükmünü de bu bakış açısıyla değerlendirmek ve katılma belgesi gelirinin
satışın yapıldığı (mutlaka fona geri iade edilmesini beklemeksizin) dönem hesaplarına intikal
ettirilmesi gerektiği şeklinde anlaşılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Kar elde
edilmesi durumunda KVK 8/6. Maddesi uyarınca istinaden yararlanılacağı konusunda
herhangi bir tereddüt söz konusu değildir.
* ÖZBALCI Yılmaz, Kurumlar Vergisi Yorum ve Açıklamaları Sh. 177, Ankara 1995

İŞLETMELER ARASI BİRLEŞME, VERGİ YASALARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE
İŞLEMLERİ
Dr. Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni

I- GİRİŞ
Şirket birleşmeleri, iki ya da daha fazla şirketin büyüme amacıyla faaliyetlerinin ekonomik ve
hukuksal açıdan tek bir birlik haline getirilmesi veya işbirliğine gitmeleridir.
Birleşme ile şirketler arasında üretim varlıkları satın alınmakta, bir şirket bir başka şirketi tüm
varlıkları ile devralmakta veya iki şirket birlikte hareket ederek yeni bir şirketi meydana
getirmektedir. Ancak kavram kargaşasına düşmemek için, işletme ile kurum arasındaki farkı
kısaca belirtmekte yarar vardır. İşletme, gerekli üretim faktörlerinin belirli bir yerde mal ve
hizmet üretimi amacıyla planlı bir şekilde organize edildiği teknik ve ekonomik bir birimdir.
Kurum ise, çoğu kez işletme ile aynı anlamda kullanılsa da biraz daha farklılık arz etmektedir.
Kurum, kişi ya da kişilerin mal ve hizmet üretimi ve bundan bir artırım sağlama amacıyla bir
sermaye koyarak, kurallara ve yasalara uygun biçimde oluşturdukları yasal ve ekonomik bir
birimdir.
Buna göre, şirket birleşmelerinden bahsederken tabii ki işletmeleri de içeren kurumlar
kastedilmektedir.
Şirketler de varlığı yasalarla belirlenen ve büyük kısmı tüzel kişiliği olan (T.T.K.'na göre
kurumlar), bir kısmı da tüzel kişiliği olmayan (B.K.'na göre kurulan adi şirketler ile iş
ortaklıkları) olan kurumlardır.
Şirketler, sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olarak ayrıca iki önemli gruba ayrılmakta olup,
sermaye şirketleri kurumlar vergisine, şahıs şirketleri de tüzel kişiliğe sahip olsalar bile
ortaklarının geliri itibariyle gelir vergisine tabi bulunmaktadır.
Hiç bir şirket durup dururken bir başka şirketle birleşmek istemez. 0 halde şirketlerin çok
önemli birleşme nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında, birleşme sonucunda ulaşılan
ekonomik güçtür.
Bu güç, tek tek şirketlerin üretim, yatırım ve pazarlama güçlerinden daha yüksektir.
Birleşme sonucu oluşan yapıda, daha yetenekli yönetim, dengeli büyüme, daha düşük maliyet,
finansman kolaylığı, risk azlığı, rekabetin azal- ması ve vergi avantajları gibi olanaklara da
kavuşulmaktadır.
II- VERGİ YASALARI AÇISINDAN ŞİRKETLERDE BİRLEŞMELER
Yazımızın birinci bölümünde şirketlerin bir kısmının kurumlar, bir kısmının da gelir
vergilerine tabi olduğunu belirtmiştik. Bu bakımdan olay hem kurumlar vergisi, hem gelir
vergisi tamamı Katma Değer Vergisine tabi olduğu için hem de K.D.V. açısından ayrı ayrı
açıklanacaktır.

A- KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN:
Birleşme, Kurumlar Vergisi Kanununda özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.
K.V.K.'nun 36. Maddesinde birleşme, 37., 38. ve 39. Maddelerinde ise devir düzenlenmiştir.
Devir, bir işletmenin özel bir halidir.

Yasanın ilgili maddesinde (md. 36), birleşme bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla
birleşmesi, birleşme sebebiyle infisah eden kurumlar hükmünden tasfiye hükmündedir. Ancak
birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur.
Tasfiye kârarın tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de caridir. Şu kadar
ki, münfesih kurum tarafından doğrudan doğruya veya vasıta ile verilen değerler, kurumun
tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan değerler
V U.K.'da yazılı esaslara göre değerlenir. 34. ve 35. Maddelere göre tasfiye memurlarına
düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde, birleşilen kuruma terettüp eder.
K.V.K.'nun 37. Maddesinde de devir olayı şöyle açıklanmaktadır.
"Aşağıda baki olan birleşmeler devir hükmündedir:
1- Birleşme neticesinde infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezleri
Türkiye'de bulunacaktır.
2- Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini birleşilen (devralan) kurum, kül
halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir.
Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde şekil değiştirmeleri de devir hükmündedir."
Birleşme ve devir bu şekilde açıklandıktan sonra Yasanın 38. Madde- sinde de devir halinde
vergilendirmenin ne şekilde yapılacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Bu madde hükmü de
aynen şöyledir: "Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde münfesih kurumun sadece
devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilip, doğrudan doğruya birleşmeden doğan
kârlar hesaplanamaz ve vergilendirilemez.
1- Münfesih kurum ile birleşilen kurum, müştereken imzalayacakları bir devir beyannamesini,
birleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi
dairesine verecekler ve bu beyannameye devir bilançosunu bağlayacaklardır.
2- Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını
ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini devir beyannamesine bağlı bir
taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin en büyük mal memuru bu hususta birleşilen
kurumdan ayrıca teminat isteyebilir."
K.V.K.'nun 39. Maddesinde de devir bilançosu ve devir beyannamesinin nasıl düzenleneceği
ve ne zaman verileceğine işaret edilmektedir. Buna göre, devir tarihine kadar olan kazancın
vergilendirilmesi için devir bilançosu ve kâr zarar cetvelinin münfesih kurum tarafından bir
beyannameye bağlanarak, bağlanan beyannamenin de devir tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Şimdi K.VK.'nun söz konusu vergi hükümleri değerlendirildiğinde
a- İster yeni kuruluş, isterse katılma türü birleşme olsun, yapılan birleşme K.V.K.'nun 36.
Maddesi hükmü gereği gerçekleştiriliyorsa bu birleşme vergiye tabi bir birleşmedir.
Çünkü: Bu madde de birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar açısından tasfiye hükmünde
sayılmış ve bu işlemde tasfiye kârının yerine alan "Birleşme kârının" vergilendirilmesi
hükmüne yer verilmiştir.
b- İster yeni kuruluş, isterse katılma türü olsun, yapılan birleşme K.V.K.'nun 37. Maddesinin
özüne ve 38. Maddedeki şekil şartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyorsa, K.V.K.' ndaki
adlandırmaya göre "devir"dir. Bu madde hükümlerine göre yapılan devir "Vergisiz birleşme"
olarak adlandırılmaktadır.
Yasanın 37., 38. ve 39. Maddelerine uygun olarak yapılan birleşmelerde, münfesih kurumun
kül halinde yani aktif ve pasif kalemlerin tasfiye edilmeksizin kayıtlı değerinden yeni veya

devralan şirkete aynen intikaline olanak sağlayarak, aktif değerlerdeki değer artışlarının
vergilendirilmemesi amaçlandırılmıştır.
Zaten devri, Yasanın 36. Maddesindeki "Vergili birleşme"den ayıran temel ilke, birleşme
nedeniyle münfesih (fesih olunmuş) olan kurumların tasfiye tabi tutulmamaları ile
birleşmeden doğan kârların vergilendirilmemesidir.
B- GELİR VERGİSİ AÇISINDAN:
Günümüzde ekonomik gelişmelerin paralelinde faaliyetlerini sürdüren işletmeler için
kurumsallaşmak ve kurumsal faaliyet göstermek zorunlu hale gelmiştir. Ferdi işletmeler,
kurumsallaşma amacına herhangi bir sermaye şirketine devralmak suretiyle ulaşabilirler.
Ancak, kurumsallaşmaya çalışan ferdi işletmelerin bünyesindeki iktisadi kıymetlerin devir
olma sırasında değerlemeye tabi tutulacak olması ferdi işletmeler açısından büyük bir mali
yük oluşturacaktır.
Ancak Gelir Vergisi Kanununda bu tür birleşmeleri teşvik edici ve özendirici nitelik taşıyan
hükümler vardır.
193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 81/2 Maddesi hükmü bu anlamdadır. Zira madde
hükmünde, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir
sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde (değerlenmeden) devir olunması, devralan
şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip ve sahiplerinin
şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu
ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır) halinde
gerçekleştirilen devir işlemi nedeniyle değer artış kazancının hesaplanmayacağı ve
vergilendirilmeyeceği açıklanmıştır.
Aynı Yasa maddesinin 1.fıkrasında da, ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni
mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (Bilanço esasına
göre defter tutuluyorsa, bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devralınması
halinde değer artış kazancı hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hususu açıkça
belirtilmiştir.
Görülüyor ki, devir söz konusu olduğunda değer artış kazancının hesaplanmaması ve
vergilendirilmemesinin temel koşulu, devri 81/2 Maddesi hükmüne uygun gerçekleştirmektir.
Bu hükme uygun gerçekleştirilmeyen devir işlemi dolayısıyla doğan artış kazancının
vergilendirileceği tabiidir.
C- KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN:
Devir ve birleşme işlemlerinin K.D.V' ne tabi olup olmaması, bu işlemlerin KV. ya da Gelir
Vergisine tabi olup olmamasına bağlıdır. Şayet birleşme KVK' nun 36. Madde hükümlerine
göre gerçekleşirse KDV'ne tabi, KVK' nun 37. Maddesine göre yapılmışsa KDV'ne tabi
değildir. Aynı şekilde devir işlemi Gelir Vergisi Kanununun 81. Maddesinde açıklanan 3 bent
halinde birine göre yapıldıysa KDV'ne tabi değildir.
Tabi olmama olayı da 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-C maddesinde, KVK' nun 37 ve
Gelir Vergisi Kanununun 81. Madde hükümlerine uygun olarak yapılan işlemlerin KDV'ne
tabi olmayacağının belirtilmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki, bunlar
haricindeki bütün devirler KDV'ne tabidir. Zira,
KDVK' nun l. Maddesinin 1 no lu bendi "Ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'nin konusuna dahil olduğunu hüküm altına
almış" teslim başlıklı 2/l maddesinde de "teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik
veya onun adına hareket edenlerce devredilmesidir." şeklinde ifade edilmiştir. Birleşme

halinde de birleşen şirketin malları üzerindeki tasarruf hakkı birleşilen şirkete devir
edildiğinden teslim olayı gerçekleşmiş ve dolayısıyla vergiyi doğuran olay meydana gelmiş
olur.
III- DEVİR VE BİRLEŞMELERDE ÖZ SERMAYE TESPİTİ:
Öz sermaye, para ya da mal olarak sahip ya da ortaklarca işletmeye konulan sermaye ile
kurum kazancının işletmede bırakılan bölümü, yedek akçe ve bu nitelikteki karşılıklar ve
dönem kârından oluşur. Daha geniş bir tanımla öz sermaye işletme sahip veya ortaklarının
bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş
sermaye ile sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârları ve dönemin net karını
kapsar eğer varsa geçmiş yıllar zararları ile dönemin zararı öz sermayeden düşülür. Kısaca öz
sermaye işletme sahip veya sahiplerinin işletmeye getirdiği sermaye ile faaliyetlerden elde
ettiği kârların çeşitli biçimlerde bırakılmasından meydana gelmektedir.
Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 1. Sıra No lu MSUGT ile bilanço ilkeleri, bilanço
düzenleme kuralları ve bilançonun biçimsel yapısı hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Bu
Tebliğe göre hazırlanan bilanço, net değer esasına göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla
bilançonun aktif toplamı net aktifi, pasif toplamı da net pasifi vermektedir.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bilanço üzerinden öz sermaye iki şekilde
hesaplanabilir.
1- Bilançonun aktifinden borçların düşülmesi yoluyla. Yani, Öz sermaye = Aktif toplamı Borçlar toplamı
2- Bilançonun pasifinde yer alan 5 numaralı hesap sınıfındaki öz kaynaklar hesaplarının
incelenerek öz sermayeyi artırıcı nitelikteki hesapların toplanması ve öz sermayeyi artırıcı
nitelikteki hesapların bu toplamdan çıkarılması sonucunda öz sermaye hesaplanabilir. Şöyle
ki:
+ Sermaye + Hisse senetleri ihraç primleri + M.D.V. Yeniden değerleme artışları + İştirakler
yeniden değerleme artışları + Maliye artış fonu + Diğer sermaye yedekleri + Yasal yedekler +
Statü yedekleri + Diğer kâr yedekleri + Özel fonlar + Geçmiş yıllar kârları + Dönem net kârı.
Su toplamdan;
Ödenmemiş sermaye + Geçmiş yıllar zararları + Dönem net zararı düşülecektir.
Bunların düşülmesi sonucunda oluşan toplamın Öz sermaye toplamı olacaktır.
IV- KVK'NIIN 37. MADI)ESİNE UYGUN OLARAK YAPILAN (Vergisiz birleşme) VE
YENİ KURULUŞ OLANAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ KURUMUN
BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ
(Z) AŞ. ile (A) AŞ. yönetim kurulları yapmış oldukları görüşme ve değerlendirmeler
sonucunda (Y) AŞ. olarak yeni bir şirket şeklinde vergisiz birleşmeye karar vermişlerdir.
Her iki kurum 30.0G.1997 tarihi itibariyle bilançolarını tanzim ederek bu tarih itibariyle öz
varlıklarını tespit etmişlerdir. Anılan kurumların ayrıntılı bilançoları aşağıdaki gibidir:
(Z) ANONİM ŞİRKETİ
30.06.1997 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
AKTİF ( VARLIKLAR)
1. DÖNEN VARLIKLAR
A. HAZIR DEĞERLER
1.Kasa
2. Alınan Çekler

30.06.1997
499.701.759.858
12.205.787.187
422.107.304.166

PASİF ( KAYNAKLAR)
1-KISA VAD.YAB.KAY.
A-MALİ BORÇLAR
1-Banka Kredileri
2-Uzun Vad.Kredilerin

30.06.1997
199.086.000.000
199.086.000.000

3.Bankalar
4.Verilen Çekler
ve ödeme emirleri
5.Diğer Hazır Değerler
B. MENKUL KIYMETLER
1.Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil,
Sen. Ve Bonoları
3. Kamu Kesimi Tahvil
Sen. Ve Bonoları
4. Diğer Menkul Kıymetler
5. Men.Kıy. Değ. Düş. Karş.
C. TİCARİ ALACAKLAR
1.Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Al. Sel. Reeskontu(-)
4. Ver. Dep. Ve Teminatlar
5. Diğ. Tic. Alacaklar
6. Şüpheli Tic. Alacaklar
7. Şüp. Tic. Al. Karş.(-)
D. DİĞER ALACAKLAR
1. Ort. Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. . Al. Sel. Reeskontu(-)
4. Personelden Al.
5.Diğer Çeşitli Al.
6. Diğer Al. Sen. Rees. (-)
7. Şüp. Diğer Al.
8. Şüp. Diğer Al. Karş.(-)
E.STOKLAR
1. İlk Madde ve Malz.
2. Yan Mamuller
3. Mamuller
4. Ticari Mallar
5. Diğer Stoklar
6. Stok Değ. Düş. Karş.
7. Ver. Sip. Avans
GEL.YIL. AİT GİD. VE
GEL TAHAKKUK
1. Gel. Yıllara Ait Gid.
2. Gelir Tahakkukları
G. DİĞER DÖNEM VAR.
1. Dev. KDV
2. İnd. KDV
3. Diğer KDV
4. Peş. Öd. Vergi ve Fon
5. İş Avansları
6. Personel Avansları
7. Say ve Tesellüm Nok.
8. Diğer Çeşitli Dön. Var.
9. Diğ. Çeş. Dön. Var. Karş.(-)

65.388.668.505 Anapara Taks. Ve faiz
0 3. tahvil, anapara borç
taksit ve faizleri
0 4. çıkarılmış bonolar
0 ve senetler
0 5. Çıkarılmış diğer
0 menkul kıymetler
6. menkul kıymetle
0 ihr.farkı (-)
0 7. Diğer mali borçlar
0 B. TİCARİ BORÇLAR
0 1. satıcılar
256.062.791.583 2. Borç senetleri
245.678.767.053 3. Borç sen.reeskontu
1.384.024.530 4. Alınan Dep.ve Tem.
0 5. Diğ. Borç Sen.Rees.(-)
0 6. Diğer çeşitli borçlar
0 C- DİĞER BORÇLAR
0 1. Ort. Borçlar
0 2. İştiraklere borçlar
25.781.115.555 3. Bağlı Ort. Borçlar
0 4. Personele Borçlar
0 5. Diğ. Borç Sen.Rees. (-)
0 6. Diğ. Çeş. Borçlar
0 D- ALINAN AVANSLAR
25.781.115.555 1. Al. Sipariş Avansı
0 2. Al. Diğer avans
0 E- ÖD.VERGİ VE DİĞER
0 YÜK.
0 1.Öd. Vergi ve fonlar
0 2. Öd. Sos. Güv. Kesintileri
0 3. Vadesi geçmiş ert. Veya
0 tek. İnd. Vergi ve Diğ. Yük
0 4. Diğer yükümlülükler
0 F- BORÇ VE GİDER KARŞ.
0 1. Dönem karı ve diğ. Yas
0 yük. Karş.
2. Dönem karının peşin öd.
0 Verg. Ve diğer yük.
0 3. kıdem tazminatı karş.
0 4. diğer borç ve gid. Karş.
10.004.980.851 G- GEL. YILLARA AİT GEL.
0 VE GİDEN TAHAKKUKLARI
5.086.956 1. gelecek yıllara ait gel.
0 2. Gid. Tahakkukları
8.985.200.751 H- DİĞER KISA VAD.
699.693.144 YAB.KAY.
315.000.000 1. Hesaplanan KDV
0 2. Diğer KDV
0 3. Sayım ve tesellüm faz.
0 4. Diğer çeşitli yab.kay.

DÖNEM VAR. TOPLAMI

791.550.647.847

0
0
0
0
0
0
142.724.587.490
123.773.144.498
0
0
0
18.951.442.998
83.047.325.454
80.894.586.597
0
0
0
0
0
2.152.738.857
141.337.846.992
141.337.846.992
0
58.109.777.487
57.750.522.873
359.254.614
0
81.290.922.393
0
81.250.922.398
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

705.596.459.817
KISA VADELİ YAB. KAY.
TOPLAM

Her iki şirket 05.07.1997 tarihli ortak bir dilekçeyle (Dilekçeye yukarıdaki bilançoları da
ekleyerek) mahkemeden öz varlık tespit talebinde bulunmuşlardır. Her iki şirkete ait öz varlık
tespiti bilirkişilerce yapılmış ve 15.07.1997 tarihinde rapora bağlanmıştır. Bilirkişi raporuna
göre :
(Z) AŞ'nin öz varlığı 134.315.373.843.- TL
(X) AŞ Öz varlığı
73.894.378.569.- TL
olarak tespit edilmiştir.
Her iki şirket 18.07.1997 tarihinde genel kurulları toplayarak her iki şirketin birleşerek (Y)
AŞ'yi kurmasına karar vermişlerdir. Yeni kurulacak olan (Y) AŞ'nin nominal sermayesi her
iki şirketin öz varlıkları toplamı kadar olacaktır.

(Z) AŞ Öz varlığı
(X) AŞ'nin öz varlığı
olarak tespit edilmiştir.

134.315.373.843.- TL
73.894.378.569.- TL

(Y) AŞ nominal sermayesi 208.209.752.412.- TL
(Y) AŞ sermayesinin ( 134.315.378.843/208.209.752.412) % 64.51'i
(Z) AŞ ortaklarının (73.894.378.569/208.209.752.412) % 35,49'u
(X) AŞ ortaklarının payıdır.
(Y) AŞ'nin ana sözleşmesi hazırlanarak gerekli hukuki işlemler yapıldıktan sonra Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından yeni şirketin kuruluşu için 20.08.1997 tarihinde izin alınmıştır.
24.08.1997 tarihinde yeni şirketin kuruluşu tescil ve ilan ettirilecektir. Yani devir olan
(Z) ve (X) AŞ'nin varlıkları ve borçları bu tarihte yeni kurulan (Y) AŞ'ye devredilecektir.
(Z) ve (X) AŞ'nin (Y) AŞ'ye devredilecek varlıkların ve borçlarının neler ve hangi tutarlarda
olduğunun belirlenebilmesi için 23.08.1997 tarihi itibari ile her iki şirketin bilançolarını
düzenlemeleri gerekmektedir. Devredilecek olan varlık ve borçlar, bu tarihte hazırlanan
bilançolardaki varlık ve borçlardır. (Z) ve (X) AŞ tarafından hazırlanan ve birleşmenin
muhasebesine esas alınacak olan bilançolar aşağıdaki gibidir.

Yukarıda bu bilançoya göre (X) AŞ' nin 23.08.1997 tarihi itibariyle öz varlığı
59.696.146.008.- TL' dır.
Dolayısıyla, (X) AŞ ortakları yeni kurulacak (Y) AŞ'ye 73.894.378.569.- TL' lık sermaye
taahhüdüne karşılık 59.696.146.008.- TL' lık varlık getirilecektir.

(Z) AŞ ortaklarının getirmeyi taahhüt ettiği varlık toplamı
(Z) AŞ. ortaklarının fiilen getirdiği varlık toplamı

134.315.373.843.-TL
- 98.007.420.273.-TL

(Z) AŞ ortaklarının (Y) AŞ'ye borcu
36.307.953.570.-TL
(X) AŞ ortaklarının getirmeyi taahhüt ettiği
varlık toplamı
(X) AŞ ortaklarının fiilen getirdiği varlık toplamı

73.896.378.569.-TL
- 59.696.146.008.-TL

(X) AŞ ortaklarının (Y) AŞ'ye borcu
14.198.232.561.-TL.
Yukarıda yer alan tüm bilgiler göz önüne alındığında ilk üç şirketin;
Birleşmeyle ilişkili olarak yapacağı yevmiye kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
(Z) AŞ.NİN KAYITLARI
24.08.1997
100 KASA
120 ALICILAR
121 ALACAK SEN.
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
193 PEŞİN ÖD. VER.VE FON.
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEL AVANSLARI
252 BİNALAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞ. MAD. DUR. VAR.
258 YAP. OLAN YAT.
280 GEL.YIL.AİT OLAN YAT.
291 GEL. YIL İND. KDV
580 GEÇ.YIL ZARAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
331 ORTAKLARA BORÇ
340 AL. SİPARİŞ AVANSLARI
360 ÖD.VERGİ VE FONLAR
361 ÖD.SOS.GÜV.KESİNTİLERİ
DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL
370 YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
500 SERMAYE
540 YASAL YEDEKLER
541 STATÜ YEDEKLERİ
590 DÖNEM NET KARI
Hesapların Açılması
/

695.473.398
479.663.843.379
890.583.780
13.738.808.055
710.310.393
1.031.317.710
11.552.450.751
813.300.936
480.000.000
28.302.000.000
6.931.455.000
8.045.000.000
120.000.000
29.011.148.493
460.000.000
956.180.745
160.549.653
3.901.095.651
286.560.140.421
140.646.346.992
963.622.545
314.449.980
3.009.161.158
30.000.000.000
2.444.598.615
4.644.737.367
61.078.633.944

24.08.1997
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
33l ORTAKI.ARA BORÇ
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR
361 ÖD. SOS. GÜV. KES.
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
370 YÜKÜMLÜLÜK KARŞ
AL. SİPARİŞ AVANSLARI
340 DEVRALAN KUR. AL.
134 13401 (Y) AŞ'DEN AL.
100 KASA
120 ALICILAR
121 ALACAK SEN.
136 DİĞER ÇEŞİTLİ AL.

3.901.095.651
286.560.140.421
963.622.545
314.449.980

190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
193 PEŞİN ÖD. VER. VE FON.
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEI. AVANSLARI
252 BİNALAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞ. MAD.DUR. VAR.
256 YAPIL. OLAN YAT.
280 GEL. YIL. AİT GİDERLER
291 GEL. YIL. İND.KDV
Varlık ve Borçların Devri Nedeniyle
24.08.1997
500 SERMAYE
540 YASAL YEDEKLER
541 STATÜ YEDEKLERİ
590 DÖNEM NET KARI
580 GEÇMİŞ YIL ZARAR
331 ORT. BORÇLAR
331 01 Öd. Tas. Payları
Öz Kaynakların Ortaklara Dağıtımı
/
24.08.1997
331 ORTAKLARA BORÇLAR
98.007.420.273
331 01 Öd. Tas.Payları
134 DEVRALAN KURUMDAN AL
134 01 (Y) AŞ den Alacaklar
Tasfiye Paylarının Dağıtımı
/

53.009.161.158
140.646.346.992
98.007.420.273
695.473.398
479.663.843.379
890.583.780
13.738.808.055
710.310.393
1.031.317.710
11.552.450.751
813.300.936
480.000.000
28.302.000.000
6.931.455.000
8.045.363.613
120.000.000
29.011.148.493
460.000.000
956.180.745

30.000.000.000
2.444.598.615
4.644.737.367
160.549.653
98.007.420.273

98.007.420.273

(X) AŞ NİN KAYITLARI
24.08.1997
100 KASA
102 BANKALAR
120 ALICILAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ AL.
191 İNDİRİLECEK KDV
193 PEŞİN ÖD. VER. VE FON.
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
264 ÖZEL MALİYETLER
280 GEL. YIL AİT GİDER.
580 GEL YIL AİT İND.KDV
GEÇ YILLAR ZARAR

1.059.390.636
41.846.601.951
16.547.284.566
138.000.000
3.571.878.834
35.190.000
1.457.190.000
66.701.094.762
81.000.000.000
255.652.170
1.298.812.941
3.382.343.835
343.499.942

257 BİR. AMORTİSMANLAR
321 BORÇ SENETLERİ
326 DİĞER TİC. BORÇLAR
331 ORT. BORÇLAR
340 AL. SİPARİŞ AVANSLARI
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR
361 ÖD. SOS. GÜV KES.
DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL
370 YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
GİDER TAHAKKUKLARI
381 GİDER TAHAKKUKLARI
500 SERMAYE
590 DÖNEM NET KARI
Hesapların Açılması

26.700.000.000
31.725.000.000
268.496.631
28.077.888.855
750.000.000
2.657.298.855
759.225.426
48.359.384.235
18.300.000.000
300.000.000
59.731.645.950
/

24.08.1997
257 BİR. AMORTİSMANLAR
26.700.000.000
321 BORÇ SENETLERİ
31.725.000.000
326 DİĞER TİC. BORÇLAR
268.496.631
331 ORT. BORÇLAR
28.077.888.540
360 ÖD. VERG1 VE FONLAR
2.657.298.855
361 ÖD. SOS. GÜV. KES.
759.225.426
370 DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL
48.359.384.235
YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
750.000.000
381 GİDER TAHAKKUKLARI
18.300.000.000
134 DEVRALAN KUR. AL.
59.696.146.008
134 01 (Y) AŞ' den AI.
100 KASA
1.059.390.636
102 BANKALAR
41.846.601.951
120 ALICILAR
16.547.284.566
136 DİĞ.ÇEŞİTLİ AL.
138.000.000
191 İND. KDV
3.571.878.834
193 PEŞİN ÖD. VERGİLERVE FONLAR
35.190.000
254 TAŞITLAR
1.457.190.000
255 DEMİRBAŞLAR
66.701.094.762
259 VERİLEN AVANSLAR
81.000.000.000
264 ÖZEL MALİYETLER
255.652.170
280 GEL. YIL. AİT GİDER.
1.298.812.941
291 GEL. YIL. İND. KDV
3.382.343.835
Varlık ve Borçların Devri Nedeniyle
/

24.08.1997
500 SERMAYE
300.000.000.000
590 DÖNEM NET KARI
59.731.645.950
580 GEÇMİŞ YIL ZARAR
331 ORT.BORÇLAR
331 01 Öd. Tas.Pay.
Öz Kaynakların Ortaklara Dağıtımı
/

835.499.942
59.696.146.008

24.08.1997
331 ORT. BORÇ
331 01 Öd. Tas.Pay
134 DEVRALAN KUR. AL
134 01 (Y) AŞ den Al.
Tasfiye Paylarının Dağıtımı

59.696.146.008
59.696.146.008

/

(Y) AŞ NİN KAYITLARI
501 Ödenmemiş Sermaye
501 01 (Z) AŞ Ortakları
Sermaye Taahhüdü
501 02 (X) AŞ Ortakları
Sermaye Taahhüdü
500 SERMAYE
Ortakların Sermaye Taahhüdü

24.08.1997
208.209.752.412
134.315.373.843
73.894.378.569
208.209.752.412
/

24.08.1997
100 KASA
120 ALICILAR
121 ALACAK SEN.
136 DİĞER ÇEŞİTLİ AL.
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
193 PEŞİN ÖD. VER. VE FON.
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEI. AVANSLARI
252 BİNALAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞ. MAD.DUR. VAR.
258 YAPIL. OLAN YAT.
280 GEL. YIL. AİT GİDERLER
291 GEL. YIL. İND.KDV
131 ORT.ALACAKLAR
131 01 Devir olan işletme
Ort.Alacaklar
131 01 001 (Z) AŞ
Ort. Alacaklar
257 BİR. AMORTİSMANLAR
331 ORT. BORÇLAR
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR
361 ÖD.SOS.GÜV. KES
DÖNEM KARI VERGİ VE
DİĞER YASAL
370 YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
AL.SİPARİŞ AVANSLARI
340 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
501 501 01 (Z) AŞ Ort. Ser Taah.
(Z) AŞ Ortaklarının Taahhütlerini Yerine Getirmeleri /

695.473.398
479.663.843.379
890.583.780
13.738.808.055
710.310.393
1.031.317.710
11.552.450.751
813.300.936
480.000.000
28.302.000.000
6.931.455.000
8.045.363.613
120.000.000
29.011.148.493
460.000.767
956.180.745
36.307.953.570

3.901.095.651
286.560.140.421
963.622.545
314.449.980

53.009.161.158
140.646.346.992
134.315.373.843

24.08.1997
100 KASA
102 BANKALAR
120 ALICILAR
136 DİĞ.ÇEŞİTLİ AL.
191 İND. KDV
193 PEŞİN ÖD. VERGİLERVE FONLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
264 ÖZEL MALİYETLER
280 GEL. YIL. AİT GİDER.
291 GEL. YIL. İND. KDV
131 ORT. ALACAKLAR
131 01 Devrolan İşletme
Ortak Al.
257 BİR. AMORTİSMANLAR
321 BORÇ SENETLERİ
326 DİĞER TİC. BORÇLAR
331 ORT. BORÇLAR
360 ÖD. VERGİ VE FONAR
361 ÖD. SOS. GÜV. KES.
DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL
370 YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
340 GİDER TAHHAKKUKLARI
381 ÖDENMEMİŞ SERMAYE
501 501 02 (X) AŞ Ortakları
Sermaye Taahhüdü
Hesapların Açılması

73.894.378.569
/

1.059.390.636
41.846.601.951
16.547.284.566
138.000.000
3.571.878.834
35.190.000
1.457.190.000
66.701.094.762
81.000.000.000
255.652.170
1.298.812.941
3.382.343.835
14.198.232.561

26.700.000.000
31.725.000.000
268.496.631
28.077.888.540
2.657.298.855
759.225.426
48.359.384.235
750.000.000
18.300.000.000

İHRAÇ KAYDI İLE MAL TESLİMİ
D. Ali TURANLI
S.M.M.M.
A- GENEL BİLGİ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 20.06.1996 gün 3297 sayılı Kanunla 11.
maddenin 1. fıkrasına C bendi eklenerek, ihraç edilmek kaydıyla imalatçılar tarafından
kendilerine teslim edilen mallara ait Katma Değer Vergisi, ihracatçılar tarafından
ödenmeyecek. Ancak mükelleflerce tahsil edilmeyen fakat ilgili dönem Katma Değer Vergisi
beyannamesinde beyan edilecek olan bu Katma Değer Vergisi, vergi dairesince tarh ve
tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Daha sonra kambiyo mevzuatı gereği, malların ihracından
sonra gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla terkin olunur.
B- İHRAÇ KAYDI İLE MAL TESLİM EDİLMESİ
1. İhraç kaydıyla mal teslimi yapılabilmesi için, ihraç kaydıyla mal teslim eden mükellefin
imalatçı olması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı imalatçıyı aşağıdaki şekilde
tanımlamaktadır.
a. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması.
b. Sanayi Odası, Ticaret Odası veya esnaf ve sanatkar derneklerine kayıtlı bulunması.
c. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması.
d. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç par- kına sahip olması
e. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların, kendi üretimine ilave olarak fason imalat da
yaptırmaları halinde, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
- Fason imalatı, sadece sanayi sicil belgesinde yazıtı üretim dallarında yaptırmaları gerekir.
- Fason olarak yaptırılan imalatta işin riski ve organizasyonunu bizzat üstlenmeleri
gerekmektedir.
- Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili hammadde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri
gerekmektedir.
Ancak diğer şartları taşımakla beraber sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurup
belgenin alınacağına dair olumlu görüş alanları da tecil terkin iade uygulamasından
yararlanırlar.
İhraç kaydıyla teslim edilmiş malın imalatçı tarafından üretilmiş olması şarttır. Yani ihraç
kaydıyla satışını yaptığı malın ihraç edilen nihai mamul olması gereklidir.
Yine fason olarak da imal ettirilen malın nihai mamul olması gerekmektedir.
2- İmalatçı olmayan mükellefler tarafından "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri"ne ihraç kaydıyla
yapılan teslimler, yukarıda yapılan imalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin
"ihracatı teşvik kararları" uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri" ne ihraç kaydıyla
yaptıkları teslimler içinde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/2. maddesi gereği Bakanlığa
verilen yetkiye dayanılarak aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde tecil terkin iade
uygulamasından yararlanırlar.

- Tecil terkin uygulaması, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-C maddesinde yer alan
hükümler ve 23 seri no lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde belirtilen esaslara göre
yapılacaktır.
- Her bir teslime ait tecil uygulamasından önce "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" müteselsil
sorumluluk taahhütnamesini ilgili vergi dairesine verecektir. Bu şekilde vergi ziyan
durumunda "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" de sorumlu olacaktır.
Buna göre, "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri"ne mal teslim eden mükellefler nezrinde
yapılacak vergi inceleme sonucu, bir vergi ziyanını tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergiden,
buna tekabül eden cezalardan ve gecikme faizinden mükelleflerle birlikte "Dış Ticaret
Sermaye Şirketleri"de VU.K. nun 11. maddesi uyarınca müteselsilen sorumlu olacaklardır.
C- TECİL - TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANACAK OLANLAR
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tanımına giren, İmalatçılar, ihracatçılara ürettikleri malları
aynen ihraç edilmek üzere vermeleri durumunda, tecil-terkin iade işlemi uygulamasından
yararlanacaklardır. İmalatçılar kendilerinin üretmediği piyasadan hazır olarak sağladıkları
mallara tecil- terkin iade işlemi uygulanmayacaktır.
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren, imalatçılarda ihraç edilen
nihai ürünün imalat safhalarında bir bölümünü aynen yapan, diğer imalat safhalarını ise ham
ve yardımcı maddelerini sağlayarak işin riskini ve işletme organizasyonunu bizzat üstlenip,
başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükelleflerde imalatçı sayılacak tecilterkin- iade uygulamasından yararlanacaklardır.
3. Kapasite yetersizliği nedeniyle üretim konusu malların bir bölümünü, kendi üretimine ilave
olarak işletme organizasyonu ve işin riskini üstlenerek ham ve yardımcı maddelerini
sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettirdikleri malları için imalatçı sayılacak ve tecilterkin iade uygulamasından yararlanacaklardır.
4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tanımını yaptığı ve yukarıda geçen imalatçı tanımı
kapsamına girmeyen mükelleflerin de "ihracat teşvik kararları" gereğince "Dış Ticaret
Sermaye Şirketi" sayılan şirketlere ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler için tecil-terkin
uygulamasından yararlanırlar. Ancak "Dış Ticaret Sermaye Şirketi"nin vereceği taahhütname
ile her teslimde müteselsil sorumluluk olduktan sonra tecil -terkin -iade işlemi
uygulanmasından yararlanırlar.
D- TECİL -TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANI.AR
1. Kendileri imalat yapmayıp, piyasadan hazır olarak almış oldukları malları, "Dış Ticaret
Sermaye Şirketi" olmayan ihracatçılara satış yapanlar tecil-terkin-iade işlemi
uygulanmasından yararlanamayacaklardır.
2. İmalatçı sayılsın ya da imalatçı sayılmasın; ücret karşılığında fason olarak iş yapan firmalar
tecil-terkin-iade uygulamasından yararlanamazlar. Diğer bir değişle fason olarak faaliyette
bulunanlar tecil-terkin-iade işlemi uygulamasından yararlanamazlar.
3. İmalatçıların ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mamul, aynen ihraç edilen nihai mamul
değilse bu teslimde tecil-terkin iade işlemi uygulamasından yaralanamayacaktır. (I)
4. İhraç kaydıyla teslimi yapılan malların başka bir firma tarafından ihraç edilmesi
durumlarında imalatçılar tecil-terkin uygulamasından yararlanamayacaklardır. Danıştay'ın
konuyla ilgili verdiği kararın ötesi aşağıdaki gibidir.

"İhraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatının malı teslim alan ihracatçı değil de, başka bir
ihracatçı firma tarafından ihraç edilmesi durumunda ihraç kaydıyla mal teslim eden
imalatçının KDV tecil-terkin uygulamasından yararlanması mümkün değildir." (2)
(DN. I1. D.23.09.1997 gün ve E.1996/4762K1997/2981)
E- SONUÇ
Katma Değer Vergisi Kanununun md. 11/1-C bendi gereği "ihraç kaydıyla mal teslim
edilmesi" durumlarında kimlerin ihraç kaydıyla mal teslimi yapabileceği ve tecil- terkin- iade
uygulamasından yararlanabileceğini, kimlerin ihraç kaydı ile mal teslimi yapamayacağını,
tecil - terkin - iade işlemi uygulamasından yararlanamayacağı ile ilgili uygulama, 3065 sayılı
yasa ve ilgili tebliğlerine göre özet olarak irdelenmeye çalışılmıştır. İhracatçıların istenmeyen
durumlara düşmemeleri için yukarıda sayılan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
(1 ) KDV Kanunu ve 27 No lu Genel Tebliği
(2) Şükrü Kızılot Sabah "Mali Yaklaşım Köşesi" 2? Mart 1998 S. 13

ÇÖZÜM
Yılmaz DEMİRCİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
25 yıldır yüksek enflasyon ülke ekonomisini savaş alanına çevirdi, gelir dağılımı bozukluğu
tahammül sınırlarını aşmış durumda 60 milyonluk ülkede, 10 milyonluk nüfus diliminin gelir
düzeyi İsviçre standardında, kalan 50 milyon orta ve dar gelirli boğaz tokluğuna
çalışmaktadır. İşte enflasyon 25 yıldır bu insanları perişan etti.
Dış borcumuz 80 Milyar $ (Dolar) iç borcumuz 25 Milyar $ (Dolar), 11. yıl 10 Milyar $
(Dolar) dış borç geri ödemesi, 5 Milyar $ (Dolar) iç borç geri ödemesi var. Askeri harcamalar
ve G. Doğu için askeri giderler de cabası. Bütçe gelir gider dengesi her yıl bir önceki yılı
aratarak devam ediyor, vergi gelirleri yerinde sayıyor. Avrupa bizi ortaklığa almak bir yana
etrafımıza vizelerle duvar örmeye çalışıyor. Vize alabilen T.C. Vatandaşlarına 3.sınıf insan
muamelesi yapılıyor.
Yurt içinde bütün kurumlar hızla dejenere oluyor. Sanki gizli bir el basiretimizi bağlâdı,
çözüm beklenen siyasetçiler koltuk kavgasından burunlarının ucunu görecek durumda değil.
Ülke hızla bir iç savaşa, kaosa doğru gitmektedir. Partiler parçalanarak halkın çözüm
ümitlerini yok ettiler. Politika 40 yıllık politikacıların tekelinde koltuk sırası bekleyen
doyumsuz, basiretsiz, ufuksuz insanların elinde ülkenin geldiği nokta ortada, Gelen hiçbir
hükümet ekonomik sorunları çözmek için sağlıklı bir reform paketi sunamadı, bildikleri tek
şey zam, zam, zam.
Yukarıda satırbaşlarıyla değindiğim sorunlarımız çözümsüz değildir. Çok kolay ve 60 milyon
insanın gönülden isteyeceği çözüm vardır. Bu çözüm ülkede İsviçre standardının üstünde
yaşayan 10 milyon kişi veya 2,5 milyon aileden elindedir. 2,5 milyon ailenin tamamı yukarıda
belirttiğim sorunlardan rahatsızdır. Ekonomik sorunları yok, fakat aynı ülkede yaşadığımız
için bu sorunlardan etkilenmemeleri mümkün değildir. Örneğin;
- Yurt dışına çıkışlarında 3. sınıf insan muamelesi görmekten rahatsızlar.
- Komşuları açken tok olmaktan rahatsızlar.
- Hayat standartları göze battığı için rahatsızlar.
- Ülke bir iç savaşa kaosa girerse pek çok şey kaybedeceklerinden rahatsızlar.
- Ülkede siyasetin aşırı uçlara kaymasından rahatsızlar,
- Ekonomik krizlerden işlerin iyi olmamasından rahatsızlar. Daha birçok madde
sıralayabiliriz. Bütün bu sorunları düzeltmek için bu 2,5 milyon aileden ortalama 20 bin doları
bir yıl içinde hazineye vergi olarak ödeyin dense bir yıl içinde bütçeye 50 milyar $ (Dolar)
akar, Bu kişiler için 20 bin dolar bir iki aylık giderleri bile değildir. (Yalnız 2,5 milyon ailede
gelir gruplarına ayrılarak dilimlendirilmek şartıyla ortalama 20.000. $) Tüm ülkenin maliye,
tapu, trafik birimleri bilgisayara geçirilip herkesten servet beyanı istenecek ve bu servet
beyanı milat olacak herkes servet beyanını verecek, 50 milyonluk grupta hiç bir şey
istenmeyecek, üst gelir grubundan geriye dönük hesap sorulamayacak ve yeni vergi
reformuyla taşlar yerli yerine oturtulacak. Bu hayal değil yapılamayacak bir iş değil. Her ay 5
milyar Dolar parayla iç borçlar 10 ayda sıfırlanır dış borcun tamamı 2 yılda ödenir ve yılda 15
milyar Dolar borç faizi ödemekten kurtulan ve Yeni vergi sistemiyle 15 milyar $ (Dolar) artı
kaynak geliriyle bu ülke 3 yılda tam anlamıyla çağ atlar. 60 milyon insanın tüm sorunları
biter, bizi AB’ ye almamaları için duvar örenler kapımızda kuyruğa girer.
Şimdi soruyorum;

-Böyle bir çözüme kim karşı çıkar?
-50 milyonluk orta ve dar gelirli insanlar herhalde "Allah" der.
-2,5 milyonluk üst gelir grubu da ortalama 20 bin Dolara böyle bir ülkede ticaret
yapacaklarından verdikleri para devede kulaktır. Ayrıca yaşamak için yurt dışına kaçmak
zorunda kalmadıkları için kendi vatanlarında bir İsviçreli gibi yaşayacaklarından bu grupta
aklı başında kimse bu paraya hayır demez.
-Peki 60 milyonun balıklama atlayacağı bu çözüm paketine kim karşı çıkar?
-Ülkeyi, rejimi yıkmak, bölmek isteyen, karalık emeli olan insanlar tabi karşı çıkacaklar.
-Peki sistem yurt içinde bu kaynağı nasıl bulacaktır?
Servet beyanı ile gelir grupları belirlenmiş ailelerin (bütçelerine göre bu oranlar tartışılabilir.
Mesela servetin % 1 olabilir.) bin Dolardan 80 bin Dolar arasında dilimlere ayırabilir.
Ortalama 20 bin $ kabul edelim.
20 bin $ 12 ayda eşit taksitle ödeneceğinden sisteme her ay yaklaşık 5 milyar $ girecek bu
para ülke ekonomisini şaha kaldırır tüm esnaf, ticaret erbabının işleri düzelir. İşçi, memur,
emekli insan gibi maaş alacağından talep patlaması yaratır. Karşılıksız para basılmadığı ve
zam yapılmadığı için de enflasyon hızla düşer. Arz talep patlaması aynı zamanda üretimi de
arttırır. İki buçuk milyonluk üst gelir grubu fedakarlığa hazırdır fakat ne hikmetse hiçbir
siyasi iktidar bu insanlardan yardım istemeyip yurt dışına avuç açılarak ülke borç batağına
sokuldu. Kendi kaynaklarımızı kullanarak borç batağından çıkabileceğimiz hiç düşünülmedi.
Bir TV kanalından bu çözüm önerisi halka anlatılsın ve katkı yapmak isteyenler için bir
telefon numarası verilsin. İnanın milyonlarca insan gönüllü olarak sisteme kendiliğinden katkı
yapmaya hazır olduğunu beyan edeceklerdir. Ben şahsen mütevazı çevremdeki üst gelir grubu
insanlara bu çözümü anlattığımda karşı çıkanı görmedim. Heyecanla, seve seve bu parayı
vereceklerini samimiyetle söylediler.
Özet olarak repoda, altında, faizde duran kısır döngüye girmiş ülke kaynaklarının sistemi
yıkan etkisini tersine çevirecek var olan kaynaklarımızdan kimseye ihtiyaç duymadan bu
kaostan kurtulabiliriz.

TÜRKİYE'DE FACTORING MEVZUATI
M. Vefa TOROSLU
S.M.
1 . FACTORING'İN TANIMI
Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak
haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle kısa vadeli kaynak
sağladıkları bir finansman tekniğidir. Bir başka ifade ile factoring, firmaların satışlarından
doğan vadeli alacaklarını factor 'e peşin bedel ile satmaları işlemidir. Bu sayede firmalar
vadeli alacaklarını nakde dönüştürerek fon sağlamaktadırlar. Factoring, factor ile satıcı firma
arasında uzun vadeli bir çalışma düzenini gerektirir. Factoring işlemi bir defaya mahsus veya
kısa bir süre için yapılacak bir işlem değildir.
Factoring vadeleri, maksimum 180 güne kadar olan ticari alacaklar için uygulanır.
Factoring işleminin üç temel fonksiyonu vardır:
Finansman Fonksiyonu
Finansman fonksiyonu factoring işleminin temel işlevlerinden birisidir. Bu fonksiyon
sayesinde factor, satıcı firmaya vadeli alacağının belli bir oranında vadeden önce ön ödeme
yapabilir. Bu oran genellikle % 80 düzeyinde uygulanmaktadır.
Hizmet Fonksiyonu
Factoring işleminin hizmet fonksiyonu, satıcı firmanın muhasebe kayıtlarının tutulması, kredi
kontrolü, tahsilat hizmetleri, piyasa istihbaratları gibi işlevleri içermektedir.
Teminat Fonksiyonu
Factoring işleminin en önemli fonksiyonlarından biri de teminat fonksiyonudur. Bu fonksiyon
sayesinde factoring şirketleri satıcı firmaların alacaklarını tahsil edememe riskini
üstlenmektedirler.
Türkiye'de factoring uygulamaları mali sektörün en dinamik unsuru olan bankalar tarafından
başlatılmıştır. Bunun nedeni, bankaların sektördeki tecrübeleri, piyasa ve müşteriler hakkında
oluşturdukları bilgi, veri tabanlarının genişliği ve müşteri ile organik ilişki kurabilmeleridir.
Türkiye'de 1980'den itibaren ekonomide dışa açılma politikaları uygulanmaya başlanmış ve
bunun sonucunda ihracatta önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler çerçevesinde
uluslararası finans tekniklerinden olan factoring ülkemizde de uygulama alanı bulmaya
başlamıştır. Türkiye'de factoring' in gelişimi, dünyadaki gelişimin tersine olmuştur. Dünyada
factoring, yurtiçi factoring olarak gelişmeye başlamıştır. Buna karşılık Türkiye, factoring ile
yurtdışı factoring olarak tanışmış, yurtiçi factoring bunu takip etmiştir. Factoring faaliyetleri
Türkiye'de ilk kez 1988 yılında İktisat Bankası bünyesinde başlamıştır. Daha sonra, sektöre
1990 yılında Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. ve 1991 yılında da Devir Factoring
Hizmetleri A.Ş. girmiştir. Bugün için sektörde faaliyet gösteren factoring firmalarının sayısı
70 civarındadır. Factoring işlem hacmi ülkemizde hızlı bir artış trendi göstermektedir. İşlem
hacmi artış oranı dünya standartlarının üzerinde gerçekleşmektedir.

2. FACTORING ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME
Türkiye'de factoring işlemleri ile ilgili yasal düzenleme 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç
Para Verme İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 27.06.1994 tarih 545 No
lu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek oluşturulmuştur. Ayrıca bu Kararname
uyarınca çıkarılan 21.12.1994 tarihli Factoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik 'te factoring işlemlerini düzenlemektedir.
2.1 Amaç ve Kapsam
Kararnamenin 1. Maddesinde amaç faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı
veya ipotek almak suretiyle sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek kişilerin
ve finansman şirketleri ile factoring şirketlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
şeklinde belirlenmiştir.
Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre ödünç para vermeye yetkili kılınan
kuruluşlar ile tüzel kişilerin doğrudan ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık
ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vereleri ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemler factoring
mevzuatı hükümlerine tabi değildir.
2.2 Tanım
Factoring şirketleri, fatura veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden
diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük
ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan
şirketlerdir.
2.3 Factoring Şirketlerinin Kuruluşu
Factoring şirketleri, Hazine Müsteşarlığından ön izin alınarak kurulurlar. Müsteşarlık
tarafından kuruluşa izin verilebilmesi için bulunması gereken şartlar şunlardır:
1- Anonim şirket statüsü taşımaları ,
2- Ödenmiş sermayelerinin 200 milyar TL 'dan az olmaması ,
3- Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkartılması ,
4- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip gerçek kişi ortaklarının;
a) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye
kararı alınmamış olması
b) Müflis veya konkordato talep etmiş olmamaları
c) Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan
mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmamaları.
5- Tüzel kişi ortakların, % 10 ve daha fazla paya sahip ortaklarının 4. Maddede sayılan şartları
taşımaları,
6- Tüzel kişi ortakların mali bünyelerinin, şirketin kuruluşunda taahhüt ettikleri sermaye
miktarını karşılayabilmesi.
Factoring şirketleri kurulurken Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak müracaat sırasında
müracaatlara eklenmesi gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

1- Şirket ana sözleşme örneği ,
2- Gerçek kişi kurucu ortakların ayrıntılı özgeçmişleri, nüfus kağıdı örnekleri, ikametgah
ilmühaberleri, bir önceki yıla ait gelir vergisi beyannameleri ve kurucu tanıtım formları ,
3- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların ;
a) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye
kararı alınmamış olduğuna ,
b) Müflis veya konkordato talep etmiş olmadıklarına ,
c) Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan
mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarına dair ilgili mercilerden alınan belgeler,
4- Tüzel kişi kurucu ortakların son üç yıla ait bilanço, gelir tablosu ve varsa faaliyet raporları ,
5- Şirketin sermayesinin % 10'una veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların
sermayesinde % 10 ve daha fazla paya sahip olan ortaklarının ;
a) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye
kararı alınmamış olduğuna ,
b) Müflis veya konkordato talep etmiş olmadıklarına ,
c) Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan
mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarına dair ilgili mercilerden alınan belgeler,
6- Şirketin kurulması ile ilgili olarak hazırlanan ve yapılması düşünülen factoring işlemlerine
ilişkin açıklamaları içeren rapor.
2.4 Factoring Şirketlerinin Faaliyete Geçişi
Factoring şirketleri, kuruluşlarının Ticaret Siciline tescili tarihinden itibaren en geç 180 gün
içinde faaliyet izni almak üzere Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne
müracaat ederler. Müracaat süresi ön izin tarihinden itibaren 12 ayı geçemez. Süresi içerisinde
müracaat etmeyen factoring şirketlerine faaliyet izni verilmez.
Faaliyet izni için Hazine Müsteşarlığına yapılacak müracaatlara eklenmesi gereken bilgi ve
belgeler şunlardır:
1- Ana sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği,
2- İmza yetkisine sahip kişilerin noterce onaylı imza sirküleri,
3- Genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile birinci derecede imza yetkisine sahip olan
yöneticilerin ;
a) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri uyarınca haklarında tasfiye
kararı alınmamış olduğuna,
b) Müflis veya konkordato talep etmiş olmadıklarına,
c) Ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan
mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarına dair ilgili mercilerden alınan belgeler,

4- Uygun hizmet birimlerinin kurulmuş olduğunu, bu birimler için yeterli personel
kadrosunun oluşturulduğunu, iç kontrol sisteminin kurulduğunu ve personelin buna uygun
görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını gösterir bilgi ve belgeler,
5- Genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile birinci derecede imza yetkisine sahip olan
yöneticilerinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık veya mühendislik-işletmecilik
dallarında yüksek öğrenim gördüklerine veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans
derecesine sahip olduklarına ilişkin belgeler.
2.5 factoring Şirketlerinin Faaliyet İzinlerinin İptali
Belge tarihini izleyen 1 yıl içinde kullanılmayan faaliyet izinleri geçersiz sayılır.
Ortakları kuruluşta aranan şartları kaybeden veya 21.12.1994 tarihli Factoring Şirketlerinin
Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Hazine Müsteşarlığına
gönderilmesi gereken bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen sürelerde
göndermeyen factoring şirketlerine, bu durumlarını düzeltmeleri için üç aya kadar süre verilir;
bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyetleri 1 ay süreyle geçici olarak durdurulur.
Bir yıl içinde faaliyetleri iki kez geçici olarak durdurulan factoring şirketlerinin faaliyet
izinleri iptal edilir. Faaliyet izni bulunmayanlar ve faaliyet izni iptal edilenler factoring işleri
ile iştigal edemez, ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde factoring
işleriyle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.
2.6 Factoring Şirketlerinde Hisse Devri ve Ana sözleşme Değişikliği
Sermayenin % 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı
aşması sonucunu veren hisse senedi devirlerinde yeni ortakların kurucu ortaklarda aranan
şartları taşıdıklarına ilişkin belgeleri Hazine Müsteşarlığına ibraz etmeleri zorunludur.
Factoring şirketlerinin ana sözleşme değişikliklerine izin verilebilmesi, Hazine
Müsteşarlığı'nın "uygun" görüşünün alınmasına bağlıdır.
2.7 Factoring Şirketlerinin Gelirlerinin Tespiti ,
Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankasının görüşünü alarak Ödünç Para Verme İşleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre faaliyette bulunacak factoring
şirketlerinin uygulayacakları faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerin azami
oranlarını tespite veya serbest bırakmaya yetkilidir.
2.8 Factoring Şirketlerinin Yapmaları Yasak Olan İşler
Factoring şirketleri; factoring faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi bulunmayan faaliyetler ile
iştigal edemezler, teminat mektubu veremezler, mevduat veya her ne ad altında olursa olsun
bir ivaz karşılığı para toplayamazlar (S.P.K.’ na göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası
piyasalardan ödünç para alınması serbesttir), kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, fatura veya
alacağın bir mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden benzeri belgelerle
ilişkilendirilemeyen alacakları satın alamazlar.
2.9 Factoring Şirketlerinin Borçlanma Sınırı
Factoring şirketleri öz kaynaklarının 15 katından fazla borçlanamazlar. Öz kaynaklar deyimi,
factoring şirketlerinin ödenmiş sermayesi ile yedek akçelerinin toplamından varsa bilanço
zararları düşülmesi sonucu elde edilen bakiyeyi ifade eder.
2.10 Factoring Şirketlerinde Sözleşme Zorunluluğu
Factoring şirketlerinin müşterileri ile yapacakları işlemleri için yazılı sözleşme düzenlemeleri
zorunludur.
2.11 Factoring Şirketlerinde Bilgi Verme

Hazine Müsteşarlığı, factoring şirketlerinden belirleyeceği esaslar ve örneklere uygun olarak
cetvel, rapor ve mali tablolar istemeye, mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili
standart rasyoları, bu rasyolar ile mali tabloların gerekli görüldüğü takdirde yayımlanmasına
ilişkin usul ve esasları, T.C. Merkez Bankasının da görüşlerini alarak tespite yetkilidir. İlgili
kişi ve kuruluşlar bu cetvel, rapor ve mali tabloları Müsteşarlığa tevdi etmek, aynı zamanda
tespit edilecek rasyolara da uymak zorundadırlar.
Bu çerçevede, factoring şirketleri yıllık dönemler itibari ile bilanço, kar-zarar cetvelleri ile
yıllık faaliyet raporunun birer örneğini, genel kurul toplantılarının yapılmasını takip eden ayın
sonuna kadar ve örneği Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek 3 aylık hesap özetleri ile
istatistiki tabloları da ait olduğu dönemi takip eden ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı'na
gönderirler.
2.12 Factoring Şirketlerinde Denetim
Factoring şirketlerinin faaliyetleri, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından
denetlenir. Factoring şirketleri, denetim elemanlarınca istenecek her türlü bilgiyi vermek,
defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak zorundadırlar.
3. FACTORING İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT
3.1 Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
Factoring işlemlerinin ve factoring şirketlerinin vergisel konuları ile ilgili olarak
yasalarımızda özel hükümler bulunmamaktadır. Bunun için konu, vergi yasalarının genel
hükümleri çerçevesinde incelenecektir.
Factoring şirketleri, Anonim Şirket olarak faaliyet göstermektedirler. Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 1 . Maddesine göre Anonim Şirketler kurumlar vergisine tabidir. Bundan dolayı,
factoring şirketlerinin kazançları kurumlar vergisi kapsamında vergilendirilmektedir.
Factoring şirketlerinin hasılatı başlıca iki kalemden oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi; fatura
bedellerinin vadesinde tahsilat, ödenmeme riskinin üstlenilmesi ve diğer hizmetler
karşılığında alınan factoring komisyonudur. Diğeri ise; satıcı firmaya yapılan ön ödeme
karşılığında tahsil edilen finansman failidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. Maddesi uyarınca kurum kazancı- nın tespitinde Gelir
Vergisi Kanunu'nun "Ticari Kazanç" hakkındaki hükümleri uygulanır. Ticari kazanç ise Gelir
Vergisi Kanunu'nun 37. Maddesinde belirlenmiştir. Bu çerçevede Factoring şirketlerinin her
iki hasılat kalemi de vergilendirme açısından ticari kazanç sayılacaktır.
Factoring şirketlerinin rücu edilemez factoring işlemi yapmaları sonucunda devraldıkları
alacaklar ile ilgili olarak V U.K. 323. Maddesine göre oluşacak şüpheli alacaklar için karşılık
ayırma hakkı ve V.U.K.’ nun 322. Maddesine göre oluşacak değersiz alacakları zarara atma
hakkı factoring şirketlerine aittir.
3.2 Borçlar Kanunu
Factoring işlemlerinde satıcı firma alacaklarını factoring şirketine devretmektedir. Bu
anlamda factoring işlemleri B.K.’ nun 162. ve 173. Maddeleri arasında düzenlenen alacağın
temliki müessesesi ile benzerlik göstermektedir.
B.K.’ nun 162. Maddesinde "kanun veya akit ile veya işin mahiyeti icabı olarak men edilmiş
olmadıkça borçlunun rızasını aramaksızın alacaklı alacağını üçüncü bir şahısa temlik edebilir"
denmektedir.

Alacağın temlikinin geçerli olabilmesi için temlik sözleşmesinin yazılı olarak yapılması
gerekir. (B.K. Md. 163) Bunun için, sadece alacağı temlik edenin imzasının bulunması
yeterlidir.(B.K. Md. 13) Ancak, ala- cağın temlikinin bir kanun hükmünden veya mahkeme
kararından kaynaklanıyor olması veya vaat edilmiş olması durumunda herhangi bir şekil
şartına uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. (B.K. Md. 163)
Alacağın temliki sözleşmesi, alacağı devreden ile alacağı devralan arasında yapılır. Borçlu
temlik sözleşmesinin dışındadır, sözleşmenin yapılmasına katılması gerekmez. (B.K. Md.
162) Ancak, temlikin borçluya bildirilmemiş olması, temlikten bilgi sahibi olmayan
borçlunun iyi niyetle eski alacaklıya ödemede bulunmasına neden olabilir. Bu şekilde yapılan
ödemeler de geçerli sayılır.(B.K. Md.165)
Alacağın kime ait olduğu konusunda anlaşmazlık var ise, borçlu ödemeden kaçınabilir veya
ödemeyi mahkemeye yaparak borçtan kurtulabilir. Borçlu alacağın ihtilaflı olduğunu bildiği
halde ödemede bulunursa gerekli müeyyidelere katlanır. (B.K. Md. 166) .
Borçlu, temliki öğrendiği sırada temlik edenin alacağına karşı haiz olduğu defileri temlik
edilene karşı da ileri sürebilir. Borçlu temliki öğrendiği zaman temlik edilene karşı muaccel
bir alacağı var ise, bu alacağını yeni alacaklıya olan borcu ile takas edebilir.(B.K. Md.167)
Alacağın temlikinde, alacağa bağlı olan bütün feri haklar ve gecikmiş faizler de asıl alacak ile
birlikte devredilir. Alacağı temlik eden, temellük edene alacak senedini teslim edip, alacağı
ispat edici bütün bilgileri vermekle yükümlüdür. (B.K. Md. 168) Alacağın temliki bir bedel
karşılığında yapılmışsa yani alacak satılmışsa, alacağı devreden temlik zamanında alacak
hakkının varolmasından sorumludur. Fakat ayrıca taahhüt etmiş olmadıkça borçlunun ödeme
gücü bulunmamasından sorumlu değildir. (B.K. Md. 169)
Alacağın temlikinin Borçlar Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde yapılması
halinde, factoring işlemleri alacağın temliki niteliği kazanır. Yani, temlik edenle temellük
eden arasında hiçbir hukuki ilişki kalmaz ve alacağın tahsil edilme sorumluluğu tümüyle
alacak hakkını devir alana geçer.
3.3 Türk Ticaret Kanunu
T.T.K. 'nda kıymetli evrakın devrine ilişkin hükümler 559 ve 561. Maddeleri arasında
düzenlenmiştir. Fakat fatura T.T.K. 'nda kıymetli evrak olarak kabul edilmediği için ciroya ait
hükümler faturaya uygulanmayacaktır. Bunun factoring işlemi açısından önemini, factoring
yapan firmaların faturadan doğan hakların temlikini, fatura üzerinde temlik cirosu ile
yapmaları durumunda T.T.K.'ndaki kıymetli evrakın devrine ilişkin hükümlerinin kapsamı
dışında kalınması, olarak özetleyebiliriz.
Factoring işlemlerinin önemli fonksiyonlarından biri de alacağın finansmanıdır. Factoring
işlemine konu olan alacağın fatura ile belgelenebilir nitelikte olması gerekir. Zaten "Factoring
Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’ te de bu durum açıkça
belirtilmiştir. Bu nedenle, T.T.K. nda değişiklik yapılarak faturanın da çek ve senet gibi
kıymetli evrak statüsüne sokulması gerekmektedir.
3.4 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
1985 yılında Katma Değer Vergisi uygulamasına geçilmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılan
Gider Vergileri Kanunu 'nda dahilde alınan gider ver ileri İstihsal Vergisi ve Hizmet Vergileri
olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyordu. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Hizmet
Vergileri gurubuna girmekte idi. Gider Vergileri Kanunu KDV Kanunu BSMV' ne ilişkin

hükümleri ile yürürlükten kaldırılırken dokunulmamıştır. Banka ve Sigorta İşlemleri KDV
Kanunu'nun 17. Maddesine göre KDV'den muaf tutulmuştur.
BSMV 'nin konusu banka ve sigorta şirketlerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 'na
göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yaptıkları bütün
işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne ad altında olursa olsun nakden veya hesaben
aldıkları paralardır. Verginin matrahı ise nakden veya hesaben alınan bu paraların tutarıdır.
Gider Vergileri Kanunu, ikrazat işleriyle uğraşanlar ile banka işlem ve hizmetlerinden
herhangi birini sürekli olarak yapanların bu yasanın uygulanması ile banker sayılacağını
öngörmektedir. Factoring şirketleri ise "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname gereği ikrazatçılar ile aynı kapsama alınmıştır. Bundan dolayı factoring şirketleri
de BSMV kapsamına girmektedir. Factoring şirketlerinin tahsil ettikleri finansman faizi ve
factoring komisyonu üzerinden BSMV tahakkuk ettirmeleri gerekmektedir.
BSMV' nin oranı 1.1.1996 tarihinden itibaren % 5 dir. Bir ay içinde yapılan işlemlere ilişkin
BSMV 'si en geç ertesi ayın 15. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilerek
ödenmek zorundadır.
3.5 Katma Değer Vergisi
KDV Kanunu 'nun 17/4-e Maddesine göre BSMV kapsamına giren işlemler Katma Değer
Vergisinden istisnadır. Bu anlamda factoring işlemleri de KDV'ne tabi değildir. Maliye
Bakanlığı' da bu görüş doğrultusundadır. Bakanlığın bu konu ile ilgili olarak verdiği
O3.05.1991 tarih ve 31842 No lu muktezada şöyle denmektedir,
" Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28. Maddesinin 2. fıkrasında;
Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne
nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (.....) da banka muameleleri
vergisine tabidir." denilmekte, son fıkrasında ise, 2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleri ile
uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak
yapanların da banker sayılacağı belirtilmektedir.
Anılan hükümlere göre, banka muamelelerinden herhangi birini teşkil eden kredi verme
işlemi nedeniyle banker sayılacağından,
1- Şirketinizle satıcı arasında yapılan sözleşme gereğince satıcının istediği anda
kullanabileceği ön ödemeler için genellikle fatura bedelinin %70-90'ı oranında verilen kredi
dolayısıyla alınan faiz veya ıskonto bedelinin,
2- Kredibilite araştırması, üstlendiği risk, alacak hesaplarının tutulması ve tahsilatı gibi
hizmetler karşılığı satıcının temlik etmiş olduğu alacaklar üzerinden alınan komisyon, ücret
ve benzerlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekir."
3.6 Damga Vergisi
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1. Maddesinde "Bu kanuna ekli I sayılı Tabloda yazılı
kağıtlar damga vergisine tabidir" denilmektedir.
Yine aynı Kanunun 4. Maddesinde de kağıtların içeriğinin belirlenmesinde "Bir kağıdın tabi
olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi
bulunur." hükmüne yer verilmektedir. Bu hükümler gereği Kanuna ekli I sayılı Tabloda yer
alan temlik nameler %0,6 damga vergisine tabidir.
Factoring işleminde satıcılar, faturaların bir suretini factor' e ciro ederek, alacak haklarını rücu
edilmeksizin devretmektedirler. Bu şekilde faturaların factor' e yazılı bir devir beyanı ile
devredilmesi, temlik name olarak kabul edilebilecek bir akiti gündeme getirmektedir.
Dolayısıyla, factoring işlemlerinde damga vergisi mükellefiyeti doğmaktadır. Factor 'e

devredilen faturalarda yer alan tutarlar, damga vergisinin matrahını oluşturmaktadır. Bu
matrah üzerinden % 0,6 oranında damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.
3.7 Kambiyo Mevzuatı
Bakanlar Kurulu'nun Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Kararının 8.
Maddesinin (a) fıkrasına "Ticari amaçla ihraç edilen malların bedelinin bu kararda öngörülen
özel haller ile Bakanlıkça uygun görülen mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç,
fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek
bankalara veya özel finans kurumlarına, Türk parası olması halinde tevsiki, döviz ise satılması
zorunludur. Ancak, söz konusu ihracat dövizlerinin en az % 70'inin fiili ihraç tarihinden
itibaren 90 gün içerisinde getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması halinde
bakiye % 30 una tekabül eden kısmı üzerinde ihracatçı serbestçe tasarruf edebilir
denilmektedir.
Yine aynı Kararın (b) fıkrasında factoring işlemlerinde ihracat hesaplarının kapatılmasına
ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceği kaydedilmiştir.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının T.P.K.K.H. 32 sayılı Karara İliş- kin 91-32/5 No lu
Tebliği 'nin 21. Maddesinde "Alacak haklarının satın alınması suretiyle ticari riskin factor
kuruluşlarınca üstlenilmesi halinde, ihracat bedelinin üstlenilen risk oranında yurda
getirilmesinden bu kuruluşlar sorumludur." denilmektedir.
Bu çerçevede, ihracata ilişkin alacaklarını bir factoring firmasına devreden ihracatçıların
kambiyo hesabı kapama yükümlülükleri de ortadan kalkmaktadır.

İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI
Mehmet CAN
*
SMMM
Giriş: Son yıllarda Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatında yapılan değişiklikler birçok
meslektaşımız tarafından yadırganmaktadır. Bunun nedenleri çok değişiktir. Kurumun içine
düştüğü mali bunalım sonucu değişik uygulamalar getirilmektedir. Getirilen yeni
uygulamalarla mükellefin dava açma yetkisi dahi elinden alınmaktadır. Bu yazımızda, son
zamanlarda, Kurum işlemlerine karşı idari yargının verdiği yeni kararları belirtmeye
çalışacağız.
1- DÖNEM BORDROLARININ GEÇ VERİLMESİ VEYA VERİLMEMESİ:
Bilindiği gibi 506 sayılı S.S.K. 79 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları işverenlerin
Kurum 'a karşı yapmakla mükellef oldukları yükümlülükleri belirtmektedir. Kanun koyucu 79
uncu maddenin birinci fıkrasında;
"İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar
toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikte
belirlenen prim belgelerini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve
bu belgelerin muhteviyatını doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarını Kurumca istenilmesi
halinde ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu önceden Kuruma
bildirmekle yükümlüdür."
79 uncu maddenin ikinci fıkrasında ise;
"İşveren sigortalıların adını, soyadını, sigorta sicil numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren
örneği Yönetmelikte belirlenen bir belgeyi işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde her
işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, işçiler tarafından görülebilecek bir yere asmaya mecburdur.
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler hakkında 140 ıncı madde hükümleri
uygulanır."
Kanun koyucu bir fıkra ile işverenlerin Yasa karşısındaki yükümlülüklerini bir kez daha
hatırlatmakta ve işverenlerden bu yükümlülükleri yerine getirmelerini istemektedir. Fıkrada
adı geçen "Prim Belgeleri"nin neler olduğu ise Yönetmeliğe bırakılmaktadır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin konu ile ilgili 16 ncı maddesinde Aylık Sigorta Prim
Bildirgesinden bahsetmektedir.
16 ncı maddenin başlığı “ Prim Belgeleri ve Bordroların İşyerine Asılması” şeklinde olduğu
halde bordrolar Yönetmeliğin 17nci maddesinde yer almaktadır.
Bence bu husus Kanun tekniğine aykırı olarak düzenlenmiş, ancak başlık bir anlamda 16 ve
17nci maddeleri de kapsamaktadır.
Okurlarımızın sürekli olarak idari para cezaları ile ilgili yeni uygulamanın hangi düzeyde
olduğu sorulmaktadır.
İstanbul Odası yayını olan “Mali Çözüm Dergisi” yayın politikası olarak metin kanunun
anlamını, konu ile ilgili mevcutsa Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ mevcutsa bunların yorumunu,
ayrıca idarenin konuya bakış açısını belirleyen Genelgelerinde yorumunu vererek nihai kararı
okuyucunun vermesini amaçlamaktayız
*
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DÖNEM BORDROLARI İLE İLGİLİ YARGI KARARI:
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefetten Soymukçuoğlu Apartmanı Yönetim
Kurulu Başkanlığının idari para cezası ile cezalandırılmasına dair İzmir S.S.K. Sigorta
Müdürlüğünce verilen 12.12.1995 gün ve 361002 sayılı karara karşı yapılan itirazın reddine
ilişkin Karşıyaka 1.inci Sulh Ceza Mahkemesinin 23.3.1996 gün ve 1996/9-29 sayılı kararın
içeriğine göre; "idari para cezasına konu dönemlere ait bildirgelerden doğan prim borçlarının
süresi içinde Kurum' a ödenmiş olduğunun anlaşılması karşısında aylık sigorta prim
bildirgelerinin Kurum 'a verilmiş olduğunun kabulü gerektiği cihetle itirazın kabulü,yerine
reddine karar ittihazında isabet görülmediğinden bahisle CMUK un 345 inci maddesi
gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli
13.9. 1996 gün ve YE/93289 sayılı Tebliğ namesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi
kılınmakla incelendiği,
Dosya içeriğinin tetkikinden, SSK İzmir Sigorta Müdürlüğü tarafından Soymukçuoğlu
Apartmanı Yönetim Kurulu Başkanlığına 1993 yılı 6-12, 1994 yılı 1-12, 1996 yılı I-9 aylarına
ait sigorta primleri bildirgelerinin. 1993 ve 1994 yılı tüm, 1995 yılı ilk iki dönemine ait dört
aylık sigorta primleri bordrolarının yasal süresi içinde verilmemiş olduklarından bahisle
toplanı 256.014.000.-TL idari para cezası verildiği,
Söz konusu Apartman Yönetim Kurulu yapmış olduğu itirazda ise, aylık sigorta prim
bildirgeleri ile dönem bordrolarının bankaya birlikte bırakıldığını ileri sürerek itiraz
etmişlerdir.
Yargıtay 11 nci Ceza Dairesi Başkanlığı kararına mehaz olarak; (506 sayılı SSK Prim
Belgeleri) başlığını taşıyan 79 uncu maddenin birinci fıkrası işverenlere, diğer yükümlülükleri
yanında bir ay içinde çalıştırıldıkları sigortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan
kazançlar toplamı ile ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren örneği
Yönetmelikte belirlenen prim belgelerini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kurum
'a verme görevi yüklendiği, üçüncü fıkrasında da görev ve zorunluluğu yerine getirmeyen
işverenler hakkında aynı Yasanın 140 ıncı maddesinin uygulanmasının öngörüldüğü, 140 ıncı
maddenin (c) bendi "79 uncu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen prim belgelerini yasal
süresi içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil için ayrı ayrı aylık asgari ücretin iki katı
tutarında idari para cezası verilir" hükmünü içeriği, prim belgesini yasal süre içinde
vermemekle oluşan ve biçimsel nitelik arz eden bu suçun ve cezasının, primin ödenmiş
olmasından dolayı kalmayacağı, prim belgesinin verilmemesinin konusunu 506/79 madde,
ödenmesinin ise SOG/80 inci maddelerinin konusu olduğu, bunların birbirinden ayrı iki yasal
yükümlülük olduğu, bu iki hususu bu şekilde ayırdıktan sonra Kurumun işlevini yerine
getirmedeki önemi ve belge ve bilgi düzenindeki yeri ve fonksiyonu dikkate alındığında; prim
borçlarının süresi içinde ödenmesinin aylık bildirgelerinde Kuruma verildiğinin bir karinesi
olmayacağı,
Konu ile ilgili Yüksek Adalet Bakanlığının 28.2.1996 gün ve 4761 sayılı Yazılı emrinde,
ulaşılan bu sonuca uygun olarak aylık sigorta primlerini süresinde bankaya yatırılmış
olmasının aylık prim belgesinin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı
görüşü savunularak Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesinin 22.11.1994 gün ve 1994/80 sayılı
Kararının bozulması istenilmiş ve bu isteği yerinde gören Dairemiz adı geçen Mahkemenin
kararını 8.3.1996 gün ve 1996/186-128 sayılı ilamı bozulmuştur.
Öte yandan, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesi Aylık
Sigorta Primleri Bildirgesine ilişkin olup, Dönem Bordroları ile bir hüküm getirmediği, 140
ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin aylık sigorta prim belgelerinin süresi içinde
Kuruma verilmemesinin yaptırımını gösterdiği, aynı fıkranın (d) bendinin ise ikinci cümledeki
işyeri kayıtlarının ihtara rağmen verilmemesi halinin yaptırımını öngördüğü sözü edilen

maddelerin açıklanan fıkra ve bentlerinin anlam ve kapsamı ile Ceza Hukukunun ilkeleri
dikkate alınarak birlikte değerlendirilmeleri sonucunda Yönetmelikte getirilen bir yükümlülük
olarak dönem bordrolarının Kuruma verilmemesinin (c) ve (d) bentleri kapsamları içinde
düşünülmesinin mümkün olmadığı, buna rağmen muterize dönem bordroların verilmemiş
olmasından dolayı idari para cezası uygulanmasının Kanuna aykırı olduğu görülmüş ise de
yazılı emrin kapsamı karşısında bu konu inceleme dışı tutularak Adalet Bakanlığının dikkatini
çekme yönünden Yasaya aykırılığa değinilmekle yetinilmiştir."
II- MADDİ HATALARLA İLGİLİ YARGI KARARLARI:
Ankara 12 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 1997/47 Müt. (S.S.K. Çankaya Sigorta
Müdürlüğünden itiraz ile ilgili evraklar celp ve tetkik edildiğinde itirazın süresinde olduğu
anlaşılmış, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda; muterizin 1996 Temmuz ayına ait ek
bildirgeyi 13.9.1996 tarihinde bildirdiğinden bahisle idari para cezası tahakkuk ettirilmiş ise
de; SSK Genel Müdürlüğünün 21.2.1994 tarih ve 16/74 Ek Sayılı Genelgesi" takdim-tehir ve
küsurat hatası gibi art niyet uyandırmayan hesap hatalarının düzeltilmesi amacı ile verilen ek
prim belgeleri için yasal verilme süresinin geçirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın idari para
cezası uygulanmayacaktır") hükmünün mevcut olduğu göz önüne alındığında; muterizin
itirazı usul ve Yasalara uygun olduğu anlaşılmış, itiraz yerinde görülerek kabulüne karar
vermek gerekmiştir.
Bu itibarla;
1- Muterizin yerinde görülen itirazının kabulüne,
2- İdari Para Cezasının kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
Tosya sulh Ceza Mahkemesinin 30.10.1997 tarih ve 1997/155 D. İş Sayılı Kararı:
"İşveren Tosya Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, 15.1.997-14.2.1997
dönemine ilişkin ek bildirge ile 15.4.1997-15.5.1997 dönemine ait ek bildirge ve 1997/1
dönem bordrosunu geç verilmesi nedeni ile Kastamonu Sigorta Müdürlüğü ek bildirimlerin
süresi içinde yapılmadığını gerekçe göstererek 138.915.000.-TL idari para cezası tahakkuk
ettirmiştir.
Davacı Halk Eğitim Merkezi ise göstergelerin sık sık değişikliğe uğradığını bu nedenle
bildirimlerde asgari ücretin altına düşmeler olduğunu, değişikliğin öğrenilmesini müteakip
hemen gerekli bildirimlerin yapıldığını, bu uygulamadan dolayı Kurumun hiçbir maddi kayba
uğramadığını belirterek Kurum İşleminin iptalini talep etmiştir.
Mahkeme kararına mehaz olarak; "Her ne kadar bildirimler geç yapılsa bile davacı bu
Kurumun bu eyleminin Kurumu zarara uğratmak gibi bir kastının olmadığı, esasen ek
bildirimin Kurumca çıkarılan 16/74 ek sayılı Genelgede belirtilen maddi hata Kavramı içinde
bulunduğu, bu nedenle kurumca tebliğ edilen idari para cezasının kaldırılması" gerektiğini
belirtmiş bulunmaktadır.
Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesinin 30.9.1997 tarihli ve 1997/11·1 U.İş Sayılı Kararı:
"İşveren; Ocak-Şubat 1997 aylarına ait işçileri için aylık sigorta prim bildirgelerini 26.2.1997
ve 26.3.1997 tarihinde Kuruma verildiği, bildirgelerin eksik verilmiş olduğu fark edilince de
13.5.1997 tarihinde ek bildirgeler verilerek eksikliğin giderildiği, verilen ek bildirgelerde
gerek sigortalı gerekse prim ödeme gün sayısında bir değişiklik olmadığı, ayrıca prim

oranlarında hiçbir değişiklik olmadığı, sadece eksikliğin giderilmesi amacı ile ek bildirimde
bulunulduğu, işverenin ek bildirimde bulunurken Kurumu yanıltma gibi art niyet uyandıran
bir kastının olmadığı sadece ek- sikliği gidermek için ek bildirge verdiğinin tespit edildiğini
"belirterek Kurumca verilen idari para cezasının kaldırılmasına karar vermiştir.
Azdavay Sulh Ceza Mahkemesinin 5.9.1997 tarih ve 4G sayılı Kararı:
"1997 Mart ayı için süresi içinde gerekli bildirimin yapıldığı, bu arada brüt asgari ücretle
artış nedeni ile Kurum' a ek bildirimde bulunulduğu, bu işlemi müteakip Kurumca tarafına
idari para cezası tahakkuk ettirildiği,
Davacının Yasal süresi içinde gerekli itirazda bulunduğu, 506 sayılı Yasanın 79 uncu maddesi
gereğince sigorta prim bildirgelerinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kurum' a
verilmesi gerektiği, bu Yasal yükümlülük üzerine işverenin süresi içinde, gerekli bildirimde
bulunduğu,
1997 Mart ayından geçerli olacak asgari bildirimin 31.3.1997 tarihindeki katsayı artışı kararı
aldığı, artış kararı ile idarenin kararının değiştirme kararının geç ilan edilmesinden mükellefin
sorumlu olmadığı, idarenin mükellefe ek süre vermemesi Hukuk Devleti ilkesi ile
bağdaşmayacağı" gerekçesi ile Kurum kararını kaldırmış bulunmaktadır.
Bu kararlar içtihat niteliğinde olmakla birlikte bağlayıcı tarafı bulunmamaktadır. İdari para
cezalarına karşı yapılacak ilk itiraz 7 gün içinde Kurum ünitesine, Kurum ünitesi kararına
karşı açılacak dava ise gene 7 günlük süre içinde yetkili sulh ceza mahkemesinde açılması
gerekmektedir. Sulh Ceza Mahkemesi kararları mükellefler için kesin karar hükmündedir.
Kararı ancak hakim veya yetkili savcı Yargıtay'a itiraz ile getirebilir. Mükellef sadece karar
tashihi için Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü nezrinde itiraz
edebilir. Makama yapılan itirazlardan ise sonuç alınmamaktadır.
İdari para cezasına muhatap olan okuyucularımın itiraz dilekçelerinde söz konusu kararları
mehaz olarak göstermeleri halinde mahkemece re'sen dikkate alınacağını ümit etmekteyim.

BİLGİSAYARIN KUŞ BAKIŞI GÖRÜNÜMÜ
-IYrd. Doç. Dr. Bülent AYYILDIZ
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İng. İşletme
GİRİŞ
Günümüz dünyasında teknolojik değişimler çok hızlı bir biçimde yaşanmaktadır. Böyle bir
dünyada bilgisayarlar, her yaşta, her düzeyde ve çok farklı ihtiyaçlara sahip insanların
yaşamlarında çok önemli, hatta yaşamsal bir rol oynamaktadırlar. Bu teknolojik değişimler
dünyasında, donanını ve yazılını teknolojisindeki büyük gelişmeler, bilgisayarlarla ilgili
kişileri bile zaman zaman şaşırtmaktadır. Bilgisayarlar ile ilgili temel unsurları, her kesimden
insan için daha sade ve anlaşılır bir biçimde ortaya koymak amacıyla, bilgisayarlara kuş
bakışı bir bakış sunan bu kapsamlı çalışma yapılmıştır.
BİLGİSAYARLARIN FONKSİYONLARI
Bilgisayar, ilkel çağlardan günümüze insanoğlunun veri işlem amacıyla geliştirdiği en etkin
ve en hızlı araçtır. Günümüz bilgisayarları aşağıda sıralanan 4 temel fonksiyona sahiptirler:
- Giriş-çıkış fonksiyonu,
- Aritmetik işlem fonksiyonu,
- Mantıksal işlem fonksiyonu,
- Depolama ve erişim fonksiyonu
Giriş fonksiyonu; bilgisayara her türlü komut, program ve veri girişini kapsar. Çıkış
fonksiyonu ise; bilgisayardan insana, her türlü program ve veri çıkışı ile daha sonra
kullanılmak üzere manyetik ve optik ortamlarda depolanan her türlü veri ve program çıkışını
kapsar.
Aritmetik işlem fonksiyonu; toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemleri
kapsar.
Mantıksal işlem fonksiyonu ise; bir değerin diğerine eşit olup olmadığı, bir değerin diğer
değerden büyük olup olmadığı ve bir değerin diğer değerden küçük olup olmadığı şeklindeki,
iki değerin birbiri ile karşılaştırılması işlemlerini kapsar.
Depolama fonksiyonu; verilerin veya bilgilerin ve programların daha sonra kullanılmak
üzere manyetik ve optik ortamlarda saklanılmasını kapsar. Erişim fonksiyonu ise; daha önce
depolanan veri veya bilgilere ve programlara hızlı bir şekilde ulaşılmasını kapsar. Depolama
ve erişim fonksiyonunun, bilgisayarların işletmelerde vazgeçilmez bir araç haline gelmesinde
en önemli rolü oynadığı söylenebilir.
BİLGİSAYARIN TANIMI
Bilgisayar, veri işlem faaliyetlerinde veri veya bilgiyi kabul eden, işleyen, depolayan ve
depolanan veri veya bilgilere erişilmesini sağlayan elektronik bir araçtır. Bilgisayarın gücü
iki temel kaynağa dayanır. Bunlar; donanım ve yazılımdır. Bilgisayarın gücünü belirleyen
donanım ve yazılım kaynakları ile bu kaynakların alt birimleri veya bileşenleri Şekil 1'de
verilmiştir.

DONANIM (HARDWARE)
Bilgisayar sisteminin gözle görülebilen, elle tutulabilen tüm fiziksel birimlerine genel olarak
donanım adı verilir. Donanım birimleri mekanik, manyetik veya elektronik elemanlardır. Bir
bilgisayar sisteminin donanım birimleri; giriş birimleri, çıkış birimleri, merkezi işlem birimi
ve çevre bellek birimleri olmak üzere dört grupta toplanabilir.
GİRİŞ BİRİMLERİ (INPUT UNITS)
Bilgisayar sistemine her türlü komut, program ve veri girişinde kullanılan tüm araçlar giriş
araçları olarak sınıflandırılabilir. Klavye (keyboard), fare (mouse), disk sürücü (disk drive),
tarayıcı (scanner), mikrofon (microphone), optik okuyucu (optical reader), çubuk-kod
okuyucu (bar-code reader), sayısal tablet ( digital tablet) dokunmatik ekran (touch screen), ses
tanıyıcı sistemler( voice recognation systems), modem ve giriş işlemlerinde kullanılan diğer
araçlara giriş birimleri adı verilir.

ÇIKIŞ BİRİMLERİ ( OUTPUT UNITS)
Bilginin bir bilgisayar sisteminden insana, insanın okuyabileceği formda sunulması veya
bilginin gelecekte kullanılmak üzere manyetik ve optik ortamlarda saklanması şeklindeki

çıkış işlemlerini gerçekleştiren tüm araçlara
Çıkış birimleri adı verilir. Ekran veya monitör (screen / monitor), yazıcı(printer), çizici
(plotter), hoparlör(speaker),
Disk sürücü, modem ve çıkış işlemlerinde kullanılan diğer araçlara çıkış birimleri adı verilir.
MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ (CENTRAL PROCESSING UNIT - CPU)
Tüm bilgisayar sistemleri, beyin olarak işlev gören merkezi işlem birimine sahiptirler.
Merkezi işlem birimi, bilgisayar sistemine program talimatlarının çalışmasını ve verilerin
işlenmesini kontrol eder. Merkezi işlem birimi, kontrol birimi (control unit), aritmetik –
mantık işlem birimi(arithmetic –logic unit) ve ana iç bellek (primary storage-main memory)
adı verilen temel birimlerden oluşur.
KONTROL BİRİMİ (CONTROL UNIT)
Merkezi işlem biriminin bir alt birimi olan kontrol birimi, merkezi işlem biriminde
gerçekleşen tüm işlemleri kontrol ederken, bilgisayar sistemine ait tüm diğer araçların
fonksiyonlarını koordine eder.
- ARİTMETİK-MANTIK İŞLEM BİRİMİ (ARITHMET1C- LOGlC UNIT)
Bilgisayar sistemindeki tüm aritmetik işlemler bu alt birim tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca
A=B, A>B veya A<B şeklindeki iki değerin karşılaştırılması şeklindeki mantık işlemleri de
aritmetik-mantık işlem birimi tarafından gerçekleştirilir.
- ANA VEYA İÇ BELLEK (PRIMARY STORAGE-MAIN MEMORY)
Bilgisayarın çalışması sırasında, girişi yapılan veriler, çalışan programlar ve aritmetik ve
mantık işlemlerinin sonuçları ana veya iç bellekte tutulur. Ana veya iç bellek ROM ve RAM
adı verilen iki tür bellekten oluşur.
- ROM (READ-ONLY MEMORY)
Sadece okunabilir bellek olarak isimlendirebileceğimiz ROM bellekte yer alan sınırlı
kapsamlı talimatlar bilgisayar sisteminin çalışmasını başlatıp, işletim sisteminin yüklenmesini
sağlar. ROM bellek, normal giriş yöntemleri ile silinmesi veya değiştirilmesi mümkün
olmayan ve sadece okunabilen talimatlardan oluşur. Bu talimatlar aynı zamanda, bilgisayar
sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını belirleyen testlerin de gerçekleştirilmesi amacıyla
kullanılır. Son olarak da, ROM bellekteki talimatlar, insan ile bilgisayar sisteminin kaynakları
arasında bir ara birim görevi gören işletim sisteminin yüklenip, çalıştırılmasını sağlar.
- RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)
Bilgisayarın merkezi işlem biriminde yer alan bir dizi mikro çip RAM adı verilen ve hem
okunup-hem yazılabilen bellek olarak niteleyebileceğimiz bellek alanını oluşturur. Bilgisayara
girişi yapılan ve gerçekleştirilen aritmetik ve mantık işlemleri sonucu elde edilen veriler ile
çalıştırılan programlar RAM bellekte yer alırlar. RAM bellekte yer alan veriler ve programlar
bilgisayar kapatıldığında veya elektrik enerjisi kesildiğinde yok olurlar. Bilgisayar bellek
kapasitesinin ölçü birimine byte adı verilir. Byte, bilgisayar belleğinde bir karakterin
depolanabilmesi için gerekli olan bellek büyüklüğüdür. 1024 byte bir kilobyte 'a eşittir. 1024
kilobyte ise 1 mega byte' a eşittir. 1024 mega byte ise 1 giga byte 'a eşittir. Günümüz mikro
bilgisayarlarının RAM bellek kapasitesi genellikle 4 ile 32 mega byte arasındadır.

MEVZUATTAN HABERLER

Mevzuat
Komisyonu
28/Ocak/1998 - Sayı: 23239
Kanun
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Kanun No: 4325 Kabul Tarihi: 21.1.1998
Kanunun amacı olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde vergi
teşvikleri uygulamak ve yatırımlara bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle
yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmaktır.
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası:
Bu Kanunun yürürlük tarihi ile 31.12.2000 tarihi arasında Olağanüstü Hal Bölgesi
kapsamında sayılan illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
illerdeki iş yerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla,
münhasıran bu işyerlerinden elde ettikleri kazançları işe başlama tarihinden itibaren yatırım
dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi :
31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan
illerde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni işe başlayan gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu illerdeki işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin 31.10. 199? tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son 4 aylık
sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu
işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin, ücretlerinden kesilen ve beyan edilerek tahakkuk
ettirilen gelir ve damga vergileri, beyanname verme süresini izleyen ikinci yılın aynı
döneminde ödenir.
İşlemlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası :
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere,
Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlarla ilgili
aşağıda belirtilen işlemler, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta
muameleleri vergisi, emlak vergisi ve harçlar ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa
göre alınan vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.
Sigorta Primi İşveren Payları :
31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere, Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü
maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren
hissesi hazinece karşılanır.
Kalkınmada öncelikli Yörelerde, organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek üzere en az 10
kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere, Hazineye ait
arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"İlk defa işe başlayan mükellefler ile götürülük şartlarını haiz olanlardan kendi isteği ile
götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için, işe veya gerçek usulde vergilendirilmeye
başlanılan ve izleyen yılda hayat standardı esası uygulanmaz."
Resmi Gazete 06/Şubat/1998 - Sayı: 23250
Sayfa : 26
Tebliğler
Gelir Vergisi Genel Tebliği :
Seri No: 19
Gelir Vergisi Kanununda 3946 sayılı Kanunla Yapılan değişikliklerle, 1.1.1997 tarihinden
itibaren elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5,7,12 ve 14 numaralı bentlerinde
yazılı bulunan menkul sermaye iratlarının, belli bir tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile
beyan edilmesi mecburiyeti getirilmiştir.
Geçici 39 uncu maddenin 5 numaralı bendi ile de yıllık beyanname ile beyanı gereken söz
konusu gelirlerin, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde indirim oranının uygulanması
suretiyle bulunacak kısmı, 31. 12. 1999 tarihine kadar vergiden istisna edilmiştir.
Resmi Gazete 06/Şubat/1998 - Sayı: 23250
Sayfa : 32
Maliye Bakanlığından :
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 262
Öncelikle sermaye şirketlerinin ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, motorlu taşıt
alan ve satanlar, gayrimenkul alan ve satanlar, lehine ipotek tesisi edilenler ile bina inşa
ettiren gerçek ve tüzel kişiler tarafından söz konusu işlemler yapılmadan önce vergi numarası
alınması ve bu işlemlerde kullanılması gerekli görüşülmüştür.
Resmi Gazete 27/Şubat/1998 - Sayı: 23271
Sayfa : 50
Maliye Bakanlığından ;
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerce imzalanması Hakkında Genel Tebliğ Sıra No: 5
Özel Kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birlikler, herhangi bir
had ile sınırlı olmaksızın, beyannamelerini 4 no.lu tebliğ çerçevesinde meslek mensuplarına
imzalatma zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.

Resmi Gazete 03/Mart/1998 - Sayı: 23275
Sayfa : 43
Tebliğler
Maliye Bakanlığından :
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No : 66
Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 8 ve Geçici 9 uncu maddelerindeki konut istisnası
uygulaması 31 Aralık 1997 tarihinde sona erdiğinden
- Net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri,
- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2 ye
kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
1 Ocak 1998 tarihinden itibaren Katma Değer Vergisine tabi olacaktır. Konut yapı
kooperatiflerinin üçer aylık vergilendirme dönemine tabi
olmaları uygun görülmüştür.
Net alanı I50 m2'ye kadar olan konut teslimlerine katma değer vergi- si oranı % I olarak
uygulanacaktır. 150 m2'yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı (% 15) uygulaması
devam edecektir.
Resmi Gazete 06/Mart/1998 - Sayı: 23278
Sayfa : 8
Maliye Bakanlığından :
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No : 210
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet
esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir. Söz konusu vatandaşlarımızın Türkiye'de elde
ettiği gelirin sadece:
- Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar paylarından,
- Değer artış kazançları veya arızi kazançlardan,
- Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından ibaret olması halinde, gelir
toplanmayacak ve beyanname verilmeyecektir.
Resmi Gazete 24/Mart/1998 - Sayı: 23296
Sayfa : 4
Maliye Bakanlığından :
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu

Genel Tebliği
Sıra No: 24
Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik
Raporlarının beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali
müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.
Resmi Gazete 04/Nisan/1998 - Sayı: 23307
Sayfa : 26
Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas
Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafîk Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No: 4358
Kabul Tarihi : 2.4.1998
Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzelkişiler Maliye Bakanlığınca
belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve
tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge hesap ve
kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar. Belirlenecek işlemlere
muhatap veya taraf olan kişiler, vergi kimlik numaraları olmadığı takdirde, işlemlerin
tamamlanmasından önce vergi kimlik numarası almak zorundadırlar.
Vergi kimlik numarasına ilişkin eksikliklerin giderilmesi için süre tespit etmeye, belge ve
işlem türleri itibariyle uygulamanın başlangıç tarihlerini belirlemeye ve bu Kanunun
uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Resmi Gazete 15/Nisan/1998 - Sayı: 23314
Sayfa : 23
Maliye Bakanlığından :
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 67
Diplomatik istisna kapsamında satış yapabilecek satıcılar için izin belgesi alınması şartı
kaldırılmıştır.
Bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin tamamı
diplomatik istisna kapsamında satış yapabileceklerdir.
Resmi Gazete l5/Nisan/1998 - Sayı: 23314
Sayfa : 41
Maliye Bakanlığından :
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 265
"Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim vermek mecburiyetinde
olanlara

a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler için Yıllık Faaliyet Bildirimi (Form A)
b) Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin
Bildirim (Form B)
c) Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan
Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim (Form C)
düzenleme mecburiyeti getirilmiştir.
Süz konusu bildirim formları, Gelir Vergisi mükellefleri tarafından, Mart ayı Katma Değer
Vergisi Beyannamesi ile birlikte 25 Nisan 1998 günü akşamına kadar, Kurumlar Vergisi
mükellefleri tarafından, Nisan ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte 25 Mayıs
1998 günü akşamına kadar,
Katma Değer Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir. (Form B) ile
ilgili olarak bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı KDV hariç 1.000.000.000.- (Bir milyar)
TL olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 2.000.000.000.- (İki milyar) TL 'na
yükseltilmiştir.
Not: 15.05.1998 tarihli iç yazı ile yukarıdaki süreler bir ay uzatılmıştır. (Gelir Vergisi
Mükellefleri için 25 Mayıs 1998, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için ise 25 Haziran 1998)
Resmi Gazete 16/Nisan 1998 - Sayı: 23315
Sayfa : 8
03/04/1998 Tarihli ve 98/10884 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR
22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı kararnamenin eki karara ekli 1 sayılı listenin 1'inci
sırasının sonuna "leblebi" ifadesi eklenmiştir.
II sayılı listenin (A) bölümünün 5'inci sırasında "yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar"
kapsamında sayılan "zeytinyağı" II sayılı liste kapsamından çıkarılarak 1 sayılı listenin 4'üncü
sırasının sonuna eklenmiştir.
Resmi Gazete 28/Nisan/1998 - Sayı: 23326
Sayfa : 13
Maliye Bakanlığından :
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Sıra No: 8

7 sıra no.lu Genel Tebliğ ile ek mali tabloların düzenlenmesine ilişkin tutarlar yeniden
belirlenmişti. Buna göre, aktif toplamı 300 milyar veya net satışlar toplamı 750 milyar lirayı
aşan mükelleflerin temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da düzenlemeleri
gerekmekteydi.
Mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu eklemeleri yeterli
bulunmuştur.
Resmi Gazete 09/Mayıs/1998 - Sayı: 23337
Sayfa : 12
Tebliğler
Maliye Bakanlığından :

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 33
30.04.1998 tarih ve 23328 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 32 Seri No.lu Damga Vergisi
Kanunu Genel Tebliği ile 16 Seri No.lu Tebliğde yer alan listeye ilave yapılmak suretiyle,
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Tabi diğer Mükellefler, Kollektif ve Adi Komandit
Şirketler ile Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gerçek Kişiler, damga vergisini pul
yapıştırmak yerine makbuz karşılığı ödeyebilme izni verilen kurum ve kuruluşlar arasına
alınmışlardır. Bu mükellefler için uygulama 1/5/1998 tarihinden itibaren başlamıştır.
Ancak damga vergisini makbuz karşılığı ödeyebilme uygulaması 32 Seri No.lu Tebliğ ile
kapsama yeni alınan mükellefler için bağlayıcı nitelikte bulunmamaktadır.
Damga Vergisini makbuz karşılığı ödeyebilme usulü kapsamına yeni alınanlardan sadece uygulamadan
yararlanmak isteyen mükellefler, süre sınırı olmaksızın ve fiilen yararlanmaya başlamadan önce damga vergisi
defterlerini notere tasdik ve bağlı bulundukları vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyetlerini tesis
ettireceklerdir.

ESKİ BİR TAPINAK YAZITI
"Gürültü-patırtının ortasında sükunetle dolaş; sessizliğin içinde huzur bulunduğunu
unutma. Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış. Sana bir
kötülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık unutmak olsun. Bağışla ve unut. Ama
kimseye teslim olma. İçten ol; telaşsız, kısa ve açık seçik konuş. Başkalarına da kulak
ver. Aptal ve cahil oldukları zaman bile dinle onları; çünkü, dünyada herkesin bir öyküsü
vardır.
Yalnız planlarının değil, başarılarının da tadını çıkarmaya çalış. İşinle ne kadar küçük
olursa olsun ilgilen; hayattaki dayanağın odur. Seveceğin bir iş seçersen yaşamında bir an
bile çalışmış ve yorulmuş olmazsın. İşini öyle seveceksin ki, başarıların bedenini ve
yüreğini güçlendirirken verdiklerinle de yepyeni hayaller başlatmış olacaksın.
Olduğun gibi görün ve göründüğün gibi ol. Sevmediğin zaman sever gibi yapma.
Çevrene önerilerde bulun ama hükmetme. İnsanları yargılarsan onları sevmeye zamanın
kalmaz. Ve unutma ki, insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri, sonsuz uzunlukta bir
kumsaldaki tek bir kum taneciğin- den daha fazla değildir.
Aşka burun kırma sakın; o çöl ortasında yeni yeşil bahçedir. O bahçeye layık bir bahçıvan
olmak için her bitkinin sürekli bakıma ihtiyacı olduğunu unutma.
Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir
ömür boyu sürer. Bazı idealler o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olman bile zafer
sayılır. Bu dünyada bırakacağın en büyük miras dürüstlüktür.
Yılların geçmesine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe.
Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme.
Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü
dünya, karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir. Ara
sıra isyana yönelecek olsan da hatırla ki, evreni yargılamak imkansızdır. Onun için
kavgalarını sürdürürken bile kendi kendinle barış içinde ol.
Hatırlar mısın doğduğun zamanları: Sen ağlarken herkes sevinçle gülüşüyordu. Öyle bir
ömür geçir ki, herkes ağlasın öldüğünde, sen mutlulukla gülümse. Sabırlı, sevecen,
erdemli ol. Önünde sonunda bütün servetin sensin. Görmeye çalış ki, bütün pisliğine ve
kalleşliğine rağmen dünya yine de insanoğlunun biricik güzel mekanıdır.
(Xsentus İ.Ö. 9. yy)

ODAMIZDAN HABERLER

"Her şeyin en güzeli kadınlara"
Lokalimizde artan bir ilgi ile süren dönem içinde yapabildiğimiz ve yıl boyu sürmesini
düşündüğümüz söyleşilerimizin sonuncusuna, Prof. Dr. Şirin Tekeli ve sinema sanatçısı Hale
Soygazi katıldı. 7 Mart'ta, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediğimiz toplantıya yüze
yakın ve çoğunluğu kadın üyemiz katıldı. Katılımcıların ellerinde karanfilleriyle izledikleri
söyleşide, Prof. Dr. Şirin Tekeli "Türkiye'nin ihtiyacı, erkeği ile birlikte çalışma ortamı içinde
olan kadındır. Özellikle politika ortamının buna çok ihtiyacı vardır" dedi. Sinema sanatçısı
Hale Soygazi ise, Tekeli' ye gönderme yaparak, "Her alanda yanyana olabilmeyi bilmeliyiz.
Politikadan bilim ve sanata kadar, kadınların geliştirici ve ilerlettirici özellikleri
unutulmamalıdır" dedi. Diğer söyleşilerde olduğu gibi, sonuncu toplantımızda da katılımcılar,
konuklara sorular sordular.
Serpil ZORBOZAN
Üretimde, paylaşımda yaşamın her alanında birlikte eşit ve özgür olunmalı. Ancak, insan
haklarının olmadığı yerde kadın haklarından söz edemeyiz. Önce insan hakları, sonra elbette
kadın hakları. Zira kadınların mücadelesi sınıf mücadelesiyle birlikte başlamıştır. 1857 yılı 8
Mart Amerika' da 40.000 tekstil işçisi kadın düşük ücrete ve günde 12 saat çalıştırılmaya karşı
grev yaparlar. Grev kanla bastırılır. 200'ün üzerinde kadın öldürülür. 190R yılı R Mart'ında ise
yine Amerika'da tekstil işçisi kadınlar, ölen kadınları anmak ve mücadelenin devamı için grev
yaparlar. Grev yine kanla bastırılır. Sonuç: 129 kadın yaşamını yitirir. 1910 yılında ise 2.
Enternasyonalde Clara Zetkin' in önerisiyle 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak
kabul edilir. Bence, her kadın biraz feminist olabilmeli, kadın kimliğinin farkında olabilmeli,
üzerindeki ayrımcı baskının farkında olabilmeli, insan hakları ve demokrasi mücadelesinde
yerini almalı.

Şirin TEKELİ

Bir tek gün mücadele etmek yeter mi? Hayır. 365 gün mücadeleyi sürdürmek gerekir.
Kadınların hayatın pek çok yerinde karşılaştığı ayrımcılık var. Sağlık sorunu eğitim sorunu
var. Kadınların siyasete katılma konusunda 1970'lerin verileri ile yazmış olduğum bir kitap,
doçentlik tezi vardı. Bugün bu veriler hala geçerli. Dünyada yirmi yılda hayli değişiklikler
kaldı. Kadınlar çalışma hayatına katıldı. Fakat siyasi iktidardan pay alma konusunda eksik
kaldı. Kadınlar siyasetten dışlandı. Ancak, İskandinav ülkelerinde farklı oldu. İngiltere'de bile
kadınların mücadelesi 1866 yılında başlamıştı. Buna rağmen bu ülkedeki kadınlara, yüzyılın
başında ancak seçme hakkı verildi. Türkiye'de 1934 yılında % 4.5 oranında olan kadın
parlamenter sayısı bu dönem % 1'e düştü. İsveç, Noveç, Danimarka, Hollanda
parlamentolarında oran % 40 oldu. İsveç'te oran % 40'ın altına düşünce karşı çıktılar ve eğer
oran düşerse ayrı parti kurarız dediler. Şu anda İsveç % 40.4 Norveç % 39.5 kadın katılımlı
parlamentoya sahip. İngiltere'de 1997 yılında yapılan seçimlerde İşçi Partisine % 30 kota
uygulandı. Buna rağmen parlamenter oranı da kadın % 20'de kaldı. Mozambik'te kadınların
katılım oranı % 25, Uganda % 17. Buna karşılık bizde ise % 2.4, Mısır % 2.2, Lübnan % 2.3.
Dünyadaki böyle bir tabloda Türkiye'de oran çok düşük. Buna karşın, Türkiye'de çalışan ve
meslek sahibi olan kadın çok yüksek olabiliyor. Örneğin; tıp, avukat, mali müşavirlik,
gazetecilik, üniversitelerde hayli yüksek oranlarda karşılaşabiliyoruz. Ancak, politikada
durum farklı. Kadınlar önce çalışacaklar, evine bakacaklar, vakit kalırsa politika yapacaklar.
Politikada kurallar kadını dışlıyor. Akşam saatlerinde yapılan toplantılar. İçkili toplantılar. Bu
durumda politika kadınlar için 4. vardiya oluyor. Siyasi parti yöneticileri kadınları partiyi
destekleyici, oy toplayıcı, gelir sağlayıcı, kermes düzenleyici olarak görüyor ve öyle
kullanıyorlar. Oysa iş yönetim kadrolarına gelince partili erkekler, kadınları dışlıyorlar.
Parlamenter sistemler kadınların temsili için daha elverişlidir. Partilerde kota ideal bir çözüm
değil. Kota razı olunan bir çözüm. Kota geçici olduğu bilindiği için razı olunan bir durum.

Kota sadece kadınlar için değil. ABD'de siyahlar için de uygulanabiliyor. Bu oran artık % 50
olduğunda zaten artık kota kalmaz eşitlik sağlanmıştır. Ama politik engeller çok olduğunda
kota uygulanmasına razı oluyoruz.
KADER 'in kampanyası başlıyor. Adı, "Mutfak tamam, sıra mecliste". Hedef ilk seçimde 55
kadın milletvekili. Partilerde kadın üye sayısı artmalı, kadınları politikaya girmeye ikna
etmeliyiz. Politika bu haliyle kadınları cezbetmiyor. Çünkü, erkek egemen politika.
Başlangıçta bizde kadın erkek toplantı yapalım dedik ama hiç bir zaman konuşma sırası bize
gelmedi. Bizde ayrı toplanmaya başladık. Kadınlar politikada çoğaldıkça erkek egemen
politika değişecektir.

HALE SOYGAZİ
Feminizmle `80 sonrası tanıştım, 12 Eylül'den sonra paramparça edilmiş toplumsal yaşamda
yeni pırıltılar oluşmaya başladı. Feminist hareket Atatürkçü laik antifeodal olarak gelişti. Yeni
Atatürkçü modern kadın tipi veya sınıf bilincinin farkında olan emekçi kadınlar kendisini
aktif siyasetin içinde buldu. İkinci tip kadınlar, 12 Eylül'den sonra kendini feminist kadın
tipinde buldu. Diğer bir tip, radikal İslamcı kadın tipi. Feminist hareket hiç kuşkusuz dünyada
bir devrim yarattı. Davranış ve düşünce alanında, erkek egemen toplum hala revaçta. Tarihte
tüm maddi manevi değerlerin yarısını, üretmiş olan kadının, paylaşımının nasıl olacağı
konusunda hiç fikri alınmıyor. Türkiye'de dünyada kadının yeri dediğimizde bir hareket söz
konusu ve bu süreçte yerini neden almasın. Dünyada şovenizm, kan, savaş alabildiğine yoğun
politika erkek dili. Bu dille, bu ilişkilerle savaş durdurulabilir mi? Kendi gövdesine sahip
çıkamayanların ülkesinde savaş, kin asla yok olmaz.
Bayan öğretmenleri, emekçi kadın militanla, podyumda ay yıldızlı mankenle, Amerikan
kültürünü reddeden İslamcı kadını birleştiren incecik ama çok güçlü bir çizgi olduğunu
düşünüyorum. Sevginin, şefkatin, hoşgörünün dili kadıncadır. Günlük ilişkilerden politik
sorunlara kadar şiddetin dışlanmasını sağlamak, kadın öncülüğünde yapılacak şeylerdir.
Bugün de hem dünyada, hem Türkiye'de insanların umududur.
Bu anlamıyla feminizm moda değildir. Yenilik değildir. Dünkü olay değildir. Bir kaç kadının
can sıkıntısı değildir. Yaşanan, yaşanmış, ırzına geçilmiş, mutsuz edilen, gövdesine
yabancılaştırılan, şiddete uğratılan milyonlarca kadının can acısıdır: Hem bugünün hem
yarının insanca var olma şansıdır.

