21. YÜZYILA GİRERKEN YAKLAŞAN TÜRMOB
SEÇİMLERİ
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
21. yüzyıla girerken ülkemizi üç önemli seçim bekliyor; milletvekili seçimleri, yerel
yönetimler seçimleri ve TÜRMOB seçimleri.
Bu dönem seçilecekler hem ülkemizi, hem de mesleğimizi yeni bir yüzyıla taşıyacaklar. Bu
nedenle yapılacak seçimler, bizim için bir yurttaş olmanın yanı sıra bir meslek mensubu
olarak da ayrı bir önem taşıyor.
Bugün ülkemiz maalesef siyasal ve ekonomik yönden birçok ülkenin gerisinde. Ümit
ediyorum ki bu seçimlerle aradaki açıklar kapatılır, dünyadaki hak ettiğimiz yeri de almış
oluruz.
İSMMMO SEÇİMLERİ
Bu aşamada hepimiz için özel önemi olan İSMMMO 'ya da değinmek isterim. Bildiğiniz gibi
30-31 Mayıs tarihlerinde Odamızın genel kurulunu yaptık. Genel kurula katılan ve bizlere
güven duyarak yola devam edin diyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Tüm enerjimizi, tüm birikimimizi sorunların çözümüne
yönelik harcayacağımızı biliyorsunuz.
Bu dönem;
. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında Mecidiyeköy Kültür. Merkezi'nde
(MKM), meslek içi eğitim seminerleri
. Kasım, Aralık; Ocak aylarında Oda eğitmenleri ile beş sektörde (tekstil, ticaret, dış ticaret,
turizm, inşaat) eğitim salonlarımızda muhasebe ve vergi uygulamaları seminerleri,
. Paneller, forumlar,
. 4. Muhasebe Denetimi Sempozyumu,
. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında önemli konukların katıldığı Levent
Söyleşileri,
İstanbul'un iki yakasında açılacak olan yerlerde, stajyerlerin ve yardımcı elemanların
eğitimine yönelik bilgisayarlı laboratuvarlarda meslek içi eğitim çalışmaları, yapılacak.
Danışma meclisimizle, ilçe temsilcilerimizle, komisyonlarımızla daha üretken bir dönem
yaşayacağımıza inanıyoruz.
Önümüzdeki günlerde Oda ' mız İnternet'te yerini alacaktır. Çağın en önemli gelişmelerinden
biri olan İnternet'ten herkesin yararlanması gerekmektedir. Tıpkı faxtan, bilgisayardan
yararlandığımız gibi...
Bu konudaki gelişmeleri önümüzdeki günlerde sizlere detaylı olarak duyuracağız.

Öte yandan az önce sözünü ettiğimiz üç önemli seçime ilişkin olarak da bakışımızı ortaya
koymanın yararlı olacağı kanısındayım.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
Milletvekilliğine aday olup ülkenin geleceğini biçimlendirmede birinci derecede söz sahibi
olacakların artık tarihi sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekiyor. Bu yaşamsal
sorumluluk anlamını, "kişisel çıkarda" değil, aşağıda iki ana başlık altında topladığımız
sorunlarda buluyor.
- Siyasal Sorunlar:
. Çeteler
. Güneydoğu sorunu
. Yargının bağımsızlığı
. Demokratikleşme
. Eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitsizliği
- Ekonomik Sorunlar:
. Kayıt dışı ekonomi . Enflasyon
. Milli gelirin dağılımındaki eşitsizlik
. Vergi reformunun eksikliklerinin tamamlanması
YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ
Yerel yönetimler demokrasinin en temel kaleleridir. Seçilen yöneticiler oy uğruna siyasi
partilerin piyonları olmamalıdır. Seçildikleri andan itibaren siyasi partilerin uzantısı olarak
değil, o yörenin yöneticileri olarak görev yapmalıdırlar. Yerel yönetime seçilecek olanlardan
aşağıdaki dört önemli sorununun çözümü bekleniliyor.
. İmarsız yapılanma ve yağmalama
. Çevre kirliliği
. Trafik
. Sosyal ve kültürel alt yapı

TÜRMOB SEÇİMLERİ
TÜRMOB' da bugüne kadar başarılı olarak görev yapan, emeği geçen tüm yöneticilere
teşekkür ediyoruz.
TÜRMOB' a aday olacakların aşağıdaki sorunları mutlaka çözeceklerine inanarak aday
olmalarını diliyorum.
Artık zaman kaybedecek lüksümüz yok, kavga etmeye ise hiç vaktimiz yok. Göreve gelecek
arkadaşlar şunu iyi bilsinler ki, arkalarında dinamik olan 45 bin kişilik bir camia var.
Bu güzel örgütle her şey başarılır.
Bu dönem mutlaka çözülmesi gereken konulara gelirsek... Bir kaç maddede
sıralayabileceğimiz bu konularda yol alabilmemiz için yapılması gerekenler bellidir.

. 21. yüzyılda mesleğimiz muhasebe denetimi mesleği olacaktır.
Bunun için:
. Mevcut SM' ler SMMM' e dönüşmeli
. Lisans düzeyinde mezun olmayan mesleğe girememeli.
. Tüm meslek mensupları zorunlu eğitime tabi tutulmalı.
. Angaryalar kaldırılmalıdır.
Yıllık KDV ve Muhtasar, ABC formları, Bilanço dipnotları teke indirilerek, bilgisayar çıktılı
olarak kabul edilmeli.
. 4 No' lu tebliğ hukuka uygun hale getirilmelidir.
Sorumluluk; 4 No' lu Tebliğ 'in mükerrer 227. Maddede anıldığı şekliyle sınırlı uygunluk
denetimi olarak değiştirilmelidir. Ayrıca sınırlı uygunluk denetimi ile ilgili TÜRMOB genel
kurulunca kabul edilen mesleki kararın yayımlanması sağlanmalı.
. Stajyerler zorunlu eğitime tabi tutulmalıdır.
Tüm stajyerler zorunlu eğitime tabi tutulmalı. Ayrıca yeni staj yönetmeliğinde belirtilen,
stajyerlerin vergiden muaf olması ve SSK primlerinin düşürülmesi sağlanmalı.
. Sınav sorunları azaltılmalıdır.
. Sınav tarihleri çok önceden planlanarak duyurulmalı.
. Sınav sonuçları en geç 2 ay içerisinde sonuçlandırılmalı.
. Muhasebe dışında sınavlar test biçiminde olmalı.
. Yeni mesleki kararlar alınmalıdır.
"Büro Standartları" mesleki kararı alınmalı, ayrıca daha önce kabul edilen mesleki kararlar
gözden geçirilerek, mesleki kararların uygulanması sağlanmalı.
. Alternatif meslek yasası hazırlanmalıdır.
Tüm Odaların görüşü alınarak "alternatif meslek yasası" hazırlanmalı, seçim dönemi
değerlendirilerek "alternatif meslek yasası"nın yasallaşması sağlanmalı.
21. yüzyılda çağı yakalamış saygın ve onurlu bir Muhasebe Denetimi Mesleği olması
dileğiyle..

GELİR UNSURLARININ BEYANINA
İLİŞKİN SON YAPILANMA
Dr. Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni
1) GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANNAME VERİLMEYEN HALLER
29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 22.07.1998 gün ve 4369
sayılı Kanun, bir çok vergi ve harç kanunlarında değişiklik yapmıştır. Değişikliklerin önemli
bir kısmı da 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun muhtelif maddelerinde yapılmıştır. Bu
makalemizde sadece gelirin toplanmasına ve beyanname verilmeyen hallere ilişkin
değişikliklerin ve doğuracağı uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılacaktır.
2) GELİRİN TOPLANMASI:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun l. maddesinde; Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı
içinde elde ettiği tasarruf veya harcamasına kaynak teşkil eden her türlü kazanç ve iratların
safi tutarı olarak tanımlanmıştır. 4369 sayılı Yasanın 24. maddesi ile değiştirilerek yapılan bu
tanım ancak 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bizim, gelirin toplanmasına ilişkin
anlatım ve uygulamalar 1998 yılı gelirlerine ilişkin olacağından değişikliklerin 1998 yılı
gelirlerini ilgilendirenlere daha geniş yer verilecektir. Maddenin 1998 yılı gelirlerini
ilgilendiren yönü, yeni gelir tanımı şöyle- dir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde
elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bu tanımın hemen akabinde yani 2. maddede
gelire giren kazanç ve iratların 7 ayrı unsurdan oluştuğu belirtilmiştir.
Bu unsurlar:
a- Ticari kazançlar
b- Zirai kazançlar
c- Ücretler
d- Serbest meslek kazançları
e- Gayrimenkul sermaye iratları
f- Menkul sermaye iratları
g- Sair kazanç ve iratlar 1998 yılı gelirini oluşturacak unsurlar bunlardır. Oysa yasanın l.
maddesindeki değişiklik paralelinde 2. Maddede değişiklikler yapılmıştır. 1.1.1999 tarihinden
itibaren hüküm ifade eden bu değişikliğe göre gelir unsuru sayılan "sair kazanç ve iratlar"
kaldırılmış yerine "kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratlar" olarak
değiştirilmiştir.
İşte yasanın 2. Maddesinde açıklanan 7 kazanç unsurunun bir veya bir kaçından oluşan
gelir elde eden gerçek kişilerin normal koşullarda bu gelirlerini bir arada toplayıp tek bir
beyanname ile bildirmek durumundalar. Bırakınız bir gerçek kişinin gelirlerini, (1998 yılı
gelirleri için de uygulanmıyacaktır) Gelir Vergisi Kanunu'nun yürürlükten kaldırılan 87 ve 93.
Maddeleri ile, birer gerçek kişi olan çocuk ve eşin (özellikle kendisinin) sahip oldukları
kişisel gelirleri bile (bazı istisnai haller dışında) ihtiyari toplama ve beyan ile aile reisi beyan
müessesesi madde hükümleri gereğince tek bir beyannamede toplanır ve toplam esas alınarak
vergilendirilmekteydi.
Halihazırda yani 1998 yılı gelirlerini ilgilendirecek olan gelirin toplanması maddesi
GVK' nun 85. Maddesidir. 4369 sayılı yasanın 44. Maddesi değiştirilen ve 1998 yılı
gelirlerine de uygulanmak. üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren hüküm gereği madde başlığı

"Gelirin toplanması ve beyan" olarak değiştirilmiştir. Maddede, mükelleflerin ikinci maddede
yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda
(Gelir Vergisi Kanununda) aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna
göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyanname toplanması zorunludur.
"Tacirlere çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden
kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler" denilmektedir. Görülüyor ki,
aksine hüküm olmadığı müddetçe, 7 kazanç unsurundan bir veya bir kaçına sahip olan bir
gerçek kişi, bu kazanç unsurlarını yıllık beyannamede toplamak ve beyan etmek zorundadır.
Öyle ki tacir, çiftçi ve serbest meslek erbabı faaliyetleri ile ilgili olarak kazanç temin etmemiş
olsalar bile beyanname verme mecburiyetinden kurtulamamaktalar. Yapılan bu anlatım genel
ilkeleri içermektedir. 85. Maddenin l. fıkrasında beyanname verilmeyecek hallere işaret eden
bir ifade "bu kanunda aksine hüküm olmadıkça" yer almaktadır. İşte bu ifadeyi somutlaştıran
durumlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun beyanname verilmeyen haller başlığını taşıyan 86.
maddesidir.
3) BEYANNAME VERİLMEYEN HALLER
4369 sayılı yasanın 45. Maddesi ile değiştirilen ve 1998 yılı gelirleri- ne de uygulanmak üzere
yasanın yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren GVK' nun 86. Madde hükmü ile hangi
hallerde beyanname verilmeyeceği bir başka ifadeyle yıllık gelirin maddede belirtilen
unsurlardan ve saptanan limitlerin altında kalması halinde beyanname verilemiyeceğine
açıklık getirmiştir. Maddedeki ifadelerin mefhumu hilafından (aksi anlamından) gelir
belirtilen unsurlardan da olsa, saptanan limitleri aşması halinde beyan edilecektir. Bu
durumda, beyanname vermeme olayı, beyanname vermenin istisnai bir durumudur.
86. maddede yıllık beyanname verilmeyecek haller şöyle sıralanmıştır.
1- Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir (yabancı memleketlerde elde edilenler hariç) sadece:
-

Tek iş verenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden,

-

Birden fazla işverenden alınan, tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve yıllık gayrisafi tutarları
toplamı 103. maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını
aşmayan ücretlerden;

(Bu miktar 2.000.000.000 + 5.000.000.000 = 7.000.000.000 : 2 = 3.500.000.000 TL olmakla
birlikte 1998 yılı ücretleri için 2.500.000.000 TL'dir)
-

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları topla- mı 103. Maddede
yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamını yarısını aşmayan menkul sermaye
iratlarından ve vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar paylarından (limit 1998 yılı
geliri için 2.5 milyar, 1999 için 3.5 milyardır)

-

Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlardan - Kazanç ve iratların istisna hadleri
içinde kalan kısımlarından Bu sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından ibaret
ise, dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece;

-

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar paylarından,

-

Diğer kazanç ve iratlardan

- Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından ibaret ise,
Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de I ve 2 numaralı bentlerde belirtilen
gelirler beyannameye ithal edilmez, denilmektedir.
Bu maddede iki önemli yenilik getirilmiştir. Birincisi, her bentteki ge- lir unsuru, limiti aşıp
aşmaması bakımından tek başına dikkate alınacaktır. Yani hangi bentteki gelir 1998 yılı için
2.5 milyarı aşıyorsa bu gelir un- suru beyan edilecek ya da bir başka gelir unsuru nedeniyle
verilen yıllık beyannameye dahil edilecektir. Diğer bentlerde yer alan ancak saptanan
limitlerin altında kalan gelir unsurları ise hiç bir şekilde beyan edilmeyecektir.
İkincisi ise; ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle beyanname vermek durumunda
olanların, 86. Maddede sayılan ve saptanan limitlerin altında kalan gelir unsurlarını beyan
etmek mecburiyetinden kurtulmaktır. Yani 1998 yılı gelirleri dahil ticari ve zirai veya mesleki
kazancı dolayısıyla yıllık beyanname vermek durumunda olan tüccar, çiftçi ve serbest meslek
erbabının 86. Maddede sayılan ve saptanan limitlerin altında gelirleri varsa, ticari, zirai ve
mesleki kazancı için beyanname verecek diye bu diğer gelirlerini de beyan etmek zorunda
değildir. Bu konudaki en önemli yenilik de budur zaten. Çünkü eski uygulamada, ticari, zirai
ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler, 86. Maddede
sayılan ve beyanı gerekmeyen gelirlerini de beyannameleri- ne katıp toplam gelirlerini
oluşturup öyle vergilendirmek zorundaydılar. Oluşturulan toplam gelir, artan oranlı vergi
dilimleri nedeniyle daha yüksek oranda vergilendirilirdi. Tabiki çıkan vergiden, daha önce
tevkifata tabi gelir nedeniyle tevkif edilen vergiye hesaplanan vergiden düşülürdü. Sonuçta
vergi yükü artmaktaydı. (Bu konuya ilişkin olarak yazımızın sonuç bölümünde örnek
verilecektir.)
Maddenin en son şeklinin uygulamasına göre ise; gelirin toplanması için ticari, zirai ve
mesleki kazancı dolayısıyla (bu kazanç sahipleri, faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş
olsalar bile yıllık gelir vergisi beyan- namesi vermek zorundalar) beyanname verenlerin ile
beyanname verme- sini gerektiren bir geliri olmayan kişilerin, 1998 yılında GVK' nun 86.
Maddesinde tanımlanan gelirleri varsa ve bu gelirleri vermek zorunda oldukları
beyannamelere katmak ya da beyan etmek durumunda kalmaları için, bu gelir unsurlarının her
birinin ayrı ayrı 86. Maddede sözü edilen miktarı aşması gerekir. (Bu miktar 1999 yılı Mart
ayında verilecek I998 yılı gelirleri için 2.5 milyardır. Bu miktar geçici 54. Madde ile
belirlenmiştir.)
4) SONUÇ VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER:
İhtiyari toplama ve beyan ile aile reisi beyanı müessesesinin kaldırılarak, gelirin yasadaki
tanımına uygun bir şekilde kavranarak kişisel bazda vergilendirilmesine yönelik değişiklikler
son derece yerinde olmuştur. Eğer kadın veya çocuk birer kişi ise ve kişilik haklarına aile reisi
olan baba kadar sahipseler, bir şekilde sahip oldukları gelirlerinin de başka kişilerin gelirleri
ile birleştirilmeden kendi nam ve hesaplarına vergilendirilmesi gerekir. Bununla hem
birleştirme ile ortaya çıkan ortam oranlı yüksek vergi dilimlerinden kurtularak salt kendi
beyan edecekleri gelirin vergisini ödemiş olurlar, hem de şahsen vergi ödeme zevkine
kavuşmuş olurlar. Hiç kimseyi hiçbir yasal engelle hak ettiği ödevin yerine getirilmesini
önlememek gerekir. Küçük çocukların gelirleri velileri tarafından ayrı bir beyanname ile
bildirilecek. Çocuğun velisi yoksa vasisi veya kayyum bu beyan görevini yerine getirecek.

Diğer önemli husus ise; ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle beyanname vermek
zorunda olanların 86. Maddede belirtilen gelirleri elde etmeleri halinde, bundan böyle aynı
gelirleri elde eden ve hiç beyan- name vermeyen kişilerle eşit tutulmasıdır. Bu da oldukça
mantıklı ve adil bir yeniliktir. Zira, maddenin değişmeden öncekî hali ile; ticari, zirai ve
mesleki kazanç sahipleri bu kazançları nedeniyle beyanname verirken, 86. maddede sayılan
gelir unsurlarından bir ya da bir kaçına da sahip ol- maları halinde saptanan limit miktarına
bakılmaksızın bu gelirlerini de beyannamelerine katmak durumundaydılar.
Maddenin yeni hali ile bu mecburiyet net bir şekilde ortadan kaldırılmış ve ticari, zirai ve
mesleki kazançları dolayısıyla da beyanname verenlerin 86. Maddede sayılan gelir unsurlarına
da sahip olmaları halinde ancak maddenin her bendinde sayılan gelir unsurunun saptanan
limiti aşarsa beyan edilecek limiti aşmayan gelir unsuru beyan edilmeyecektir.
Örnekler;
1- Bay (A), sahip olduğu ticari işletmesinden 1998 yılında 5.000.000.000 TL ticari
kazanç elde etmiştir. Ayrıca aynı yıl içerisinde enflasyondan arındırılmış ve tevkifata tabi
tutulmuş 2.300.000.000 TL menkul sermaye iradı ile bir tek işyerinden aldığı 6.000.000.000
TL brüt ücreti vardır.
Beyan durumu: 1999 yılının Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda
olan Bay (A), beyannamesinde sadece ticari kazan- cı olan 5 milyarı beyan edecektir. Menkul
sermaye iradı 1998 yılı için saptanan 2.5 milyarın altında kaldığı için beyan edilmeyecek.
Ücret de bir işyerinden alındığı için limitine bakılmaksızın beyan dışı kalacaktır.
2- Bayan (M), bir güzellik salonu çalıştırmakta ve bu faaliyeti sonu- cunda zarar etmiştir.
Bunun yanı sıra iki işyerinden toplam 3.000.000.000 TL ücret ve 2.000.000.000 TL tutarında
vergisi tevkif edilmiş kira geliri elde etmiştir.
Beyan durumu: Bayan (M) ticari kazancı nedeniyle (zarar etse bile) yıllık beyanname vermek
zorundadır. 'Vermiş olacağı bu beyannameye ücretlerini bildirmek zorunda ( 1998 için
saptanan 2.5 milyarı geçtiği için) ancak 2 milyarlık menkul sermaye iradını bildirmeyecektir.
Beyan edilecek ücret toplamı üzerinden hesaplanan vergiden, işverenlerce daha önce tevkif
edilen vergiler indirilecektir.
3- Bayan (C) bir doktor olup, 1998 yılı faaliyetinden 3 milyar lira serbest meslek kazancı
elde etmiştir. Bunun yanı sıra iki ayrı işyerinden top- lam 5 milyar ücret ve banka da bulunan
mevduatından enflasyondan arındırılmış 2 milyar lira faiz geliri vardır.
Beyan durumu: Bayan (C) 1999 yılı Martında vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinde
beyan etmek durumunda olduğu 3 milyarlık serbest meslek kazancının yanı sıra, 2.5 milyarı
aşması nedeniyle iki işyerinden aldığı toplam 5 milyar ücreti de beyan edecektir. 2 milyarlık
faiz geliri limitin altında kaldığından beyan edilmeyecektir. Beyan üzerine hesaplanacak
vergiden, ücret üzerinden tevkif edilen vergi mahsup edilecektir.
4- Bay (D) nin 1998 yılında 200 milyon konut kirası geliri, bir işverenden 5 milyar ücret
geliri, 2 milyar vergisi tevkif edilmiş işyeri kirası, vergi alacağı dahil 2.250.000.000 kar payı,
vergisi tevkif edilmiş 3 milyar zirai kazancı (bilanço veya işletme hesabı esasına göre
vergilendirilmeyen zirai kazanç) vardır.
Beyan durumu: Bay (D) hiç beyanname vermeyecektir. Çünkü konut kirası 240 milyonluk
istisna haddinin altındadır. Ücret sadece bir işyerin- den alınmaktadır. İşyeri kirası stopaja tabi
tutulmuş ve 2.5 milyarlık limi- tin altındadır. Kar payı, vergi alacağı dahil toplamı yine
saptanan 2.5 mil- yar limitinin altındadır. Zirai kazancı ise gerçek usulde
vergilendirilmemiştir.

5- Bu örneğimiz, yazımızın 3. bölümünde sözü edilen, ticari, zirai ve mesleki kazanç
sahiplerinin 86. Maddede belirtilen ve saptanan haddin (1998 için 2.5 milyar) altında kalan
gelirin bildirme mecburiyetinden kurtulmakla sağlanan parasal yararı göstermektedir.
100.000.000 TL serbest meslek kazancı olan bir doktorun, bankadaki döviz tevdiyat
hesabından da 1.000.000.000 TL karşılığı faiz geliri elde etmiştir. (Döviz tevdiyat hesabından
tevkif edilen vergi de 120.000.000 TL olsun) Doktorun faiz gelirini beyana zorlayan eski
madde ile bu gelirini bildirim dışı bırakan yeni madde şekline göre durumu şöyle olacaktır:
Matrah
Toplam Vergi Yük.

Hesaplanan Vergi

Eski Hüküm 1.100.000.000
172.500.000
Yeni Hüküm
100.000.000
(25.000.000+120.000.000)
=145.000.000
(172.500.000-145.000.000)
sağlanan yarar
=27.500.000
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
2. 4369 sayılı Kanun

292.500.000
25.000.000

Mah. Ed.Vergi Ödenmesi gereken

120.000.000
---

172.500.000
25.000.000

4369 SAYILI KANUNLA
MESLEKİ KURULUŞLARA GETİRİLEN
VERGİ MAHREMİYETİ SORUMLULUĞU
Seyit Ahmet BAŞ
Hesap Uzmanı
I-GİRİŞ:
Alışık olduğumuz kanunun çıkarılması prosedürüne göre uzunca sayılabilecek bir süre
kamuoyu gündemini işgal eden, hakkında çokça tartış- ma ve spekülasyon yapılan ve nihayet
22.7.1998 tarihinde kabul edilerek yasalaşan 4369(1) sayılı Kanun ile vergi kanunlarında
esaslı bir takım değişiklikler yapılmıştır. Kanun'un bazı hükümleri yayımı, bazı hükümleri
31.12. 1998, bazı hükümleri de 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Vergi
Kanunlarında yapılan değişikliklerden ziyade, yürürlük maddesinin (Kanun'un 86. maddesi)
anlaşılması daha zordur ve ileride tartışmalara sebebiyet verebilecek mahiyettedir.
Elbette yeni bir vergi kanununun, amacı en başta devletin ihtiyacı olan geliri düzenli
olarak sağlamak olmakla birlikte, gelir dağılımı açısından kişiler ve gelir unsurları açısından
tarafsız olmalı, daha doğru bir deyişle gelirin adil dağılımına katkı sağlamak, ekonomide yol
açtığı verimsizlik minimum seviyede kalınalı ve ekonomik ajanlar açısından da rekabet eşitsizliğine yol açmamalıdır. Söz konusu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususu
tartışmadan ziyade uygulama sonucunda ortaya çıkacaktır. Diğer bir deyişle zaman
gösterecektir. Ancak şu da bir gerçektir ki; "Toplanan vergiler dar gelirli kesimlere, eğitim,
sağlık, altyapı harcamaları olarak aktarılacağı yerde kamu finansmanı darboğazı nedeniyle
gittikçe artan ölçülerde faiz ödemelerine ayrılır hale gelmiş", ayrıca "gelinen noktada mevcut
kamu finansman politikalarının sürdürülebilirliği kalmamış ve köklü bir vergi reformu
kaçınılmaz hale gelmiş" (2) olduğundan söz konusu değişiklikler yapılmıştır.
Yazımızda diğer değişikliklere değinilmeden sadece 3568 sayılı Kanun' la kurulan birlik
ve meslek odalarına getirilen vergi mahremiyeti sorumluluğu eIe alınmıştır.
(1) 4369 sayılı Kanun 29.7.1998 3'arih ve 23417 Mük. sayılı R.G.de yayımlanmıştır.
(2) 4369 sayılı Kanun genel gerekçesi

II-VERGİ MAHREMİYETİ VE İSTİSNALARI
Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasında, görevleri icabı mükellef veya mükellefle
ilgili kimselerin ticari şahsi ve diğer her nevi sırlarını öğrenme durumunda olanların, bu sırları
ifşa edemeyecekleri, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamayacakları hüküm altına
alınmıştır. VUK' nun bu hükmü vergi mahremiyeti ilkesi olarak tanımlanmaktadır.
Söz konusu fıkrada sayılan ve vergi mahremiyetine riayet etmesi gereken kimseler şunlardır:
- Vergi muameleleri ve incelemeleriyle uğraşan memurlar,
- Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar,
- Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler,
- Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler

V.U.K.'nun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre, vergi mahremiyeti kapsamında bulunan
kimselerin görevlerinden ayrılması durumunda da bu yasak devam etmektedir.
Kanun'un yine aynı maddesiyle bahsedilen vergi mahremiyeti ilkesine bazı istisnalar
öngörülmüştür. Bunlar genel hatları itibariyle, vergilerin ilanı, vergi levhası asılması, belge
düzenine uymayan veya kaçakçılık fi- ili nedeniyle vergi veya kesilen cezası kesinleşenlerin
basın ve TRT yoluyla açıklanması(3) sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
kullananların mesleki kuruluşlara bildirilmesidir.
4369 sayılı Kanunun l. maddesiyle VUK' nun 5. maddesine eklenen 4. fıkra ile, yukarıda
sayılan vergi mahremiyeti istisnalarına yenileri eklenmiştir. Buna göre;
- "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi
geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca, yetki
verilmesi durumunda mahalli teşkilatı ta- rafından açıklanabilecektir."
- "Kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve
belgeler verilebilecektir."
- "Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi
inceleme raporuyla tespit olunanlar, kanunla kurul- muş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı
Kanun'la kurulan birlik ve meslek odalarına (TÜRMOB, SMMM ve YMM Odaları)
bildirilebilecektir.
III- MESLEK ODALARI İLE MUHASEBECİ VE MÜŞAVİR ODALARININ
SORUMLULUĞU:
VUK' nun S.maddesine 3418 sayılı Kanunla eklenen fıkra ite, sahte veya yanıltıcı belge
düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, sadece, mesleki
kuruluşlarına bildirilmesi öngörülmüş iken, 4369 sayılı Kanunla mesleki kuruluşların yanında
3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına da bildirilmesine imkan sağlanmıştır.
Açıklama yöntemi konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış olup, bilgilerin
açıklanmasıyla ilgili usııllerin belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
Yapılan bu düzenleme vergi mahremiyetinin bir başka istisnasını ifade etmektedir. Bu
düzenleme ile serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali
müşavirlerin müşterileriyle sözleşme imzalanması, muhasebe kayıtlarının tutulması, rapor ve
mali tabloların düzenlenmesi, denetim, karşıt inceleme ve tasdik gibi işlemleri sırasında
mükellefler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, müteselsil sorumluluğu bulunan mesleklerini
daha sağlıklı olarak yürütebilmeleri ve ayrıca vergi denetim ve güvenliğine daha fazla katkıda
bulunabilmeleri amaçlanmaktadır. (4)
Vergi mahremiyetine uymamanın müeyyidesi VUK' nun 362. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre, Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu
mahremiyeti ihlal edenler hakkında Türk Ceza Kanunun' nun 198. maddesinde yazılı cezanın
2 katı hükmü olunacaktır. TCK' nun 198. maddesinde ise, 3 aya kadar hapis ve 50 liraya kadar
ağır para cezası öngörülmüştür. (5) Ancak VUK' nun söz konusu maddesinde "bu cezanın 2
aydan az olamayacağı" hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, söz konusu 362. maddenin 2.fıkrasına göre, vergi mahremiyetini ihlal
suçları tekerrür edenler bir daha devlet hizmetinde kullanılmayacaklardır.

V-SONUÇ:
4369 sayılı Kanunla VUK' nun S.maddesine eklenen 4.fıkra ile söz konusu maddede
düzenlenmiş bulunan vergi mahremiyeti ilkesine yeni ve önemli istisnalar getirilmiştir.
Yapılan bu düzenlemeyle hem kamuoyunun vergi konusunda bilgilendirilmesi hem de
kamuoyu denetimi yoluyla mükelleflerin ödevlerini tam ve zamanında yapmalarının
sağlanması amaçlanmaktadır. Maliye Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmek, vergi bilincini
oluşturmak ve kamuoyu denetiminden yararlanarak mükelleflerin ödevlerini zamanında
yapmalarını sağlamak amacıyla her türlü basın, yayın ve iletişim araç ve teknolojilerini
kullanabilecektir. Eski düzenlemede yer alan "basın ve TRT yoluyla açıklama" yöntemi
kaldırılmış olup, açıklama ile ilgili usulleri tespit etme konusunda Maliye Bakanlığına yetki
verilmiştir.
Diğer taraftan, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya
kullandığı vergi inceleme raporuyla tespit olunanların kendi bağlı bulundukları mesleki
teşekküllerin yanı sıra, 3568 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası ve Yeminli Mali Müşavirler Odasına da bildirilmesi imkanının tanınmasıyla,
mükelleflerin muhasebe kayıtlarının tutulması, mali tablo ve raporlarının hazırlanması;
denetim, karşıt inceleme ve tasdik işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Ancak "yetki, sorumluluğu da beraberinde getirir" ilkesinin bir tezahürü olarak, kendilerine
bilgi verilen tüm meslek mensupları, odaları ve birlikleri de vergi mahremiyeti kapsamına
alınmıştır. Bu durumda kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar elde ettikleri bilgileri
(mükellef veya mükellefle ilgili kimselerin ticari, şahsi ve diğer her nevi sırlarını) ifşa
edemeyecekleri gibi, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamayacaklardır.
(3) ÖZBALCI Yılmaz, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları 5h.828 Ankara 1995

MALİ MİLAD TAKVİMİ VE ENVANTER (STOK) BİLDİRİMİ
Emsal ÖZCAN
Çapa Vergi Dairesi Müdürü
A- GİRİŞ
Bilindiği üzere, vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle ilgili 4369 sayılı Kanun TBMM'de
kabul edilerek 29 Temmuz 1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi Gazete' de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1984 yılından bu yana vergi kanunlarında yapılan
değişikliklerden en önemlisi olup, reform niteliği taşımaktadır. Yazımızın konusu, 193 sayılı
Gelir Vergisi ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan
değişiklikler kamuoyunda "Miladi Takvim" ve "Envanter Bildirimi"olarak adlandırılan
hususlarla ilgili açıklamalara yer verilecektir.
B - MALİ MİLAD TAKVİMİ
a) 4369 sayılı Kanunun 54. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 47. Madde
hükmü eklenmiştir. Bu madde hükmüne göre;
Bu Kanun'un yayımlandığı tarih itibariyle sahip olunan ve mevcudiyeti Devlet tarafından
veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller ve diğer kanaat getirici vesikalarla ispat
edilen para ve alacak ile altın, döviz ve diğer mallardan karşılanan mal edinimleri ve
harcamalardan hareketle bu Kanunun 82. Maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre tarhiyat
yapılamayacağı gibi, bu unsurlar delil olarak kullanılmak suretiyle VUK' nun 30. Maddesinin
ikinci fıkrasının 7 numaralı bendine göre de geçmişe yönelik inceleme ve tarhiyat yapılamaz.
Bu maddede geçen kanaat getirici vesikalar tabiri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri
mali kurumlar, posta idaresi, noterler ile tapu, trafik gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt
ve belgeleri ile 213 sayılı VUK' nun ikinci kitap üçüncü kısmında yer alan belgeleri ifade
eder.
Mükelleflerin bu kayıtlarda yer almayan veya yukarıda sayılan vesikalarla kanıtlanamayan
nakit, para, mevduat sertifikası, döviz ve benzeri kıymetlerin 30.09.1998 tarihi itibariyle
asgari bir gün süreyle Türkiye'de kurulu mevduat kabulüne yetkili bankaların Türkiye'deki
şubelerinde bulundurduklarının temsili şartıyla bu kıymetlerden karşılanan mal edinimleri ve
harcamalar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Söz konusu kuruluşlar mükelleflerin
bu konudaki taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar.
Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir. İbareleri yer almaktadır,
Bu madde hükmünün konulması 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 1, 2, 80, 81 ve 82.
Maddelerinin değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 4369 sayılı Kanun'un, 1- 24.
Maddesiyle, 193 sayılı GVK' nun 1. Maddesi değiştirilmiş ve gerçek kişilerin tüm gelirleri
gelir vergisine tabi tutulmuş ve bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği, tasarruf ve
harcamasına kaynak teşkil eden her türlü kazanç ve iratların safi tutarı gelir kapsamına
alınmıştır.
2- 25. Maddesiyle 193 sayılı GVK' nun 2. Maddesinde değişiklik yapılarak maddede sayılan
yedi kazanç unsurlarından "sair kazanç ve İratlar" ibaresi kaldırılarak yerine "7. Kaynağı ne
olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratlar" ibaresi konarak gelir unsuru kavramına geniş bir
anlam getirilerek şimdiye kadar vergilendirilemeyen gelirler de vergilendirme kapsamına
alınmıştır.
3- 41. Maddesiyle, 193 sayılı GVK' nun 80. Maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek "Gelire
giren diğer kazanç ve iratlar" tarif edilmiştir. Bu madde hükmüne göre; bu kanunun 2.
Maddesinin 1-6 numaralı bendlerinde yazılı gelir unsurları ile (ticari kazançlar, zirai
kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkııl sermaye iratları, menkul sermaye

iratları ilişkilendirilemeyen gelirler, kaynağı ne olursa olsun "diğer kazanç ve irat" olarak
madde hükmüne göre vergilendirilecektir.
Madde hükmüne göre; Gelir vergisi konumunda yapılan değişikliklerle vergiden muaf esnaf
ve kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin kanunlarda belirlenen sınırları aşan
kısmı da diğer kazanç ve irat olarak değerlendirilecektir.
- Gelire giren diğer kazanç ve iratların el ele edildiği yılın tesbit edilememesi veya mükellef
tarafından ispat edilememesi halinde, harcamanın yapıldığı veya tasarrufun varlığının tesbit
edildiği yıldan bir önceki yılın geliri sayılarak vergilendirilecektir.
4- 42. Maddesiyle 193 sayılı GVK' nun 8. Maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek
"Vergilendirilmeyecek diğer kazanç ve iratlar" açıklanmıştır.
Bu madde hükmüne göre;
- Ferdi bir işletme sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafın- dan aynen devir
alınması,
- Bilanço esasına göre kazancı tesbit edilen ferdi bir işletmenin veya sermaye şirketinin aktif
ve pasifiyle devralan şirketin bilançosuna aynen geçilmesi,
- Kollektif şirketlerin şirket haline dönüşmesi,
- Veraset yoluyla veya ivazsız olarak meydana gelen intikaller,
- iktisap şekli ne otursa olsun, hisse senetleri ve portföyünün en az % 51'i Türkiye'de
kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan menkul kıymet yatırım fonlarının
katılım belgelerinin, iktisap tarihinden başlayarak bir yıldan fazla süre ile elde tutulduktan
sonra elden çıkarılma- sı, diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilmeyecektir.
5 - 43. Madde ile de, 193 sayılı GVK' nun 82. Maddesi hükmü başlığı ile birlikte
değiştirilerek, yeni hükme göre "Diğer kazanç ve iratların matrahı" nın nasıl belirleneceği
hususlarına yer verilmiştir.
Kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratların vergilendirilmesine ilişkin
yukarıda açıklanan hükümleri 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu nedenle
yukarıda açıklanan geçici madde hükmüyle mükelleflere 30 Eylül 1998 tarihine kadar kaynağı
ne olursa ol- sun elde .etmiş olukları her türlü kazanç ve iratlarını belgelendirdikleri takdirde
bu tarihten önceki dönemlere ilişkin kazançlarının bu kapsamda vergilendirilmeyeceği
öngörülmektedir.
Bu tarihe kadar kanunda öngörülen hükümleri yerine getirmemeleri halinde, mükellefler
hakkında VUK' nun 30. Maddesinin 7. Bendi hükmüne göre re'sen vergi tartı yapılacaktır.
Yani, maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleri yapılan incelemeler
sırasında, mükellefler her türlü harcama ve tasarrufların vergisi ödenmiş veya vergiye tabi
olmayan kazançlardan sağladıklarını kanıtlayamazlarsa, kanıtlanama- yan kısmı harcama ve
tasarrufun yapıldığı dönemde elde edilme vergisi ödenmemiş kazanç olarak
vergilendirilecektir.
Bu bakımdan, tüm mükelleflerin 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle kayıtlarda yer almayan
veya vesikalarla kanıtlanamayan nakit, döviz, para, mevduat sertifikası, döviz ve benzeri
kıymetlerini asgari bir gün süreyle Türkiye'de kurulu bankaların şubelerinde
bulundurduklarının temsili şartıyla bu kıymetlerden karşılanan mal edinimleri ve harcamalar
hakkında yukarıda açıklanan kanun hükmü uyarınca geçmişe yönelik vergi tarhiyatı
yapılmayacaktır. Bu nedenle 30 Eylül 1998 tarihi "Mali Milad" olarak yer alacaktır.
b) 4369 sayılı Kanun'un 54. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na Geçici 46.
Madde hükmü eklenmiştir. Bu madde hükmüne göre
"31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere iktisap şekli ne olursa olsun, beş yıldan fazla
elde tutulan (veraset yoluyla iktisap edilenlerde beş yıllık süre şartı aranmaz) konutlar ile köy
kıymet beyan defterine kayıt edilmesi gereken gayrimenkullerin elden çıkartılmasından doğan
kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Diğer kazanç ve irat tutarının hesaplanmasında; 1998 emlak vergisi beyanname verme
süresinin bitmesinden önce iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, bunların
maliyet bedeli olarak 1998 yılı genel beyan döneminde beyan edilecek emlak vergisi değeri
esas alınır.
İbaresi mevcuttur. 4369 sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan
değişiklikler, genel beyan dönemi 30 Eylül 1998 tarihine kadar uzatılmış ve bu tarihten önce
edinilmiş gayrimenkullerde iktisap bedelleri, 30 Eylül
1998 tarihinde verilmiş olan beyannamelerdeki bedeller esas alınarak hesaplanacaktır. Yani
bu yıl beyan edilecek değerler 30 Eylül 1998 itibariyle sabitleştirilecek ve bu bedelin üzerinde
bir satış yapılırsa o zaman bir kazanç teşekkül edeceği varsayılacaktır. Çünkü,
gayrimenkullere satış karı 30 Eylül 1998 tarihinden sonraki değer artışları olarak kabul
edilecek böylece eski değer artışları kapsamı dışına çıkarılmış olacaktır. Bu bakımdan
mükelleflerin 30 Eylül 1998 tarihine kadar verecekleri emlak beyannamelerinde rayiç bedel
üzerinde beyanda bulunması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen geçici madde hükmüne göre
işyeri neviden gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar 1.1.1999 tarihinden itibaren gelire
giren diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir. Bu nedenle de 30 Eylül 1998 tarihi
"Mali Milad" olarak yer alacaktır.
C- ENVANTER (STOK) BİLDİRİMİ : a) İşletmelere Giriş Kaydı Olmayan Emtia, Makine,
Teçhizat ve Demirbaşların Bildirimi (31 Ekim 1998)
4369 sayılı Kanunun 54. Maddesiyle 193 sayılı GVK' na Geçici 48. Madde eklenmiş olup, bu
madde hükmüne göre,
"Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (adi kollektif ve adi komandit şirketler dahil)
işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makina, teçhizat ve
demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşları tesbit edilecek rayiç bedel
ile bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın son iş gününe kadar bir envanter listesi ile vergi
dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bir su retle beyan edilen
kıymetlerin satılması halinde satış bedeli bunların def tere kaydedilen bedelinden düşük
olamaz. Bildirime dahil edilen varlıklar için amortisman ayrılmaz.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu madde hükümleri uyarınca aktiflerine
kaydettikleri emtia için ayrı; makina, teçhizat ve demirbaşlar için aynı özel karşılık hesabı
açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi
halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makina, teçhizat ve demirbaşlar
envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolur. İşletme hesabı esasına
göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterinin gider kısmına satın alınan mal
olarak kaydederler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir."
Bu nedenle mükelleflerin bu madde hükmüne göre 3 1 Ekim 1998 günü akşamına kadar vergi
dairelerine envanter bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır.
c) İşletmelerde mevcut olmayan Malların Bildirimi (30 Eylül 1998) 4369 sayılı Kanunun 54.
Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 49. Madde eklenmiş olup, bu madde
hükmüne göre;
"Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi kollektif ve adi komandit şirketler dahil)
kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu kanunun yayınlandığı
tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, aynı neviden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre
tesbit edilen gayri safi kar oranını dikkate alarak faturalama ve her türlü vergisel
yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarını intikal ettirebilirler. Gayri safi
kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tesbit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu

meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu madde hükmünün uygulanmasına
ilişkin olarak geçmişe yönelik ceza ve faiz uygulanmaz. Yıl içerisinde ödenmesi gereken
vergilerin, ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya Maliye Bakan- lığı yetkilidir."
Bu madde hükmüne göre de mükelleflerin 30 Eylül 1998 tarihine kadar vergi dairelerine
müracaat ederek envanter bildiriminde bulunma yükümlülükleri bulunmaktadır.
D- SONUÇ
Yukarıda açıklandığı üzere, vergi kanunlarındaki en önemli değişikliklerden olan ve reform
niteliğinde bulunan "Mali Milad" ve "Envanter Bildirimi" kavramlarının gerek mali idare,
gerek mesleki kuruluşlar ve gerekse basının üzerinde durarak mükelleflerine özellikle kamu
oyununun aydınlatılmasına şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Kanunun iyi anlatılmaması halinde
yapılan bu reform niteliğindeki değişikliklerden beklenen sonucun elde edilmesi zor olacaktır.
Büyük bir kamuoyu desteği ile çıkarılan 4369 sayılı kanunla vergi kanunlarında yapılan
değişikliklerin uygulanması, toplumun vergi bilincinin geliştirilmesi için yazılı ve görsel
yayınlarla kanunun sürekli olarak işlenmesinde önemli faydalar sağlanacaktır.

MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANÇLARININ
VERGİLENDİRİLMESİ
H. Kaya İÇEL
SMMM
1) MENKUL KIYMET SATIŞLARININ GELİR VERGİSİ KAPSAMI
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 80. Maddesi ile diğer
kazanç ve iratlar başlığı altında menkul kıymetlerin alım satımından oluşan menkul kıymet
satış kazançları da 1.1.1999 tarihinden itibaren gelir vergisi kapsamına alınmıştır.
Bu madde hükmüne göre vergilendirme yapılabilmesi için "Bir takvim yılı içinde elde edilen
menkul kıymet alım satışından doğan kazancın aynı Kanunun 103. Maddesindeki tarifenin
birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmaması" şarttır.
(Bu miktar 2.000.000.000+5.000.000.000=7.000.000.0000:2= 3.500.000.000 TL olmakla
birlikte, 4369 sayılı Kanunun 54. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisine eklenen geçici 54.
Maddesine göre 1998 yılı gelirlerine uygulanacak rakam 2.500.000.000 TL dir.)
Aynı Kanunun 81. Maddesinin 5. Bendinde ise hisse senetleri ve A tipi yatırım fonlarının
iktisap tarihinden başlayarak bir yıldan uzun süre el- de tutulduktan sonra, elden
çıkarılmasından sağlanan kazançların vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Gelir Vergisi Kanununun geçici 46. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü gereğince aynı kanunun 80.
Maddesinin 4. binaen tarh olunacak diğer kazanç ve 2003 yılına kadar iratlara vergi ziyanı
cezası ve usulsüzlük cezası uygulanmamakla birlikte gecikme zammı uygulanacaktır.
2) VERGİ MATRAHININ HESAPLANMASI :
Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların sair tutarı Gelir Vergisi
Kanununun 82. Maddesinde belirtilmiştir.
Buna göre "elde edilen çıkarma karşılığı alınan para ve ayınlarla sağlanan para ile temsil
edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri
ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi
ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanması halinde
bunların rayiç değerleri esas alınır."
Menkul kıymetlerin maliyet bedellerinin hesaplanmasında aşağıdaki maliyet unsurları dikkate
alınabilir.
. Menkul kıymetin satın alma bedeli,
. Ödenen aracılık komisyonları, BSMV ve borsa payları,
. Ödenen temerrüt ve kredili menkul kıymet faizleri,
. Rüçhan hakkı bedelleri, . Satış sırasında ödenen aracılık komisyonları ve BSMV.
Satış bedelinden, yukarıdaki maliyet unsurlarının tenzili neticesinde hesaplanacak yıllık
gelirden Kanunun 76. Maddesinde belirtilen Maliye Bakanlığınca tesbit olunan indirim

oranının indirilmesi suretiyle vergi matrahına ilave edilecek safi menkul kıymet satış kazancı
hesaplanacaktır. Ticari işletmelere dahil bu gelirlere indirim uygulanmamaktadır.
Bu hesaplamalarda mükellefler aşağıdaki hususları dikkate almak durumundadır.
1- Aynı yıl içinde birden fazla menkul kıymet alınıp satılması halinde her bir menkul
kıymetin alış satışından doğan kar ve zararlar birbirine mahsup edilir. (md.82/I)
Bu itibarla her bir menkul kıymetin kar ve zararını ayrı ayrı hesapladıktan sonra toplamak
gerekir ancak, diğer kazanç ve iratlar toplamının zarar bakiyesi vermesi halinde bu zararın
diğer gelir unsurlarından mahsubu kabul edilmemektedir. (md.88)
Hisse senetlerinden elde edilen temettüler (tahsil edilen kısmı) ile sabit getirili menkul
kıymetlerden (menkul kıymetin üzerindeki işlemiş faizler dahil) faizler menkul kıymet satış
kazancı içerisinde mütalaa edilmeyip bu gelirler menkul sermaye iradı olarak
vergilendirilecektir. (md. 75/1-5)
2- Hisse senetlerinin ve A tipi yatırım fonlarının bir yıldan fazla süre ile elde tutulması
halinde vergilendirilmesindeki amaç sermayenin tabana yayılması ve uzun vadeli hisse senedi
yatırımının teşvikidir. Bu açıdan spekülatif amaçlı alım satımlar vergilendirilmiştir. Bir yıllık
elde tutma süresinin hesaplanmasında portföydeki hisse senetlerinin senet bazında ayrı ayrı
dikkate alınması ve bir hisse senedinin dönem içerisinde hiç bir alım satıma konu olmaksızın
sabit yatırım olarak değerlendirilmesi gere- kir. Aynı nev'i den bir hisse senedi veya A tipi
yatırım fonunun dönem içerisinde birden fazla kere alım satımı ve dönem sonunda halen
portföyde bulunması hali elde tutulması anlamına gelmeyeceği gibi her bir alım satım için
kazanç ve zararın ayrı ayrı hesaplanarak diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilmelidir. (md.
81/5)
3- 4369 sayılı Kanunun 54. Maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 46. Maddede
"1.1.1999 tarihinden önce iktisap edilen ve menkul kıymetler borsasında işlem gören hisse
senetlerinin maliyet bedellerinin hesaplanmasında 1998 yılının son işlem günündeki Borsada
oluşan ortalama fiyatı, 1.1.1999 tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymet yatırım
fonlarının katılma belgelerinin 1998 yılının son günündeki değeri esas alınabilir" hükmü
getirilmiştir. Bu hükümle mükelleflere maliyet bedelinin tesbitinde gerçek maliyetleri ile
Borsa' nın son işlem günündeki ortalama fiyatları üzerinden hesaplanacak tutarlar arasında
seçim yapmak üzere gayrimenkul satış kazançlarına paralel olarak bir defaya mahsus olarak
imkan tanınmıştır. (geç.md.46/1)
Yukarıdaki açıklamalarımıza bir örnek verirsek: Mükellefin 1998 ve 1999 yılı hisse senedi ve
yatırım fonu alışları aşağıdaki gibidir.
Tarih
02.04.1998
26.04.1998
30.06.1999
25.07.1999
30.08.1999

Menkul Kıymet
ÇİMSA
EREĞLİ
İŞ C
A TİPİ FON
B TİPİ FON

Alış Fiyatı
20.000
40.000
25.000
440.000
300.000

Miktarı
100 Lot
100 Lot
150 Lot
1000 Ad.
5000 Ad.

Mükellefin hisse senedi ve yatırım fonu satışları aşağıdadır.

Tutarı
2.000.000.000
4.000.000.000
3.750.000.000
440.000.000
1.500.000.000

Tarih
02.02. 1999
02.06. 1999
26.02.1999
26.04.1999
27.04.1999
30.08.1999
25.05.1999
30.07.1999
30.10.1999

Menkul Kıymet
ÇİMSA
ÇİMSA
EREĞLİ
EREĞLİ
EREĞLİ
İŞ C
A TİPİ FON
A TİPİ FON
B TİPİ FON

Alış fiyatı
50.000
60.000
35.000
20.000
25.000
50.000
800.000
900.000
600.000

Miktarı
50 Lot
50 Lot
100 Lot
75 Lot
25 Lot
100 Lot
400 Lot
400 Ad.
4500 Ad.

Tutarı
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
1.500.000.000
625.000.000
5.000.000.000
320.000.000
360.000.000
2.700.000.000

Not:
1- Hisse senedi alış ve satışlarında binde 5 aracılık komisyonu ve BSMV uygulanmaktadır.
2- Ereğli Demir çelik 1999 Şubatında sermaye artırımı yaparak % 50 bedelli, % 50 bedelsiz
hisse senedi ihraç etmiş, % 100 nakit temettü ödemiştir.
3- 31.12.1998 İMKB ortalama fiyatlar ve fon son işlem fiyatı tablosu aşağıdadır.
ÇİMSA
25.000 TL
EREĞLİ
40.000 TL
B TİPİ FON 350.000 TL
4- Maliye Bakanlığınca tespit olunan 1999 yılı indirim oranı % 60 varsayılmıştır.
Çözüm: (000) TL
TABLO-1 Menkul Kıymet Maliyet Bedeli Hesaplama Tablosu:
Maliyet Unsurları
Br. Fiyatı
Miktar
Maliyet Bedeli
Satın alma bedeli
40.000
100.000
4.000.000
Alış komisyonu
20.000
Rüçhan hakkı bed. 1.000
50.000
50. 000
Bedelsiz hisse
50.000
Kredili işlem faizi
Toplam
200.000 4.070.000
Satın alma maliyeti (br) 4.070.000/200.000 = 20.350 TL
TABLO-2 Gayrisafi Kazanç Hesaplama Tablosu:
Menkul
Kıymet

1 Elde Tut.
Süresi

Çimsa
Çimsa
Ereğli
Ereğli
Ereğli
İş C
A tipi fon
A tipi fon
B tipi fon

305 gün
425 gün
305 gün
365 gün
366 gün
60 gün
305 gün
370 gün
425 gün

Satın alma
Maliyeti

31.12.98
Fiyatı

Satış
Toplam Satış Gayrisafi
Maliyeli Maliyet Tutarı Kazanç

1,005.000 1,250.000 12.500 1.262.500
1 yıllık süreyi aşıyor
2.035.000 2.025.000 17.500 2.052.500
1.526.250 1.518.750 7.500 1.533.750
1 yıllık süreyi aşıyor
2.512.500 25.000 2.537.500
176.000
l76.000
1 yıllık süreyi aşıyor
1.350.000 1.575.000 1.575.000

2.500.000 1.237.500
3.500.000 1.447.500
1.500.000 (-)J3.750
5.000.000
320.000

2.462.500
144.000

2.700.000 1.125.000

Toplam Gayrisafi kazanç (net) = 6.382.750
İndirim 6.382.750 90 60
= 3.829.650
Safı kazanç
2.553.100
Bu tutar 3.5 milyar TL'yi ( 1999 için) aşmadığından dolayı beyan edilmeyecektir.

YENİLEME FONU VE MUHASEBESİ
M. Vefa TOROSLU
S.M.
1-GİRİŞ
İşletme varlıklarının yenilenmesi için kurdan ayrılan fonlara yenileme akçeleri denilmektedir.
Yenileme akçeleri sadece sabit kıymetler için süz konusudur. Sabit varlıkları yenilenerek
yedek akçeleri, bu varlıkların brüt aktif değerleri üzerinden düzenli olarak ayrılan
amortismanlar dışında, işletme karlarından isteğe bağlı olarak ayrılabilen fonlardır.
Mevzuatımızda yedek akçe yerine yenileme fonu kavramı kullanılmaktadır.
Yenileme fonu oluşturulması suretiyle alınacak vergilerin ertelenmesi yoluna gidilmektedir.
Böylece de işletmelerin teknik yenilikleri izlemelerine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca
yenileme fonu işletmelerin oto finansmanlarını sağlamaları düşünceleriyle oluşturulan bir
teşvik tedbiridir. Vergi mevzuatımızda yer alan bazı düzenlemeler ile işletme için yatırımlar
teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Yenileme fonu da işletmeler için vergi ertelemesi yöntemi
olarak oluşturulan bir teşvik kurumudur.
2-YENİLEME FONUNUN YASAL DAYANAKLARI
Yenileme fonu V.U.K.’ nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler ile
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından veya doğal afetler nedeniyle zarar görmeleri
halinde alınan sigorta tazminatlarından elde edilen karların bazı koşullar altında belirli bir
süre vergilenmesinin ertelenmesine imkan sağlanmaktadır.
V.U.K.’ nun 328. maddesi 205 Sayılı ve 2365 Sayılı Kanunlar ile değişikliğe uğramıştır.
Yenileme fonu ile ilgili V.U.K. maddelerinin son halleri şu şekildedir.
Amortismana Tabi Malların Satılması Madde 328
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter
defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı
esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı
defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.
Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortisman düşüldükten sonra kalan
meblağdır. Devir ve trampa satış hükmündedir. Şu kadar ki satılan iktisadi kıymetlerin
yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce
karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme
giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne
sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına
eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın
matrahına eklenir.

Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni değerler
üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup
tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.
Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı Madde 329
Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen zıyaa uğrayan
amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden
(Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya
eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir.
Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile zıyaa uğrayan malların yenilenmesi işin mahiyetine
göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse
geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte
geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat
farkları kara ilave olunur.
Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası, o yılın
matrahına eklenir.
Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan tazminat fazlası, yeni
değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu
mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam
olunur.
3- YENİLEME FONU AYIRMANIN ŞARTLARI
3.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması
Yenileme fonu ayrılabilmesi için bilanço esasına göre defter tutulması gerekmektedir. V.U.K.'
nun 328. ve 329. maddelerinde açıkça belirtilmemekle birlikte, yenileme fonu olarak
ayrılacak karın pasifte geçici nitelikli bir hesapta tutulacağı belirtilmiştir. Bundan dolayı
bilanço esasına göre defter tutanlar dışındaki mükellefler yenileme fonu ayıramazlar.
3.2 İktisadi Kıymetin Yenilenmesinin Zorunlu Bulunması
Yenileme fonu ayrılabilmesi için satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zorunlu bulunması
veya işletmeyi idare edenlerce ilgili sabit kıymetin yenilenmesi konusunda karar verilmiş ve
harekete geçilmiş olması gerekir.
Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesi işin mahiyeti gereği zorunluluk arz ediyorsa, bu konuda
işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve harekete geçilmiş olması şartı aranmaksızın
yenileme fonu ayrılabilir. Eğer böyle bir zorunluluk söz konusu değilse iktisadi kıymet satışı
nedeniyle oluşan kardan dolayı yenileme fonu ayrılabilmesi için işletmeyi idare edenlerce
karar verilmiş olması ve yeni iktisadi kıymetin satın alınması için harekete geçilmiş olması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
3.3 Satın Alınacak İktisadi Kıymetin Aynı Türden Olması
Yenileme fonu ayrılabilmesi için satılan iktisadi kıymet ile aynı türden bir iktisadi kıymetin
satın alınması gerekmektedir. Satılan iktisadi kıymetin yerine aynı niteliklere sahip benzeri
veya teknolojik gelişmeye uygun yeni modelleri satın alınmalıdır. Aksi takdirde yenileme
fonu uygulamasından yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

4-YENİLEME FONUNUN KULLANILMA SÜRESİ
V U.K.' nun 328. ve 329. maddelerinde yenileme fonunun pasifte geçici bir hesapta en fazla
üç yıl tutulabileceği ve her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karların
üçüncü yılın vergi matrahına ekleneceği hüküm altına alınmıştır. Uygulamada da kanun
maddesinde belirtilen üç yıllık sürenin nasıl hesaplanması gerektiği konusunda farklı görüşler
bulunmaktadır. Konuya ilişkin görüşler şu şekildedir.
l. Görüş
Vergi idaresinin de kabul ettiği bu görüşe göre, yenileme fonu olarak ayrılan karlar üç yıl
içinde yeni bir iktisadi kıymet alımında kullanılmadığı takdirde üçüncü yılın vergi matrahına
eklenmelidir. Bu görüşe göre kanun maddesinde sözü edilen üç yıldan takvim yılı değil, hesap
yılını anlamak gerekir.
Yenileme fonu ayrılmasındaki üç yıllık süre, aslında iki yıl vergi matrahına dahil edilmeme
şeklindedir. Fon tutarı üçüncü yıl matrahına ilave edilecektir. Bu durum kanun maddesinde
açıkça ifade edilmiştir. Yoksa yenileme fonunun oluşturulmasından itibaren üç yıl geçmesi
anlamında değildir. Yenileme fonunun iki vergilendirme dönemi için vergilendirilmeyip
üçüncü vergilendirme dönemi sonunda vergi matrahına ilave edilmesi şeklinde anlaşılması
gerekir.
2. Görüş
Üç yıllık sürenin iktisadi kıymetin satış tarihinden itibaren değil değerleme gününden itibaren
hesaplanması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle amortismana tabi iktisadi kıymetin satıldığı
yılı izleyen üç tam yıl esas alınmalıdır. Danıştay'ın görüşü de bu doğrultudadır.
3. Görüş
Sürelerin hesaplanmasını düzenleyen V U.K.'nun 18.Maddesinde yıl olarak belirtilmiş
sürelerde hesap şekli açıklanmamış olmakla beraber maddenin genel esprisinden hareketle,
sürenin sabit kıymet satış tarihinin ertesi gününden başlaması ve üç yıl sonraki satışa tekabül
eden günün akşamı bitmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen görüşlerden 1. Görüşün daha doğan olduğu düşüncesindeyiz. Burada
önemli olan hesaplamalarda takvim yılının değil, hesap yılının dikkate alınmasıdır. Nasıl ki
yeni sabit kıymet hesap yılının son günü satın alınsa da amortismanı tam olarak
ayrılabiliyorsa (binek otolar hariç), satıldığı zaman da yenileme fonunun kullanım süresinin
aynı mantık ile hesaplanması gerekir.
5- YENİLEME FONU VE AMORTİSMAN
Yenileme fonu oluşturulması suretiyle yeni satın alınan iktisadi kıymetlerin V.U,K.' na göre
ayrılacak amortisman tutarları yenileme fonundan mahsup edilir. Bu mahsup işlemi yenileme
fonundaki tutar tükeninceye kadar devam eder. Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra yani
yenileme fonu hesabı sıfırlandıktan sonra iktisadi kıymetin ifta edilmemiş kısmı kalırsa, bu
kısmı için amortisman ayrılarak cari yıl giderlerine aktarılır.
6- YENİLEME FONU İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.l Yenileme Fonu Ayrılabilecek Amortismana Tabi İktisadi
Kıymetler V.U.K.' nun 328. ve 329. Maddelerinde amortismana tabi iktisadi kıymetler için
yenileme fonu ayrılabileceği belirtilmiş, ancak amortismana tabi her türlü iktisadi kıymet için
yenileme fonu ayrılıp ayrılamayacağı konusunda açık bir hüküm getirilmemiştir. Kural olarak

yenileme fonunun işletmede kullanılan maddi iktisadi kıymetler için geçerli olması gerekir.
Çünkü gayri maddi kıymetler belli koşullarla amortismana tabi tutulsalar bile bunlar için
yenileme fonu ayrılması mümkün değildir.
6.2 Yenileme Fonunun birden Fazla İktisadi Kıymet İçin Ayrılmış Olması
Satılan her iktisadi kıymet için ayrılan yenileme fonu, söz konusu iktisadi kıymetin yerine
alınan aynı nitelikteki iktisadi kıymetin amortismanı için kullanılacaktır. Yenileme fonu
hesabında yer alan karların aynı nitelikteki birden fazla iktisadi kıymetin satışından
kaynaklanması ve yeni satın alınan iktisadi kıymetin niteliğinin söz konusu iktisadi
kıymetlerle aynı olması durumunda, yeni alınan iktisadi kıymetin tarih itibari ile en önce
satılan iktisadi kıymetin yerine satın alınmış kabul edilmesi ve yeni alınan iktisadi kıymetin
amortismanının tarih itibari ile en önce ayrılan yenileme fonundan mahsup edilmesi gerekir.
Yeni alınan iktisadi kıymetin amortismanın yenileme fonunda yer alan diğer fonlarla
ilişkilendirilmesi mümkün değildir.
6.3 Aynı Yıl İçinde İktisadi Kıymet Satın Alınması Durumunda Yenileme Fonu
İşletmelerce yenilenmesi düşünülen iktisadi kıymetlerin satıldığı yılda yenilenmesi
durumunda ortaya çıkan satış karının yenileme fonu olarak ayrılıp ayrılamayacağı konusunda
iki görüş bulunmaktadır.
1. Görüş
Yeni iktisadi kıymetin eskisinin satıldığı yıl satın alınmış olması durumunda da yenileme fonu
ayrılabilecektir. Yıl içinde yenileme fonu ayrılacak dönem sonunda satın alınan yeni iktisadi
kıymetin amortismanı bu fondan mahsup edilecektir.
2. Görüş
Yenileme fonunun ayrılabilmesi için yeni iktisadi kıymetin satışın yapıldığı yılı takip eden
yıllarda satın alınmış olması gerekmektedir. İktisadi kıymetin satıldığı yıl içinde yenilenmesi
durumunda satıştan doğan karın yenileme fonuna aktarılması mümkün değildir.
Burada 2. Görüşün daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. Yenileme fonu ayırabilmenin
koşullarının varlığı halinde, sabit kıymetin satışının yapıldığı sırada yenileme fonu
ayrılmalıdır. Zira yeni sabit kıymetin fiilen ne zaman satın alınacağı bu esnada bilinmeyebilir.
Eğer yeni sabit kıymet aynı hesap dönemi içerisinde satın alınmışsa dönem sonunda
amortismanı yenileme fonundan mahsup edilecektir.
6.4 Satışların Yabancı Para ile Yapılması Durumunda Yenileme Fonu
İktisadi kıymetlerin yabancı para cinsinden satılması durumunda satış karı, satış tarihi
itibariyle oluşur. Bu tarihten sonra döviz kasası, döviz tevdiat hesabı veya dövizli alacaklar
dolayısıyla ortaya çıkan kur farkı gelirlerinin satış karından oluşturulan yenileme fonu ile
ilişkilendirilmemesi gerekir.
6.5 Satış Bedelinin Eksik Beyan Edilmesinin Tespiti Durumunda Yenileme Fonu
İktisadi kıymetlerin satılması sırasında satış bedelinin düşük gösterilerek satış karının
gerçekten daha düşük beyan edilmesi durumunda işletmeden eksik gösterilen tutar kadar fon
çekilmiş olacaktır. Yapılan vergi incelemeleri sonucunda bu durumun tespit edilmiş olması
halinde artık mükellefin bu fark içinde yenileme fonundan yararlandırılması mümkün
değildir. Bulunan fark satışın yapıldığı yıl için matrah farkı olarak dönem kazancına eklenerek
vergilendirilmelidir.

6.6 Maliyet Bedeli Artırımı Durumunda Yenileme Fonu
G.V.K.'nun 38. Maddesine göre; mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl
süreyle işletmelerinde kayıtlı bulunan gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer
iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları halinde, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli bunların
iktisap edildiği ve elden çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere her takvim yılı için VU.K.
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde
dikkate alınabilir.
Bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet bedeline tekabül eden
kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Bu fon, sermayeye ilave
dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o
yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur.
Satılan iktisadi kıymet için maliyet bedeli artırımının uygulanmış olması, yenileme fonu
ayrılmasına engel teşkil etmez. Maliyet bedeli artırımının amacı iktisadi kıymetlerin
satışından doğan fiktif karların vergilendirilmesini önlemektir. Maliyet bedeli artırımı
uygulanmış olmasına rağmen oluşan bir kar varsa, gerekli şartların varlığı halinde karın
yenileme fonuna aktarılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
6.7 İşin Terk Edilmesi, Devri veya İşletmenin Tasfiyesi Halinde Yenileme Fonu
Yenileme fonuna aktarılan iktisadi kıymet satış karlarının, bu fonda üç yıl bekletilebilmesinin
koşulu işin bu süre içinde devam etmesidir. Üç yıllık süre içersinde işin terk edilmesi,
işletmenin devri veya tasfiyesi halinde yenileme fonunda bulunan tutar bu olayların meydana
geldiği yılın vergi matrahına ilave edilecektir.
6.8 Mücbir Sebepler Durumunda Yenileme Fonu
V.U.K.' nun 328. Maddesinde, pasifte geçici bir hesapta en fazla üç yıl süre ile tutulabilen
yenileme fonunun her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmaması halinde üçüncü
yılın vergi matrahına ekleneceği belirtilmiştir. Kanun maddesindeki "her ne sebeple olursa
olsun" ibaresinden mücbir sebeplerin yenileme fonunun kullanım süresinin uzatmayacağı
anlaşılmaktadır.
7- YENİLEME FONUNUN MUHASEBESİ
7.1 Yenileme Fonu ile İlgili Hesaplar
Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde yenileme fonu ile ilgili hesaplar şunlardır.
7.1.1 253 Tesis, Makine ve Cihazlar
Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçta
kullanılan taşıma gereçlerinin (Konveyor, Forklift vb.) izlendiği hesaptır. Bu hesap, kullanım
amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir.
7.1.2 254 Taşıtlar
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe
hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu hesapta izlenir. Ancak,
ulaştırma sektöründe ana üretimde kullanılan taşıt araçlarının toplam tutarı, bilanço
dipnotlarında gösterilir.

7.1.3 255 Demirbaşlar
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile
döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır. Maddi duran
varlıklar hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan,
devredilen, kullan- ma yeteneğini kaybedenler ise, alacak kaydı ile hesaplardan çıkarılır.
7.1.4 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde
tanımlanmayan diğer maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır. Maddi duran varlıklar
hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan, devredilen,
kullanma yeteneğini kaybedenler ise, alacak kaydı ile hesaplardan çıkarılır.
7.1.5 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
Maddi duran varlık bedellerinin, kullanabilecekleri süre içersinde hesaben yok edilmesini
sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; satılan, devredilen,
kullanma yeteneğini kaybedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.
7.1.6 549 Özel Fonlar
İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu
hesapta izlenir. Kooperatiflerin mevzuat gereği ayırmaları gereken fonlar ile ortak dışı
işlemlerden oluşan karlar bu hesapta izlenir.
7.1.7 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Hesap planındaki 67 hesap grubundaki hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter
taşıyan (duran varlık satışlarından doğan karlar gibi) gelir ve kârların yer aldığı hesap
kalemidir.
7.2 Yenileme Fonunun Muhasebeleştirilmesi
7.2.1 Mevcut Sabit Kıymetin Satılması ve Yenileme Fonu Ayrılması
______________________________ / ___________________________________________
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KARLAR
Sabit Kıymetin Satılması_______ / ______________________________________________
Amortismana tabi sabit kıymet satıldığı zaman satış şekline göre 100, 101, 102 veya 127
hesaplardan ilgili olanları satış tutarı kadar borçlandırılır. Yine satılan sabit kıymete ait
birikmiş amortismanlar 257 hesaba, yeniden değerlemeden oluşan değer artış fonları 522
hesaba borç kaydedilir. Karşılığında sabit kıymetin kayıtlı değeri ilgili sabit kıymet hesabına,
satıştan doğan kar 679 hesaba alacak kaydedilir.

________________________________ / _______________________________________
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
549 ÖZEL FONLAR
Satış Karının Yenileme Fonu Olarak Ayrılması
_______________________________ / ________________________________________
Sabit kıymet satışından oluşan kar tutarı 679 hesaba borç, karşılığında aynı tutar 549 hesaba
alacak kaydedilir.
7.2.2 Yeni Sabit Kıymet Satın Alınması ve Amortisman Ayrılması
______________________________ / __________________________________________
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
320 SATICILAR
321 BORÇ SENETLERİ
Sabit Kıymet Sâtın Alınması
___________________________ / ___________________________________________
Yeni sabit kıymet satın alındığı zaman, sabit kıymetin tutan ilgili sabit kıymet hesabına ve
alımla ilgili olarak ödenen KDV 1~) 1 ve 291 hesaplara borç kaydedilir. Karşılığında satın
almanın şekline göre 100, 101, 103, 320 veya 321 hesaplar ödenen veya borçlanılan toplam
tutar kadar alacaklandırılır.
___________________________ / ____________________________________________
549 ÖZEL FONLAR
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
Sabit Kıymet İçin Amortisman Ayrılması
__________________________ / _____________________________________________
Dönem sonunda yeni satın alınan sabit kıymet için ayrılması gereken amortisman tutarı için
öncelikle yenileme fonundaki tutar kadar 549 hesap borçlandırılır. Yenileme fonu hesabının
bakiyesi ayrılması gereken amortisman tutarını karşılamıyorsa aradaki fark kadar 730 veya
770 hesap borçlandırılır. Karşılığında ayrılması gereken toplam amortisman tutarı kadar 257
hesap alacaklandırılır.
8- ÖRNEK
Nakliyecilik işi ile uğraşan ABC Ltd. Şti. maliyet bedeli 250.000.000.- TL, birikmiş
amortismanı 200.000.000.-TL ve değer artış fonu 180.000.000.-TL olan kamyonunu
9.9.1994 tarihinde 500.000.000.-TL' na (% 12 KDV Hariç) satmıştır. Satıştan doğan kârın
yenileme fonuna alın- ması konusunda şirket yönetimince karar alınmıştır.
Sabit kıymetin satışına ilişkin yevmiye maddesi şu şekildedir. 9.9.1994 tarihinde
500.000.000.-TL’na (%12 KDV Hariç) satmıştır. Satıştan doğan karın yenileme fonuna
alınması konusunda şirket yönetimince karar alınmıştır.
Sabit kıymetn satışına ilişkin yevmiye maddesi şu şekildedir.

______________________________9.9.1994 ____________________________
102 BANKALAR
560.000.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
200.000.000
522 MDV YENİDEN DEĞER.ARTIŞ.
180.000.000
254 TAŞITLAR
250.000.000
391 HESAPLANAN KDV
60.000.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
630.000.000
GELİR VE KARLAR
Kamyonun satışı
____________________________ / ____________________________________
Şirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda satış karı yenileme fonuna aktarılacaktır. Buna
ilişkin yevmiye kaydı şu şekildedir.
___________________________9.9.1994 ___________________________________
679 DİĞER OLAĞANDIŞI
630.000.000
GELİR VE KARLAR
549 ÖZEL FONLAR
630.000.000
Satış karının yenileme fonuna aktarılması
_________________________ / ___________________________________________
ABC Ltd. Şti. 4.5.1996 yılında faaliyetlerinde kullanmak üzere yeni bir kamyon satın almıştır.
Buna ilişkin yevmiye kayıtları şu şekildedir.
________________________4.5.1996 _______________________________________
254 TAŞITLAR
1.000.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV
50.000.000
291 GELECEK YILLARDA 100.000.000
İNDİRİLECEK KDV
101 VERİLEN ÇEKLER
1.150.000.000
VE ÖDEME EMİRLERİ
Kamyon satın alınması
_____________________________ / _______________________________________
31.12.1996 tarihinde yeni satın alınan kamyon için % 20 hızlandırılmış amortisman
hesaplanmıştır. Ayrılması gereken amortisman tutarı yenileme fonundan mahsup edilmiştir.
Bu işleme ilişkin yevmiye kayıtları şu şekildedir.
_________________________31.12.1996 __________________________________
549 ÖZEL FONLAR
400.000.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
400.000.000
1996 yılı amortismanı
___________________________ / ________________________________________
31.12.1996 yılında yine aynı kamyon için % 20 hızlandırılmış amortisman ayrılmış, yenileme
fonundaki bakiye tutar mahsup edilmiş aradaki fark ise faaliyet gideri olarak kaydedilmiştir.
_________________________31.12.1997___________________________________
549 ÖZEL FONLAR
230.000.000
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
10.000.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
240.000.000
1997 yılı amortismanı
________________________________ / _________________________________________________
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ALPER Hüsnü
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Maliye P.S. Problemleri Dergisi
CANOĞLU, Mehmet Ali-HACIRÜSTEMOĞLU , Rüstem
Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi
İstanbul 1990 Beta Yayınları
ESER, Remzi
Yenileme Fonu
Maliye P.S. Problemleri Dergisi
KONOR,Vedat
Yenileme Fonunun Maliyeti ve Uygulaması
Mükellefin Dergisi: 20, Ağustos 1994
METİN, Kazım – YALÇIN, Hüseyin
Değerleme
Kılavuz Yayınları, İstanbul 1996
Maliye Hesap Uzmanları Derneği
Denetim
İstanbul 1996
Maliye Hesap Uzmaları Derneği
Beyanname Düzenleme Kılavuzu 1997
PERÇİN, Necati
Yenileme Fonu Uygulama ve Muhasebesi
Vergi Sorunları Dergisi Sayı:100, Ocak 1997
YALÇIN, Hasan – YÜCEL , Selçuk
Giderler
Kılavuz Yayınları, İstanbul 1996
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YERİ

*

-IIAli Kamil UZUN
İç Denetim Enstitüsü Başkanı
İktisat Bankası Teftiş Kurulu Başkanı
3. İÇ DENETİMİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDEKİ YERİ
Klasik yönetim anlayışında yönetim; "Mevcut sistemleri en iyi şekilde çalıştırarak, iş yerinde
sıkı bir disiplin ile insanların işleri doğru yapmalarını sağlayarak, en yüksek oranda karlılığa
ulaşmak" şeklinde tanımlanmıştır.
İşte, bu yönetim anlayışı çerçevesinde İç Denetim birimleri genellikle bireye ve hataya odaklı,
suçlu aramaya yönelik, hataya neden olan bireyin tespit edilerek cezalandırılması esasından
hareket ederek örgütlenmiş ve faaliyetlerini bugüne kadar bu çerçevede sürdürmüştür.
Yönetim, kasıtlı fiillerden kaynaklanan işlemlerin sorumlularını bulma ve cezalandırma
faaliyetini elbette ki sürdürecektir ancak burada dikkat edilmesi gerekli nokta denetimin
sadece bu esasa dayandırılmasıdır. Klasik denetim anlayışında süreç, organizasyon, sistemler
bir kenara bırakılarak sadece birey odaklı bir denetim söz konusudur.
Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi anlayışına paralel olarak değişen yönetim; "Mevcut
sistemleri sürekli getirilerek, çalışanların katılımını sağlayarak, daha yüksek kalite, verimlilik
düzeylerini yakalamak ve sürekli düzeyleri aşma yolunda astlara liderlik yaparak onları
değişme, kaliteye ve katılıma güdülemek, kar maksimizasyonundan pazar payı
maksimizasyonuna yönelmek ve tüm hu amaçlara ulaşabilmek için önce kendinden başlamak
üzere tüm işletmede radikal değimleri başarmaktır" olarak tanımlanabilir.
Klasik ve yeni yönetim anlayışlarını karşılaştırdığımızda, klasik yönetimin işin doğru yapılıp,
yapılmadığı ile ilgilendiği, yeni yönetim anlayışının ise doğru işin yapılıp, yapılmadığını
irdelediği ifade edilebilir.
Klasik yönetim anlayışında kontrol ve denetimin varlığına karşın, yeni bir yönetim anlayışı
olan Toplam Kalite Yönetiminde İç Denetimin gereksizliği tartışılabilir mi?
İç Denetimin tarihsel ve fonksiyonel gelişimine bakıldığında, ciddi mesleki bir disiplin haline
geldiği, süreçleri, prosedürleri analiz eden, gözden geçiren, değerlendiren, iyileştirilmesi
yönünde öneriler getiren, risk analizi yapan, sadece işletme yönetimine değil işletme içi ve
dışı tüm çıkar gruplarına hizmet veren bir fonksiyona dönüştüğü görülmektedir.
Bu gelişimden ötürü gereksizliğinden söz edilemeyeceği, Toplam Kalite Yönetimini
destekleyici, geliştirici bir özelliği bulunduğu belirtilebilir.
Ancak işletme kültüründe geçmişin klasik yönetim anlayışından gelen kontrol ve denetim
kültürü baskın bir özellik taşıyorsa Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında yönetim ile İç
Denetim çatışması yaşanacak, uzlaşmaz, birbirini dışlayan yaklaşımlar kaçınılmaz olacaktır.
*
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Bu nedenle bir işletmede Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları başlatıldığında, kurum kültürü
içinde kontrol ve denetimin klasik anlayışta bas- kın olup, olmaması çalışmaların etkinliği
açısından değerlendirilmesi ve İç Denetim fonksiyonunun yönetim ve çalışma anlayışı
açısından Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları içine çekilmesi sağlanmalıdır.
Öte yandan klasik anlamda baskın kontrol ve denetim kültürüne rağmen İç Denetim biriminin
yönetim ve çalışma anlayışı Toplam Kalite çalışmalarında öncü, destekleyici bir insiyatif
yaratabilir. Bunun sonucu yönetim ve denetim çatışan, çelişen değil tamamlayan bir ilişki
ortaya koyabilir.
Kalite Kontrol-İç Denetim İlişkisi Nedir?
Kalite Kontrol; "kalite faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının ise mükemmelliğini esas olan bir
modelle kıyaslayarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesidir." Kalite
denetçilerinin en önemli sorumluluğu kalite kontrol prosedürleri ile bağlantılı olan sistemleri
kontrol etmektir.
İç Denetimin amacı ise bir organizasyonda bulunan iç kontrol sistemlerinin yeterliliği
ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirmesi şeklinde özetlenebilir. İç Denetim
birimlerinin; iç kontrol sistemlerinin yeterliliğinin tespiti, işletme politika ve kurallarına
uyulup, uyulmadığının belirlenmesi, bu politika ve kurallarda değişiklik yapılması
gerekiyorsa bunun üst yönetime iletilmesi, işletme varlıklarının korunması, muhasebe ve bilgi
akış sisteminin güvenilir ve doğru olduğunun tespit edilmesi ve yapılan tüm bu tespit ve
değerlendirmelerin yönetime objektif olarak sunulması gibi bir organizasyon içerisinde son
derece önemli fonksiyonları vardır.
Kalite kontrol ve İç Denetim kavramları karşılaştırıldığında İç Denetim birimlerinin görev
tanımlarının daha geniş bir alanı kapsadığı açıktır. Kalite kontrol, kalite faaliyetlerinin
belirlenen bir modele göre gözden geçirilmesi olarak tanımlanırken, İç Denetim bir
organizasyonda yapılan tüm faaliyetlerin değerlendirilmesidir.
Kalite Kontrol sadece bir yönetim sorumluluğu olmasına karşın İç denetimin işletme içi ve
dışı tüm çıkar gruplarına kar sorumluluğu bulunmaktadır.
Bu anlamda İç Denetim birimlerince hizmet yelpazesi genişlemiş ve bugün İç Denetçilerin
çalışmaları Uygunluk Denetimi, Operasyonel Denetim, Finansal Denetim, Yönetim Denetimi,
Risk Değerlemesi, Hilekarlık Denetimi ve Özel Denetimler (Güvenlik, Çevre, İletişim
Teknolojisi) gibi farklılıklar göstermektedir.
Tüm bu irdelemelerimizden de anlaşılacağı üzere; Kalite Kontrol faaliyetlerinin yanı sıra İç
Denetimin fonksiyonel varlığı ve rolü Toplam Kalite çalışmaları açısından gereklidir.
Ayrıca çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak işletme içi ve dışı çıkar gruplarına karşı
yönetim, kontrol ve denetim sistemlerinin kalitesini İç Denetim fonksiyonu güvence altına
almaktadır. Bu nedenle batı dün- yasında özellikle halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu
seviyesinde Audit Committee fonksiyonu oluşturularak İç Denetim çalışmalarının bağımsız,
objektif olarak yürütülüp, yürütülmediği değerlendirilmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
İç Denetimin, dünyamızdaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimine bakıldığında, yönetim
anlayışlarındaki değişime paralel fonksiyonel olarak gelişim gösterdiği ve sorumluluk
alanlarının genişlediği anlaşılmaktadır.

Kurum içi üst yönetim ve ortaklara (Shareholder) karşı olan fonksiyonel sorumluluğun
günümüzde kurum içi ve dışı çıkar gruplarına (stake- holder) yönelik değişim gösterdiği işte
bu nedenle yönetim anlayışında yaşanan değişimde İç Denetimin yeri ve rolünün anlam ve
önem taşıdığı görülmektedir.
Klasik yönetim anlayışı içinde İç Denetimin bireye ve hataya odaklı, suçlu aramaya yönelik
edilgin yaklaşım tarzı kurum kültürünün bir parçası haline dönüştüğünden yönetim anlayışları
değişse bile bir süre eski yaklaşım tarzının sürmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Bunun sonucu, Toplam Kalite Yönetimi ile İç Denetim arasında çatışma, çelişki, birbirine
aykırılık yaşanmaktadır. Bu ise Toplam Kalite Yönetimi içerisinde İç Denetimin yeri
olmadığı yanılgısını yaratmaktadır. Kalite Kontrol nasıl kalite çalışmalarının bir parçası ise İç
Denetimde yönetimin bir parçası olup, onunla birlikte değişim göstermekte, değişimin
yönetilmesinde aktif bir rol üstlenebilmektedir.
İç Denetimin yönetime paralel değişim yönetiminde rol alması söz konusu olduğu gibi İç
Denetim biriminin yönetim anlayışı olarak çağdaş yaklaşımlara açık olduğu kurumlarda
Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının başlatılmasında dürtü yaratması, kurum içi
dinamikleri harekete geçirmesi de mümkün görülmektedir. Hatta bağımsız ve özerk yapısıyla
kurum içi pilot çalışmaların başlatılmasında da ideal bir ortama sahiptir.
Toplam Kalite Yönetimi içinde önemli bir yeri ve rolü bulunan İç Denetimin gerek kendi
yönetim anlayışı, gerekse Kurum içi yönetim anlayışına katkı sağlaması açısından bu
doğrultuda kendini geliştirmesi, öncelikle İç Denetçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde bir
araya gelmelerini sağlayıcı, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilen dışa açık imkanlara ihtiyacı
vardır. İşte bu amaçla İç Denetçilerin ulusal mesleki örgütleri olan İç Denetim Enstitüsüne
üye olmaları, görev almalarını önermekteyiz.
Bu tür mesleki organizasyonlar, meslek grupları açısından iletişim ve kalite çemberlerini
oluşturmaktadırlar.
İç Denetçiler uluslararası meslek standartlarına göre fonksiyonlarını gözden geçirmelidirler.
Yasal düzenlemeler yapılarak işletmelerde İç Denetimin yaygınlık kazanması sağlanmalıdır.
İç Denetimin kendi kalite güvencesini sağlamaya yönelik çalışmalar başlatılmalıdır.
TÜSİAD Kal-Der Kalite ödülü değerlendirme sürecinde Banka ve diğer kuruluşların İç
Denetçilerinin de yaygın bir şekilde görev alması sağlanarak İç Denetim fonksiyonunun
Toplam Kalite Yönetimi içindeki katılımı arttırılmalıdır.
Yönetim ve İç Denetimin birlikteliğinin yaratacağı sinerjik etkiden dolayı iş hayatımızın
yönetim ve denetim alanındaki profesyonelleri "Toplam Kalite yolculuğunda" bir arada
olmalıdırlar.
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İbrahim KURBAN, İç Denetim Fonksiyonunun Etkinliği İçin Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenlemeler
(Türkiye 1. İç Denetim Kongresi- 1997)
İsmail TÜRKMEN, Katılımcı Yönetim İçin Denetim ve Otorite Kavramına Yeni Yaklaşımlar (5. Ulusal Kalite
Kongresi 1996)
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ÇEVRE BELLEK BİRİMLERİ (SECONDARY STORAGE)
Çevre bellek birimleri veri veya programları daha sonra erişilmek üze- i re, kalıcı olarak
depolayabilen ortamlardır. Çevre bellek birimleri, manyetik band, manyetik disk ve optik disk
olmak üzere üç grupta toplanabilirler.
- MANYETİK BAND (MAGNETlC TAPE)
Manyetik band; verilerin, üzerinde manyetik noktalar halinde depolandığı asetat bir şerittir.
Bu tür depolama ortamlarındaki verilere ancak sıralı olarak erişim mümkündür.
- MANYETİK DİSK (MAGNETlC DISK)
Manyetik diskler, verilerin manyetik olarak depolandığı disk biçimindeki depolama
ortamlarıdır. Disklere doğrudan erişim yoluyla yazmak ve bu ortamlara yazılanları yine
doğrudan erişim yoluyla okumak mümkün- dür. Manyetik diskler bilgisayar sistemlerinde en
çok kullanılan çevre bellek ortamlarıdır. Manyetik diskler, sabit ve çıkarılıp - takılabilen türde
olmak üzere iki çeşittir.
Sabit disklere genel olarak hard disk adı verilir. Hard disk adı verilen çevre bellek ortamları
manyetik madde ile kaplanmış birden fazla metal diskten oluşurlar. Bu diskler, hard disk
sürücüsü adı verilen bir kutu içine yerleştirilmişlerdir. Hard disk sürücüsü, verileri ve
programları, diskler üzerine kaydeder ve kaydedilenleri okur.
Çıkarılıp-takılabilen disklere disket adı verilir. Disketler, pelür kağıt inceliğinde, yumuşak, bir
çeşit plastik maddeden üretilen disklerdir. Sert plastik malzemeden imal edilmiş bir muhafaza
içine yerleştirilmişlerdir. Disketler, hard diske göre çok daha ucuz ve taşınabilir olmakla
birlikte, veri veya bilgi depolama kapasiteleri, hard diske göre çok sınırlıdır. Disketler
üzerinde yapılacak depolama ve erişim işlemlerinin hızı, hard disk üzerinde aynı işlemin
gerçekleştirilmesi hızına göre önemli ölçüde yavaştır. Ayrıca, disketler dış koşullardan çok
çabuk ve kolay etkilenip, bozulabilmeleri nedeniyle, hard disklere göre çok daha az
güvenilirdirler.
- OPTİK DİSK (OPTICAL DISK)
Optik diskler üzerine veriler veya programlar lazer ışını kullanılarak ve disk yüzeyi üzerinde
değişiklikler yaratılarak kaydedilir. Bu diskler üzerindeki veri ve programlar okunabilir, fakat
değiştirilemezler. Bilgisayar kullanıcısı bu diskler üzerine kayıt yapamaz. CD-ROM
(compact-disc read-only memory) ismiyle bilinen diskler de bir çeşit optik disk olup, bunlar
üzerine de kaydedilmiş olan veri veya programlar okunabilir, fakat değiştirilemez. Aynı
şekilde, bilgisayar kullanıcısı CD-ROM'lar üzerine kayıt yapamaz.
YAZILIM (SOFTWARE)
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Bir bilgisayar sistemini çalıştırmak ve bu bilgisayar sisteminde problem çözümü için
geliştirilmiş her türlü program yazılım kavramını oluşturur. Yazılım adı verilen her çeşit
program, sistem yazılımı ve uygulama yazılımı olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilir.
SİSTEM YAZILIMI (SYSTEM SOFTWARE)
Sistem yazılımı bilgisayar sisteminin çalışmasını sağlayan programlar topluluğu olup,
bilgisayar donanımı ile uygulama yazılımı arasında arabirim olarak görev yapar. Sistem
yazılımının temel amacı, bilgisayar siste- mine ait tüm kaynaklarının etkin olarak
kullanılmasını sağlamaktır. Sistem yazılımı, donanım kaynaklarını, örneğin; printer, klavye ve
çevre bellek birimleri gibi kaynakların, uygulama yazılımı tarafından kullanıl- masına olanak
sağlar. Sistem yazılımının en önemli bölümü veya parçası işletim sistemidir.
- İŞLETİM SİSTEMİ (OPERATlNG SYSTEM)
Bilgisayarın sistem içinde yürütülen tüm işlemleri yönetmekte kullandığı programlar
topluluğuna işletim sistemi adı verilir. İşletim sistemi, bilgisayar sistemi açıldığı andan,
kapandığı ana kadar kullanıcı tarafından veya diğer programlar tarafından verilecek komut
veya talimatların gereğini yapmak üzere sürekli çalışır durumdadır. İşletim sistemleri tek
kullanıcılı ve çok kullanıcılı olmak üzere iki ayrı grupta sınıflandırılabilir. MS- DOS, MOS ve
Windows 95 gibi, tek kullanıcılı işletim sistemleri, bilgi- sayar sisteminin aynı anda sadece
tek kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlarlar. Novel, Unix ve Windows NT gibi
çok kullanıcılı işletim sistemleri ise, bilgisayar sisteminin aynı anda birden fazla kullanıcı
tarafından kullanılmasına olanak sağlarlar.
UYGULAMA YAZILIMI (APPLICATlON SOFTWARE)
Kullanıcıların, bilgisayar ortamında yazı yazmalarına, grafik çizmelerine, çalışma tabloları
üzerinde çalışmalarına, veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmelerine, diğer kullanıcılarla
bilgisayar aracılığı ile iletişim kurmalarına veya oyun oynamalarına olanak sağlayan her türlü
programa uygulama yazılımı veya uygulama programları adı verilir.
- KULLANICILAR TARAFINDAN YAZILAN PROGRAMLAR(USER-WRlTTEN
PROGRAMS)
Kullanıcılar tarafından özel amaçlarla geliştirilen programlardır. Bu programlar, çeşitli
programlama dilleri kullanılarak geliştirilirken, genelde amaç belirli bir problemin, belirli bir
kişi veya kuruluş açısından çözü- mü şeklindedir. Bu nedenle, diğer kullanıcılar tarafından
yaygın bir şekilde kullanılmaları ve satışa yönelik bir mal niteliğine sahip olmaları söz konusu
değildir.
- PAKET PROGRAMLAR (PACKAGED PROGRAMS)
Profesyonel programcılar tarafından geliştirilen genel amaçlı programlardır. Ticari bir mal
niteliğine sahip olmaları nedeniyle satışa sunulan bu programlar, kelime işlem, grafik, tablo
lama, iletişim kurma, oyun oynama gibi bilgisayar uygulamalarından bir veya bir kaçını
gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Paket programlar, kelime-işlem, grafik,
tablolama, veri tabanı, iletişim ve tümleşik programlar veya yazılımlar olmak üzere 6
gurupta sınıflandırılabilirler.
- KELİME İŞLEM PROGRAMLARI (WORD PROCESSING PROGRAMS)
Bilgisayar ortamında bir metinin yazılması, üzerinde düzenlemeler yapılması (editing),
metinin çeşitli şekillerde biçimlendirilmesi veya şekillendirilmesi (formatting), söz konusu
metinin yazıcıdan yazdırılması ve bu metinin çevre bellek ortamlarında kaydedilmesi gibi
işlemlerin yapılmasına olanak sağlamak amacıyla geliştirmiş olan programlardır. Günümüzde
yaygın olarak kullanılan kelime işlem programları olarak, Word Perfect, Word Pro, Wordstar
ve Microsoft Word sayılabilir.

- GRAFİK PROGRAMLARI (GRAPHlCS PROGRAMS)
Ekran veya kağıt üzerinde resimler, çizimler, grafikler ve diyagramlar yaratmak için
geliştirilmiş olan programlardır. Çok çeşitli uygulama alanları için geliştirilmiş olan grafik
programları mevcut olup, bunlardan bazıları, CorelDraw, Micrografx Designer, Illustrator,
FreeHand ve Microsoft PowerPoint olarak sayılabilir.
- TABLOLAMA PROGRAMLARI (SPREADSHEET PRO- GRAMS)
Tablolama programları, bütçe, bilanço, masraf hesapları ve diğer olaylara ilişkin alfasayısal,
ama özellikle sayısal verilerin saklanması ve bu sayısal veriler üzerinde çeşitli işlemlerin
yapılması amacıyla geliştirilmişlerdir. Tablolama programları, bu sayısal verilere bağlı olarak
diyagram ve grafik çizilmesine de olanak sağlarlar. Bazı tablolama programları olarak
Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 ve Quatro Pro sayılabilir.
-VERİ TABANI PROGRAMLARI (DATABASE PROGRAMS)
Verilerin kayıtlar halinde düzenlenmesi, bu kayıtların tablolar veya dosyalar içinde
toplanması ve örneğin; bir işletmenin tüm faaliyetlerinden doğan verilerin saklandığı tablo
veya dosyaların bir veri tabanı şeklinde organize edilmesine olanak sağlayan programlara veri
tabanı programları veya veri tabanı yönetim sistemleri adı verilir. Veri tabanı yönetim
sistemleri kullanıcının, veri tabanı şeklinde organize edilerek saklanan verilere çok değişik
şekillerde ulaşmasına olanak verir. Mikro bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan bazı veri
tabanı yönetim sistemlerini, Microsoft Foxpro, Microsoft Access, Approach ve Paradox
olarak sayılabilir. Ayrıca işletmelerde kullanılan muhasebe paket programları da, işletme
faaliyetlerinden doğan verilerin kayıtlar halinde düzenlenerek tutulduğu ve bu kayıtlara
çeşitli amaçlarla erişilerek raporların elde edilebildiği veri tabanı yönetim programlarıdır.
- İLETİŞİM PROGRAMLARI (COMMUNICATION PROGRAMS)
iletişim programları, veri veya programların bir bilgisayar sistemin- den, diğerine iletişim
ortamları olan telefon hatları veya uydular aracılığı ile iletilmesi amacıyla geliştirilmişlerdir.
Bilgisayar kullanıcıları, iletişim programları aracılığı birbirleri ile iletişim kurabilirler. Carbon
Copy, Crosstalk, Procomm, Wlıite Knight, Netscape ve Internet Explorer gibi programlar
iletişim amacıyla geliştirilmişlerdir.
-TÜMLEŞİK PROGRAMLAR (lNTEGRATED PROGRAMS)
Tümleşik programlar yukarıda açıklanan paket programların tümünü veya bazılarını
bünyesinde toplayan programlardır. Tümleşik programların hemen hemen hepsi kelime işlem,
tablolama ve veri tabanı programlarını içerirler. Bu paket programlar, çoğu kez iletişim ve
grafik yazılımlarını da içerirler. Microsoft Office, Lotus Smart Suite ve Novel Perfect Office
programları tümleşik paket programlara örnek olarak sayılabilir.
SONUÇ
Bilgisayarların gücü, donanım ve yazılım kaynaklarının gücüne bağlıdır. Bu nedenle, birbirini
destekleyen donanım ve yazılım kaynaklarının uyumu bilgisayarın sunacağı hizmetlerin
zenginliğinin ön koşulu olmaktadır. Bu kaynaklardan bir tanesinin yeterli ölçüde güçlü
olmaması veya yeterli ölçüde gelişmiş olmaması tüm bilgisayar sisteminin yavaşlamasına
ve hizmet zenginliğinin azalmasına neden olacaktır. Sonuç olarak, bu çalışmada, her
kesimden insan için, bilgisayarlara ait kavramlar kümesi, başta donanım ve yazılım olmak
üzere bir çerçeve içinde değerlendirilerek sunulmuştur.
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Maliye Bakanlığından
4369 Sayılı Kanuna ilişkin Genel Tebliğ Seri No:l
22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun ile (1) Gelir Vergisi Kanuna eklenen geçici 47, geçici
48 ve geçici 49 uncu maddelerin ve Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü
maddenin uygulanmasına iliş kin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli
görülmüştür.
LA.MAÇ
1. Bilindiği üzere; 4369 sayılı Kanunla Türk vergi sisteminde köklü değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişikliklerin başında, gelir vergisinin konusunun yeniden tespit edilmesi gelmektedir.
Yapılan düzenleme ile, gelirin tespitinde "kaynak teorisinden", "net artış teorisine" geçilmiş
ve kaynağı ne olursa olsun bütün gelirler 1/1/1999 tarihinden itibaren gelir vergisinin
kapsamına alınmıştır. Daha önce bir gelir unsurunun vergilendirilebilmesi için kanunda açıkça
vergiye tabi olduğunun belirtilmiş olması gerekirken, yeni düzenleme ile bir gelir unsurunun
vergilendirilmemesi için kanunda açıkça vergiden istisna edildiğine ilişkin bir hüküm
bulunması gerektiği anlayışına geçilmiştir. Vergi sisteminde yapılan bu düzenlemenin temel
amacı kayıt dışı ekonomiyi kayda almak ve vergi tabanının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
2. Yukarıda da belirtildiği üzere gelirin tespitinde net artış teorisine geçişle birlikte istisnalar
dışında vergilendirilmeyen herhangi bir gelir kalmamıştır. Bu (1) 29/7/1998 tarihli ve 23417
mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
Değişiklik sonucunda, gelir ile harcama ve servet artışı arasında bağlantı kurulması ve bu
yolla gelirin tespiti imkanı doğmuştur. Harcama ve servet artışlarından hareketle gelirin
tespiti, harcama veya servet artışı olarak ortaya çıkan kıymetlerin, değişikliğin yapılmasından
önce var olup olmadığının belirlenmesi, bu tarihten önce var olan. kıymetlerden
karşılandığının tespiti halinde ise bunların harcama veya servet artışının meydana geldiği
döneme ait gelirin tespitinde dikkate alınmaması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu ise
ancak belli bir tarih itibariyle başlangıç noktası belirlenmesi ve bu tarih itibariyle geçmişle
bağlantının koparılması ile mümkündür. Bu amacı sağlamak üzere Kanunda üç önemli
düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenlemeler;
a) Sahip olunan kıymetlerin varlığının belli bir tarih itibariyle kanıtlanması halinde, diğer
kazanç ve iratlar bakımından geçmişe yönelik tarhiyat yapılmaması,
b) Kayıtlarda yer almayan iktisadi kıymetlerin belli bir tarihe kadar kayda alınması,
c) Kayıtlarda yer aldığı halde mevcut olmayan malların düzeltme işlemlerinin yapılmasıdır.
2. YÖNTEM
3. Bir önceki bölümde anlatılan amaçlara ulaşmak için Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici
47 nci maddede yapılan düzenleme ile, geçmişle ilişkinin kesilmesi ve belli bir tarih itibariyle
sahip olunduğu ispatlanan kıymetlerden hareketle geçmişe yönelik inceleme yapılmaması
öngörülmüştür. Maddede belirtilen şekilde varlığı kanıtlanan kıymetlere ilişkin herhangi bir
maddi külfet, bir başka ifade ile vergileme öngörülmemiştir. Amaç, "diğer kazanç ve iratlar"
bakımından ileride yapılacak vergilemede geçmişle bağlantının koparılması, bu kıymetlerin
servet ve harcamalarda meydana gelen artışın izahında kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.
4. Mükelleflerin yeni vergi rejimine uyum sağlamaları ve kayıtlarıyla fiili durumlarının
uyumlu hale getirilebilmesi için Gelir Vergisi Kanununa geçici 48 ve geçici 49 uncu maddeler

eklenmiştir. Söz konusu maddelerde, işletmelerinde yer aldığı halde kayıtlarında yer almayan
iktisadi kıymetler için envanter bildirimi, işletmelerinde bulunmadığı halde kayıtlarında yer
alan mallar için de muhasebe işlemlerinin ceza ve faiz aranmaksızın mükellefler tarafından
yapılabilmesi öngörülmüştür.
5. Tebliğin izleyen bölümlerinde, belirtilen bu hükümlere ilgili açıkla malara ve Kanunun
Maliye Bakanlığına verdiği usul ve esasları belirleme yetkisine istinaden yapılan
düzenlemelere yer verilmiştir.
3. HARCAMA VE TASARRUFLARIN VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇLARDAN
KAYNAKLANDIĞININ İZAH VE İSPATI İLE İLGİLİ OLARAK 30 EYLÜL 1998
TARİHİNE KADAR YAPILACAK İŞLEMLER
3.1. Genel açıklama
6. 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 47 nci madde ile, Kanunun
yayımı tarihi itibariyle sahip olunan ve varlığı Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde
tutulan kayıt ve siciller ve diğer kanaat getirici vesikalarla ispat edilen kıymetlerden
karşılanan mal edinimleri ve harcamalar nedeniyle Gelir Vergisi Kanunun 82 nci maddesinin
2 numaralı fıkrasına ve Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 7
numaralı bendine göre tarhiyat yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.
7. Maddede ayrıca kanaat getirici vesika tabirinin; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri
mali kurumlar, posta idaresi, noterler, tapu, trafik gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt ve
belgeleri ile Vergi Usul Kanununda yer alan belgeleri ifade ettiği belirlenmiştir. Vergi Usul
Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak fatura yerine geçen
vesika olarak kabul edilen veya düzenlenme zorunluluğu getirilen banka dekontu, işlem sonuç
formları, döviz alım ve satım belgeleri ve sigorta poliçeleri gibi belgeler de bu kapsamda
değerlendirilecektir.
8. 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle sahip olunan ve varlığı Tebliğin 6 ve 7 numaralı
paragraflarında belirtilen şekilde ispatlanamayan, nakit para, döviz, mevduat sertifikası ve
benzeri kıymetlerin, 30 Eylül 1998 tarihinde asgari bir gün süre ile Türkiye'de kurulu mevduat
kabulüne yetkili bankaların Türkiye'deki şubelerinde bulundurulması gerekmektedir. Bu
durumda, bu kıymetlerden karşılanan mal edinimleri ve harcamalardan hareketle "diğer
kazanç ve iratlarla" ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ayrıca, bu amaçla
bulundurulan kıymetler vergi incelemelerinde hareket noktasını oluşturmayacak ve delil
olarak kullanılmayacaktır.
9. 1/1/1999 tarihinden sonra harcama veya servette meydana gelen artışın izahında;
a) 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle sahip olunan ve varlığı devlet tarafından veya devlet
güvencesinde tutulan kayıt ve sicillerle veya kanaat getirici vesikalarla ispatlanan kıymetler,
b) 30 Eylül 1998 tarihinde asgari bir gün süre ile Türkiye'de kurulu bankaların Türkiye'de
bulunan şubelerinde tutulan nakit para, mevduat sertifikası, döviz ve benzeri kıymetler,
kullanılabilecektir.
3.2. Harcama veya servetin 29 Temmuz 1998 tarihinde varlığı ispatlanan kıymetlerle izahı
10. Geçici 47 nci madde hükmüne göre, 1.1.1999 tarihinden sonra harcama veya servette
meydana gelen artışın izahında, bu Kanunun yayımı tarihi olan 29 Temmuz 1998 tarihi

itibariyle sahip olunan ve mevcudiyeti Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan
kayıt ve siciller ile diğer kanaat getirici vesikalarla ispat edilen kıymetler izah nedeni olarak
kabul edilecektir.
3.2.1. Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan sicil ve kayıtlar
11. Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıtlar; tapu ve trafik kayıtları ile
diğer sicilleri, yasal yükümlülükler nedeni ile verilen beyannameleri ifade etmektedir. Buna
göre, 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle;
- Tapu siciline kayıtlı gayrimenkuller,
- Tapu veya diğer sicillere kayıtlı haklar,
- Trafik siciline kayıtlı taşıtlar,
- Gemi siciline kayıtlı araçlar,
- Uçak siciline kayıtlı sivil hava araçları,
- Ticaret siciline kayıtlı ortaklık payları,
başka herhangi bir işleme gerek olmaksızın harcama ve servetin izahında kabul edilecektir.
3.2.2 Kanaat getirici vesika 12. Maddede geçen kanaat getirici vesika tabirinden;
- Bankalar ile bankerlerin yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtlar ve düzenledikleri belgeler,
- Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, özel finans kurumları, sigorta şirketleri ve
benzeri mali kurumların kayıtları ve düzenledikleri belgeler,
- Posta idaresi nezdindeki çek hesabı,
- Noter senetleri ve sözleşmeleri,
- Defter tutan mükelleflerin kayıtları ile bu kayıtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanununun
ikinci kitap üçüncü kısmında belirtilen fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret
bordrosu, kambiyo senetleri ve diğer kıymetli evrak,
- Şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtları, gibi kayıt ve belgeler anlaşılacaktır.
13. Sayılan bu tür kayıt ve belgelerle, 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle varlığı ispatlanan
alacak, hak, nakit, mevduat ve benzeri kıymetler başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın
harcama veya servetin izahında kullanılabilecektir. Bu tarih itibariyle, sayılan bu kayıt ve
belgelerin yurtiçi veya yurtdışındaki kişi ve kurumlara ait olmasının bir önemi
bulunmamaktadır.
14. 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle yurtdışında bulunan kişi veya kurumların kayıtlarında
bulunan kıymetler 1/1/1999 tarihinden sonraki harcamaların veya servet artışının izahında
kullanılabilecektir. Ancak, 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle de bu kıymetlerin aynı kayıtlarda
bulunması gerekmektedir. Harcamaların veya servette ortaya çıkan artışın kaynağının bu
kıymetlere dayandırılması halinde bu kıymetlerin ilgili (kambiyo, gümrük, yabancı sermaye
gibi) mevzuatı çerçevesinde Türkiye'ye getirildiğinin veya harcama ya da servette artışa
kaynak teşkil ettiğinin ispatı mükelleflere ait olacaktır.
3.3. 29 Temmuz - 30 Eylül 1998 tarihleri arasındaki işlemler
15. Geçici 47 nci maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, 29 Temmuz 1998
tarihi itibariyle 11 ve 12 numaralı paragraflarda belirtilen şekilde varlığı ispatlanamayan
ancak bu tarihten sonra varlığı aşağıda açıklandığı şekilde tevsik edilen kıymetler de izah
nedeni olarak kullanılabilecektir.
16. 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle herhangi bir kayıtta görünmemekle birlikte bu tarihten
sonra Devlet ya da Devlet güvencesinde tutulan kayıtlarda görülen kıymetler, 30 Eylül 1998

tarihinde de aynı kayıtlarda yer almaları şartıyla, başka bir işleme gerek olmaksızın harcama
veya servet artışlarının izahında kullanılabilecektir. Örneğin; 29 Temmuz 1998 tarihi
itibariyle varlığı tevsik edilemeyen parayla edinilen bir gayrimenkulün tapu siciline tescil
edilmesi ve 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle bu kaydın devam etmesi halinde anılan tarihte
ayrıca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
17. Anılan tarihler arasında Türkiye'deki banka, banker, özel finans kurumu, aracı kurum ve
sigorta şirketi gibi mali kurum kayıt ve belgeleri ile ispatlanan kıymetler de 30 Eylül 1998
tarihi itibariyle de aynı kayıtlarda yer almaları şartıyla, başka bir işleme gerek olmaksızın
harcama veya servet artışlarının izahında kullanılabilecektir. Örneğin; 29 Temmuz 1998 tarihi
itibariyle varlığı 11 ve 12 numaralı paragraflarda sayılan kayıt ve belgelerle tevsik edilemeyen
dövizle edinilen menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesinin varlığının 30 Eylül 1998
tarihi itibariyle ilgili kurum kayıt ve belgeleri ile ispatlanması yeterli olacaktır.
18. 29 Temmuz - 30 Eylül 1998 tarihleri arasında sermaye artırımı veya cari hesap yoluyla
işletmeye konulan varlıkların gerçekte var olduğu nun kanıtlanması gerektiği tabiidir.
19. 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle Tebliğin 3.2. bölümünde açıklanan şekilde tevsik
edilemeyen ve bu tarihten sonra yurtdışı bankalarda (off-shore veya serbest bölgelerdeki
bankalar dahil) ya da benzeri mali kurumlarda bulunduğu belirtilen kıymetlerin izah ve ispat
aracı olarak kullanılabilmesi mümkün değildir. Bunların izah nedeni olarak kullanılabilmesi
için 30 Eylül 1998 tarihinde en az 1 gün süre ile Türkiye'de kurulu mevduat kabulüne yetkili
bankaların Türkiye'deki şubelerinde bulundurulması gerekmektedir.
20. Aynı kıymetin harcama veya servetin izahında mükerrer olarak dikkate alınması Kanunun
amacına aykırı olduğundan, 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle varlığı ispatlanan bir kıymetin
daha sonra şekil değiştirerek aynı kişi veya farklı kişilerce mükerrer izah nedeni olarak
kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle, 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle mevcudiyeti
ispatlanan ancak daha sonra (nakde dönüştürmek, hesaptan çekmek, satmak, bağışlamak,
sermaye olarak koymak veya yeni bir kıymet iktisap etmek suretiyle) şekil değiştiren
kıymetlerin, 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle varlığının Tebliğin izleyen bölümlerinde
açıklandığı şekilde is patlanması gerekecektir.
3.4. 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle asgari bir gün süre ile bankalarda bulundurulacak kıymetler
21. 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle asgari bir gün süre ile bankalarda bulundurulması gereken
kıymetler şunlardır:
a) Nakit para,
b) Döviz,
c) Mevduat sertifikası,
d) Benzeri kıymetler.
22. Nezdinde nakit para ve döviz bulunanların, bunları 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle bankada
bulundurmaları gerekmektedir. Bu kıymetlerin bankada vadeli veya vadesiz mevduat, yatırım
ya da repo hesaplarında bulundurulmasının bir önemi yoktur. Ayrıca, 30 Eylül 1998 tarihi
itibariyle bankada bulunması şartıyla, paranın bu tarihten önceki bir tarihte yatırılması da
mümkündür.
23. Bilindiği üzere, mevduat sertifikası uygulaması T.C. Merkez Bankasının 97/1 sayılı
Mevduat Sertifikaları Hakkında Tebliği (2) ile son bulmuştur. Ancak Tebliğde, yürürlükten
kaldırılan yasal düzenlemelere göre çıkarılan mevduat sertifikalarının vadeleri sonuna kadar

geçerli olduğu belirtilmiştir. Vade bitiminde hamili tarafından sertifikada belirtilen şubeye
başvurulmaması halinde, sertifikanın ana para ve tahakkuk eden faiz tutarı vadesiz hesaba
alınmakta, vade bitiminden itibaren 10 yıl içinde ibraz edilmeyen sertifikalar ile buna ilişkin
faiz tutarları hakkında 3182 sayılı Bankalar Kanununun 36 ncı maddesine göre işlem
yapılmaktadır. Buna göre halen uygulamada bulunmamakla birlikte, vadesi geldiği halde ana
parası ve faizi tahsil edilmemiş mevduat sertifikası bulunanların, 30 Eylül 1998 tarihi
itibariyle sahip oldukları sertifikaları bankalara ibraz ederek, bankada hamiline yazılı vadesiz
mevduat hesaplarının bulunduğunu tevsik etmeleri gerekmektedir. Tevsik, mevduat
sertifikasının üzeri ne banka tarafından kayıt düşülmesi veya mevduat sertifikasının ait olduğu
hesaba hesap sahibinin kimliğinin yazılması suretiyle yapılacaktır.
24. Öte yandan, geçici 47 nci maddede yazılı haktan yararlanabilmek için, maddede sayılan
kıymetlerin benzerleri de asgari bir gün süre ile bankalarda bulundurulacaktır. Maddenin
üçüncü fıkrasında sayılanların benzerleri esas olarak hamiline yazılı olan ve para, mevduat
sertifikası gibi kolayca el değiştirebilen kıymetlerdir. Buna örnek olarak çekler, hamiline
yazılı menkul kıymetler, özel finans kurumlarınca açılan hamiline yazılı hesaplar ve yabancı
kurumlar tarafından çıkarılan mevduat sertifikası benzeri kıymetler gösterilebilir. Bunlardan
özel finans kurumlarınca açılan hamiline yazılı hesap sahipleri, 30 Eylül 1998 tarihinde bu
hesapların kendilerine ait olduğunu, özel finans kurumuna başvurarak tevsik edeceklerdir.
Tevsik işlemi mevduat sertifikalarında olduğu gibi yapılacaktır.
(2) 30/1/1997 tarihli ve 22893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yabancı kurumlarca
çıkartılmış mevduat sertifikası benzeri kıymetleri bulunanlar ise, bu kıymetlerinin varlığını 30
Eylül 1998 tarihi itibariyle 25 numaralı paragrafta yazılı kıymetlerde olduğu gibi tevsik
edeceklerdir.
25. 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle elinde hamiline yazılı (çek, tahvil, hazine bonosu, hisse
senedi veya ilmühaberi vb) menkul kıymet bulunduranların harcamalarını veya servetlerinde
meydana gelecek artışı belirtilen bu kıymetlerle izah edebilmeleri için;
a) Çeklerin; keşidecisinin adı - soyadı veya unvanı, tarihi, tutarı, numarası ve ilgili banka
şubesine ilişkin bilgilerin yazılı olduğu bir bordronun,
b) Hisse senetleri ve ilmühaberlerin; hangi şirkete ait olduğunu nominal bedeli, adedi, varsa
seri ve tertip numarası bilgilerini gösterir bir belgenin
c) Hazine bonosu, her türlü tahvil ve benzerlerinin (varlığa dayalı men kul kıymet, gelir
ortaklığı senedi, vs); cinsi, tertibi, adedi, nominal bedeli ve vadesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı
bir belgenin, tevdi edenin hüviyetinin fotokopisi ve söz konusu menkul kıymetlerin asılları ile
birlikte 30 Eylül 1998 tarihine kadar Türkiye'de kurulu bir bankanın Türkiye'deki şubesine
teslim edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bankalara teslim edilen menkul kıymetler, 1 Ekim
1998 tarihinden itibaren istemesi halinde sahibine iade edilecek, bu kıymetlere ilişkin
bilgilerin yer aldığı bilgi ve bordrolar ile hüviyet fotokopileri bankalarca gerektiğinde ibraz
edilmek üzere saklanacaktır.
26. İşletmelere ait nakit para, döviz, mevduat sertifikası ve bezerleri işletme kayıtlarında
izlendiğinden, bu madde kapsamına girmemektedir. Bununla birlikte, 30 Eylül 1998 tarihi
itibariyle işletmelere ait kıymetlerin ortaklarca izah nedeni olarak kullanılması mümkün
olmadığından, işletmelerin bankalardaki mevduatının çekilmesi veya işletmenin kasa
hesaplarında günlük ihtiyacının üzerinde nakit bulunması özel inceleme nedeni olacaktır.

27. İşletme sahiplerinin işletme dışındaki varlıkları ile deftere tabi olmayan çiftçiler, serbest
meslek erbabı, ücretli, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri ve sair kazanç ve irat
elde edenlerin söz konusu varlıklarını yukarıda açıklanan şekilde bankalarda bulundurmaları
gerekmektedir. Vergi mükellefi olmamakla beraber, bankalarda bir gün süre ile
bulundurulması gereken varlıkları olanların da, aynı şekilde hareket etmeleri gerektiği açıktır.
28. Kıymetlerin bankalarca bloke edilmesi veya bloke hesaplarda bulundurulması zorunluluğu
olmayıp herhangi bir hesapta 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle en az bir gün süre ile bulunması
varlığının tevsiki açısından yeterlidir.
29. Öte yandan, bankaların, aracı kurumların, özel finans kurumlarının ve benzeri mali
kurumların kayıtlarında 30 Eylül 1998 tarihinden önceki bir tarih itibariyle yer alan ve bu
tarih itibariyle de aynı hesaplarda bulunmaya devanı eden kıymetlerle ilgili olarak herhangi
bir işlem yapmaya gerek bulunmamaktadır. Bu hesaplarda yer alan paralar, herhangi bir işlem
yapmaya gerek bulunmaksızın, tasarruf veya harcamanın bu kıymetlerden karşılandığının
izahında kabul edilecektir.
30. Nakit para, döviz, mevduat sertifikası ve benzeri kıymetler, 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle
1 gün süre ile sadece Türkiye'de kurulu bankaların Türkiye'de bulunan şubelerinde
bulundurulabilecektir.
3.5. Senetli ve senetsiz alacaklar, değerli mallar, nama yazılı veya borsada işlem gören hisse
senetleri ve diğer kıymetler ile ilgili uygulama
31. Senetli ve senetsiz alacaklar serbest delil sistemi ve Vergi Usul Kanununun 3 üncü
maddesi çerçevesinde incelemelerde izah edilebilecektir. Dolayısıyla alacak senetlerinin
bankalara tevdii gerekmemektedir. Alacakların izah ve ispat aracı olarak kullanılabilmesi, bu
alacakların gerçek bir alacak borç ilişkisine dayanmasına diğer bir deyişle hatır sendi
olmamasına bağlıdır.
32. Değerli mallar (altın, mücevher, antika eşya, tablo vb), nama yazılı hisse senetleri ve
benzeri kıymetlerin 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle her hangi bir kurum veya kuruluşta
bulundurulmasına veya beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bunların varlığı da serbest
delil sistemi ve Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde incelemelerde izah
edilebilecektir. Bu ispatın çok çeşitli şekillerde yapılması mümkün olup bazıları şöyle
sayılabilir.
a) Nama yazılı veya borsada işlem gören hisse senetlerinin varlığı, Takasbank ta saklananlar
için Takasbank kayıtları, hisse senedi pay defteri kayıtları, elden çıkarılması sırasında
düzenlenecek belgeler vasıtasıyla ispat edilebilecektir.
b) Altın ve diğer madenlerle kıymetli tablo ve antika gibi eşyanın varlığı, bu tür kıymetlerin
elden çıkarılması sırasında düzenlenecek veya alınacak "kanaat getirici vesikalarla"
ispatlanacaktır.
3.6. Diğer hususlar 3.6.1. Bankalarda bulundurulacak kıymetler için asgari sınır 33. 4369
sayılı Kanunda 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle asgari bir gün süre ile bankalarda
bulundurulacak kıymetler için bir alt limit öngörülmemiştir. İsteyenler kanunda yer alan
istisna tutarını da dikkate almak suretiyle, gelecekte izah nedeni olarak kullanmayı
düşündükleri kıymetlerini bankalarda bulundurabilecektir.

3.6.2. Bankalarda bulundurulan kıymetler üzerinden herhangi bir vergileme yoktur.
34. 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle sahip olunan veya bu tarih itibariyle bankalarda
bulundurulan kıymetler üzerinden herhangi bir vergileme söz konusu değildir.
3.6.3. Vergi incelemeleri 35. Bilindiği üzere, diğer kazanç ve iratlarla ilgili olarak tarhiyat
1.1.1999 tarihinden sonraki dönemler için yapılabîlecektir. 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle
bankalarda bu amaçla bulundurulacak kıymetlerden hare ketle vergi incelemesi
yapılamayacağı gibi diğer kanunların uygulanması bakımından da bu kıymetlerden hareket
edilmeyecektir.
36. Öte yandan, bankalarda açılan hesaplar ve yapılan bildirimler vergilendirmeyle ilgili
olduğundan banka çalışanları da bu bilgiler dolayısıyla vergi mahremiyeti kapsamına
girecektir. Dolayısıyla vergi idaresinin yetkili kıldığı kişiler dışındakilere bu bilgiler
verilmeyecektir. Ancak, Maliye Bakanlığı bu bilgilerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı
konusunu her zaman araştırabilecektir.
3.6.4. Hukuki durumun gerçek duruma uygun hale getirilmesi
37. Mevcudiyeti Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıtlarla ispat edilen
kıymetlerden hareketle geçmişe yönelik inceleme yapılmayacaktır. Bu hüküm gereği, sahip
olunan varlıkların mevcudiyetinin ispatı çok önemlidir. Bu nedenle, sahip olunan ancak
varlığı hükümde belirtilen şekilde ispat edilemeyen kıymetlerin, 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle
varlığının ispatı için gerekli hukuki işlemlerin bu tarihe kadar tekemmül ettirilmesinde yarar
bulunmaktadır.
38. Örneğin;
- Birden fazla kişiye ait olmakla birlikte güven esasına dayalı olarak bir kişi adına açılmış
bulunan bankalardaki mevduat hesaplarının izah nedeni olarak kullanılabilmesi için gerçek
durumun hesaplara işletilmesi gerekmektedir.
- Adına tapu tescili işlemi yapılmamış bir arsası bulunan kişinin ileri de bu arsayı satarak bir
daire alması durumunda, bu dairenin alış bedelinin 30 Eylül 1998 tarihinden önce sahip
olunan arsa satışından karşılandığının ispatı mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, 30 Eylül
1998 tarihine kadar arsanın tapu tescil işlemenin yapılmasında büyük yarar bulunmaktadır.
- Fiilen el değiştirmesine rağmen trafikte tescilli yapılmamış araçların izah nedeni olarak
kullanılabilmesi için iktisap eden kişi adına tescil işleminin yapılmış olması
gerekmektedir.
3.6.5. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu
39. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının vergi kanunları karşısındaki durumu 210 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. (3) Buna göre çalışma veya oturma izni
alarak 6 aydan daha fazla süreden beri yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları dar mükellef
kabul edildiklerinden 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 47 nci
maddesi uygulaması bakımından herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu
kişilerin Türkiye'ye kesin dönüş yap tıkları sırada veya yurtdışında buldukları dönemlerde
kambiyo ve gümrük mevzuatı çerçevesinde Türkiye'ye getirdikleri kıymetleri izah vasıtası
olarak kabul edilecektir. Ancak bu kişilerin Türkiye'de bulunan varlıkları için Tebliğin diğer
bölümlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. (3) 6/3/1998
tarihli ve 23278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

40. Öte yandan, yabancı ülkelerde çalışma ve oturma izni alarak 6 aydan fazla süre
yaşayanların sadece kendileri dar mükellef sayılmaktadırlar. Bu kişilerin Türkiye' de yaşayan
yakınları tam mükellef sayıldıklarından bunlar diğer tam mükellefler gibi hareket
edeceklerdir.
3.6.6. Aile bireylerinin durumu
41. 4369 sayılı Kanunla aile reisi beyanı kaldırılarak aile bireylerinin kendi gelirlerini beyan
etmeleri öngörülmüştür. Bu nedenle aile bireylerinin bu Tebliğ kapsamına giren kıymetlerini
kendi adlarına tevsik etmeleri gerekmektedir.
4. FATURASIZ MAL BEYANI
42. 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 48 inci madde hükmü ile,
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle,
kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkan sağlanmıştır.
4.1. Kapsam
43. Faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesine imkan
veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama
kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile
sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmeler dahil bulunmaktadır.
4.2. Değerleme ve beyan
44. Uygulama kapsamında olup faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını kayıtlarına
intikal ettirmek isteyen mükellefler; işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 30 Ekim 1998 tarihine kadar bir envanter
listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir. Bu
kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle bildirimlerde
gösterilecektir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibariyle normal alım satım
bedelidir. Dolayısıyla bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi
bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt
süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir. Envanter listesinin şekli en az aşağıdaki
bilgileri ihtiva etmek şartıyla serbestçe (bilgisayar dökümü dahil) belirlenebilecektir.
a) Mükellefiyete ilişkin bilgiler;
- Adı soyadı veya unvanı,
- Vergi dairesi,
- Vergi numarası,
- Adresi
b) Emtia, makina, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin bilgiler;
- Cinsi,
- Miktarı,
- Rayiç bedeli.
45. Bu madde hükmüne göre bildirilecek emtia; alım satım işletmelerinde satışa hazır malları,
imalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamül ve mamül malları ifade
etmektedir. Aynı şekilde inşaat işlet melerinin (yıllara yaygın inşaat onarım işi, kat karşılığı

veya kendileri adına inşaat yapıp satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki
gayrimenkulleri (daire, dükkan vs) ile üretimde kullandıkları demir, çimento,
tuğla gibi ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini de bildirmeleri mümkündür.
4.3. Bildirilen malların satış bedelinin beyan edilen değerinin altında olamayacağı
46. Geçici 48 inci madde hükmüne göre kayıtsız stok bildiren mükellefler bu mallarını
satmaları halinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır.
Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde
kayıtlı bedel dikkate alınacaktır. Ancak, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satılması
halinde, birikmiş amortismanlar daha önce gider yazılmamış olduğundan mali karın tespitinde
dikkate alınmayacaktır.
4.4. Vergisel yükümlülükler
47. Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 48 inci madde uyarınca beyan edilerek kayıtlara
intikal ettirilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden Katma Değer
Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 13 üncü madde uyarınca katma değer
vergisi hesaplanarak, 2 No. lu Beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve aynı süre
içinde ödenecektir.
48. Söz konusu madde hükmüne göre katma değer vergisi,
a) Makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden % 10,
b) Genel ve yükseltilmiş orana tabi emtianın bedeli üzerinden % 10,
c) Diğer emtianın bedeli üzerinden, emtianın tabi olduğu oranın yarısı, dikkat alınmak
suretiyle hesaplanacaktır. Katma değer vergisinin matrahı envanter listesi ile bildirilen
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedelleridir.
49. Beyan edilen emtia üzerinden hesaplanan katma değer vergisi genel esaslar çerçevesinde
mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecektir. Ancak,
makine, teçhizat ve demir başların bedel üzerinden hesaplanarak ödenen katma değer
vergisinin indirimi mümkün olmayıp bu tutar gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının
belirlenmesinde gider olarak dikkate alınacaktır.
50. Öte yandan, bu hüküm uyarınca beyanda bulunan mükelleflere, Katma Değer Vergisi
Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü uyarınca belgesiz mal bulundurduğu
gerekçesiyle malın emsal bedeli üzerinden cezalı olarak re' sen tarhiyat yapılmayacaktır.
4.5. Beyan edilen kıymetlerin kayıtlara intikali
51. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için
pasifte ayrı bir karşılık hesabı açacaklardır. Aynı şekilde, makine, teçhizat ve demirbaşlar için
de pasifte karşılık hesabı açılacaktır. Belgesiz iktisadi kıymetin iktisabı için çek, senet veya
başka bir değer verilmişse karşılık olarak bunlarla ilgili hesap gösterilecektir.
52. Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan
karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.
53. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider
kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

Örnek:
(A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (x) malına ilişkin
envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın kendisi
tarafından belirlenen rayiç bedeli 1 milyar liradır. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe
kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
_____________________________ / ___________________________________________
153 TİCARI MALLAR
1.000.000.000 TL.
191 İNDİRİLECEK KDV 100.000.000 TL.
525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.
1.000.000.000 TL.
(GVK Geçici Madde 48)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
100.000.000 TL.
(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)
____________________________ / _____________________________________________
Bu mallın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 1 milyar liranın altında
olmayacaktır.
Örnek:
(B) Anonim Şirketi kayıtlarında yer almayan makina ve cihazlarını bildirmek istemektedir.
Sabit kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 2 milyar lira olup envantere alınmasına
ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
____________________________ / ______________________________________________
253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR
2.000.000.000 TL.
689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD. VE ZAR.
200.000.000 TL.
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
2.000.000.000 TL.
(GVK Geçici Madde 48)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
200.000.000 TL.
(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)
___________________________ / _______________________________________________
5. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE MEVCUT OLMAYAN MALLARIN
BEYANI
54. 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 49 uncu madde hükmü ile,
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut
olmayan mallarını 30 Eylül 1998 tarihine kadar faturalama ve her türlü vergisel
yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece
kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.
5.1. Kapsam
55. Düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama
kapsamına ; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile
sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmeler dahil bulunmaktadır.
5.2. Belge düzeni

56. Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, "4369 sayılı
Kanunda Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 49 uncu madde çerçevesinde
düzenlenmiştir" ibaresi yazılacaktır.
5.3. Değerleme
57. Faturada yer alacak bedel, söz konusu malla aynı neviden malların gayri safi kar oranı
dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği
hallerde mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.
5.4. Vergisel işlemler ve muhasebe kayıtları
58. 56 numaralı paragrafta açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen
mallarla ilgili işlemler,normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada
malın tabi olduğu oranda katına değer vergisi hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine
dahil edilecek, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate
alınacaktır.
59. Fatura bedeli "600 Yurtiçi Satışlar", faturada hesaplanan katma değer vergisi de "391
Hesaplanan KDV" hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu
hesapların karşılığını teşkil edecek borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun
olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık faturasız satışlardan
kaynaklanmaktadır ve faturasız satılan malların karşılığında işletme aktif kalemlerinden
birinde satış olması gerekmektedir. Bu artış nakit para, banka hesabında alacak, alacak sendi,
çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Dolayısıyla, mal çıkışı karşılığında aktif değer
olarak işletmede ne varsa veya işletme beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna
ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir. Aktif hesaplarda meydana gelen artışın
ortaklar tarafından işletmeden çekilmiş olması halinde, "231. Ortaklardan Alacaklar"
hesabına, artışın herhangi bir şekilde tespit edilmemesi halinde "689 Diğer olağan Dışı Gider
ve Zararlar" (Beyannamenin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak
dikkate alınacaktır) hesabına borç kaydı yapılacaktır.
Örnek:
(C) Kollektif Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan mallarını
faturalayarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin ticaretini
yaptığı genel oranda KDV'ne tabi olan (z) malının kayıtlarında bulunan ancak stoklarda yer
almayan miktarı 10 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 100.000 TL./Kg
ve gayri safi karlılık oranı ise % 10'dur. (C) Kollektif Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği
faturada l.100.000.000 TL: satış bedeli ve 165 milyon TL.KDV gösterecektir. Düzenlenen bu
faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır.
________________________________ / _______________________________________
689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD. VE ZAR.
1.265.000.000 TL.
(Kanunen kabul edilmeyen gider)
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
l.100.000.000 TL.
(GVK Geçici Madde 49)
391 HESAPLANAN KDV
165.000.000 TL.
_______________________________ / _________________________________________
60. Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması halinde diğer
hesaplardan; kasa, banka, çek, alacak senedi veya cari hesaplardan biri kullanılabilecektir.

Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması halinde kayıt
aşağıdaki şekilde olacaktır.
_______________________________ / _______________________________________
121 ALACAK SENETLERİ
1.265.000.000 TL.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
1.100.000.000 TL.
(GVK Geçici Madde 49)
391 HESAPLANAN KDV
165.000.000 TL.
_______________________________ / ________________________________________
61. Geçici 49 uncu madde, yılı içinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde
değişiklik yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. Bu nedenle geçici 49
uncu madde hükmünden yararlanan mükellefler bu madde uyarınca ödemeleri gereken katma
değer vergisini, isterlerse biri vade tarihinde (26 Ekim 1998), diğerleri takip eden aylarda
olmak üzere (Kasım ve Aralık 1998 aylarının 25'ine kadar) üç eşit taksitle ödeyebileceklerdir.
Bu hükümden yararlanmak isteyen mükellefler taksitle ödeme isteklerini belirten bir yazıyı
beyanname ekinde ilgili vergi dairesine vereceklerdir.
Taksitlendirilecek verginin hesaplanmasında, mükellefin katma değer vergisi beyannamesine
göre ortaya çıkan ödenecek katma değer vergisinin öncelikle bu işlemden kaynaklandığı kabul
edilecektir. örneğin; geçici 49 uncu madde uyarınca hesaplanan KDV tutarı 3 milyar TL. olan
bir mükellefin, ilgili dönem KDV beyannamesine göre ortaya çıkan ödenecek KDV tutarının
4 milyar TL. olması halinde, bu verginin 3 milyar liralık kısmının geçici 49 uncu madde
uyarınca hesaplanan vergiden kaynaklandığı kabul edilecek ve bu tutar
taksitlendirilebilecektir. Ödenecek KDV'nin geçici 49 uncu maddeye göre hesaplanan
KDV'den daha düşük olması halinde, herhangi bir oranlama yapılmadan ödenecek KDV'nin
tamamı taksitlendirilecektir.
62. Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde kayıtlara intikal ettirilen
malların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, geçmişe yönelik tarhiyat
yapılmayacak, ceza ve faiz uygulanmayacaktır.
6. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU
63. Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş
bulunan mükelleflerin, geçici 48 ve geçici 49 uncu madde hükümlerinden yararlanmaları
halinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu
aranmayacaktır.
7. DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI
64. 4369 sayılı Kanun bir af kanunu olmadığı gibi işlenmiş olan suçların takibatını önlemeye
yönelik hükümler de içermemektedir. Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 47,
geçici 48 ve geçici 49 uncu maddeleri münhasıran vergi ile ilgili yükümlülüklere ilişkindir.
Bu nedenle bu bildirimler;
- 765 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 19L8 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun,
- 1615 sayılı Gümrük Kanunu,
- 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

- 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, ve diğer kanunlar gereği
soruşturma ve inceleme başlatılması için kullanılmayacaktır. Diğer bir ifade ile bu bilgiler
soruşturma ve takibatların hareket noktası olmayacağı gibi yasal görevi gereği bu bilgilere
sahip olanlar bunları Maliye Bakanlığı ve yargı organları dışında hiç bir kişi veya kuruma
vermeyeceklerdir.
8. DİĞER HUSUSLAR
65. Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 47, geçici 48, geçici 49 uncu maddeler ile Katma
Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü maddeye ilişkin olarak yapılan işlem ve
bildirimlerin doğruluğu Maliye Bakanlığınca incelenebilecektir.
66. Bu maddelerin uygulanması konusunda Tebliğde açıklanan konulara ve diğer hususlara
ilişkin tereddütlerin doğması halinde Maliye Bakanlığı'na başvurulacaktır.
Tebliğ olunur.

