YENİ BİR DÖNEM VE "TALEPLERİMİZ"
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
17-18 Ekim 1998'de Ankara'da TÜRMOB seçimlerini yaptık. Yine çok değerli isimler bir
çalışma döneminde daha TÜRMOB' un faaliyetlerine deneyimleri ve profesyonellikleri ile
yön veriyorlar. Seçilen arkadaşlarımıza içten başarılar diliyorum. Ancak bir konuyu
unutmamalarını istiyoruz; bu da TÜRMOB Genel Kurul Delegeleri'ne ve adaylara sunmuş
olduğumuz manifesto' dur.
Özellikle;
- SM' lerin SMMM' ye dönüşmesini
- Angaryaların kaldırılmasını,
- 4 nolu tebliğin hukuka uygun hale getirilmesini,
- Meslek mensuplarının ve stajyerlerin eğitime tabi tutulmasını,
- Alternatif bir meslek yasanın hazırlanmasını, mutlaka başarmak zorundadırlar.
Bildiğiniz gibi Odamızda 4 Kasım'dan itibaren grev yaşanmaktadır. Grev sürecinde doğal
olarak sizlere sunmuş olduğumuz hizmet de aksadı. Herşeye rağmen bu sıkıntılı günlerde;
- Beş sektörde meslek içi eğitim çalışmalarını,
- 10 bölgede dönem sonu işlemleri seminerlerini,
- 1999 yılı asgari ücret ve defter tasdik ücretlerinin gönderilmesini, yapabilmemizin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Ümit ediyorum ki dergimiz elinize ulaştığında grev sona ermiş olur, bizler de planladığımız
birçok projeyi yapabilme fırsatını yakalarız.
4369 Sayılı Vergi Yasaları meslek yaşantımızda yeni bir dönem başlamaktır. Bugüne kadar
yürürlüğe giren vergi yasaları içinde kamuoyunda en çok tartışılan yasa 4369 olmasına
rağmen hanı biz meslek mensuplarının, hem de mükelleflerin ilgili yasayı çok iyi bildiklerini
zannetmiyorum.
GELİRİN TANIMI;
"Gelir; tasarruf veya harcama konusu olan her türlü kazanç ve iratların safi tutarı olarak
tanımlanıyor. Gelire giren kazanç ve iratlarda kapsam; kaynağına bakılmaksızın ibaresi ilave
edilerek genişletilmiştir. Buna göre; 1998 yılı için iki buçuk milyar, 1999 yılı için üç buçuk
milyarın üstündeki her türlü harcama ve tasarrufun kaynağı izah edilemez ise
'vergilendirilecektir."
Dünyadaki ekonomik krizin dalga, dalga ülkemizi etkilediği bir süreçte, kayıtmışı ekonominin
sergilediği dehşet tablosunda, bu yeni uygulama ile mevcut vergi mükelleflerini zor günler
beklemektedir.
CEZALARIN GETİRECEĞİ AĞIR YÜKLER.
Bir vergi ziyanın saptanması durumunda uygulanacak vergi ve cezalar:
- Ziyan uğratılan vergi aslı
- Vergi aslına, normal vade tarihi ile ödeme tarihi arasında uygulanacak gecikme faizi,
- Vergi aslının bir katı olarak uygulanacak vergi ziyan cezası veya hürriyeti bağlayıcı cezayı
gerektiren ve vergi aslının üç katı olarak uygulanacak vergi ziyan cezası,

- Vergi aslının normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar
geçen süre için hesaplanacak gecikme faizinin yarısı,
- Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğinden sonra mükellefin yargı yoluna gitmesi halinde
dava konusu yapılan vergi cezasına, dava açma süresinin sonundan yargı kararının idareye
tebliğ tarihine kadar uygulanacak gecikme faizi,
- Konuyu bir örnekle açıklarsak;
- 1998 de ziyana uğratılan 1 milyon lira vergi aslının 2003 yılı temmuzunda ödevliye tebliği
durumunda maliyeti gecikme faizi aylık %12 ise;
- Ziyana uğratılan vergi 1998 T. yılı ilgili olup, ödeme vadeleri 99 (Nisan-Temmuz-Ekim)'dir.
Ortalama vade Temmuz 99'dur.
. Ödenecek vergi ve cezalar
- Vergi Aslı =
1.000.000.-TL - Vergi Aslı Gecikme
Faizi (Temmuz 2003-1999 Tam = 48 ay) = 5.750.000-TL (48 X 12 X 1.000.000)
- Vergi Cezası (Vergi Aslının 1 Katı) = 1.000.000.-TL - Vergi Cezası Gecikme Faizi
(48 X 12X%50 X I .000.000)
= 2.880.000.-TL
TOPLAM
10.640.000.-TL .
Cezanın itirazsız ödenmesi durumunda indirimden sonra kalan tutar;
- Vergi Aslı
- 1.000.000.- Vergi Aslı Gecikme Faizi
- 5.760.000.- Vergi Cezası (V Aslı X %50)
- 500.000.- Vergi Cezası Gecikme Faizi
= 1.440.000.
- TOPLAM
= 8.700.000.. İtiraz edilmesi ve davanın kaybedilmesi durumunda, kuşkusuz ödenecek vergi ve cezalar,
indirimli ödemeye göre iki kat artacaktır.
Önceki yasada vergi aslının yarısı veya 2 katı olarak uygulanan vergi cezaları yeni yasada
vergi aslının 7 katına kadar çıkmaktadır.
Sonuç itibariyle;
- Gecikme faizi bir ceza durumuna gelmiştir.
- Vergi cezaları katlanarak artmıştır.
- Vergi kanunlarının karmaşıklığı nedeniyle zorunlu olarak başvurulan vergi yargısı yolu bu
yasayla tıkanmıştır.
GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI
Başkan Yardımcımız Sayın Metin Başer Koordinatörlüğünde geçici vergi uygulamasında
yaşanacak sorunların tespitine yönelik yaklaşık bir ay süren çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalara katkı sunan; Başta Sayın Metin Başer olmak üzere Odamızın Yönetim Kurulu
Üyelerine, Denetleme Kurulu Üyelerine, Disiplin Kurulu Üyelerine, Çağdaş Muhasebeciler
Vakfına, Meslekte Birlik Grubuna, Demokratik Platform Gurubuna ve yazılı öneride bulunan
tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Aşağıda açıklanan görüşler l6 Aralık da TÜRMOB
21. Başkanlar Toplantısı'nda TLTRMOB Yönetimine, Oda Başkanlarına sunulmuştur. .

"GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ"
4369 SAYILI YASANIN 52. MADDESİ İLE Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 120. ve
Kurumlar Vergisi Kanunun 25. maddesinde yapılan değişiklikler ile Geçici Vergi' nin ilgili
hesap döneminin üçer aylık kazançları üzerinden ödenmesi esası getirilmiştir.
3568 sayılı yasa ile kimlik kazanma mücadelesini veren meslek mensuplarımız Geçici Vergi
Uygulamasında getirilen yenilikleri temelde benimsemektedirler. Ancak bilgisayar
teknolojisinin hızla değişmesi, muhasebe programlarında belli bir standart getirilemediğinden
muhasebe bürolarında sıkıntılar yaşanmaktadırlar.. Büro muhasebeciliğinde, mükellefler
tarafında n bilgi ve belge akışının tam sağlanamaması, kayıt dışı ekonominin kontrol
edilememesi, işletmelerde ön muhasebe işlemlerinin yeterli olmayışı, sağlıklı rapor ve sonuç
alınmasını engellemektedir.
Bilinen bir gerçek vardır ki, 4369 sayılı yasa hükmü ile uygulanması zorunlu olan ve
ertelenmesi hukuken imkansızlaşan Geçici Vergi uygulaması için önerilerimiz aşağıda
sıralanmıştır.
SORUNLAR
1- Amortisman ve yeniden değerleme konuları,
2- Reeskont ve prekont işlemleri,
3- Kredi faizlerinin gider yazılması,
4- Adi, Kollektif ve Komandit ortaklıklarda geçici vergi beyanname şekli,
5- Kaydı envanter çalışmaları,
6- Yeni işe başlayanlarda geçici vergi uygulaması,
7- Geçici vergi hesaplamasında sapma oranlarının açıklığa kavuşturulması,
8- Geçici vergi hesaplaması ile ilgili beyannamenin şekli ve düzenlenecek tablolar,
9- Dönem sonu yansıtma işlemleri,
l0- Geçmiş yıl zararları
11- Alış faturaların 3 aylık dönemden sonra gelmesi ,
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1- Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Genel Tebliğde, öncelikle 26.12. L992
tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA
GENEL TEBLİĞİ"nin kavram ve kurallarına uyulması şartı getirilmelidir.
2- Vergi kanunlarındaki ihtiyarilik olan konularda özellikle, amortismana ve yeniden
değerleme konularında ihtiyariliğin sürdürülmesi, Geçici vergi dönemlerinde uygulanmayan
ve mükellef tarafından dönem sonunda (Takvim yılı sonu) uygulanması tercihi verilmelidir.
3- İhtiyari olarak yapılacak olan uygulamalar için yeniden değerleme katsayısı üç aylık olarak
belirlenmelidir.
4- ihtiyari olarak yapılacak olan reeskont ve prekont işlemleri için nispetler üç aylık olarak
belirlenmelidir.
5- Kredi faiz giderlerinin takibi bankalardan alınacak hesap dökümlerinden yapılmaktadır.
Ancak gerek bankaların ve gerekse mükelleflerin muhasebe bürolarına zamanında belge ve
bilgi akışını sağlayamadıkların- dan dolayı, bu tür giderleşmelerde ihtiyarilik hakkı
tanınmalıdır.

6- Adi, Kollektif ve Komandit ortaklıklarda beyanname düzenlenmesi- ne kolaylık getirilmeli,
ortaklık adına tek beyanname verilerek, ortakla- rın hisse nispetleri ve ödeyecekleri vergiler
bu beyanname üzerinde göstermelidir.
7- Geçici vergi dönemleri sonunda yapılacak kaydı envanter çalışmaları için, VUK' daki
değerleme hükümlerinin uygulanacağı muhakkaktır. Ancak, uygulamada özellikle muhasebe
bürolarında bu çalışmalar aksayacaktır. Bu konuda kolaylıklar sağlanmalıdır.
8- Yeni işe başlayan mükellefler için uygulama takip eden takvim yılı başından itibaren
başlamalıdır.
9- Geçici vergi hesaplamasından yanılma payı için % 10'nun üzerindeki nispet üzerinden
gecikme zammı ve ceza uygulamasının açıklığa kavuşması % 13'lük bir sapmada, %3'lük
kısmı için ceza uygulanacağı belirtilmelidir.
10- Beyannamenin şekli sade, anlaşılabilinir ve kolayca doldurabilir olmalıdır. Bilanço
eklenmesine gerek yoktur. Özet gelir tablosu yeterli olmalıdır.
11- Muhasebedeki yansıtma işlemlerinin dönemsel olarak yapılması zorunluluğu açık bir
ifade ile belirtilmeli, uygulamanın başarıya ulaşması için dönem yıllık olarak göz önüne
alınmalıdır.
Başkanlar toplantısına katılan Gelirler Genel 1`müdür Yardımcısı Sayın Osman Arı oğlu ha
zırlanan tebliğ hakkında Oda Başkanlarına bilgi vermiştir. Açıklamaları sunmuş olduğumuz
rapordaki sorunların önemli bir bölümüne açıklık getirmiştir.
,- Değerlemelerin ihtiyari olabileceği
- Yansıtmaların yıl sonunda yapılabileceği,
- Sapma oranında % 10'u aşan kısmının yani sapma % 13 ise , % 10 u aşan %3'in gecikme
zammına tabi olacağı,
- Geçmiş yıl zararlarının mahsup edilebileceği,
- Geçici vergi hesaplamasına ek olarak bilanço ve gelir tablosu isteneceği, ifade edilmiştir.
Sayın Arıoğlu' nun bu açıklamalarından sonra söz alarak; bir muhasebe bürosunun nasıl
çalıştığını anlattım: Onlarca angaryalarımızın olduğunu, mart ayının kayıtlarını KDV'si
beyanname verme dönemi olan 25 Nisan a kadar bilgisayarlara işleyebildiğimizi, geriye kalan
20 gün içerisinde cari hesapların, çeklerin, bankaların mutabakatını yaparak bilançonun
çıkartılmasının mümkün olamayacağını bu nedenle hazırlanacak tebliğde Bilanço ve Gelir
Tablosu'nun istenmemesini, geçici vergi hesaplamasının basit, anlaşılır ve bilgisayar çıktılı
olmasını, ayrıca Yıllık KDV Beyannamesi, Yıllık Muhtasar Beyannamesi ve 256 sayılı Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre verilmesi gereken yıllık bildirimlerin kaldırılmasını sizler
adına talep ettim.
Yeni yılın; siyaset ve ekonomide istikrar getirmesi dileğiyle...

30 MİLYON LİRAYI GEÇMEYEN SATIŞLARIN
BELGELENMESİ*
Mehmet MAÇ
YMM
l. GENEL AÇIKLAMA:
Birinci ve ikinci sınıf tüccarların, basit usule tabi olanların ve defter tutan çiftçilerin yaptıkları
tüm mal ve hizmet satışlarının belgeye bağlanması mecburidir ve satış belgesi esas itibariyle
faturadır. (VUK Md.227, 229, 232)
Ancak satış tutarı 30 milyon liranın altında olduğu ve müşteri fatura konusunda ısrar etmediği
takdirde fatura yerine;
- Ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişi,
- Perakende satış fişi,
- Yolcu veya giriş bileti
şeklindeki perakende satış vesikalarının düzenlenmesi mümkündür. (VUK Md. 232, 233)
Satış tutarının 30 milyon liranın altında olması halinde belgelemeye yönelik özellikler
aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. Maliye Bakanlığı, buradaki 30 milyon liralık haddi, KDV
dahil satış tutarı olarak anlamakta ve uygulamaktadır.
2. 30 MİLYON LİRANIN ALTINDAKİ SATIŞIN NİHAİ TÜKETİCİYE YÖNELİK
OLMASI:
Alıcının nihaî tüketici konumunda olmadığı, alıcının fatura talep etmesi ve bu faturada firma
unvanının, adresin vergi dairesinin ve vergi numarasının gösterilmesini istemesi suretiyle
anlaşılır.
Şayet alıcı fatura istememişse veya fatura istemekle beraber vergi dairesi ve hesap numarası
belirtilmesini talep etmemişse büyük ihtimalle bu alıcı nihaî tüketicidir. (Büyük ihtimalle
diyoruz çünkü aşağıda açıkladığımız üzere 30 milyon liranın altındaki bazı mal veya hizmet
alımlarının firmalar tarafından perakende satış vesikaları ile belgelenmesine 204 nolu VUK
Genel Tebliği ile izin verilmiştir.)
* 15 milyon olan had, 01.01.1999 tarihinden itibaren 98/12044sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 milyona
yükseltilmiştir.

2.1. Yazar Kasa Fişi:
Yazar kasa (ödeme kaydedici cihaz) kullanmak zorunda olan mükellefler 30 milyon lirayı
aşmayan satışlarını yazar kasa fişi ile belgelerler. Müşteri yazar kasa ile belgelemeye razı ise
bu müşterinin nihaî tüketici olup olmaması belgeleme açısından önem arz etmez.
Elektrik kesintisi, yazar kasanın arıza yapması gibi hallerde satıcılar perakende satış vesikası
bulundurmak ve satışlarını bu vesikayla (veya fatura ile) belgelemek zorundadırlar.
Yazar kasa mevcut olsa ve bunu kullanmaya engel bulunmasa dahi, satıcı isterse satışını
fatura ile belgeleyebilir.
Müşteri fatura konusunda ısrar ederse satıcı fatura vermekten kaçınamaz.

2.2. Perakende Satış Fişi:
30 milyon lirayı aşmayan satışlar bazı hallerde yazar kasa fişi yerine perakende satış fişi ile de
belgelenebilir:
Anlaşmalı matbaada bastırılan veya notere tasdik ettirilen bu belgede satıcıya ilişkin bilgiler
dışında elle veya makine ile yazılmak suretiyle satış tarihi, satılan malın cinsi ve KDV dahil
bedeli gösterilir. Alıcıya ilişkin hiçbir bilginin bu belgede yer almasına zorunluluk yoktur.
(İstenirse KDV hariç bedel ile KDV tutarı ayrı ayrı gösterilebilir)
Cinsi ve fiyatı birbirinin aynı olan çok sayıda satış yapan bazı firmalar, malın cinsini ve
bedelini önceden matbaaya bastırmak suretiyle ve satış esnasında sadece tarih yazarak
perakende satış fişi verebilirler. (206 nolu VUK Genel Tebliği)
2.3. Yolcu veya Giriş Bileti:
Biletler de, bir perakende satış vesikası türüdür. Bu nedenle 30 milyon lirayı aşmayan
yolculuk veya giriş ücretlerinin biletle belgelenmesi mümkündür. Hizmeti veren, isterse bilet
yerine fatura verebilir. Bu takdirde yine isterse girişi veya binişi sağlayacak satış belgesi
niteliği taşımayan özel bir belgeyi müşteriye verebilir.
2.4. Fatura:
30 milyon liranın altındaki satışlar, müşteri fatura istemediği takdirde, yukarıda açıklanan
fişlerle (veya biletle) belgelenebilecek olmakla beraber, bazı firmalar tüm satışlarını fatura ile
belgelemeyi tercih etmektedirler.
Bu tercih daha çok, yazar kasa kullanımının firmanın iç ihtiyaçlarını karşılamadığı hallerde
ortaya çıkmaktadır. Özellikle süper marketler ve büyük mağazalar mal çıkışlarını barkot
sistemiyle tüm mal cinsleri ve miktarları itibariyle ayrıntılı olarak kayda almak ihtiyacındadır.
Mali açıdan kabul gören yazar kasalar bu ihtiyacı karşılamadığı için, modern sistemlerle bir
yandan mal çıkışlarını ayrıntılı olarak izlerken, bir yandan da tüm satışlarını fatura ile
belgelemektedirler.
Nihai tüketicilere yönelik 30 milyon liranın altındaki satışlar fatura ile belgelendiğinde
faturada alıcı adına ve adresine yer verilmesi zorunlu değildir. ( 14l ve l43 nolu VUK Genel
Tebliği)
Her ne kadar 157 nolu VUK Genel Tebliğinde 30 milyon liranın altında olsun olmasın, nihaî
tüketicilere yönelik olarak düzenlenen faturalarda, tüketici ad ve soyadının belirtileceği ifade
edilmişse de, bu hüküm faturanın vergi iadesi (veya özel gider indirimi) açısından geçerli
olmasına ilişkin bir şarttır.
141, 143 ve 157 nolu Tebliğler topluca incelendiğinde, şu esasların geçerli olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Nihai tüketiciye yönelik fatura, - 30 milyon liranın altında ise, faturanın muhatapsız olarak
(isim soy ad dahî yazılmaksızın) düzenlenmesi mümkündür. (Zaten bu haddin altındaki
satışlar için perakende satış vesikaları düzenlenebilmekte ve bu vesikalarda, alıcı ad ve soyadı
belirtilmemektedir.)
Ancak, nihai tüketici bu faturanın vergi iadesi (veya özel gider indirimi) açısından geçerli
olmasını temin edebilmek amacıyla, adının ve soyadının faturaya yazılmasını isterse, satıcı bu
talebi yerine getirerek faturaya ad ve soy ad yazmak zorundadır.

- 30 milyon liranın üstünde ise 141 ve 143 nolu Tebliğler uyarınca, nihaî tüketicinin ad ve
soyadının faturaya yazılması zorunludur. (Adrese gerek yoktur.)
30 milyon lirayı geçsin geçmesin, satışı yapılan mal veya hizmet cinsi faturada detaylı olarak
belirtilebileceği gibi, mal grupları itibariyle de zikredilebilir (Muhtelif gıda, temizlik
malzemeleri, muhtelif kırtasiye gibi)
3. 30 MİLYON LİRANIN ALTINDAKİ SATIŞIN MÜKELLEFE
(gider veya maliyet olarak kayda almak üzere) YAPILMASI:
Şayet alıcı gerçek usulde vergi mükellefi ise ve bu alımı, yasal defterlerine gider veya maliyet
olarak kaydetmek üzere yapıyorsa, prensip olarak alıcı konumdaki şirket, işletme, serbest
meslek erbabı veya defter tu- tan çiftçinin fatura istemesi ve alması gerekir.
ANCAK
204 nolu VUK Genel Tebliğinde şöyle denilmiştir:
"Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek
amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura
düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi (30 milyon lirayı) aşmayan diğer bîr
anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve
hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi
olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne
olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması
gerekmektedir."
Buna göre, gider niteliğindeki mal ve hizmet alımının tutarı 30 milyon lirayı geçmiyorsa,
aynen yukarıdaki bölümde izah edildiği gibi yani nihai tüketicilere yapılan satışın
belgelenmesine yönelik esaslara göre tanzim edilmiş ya zar kasa fişi, perakende satış vesikası,
bilet veya muhatapsız fatura ile belgelenebileceği anlaşılmaktadır. Üstelik bu belgelerde
ayrıca gösterilmiş olan KDV nin indirilmesi mümkün ve gereklidir (206 nolu VUK Genel
Tebliği) Ne var ki bazı muktezalarda, fatura ile belgelenen tüm mal ve hizmet satışlarında,
satış nihai tüketiciye yönelikse sadece isim ve soy ad, firmaya yönelikse firma ünvanı, adres,
vergi dairesi ve vergi numarasının yazılması gerektiği belirtilmektedir. 30 milyon liranın
altındaki satışların muhatapsız fatura ile belgelenebileceği bu satışlarda ad- soy ad
yazılmasının sadece vergi iadesi açısından lüzum bulunduğu yolundaki 141, 143 ve 157 nolu
Tebliğlere aykırı düşen bu muktezalara katılmıyoruz.

4. 30.000.000 LİRANIN ALTINDAKİ SATIŞI.ARAN SEVK İR- SALİYESİ
KARŞISINDAKİ DURUMU :
Sevk irsaliyesi düzenlenmesi, fatura kesme zorunluluğu ile bağlantılıdır. Yani mal satışının
YKF veya PSF ile belgelendiği durumlarda sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmez.
Diğer taraftan,
- Mal satışı fatura ile belgelenmiş olmakla beraber;
- Alıcı, nihai tüketici ise,

- Satış perakende mahiyette ise ve
- Taşıma işlemi alıcı tarafından yapılıyorsa,
satıcının sevk irsaliyesi düzenlemesi zorunlu değildir. (VUK Md. 230) (Bu hüküm satış
bedelinin 30.000.000 liranın üstünde olması halinde dahî geçerlidir.)
- Yine mal satışı fatura ile belgelenmiş olmakla beraber; Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin
olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve
temizlik malzemeleri, yemek, ekmek gibi) değeri 30.000.000 lirayı aşmayan malları
taşımaları veya taşıttırmaları halinde bu mallara ait faturanın taşıma esnasında taşıtta
bulundurulması ve faturanın üzerine "Bu mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmemiştir"
şerhinin verilmesi şartıyla ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.(173 nolu VUK Genel Tebliği)
5. HATALI TUTUMLAR:
Belgelendirme konusunda mükelleflerin sıklıkla hataya düştükleri ve ağır cezalara maruz
kaldıkları görülmektedir.
Hatta bazen mükellefler vergisel ödevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirdikleri halde,
bazı vergi denetim elemanlarınca bu mükelleflere kusur izafe edilmekte ve haksız
cezalandırmalar yapılmaktadır.
Bu nedenle Maliye İdaresi'nin mali kurallar hakkında gerek mükellefleri, gerekse kendi
teşkilatını, NET ve ETKİN BİÇİMDE BİLGİLENDİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ
DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBE
KAYITLARI KONUSUNDAKİ ÖNERİLERİMİZ
Cemil BAŞOĞLU
YMM
1- GİRİŞ:
Gerek Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri'nde ve gerekse VUK Tebliğlerinde
"dönem sonu" kavramı açıkça yer almakta, dönem sonlarında muhasebe ve vergi
uygulamaları yönleri ile yapılacak işlemler belirtilmektedir. Ancak "maliyet hesaplama"
dönemi tanımı mevzuatta yer almamaktadır. Bu nedenle işletmeler kendi tercihlerine göre
"maliyet hesaplama" dönemini aylık ya da yıllık olarak belirleyebilmektedir.
4369 sayılı Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisinde "geçici vergi" ye ilişkin olarak yapılan
değişiklik "maliyet hesaplamalarının bir anlamda üç ayda bir yapılmasını zorunlu hale
getirmiştir. Buna paralel olarak ticari işletmeler satın alıp sattıkları malların maliyetini, sınai
işletmeler de üretip sattıkları malların maliyetini, 1999 yılından itibaren üç ayda bir satılan
malın maliyeti hesabına intikal ettirmek zorunda kalacaktır. Bu itibarla üçer aylık dönemler
sonunda yapılacak maliyet hesaplamaları, diğer dönem sonu işlemlerine ve kar zarar tespitine
ilişkin olarak yapılacak mu- hasebe kayıtları bu notumuzun konusunu oluşturmaktadır.
Bu işlemler basitleştirilmiş örneklerle aşağıda gösterilmiştir.
ÜÇER AYLIK DÖNEM SONLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER:
a) Yeniden Değerleme ve Amortisman Hesaplamaları ve Amortismanların Gider Kaydı:
Geçici vergilerini üçer aylık dönemler itibariyle hesaplayanların dönem kazançlarının
tespitinde, yeniden değerleme oranı belli olmayan ilk üç dönemde, bir önceki yıl için ilan
edilen yeniden değerleme oranının kullanılabileceği 50 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliğinde belirtilmiştir. Diğer taraftan SPK ara dönem bilançoları çıkartılırken kullanılacak
yeniden değerleme oranının, son on iki aylık dönemine ait DlE' Toptan Eşya Fiyatları
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı dikkate alınmak suretiyle belirleneceğini
belirtmiştir. Ülkemizde enflasyon oranının giderek düşmekte olduğu dikkate alındığında
uygulama nın SPK paraleline getirilmesinde uygulama birliği açısından yarar olacağı
kanaatindeyiz.
Buna göre yapılan yeniden değerleme sonucunda hesaplanacak amortisman tutarları hesabı
yoluyla ilgili hesaplara intikal ettirilmeli, ancak yeniden değerleme işlemi
muhasebeleştirilmemelidir. Bu şekilde hesaplanan amortisman gideri toplamının 100.000.-TL
olduğu ve gider yerleri dikkate alınarak fonksiyonel gider hesaplarına dağılımının da
aşağıdaki gibi olduğu varsayılarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıda gösterilmiştir.

31/03/98
730-Genel Üretim Giderleri
80.000.740-Hizmet Üretim Mal
5.000.750-Araştırma Geliştirme Gid 2.000.760-Pazarlama Satış Dağ. Gid. 3.000.770-Genel Yönetim Gid.
10.000.373-Maliyet Giderleri Karş.
100.000.(Ocak-Mart dönemi amortisman kaydı)
/
Ocak-Haziran dönemi için aynı şekilde yapılacak yeniden değerleme sonucunda hesaplanan
amortisman tutarının 250.000.-TL olduğunu varsa- yalım. Bu tutar gider yerleri dikkate
alınarak fonksiyonel gider hesaplarına dağıtılacak ve önceki dönemden farkları hesaplanarak,
farklar ilgili hesaplara kaydedilecektir.
Fonksiyonel
Gider Hesapları
Genel Üretim Giderleri
Hizmet Üretim Giderleri
Ar-Ge Giderleri
Paz.Satış Dağ.Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
TOPLAM

Ocak-Haziran
Amortismanları
175.000.13.000.15.000.15.000.32.000.250.000.-

Ocak – Mart Dönemi
Amortismanları(-)
80.000.5.000.2.000.3.000.10.000.100.000.-

Fark
95.000.8.000.13.000.12.000.22.000.150.000.-

30/06/98
730- Genel Üretim Giderleri
740- Hizmet Üretim Giderleri
750- Araştırma Geliştirme Giderleri
760- Pazarlama Satış Dağ. Giderleri
770- Genel Yönetim Giderleri
373- Maliyet Giderleri Karş.
/

95.000.8.000.13.000.12.000.22.000.150.000.-

Ocak-Eylül döneminde de aynı işlem yapılmalıdır. Yıl sonunda ilan edilen yeniden değerleme
oranına göre yapılacak yeniden değerleme ve amortisman hesaplamaları sonucunda,
amortisman tutarı ile Ocak - Eylül dönemi amortismanları arasındaki farkları yine fonksiyonel
gider hesabına "birikmiş amortisman" hesabının alacağı karşılığında kaydedilmeli, OcakEylül dönemi amortismanları ile ilgili olarak "373 Maliyet Giderleri Karşılığı" hesabı da yine
birikmiş amortismanlar hesabının alacağı mukabilinde kapatılmalıdır.
Yıl sonunda yapılan yeniden değerlemeye göre iktisadi kıymetlerde ve birikmiş
amortismanlarda meydana gelen artış ile hesaplanan değer artış fonuna ilişkin muhasebe
kaydı yıl sonunda yapılmalıdır.
Üçer aylık dönemlerde amortismanlarını yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden
hesaplayanlar, Geçici Vergi matrahının hesabında finansman gideri kısıtlamasını dikkate
almalıdırlar. Ancak, kanaatimizce ara dönemlerde yeniden değerleme yapılmış olması yıl
sonunda yeniden değerleme yapma mecburiyeti getirmelidir.

b) Diğer Maliyet Gider Karşılıkları:
Yukarıdaki bölümde sadece amortisman giderlerinin maliyet ve gider hesaplarına karşılık
yoluyla intikal ettirilmesi örneklenmiştir. Eğer şirketin gerçekleşmiş ancak tahakkuku
yapılmamış ücret, finansman gideri su, elektrik, gibi giderleri varsa bu giderlerin de "373Maliyet Gider Karşılığı Hesabı" kullanılarak suretiyle, ?20,730,740,750,760 ve 780 gibi
fonksiyonel gider hesaplarına intikal ettirilmesi gerekir.
c) Kıdem Tazminatı Hesaplamaları ve Kıdem Tazminatının Gider Kaydı:
Bilindiği üzere muhasebe standartlarının ilan edilmemiş olması nedeniyle kıdem tazminatı
karşılığı ayrılması zorunlu değildir. Bu itibarla orta ve küçük işletmelerin birçoğunda kıdem
tazminatı hesaplanmamaktadır. Ancak SPK' ya tabi işletmelerde kıdem tazminatı karşılığının
ayrılması zorunludur. Bunun yanında yönetim bilgilendirmek üzere "Bütçe-Faaliyet Raporu"
sistemi uygulayan işletmeler de kıdem tazminatı karşılığı ayırmaktadır. Kıdem tazminatı
karşılığı ayırmak isteyen işletmeler için kıdem tazminatı hesabı ve muhasebesi aşağıda
gösterilmiştir.


31.03.1999 itibariyle tüm çalışanların
hesaplanan kıdem tazminatları toplamı
(toplam kıdem tazminatı yükü)

250.000.-TL



31.12.1998 itibariyle işletmede mevcut
olan çalışanlara ilişkin hesaplanan toplam kıdem
tazminatı yükü
ilave kıdem tazminatı Ocak-Mart 1999
döneminde hesaplanan

225.000.-TL
25.000.-TL

31 /03/99
720-740-750-760 ve 770
Hesaplar (Toplam)

250.000.-

472-Kıdem Tazminatı Karşılığı

250.000.______ / ___

fiilen ödenmeyen kıdem tazminatının vergi matrahının tespitinde indirimi mümkün
olmadığından, ayrılan karşılık tutarının beyanname üzerinde ticari kara eklenmesi gereklidir.
Sonraki dönemlerde ise aynı işlem tekrarlanmalı ancak, 31.12.1999 itibariyle hesaplanan
toplam kıdem tazminatı tutarı 472 hesaptaki alacak bakiyesine eşit olmalıdır.
d) Şüpheli Alacaklar Karşılığı:
Mart sonu itibariyle şüpheli alacaklara ilişkin olarak ayrılması gereken karşılık tutarının
100.000.-TL olduğunu varsayalım. Buna ilişkin muhasebe kaydı;
31/03/99
654-Karşılık Giderleri
100.000.129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
(veya 139,229,239 Hesaplar)
/
şeklinde yapılacaktır. Sonraki dönemde yani 30.06.1999 tarihinde yine ayrılması gereken
karşılık tutarı (11 Nisan – 30 Haziran dönemine ilişkin olarak) hesaplanacak aynı muhasebe
kaydı hesaplanan bu tutara ilişkin olarak yapılacaktır. Sonraki dönemlerde de aynı işlem

tekrarlanacaktır. Ayrılan karşılık tutarları VUK' na göre ayrılması gerekenden fazla ise fazla
tutarın beyannamede ticari kara eklenmesi gerekir.
e) Alacak ve Borç Senetleri Reeskontu:
Mart sonu itibarı ile hesaplanan alacak senetleri reeskont tutarının 100.000.-TL olduğunu
varsayalım. Buna ilişkin muhasebe kaydı;
31/03/99
657-Reeskont Faiz Giderleri 100.000.122-Alacak senetleri reeskontu 100.000./
şeklinde yapılacaktır. Bu kayıt 1 Nisan 1999'da iptal edilmeli ve 30.06. 1999 itibariyle
yeniden hesaplanacak reeskont tutarına ilişkin olarak aynı kayıt tekrarlanmalıdır. Böylelikle
her döneme ilişkin alacak senetleri reeskont tutarı, o dönemin gelir tablosuna intikal etmiş
olacaktır.
Borç senetleri için hesaplanan reeskont tutarları "322" ve "647" hesaplar kullanılmak suretiyle
aynen alacak senetleri reeskontunda olduğu şeklinde kayda alınmalıdır.
f) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili KOI Senetlerine İlişkin Gelir Tahakkukları:
Bu iç borçlanma senetleri bilanço gününde borsa rayici ile değerleneceği için, bu senetlere
ilişkin olarak 31.03.1999 itibariyle hesaplanan faiz ve gelirler (dövizli ise kur farkları da
dahil) tahakkuk yoluyla kayda alınmalıdır. İşletmenin 31.03.1999 itibariyle portföyünde
bulunan Hazine Bonolarının bu tarih itibariyle hesaplanan tahakkuk etmiş gelirlerinin
100.000.-TL olduğunu varsayalım. Buna ilişkin tahakkuk kaydı şöyledir;
31.03.99
112-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
642-Faiz Gelirleri
/

100.000.100.000.-

her üç aylık dönem sonunda portföyde mevcut iç borçlanma senetlerinin dönem sonu
itibariyle hesaplanacak faiz ve gelirleri yukarıdaki muhasebe kaydıyla faiz gelirlerine intikal
ettirilerek, yıl sonunda, yıllık tutara ulaşılmış olunacaktır.
f) Gelecek Aylara Ait Giderler:
Bilindiği üzere peşin ödenen ancak gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç
kaydedilecek kira, sigorta gibi giderlerin “180 –Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabına borç
kaydedilerek gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesaplarına
aktarılmaları gerekir. Ancak orta ve küçük çaplı işletmelerde genellikle peşin ödenen giderler
yıl bazında ayrılmakta “180” hesap kullanılmadan içinde bulunan yıla ilişkin gider kısmı ile
ilgili gider hesabının borcuna, gelecek yıla ilişkin gider kısmı ise “280- gelecek Yıllara Ait
Giderler” hesabının borcuna kaydedilmektedir. Oysa üçer aylık dönemlere ilişkin ticari
karların tespitinde her döneme ilişkin gider kısmı ayrılmalıdır.
Örneğin; işletmenin “01.02.1993 – 31.12.2000” dönemi için ödediği otomobil sigortası prim
tutarı toplam 1.200.000.- TL ise, her ay gider kaydedilecek sigorta prim tutarı 100.000.- TL
dir. Bu gider tutarının muhasebe kaydı şöyledir.

01/02/99
730-740-750-760-770
(şubat ayı sigorta giderleri)
180- Gelecek ay.ait.Giderler
(Mart – Aralık ayları sigorta gid.)
280- Gelecek yıllara ait giderler
(ocak 2000 ayı sigorta gid.)
100-102-320
/
her ayın başında ( veya sonunda)
/
01/03/99
730-740-750-760-770
(şubat ayı sigorta giderleri)
180- Gelecek ay.ait.Giderler
(Mart ayı sigorta primi)
/

100.000.1.000.000.100.000.1.200.000.-

100.000.100.000.-

şeklinde bir kayıtla peşin ödenen gider dönem giderlerine intikal ettirilmelidir.
g) Kur Değerlemeleri:
Döviz cinsinden izlenen hesaplar ( efektif kasası, döviz cinsinden banka mevduatları, yurt
dışı alıcılar, döviz cinsinden borçlar, yurtdışı satıcılar v.s.) her üç aylık dönem sonunda
değerlenmelidir. Örneğin; yurtdışı alıcılar hesabının 31.03.1999 tarihli defter-i kebir hesap
bakiyesinin aşağıdaki gibi olduğunu ve 31.03.1999 itibariyle 1$= 35O.OOO.TL olduğunu
varsayalım.
_________________________120-Alıcılar (Yurtdışı)____________________________
15.02.1999
15.000 $
5.025.000.000.Bu durumda 31.03.1999 itibariyle kur farkı 225.000.000.-TL'dir. Bu kur farkı aşağıdaki
şekilde kayda alınmalıdır.
_______________________________31/03/99_________________________________
120-Alıcılar (Yurtdışı)
225.000.000
601-646225.000.000:
_______________________________ / ______________________________________
Bu değerleme işlemleri her dövizli hesap için ve ayrıca her üç aylık dönem sonlarında
yapılmalıdır.
h) Maliyet Hesapları:
Bilindiği üzere sınai işletmeler, sınai maliyetlerini hesaplayıp mamul maliyetlerini
oluştururlar ve satılan mallara ilişkin olarak bu maliyetler üzerinden "Satılan Mallar Maliyeti"
hesabına maliyet fiyatlarıyla aktarma yaparlar. Ancak, işletmelerin bir çoğunda bu maliyet
hesaplamalarının yıl sonunda yapıldığı bir gerçektir. Bu açıklama fiili maliyet uygulayan sınai
işletmeler içindir. Standart Maliyet uygulayan sınai işletmeler sistemleri ilk üç ayda farkların
kapanmasına izin vermiyor ise bu işletmeler Satılan Mallar Maliyetlerini haricen
hesaplayabilmelidirler. 4369 sayılı Yasa üçer aylık dönemler itibariyle ticari karın tespiti için
sınai maliyetlerin her üç aylık dönem sonunda yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu itibarla

her üç aylık dönem sonunda satılan ticari malların veya mamullerin maliyetinin hesaplanması
gerekecektir.
3. DÖNEM TİCARİ KÂRININ ve GEÇİCİ VERGİNİN HESABI VE MUHASEBE
KAYDI
Buraya kadar yaptığımız açıklamalar esasen her işletmenin yıl içinde " ve yıl sonunda
yapılması gereken işlemlerin kısaca özeti ve tekrar hatırlatılmasıdır.
Notumuzun ekinde, sınai işletmelerin Tekdüzen Muhasebe Uygulama Tebliğlerine göre hesap
hareketlerini gösteren seçenekleri dikkate alınarak hazırlanmış tablolar yer almaktadır. tablo
11 ve 12 nolu işlemler yapılmadan önce dönem kan tüm maliyet ve giderler ile hasılat ve
gelirler 6'lı grupta bir "Gelir Tablosu Hesaplarında" toplanmış olacaktır.
Ara dönemlerde örneğin; 31.03.1999 itibariyle hesaplar yani 11 ve 12 nolu muhasebe kayıtları
yapılmadan Ocak-Mart (veya zararı) dışarıdan hesaplanmalıdır. Bu şekilde bir kurumun
tespit edilen dönem ticari kazancının 1.000.000. Geçici Vergi Beyannamesi düzenlendikten
sonra (ticari kazanca ilaveler ve indirimlerden sonra) hesaplanan Geçici Vergi 1.120.000.TLve dolayısıyla Geçici Verginin de 280.000 varsayalım. Gelir tablosu hesaplan yevmiye
maddesi ile k sadece hesaplanan dönem karı için geçici hesaplar açılma nem karı ve vergi
karşılığı kayıtlara intikal ettirilebilir.
____________________________ 31/03/99 _________________________
699-O1-Ocak-Mart Dönemi
Kârı Karşılığı
1.000.000
599-O1-Ocak-Mart Dönemi
Net Kârı
720.000.378-O1-Ocak-Mart Dönemi
Vergi Karşılığı
280.000.______________________________ / ________________________________
Yukarıdaki yevmiye maddesinde açılması öngörülen hesaplardan ve muhasebeye
kaydetmeden tespit edilecek nem karının geçici olarak kayıtlarda ve dolayısıyla düz nem mali
tablolarında gösterilmesi içindir. Düzenlenecek bilançolarında 7 grubu hesaplan yer
almayacak, 6 grubu hesaplar yer almayacak, ancak bu hesapların borç ve alacak oluşan
dönem karı bilançoda yer alacaktır. (699-01 Hesap bilançoya aktarılmayacak olan 6 grubu
hesapların denkliğini sağlamaktadır.)
Tabiatıyla yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde sistemleri dönem kazancının
belirlenmesine müsait olmayan işletmeleri aynı mantık içinde aynı sonucu verecek şekilde
dönem kazançlarını hesaplayabilirler.
Bu kayıttan sonra Geçici Vergi Beyannamesine göre hesaplana Geçici Vergi tutarının
ödenecek bir vergi borcu olarak kayıtlara intikali için aşağıdaki yevmiye maddesi
yapılmalıdır.

7/A SEÇENEĞİ İLE İLGİLİ HESAP HAREKETLERİ TABLOSUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
A 1 ve B 1 Dönem içi üretim giderleri (Direkt işçilik, ge giderleri, hizmet üretim giderleri)
Yapıldığı 730 ve 740 nolu üretim giderlerine ilişkin gider hesaplarının borcu mukabilinde
kasa, ~ hesaplar (satıcılar) veya karşılık hesapları alacaklanır.
A2 ve B2 Dönem içinde faaliyet giderleri yapıldığında 770 gibi faaliyet giderlerine ilişkin
fonksiyonel hesaplarının veya yapıldığında 750, 760, 770 yet giderlerine ilişkin fonksiyonel
gider veya 780 finansman giderlerinin borcu karşı: ne kasa, banka, cari hesaplar veya karşılık
alacaklanır.
A3 ve B3 Dönem içinde ilk madde ve malzeme satın a "150-İlk Madde ve Malzeme"
hesabının borcu karşılığında kasa, banka, cari hesaplar alacaklanır.
A4 ve B4 Dönem içinde üretime verilen ilk madde ve ile sınırlı olarak "710-Direkt İlk
Madde ve Fonksiyonel Gider Hesabı"nın borcu karşılığında "150-İlk Madde ve Malzeme"
hesabı alacaklanır.
AS ve BS 710, 720 ve 730 (Üretimle ilgili fonksiyonel sapları)da toplanan giderler maliyet
dönemi bu hesaplara ilişkin yansıtma hesaplarının ~ 731) alacağı karşılığında "151-Yarı
Mamul hesabının borcuna devredilir.
A6 ve B6 Maliyet dönemi sonunda üretimi biten mamı leri ile sınırlı olarak "152
Mamuller" hesab karşılığında "151" hesap alacaklandırılarak i ten mamuller stoklara aktarılır.
A7 ve B7 Dönem içindeki mamul satışları, diğer faal olağan gelir ve karlar ile olağandışı
gelir ve : 64 ve 67 hesap gruplarında) yer alan hesapla karşılığında kasa, banka, cari hesaplar
(alıcılar karşılık hesapları borçlandırırlar.
A8 ve B8 Dönem içinde yapılan mamul satışlarına ilişkin olarak (maliyet fiyatlarıyla)
“152- Mamuller” hesabının alacağı karşılığında "620-Satılan Mamuller Maliyeti" hesabı
borçlandırılır.
A9 ve B9 Dönem içindeki satış indirim ve iskontoları, diğer faaliyetlerden olağan gider ve
zararlar ile olağandışı gider ve zararlar yapıldığında (61, 65 ve 68 grubu hesaplar)ın borcu
karşılığında, kasa, banka, cari hesaplar (satıcılar) veya karşılık hesapları alacaklandırılır.
' A10 ve B 10 Maliyet dönemi içinde faaliyet giderlerine ilişkin fonksiyonel gider
hesaplarında toplanan giderler, finansman giderleri ve hizmet üretim maliyeti toplamı bu
hesaplara ilişkin yansıtma hesaplarının (751, 761, 777, 781 ve 741) alacağı karşılığında, gelir
tablosu hesapları grubu . içinde yer alan faaliyet giderleri finansman giderleri (660,661) ve
satılan hizmet maliyeti (622) hesapları borçlandırılmak suretiyle, giderler gelir tablosu
hesaplarına aktarılmış olur.
Yukarıdaki işlemler sonucunda dönem içinde satılan mal ve hizmetlerin maliyeti ile yine
dönem içinde yapılmış olan faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ve
olağandışı gider ve zararlar;diğer taraftan dönem içindeki mal ve hizmet satışları, diğer
faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karlar, gelir tablosunu oluşturacak
olan "6" nolu hesap sınıfına aktarılmış olacaktır.
Al l ve B 11 6'lı grupta toplanan tüm maliyet ve gider hesaplarının alacağı mukabilinde
"690-Dönem Karı veya Zararı" hesabı borçlandırılır.
A12 ve B 12 6'lı grupta toplanan tüm hasılat ve gelir hesaplarının borcu mukabilinde "690"
hesap alacaklanır. Böylelikle "690" hesabına dönem karı (veya zararı) oluşmuş olmaktadır.

A13 ve B 13 Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere
710,720,730,740,750,760,770 ve 780 hesaplar (fonksiyonel gider hesaplan) gelir tablosunu
oluşturan 6'lı gruba 711,721 yansıtma hesapları kullanılarak aktarılmıştır. Dolayısıyla
fonksiyonel gider hesapları- nın borç bakiyeleri ve bunlarla aynı tutardaki yansıtma
hesaplarının alacak bakiyeleri yıl sonuna kadar (kapanışa ilişkin tüm kayıtlar bitinceye kadar)
bakiye verecektir. Bu hesaplar karşılıklı olarak bütün işlemlerden sonra yıl sonunda
kapatılacaktır.
7/B SEÇENEĞİ İLE İLGİLİ HESAP HAREKETLERİ TABLOSUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
A1 ve B2
Dönem içinde üretim giderleri ile faaliyet giderleri yapıldığında, bu giderlere
ilişkin olarak gider türleri itibariyle açılan hesapların (791'den 797'ye kadar) borcuna karşılık
kasa, banka, cari hesaplar (satıcılar) veya karşılık hesapları alacaklandırılır.
A2 ve B2
Dönem içinde ilk madde ve malzeme satın almadığında "150-İlk Madde ve
Malzeme" hesabının borcu karşılığında kasa, banka, cari hesaplar alacaklanır.
A3 ve B3
Dönem içinde üretime verilen ilk madde ve malzeme ile sınırlı olarak "790-İlk
Madde ve Malzeme Giderle- ri" hesabının borcu karşılığında "150-İlk Madde ve Malzeme
Stokları" hesabı alacaklandırılır. ' A4 ve B4
Dönem içinde 790-797 hesaplarının borcunda
biriken giderler, dönem sonunda hazırlanacak bir gider dağıtım tablosu yardımı ile "798-Gider
Çeşitleri Yansıtma Hesabı"nın alacağına mukabil, "799-Üretim Maliyetleri", "630-Ar-Ge
Giderleri", "631-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri", "632-Genel Yönetim Giderleri" ve
"660-661-Finansman Giderleri" hesapları borçlandırılarak bu hesaplara aktarılır.
A5 ve A5
"799-Üretim Maliyetleri" hesabı alacağı mukabilinde dönem sonundaki yarı
mamuller "151" hesap borçlandırılmak suretiyle "799" hesap kapatılır ve tüm üretim
maliyetleri bu hesaplara aktarılır.
A6 ve A6
Dönem içindeki mamul satışları, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile
olağandışı gelir ve karlar 60, 64 ve 67 hesap gruplarında yer alan hesapların alacağı
karşılığında kasa, banka, cari hesaplar (alıcılar) veya karşılık hesapları borçlandırılır.
A7 ve B7
Dönem içinde yapılan mamul satışlarına ilişkin olarak (maliyet fiyatlarıyla)
"152-Mamuller" hesabının alacağı karşılığında "620-Satılan Mamuller Maliyeti" hesabı
borçlandırılır.
A8 ve B8 Dönem içindeki satış indirim ve iskontoları, diğer faaliyetlerden olağan gider ve
zarar ile olağandışı gider ve zararlar yapıldığında (61, 65 ve 68 grubu hesaplar) ın borcu
karşılığında, kasa, banka, cari hesaplar (satıcılar veya karşılık hesapları) alacaklandırılır.
Yukarıdaki işlemler sonucunda dönem içinde satılan mal ve hizmetlerin maliyeti ile yeni
dönem içinde yapılmış olan faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ve
olağandışı gider ve zararlar; diğer taraftan dönem içindeki mal ve hizmet satışları, diğer
faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağan gelir tablosunu oluşturacak olan "6" no- lu
hesap sınıfına aktarılmış olacaktır.
A9 ve B9 6'lı grupta toplanan tüm maliyet ve gider hesaplarına alacağı mukabilinde "690Dönem Kan veya Zarar" hesabı borçlandırılır.
A10 ve B 10 6'lı grupta toplanan tüm hasılat ve gelir hesaplarının borcu mukabilinde "690"
hesap alacaklanır. Böylelikle "690" hesapta dönem kan (veya zarar) oluşmuş olmaktadır.
A 11 ve B11 "151" hesapta dönem sonunda kalan yan mamul tutan
, ertesi maliyet dönemi başında, "151" hesabın alacağı mukabilinde "799" hesap
borçlandırılarak bu hesaba aktarılır.

A12 ve B 12 Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 790-797 gider çeşitleri hesaplan,
gelir tablosunu oluşturan 6'lı gruba "798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" kullanılarak
aktarılmıştır. Dolayısıyla 7'li gruptaki gider çeşitleri hesaplarının borç bakiyeleri ve bunların
borç toplamı ile eşit olan "798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı"nın alacak bakiyesi yıl
sonuna kadar (kapanışa ilişkin tüm kayıtlar bitinceye kadar) devam etmektedir. Bu hesaplar
karşılıklı olarak bütün işlemlerden sonra kapatılacaktır.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ SİSTEMİ VE VERGİ İADESİ (ÜCRETLİLER)
Yahya ARIKAN
SMMM
Özel Gider İndirimi Sisteminin Özellikleri
Özel gider indirimi ile ilgili olarak kanunda beş önemli husus sayılmıştır. ( 1 )
1- Özel gider indirimi sadece ücretlilerin yararlanabileceği bir indirim olup, harcamaya göre
hesaplanacak tutar matrahtan indirilecektir.
2- Harcama Türkiye'de yapılmış olacak ve vergiye tabi gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinden alınmış belgelerle tevsik edilecektir.
3- Özel gider indirimine sadece eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları konu
edilecektir.
4- İndirim tutarı kanunda belirtilen harcamalar toplamının 1/3'ü olarak hesaplanacaktır.
5- İndirim tutan; harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının %35'ini
geçemeyecektir. Bakanlar kurulu %35 oranını sıfıra kadar indirmeye ayrıca, harcama konulan
harcama ve ücret tutan itibariyle farklı oranlar tesbit etmeye yetkilidir. Bakanlar kurulu; %35
oranını, 1998 yılı için aynen uygulama karan almıştır.
Özel Giderler İndiriminden Kimler Yararlanacaktır
Özel gider indirimi sadece gerçek usulde tesbit edilen ücretlilere uygulanacaktır.
Aşağıda yazılı ödemelerde ücret sayılır. (2)
1-Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel
kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyeleri,
2- Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurları,
3- Bilirkişiler, resmi arabulucular, eksperler,spor hakemleri ve her türlü yarışma jürisi üyeleri,
4- Sporcular,
Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalar
Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesine eklenen 5 nolu bendine göre;
Ücretlilerin kendisi, eşi ve çocuğu için yaptığı Eğitim" Sağlık, Gıda, Giyim ve Kira
harcamaları Özel Gider İndiriminin kapsama girer. Maliye Bakanlığının yayınladığı 176. seri
nolu tebliğe göre (3), bu
" harcamaların neler olduğu ve harcamaların nitelikleri belirlenmiş durum- ; dadır Buna göre;
a) Eğitim Giderleri:
Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim y amacıyla yapılan
ödemeler ile kurs ücretleri kitap ve kırtasiye alımları ' için yapılan harcamalar, özel gider
indirimine esas alınacaktır. â
b)Sağlık Giderleri:
Ücretlilerin yaptığı ilaç masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil,
fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları özel gider
indirimine konu teşkil edecek- tir.
Ücretlilerin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverence karşılanması halinde, ücretlinin
kendisinin karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olacaktır.
c)Gıda Giderleri:
Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir.
Ancak, içecek giderlerinden; sigara, alkollü içkiler ve bira bu kapsamda
değerlendirilemeyecektir.

Ayrıca, evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için
alınan yem, mama ve sair gıda maddelerine dahil harcamalar gıda giderleri kapsamına
girmeyecek ve özel gider indirimine konu teşkil etmeyecektir.
d)Giyim Giderleri:
' Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi
giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin
dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekmektedir.
e)Kira Giderleri
İkamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin tamamının anlaşılması gerekir.
Bu uygulamada, kiranın defaten veya bir kaç aylık veya aylık dönemler' itibariyle
ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönem belgede
belirtilecektir.
Özel Gider İndirimine Konu Olan Harcamalarda Aranacak Şartlar
Bu harcamanın özel gider indirimine konu olabilmesi için
1-Harcamaların mutlaka Türkiye'de yapılması,
2-Harcamaların Gelir ve Kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle tevsik
edilmesi şarttır.
3-Yapılan harcamanın ücretlinin kendisi medeni kanun hükümlerine göre aralarında evlilik
bağı kurulmuş eşi ve mükellefle beraber oturan ve- ya mükellef tarafından bakılan (Nafaka
verilerek bakılanlar dahil) çocukları (yaş sınırı kaldırılmıştır) tarafından yapılması ve satın
alınan mal ve hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir.
Belgesi İndirim Konusu Yapılamayacak Kurum ve Kuruluşlar
Özel gider indirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi,
kurum ve kuruluşlara yapılması halinde bu harca- malar özel gider indirimine konu teşkil
etmeyecektir.
Kurumlar vergisi kanunun 7. maddesi veya kendi özel kanunlarında yer alan hükümlerde
kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar özel gider indirimine
konu harcama olarak kabul edilmeyecektir.
Ancak kurumlar vergisi kanunun 8. maddesinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile
istisna uygulaması öteden beri devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan harcamalar
özel gider indirimine konu olacaktır.
1-Ücretlinin yurtdışında yaptığı eğitim harcamaları, Türkiye'de yapılmadığı için, özel gider
indirimine konu olmayacaktır.
2-Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için, bu
hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar özel gider indirimine konu olmayacaktır.
3-Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine
yapılan bağışlar da özel gider indirimine konu harcamalar kapsamına girmemektedir.
4-İçişleri Bakanlığı'na bağlı bazı görevlilere, bir bakanlık lojmanı tahsis etmiştir. Lojman kira
bedelleri lojmanlardan yararlanan personelin ücretlerinden kesilerek tahsil edilmektedir.
Ücretlilerin, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ödediği
kira bedelleri de özel gider indirimine konu edilmeyecektir.
Tüketim kooperatifi, Kurumlar Vergisi kanunun 7. maddesinin 16 nu- maralı bendinde
yazılı şartlan taşıdığı için, kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. Bu kooperatif den
yapılan giyim ve gıda harcamaları, kooperatifin kurumlar vergisi mükellefi olmaması (muaf
olması) nedeniyle indirime konu teşkil etmeyecektir.
6-Ordu Yardımlaşma kurumu 205 sayılı Kuruluş Kanununu 35. mad- '! desine göre Kurumlar
Vergisinden muaf olduğundan, bu kurum tarafından , işletilmekte olan ordu pazarlarından
yapılan harcamalar, özel gider indirimine konu edilmeyecektir.

Özel Gider İndirimine Girmeyen Harcamalar (4)
1- Vekalet ücretleri,
2- Yolcu ve yük taşıma giderleri,
3- Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri,
4- Tiyatro, sinema, konser salonu, plaj, yüzme havuzu gibi yerlere yapılan giriş ücreti
ödemeleri,
5- Ziynet ve süs eşyası alımları,
6- Temizlik madde ve malzemesi alımları,
7- Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve irtiyat madde ve malzemesi alımları,
8- Kozmetik maddelerin alımları,
9- Çiçek alımları,
10- Kuaför ve berberlere ödenen ücretler, 11- Fotoğraf filmi ve tab ücreti, 12- Fotokopi ücreti,
13- Ampul, floresan ampul ve pil alımları,
14- Plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler,
15- Konutların boya ve badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri, 16- Elektrik ve su tesisatı
için yapılan ödemeler, 17- Billuriye, züccaciye alımları,
18- Çocuk oyuncakları,
19- Havlu, çarşaf, nevresim alımları,
20- Plastik eşya alımları,
21- Çanta ve valiz alımları,
22- Noter giderleri,
23- Şehir şebekesi su giderleri
24- Sigara, alkollü içkiler ve bira için yapılan giderler,
25- Sıhhi tesisat malzemeleri,
26- Askeri ve okul kantinlerine yapılan harcamalar,
27- Yurtdışı eğitim ve öğretim harcamaları,
28- Kol ve duvar saati,
29- Her türlü hırdavat malzemesi,
30- Tüp gaz giderleri,
31- Genel bütçeye giren dairelere ait lojman giderleri
Özel Gider İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri
Ücretliler özel gider indirimine konu olan harcamalarını Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik edeceklerdir.
1-Fatura,
2-Serbest meslek makbuzu, 3-Perakende satış fişi,
4-Ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi (yazar kasa fişi)
Özel Gider İndirimi Uygulaması
1-Ücretlilerin harcama belgelerini biriktirmesi ve işverene ibrazı:
Ücretliler, kendileri, eş ve çocukları (5) adına düzenlenen harcama belgelerini
1 Ocak'tan başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir. 1 Ocak 1998 - 31 Aralık
1998 arasında toplanan belgeler
a- Gıda, giyim, kira, sağlık ve eğitim olarak gruplandırılacak
b- Zarfın arkasına sıra numarasına göre yazılacak
c- Herhangi bir zarfın ön yüzüne masraf gruplarına icmal yapılarak hesaplama yapılacaktır.
Eğer bir belgede birden bir den fazla harcama cinsi varsa en yüksek harcama hangisi ise fişin
toplamı o cins kabul edilerek tasnif yapılacaktır.
Örneğin; süper marketten alınan bir belge ile 2.000.000.- TL gıda, G.000.000.-TL. giyim ve
3.000.000.-TL kırtasiye malzemesi alınmışsa, bunların toplamı olan 9.000.000.-TL giyim
eşyası olarak dikkate alınacaktır.

Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri özel gider indirimine konu har- na belgelerini,
ertesi takvim yılının 20 Ocak tarihinin mesai saati sonu- kadar "Özel Gider İndirimine Ait
Bildirim" ile işverenlerine beyan edeceklerdir.
Bu bildirimde ücretliler, harcamaların toplam tutarını ve bu tutarını hesaplayarak,
göstereceklerdir.
Özel Gider İndirimi Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar 1- Emeklilik Nedeniyle İşten
Ayrılan veya Ölen Ücretlilere Uygulanacak Özel Gider İndirimi
Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler ile ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin
varislerinden bir tanesi 1 Ocak tarihinden başlayarak işlerinden ayrıldıkları tarihe kadar
biriktirdikleri özel gider indirimine konu olan harcama belgelerini yukarıda açıklanan esaslar
ve süreler dahilin- de işverene bildireceklerdir.
2- Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak
Çalışmayanlar Hakkında Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bir işveren nezdinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılan bir daha ücretli olarak çalışmayan
ücretliler 1 Ocak tarihinden işten ayrıldığı tarihe kadar biriktirdiği harcama belgelerini ilgili
esaslar ve süreler dahilinde iş- verene bildireceklerdir.
3- İşveren Değiştiren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması: Bir işveren nezdinde ücretli olarak çalışmakta iken, bu işverenden ayrılarak başka bir
işveren nezdinde çalışan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ait özel gider indirimine
ait bildirimi, en son çalıştığı işverene verecektir.
Ancak, bu ücretliler daha önce çalıştığı işyerinde kendilerine ödenen ücretlerin vergi
matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini ve bu vergilerin ilgili vergi dairelerine
yatırılmış olduğunu gösterir bir belgeyi alarak, bu belgeyi de en son çalıştığı işverene ibraz
etmek zorundadır. En son çalıştığı işveren bu belgeleri de dikkate alarak işlem yapacaktır.
4- Aynı Zamanda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Özel Gider İndirimi
Uygulaması:
Ücretlilerin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halin- de, her bir işverene özel
gider indirimine ait bildirimi vermesi mümkün bulunmaktadır.
Her bir işveren kendi ödediği ücretlerin vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre
özel gider indirimi uygulayacaktır.
5- Üç Ayda bir Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde
Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesinde, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10
ve daha az olan işverenlerin, muhtasar beyannamelerini önceden bildirmek kaydıyla her ay
yerine Şubat, Mayıs, Ağustos, ve Kasım aylarının 20. günü akşamına kadar verebilecekleri
hükme ~ bağlanmıştır.
Üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname veren işverenler, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına
ait muhtasar beyannamelerini 20 Şubat akşamına kadar verecekler ve halen çalışmakta olan
hizmet erbabının özel gider indirimine ilişkin vergi farkını; emekli olan, işten ayrılan ve
ölenlere ait ' özel gider indiriminden doğan vergi farkının iadesi gibi, 20 Şubat akşamı- !,~ na
kadar vereceği muhtasar beyanname ile beyan edilecek vergiden muh af sup ederek ücretlilere
iade edeceklerdir. İadeden sonra kalan kısmın varolması durumunda ise, bu fark Mayıs
muhtasar beyannamesi beklenilmeksizin, Şubat Mart ve izleyen dönemlerde hak sahiplerine
iade edilecek ve Mayıs 20'de verilecek muhtasar beyannamede vergilerden mahsup
edilecektir. (4)
6- Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Özel Gider İndirimi Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanunun 95. maddesinde aynen aşağıdaki hükme yer verilmiştir.
"Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü ' cari olmaz:

a- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;
b- 16. madde de yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve ` konsolosluk memur ve
hizmetlileri;
c- Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile ildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.
Bunlar gelirlerini, "yıllık beyanname ile bildirirler. Ücretlerinden vergi tevkif usulü cari
olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler
de özel gider indirimi bunların yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda oldukları ücretlerin
vergi matrahlarına, yukarıda açıklanan esaslara göre hesaplanarak uygulanacaktır.
Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerin verdikleri yıllık gelir
vergisi beyannamesine tevkif suretiyle vergilendirilen ücretleri ile diğer kazanç ve iratlarını da
dahil etmeleri halinde, özel gider indirimi sadece vergi tevkifatı cari olmayan ücretlerin vergi
matrahına uygulanacaktır. Bu nedenle, toplam matrah içindeki bu ücretlere ait matrah kısmı
ayrılacaktır.
2-İşverenlerce Yapılacak işlemler: İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine verilen
bildirimi ve harca- ;;.. ma belgelerini alacaklardır.İşverenler kendilerine ibraz edilen harcama
belgelerinin geçerli belge olup olmadığını,harcamanın özel gider indirimi kapsamına girip
girmediğini ve harcama toplamının ve bu toplamın 1/3'ünün doğru beyan edilip edilmediğini
kontrol edeceklerdir.
Ücretlilerin, ücretlerinden hesaplanan gelir vergisi üzerinden mahsup edilen bu vergi, mahsup
işleminin yapıldığı ayda ücretliye nakden ödenmesi zorunludur.
İşverenler, kendilerine ibraz edilen özel gider indirimine ait bildirim- lerde yer alan harcama
tutarlarını da dikkate alarak, "Özel Gider İndirimi- ne Ait Bordro"yu Ocak ayı sonuna kadar
düzenlemek zorundadırlar.
Bordro muhteviyatından da görüleceği üzere işverenler, her bir ücretli için, ücretlinin
yararlanacağı gelir vergisi farkını ayrı ayrı hesaplamak ve bordroda göstermek zorundadırlar.
Diğer taraftan, işverenler kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini tarh zaman
aşımı süresi içinde saklamak ve istenildiğinde, vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek
zorundadırlar.

3- Özel Gider İndiriminden Doğan Gelir Vergisi Farkının Ücretli. lere Ödenmesi:
İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri özel gider indirimine ait bordroda yer
alan gelir vergisi fark mı, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretlilerine ödeyecekleri ücretlerin gelir
vergisinden mahsup edecek- lerdir.
Bu mahsup işlemleri, her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup
edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir.
Bu mahsup işlemi için işverenler ücretliler için düzenledikleri ücret bordrosunda, "Özel Gider
İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi" başlığı altında bir sütun daha açacak ve
mahsup ettikleri vergi tutarını bu sütunda göstereceklerdir. Bu sütunda gösterilen tutar,
ücretler : üzerinden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisinden mahsup edilecek ve . kalan
kısmı muhtasar beyannameyle beyan edilerek ödenecektir.
Bu mâhsuba rağmen arta kalan bir tutarın bulunması halinde, bu tutar ücretlilerin müteakip
aylara ait hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.
Özel Gider İndiriminin Uygulamasına İlişkin Örnek:
A işyerinde çalışan ücretli B nin 01.01.1998 ile 31.12.1998 tarihleri arasında biriktirdiği 500
adet harcama belgesinde yer alan özel gider in- dirimine konu harcamaların tutarı
1.500.000.000.-TL'dir.
Bu ücretli 31.12.1998 tarihine kadar harcamalarının toplamı olan 1.500.000.000.-TL
tutarındaki belgeyi "Özel Gider İndirimine Ait Bildi- ı-im" ile işverenine beyan etmiş ve
harcama belgelerini bildirimine eklemiştir.

İşveren A ücretlinin kendisine bildirdiği harcama tutarını da dikkate alarak Özel Gider
indirimine ait Bordro' yu 1999 yılının Ocak ayı sonuna kadar aşağıdaki şekilde
düzenleyecektir.
Ücretli B' nin 01.01.1998-31.12.1998 tarihleri arasındaki kümülatif vergi matrahı
1.600.000.000.-TL'dir.
01.01.1998-30.06.1998 I. Altı aylık kümüle vergi matrahı 700.000.000 01.07.199831.12.1998 II. Altı aylık kümüle vergi matrahı 900.000.000 TL olsun
I. altı aylık dönemde ücretliden tevkif edilen gelir vergisi 175.000.000 700.000.000 X 0,25
II. altı aylık dönemde ücretliden tevkif edilen gelir vergisi 180.000.000 TL olsun
Özel Gider indirimine konu olacak harcama tutarı
1.500.000.000 Harcamaların özel
gider indirimine esas olacak tutar
500.000.000 1.500.000.000/3=500.000.000
İndirimden sonra kalan matrah (Yeni Vergi Matrahı)
1.100.000.000 1.600.000.000500.000.000
I. altı aylık tarifenin uygulanacağı tutar
484.000.000
700.000.000/1.600.000.000 X 1.100.000.000
II. altı aylık tarifenin uygulanacağı tutar
616.000.000
900.000.000/1.600.000.000 X 1.100.000.000
Özel Gider İndirimi düşüldükten sonra kalan matrahın
Gelir Vergisi I. Altı ay
121.000.000 (I. Dönem Yeni Gelir Vergisi)
484.000.000 X 0,25
Özel Gider indirimi düşüldükten sonra kalan matrahın
Gelir Vergisi II. Altı ay
123.200.000 (II. Dönem Yeni Gelir Vergisi)
616.000.000 X 0,20

!~ Hesaplanan Yeni Gelir Vergisi
(121.000.000+123.200.000)
244.200.000 " Yıl İçinde Tevkif edilen Gelir Vergisi
(175.000.000+180.000.000)
355.000.000 İade edilecek Gelir Vergisi
' (355.000.000-244.200.000)
110.800.000 UYGULAMA SIRASI RAKAMSIZ
, 1- Yıllık Gelir Vergisi matrahını hesaplayınız
1.1.1998 - 30.06.1998 Dönemi Gelir Vergisi Matrahı (I. Dönem) 1.7.1998 - 31.12.1998
Dönemi Gelir Vergisi Matrahı (II. Dönem)
+
1.1.1998 - 31.12.1998 Yıllık Gelir Vergisi Matrahı Toplamı 2- Kesilen Yıllık Gelir
Vergisini Hesaplayınız
1.1.1998 - 30.06.1998 Dönemi Kesilen Gelir Vergisi (I. Dönem) 1.7.1998 - 31.12.1998
Dönemi Kesilen Gelir Vergisi (II. dönem)
+
1.1.1998 - 31.12.1998 Yıllık Kesilen Gelir Vergisi Toplamı
3- Yılık Gelir Vergisi matrahı toplamından; özel gider indirimine tabi olan harcamaların üçte
birini düşerek, ~~yeni yıllık Gelir Vergisi matrahını hesaplayınız
4- Yeni Gelir Vergisini hesaplayınız
Yeni gelir vergisi; aşağıdaki hesaplama sonucunda bulunan dönemlerin toplamıdır.
1- Dönem Yeni Gelir Vergisi

I. Dönem gelir vergisi matrahı X Yeni vergi matrahı X %25 Yıllık gelir vergisi matrahı
toplamı
2- Dönem yeni Gelir Vergisi
2. Dönem gelir vergisi matrahı X Yeni vergi matrahı X %20 Yılık gelir vergisi matrahı
toplamı
5- Yıllık kesilen Gelir Vergisi toplamından; hesaplanan " Yeni Gelir Vergisini (Hesaplanan 1.
Dönem yeni gelir vergisi + 2. Dönem yeni gelir vergisi) düştüğünüzde "iade edilecek vergi
iadesini hesaplamış olursunuz
ÖRNEKLER
AYLIK
TOPLANABİLECEK
İADE
ALINACAK
NET ÜCRET
BELGE TUTARI
TUTAR
ASGARİ ÜCRET
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
120.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000

KAYNAKLAR:
1.GVK Md. 63/5 (3946/13)
2.GVK Md. 61
3.GVK GT 176-18.05.1994 /21938 RG
4.GVK GT 178-08.12.1994/22135 RG
5.GVK GT 218-27.12.1998/23566 RG

320.925.780
669.217.819
829.506.234
993.350.577
1.175.948.730
1.331.602.467
1.516.798.206
1.872.467.799
3.358.966.433
4.316.790.329
5.345.173.344
6.399.774.201

23.602.808
53.068.670
62.437.247
74.769.221
102.576.922
108.000.119
138.225.766
185.694.572
411.720.503
556.894.382
749.942.303
952.796.234

4369 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN ZİRAİ
KAZANCI VERGİLEME USULÜ
Dr. Levent DEMİRDAĞ
Vergi Denetmeni
I- GİRİŞ
4369 sayılı yasa, muhtelif Vergi Kanunlarında değişiklikler yapmıştır.Bunların en önemlisi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda olmuştur. Özellikle gerçek kişilerin, bu güne kadar gelir
tanımına girmemesi nedeniyle
vergi dışı ve dolayısıyla da kayıt dışı kalan kazançların, kayıt içine alınarak vergilendirilmesi
hedeflenmiştir. Bu yönü ile de gerçek bir vergi re- formu niteliği taşımaktadır.
Kayıt dışı kalan önemli gelir unsurlarından biriside, zirai faaliyetler sonucunda üretilen zirai
ürün bedellerini elde eden kişilerin gelirleri ile bu ürünleri girdi maddesi olarak kullanan
sanayicilerin elde ettiği gelirlerdir. Gelir unsurları arasında vergilendirilecek kazanç olarak
sayılmakla birlik- te, vergileme rejimindeki yetersizlikler nedeniyle bu tür kazançlar vergi dışı
kalabilmekteydi. Zirai sistemdeki "Küçük Çiftçi Muaflığı" sınırını aşmamak için mümkün
mertebede belge toplamamaya çalışılmaktaydı. Herhangi bir üretime belgesiz giren zirai ürün
mamulü de belgesiz satılmaktaydı. Kısacası zincirleme kayıt dışılık ve aynı boyutta vergi
kayıp ve kaçağı...
İşte; içerdiği ciddi, gerçekçi ve güvenli unsurlar nedeniyle, zirai kazancın yeni vergileme
rejimi, bu tür gelirin belgelendirme yoluyla kayda alınarak vergilendirmesini özendirmektedir.
Bu yönü ile de çağdaş, bir vergi anlayışı içermektedir.
II- ZİRAİ KAZANÇ:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde sayılan gelir unsur- larının 2. si zirai
kazançtır. Yasanın 52. maddesinde her türlü zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç
olduğu belirtilmiştir. "Zirai faaliyet ise; arazide de deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikim,
bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yolları veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek
suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsali- nin avlanmasını,
avcılar ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını veya bu mahsullerden sair bir
şekilde faydalanmasını ifade eder" şeklinde açıklanmıştır.
Zirai faaliyetin içinde yapıldığı işletmeye Zirai İşletme, zirai işletme- leri işleten gerçek
kişilere Çiftçi, zirai faaliyet sonucunda elde edilen ürüne Mahsul denir. Kişinin çiftçi unvanı
alması için vergiye tabi olması gerekmez. Zirai bir faaliyetin işleticisi olması yeterlidir.
Kollektif şirket ortakları ile adi ve komandit şirketlerin komandite ortaklarını şirket zirai
faaliyetinden elde ettikleri kar paylan zirai kazanç değil, şahsi ticari kazançları hükmündedir.
Zirai şirketlerin uğraş konusu zirai faaliyet de olsa çiftçi sayılmazlar. Adi şirketler ise zirai
faaliyette bulunmaları halinde çiftçi sayılmaktadır.
III- ZİRAİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
A- VERGİ TEVKİFİ (STOPAJI) YOLUYLA:
Yazımızın yukarıdaki bölümünde zirai kazancın ne olduğu ve kimlerin çiftçi sayılacağı
belirtildikten sonra bu bölümünde de zirai kazancın vergilendirme usul ve esasları
anlatılacaktır.
Zirai kazanç, prensip olarak hasılat üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilecektir.
Çiftçi denilen kişiler zirai mahsullerini Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin birinci
fıkrasında sayılan gerçek veya tüzel kişilere satmaları halinde bu kişiler tarafından çiftçilere
mahsul be-deli olarak nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden gelir vergi- si
tevkifatı yapılacaktır. Yapılacak olan bu vergi tevkifatı çiftçinin nihai vergisi olduğundan. Bu
kazanç unsuru için ayrıca yıllık gelir vergiye beyannamesi vermeyecektir. Hatta zirai kazancı,
vergi tevkif usulü ile vergilendirilen kişi, bir başka kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi
beyannamesi vermesi gerekse bile zirai kazancını bu beyannameye dahil etmeyecektir.

Vergi kesinti oranı ise, satılan ürünün nevi ve borsada kayıtlı olup ol- mamasına bağlı olarak
değişir. Şayet satılan ürün hayvan veya hayvan mahsulü ise ve bu mahsul borsada tescil
ettirilerek satılıyorsa % 1 borsada tescil ettirilmeden satılıyorsa %2 diğer zirai ürünlerin
borsada tescil ettirilerek satılmasında %2, borsada tescil ettirilmeden satılmasında ise %4 tür.
Kanunun 94. maddesinde belirtilen kişiler tarafından çiftçi mahsul bedeli ve çiftçi adına
yapılan bu gelir vergisi stopajı, kesintisinin yapıldığı ayı izleyen ayın 20'sine kadar ilgili vergi
dairesine (ödeme veya tahakkukun bağlı olduğu daire) bildirmeye mecburdurlar. Zirai ürün
bedelleri üzerinden tevkifat yapanların, muhtasar beyanname ile yapacakları bu bildirimin
diğer tevkifat bildirimlerinden farkı, bildirimin zamanının hiç bir şekilde uzamamasıdır. Oysa
Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre yapılan diğer tevkifatlarda, tevkifat yapanların
çalıştırdıkları hizmet ' erbabının 10 ve daha az olması halinde ve bağlı oldukları vergi
dairelerine önceden bildirmek koşulu ile her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım
aylarının 20. günü akşamına kadar verebilirler.
, Stopaj Gelir Vergisi tevkifatı mahsul bedelinin ödenmesi sırasında, ödemeyi yapan birinci
ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiye- l tinde olan çiftçiler tarafından düzenleme
zorunluluğu olan müstahsil makbuzu iki nüsha olarak düzenlenir. Mahsul bedeli ve tevkif
edilen vergi makbuzda gösterilir. Makbuzun bir nüshası makbuzu düzenleyen tarafın- dan
imzalanarak çiftçiye verilir Diğer nüshası çiftçiye imzalatılarak alınır. Müstahsil makbuzunun
mahsul alan ve vergi tevkifatı yapan nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçmektedir.
Makbuz düzenlemede dik- kat edilecek husus, mal teslim edilmeden ve avans ödeyerek
yapılan alımlarda müstahsil makbuzunun malın teslimi sırasında düzenlenmesidir.
Yasada yapılan düzenleme, çiftçilerin sattıkları mahsuller için müstahsil makbuzu alma ve
saklamanın kendi yararlarına olduğu gibi vergi kaçırmayı önlemeye de yönelik
bulunmaktadır. Şöyle ki;
ü a- Üretim aşamasında belgelendirilmeyen zirai ürün, kademeli olarak nihai tüketiciye
kadar belgesiz yani kayıt dışı kalabilmekte ve dolayısıyla stopaj gelir vergisi, KDV, yıllık
gelir veya kurumlar vergisi kaybına neden olabilmektedir. İşte her zirai ürün bedeline
müstahsil makbuzu düzenlemekle bu vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmektedir.
b- Fazla müstahsil makbuzu toplamak çiftçiyi, gerçek usulde vergilendirmeye
götürmeyeceğinden makbuz almaktan kaçınılmayacaktır. Tam tersine, çiftçi gerçek anlamda
müstahsil makbuzu aldıkça yani mahsul ürün bedelini belgelendirdikçe ve bu belgeleri
(müstahsil makbuzlarını) VUK da açıklanan "belge alma, belge verme, belge saklama ve
gerektiğinde de bu belgeleri ilgili makamlara ibraz etme" görevlerini yerine getirmeleri,
- Ziraat Odasından, ziraat odası olmayan yerlerde Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi
belgesini almaları şartları ile,
1- Çiftçilerin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans kredi, sübvansiyon,
prim gibi ayni ve nakdi unsurlarından yararlanabilecekler.
2- Kazançları bu şekilde yani vergi tevkif sureti ile vergilendirilen çift- çilerin bu
faaliyetlerinden elde ettikleri geliri, mahsul bedeli karşılığı aldıkları müstahsil makbuzlarında
yer alan kısım diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir. (Bu bakımdan çiftçinin makbuz
almama gibi eğilimi düşünülemez.) Tabi ki aşan kısmın vergilendirilebilmesi için bu nun
1999 yılında 3,5 milyarı aşması şarttır. Vergilendirmenin söz konusu olması halinde de, diğer
kazanç ve irat olarak vergilendirilecek olan gelir unsuruna isabet edecek vergiye 2003 yılına
kadar vergi ziyan cezası ile usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
3- Zirai kazancı, vergi tevkif suretiyle vergilendirilen çiftçiler, yıllık beyanname
vermeyeceklerinden.
B- GERÇEK USULDE

Zirai kazancı vergilendirmenin ikinci şekli ise gerçek usuldür. Anca~ zirai kazancın gerçek
usulde vergilendirilmesi yıllık satış hasılatına bağlı olmaktan çıkartılmış tamamen farklı bir
şekle bağlanmıştır. Bu şekil işletme büyüklüğü ölçüsüdür. Yasada belirlenen işletme
büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler, bu ölçüleri aştıkları yılı izleyen vergilendirme dönemi
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler:
İşletme büyüklüğünü belirleyen ölçüler ise, işletmenin nevine göre değişmektedir. Arazi
üzerinde yapılan zirai faaliyette dönüm ya da ağaç sayısı büyük ve küçükbaş hayvanlarda
havyan sayısı balık yetiştiriciliğinde ağ kafes, balık avcılığında tekne boyu, arıcılıkta kovan
sayısı , ipek böcekçiliğinde kutu sayısı olarak dikkate alınmaktadır. Örneğin bir çiftçinin 1999
yılındaki meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliğindeki ağaç sayısı 4500'ü geçtiyse, bu
çiftçinin bu tür kazancı 2000 yılından itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir.
Yasada işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçilerin gerçek usulde vergilendirileceği
belirtildikten başka, işletme büyüklüğü dışındaki bazı kazançlarla da gerçek usulde
vergilemenin söz konusu olduğu açıklanmıştır.
Bu kazanımlar;
1- Bir biçerdövere sahip olan çiftçi
2- Biçer döver mahiyetinde bir motorlu araca sahip olan çiftçi 3- On yaşına kadar ( on yaşını
geçmemiş) ikiden fazla traktöre sahip çiftçi
Gerek işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar ve gerekse yukarıda belirtilen zirai faaliyet
araçlarını elde edenlerin zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilir. Bunun dışında, gerçek
usulde vergilendirilmeyen çiftçiler de isterlerse gerçek usulde vergilendirilebilirler. Bu
gibilerin istemlerini yazılı olarak vergi dairesine yapmaları gerekir. İstemlerinin yapıldığı
tarihi izleyen vergilendirme döneminden itibaren bu usulde vergilendirilirler.
Yeni işe başlayanlar ise istemleri halinde, işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde
vergilendirilebilirler.
C- GERÇEK USULDE VERGİLENDİRMENİN MAHİYETİ
Zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilecek çiftçiler, "İşletme Hesabı" ya da bilanço
esasına göre defter tutmak zorundalar. Buradaki zorunluluk defter tutmaya yöneliktir. Bilanço
ya da işletme hesabı esasına ~ göre defter tutmakta ise seçimlik hakları vardır. Ancak bilanço
esasına göre tercihi bulunan kişi, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemez. Bu usulü talep
edenler, tabi iki taleplerini yazılı olarak ilgili vergi dairesine yapacaklar ve talebin yapıldığı
tarihi izleyen vergilendirme dönemi başından itibaren hüküm ifade edecektir. Yani 20 Eylül
1998 tarihinde Bilanço esasına göre defter tutmak istediğini ilgili vergi dairesine bildirebilir.
Çiftçi, l.l.1999 tarihinden itibaren bu usulde defter tutacak 1.1.2000 tarihine kadar da bu
usulden dönemeyecektir.
Zirai kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde; Hesap dönemi içinde para ile tahsil
edilen veya alacak olarak tahakkuk eden hasılat ile, ödenen veya borçlanılan giderler
arasındaki müspet fark;,~ tır. Bu usulde, dönem başındaki mahsullerin değeri giderlere, hesap döne- , mi sonundaki
mahsullerin değeri ise hasılata eklenir.
Zirai kazancın Bilanço esasına göre tespitinde ise, muhasebe işlemleri, bilançonun
gerektirdiği ilkelerle tutulacak ancak zirai kazancın saptan- masında gider ve hasılat
kalemlerinin nelerden ibaret olduğu 193 sayılı
~ Gelir Vergisi Yasasının 56,57 ve 58 madde hükümleri de dikkate alınarak, ticari kazancın
bilanço esasına göre tespitindeki hükümleri uygulanır.
Yasanın söz konusu maddelerinden 56. maddesi, zirai işletme hesabı esasına göre hasılatın
hangi unsurlardan, 57. maddesi, zirai işletme hesabı esasına göre giderlerin hangi unsurlardan,
58. maddesi ise, hasılattan ~ indirilemeyecek gider kalemlerinin hangi unsurlardan oluştuğu
açıklanmaktadır. Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç mükellefleri, bir yıl içeri- sindeki

zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak zirai kazançları dolayısıyla yıllık gelir vergisi
beyannamesi vermek zorundadırlar. Öyle ki bu zirai faaliyetleri sonucunda zarar dahi etseler
yine de yıllık beyanname verme zorunlulukları vardır. (GVK md. 85)
Zirai kazanç mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini, faaliyetin ilgili olduğu yılı
izleyen yılın Mart ayında vergi dairesine verecekler. Tahakkuk eden vergiyi de, Maliye
Bakanlığınca özel ödeme zamanı tayin
edilmemişse, Mart, Haziran ve Eylül ayında olmak üzere üç eşit taksitte öderler.
IV- SONUÇ
4369 sayılı Yasa ile gelir vergisi yasasında yapılan önemli değişiklik- ; lerden birisi de zirai
kazancın vergilendirilmesindeki usul ve esaslardır. Bu usul ve esasların temeli, kazancın
belgeye dayandırılmasını sağlamak- tır. Belge düzenini sağlamak için ise, çiftçiye ayrıntı
yükü yüklemeden, hasılatından vergi tevkifatı yapmak suretiyle vergilendirmek olmuştur.
Tevkif edilen bu vergi, çiftçinin nihai vergisi sayılmıştır. Nihai vergisi sayıldığı için de bu
kazanç için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Vergi
tevkifatı müstahsil makbuzuna dayalı olarak yapılacağından, belgelendirme ve dolayısıyla
kayıtlama zinciri bununla başlamaktadır.
Bu durumda; yeni vergileme rejiminde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek durumunda
kalan çiftçiler, zirai kazancı gerçek usulde (Zirai işletme hesabı veya bilanço esasına göre fark
etmez) vergilendirilen çiftçilerdir.

4369 SAYILI YASA İLE YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINA GETİRİLEN
YENİLİKLER
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1. GİRİŞ
Yatırım indirimi istisnası, vergi mevzuatımıza 1963 yılında 202 sayılı Yasanın 16. maddesi
ile girmiştir. Bu istisna ile; yatırım harcamalarının belirli oranlarda dönem karından
indirilerek vergi dışı bırakılması ve bu
" suretle yaratılan fonlarla özel sektör yatırımlarının özendirilmesi amaçlanmaktadır.
193 sayılı GVK' nun Ek : 1 - 6. maddelerinde yer alan yatırım indirimi a istisnası, öngörülen
bazı koşulların yerine getirilmesi halinde mükelleflere, yaptıkları yatırım harcamalarının
belirli bir bölümünü vergiye tabi gelirlerinden indirebilmeleri olanağını vermektedir. Ek : 2.
maddede yatırım tutarının vergiye tabi kazançlardan indirilebilmesi için;
a) ticari ve zirai kazancın bilanço esasına göre tespit edilmesi,
b) yatırımların kalkınma planlan ve yıllık programlarda belirtilenler- den Maliye
Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörlerde yapılması,
c) yatırımların tasdik edilmiş sürelerde tamamlanması koşulları aranmaktadır.
Bu yazıda, yatırım indirimi istisnası ana hatlarıyla incelenip, 4369 sayılı yasa ile getirilen
değişikliklere değinilecektir.
2. YATIRIM İNDİRİMİNDE HARCAMA ESASI GEÇERLİDİR
187 Seri No lu GV Genel Tebliğinde, yatırım indirimi uygulamasına, ' yatırımın konusunu
oluşturan aktif değerlere ilişkin harcamaların yapıldığı takvim yılından itibaren başlanacağı
belirtilmektedir. Harcama ise, yatırım indirimine konu iktisadi kıymetlere ilişkin bedelin
ödenmesi ya da borçlanılması, bu iktisadi kıymetlerin işletmenin aktifindeki herhangi bir
hesaba kaydedilmesi ve iktisadi kıymetlere yatırımcı tarafından tasarruf edilebilir duruma
gelinmesi olarak tanımlanmıştır. "Herhangi bir hesap" tabiri ile kastedilen, yatırım
harcamalarının yatırımın tamamlanma sureci içinde geçici olarak izlendikleri hesaplardır.
Yatırım devam ederken, yapılan harcamalar "258 – Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabına
kaydedilebilir.
İndirime konu olacak yatırım harcamalarının bina, makine, tesisat, araç vb. amortismana tabi
aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedellerinden oluşması gerekmektedir. Maliyet bedeli
VUK' nun 262. madde- sinde tanımlanmıştır; söz konusu maddede iktisadi bir kıymetin
iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara
mütefern bilumum giderlerin toplamının maliyet bedelini oluşturduğu ifade edilmektedir. 262.
maddede yapılan maliyet bedeli tanımı son derece kapsamlı olup, satın alınan veya imal
edilen mala ilişkin satın alma ve imalat bedellerinin dışında nakliye ve montaj giderleri,
gümrük vergileri vb. harcamaları da içermektedir. Buna göre, sözü edilen tüm bu maliyet
unsurları yatırım bedeli içinde yer aldıklarından dolayı, yatırım indirimine de konulacaklardır.
Yine, aynı yasa maddesinin açıklama bölümünde, yatırımların finansmanında kullanılan
kredilerle ilgili faizlerden yatırım konusu kıymetlerin aktife alındığı döneme kadar olanların
iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi koşulu getirilmiş, buna karşılık daha sonraki
dönemlerde ortaya çıkan faiz giderlerinin ise maliyete eklenmesi veya gider yazılması
konusunda mükelleflere seçim yapma hakkı tanımıştır. Bu düzenleme, döviz kredisi
kullanılarak yurtdışından ithal edilen iktisadi kıymetlerin bedellerine ilişkin kur farklarının
muhasebeleştirilmesinde de geçerlidir.
*
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Burada dikkate alınacak husus, faiz giderleri ve kur farklarından, yalnızca iktisadi kıymetlerin
aktife alındıkları dönem sonuna kadar olanların yatırımın maliyetine dahil edilerek,
indirimden yararlandırılabileceklerine ilişkindir. VUK' nun 262. maddesinde yatırım konusu
kıymetlerin aktife almadıkları dönemden sonra ortaya çıkan faiz giderleri ve kur farklarının
maliyete dahil edilebileceği yönünde mükelleflere tercih hakkı tanınmış olmasına rağmen,
amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonraki dönemlere ait kur farkları ve faizlerin
maliyete dahil edilmiş olsalar bile yatırım indiriminden yararlanamayacakları 187 Seri No lu
GV Genel Tebliği ile hüküm altına alınmıştır.
Aktife alınma ile amortisman hesaplanması tabirleri birlikte kullanılmıştır. Bilindiği gibi,
amortisman ayrılabilmesi için, iktisadi kıymetlerin işletmede kullanıma hazır halde
bulunmaları gerekir. Yatırım indirimden yararlanan kıymetin makine ve teçhizat olduğunu
varsayarsak, bu durum- da Tek Düzen Muhasebe Planı'nda 253 - Makine ve Teçhizat hesabı
borçlandırılacak ve bu tutar üzerinden amortisman ayrılmasına başlanacaktır. İşte, bu tarihten
sonra ortaya çıkan kur farkları ve faizlerin iktisadi kıymetlerin maliyetine ilave edilerek
yatırım indiriminden faydalandırılması mümkün değildir.
3. 4108 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Yatırım indirimi İstisnası'nın Ek. 3 - 4 maddeleri, 02 Haziran 1995 tarihinde yayınlanarak
yürürlüğe giren 4108 sayılı Yasa ile değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişikliğe göre, ilgili yıl
kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının izleyen ilk üç yılda VLTK hükümlerine
göre belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde arttırılarak sonraki dönem kazançlarından
indirilmesi öngörülmüş, yeniden değerlemeden ancak teşvik belgeli yatırımların
yararlanabilecekleri belirtilmiştir.
4108 sayılı Yasa ile, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılması planlananlar dışında personel
lojmanları inşaatı, arsa ve arazi tedariki, yedek parça temini ve esas proje dışında münferit
tesisat, makine ve araç mübayası için yapılan harcamaların yatırım indiriminden
faydalanamayacakları hüküm altına alınmıştır.
4. 4369 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER:
4.1. Gerçekleştirilmesi Öngörülen Yatırımlar
4369 sayılı Yasa' nın 30. maddesiyle Yatırım İndirimi İstisnası'na getirilen en önemli yenilik,
yatırım indirimden ilgili dönemde sadece gerçek- leşmiş yatırım harcamalarının değil, aynı
zamanda bir sonraki dönemde gerçekleştirilmesi düşünülenlerin de yararlanmasına olanak
tanınmış olmasıdır. Ancak, bu yenilik O1 Ocak 1999 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesine
bağlanacak yatırımlar için geçerli olup, 31 Aralık 1998 tarihin- den önce çıkarılmış yatırım
teşvik belgelerinde yer alan yatırımları kapsamamaktadır. O1 Ocak 1999 tarihinden sonraki
bir tarihi taşıyan yatırım teşvik belgelerinde yazılı yatırım tutarlarına, yatırım henüz proje
safhasında olsa bile, 1998 yılına ilişkin kurumlar veya gelir vergisi beyannamelerinde yer
verilebilecektir. Bu düzenleme ile, O1 Ocak 1999 tarihinden sonra teşvik belgesi almak
mükellefler yönünden avantajlı hale gelmiştir. Öte yandan, planlanan yatırım harcamasına
öngörülen tutarın % 10'unu aşan bir oranda eksik gerçekleşmesi halinde, eksik kalan yatırım
harcaması dolayısıyla tahakkuk ettirilmemiş vergilerin 6183 sayılı AA- TUTHK' nun 48.
maddesine göre belirlenen tecil faizi ile birlikte cezasız tahsil edilmesi hüküm altına
alınmaktadır.
4.2. En Az Yatırım Tutarı
4369 sayılı Yasanın 30. maddesiyle değişik Ek: 3. maddesinde yatırım tutarının sınai ve ticari
yatırımlar için asgari 50 milyar TL, zirai yatırımlar için ise 10 milyar TL olduğu, kalkınmada

öncelikli yöreler için ise bu tutarların yansının dikkate alınacağı belirtilerek, yasa metninde
aynen şu tümcelere yer verilmiştir:
"Yatırım indirim oranı, yatırım tutarının % 40'ıdır. Bakanlar Kurulu bu oranı kalkınma planı
ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için %
100'e, 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan yatırımlarda % 200'e kadar
arttırmaya veya kanuni orandan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu oran,
Organize Sanayi Bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde % 100 olarak uygulanır."
4.3. Yatırım İndiriminde Endeksleme Uygulaması Ek: 4. maddede ise, yapılan yatırım
harcamalarının ilgili yıl kazancından indirilemeyen kısmının sonraki yıllarda VUK
hükümlerine göre belirlenmiş yeniden değerleme oranı nispetinde arttırılarak
indirilebileceği belirtilmektedir. Endeksleme uygulaması, herhangi bir süreyle
sınırlandırılmamıştır. Bir başka deyimle, dönem kazancının yetersiz olması nedeniyle
indirilemeyen yatırım tutarları, indirimin mümkün olduğu döneme kadar yeniden
değerleme oranı nispetinde arttırılarak ertelenebilecektir.
Birden fazla Yatırım Teşvik Belgesi almış mükelleflerin kazançlarının yetersiz olması
durumunda yararlanılmayan indirim tutan varsa, indirim öncelikle aşağıda belirtilen sıra
dahilinde yapılacaktır:
1) önceki yıllarda tamamen indirilemeyen yatırım harcamaları,
2) yeni yatırımlara ilişkin indirimler,
3) müteakip yılda yapılacak yatırımlarla ilgili indirimler. Yatırım indirimi istisnasından
sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek yatırım harcamalarının da yararlanmasına ilişkin
düzenleme, sadece teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için geçerli olup, teşvik belgesine
bağlı olmayan yatırımlarda indirim için harcamanın yapılmış olması gerekmektedir.
Bir başka deyimle, teşvik belgesiz yatırımlarda, ancak gerçekleşen yatırım harcamalarının
indirimi olanaklıdır. Müteakip dönemde öngörülen yatırım harcamaları ilgili yıl kazancından
indirilemez.
Örneğin; teşvik belgesi olmayan bir yatırımcı, 1999 yılı içinde yaptığı yatırım harcamasını bu
yıla ilişkin gelirini beyan ettiği, Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamesinde gösterebilecek,
bununla beraber aynı beyannamede 2000 yılında yapmayı planladığı yatırım harcamalarına
yer veremeyecektir.
Keza, teşvik belgesine bağlı olmayan yatırım harcamaları endeksleme uygulaması dışında
tutulmuştur. Teşvik belgesi olmayan yatırımcıların bir yandan sadece gerçekleştirdikleri
yatırım harcamalarını vergi matrahından indirebilmeleri, diğer yandan endeksleme
yapmalarına izin verilmemesi, 4369 sayılı Yasa' nın 30. maddesiyle amaçlananlara ters
düşmektedir. Bu uygulamayla, teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması yapanlar bir
ölçüde enflasyondan korunurken, teşvik belgesine sahip olmayan yatırımcılar enflasyonun
olumsuz etkisine maruz bırakılmışlardır. Bu itibarla, bu çarpık uygulamanın bir an önce
düzeltilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz.
5. YATIRIM İNDİRİMİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
GVK' nun Ek: 6. maddesinde mükelleflerin muhasebelerini, yatırım in-

diriminden yararlandıkları tutarların yıllar itibariyle izlenmesini temin edecek biçimde
düzenlemeleri gereğine işaret edilerek yararlanılan yatırım indirimi miktarlarının yıllık
kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerde gösterilmeleri zorunlu tutulmuştur.
01.01.1999 tarihinden sonraki bir tarihi taşıyan yatırım teşvik belgelerinde 1999 yılı için
öngörülen yatırım tutarına 1998 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde yer
verilebilecektir.
Şimdiye kadar yaptığımız açıklamaları bir örnekle somutlaştırabiliriz:
Örnek:
ABC İnşaat Ltd. Şirketi yatırım teşvik belgesi almak için 20 Kasımı 1998 tarihinde Hazine
Müsteşarlığı'na müracaat etmiştir. Teşvik belgesi. 18 Ocak 1999 tarihinde düzenlenerek
firmaya verilmiştir. ABC İnşaat Ltd. Şirketinin 1998 yılı dönem karı 750 milyar TL. olup,
1999 yılında 150 milyar TL tutarında teşvik belgesine bağlanmış yatırım harcamasında
bulunmayı planlamaktadır. ABC İnşaat Ltd., 30 Nisan 1999 tarihine kadar vereceği kurumlar
vergisi beyannamesine 1999 yılında yapmayı öngördüğü 150 milyar TL. tutarındaki yatırım
miktarını da dahil edecektir.
Dönem karı (Ticari Bilanço karı): 750,000,000,000.-TL.
(-) İndirimler:
1999 yılı için öngörülen
yatırım harcaması
150,000,000,000.-TL.
Kurumlar Vergisi Matrahı
600,000,000,000.-TL.
% 25 oranlı Kurumlar Vergisi
150,000,000,000.-TL.
(600,000,000,000.-*0.25)
Kurumlar Vergisi Fon Payı
( 150,000,000,000.-*0.10)
Gelir Vergisi Stopajı;
GV Stopaj Matrahı
(Dönem karı + Yatırım İndirimi
-Kurumlar Vergisi)
% 15 Oranlı Stopajı
(Yatırım İndirimi *0.15)
Fon Payı
(22,500,000,000.TL. *0.10)
% 20 Oranlı Stopaj
(Gelir Vergisi Stopaj Matrahı
-Yatırım İndirimi)*0.20
Fon Payı
( 120,000,000,000.-TLO.10)
Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi
Stopaj ve Fon Payları Toplamı

15,000,000,000.-TL.

750,000,000,000.-TL.

22,500,000,000.- TL
2,250,000,000.-TL

120,000,000,000.-TL.
12,000,000,000.-TL.
321,750,000,000.-TL.

Yapılacak yatırımlara ilişkin harcamaların nazım hesaplarda izlenmesi gerekmektedir. Nazım
hesaplar, işletmenin bilanço kalemlerinin doğruluğunu etkilemeyen, ancak izlenmesi gerekli
olan bilgilerin kaydedildiği hesaplardır. Nazım hesaplara kaydedilmiş bilgilerin geçerlilikleri
kalmadığı takdirde, hesaplar ters kayıtla kapatılacaktır.
6. SONUÇ:
Bu makalede, yatırım indirimi istisnası, 4369 sayılı Yasa' nın 30. maddesi ile getirilen
yeniliklere de yer verilerek tartışılmaktadır. İktisadi kalkınmanın hızlandırılması amacıyla,
yatırım harcamalarının belirli bir tutarının dönem kazancından indirilmesine ve dolayısıyla
müteşebbislerin üzerindeki vergi yükünün azaltılmasına olanak veren bu müessese yapılan
yeni düzenleme sonucu, gerçekleştirilen yatırım harcamalarının yanı sıra, gerçekleştirilmesi
öngörülen yatırım harcamalarının da dönem karından indirimini kapsayacak biçimde
genişletilmiştir.
Müteakip dönemlerde yapılacak yatırım harcamalarının dönem kazancından indirilebilmesine
olanak veren bu düzenleme sadece yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımları ilgilendirmekte,
yatırım teşvik belgesine bağlı olmayan yatırımlarda ise, yatırım indiriminin harcama esasına
bağlı olması koşulu varlığını sürdürmektedir.
KAYNAKÇA:
Ergülen, G., Erdem, H. (1998), “Vergi kanunlarındaki Vergi Avantajları”, Yaklaşım Yayınları
Maç, M. (1996), “Güncel kurumlar Vergisi”, İkinci baskı
Özbalcı, Y. (1997), “ Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları”
Yalçın, H. (1996), “Yatırım İndirimi – Uygulama Esasları”

ÖZEL MALİYET BEDELİ
M. Vefa TOROSLU
Eti Finansal Kiralama A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
l. TANIM
Özel maliyet bedeli, iktisadi bir işletme tarafından kullanılmak amacıyla kiralanan gayrimenkullere
kiracı tarafından yapılan ve o gayrimenkulün iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran harcamalar
toplamıdır.
Özel maliyet bedeli V U.K' nun 272. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: normal bakım, tamir
ve temizleme giderleri dışında gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak
artırmak maksadıyla yapılan giderler gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir.
Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma
tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran
giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorun yenisi ile değiştirilmesi veya
alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline
eklenmesi gereken giderlerdendir.
Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise kiracı tarafından yapılan yukarıda sayılan giderler özel maliyet
bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının faaliyetini icra için vücuda getirildiği tesisata ait giderler
de bu hükümdedir.
Gayrimenkuller için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden oluştuğu
takdirde mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek
mecburiyetindedir.
Kira süresi sonunda kiralayana devredilecek olan gayrimenkule kiracı tarafından yapılan
gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi değerini devamlı olarak artırmak niteliğindeki harcamalar
özel maliyet bedelidir. Yapılan harcamaların özel maliyet bedeli olarak değerlendirilebilmesi için
meydana getirilen kıymetin gayrimenkul veya gemiden değer kaybına uğramadan ayrılmayan ve tek
başına bir ekonomik değer ifade etmeyen nitelikte olması gerekir.
2. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI
Kiraladıkları gayrimenkuller üzerinde harcamalar yapan kiracılar, özel maliyet niteliğinde olan bu
harcamaları aktifleştirmeleri gerekmektedir. Aktifleştirilen bu tutarların nasıl itfa edileceği V U.K'
nun 327. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymetlerini
artıran ve VUK’ nun 272. maddesinde yazılı özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdeler
ile itfa edilir. Kira süresi dolmadan kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmemiş olan
giderler, boşaltma yılında bir defada gider yazılır.
Kira süresinin belli olmaması durumunda kiracıların özel maliyet bedellerini VUK’ nun
315.maddesine istinaden %20 oranında ve beş yılda itfa etmeleri gerekmektedir. VUK’ nun 315.
maddesinde mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerini %20 oranından fazla
olmamak üzere, serbestçe tespit ettikleri oranlar üzerinden yok edecekleri belirtilmiştir.
ÖZEL MALİYET BEDELİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR
3.1. Kira Süresi Dolmadan Kiralanan Şeyin Boşaltılması
Kiralanan şeyin kira süresi dolmadan kiracı tarafından boşaltılması durumunda henüz itfa
edilmemiş olan özel maliyet bedelleri boşaltma yılında bir defada gider olarak kaydedilir.
3.2. Kira Süresinin Bir Yıl Olması
Kiralanan şeyin kira süresinin bir yıl olması durumunda kiracı özel maliyet bedeli olarak

aktifleştirdiği harcamaların tamamını tutarı ne olursa olsun dönem sonunda gider olarak kaydederek
kar zarar hesabına aktaracaktır.
3.3. Kira Süresinin Sonradan Uzatılması
Özel Maliyet bedellerinin itfasında aktifleştirme yılındaki kira süresi dikkate alınır. Aktifleştirme
yılından sonra taraflar arasında kira süresinde yapılan değişiklikler itfa süresini etkilemez.
3.4. Yap İşlet Devret Modelinde özel Maliyet Bedelinin İtfası
Yap İşlet Devret modelinde özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait arsa ve araziler üzerine özel
hukuk kişilerince yapılacak tesis veya binaların belli bir süre işletildikten sonra tekrar ilgili kamu
kurum veya kuruluşuna bedelsiz devredilmesi şeklinde işlemektedir. Kiracılar tarafından yapılan bu
nitelikteki harcamaların özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilerek amortisman yolu ile itfa edilmesi
gerekmektedir.
3.5. Özel Maliyet İle İlgili İktisadi Kıymetin Kiralayana Devri
Özel Maliyet Bedeli konusu iktisadi kıymetin kiracı tarafından kiraya verene belli bir bedel
karşılığında devredilmesi durumunda katma değer vergisinin devir bedeli üzerinden hesaplanması
gerekmektedir. Ancak devir bedelinin emsal bedele göre açıklanamayacak derecede düşük
olmaması gerekmektedir. Devir bedelinin emsal bedele göre düşük olması ve bu düşüklüğün
mükellef tarafından açıklanamaması durumunda matrah olarak emsal bedel esas alınacaktır.
Kiracı tarafından özel maliyet bedeli konusu iktisadi kıymetin kiraya verene bedelsiz olarak
devredilmesi durumunda ise katma değer vergisi matrahı emsal bedel olacaktır.
Özel maliyet bedeli konusu iktisadi kıymetin kira süresinin sonunda kiracı tarafından kiraya verene
bedelsiz olarak devredilmesi durumunda, bu kıymetin emsal bedeli devir tarihinde, kiraya veren
tarafından aynen tahsil olunmuş kira bedeli sayılır. Devrin bu iktisadi kıymetin emsal bedelin düşük
bir fiyatla gerçekleşmesi durumunda aradaki fark aynen tahsil edilen kira hükmündedir.
İktisadi kıymetin sahibinin gerçek kişi olması durumunda, kiracının iktisadi kıymet sahibine
bedelsiz olarak devrettiği özel maliyet bedelini teşkil eden iktisadi kıymet kiraya aynen tahsil
olunmuş kira geliri kabul edilecek, emsal bedeli üzerinden paraya çevrilip gayrimenkul sermaye
iradı olarak vergilendirilecektir.
Kiraya verilen iktisadi kıymetin bir işletmeye dahil olması durumunda iktisadi kıymetin sahibinin
bedelsiz olarak devraldığı özel maliyet bedelini teşkil eden iktisadi kıymetin emsal bedeli
gayrimenkul sermaye iradı olarak değil, ticari kazanç olarak vergilendirilecektir.
4. ÖZEL MALİYET BEDELİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI
Özel maliyet bedeli konusu iktisadi kıymetler iki şekilde elde edilirler. Bu yöntemlerden bir tanesi
satın alma yöntemidir. Diğeri ise, iktisadi kıymetin işletme bünyesinde imal veya inşa edilmesidir.
KDV Kanunu’ nun 31. maddesine göre (Bu madde 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüktedir.)
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi, bunların aktife girdiği veya kullanılmaya
başlandığı vergilendirme döneminden itibaren üç yıl içinde ve üç eşit miktarda indirim konusu
yapılabilecektir.
Buna göre 31.12.1998 tarihine kadar satın alınan ve işletmede imal veya inşa edilen özel maliyet
niteliğindeki sabit kıymetlerin katma değer vergileri sabit kıymetin aktife alındığı veya
kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren üç eşit taksitte indirim konusu yapılabilecektir.
22.07.1998 tarih 4369 sayılı Kanun’ un 82-5/d maddesi ile KDV Kanunu’nun 31.maddesi
31.12.1998 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre özel maliyet bedeli niteliğindeki
iktisadi kıymetlerin katma değer vergileri 01.01.1999 tarihinden itibaren bir defada indirim konusu
yapılabilecektir. Ayrıca mükellefler eski düzenleme uyarınca henüz indiremedikleri katma değer
vergilerini Ocak 1999 ayına ait katma değer vergisi beyannamesi ile bir defada indirebileceklerdir.

5. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN MUHASEBESİ
5.1 Özel Maliyet İle İlgili Hesaplar
5.1.1. 264 Özel Maliyetler
Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması
amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu
gayrimenkulün kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan,
varlıkların bedellerini kapsar.
Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin beş
yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla, amorti edilir.
5.1.2 268 Birikmiş Amortismanlar
Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilebilmesini
sağlamak amacıyla, kullanılan hesaptır.
Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; kullanım hakkı sona
erenler ya da elden çıkarılanlar hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir.
5.2. Özel Maliyet Bedelinin Muhasebeleştirilmesi
____________________________ /__________________________________
264 ÖZEL MALİYETLER
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
102 BANKALAR
320 SATICILAR
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
Özel maliyet bedelinin aktifleştirilmesi
___________________________/ ___________________________________
Özel maliyet bedeli niteliğindeki iktisadi kıymet satın alındığı, imal veya inşa edildiği zaman söz
konusu iktisadi kıymetin bedeli kadar 264 nolu hesap ve ödenen KDV tutarı kadar 191 nolu hesap
borçlandırılır; karşılığında 100,102,320 ve 258 nolu hesaplardan ilgili olanlar alacaklandırılır.
__________________________/ ____________________________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
Özel maliyet bedeline amortisman ayrılması
_________________________ / _____________________________________
Dönem sonunda özel maliyet bedeli için ayrılan amortisman tutarı 770 nolu hesaba borç kaydedilir,
karşılığında 268 nolu hesap aynı tutar kadar alacaklandırılır.
________________________ / ______________________________________
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
264 ÖZEL MALİYETLER
Özel maliyet bedelinin aktiften düşülmesi
_______________________ / _______________________________________
Özel maliyet bedeli tümüyle itfa olduğu zaman özel maliyet tutarı kadar 268 nolu hesap
borçlandırılır, karşılığında aynı tutar kadar 268 nolu hesap alacaklandırılır.

BİLGİSAYARDA 2000 YILI SORUNU
Doğan YILMAZ
İSMMMO Bilgi Teknolojisi Komisyonu Üyesi
Bilgisayarların 2000 yılı sorunu kamu oyunun dikkatini giderek artan ölçüde üzerine
çekmeye başlamış bulunuyor. Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından
hazırlanan ve geçtiğimiz Kasım ayında TÜRMOB tarafından da bütün üye Odalara dağıtılan
bir rapora göre geldiğimiz aşamada artık “ en iyi hazırlanmış geçiş planlarında bile 2000 yılı
sorunu yaşanabileceği” kabul edilmekte, bu nedenle bu günden sonra kurumların 2000 yılı
sorununa rağmen işlevlerini sürdürebilmeleri için Acil Durum Planları hazırlamaları
önerilmektedir.
Bilgisayarlarda 2000 yılı Sorununu 2 bölüme ayırarak aydınlatmaya ve çözüm bulmaya
çalışalım.
A-) Sistem tarihinden kaynaklanan sorunlar
1- Tek kullanıcı sistemler
2- Çok Kullanıcılı sistemler
B-) Dosya Kayıtlarından (programlardan) Kaynaklanan sorunlar
A-) Sistem Tarihinden Kaynaklanan Sorunlar:
1- Tek Kullanıcı Sistemler: Birçok bilgisayarda sistem tarihi 01.01.1980 günü başlar.
Makinenin pili değiştirildiğinde tarih silinir, ve 01.01.1980 tarihini başlangıç tarihini baz
alır. Eğer bilgisayar hafızasında tarih 2 haneli ise 2000 yılında tarih “00” olduğundan
bilgisayar 01.01.1980 tarihinden başlar. Bu sorun bazı 80486 ve Pentium serisi
makinelerde giderilmiştir. Yani onların yıl haneleri 4 olduğundan herhangi bir sorun
olmayabilir. Peki biz bunu nasıl anlayacağız. Bu işlemin test edilmesi şöyle yapılır.
a) “date” yazıp enter’a basılır. Sistem sizden yeni tarih girmenizi isteyecektir.31-12-1999
yazıp enter’a basın.
b) “time” yazın enter’a basın. Sistem sizden yeni tarih girmenizi isteyecektir. 23:59 yazın
enter’a basın. Bilgisayarınızı kapatın (Reset yapmayın). 3 dakika bekleyin. Makinenizi
açın, “date” yazıp enter’ a basın. Eğer tarihiniz 2000 yılını gösteriyorsa probleminiz
yoktur. Eğer 1980 yılını gösteriyorsa 2. bir test daha yapmanız gerekecektir. “date” yazıp
enter’ a basalım. 01-01-2000 tarihini girelim. Makineyi kapatıp biraz bekledikten sonra
tekrar açalım. “date” yazıp enter’a basalım. Tarihimiz 2000 yılını gösteriyorsa
problemimiz yalnızca 31-12-1999 günü bir kez yaşanacak, 01-01-2000 günü “date” yazıp
tarihimizi düzelttiğimizde normal olarak devam edecektir. Windows işletim sistemine
sahip olanlar, yukarıdaki işlemleri Denetim Masası bölümünün Tarih/saat ayarları
kısmından yapabilirler.
Yukarıdaki işlemlerden sonra problem devam ediyorsa ne yapacağız.
a) Makine her açıldığında “date” yazıp enter’ a basılırsa yeni tarih girilebilir. Bu tarih
makine kapatılıncaya kadar hafızada tutulur. Yada sistem uygulamalarının tanıtıldığı
AUTOEXEC.BAT dosyasına bu komut ilave edilerek makine açıldığında tarihin
“date” yazılmadan otomatik olarak girilmesi istenebilir.

b) Makinenin ana kartı değiştirilip modeli yükseltilebilir. Günümüzde bu kartların
maliyetleri oldukça düşük seviyededir.
2-Çok Kullanıcı Sistemler: Çok kullanıcı sistem 1’den fazla bilgisayarın birbirine bağlantılı
sistemidir. Bilgisayarların birbirine bağlanması her zaman çok kullanıcılık anlamına gelmez.
Esas çok kullanıcılık kayıt işlemlerinde birden fazla kişinin aynı dosya üzerinde kayıt
yapabilmesidir. Örnek vermek gerekirse, bir terminalden X firmasına kayıt yapılırken diğer
terminalden aynı firmaya kayıt yapılırken diğer terminalden aynı firmaya kayıt yapılamıyorsa
bu çok kullanıcılıktır. Network altında aynı anda firmaya kayıt yapılamıyorsa bu çok
kullanıcılık değildir. Yukarıdaki sorunların çözümlenmesi network altında çok kullanıcı
olmayan kullanıcıların sorununu çözümler. Ancak çok kullanıcılarda işletim sistemi Novell
3.12 olanlarda kayıt esasında sıfıra bölme hatası ortaya çıkıp sistem kilitlenebilir. Bunun
çözümü işletim sisteminin versiyonunu yükseltmektir. Novell’ in yeni versiyonlarında bu
sorun çözümlenmiştir.
B-) Dosya Kayıtlarından (programlardan) Kaynaklanan Sorunlar:
2000 yılının asıl sorunu budur. Bunun giderilmesinde kullanıcının yapabileceği bir şey yoktur.
Bu sorun nedir? Kullanıcıların tarih girişleri esnasında yıl hanesi 2 haneli ise şu sorunlarla
karşı karşıya kalacaktır. Yıl 2 haneli olarak “00” olarak yazılacaktır. Normalde girilen değer
“0” olduğundan tarih hatalı mesajı gelecek ve diğer bilgilerin girişine müsaade
edilmeyecektir. Bu artık kayıt yapılamaz anlamına geldiğinden program işlevini
kaybedecektir. Yıl hanesini “00” olarak geçişe müsaade edildiğini varsayalım. O zaman
sıkıntı nedir? Bunu örnekle açıklayalım. Kaydımız “01-12-1998” ise bu bilgi dosyaya
Yıl,Ay,Gün olarak kayıt edilir. Çünkü dosya yapılan hiyerarşik bir düzene sahiptir. Kayıtların
karmaşık şekilde yazılıp raporların sıralı bir şekilde olması bu hiyerarşinin sonucudur.
Sıralama küçükten büyüğe, A’dan, Z’ye gibi bir düzen içerisindedir. Kaydımızı yazdığımız
şekilde dosyaya kaydetmiş olsa idik, “01121998” değerini yazmış olacaktık. Oysa “31-011998” gibi bir tarih girsek bu da dosyaya “31011998” olarak yazılacaktı. “01-12-1998” gibi
bir tarih girsek bu da dosyaya “31011998” olarak yazılacaktı. “01-12-1998” kaydımızdaki ay
değeri daha büyük olduğu halde sayısal olarak baktığımızda “31-01-1998” tarihinden daha
küçük olacaktır. Bundan dolayı dosyaya kayıt işlemi Yıl, Ay, Gün olarak yani “19981201”
– “19980131” olarak yazılır. Ve sayısal düzen küçükten büyüğe doğru olur. Örneğimizdeki
işlemde yıl hanesinin 4 rakamlı olması sorun yaratmamaktadır. Fakat 2 haneli olarak yazılan
da 1999 yılı “99” olarak yazılır ve 2000 yılı “00” olarak yazılırsa hiyerarşik düzen bozulacak,
2000 yılı 1999 yılından daha büyük olduğu halde son iki rakamına göre yazıldığı için küçük
kayıt olarak algılanacaktır.
Bu sorunu kullanıcılar olarak düzeltmemiz mümkün değildir. Bunu ancak programı yazan kişi
yada kuruluşlar yıl hanesini 4 e çıkararak düzeltebilir. Yani versiyon (yazılım) değişikliği
şarttır. Eğer yıl hanesi kayıtlarınızda 4 haneli ise hiçbir sorununuz yok demektir. Eğer iki
haneli yıl girişi yapıyorsanız şimdiden çare aramaya başlamanız yerinde bir karar olacaktır.
Bilgi Teknolojisi Komisyonu
1- Kuruluş amacı
Bilgi Teknolojisinin, toplumsal gelişmenin vazgeçilmez bir öğesi olduğu ve 21. yüzyılın
“Bilgi Çağı” olacağını göz önüne alarak, 3568 sayılı yasanın 14. maddesi doğrultusunda
meslek mensuplarının bilgi teknolojisi alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, bilgisayarla ilişkili
mesleki faaliyetlerin kolaylaştırmak ve bilgi teknolojisinin mesleğin gelişmesine katkısını
sağlamak amacı ile İSMMMO nezdinde bir Bilgi Teknolojisi Komisyonu kurulmuştur.

2- Komisyonun Görevi:
Komisyonun görevi genel olarak muhasebe mesleği ile bilgi teknolojisinin karşılıklı
etkileşiminde yönlendirirci olmak, özel olarak da Bilgi Teknolojisi alanında meslek
mensuplarının mesleki çıkarlarını korumak, mesleğin bilgi teknolojisi ile ilgili sorunlarının
çözümünde etkin taraf olmak, muhasebe yazılımı alanında ilgililere yardımcı ve yön gösterici
olmak ve bilgisayarlı muhasebe kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek olacaktır.
3- Komisyonun Çalışma Alanlarından Örnekler:
I-Yazılım
-Muhasebe yazılım standartları oluşturmak,
-Muhasebe yazılım hata ve sorunlarına yönelik çözüm ve öneriler geliştirmek, bu konuların
ele alınacağı kullanıcı grupları oluşturmak,
-Kullanıcı açısından yazılım güvenliğini sağlamak,
-2000 yılı sorununun çözümüne katkıda bulunmak.
II-Maliye Bakanlığı
-Vergi beyannamelerinin amaca uygun bir biçimde bilgisayar ortamına iletilebilmesi için
öneriler geliştirmek,
-Optik formlar sorununa çözüm önerilerinde bulunmak.
III-Eğitim
-Meslek mensupları ve büro elemanları için bilgisayar eğitimi düzenlemek,
-Yüksek öğretim kurumları nezdinde bilgi teknolojisi eğitiminin muhasebe programlarına
dahil edilmesi için girişimlerde bulunmak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 75. YILINDA
Metin BİÇERSİN
SMMM
LAİKLİK
Büyük Türk Devriminin temel taşı laikliktir. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ümmet
devrinden Cumhuriyet döneminde ulus devrine geçtikten sonradır ki, özgürce yurt ve ulusal
kalkınmamızı çağdaş uygarlığı özümseyen bir yapıda yürütmek istiyoruz.
Uygarlık bakımından geri kalmış topraklarımızda çağdaş uygarlığı daha iyi, daha güzel
yaşamak için her türlü araçlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü yeni baştan kurmak
için tüm ulusal varlığımızı oluşturan kurumları yeniden yapılandırmaya çaba harcıyoruz.
20. yüzyılın bize verdiği Büyük Türk Devrimi’ nin önümüze açtığı aydınlık yoldan ilerlerken
bazı kimseler içte ve dışta bu mutlu ilerleyişin önüne geçmek, yolumuzu kesmek istiyorlar.
Bizi yine o eski ümmet devrine döndürmek için bir takım olumsuzluklarla akılları
bulandırmaya, devrim yaşamının rejim gidişinin dine uymayan bir gidiş olduğunu göstermeye
çalışıyorlar. Halkı geriletici, aldatıcı uygarlık düşmanı düşüncelerini yaymaya uğraşıyorlar.
Bunun için de en yüce duygu olan din duygusunun kötüye kullanarak laikliğin üzerine
yürümek istiyorlar.
Bu tür düşüncelerin ne kadar saçma olduğunu apaçık olarak göstermek ve böylece hiç yoktan
akıllarda uyandırmak istedikleri yersiz üzüntülerin boş olduğunu belirtmek gerekir. Bunun
için de laikliğin ne olduğunu netleştirmek gerekir.
Din duygusu, düşünür ve duyar bir varlık olma bakımından insana, insanların oluşturduğu
toplumlara özgü bir konudur. Bu bağlamda doğada din denilen bir şey aranmaz. O zaman dine
özgü, duygu ve düşünceler yalnız insanda, insanların oluşturduğu toplum yaşamında vardır
diyebiliriz.
Bu bakımdan insana ilişik eylemleri üçe ayırmak gerekir.
1- Dinsel Eylemler,
2- Dinsiz Eylemler,
3- Din Dışı Eylemler,
Örneğin, ibadet etmek dinsel bir eylem, ibadeti hor görmek dinsiz bir eylem, yürümek ya da
su içmek, ya da konuşmak ise din dışı bir eylemdir.
İşte laiklik bu üçüncü eylem alanına girer.
Yani laiklik öyle bir düşünce ya da eylemdir ki dini yadsımamasına karşın dinin dışında kalır.
Bir başka deyişle laiklik dünya işine yaşam gidişine özgüdür.
Konuyu daha netleştirmek için önce insan denen varlığı nasıl bir sıfat ile ele alacağımızı
düşünelim: İnsan tek insan, ya da toplu insan, ya da bir devletin uyruğu olarak insandır. Bu
durumda din konusu:
1- Tek insanda “bireyde”
2- İnsanların birleştiği “toplumda”
3- Toplumda düzeni sağlamak için egemenliği yürüten “devlette” ele alınması gerekir.

1- Önce topluma bakalım: Çünkü insana özgü herhangi bir konu ele alınacak olsa, toplum
dışında bir insan varlığı düşünülemeyeceği için din konusu da önce toplum bakımından
göze çarpar. Bu nedenle tarih boyunca bu güne değin gelmiş geçmiş olan çeşitli toplumlar
içinde dinsiz bir toplum görülmemiştir. Kaldı ki Atatürk, 1923 yılında Bursa Nutkunda “
bizim dinimiz akla en uygun ve en doğal bir dindir.” diyerek dinimizin önemini
belirtmiştir. (Söylev ve Demeçler Gen. Kur. Bşk. Yayınları M.E.B. Basımevi 1984)
Toplum yaşamı dil, yazı, askerlik, ekonomi, din, ahlak, estetik, bilim, felsefe gibi birçok
kurumların birleşmesinden oluşur. Toplum ne kadar ilerlemiş olursa o toplumu yapan
kurumlar da o denli çoğalarak kendi varlıklarını dinden bağımsız olarak ortaya koyar,
zamanla da değişerek gelişir. Toplum yaşamı ne denli çoğalarak kendi varlık ortadan kalkar.
İşte bunun içindir ki laiklik, toplum yaşamında toplumsal kurumları kendi varlıklarına
kavuşturduğu gibi, din kurumunu da diğer kurumlardan sıyırarak kendi yüce yerini buldurtur.
Bir başka deyişle din yaşamı laiklik içinde kendi değerini kazanır.
Ulus varlığını oluşturan bütün kurumlar laiktir. Örneğin toplumsal kurumlardan biri olan dil
laiktir. Yani din ile bağlantısı yoktur. Dil toplum bireylerinin kendi aralarında konuşmak ve
anlaşmak için onların düşünce ve duygularını birbirlerine aktarma aracıdır. Bu araç bir dünya
işi olduğundan laiktir. Öyle olmasına karşın Osmanlıca’ nın baş öğesi Arapça olduğundan
Osmanlıca’ya bir din varlığı verilmişti. Bundan ötürü Osmanlıca da başta gelen Arapça
gramerdi. Böylece Türkçe, Arapça gramerin baskısı altında kalmış, gelişmeden yoksun
bırakılmıştı.
Büyük Türk Devrimi Türkçe’yi bu baskıdan kurtarmış, kendi öz varlığına, bağımsızlığına
kavuşturmuştur. O halde Atatürk’ü sevmek demek Türk Dili’ ni sevmek, onu geliştirmek
demektir. Atatürk’ü sevmek demek Türk Dili’ni sevmek onu geliştirmek demektir. Atatürk’ ü
sevmek demek ulusal varlığımızı oluşturan en büyük kurumlardan birinin Türk Dili olduğunu
bilmek demektir.
Yine toplumsal kurumlardan biri olan ahlak laiktir. Diyoruz ki, ahlak bir toplumun bireyleri
arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. Bu ilişkiler ahlak olayları olduğuna göre
topluma ve çağlara göre değişir. Çünkü ahlak olayları bireyler arasındaki ilişkiler olduğu için
dünyaya özgü olaylardır ve bir oluş halinde olduğundan değişkendir. Böyle olunca ahlak hiç
değişmez olan din kurallarına bağlanamaz. Bundan ötürü bazı düşünürler, ahlakın dine
bağlanmasında din duyguları zayıflayınca ahlakın da zayıflayacağını, bunun için ahlakın dine
bağlanamayacağını ileri sürerler. Şimdi burada ahlak laiktir diyebiliriz.
Yine toplumsal kurumlardan biri olan hukuk da laiktir. Hukuk bir toplumun bireyleri arasında
ilişkileri hak ve adalet yapılarına göre düzenleyen kurallar bütünüdür. Toplumlara ve çağlara
göre değişkenlik kazanır. Oysa Osmanlı döneminde olduğu gibi hukuk olgularını bir takım
din kurallarına bağlamak isteyenler vardır. Bunun sonucu olarak hukuk olguları ile din
olgularını birbirine karıştırarak Fıkıh gibi, Usul-ü Fıkıh gibi düşünceleri ortaya çıkaranlar
vardır. Ancak bu düşünceler gelişen ve değişen insan ilişkilerini düzenlemede sürekli yetersiz
kalır. Bunun için hukuk laiktir diyebiliriz.
Yine toplumsal kurumlardan biri olan yazı laiktir. Yazı simgesel iletişim aracıdır. Türkçe için
en güzel yapısına en uygun, en kolay ve evrenselliğe açık simgesel harf, Latin alfabesi
olduğundan Atatürk Harf Devrimi’ nde Latin Alfabesini kullanmıştır.

İşte bunlar gibi toplumun kurumlarından olan kadın, aile, felsefe, ekonomi,askerlik gibi
kurumlar da laiktir. Toplum uygarlıkta ilerledikçe bu kurumlar ortaya çıkarak yeni
gereksinimleri karşılarlar. Toplumun kalkınmasını sağlayan araçlar olarak belirlenen bu
kurumlar da laiktir.
2- Laiklikte devlete gelince: Devlet denilen kurum, toplumun dünya işlerini düzenler.
Böylece devlet, toplum içinde düzeni sağlamak ödevini üzerine almış olduğundan laiktir.
Bir başka deyişle devletin, düzeni yerine getirmek için yapacağı yasalar, dünya işlerini
düzenlemek olacağına göre dinle ilgisi yoktur. Bunun için devletin dini olmaz. Devlet
kurum olarak laiktir. Bir başka deyişle laikli devletin çağdaş bir tutumudur.
3- Bireye gelince: Laiklik bakımından bireyde din ve vicdan özgürlüğü vardır. Yani her
insan her türlü düşünce ve inancında özgürdür. Bunun sonucu olarak başkasının düşünce
ve inancına karışamaz.
İşte toplum içinde dini olan ile dini olmayanı birbirinden ayırmak gibi en yüksek bir ilke olan
laiklik, 20. yüzyılın insanlığa sunduğu büyük bir olgu olduğu içindir ki Büyük Türk Devrimi,
bize bu ilkeyi içinde bulunduğumuz demokrasi yaşamının temel taşı olarak görmüştür.
Ancak demokrasinin toleransından yararlanan bazı kimseler “Bir arada yaşamak, kimliği
kaybetmek” gibi kılıflarla dinin sosyal ve kamusal kurumlara etkisini sağlatmak
istemektedirler. Bunların gerçek amacı ise Cumhuriyet rejimini kilisenin egemenliği altında
tutmak gibidir. Onun için Atatürk’ ü sevmek demek laikliğe bağlı kalmak demektir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE VERGİ PLANLAMASI
Cevat SÖZER
SMMM
Genel anlamda planlama, gelecekte nelerin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine yönelik
kararların bugünden oluşturulması sürecidir.
Günümüzde çağdaş yönetim anlayışına sahip işletmeler, satışlar, üretim, finansman gibi temel
konuların yanı sıra daha özel konularda da amaç ve stratejilerine uygun planlar
geliştirmektedir.
Planlar, beklenen ve beklenmeyen durumlarda işletme yöneticilerinin etkin kararlar almasına
yardımcı olmaktadır.
Vergisel konular daha çok finansal planlama açısından önem arz etmektedir. Vergilemede
önemli değişiklikler olmuşsa, finansal planların süratle revize edilmesi gerekecektir.
Bazen vergisel bir değişim, işletmenin satışları ve üretimi üzerinde de etkiler yaratabilir.
Bu noktada şu soruları soralım;
Vergi planlanabilir mi?
Planlanmalı mıdır?
Gümrük Birliği sürecinde Türk işletmeleri, ülke içindeki rakiplerinin yanı sıra dünyadaki
rakipleri ile de yarışmak zorunda kaldılar.
Fark yaratabilmek, bir adım önde olabilmek gerektiğini gördüler.
Global kriz ülkemizi de vurdu, bir çok işletme ciddi sıkıntılar içinde.
Gerçekten büyük emeklerle hazırlanan ve Türk Vergi Sistemini çağdaş bir yapıya
kavuşturmayı amaçlayan Vergi Reformu, büyük bir şanssızlık eseri krizin derinleştiği
günlerde gündeme geldi.
Bu kadar olumsuzluğun bir arada olduğu bir dönemde, klasik yönetim anlayışımızı
değiştirmek, yeni duruma uyum sağlamak, çağdaş yönetim teknikleri uygulamak ,çağdaş
yönetim teknikleri uygulamak zorunda isek her konuda olduğu gibi vergilendirme konusunda
da stratejimizin ve planlarımızın olması kaçınılmazdır.
Geçiş döneminde ve yeni dönemde planlarımızı, hatta stratejilerimizi değiştirmemizi
gerektirebilecek en önemli birkaç yeniliği açıklamak ve örneklerle konuları daha kolay
anlaşılır hale getirmek istiyorum.
İncelenecek konular.
1- Geçici Vergi Uygulaması
2- İşletmelerin Vergilendirilmesi
3- Gelir Vergisi Oranlarının düşürülmesi ile sınırlı tutulmuştur.
Not: 19 Ekim 1998 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’ nda düzenlenen “Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları” konulu Vergi Panelinde sunduğum
bildiriden alınmıştır.

I.

GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI

1999 yılı dönem kazançları aynı olan A,B ve C işletmelerinin üçer aylık dönemler itibari ile
elde ettikleri karlar aşağıdadır.
A İŞLETMESİ
B İŞLETMESİ
C İŞLETMESİ

Ocak-Mart
10.000
(-)2.000
24.000

Nisan-Haziran
10.000
6.000
28.000

Temmuz-Eylül
10.000
12.000
(-)2.000

Ekim-Aralık
12.000
26.000
(-)8.000

Toplam
42.000
42.000
42.000

1.1. KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI
Bu işletmelerin Kurumlar Vergisi mükellefi olan (Anonim veya Limited ) şirketler olması
halinde, KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUBEN ödeyecekleri Geçici Vergiler (ORAN
%25)
A İŞLETMESİ
B İŞLETMESİ
C İŞLETMESİ

15.05.99
2.500
YOK
6.000

15.08.99
2.500
1.000
7.000

15.11.99
2.500
3.000
YOK

15.02.2000
3.000
6.500
YOK

TOPLAM
10.500
10.500
13.000

1.2. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI
Aynı işletmelerin şahsi teşebbüs şeklinde (tek şahıs işletmesi) bu karları elde etmesi halinde
GELİR VERGİSİNE MAHSUBEN ödenecek Geçici Vergiler (ORAN %15)
A İŞLETMESİ
B İŞLETMESİ
C İŞLETMESİ

15.05.99
1.500
YOK
3.600

15.08.99
1.500
600
4.200

15.11.99
1.500
1.800
YOK

15.02.2000
1.800
3.900
YOK

TOPLAM
6.300
6.300
7.800

1.3 UYARILAR
1.3-1 Geçici Vergi uygulamasında Gelir Vergisi mükellefleri, KurumlarVergisi
mükelleflerine kıyasla daha avantajlı durumuna geçmişlerdir.
Aynı esaslar ile hesaplamam dönem kazançları üzerinden, Kurumlar Vergisi mükellefleri
%25, Gelir Vergisi mükellefleri %15 oranında geçici vergi ödeyecektir.
1.3-2 Yılın ilk dönemlerinde zararda olan veya az kar elde eden firmalar için Geçici Vergi
açısından fazla bir sorun yoktur.
1.3.-3 Yılın ilk dönemlerinde büyük karlar elde edip sonradan karları azalan firmalar için yeni
Geçici Vergi uygulaması sıkıntı yaratacaktır.
Örneğin son üç ayda yapılan yatırımlar üzerinden ayrılan amortismanlar nedeniyle dönem karı
düşen karı düşen bir firma, yıllık olarak amortismanlar nedeniyle dönem karı düşen bir firma,
yıllık olarak aynı karı elde eden diğer firmalardan daha erken ve daha fazla geçici vergi
ödemek zorunda kalacaktır.
1.3-4 1999 yılında bir taraftan 1998 yılı kazançlarının vergisi ödenirken diğer yandan 1999
geçici vergileri de ödenecektir. Bir sonraki bölümde bu konu bir örnek yardımı ile
açıklanmıştır.
1.4 KURUMLARIN 1999 YILI ÖDEMELERİ
A- Anonim Şirketi’nin
1998 yılı bilanço karının 20 milyar TL olduğunu
1999 yılında da 42 milyar TL kar elde edeceğini varsayalım.
Not: 19 Ekim 1998 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’ nda düzenlenen “Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları” konulu Vergi Panelinde sunduğum
bildiriden alınmıştır.

Bu işletmenin 1998 yılı eski hükümlere göre vergilendirilecek ve aşağıdaki vergiler
ödenecektir.
KURUMLAR VERGİSİ
20 milyar %25
KURUMLAR VERGİSİ FON PAYI
5 milyar %10
GELİR VERGİSİ
20-5=15 milyar %20
GELİR VERGİSİ FON PAYI
3 milyar %10
TOPLAM

5.0 milyar
0.5 milyar
3.0 milyar
0.3 milyar
8.8 milyar

NOT: 1998 yılında geçici vergi ödemesi yapılmadığı varsayılmıştır. Geçici Vergi uygulaması
değişmeseydi, bu işletme 1998 yılı Kurumlar Vergisinin %70 ini geçici vergi olarak 12 eşit
taksitte ödeyecekti.
1998 yılı Geçici Vergisi
5 milyar
1999 yılı Geçici Vergi
3.5 milyar
(5 milyar x %70)
Yeni uygulamada “A” Anonim Şirketi, üçer aylık dönemler itibarı ile dönem kazancının %25
ini, dönemi takip eden ikinci ayın 15. günü akşamına kadar Geçici Vergi olarak ödemek
durumundadır.
DÖNEM

ÜÇ AYLIK KAR

GEÇİCİ VERGİ

ÖDEME GÜNÜ

Ocak- Mart99
Nisan-Haziran 99
Temmuz-Eylül 99
Ekim-Aralık 99
TOPLAM

10.0
10.0
10.0
12.0
42.0 milyar

2.5
2.5
2.5
3.0
10.5 milyar

15 Mayıs 1999
15 Ağustos 1999
15 Kasım 1999
15 Şubat 2000

Geçici Vergi uygulamasının değişmesi, “A” AŞ.nin geçici vergi yükünü 3.5 milyar TL dan
10.5 milyar TL yükseltilmiştir.
Eski uygulamada 3.5 milyar TL Geçici Vergi, 292 milyon TL lık 12 eşit taksitte ödenecek
iken, yeni uygulamada 10.5 milyar TL., dört farklı taksitte ödenecek iken, yeni uygulamada
10.5 milyar TL dört farklı taksitte ödenecektir.
“A” AŞ nin 1999 yılındaki Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Geçici Vergi ödemeleri
aşağıdadır. (1998 yılı karının dağıtılamayacağı varsayılmıştır.)
TARİHLER

KURUMLAR VERGİSİ
VE FON PAYI

GELİR VERGİSİ
VE FON PAYI

GEÇİCİ
VERGİ

TOPLAM

30.04.1999
15.05.1999
20.05.1999
31.07.1999
15.08.1999
31.10.1999
15.11.1999
15.02.2000
TOPLAM

1.834
1.833
1.833
5.500

1.100
1.100
1.100
3.300

2.500
2.500
2.500
3.000
10.500

1.834
2.500
1.100
2.933
2.500
2.933
2.500
3.000
19.300

Not: 19 Ekim 1998 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’ nda düzenlenen “Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları” konulu Vergi Panelinde sunduğum
bildiriden alınmıştır.

2. İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ
2.1 KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Örneğimizdeki A,B,C işletmeleri Kurumlar Vergisi mükellefi iseler üç işletmenin karları aynı
olduğu için hesaplanan Kurumlar Vergisi de aynı olacaktır.
Dönem Karı
%30 Kurumlar Vergisi
%3 Kurumlar Vergisi Fon Payı
Toplam Vergi Yükü

42.000
12.600
1.260
13.860

NOT: 1999 yılı karının dağıtılmayacağı varsayılmıştır.
Bu işletmelerin 30 Nisan, 31 Temmuz ve 31 Ekim 2000 de üç çeşit taksitte ödemeleri gereken
farkların toplamı

A ve B işletmesi
C İşletmesi

TAHAKKUK EDEN
KURUMLAR VERGİSİ +
FON PAYI
13.860
13.860

ÖDENECEK MAHSUP
EDİLEN GEÇİCİ VERGİ

BAKİYE

10.500
13.000

3.360
860

2.2 GELİR VERGİSİ UYGULAMASI
2.2.1. TEK ŞAHIS İŞLETMELERİ
Bu işletmelerin şahsi teşebbüs statüsünde olmaları varsayımı ile aynı karlar üzerinden
ödeyecekleri Gelir Vergisi tutarı aşağıdadır.

TOPLAM

GELİR DİLİMİ
2.000
3.000
5.000
15.000
17.000
42.000

ORAN
%15
%20
%25
%30
%35

=
=
=
=
=

FON PAYI
TOPLAM VERGİ YÜKÜ

GELİR VERGİSİ
300
600
1.250
4.500
5.950
12.600
1.260
13.860

31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde üç eşit taksitte ödenecek farkların toplamı

A ve B işletmesi
C işletmesi

TAHAKKUK EDEN
KURUMLAR
VERGİSİ+FON PAYI
13.860
13.860

MAHSUP EDİLEN GEÇİCİ
VERGİ
6.300
7.800

ÖDENECEK BAKİYE

7.560
6.060

2.2.2. ADİ ORTAKLIKLAR VE ŞAHIS ORTAKLIKLARI
A işletmesinin eşit paya sahip beş ortaklı,
B işletmesinin de eşit paya sahip üç ortaklı
Adi Ortaklık veya Kollektif Şirket olduğunu varsayalım. Yıl içinde ödenecek Geçici Vergiler
%15 oranı ile hesaplanacağından tek şahıs işletmesi için yukarıda 1.2 de verilen tablodaki
hesaplamalar aynen geçerli olacaktır.
Not: 19 Ekim 1998 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’ nda düzenlenen “Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları” konulu Vergi Panelinde sunduğum
bildiriden alınmıştır.

Ancak ortakların hisselerine isabet eden kar payları her ortak tarafından ayrı ayrı beyan
edilecektir.
Ortakların Hissesine isabet
Eden Kar Payı
Yıllık işletme karı
Ortak sayısı
Kişi başına kazanç
Bu kazancın gelir vergisi

Ortak Başına Gelir Vergisi
Fon Payı
Ortak Başına Vergi Yükü
Toplam
2.3

A İşletmesi
42.000
5
8.400
2.000 x 0.15=300
3.000 x 0.20=600
3.400 x 0.25=850
8.400

1.750
175
1.925
1.925 x 5 = 9.625

B İşletmesi
42.000
3
14.000
2.000 x 0.15=300
3.000 x 0.20=600
5.000 x 0.25=1.250
4.000 x 0.30=1.200
14.000
3.350
335
3.685
3.685 x 3 = 11.055

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN
KARŞILATIRILMASI

Örneğimizdeki A işletmesinin Anonim veya Limited Şirket, Tek Şahıs İşletmesi, Kollektif
Şirket veya Adi Şirket olması aşağıdaki vergisel farklar aşağıdadır.
VERGİ
1999 Yılı
Kurumlar Vergisi veya
Gelir Vergisi
Fon Payı
Yıl İçinde Ödenen
Geçici Vergi
Kalan Fark

Anonim veya
Limited Şirket
42.000

Tek Şahıs
İşletmesi
42.000

3 Ortaklı
Adi Ortaklık
42.000

5 Ortaklı
Kollektif Şirket
42.000

12.600
1.260
13.860

12.600
1.260
13.860

10.050
1.050
11.055

8.750
875
9.625

10.500
3.360

6.300
7.560

6.300
4.755

6.300
3.325

2.4
UYARILAR
2.4.1 1999 yılı karı 42 milyar liranın altında kalan Anonim ve Limited Şirketlerin vergi
yükü Gelir Vergisi mükellefi olan firmalara göre daha fazla olacaktır.
2.4.2 Eşit hisseye sahip 5 ortaklı Anonim Şirket ile 5 ortaklı Kollektif Şirketin vergi yükü
arasında 13.860 –9.625=4.235 milyar lira fark oluşmaktadır. Üstelik Anonim Şirket yıl içinde
10.500-6.300=4.200 milyar TL. fazla geçici vergi ödemek zorundadır. Bu fark daha düşük kar
rakamları söz konusu olduğunda daha da açılacaktır.
2.4.3 Bu karşılaştırma yalnızca vergi yükleri açısından yapılmıştır. Bir Anonim Şirket
yerine Kollektif Şirket kurma kararını verirken ortakların sorumlulukları konusunda dikkatli
olmak gerekmektedir.
2.4.4 Limited Şirketlerde ortakların vergisel sorumlulukları sermayeleri ile orantılı olmak
koşulu ile adeta sınırsız hale getirilmiştir. Özellikle 42 milyar liranın altında kar elde eden
Limited Şirketlerin, Limited Şirket olmaları dolayısıyla sağladıkları bir avantaj kalmamıştır.
Not: 19 Ekim 1998 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’ nda düzenlenen “Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları” konulu Vergi Panelinde sunduğum
bildiriden alınmıştır.

3. GELİR VERGİSİ ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ
3.1 Aşağıdaki tabloda 1998 yılı gelirlerine uygulanan vergi dilimleri ve oranları ile sistemin
değişmemesi halinde 1999 yılı gelirlerine uygulanması muhtemel dilimler ve oranlar
verilmiştir.
1999 YILI TAHMİN

1998 YILI
Gelir Dilimi
(Milyon TL)

TOPLAM

750
750
1.500
3.000
6.000
12.000
24.000
Fazlası

Oran

%25
%30
%35
%40
%45
%50

Vergi
(Milyon TL)

Gelir Dilimi
(Milyon TL)

187.5
225
525
1.200
2.700
6.000
10.837.5

1.250
1.250
2.500
5.000
10.000
20.000
40.000
Fazlası

%55

Oran

%25
%30
%35
%40
%45
%50

Vergi
(Milyon TL)

312.5
375
875
2.000
4.500
10.000
18.062.5

%55

Yeni sistemde uygulanacak tarife aşağıdadır.

TOPLAM

Gelir Dilimi
(Milyon TL.)
2.000
3.000
5.000
15.000
25.000
50.000
Fazlası

Oran
%15
%20
%25
%30
%35

Vergi
(Milyon TL.)
300
600
1.250
4.500
8.750
15.400

%40

Bu tarifeye göre iki sistemi karşılaştırırsak vergi oranlarındaki düşüklüğü daha iyi algılayabiliriz.

Beyan Edilen Gelir
(Milyon TL.)
5.000
50.000
100.000

Eski Sisteme Göre
Ödenecek Gelir Vergisi
(Milyon TL.)
Tutar
Oran
1.562.50
%31.25
23.562.50
%47.12
51.062.50
%51.06

Yeni Sisteme Göre
Ödenecek Gelir Vergisi
(Milyon TL)
Tutar
Oran
900
%18.00
15.400
%30.08
35.400
%35.40

Beş Milyarlık gelir için geçmişte %31.25 oranında vergi ödenirken, yeni sistemde oran %18’
e düşmektedir.
3.2 UYARILAR
Gelir Vergisi yükü önemli ölçüde düşürülmüştür. %15 ve %20 lik dilimlerin ilavesi ile %45,
%50 ve %55 lik dilimlerin kaldırılması önemli değişikliklerdir. Özellikle alt gelir grupları
üzerindeki vergi yükünde ciddi bir azalma sağlamıştır. Ancak; vergilemede oran düşürme ile
uğranılan kayıplar, kayıt dışındaki ekonominin kayıt içine çekilmesiyle kapatılabilecektir.
Vergi reform paketi içinde buna yönelik pek çok önlem yer almaktadır.
4.SONUÇ
Bu bölümde vergi planlaması ihtiyacının önemini vurgulamaya çalıştık. Yapılan değişiklikler
vergi stratejilerinde değişiklik yapmayı gerektirecek ölçüde önemlidir.
Not: 19 Ekim 1998 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’ nda düzenlenen “Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları” konulu Vergi Panelinde sunduğum
bildiriden alınmıştır.

Kriz dönemlerinde gelecek ile ilgili tahminler yapmak çok zordur. Ancak; ortam ne kadar
belirsiz olursa olsun, gelişmesi muhtemel durumlar üzerinde önceden hazırlıklı olmanın
yararları da çok açıktır.
Vergi Planlaması, finansal planlamanın içinde yer almak ve işletmenin satış, üretim yatırım
vb. gibi planlamaları ile bütünlük arz etmek zorunda olan bir çalışmadır. Planlama çalışmaları
işletmenin hedef ve stratejileri ile uyumlu olmak durumundadır.
Yukarıdaki bilgileri ile vergi planlamasının tümünü kavramak, ve uygulayabilmek mümkün
değildir. İyi bir planlama bilgisinin yanı sıra finansman, yerel ve uluslar arası vergi mevzuatı,
yatırım ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve daha bir çok konuda uzmanlık derecesinde
bilgi gerektirmektedir. Uygulamada çoğu zaman birkaç uzmanın bir araya gelerek bir projeyi
birlikte yürüttükleri görülmektedir.
21. yüzyıl bilgi çağı olacaktır. Dünyadaki tüm bilgileri bir merkezde depolamak imkanı
yoktur. Ancak; bilgiye ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Önemli olan elde edilen bilgileri
işleyebilmek ve kullanabilmektir.
Yönetim biliminde klasik yöntemler tarihe karışmak üzeredir.
Yeni dönemde çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilen işletmeleri daha iyi bir gelecek
beklemektedir.

Not: 19 Ekim 1998 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’ nda düzenlenen “Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları” konulu Vergi Panelinde sunduğum
bildiriden alınmıştır.

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ
KIYMETLERDE YENİDEN DEĞERLEME
Hikmet KABUK
SMMM
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE YENİDEN DEĞERLEME
İşletmelerin bilançolarında yer alan iktisadi kıymetlerin enflasyon nedeniyle sürekli değer
kaybetmelerini ve fiktif karlar üzerinden vergi ödeyerek öz sermayelerinin eksilmesini
önlemek amacıyla iktisadi kıymetlerinin bilanço değerlerini her yıl yeniden değerleme
oranında artırılmalarına Vergi Usul Kanununun (VUK) 298. maddesine göre yeniden
değerleme denilmektedir.
19.02.1963 tarihli 205 sayılı kanunla VUK’ na Geçici 11 madde eklenmek suretiyle getirilen
iktisadi kıymetleri yeniden değerleme imkanına, 21.01.1983 tarih ve 2791 sayılı kanun ile
işlerlik kazandırılmıştır.
a) Yeniden Değerleme Yapacak Mükellefler
Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler
hariç) yeniden değerleme yapabilirler. İktisadi devlet teşekkülleri dışında kalan mükelleflerin
yeniden değerleme yapmaları ihtiyaridir.
b) Yeniden Değerlemeye Tabi İktisadi Kıymetler
VUK’ nun 298. maddesine göre, işletmeler bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi
kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançoları, her hesap dönemi sonu
itibariyle yeniden değerleyebilirler.
Arazi ve arsalar, iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları,
sinema filmleri, alameti farika hakları, peştemallikler, ilk tesis ve taazzuv giderleri,
organizasyon, etüt, arama giderleri ve aktife yeniden değerleme yapılacak yıl alınmış olan
iktisadi kıymetler için, aktife girdiği dönem, yeniden değerleme yapılamaz.
c) Yeniden Değerleme Uygulaması
Bilançonun aktifine dahil iktisadi kıymetler ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan
amortismanlar, yeniden değerleme yapılacak yıla ait oran ile çarpılmak suretiyle yeniden
değerlenir.
Yeniden değerleme dönem sonunda yapılır ve geriye dönük olarak yeniden değerleme
yapılamaz.
Önceki yıllarda ayrılmamış amortismanlar ayrılmış gibi dikkate alınır. Değer artışı, iktisadi
kıymetin net bilanço aktif değeri ile, yeniden değerlemeden sonraki net değer arasındaki
farktır.
Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon
hesabında gösterilir.
Yeniden değerleme sonrası binalar dışındaki iktisadi kıymetler için yeni değerler üzerinden
amortisman ayrılır.

Gelir vergisi mükellefleri 01.01.1995 tarihinden önce satın aldıkları iktisadi kıymetler için
yeni değerler üzerinden amortisman ayrılır.
Özel hesap dönemine tabi olan işletmelerde özel hesap döneminin başlangıç yılına ait yeniden
değerleme oranı kullanılır. 1998 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 77.8 olarak
belirlenmiştir.
Örnek: İşletme 1997 yılında 100.000.000 liraya satın aldığı iktisadi kıymet için yüzde 20
oranında amortisman ayırmıştır. 1998 yılı yeniden değerleme işlemi ve muhasebesi şöyle olur,
(000)
İ.Kıymet
Türü

1
Maliyet
Bedeli

2
Birikmiş
Amort.
Oranı

3
Net Değer

4
Yeniden
Değer

5
İ.Kıymet
Değ. Art.

6
B.Amortis
.Değ.
Artışı

7
İ.Kıymet
Yeni
Değeri

8
B.Amortisman
Yeni Değeri

Bilgisayar

100.000.

20.000.

80.000.

77.8

77.800.

15.560.

177.800.

35.560.

9
Yeni
Net
Değeri

10
MDV
Yeni
Değ.
Artışı
142.240. 62.240.

________________________________31.12.1998__________________________________
255 Demirbaşlar
77.800.000
257 B. Amortisman
15.560.000
522 M.V.D. Yeniden Değ. Artışı
62.240.000
___________________________________ / _______________________________________
Örnekteki bilgisayarın bilanço değeri yeniden değerlemeden sonra 177.800.000 liraya
yükseltilmiştir. İşletme 1998 yılı amortismanını bu değer üzerinden ayıracaktır.
d) Yeniden Değerlenen İktisadi Kıymetlerin Satılması
Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satışı halinde, bunlara isabet eden
değer artışları birikmiş amortisman gibi işlem görür.
Bu nedenle her iktisadi kıymete ilişkin değer artışları ve bunların hesap şekilleri yeniden
değerleme tablolarında artışları ve bunların hesap şekilleri yeniden değerleme tablolarında
ayrıntılı şekilde gösterilmelidir.
Değer artış fonları kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilirse, ortaklar
tarafından sermayeye ilave edilirse, ortaklar tarafından sermayeye eklenmiş değer olarak
kabul edilir ve vergilendirilmez. Değer artış fonu (kurumlarda sermayeye ilave dışında )
herhangi bir başka hesaba nakledilemez ve işletmeden çekilemez
Örnek: Yukarıdaki demirbaşın 1999 yılında 150.000.000 TL + KDV’ ye satıldığını
düşünürsek değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi ve edilmemesi haline göre karı
hesaplayalım.
Değer Artış Fonunun Sermayeye İlavesinden Sonra Satılması,
____________________________________ / _____________________________________
100 KASA
172.500.000257 B. AMORTİSMAN
71.120.000255 DEMİRBAŞ
177.800.000391 H. KDV
22.500.000679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR
43.320.000VE KARLAR
___________________________________ / _______________________________________

Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmeden Önce Satılması,
___________________________________ /_______________________________________
100 KASA
172.500.000257 B. AMORTİSMAN
71.120.000522 M.D.V. YENİDEN
62.240.000DEĞER ARTIŞI
255 DEMİRBAŞLAR
177.800.000391 HES. KDV
22.500.000679 DİĞER OLAĞAN DIŞI
105.560.000GELİR VE KARLAR
__________________________________ / ________________________________________
Demirbaşın satış karı değer artış fonu kadar artmıştır.
e) Kurumların İştiraklerinde Yeniden Değerleme
Kurumların iştiraklerinin yeniden değerleme yapması ve değer artış fonunu sermayeye ilave
etmesi halinde, ana kurumun iştirakindeki hissesi, artan sermaye oranında artacaktır. Bu
durumda iştirak edilen kurum iştirak eden kuruma bedelsiz hisse senedi verecektir.
Bu işlemin muhasebe kaydı şöyle olacaktır,
_________________________________ / _______________________________________
242 İŞTİRAKLER
XXXXXX
523 İŞT. YEN. DEĞ. ART.
XXXXXX
_________________________________ / ________________________________________
SONUÇ
Ülkemizde vergi mükelleflerinin gerçek kazançları üzerinden vergilendirilmesi açısından
önemli bir müessese olan yeniden değerleme, işletmenin enflasyon karşısında sürekli değer
kaybeden iktisadi kıymetlerinin gerçek değerlerine yakınlaşmasını da sağlamaktadır.

BÜTÇE ÇALIŞMALARINDA İZLENECEK YOL VE TAVSİYELER
Arif AYTULUN
SMMM
GENEL:
Ülke ekonomilerinin bütçe ile idare edildiği ve bu bütçe farklılıklarının ne denli ülke
ekonomisi için lehte veya aleyhte durum oluşturduğu günümüzde, şirketlerin tek bir elden
idaresinin ne kadar başarılı olduğu gibi ülkemiz firmalarının yöneticileri plan ve stratejilerini
belirleyip şirketin yönetimi ve geleceği için gerekli kararları verebilmek için şirketlerini bütçe
ve gerçekleşen verilerden yola çıkararak sonuçlarını yorumlayıp, yönetime raporlamak sureti
ile yönetmek zorundadırlar. Bir çok şirketimizde cari ve gelecek yıl planlaması olmaması
nakit sıkışıklığına sebebiyet vermekte ve şirketi arzu edilmeyen cezalı ve itibarı zedeleyici
durumlara düşürmektedir. İyi bir liderin en büyük özelliği ileriyi görmesi ve ilerki hedefleri
belirlerken şimdiden ne yapacağını bilmesidir.
FİRMADA BÜTÇENİN ÖNEMİ: Firmada bütçenin gerekliliği, yönetimce firma kültürü,
plan ve stratejilerinin cari ve gelecek olarak belirlenip, sonuçlarının firmaya
kazandırdıklarının tüm çalışanlara anlatılması ile mümkündür. Çünkü bütçede teknik olgudan
fazla mali olgu ön plandadır. Bunun için bütçe çalışmalarında tüm doneler gözden geçirilip
gün ve gelecek şartlarında değerlendirilmelidir. Bütçenin başarıya ulaşabilmesi yönetim ve
çalışanların bu işleme inanmasına bağlıdır. Ayrıca firmalar bütçelerini sıfır esaslı mı yoksa
kümülatif mi yapacağını belirlemelidirler. Çünkü ikisinin sonucu farklı farklıdır. Sıfır esaslı
bütçe bir dönemi ve o dönem çalışanlarının grafiğini göstermesine karşın, kümülatif bütçe
sıfır esaslı bütçeye ek olarak firmanın geçmişten geleceğe olan döngüsünü çizip, gelecek için
firma yönetimine ve 3.şahıslara fikir ve yön verir niteliktedir. Ülkemizde, ender görülmekle
beraber firmalarımız sermaye piyasasında proje bazında kredi aradıklarında sermaye piyasası
hemen projenin verimliliğini inceler. Bu verimlilikte o projenin bütçesi ve proje verimliliğinin
şirkete yansımasını gösteren bütçe ile mümkündür. Enflasyonist ekonomilerde kümülatif
bütçe daha gerçekçidir.
BÜTÇE ÇALIŞMALARI:
BÜTÇE EKİBİNİN BELİRLENMESİ: Firma bütçe departmanını organizasyon yapısı
içinde mali ve teknik ekipten oluşturmalıdır. Bu oluşum bütçe gerçekleşme yüzdesinde
önemli bir rol oynar. Bu ekibe gerektiğinde dışarıdan da elemanlar geçici olarak katılabilir.
BÜTÇE FORMATLARININ BELİRLENMESİ: Bütçe formatları anlaşılır ve muhasebe
tek düzen hesap planı ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca bu formalar kendi içinde birbirleri ile
bağlantılı olup, otokontrolu sağlamalıdır. Bu formatlar firma yapısı içerisinde teknik ve mali
olarak ayrı ayrı yapılmalıdır. (ISO Standartlarını uygulayan firmalarda belirlenen dizaynlarda
olmalıdır.) Bu formatlar daha sonra birleştirilerek bütçe formatları oluşturulur. Bütçe
formatları nakit ve tahakkuk olarak yapılanmalıdır. Bütçe formatları nakit ve tahakkuk olarak
yapılanmalıdır. Bütçe formatları nakit ve tahakkuk olarak yapılanmalıdır. Bütçe formatları
gelir ve gider bütçesi olarak ayrıldıktan sonra bilanço kalemlerine göre de detaylanmalıdır.
Çünkü sadece gelir gider bütçesi yapar isek, firmanın nakit akışı alacak ve borç yapısı
belirlenemez.

Örneğin; firma yıl içinde gelir gider bakımından + olmasına rağmen geçmiş yıl borçları
bakımından nakit akışında – ye dönebilir. Bu dönüşüm bütçe verilerinde gözükmediğinden
yönetim doğru karar veremez.
İŞ PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI : İş programı firma
teknik ekibince hazırlanıp, uygulamada mali ekipten destek alır. İş programına uygun veriler
bütçe departmanına bildirilir. Bütçe departmanı iş programına uygun olarak teknik ve mali
bütçeyi hazırlar. Teknik olarak hazırlanan bütçe daha sonra mali bütçeye çevrilir. İş programı
dışındaki çalışmalar ayrıca belirtilmelidir. Bütçe formatları şirketin yapısına uygun oarak
departman, şube, merkez, ve genel olarak ayrı ayrı tanzim edilmelidir. Bütçe detaydan
konsolideye ve raporlamaya uygun olmalıdır.
Bütçe için araştırma ve bilgi toplama işlemlerinden sonra rakiplerimiz, iç yapımız ekonomik
yapımız ekonomik ve sosyal yapı ile dış çevre değerlendirilip sonuçları ortaya koyulur.
Bütçeler genellikle satıştan yani gelir bütçesinden gider bütçesine göre yapılır. Gelir bütçesi
hedef satışlar, reel üretim miktar ve tutar olarak belirlenip bütçeye yansıtılır.
İmalat şirketlerinde gelirler tahmin edilirken imalat planı ve hammadde ve mamul madde
miktar dengesinin teknik ekiplerce göz önünde bulundurulması esastır. Gider bütçesi ise;
hedef satışlar doğrultusunda direkt ve endirekt gider olarak ayrıma tabi tutulup, minimum
seviyede giderlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir.
BÜTÇE TERMİNLERİNİN VE TAKVİMİN BELİRLENMESİ: Bütçe yılı, aylara,
haftalara, bölünebileceği gibi gerekirse özel durumlarda günlere de bölünebilir. Günlük
bölünme bilhassa nakit bütçelerde faydalıdır. Ayrıca bütçe yılının takviminde çalışılan ve
çalışılmayan günler belirlenip, bütçeyi etkileyecek günler tespit edilir. Yurt dışındaki işler için
gelir ve gider planlamasının yanında nakit akışı açısından, o ülkenin takvimi, politik ve
ekonomik yapısı iyi değerlendirilmelidir.
PERSONEL BÜTÇESİNİN YAPILMASI: Firmalar personel politikalarını ve stratejilerini
belirleyip, birimlerinin mevcut ve ihtiyaç direkt ve endirekt personel çalışmasını bütçeye
yansıtmak için firma bazında konsolidesini yapıp, personelin ücret ve diğer kanuni ve sosyal
haklarını gider kalemi olarak yansıtmalıdır. Bazı firmalar bir bölüm işlerini taşeronlara
devredip, işçilik giderlerini azalır görünümü verirken firmanın diğer genel giderlerinin azalıp
azalmadığı kontrol edilmemektedir. Mesela; bir inşaat şirketi inşaatın bir kısmını taşerona
verdiği halde diğer genel giderleri taşerona vermeden evvelki şekilde devam ederse bu
işlemin kontrolü gerekir.
BÜTÇE KALEMLERİNİN BELİRLENMESİ: Bütçe kalemleri şirket hesap planına (Tek
düzen) uygun olarak belirlenip, detaylandırılmalıdır. Bu belirlemeler tahmin ve gerçekleşme
karşılaştırılmalarında muhasebe hesap planı esas alınacağından yönetime bilgi verme
açısından fayda arz eder. Teknik detaylandırmalar bütçeye yansıtılırken tek düzen hesap
planına çekilir.
BÜTÇEDE VADE: Bütçe kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılabilir. Orta ve uzun vadeli
bütçelerde strateji ön plana çıkarken kısa vadeli bütçelerde teknik ön plandadır. Bütçede vade
belirlenirken firmanın yönetim istekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
BÜTÇE VERİLERİNİN BELİRLENMESİ :
Firmalar yapacakları bütçe için kendilerine uygun ve geçerli verileri belirlemek zorundadır.

Bunların başlıcaları şunlardır:
. Yıllık döviz kurları ve TEFE tahmini
. İşçi ücret politikası ve yıllık artış %, işçi sosyal ve kanuni hakları
. Maliyet sistemi ve stok değerleme yönetimi belirlenmelidir. Yıl içinde de stokların aylar
itibarı ile kontrolü yapılıp, stok fazlalığı veya stoklanacak malzeme listesi belirlenip, stok
dönme hızı tespit edilerek enflasyon % ne göre durumu saptanacaktır.
. Giderleri azaltıcı ve gelirleri artırıcı kalemler ile bütçeyi etkileyen kalemler geçmiş yıl baz
alınarak bütçe yılı için ilgili görüşler belirlenir.
. Bütçe kalemlerinde tahmin yapılırken yersiz ve gereksiz iyimserlik ve tutuculuktan kaçınıp,
gerçeğe yakın, irdelenmiş rakamlar yazılmalıdır.
. Karar vermelerde kararla ilgili maliyet ve önemsiz maliyetler belirlenmelidir. Karar ile ilgili
maliyetler belirlenmelidir. Karar ile ilgili maliyetlere önem verilmelidir.
. Provizyonel ve enflasyon muhasebesinin neticeleri göz önünde bulundurulup, bütçeye
yansıtarak risk muhasebesi yaratılmalıdır.
YATIRIM BÜTÇESİ: Firmalar bütçe yılı ve gelecek için yatırım programı hazırlarlar
(maddi ve maddi olmayan ). Yatırım programı firma stratejilerine ve ekonomik şartlara uygun
olarak yapılmalıdır. Enflasyonist ekonomilerde amaç yatırım yapıp, vadeye yayılan
borçlanma esas alınmalıdır. Yatırım için finansal maliyet tespit edilmelidir. Yatırım
terminlerine göre finansal kaynaklar dağıtılmalıdır. Yatırımların firma bilançosunun aktifinde
yer alması firmanın mali gücünü bir bakıma 3. şahıslara göstereceğinden mali yapıyı
güçlendirip rekabet ortamında firmaya + puan getirecektir.
Sermaye yatırım kararı verilirken, yatırımın doğru ve tam olarak belirlenmesi, yatırım
tutarının fizibilitesine göre doğru hesaplanması, yıllık getirisinin gerçeğe en yakın tahmininin
yapılıp, iç kararlılık oranının tespitinin yapılarak yatırım, faaliyet ve sermaye yatırım, faaliyet
ve sermaye yatırım maliyetlerinin araştırılıp belirlenmesi şarttır.
Yatırım konusunda maliyetler, alış, yerleştirme ve hazırlık, finans faaliyeti ver sermayedir.
Yatırımları değerlendirirken alternatif kararlar üzerinde de durmak lazımdır. Alternatif
kararlar irdelenmeli, çözümleri araştırılıp yeni alternatifler bulunmalıdır. Çünkü; ekonomi gibi
yatırımlarda, dinamik bir yapıya sahip olup alternatifi çoktur.
BÜTÇENİN İRDELENMESİ: Firmalar yaptıkları bütçeleri aylık olarak gerçekleşmeler ile
karşılaştırıp farkların tespitini yapıp, bütçelerini revize etmelidir. Bütçeler yönetsel muhasebe
servisince dönemlerine göre kontrol edilip, sonuçları ilgililere bildirilip görüşleri alınıp, bu
görüşler neticesinde bütçe verileri tekrar gözden geçirilmelidir. Bütçe verileri gerçekleşenfark ve revize şekli ile aylık faaliyet raporlarına yansımalıdır. Bütçenin yönetimce kabulünden
sonra bütçe bilançosu tanzim edilmelidir. Bütçe revizelerinden sonra bu tablolar yenilenip,
finansal analizler yapılarak yönetimin karar vermesine yardımcı olacak oranlar belirlenir.
SONUÇ: Günümüzde artık firmaların yönetim olarak ulusal ve uluslar arası şartlarda rekabet
etmeleri doğru karar ve yatırımlar ile mümkündür. Mümkünlüğün yakalanabilmesi için tüm
sosyo ekonomik şartlar çerçevesinde olayların irdelenmesi ve firmanın nerede olduğu nereye
kadar atılım yapabileceğinin yatırımlarının doru yapması ile mümkündür.

LATİN AMERİKA EKONOMİSİ
Eser SEVİNÇ
Tektaş Menkul Değ. A.Ş.
AR GE Dept.
Asya ülkeleriyle başlayan ve Rusya’yı da etkisi altına alan ekonomik krizin yeni adresinin
Latin Amerika olması yatırımcılar ve uzmanlar tarafından çok güçlü bir olasılık olarak kabul
edilmektedir. Dünyada şu an varolan ekonomik yapı hiçbir ekonomik krizin belirli bir bölgede
yaşanıp sona ermesine izin vermiyor. Ticaret ağı, bankalar arası ilişkiler, uluslar arası
yatırımlar parçalarının hiçbirinden kolay kolay vazgeçilmeyecek bir ekonomik bütün
oluşturuyor. Bu düşünceden hareketle Latin Amerika’ da gittikçe ağırlaşan ekonomik
sorunları gözardı etmek bedeli oldukça ağır bir hatayla sonuçlanacaktır.
LATİN AMERİKA EKONOMİSİ
Latin Amerika ekonomisi Brezilya, Arjantin, Meksika ve Şili olmak üzere dört ana ülke
tarafından biçimlendiriliyor. Bu dört ülke aldıkları her ekonomik kararda birbirlerini
etkilemekle kalmıyor aynı zamanda bölgenin diğer ülkeleri Kolombiya, Peru ve Venezuella
da gelişmelerden payını alıyor. Bölgenin anahtar ülkesi krizin dışına taşıyabilecek ülke olarak
görülüyorsa Brezilya da Latin Amerika için aynı özelliği taşıyor.
A. TİCARİ DENGELER
Hem Latin Amerika ekonomisinin önemi hem de burada gerçekleşebilecek bir krizin
boyutunu tahmin etmek için göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriter Latin
Amerika ülkelerinin dış ticaret dengeleridir. Bu kriter Latin Amerika ülkelerinin dış ticaret
dengeleridir. Bu kriter ülkelerin dışa açıklık oranını ve reel ekonomilerinin gerçek konumunu
ortaya koyacaktır.
1996’ dan itibaren Latin Amerika ihracatının %50 si ABD’ ye gerçekleşiyor. ABD’ ye en
fazla ihracatı gerçekleştiren ülke Meksika. Meksika dışındaki ülkelerin ABD’ ye olan ihracatı
1991’ de 21,5 milyar Dolar’ dan 1996’ da 30 milyar Dolar seviyelerine çıktı. Latin Amerika
ihracatının % 16’ dan azı Avrupa’ ya %13’ ü de Latin Amerika’nın çeşitli bölgelerine
gerçekleşiyor. Asya’ ya gerçekleşen ihracat ise %9.3 seviyelerinde bulunuyor. Bu rakamın
yaklaşık %4’ ünü Japonya’ ya satılan mallar oluşturuyor.
Latin Amerika’nın Asya’ ya olan ihracatının düşük yüzdelerde kalması Asya Krizi’ nin Latin
Amerika’yı çok da etkilemeyeceğini düşündürebilir. Ancak bu küçük yüzde içerisinde bazı
küçük ülkelerin büyük oranlarda ihracatları bulunuyor. Şili’nin toplam ihracatının 1/3’ ünden
ve Peru’nun toplam ihracatının %20 sinden fazlası Asya’ya gerçekleşiyor. Asya’dan gelen
talebin azalması Latin Amerika’nın kendi içinde oluşturduğu ticaret dengesini de alt üst
edecektir. Ayrıca bakır gibi Asya’nın da ihraç ettiği ürünlerde fiyat indirimine gidilmesi başta
Meksika olmak üzere bakır ihracatçılarını zor durumda bıraktı. Önümüzdeki günlerde Latin
Amerika için oluşabilecek en olumsuz gelişme Asya’da Çin’le başlayan bir devalüasyon
turudur. Bu gerçekleşirse Latin Amerika’nın gelişen piyasaları rekabet gücünden önemli
ölçüde kayıplar verecektir.

Tablo1: Latin Amerika İhracat Rakamları (%1996)

Latin Amerika
Arjantin
Brezilya
Şili
Kolombiya
Meksika
Peru
Venezuella

Asya
9,3
12,1
16,3
33,3
4,2
2,6
23,7
1,9

ABD
51
8,1
19,5
16,7
40,0
84
19,8
60

Avrupa
1,3
2,4
3,0
1,3
0,9
0,2
1,6
0,8

Latin Amerika
13,1
39,5
16,9
15,9
17,3
3,3
12,7
15,5

B. EKONOMİK BÜYÜME
Latin Amerika 1997’de bölgesel olarak %5,2’lik bir büyüme kaydetti. 1995’te %0,8’lik
büyümeyle ekonomik durgunluğun sinyallerini veren Latin Amerika’yı frenleyen en önemli
etkeni Asya Krizi oluşturuyor. 1998’de tüm dünyada beklendiği gibi Latin Amerika
ekonomisinde de bir yavaşlama beklemek yanlış olmaz.
Tablo 2: GSYİH (Gerçek Büyüme)

Arjantin
Brezilya
Şili
Kolombiya
Meksika
Peru
Venezuella
Latin Amerika

1995
-4,6
4,3
8,5
5,3
-6,2
6,9
2,2
0,8

1996
4,4
2,9
7,2
3,0
5,1
2,8
-1,6
3,6

1998’de ekonomik büyümenin en çok yavaşlayacağı iki ülke Brezilya ve Arjantin. Kısa vadeli
borçları artan, yüksek faizler nedeniyle yatırımları yavaşlayan ve mali politikasını
sertleştirmeye çalışan Brezilya’da bu yıl ekonomik yaşanması kaçınılmaz gözüküyor.
Brezilya’nın ciddi sıkıntılar içinde olması Arjantin’in Brezilya’ya olan ihracatını köreltecek
ve Arjantin’de de ekonomik yavaşlama gözlenecektir.
Bölgenin başka bir önemli ülkesi Meksika ise Brezilya ve Arjantin’e büyük bir açıklığı
bulunmaması nedeniyle bu iki bu iki ülkedeki durgunluktan etkilenmeyebilirim. Ancak
Meksika da büyük ölçüde ABD ekonomisine bağımlı durumda. İhtiyacının yaklaşık %85’ini
ABD’ye gerçekleştiren ülkenin en büyük dayanağını ihracat gelirleri oluşturuyor. Her ne
kadar ABD’nin en geç 1999 yılında durgunluk sinyalleri verebileceği düşünülse de yakın
gelecekte bu görüş kesinlik taşımıyor.
1995’te yaşanan krizden sonra Meksika çıkış yolunu ihracatta bularak özellikle endüstriye
bağlı üretimini hızlandırmıştı. 1998 sonunda Meksika’nın bölgedeki diğer ülkelerden daha
yüksek ekonomik büyüme kaydetmesi beklenebilir.
C. CARİ AÇIK VE BORÇLAR
Latin Amerika ekonomisi 1996’daki 35 milyon $’a karşılık 1997’de 57 milyar $’lık cari açık
verdi. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve Brezilya’da yaşanan ekonomik
durgunluk göz önüne alınırsa bu yıl cari açığın daha da artması beklenebilir.

Brezilya ve Arjantin’de cari açık 1998’de şu anki şartlar göz önüne alındığında GSYİH’nın
%4’ünün altında olmayacaktır. Şili’de de bakır fiyatlarının düşmesine karşılık iç talebin hızlı
bir biçimde artması ithalatı körüklüyor.
Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya, Arjantin ve Meksika’nın önemli ölçüde dış borçları
bulunuyor. 1997 sonunda Meksika’nın 113 milyar $, Brezilya’nın 109 milyar $, Arjantin’in
ise 94,5 milyar $’lık borcu bulunuyordu. Ancak bu ülkeler içinde en ciddi durumda olan ülke
Brezilya. Brezilya’nın borçlarının yaklaşık %46’sı kısa vadeli borçlar. 1997 sonunda ülkenin
döviz rezervi 51 milyar $ civarında bulunurken kısa vadeli borçları ise toplam borçlarının
%25’i durumunda ve rezervi kısa vadeli borçlarını ancak ödeyebiliyordu. Meksika’nın kısa
vadeli borçları ise toplam borçlarının %25’i durumunda ve rezervi kısa vadeli borçların
%99’ini kapayabiliyor. Arjantin’in toplam borçlarının %27’si durumundaki borçlarının ancak
%76’ si rezervi tarafından kapanabiliyor.
D. FAİZLER VE KUR POLİTİKASI
1997 Ekim ayından itibaren Latin Amerika ülkelerinde faizler yükselmeye başladı.
Brezilya’da yıllık bazda %20’lerden %43’lere çıkmış olan faiz oranları %38 seviyesine
güçlükle çekildi. Mali politikasını oldukça sıkan Brezilya’da şu anda faiz oranları %20’li
seviyelerde bulunuyor. Reel faizlerin oldukça yüksek seviyede olması Hazine’ nin en önemli
sorununu oluşturuyor. Ekonominin yeniden canlanması için de faizlerin düşmesi ön koşul
olarak gözüküyor.
Arjantin ve Meksika’da faiz oranları Brezilya kadar olmasa da yüksek seyrediyor. Arjantin’
de faiz oranları Amerika’daki faiz oranlarının üzerine bir risk katsayısının artmasına neden
oluyor. Arjantin’in ihracatının ¼’ünün Brezilya’ya gerçekleşmesi ülkenin Brezilya’daki
gelişmelere ne denli duyarlı olduğunu gösteriyor.
Latin Amerika’da 1998 başında para birimine bağlı bir kriz yaşanması mümkün
gözükmüyordu. Reel faizlerin yüksek olması dövize olan talebi azaltıyordu. Dış borçların
yüksek olmasına karşılık bölgeye uzun vadeli yatırımlar için para akışı sürüyordu. Arjantin ve
Şili’de de düşen ihracat gelirine karşılık önemli ölçüde sermaye girişi yaşanıyordu. Ancak
1998 ortasından itibaren Asya Krizi’nin derinleşmesi, Rusya’nın ekonomik çöküş yaşaması
Latin Amerika’ya para akışını önemli ölçüde durdurdu. Ticari açığını bu yolla finanse eden
Latin Amerika da artık tehdit altında bulunuyor. Brezilya’da bir devalüasyon gerçekleşmesi
kuvvetli bir olasılık teşkil ediyor.
E.ÜLKELERİN İNCELENMESİ
BREZİLYA
Brezilya Latin Amerika’nın anahtar ülkesi durumunda bulunuyor. Bölgeyi içine alacak bir
krizin başlangıç noktası Brezilya olacaktır. MB 1997 Ekim ayında para birimi Real üzerindeki
baskıyı azaltmak için faizleri bir gecede iki katına çıkarmış ve %43 seviyesinden %38
seviyesine iki kademede çekebilmişti. Yaklaşık bir yıldır mali politika istenildiği gibi
uygulanamadı. 12 Eylül’ de faiz oranları yeninden 10 puan yükseldi. Rusya Krizi’nin de
etkisiyle önemli ölçüde sermaye kaçışına tanık olan Brezilya’da Real’in devalüe edilmesi
gündeme geldi. Brezilya’da devalüasyon gerçekleşirse bunu; başta Arjantin olmak üzere diğer
Latin Amerika ülkelerinin izlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum gerçekleşirse Latin
Amerika Asya ve Rusya’dan sonra yeni bir ekonomik karmaşanın adresini oluşturacak.

Brezilya Hükümeti devalüasyondan kaçınmaya çalışıyor. Bu durumda Brezilya şiddetli bir
ekonomik durgunluk yaşayacak ve bu kendiyle ticaret ilişkisi bulunan diğer Latin Amerika
ülkelerini de etkileyecektir. Faiz oranları %30 seviyesinden aşağı çekilmedikçe tablo
değişmeyecektir.
Brezilya ekonomisinin anahtar sektörü olan otomotivde üretim düşmeye başladı. Dünyanın en
büyük şirketlerinden olan General Motors Venezuella ve Rusya’daki talebin azalmasıyla
üretimini önemli ölçüde düşürdü. Yüksek faiz oranları nedeniyle inşaat sektörü de talebin
düşeceği korkusunu yaşamaya başladı.
İşçi maliyetinin toplam maliyetin %60’ını geçtiği kurumlarda hükümetin işçi çıkarmasına
imkan veren yasanın kabul edilmesiyle işsizlik Brezilya’da önemli ölçüde arttı. Talebin
artmaması halinde üretimin daha da düşmesi ve işten çıkarılmaların artması bekleniyor.
Brezilya’nın şu anki durumunun sorunlarından bir tanesini enflasyon oluşturuyor. 1996’da
%10 seviyelerindeki enflasyonu %3 seviyelerine çekmek için faizler aşırı derecede
yükseltildi. Kapatılamayan dış borçlar ve global ekonomik kriz ise hesapları tersine çevirdi.
Hiperenflasyondan deflasyona hızlı bir geçiş yaşandı. Tüketici fiyatları Ağustos’ ta %1
oranında düştü. Bu son 45 yılın en düşük seviyesini oluşturdu. Fiyat düşüklüğü ve artan
finansal maliyetin ekonomik durgunluğu daha da derinleştirmesi kaçınılmaz gözüküyordu.
Brezilya Bovespa Endeksi tüm bu ekonomik karışıklıktan nasibini alıyor. Son bir yılda faiz
oranlarının yüksek seyretmesi borsaya para girişini engelliyor. İç dinamikler nedeniyle zaten
huzursuz olan endeks global krizle beraber tüm gelişen piyasalardan kaçışın yaşanması
nedeniyle yeniden sarsıldı. 4 Ekim’de yapılması planlanan seçimler de belirsizliği körüklüyor.
ARJANTİN
Arjantin Brezilya’dan sonra bölgenin en önemli ülkesi durumunda. Brezilya’nın içinde
bulunduğu olumsuz tablo en çok Arjantin’i ilgilendiriyor.
1997’nin ilk dokuz ayında %8,3’lük bir büyüme kaydettiği düşünülürse Arjantin’ in güçlü bir
ekonomiye sahip olduğu sonucuna varılabilir. Ancak Arjantin üretiminin önemli bir
bölümünü Brezilya’ya ihraç ediyor.
Arjantin’de enflasyon %1’in altında bulunuyor. Ülkenin en önemli sonucunun, Brezilya
dolayısıyla azalan ihracatın dış borçları ve ticari açığı karşılamaya yetmemesi oluşturuyor.
Brezilya’da devalüasyon olması halinde Arjantin ekonomisi daha da güç duruma düşecektir.
1997’de beklenenin altında getiri sağlayan Arjantin Merval Endeksi %7-%10 seviyelerindeki
faizlere rağmen önemli bir yükseliş kaydedemedi. Kriz ortamında riskli bulunan ülkelerden
biri olması Arjantin piyasasında olumlu bir hareketin oluşmasını engelliyor.
MEKSİKA
Meksika kriz ortamından en rahat çıkabilecek ülke olarak gösteriliyor. Diğer Latin Amerika
ülkelerinin tersine Meksika büyük ölçüde ABD ekonomisine bağımlı bulunuyor. ABD’de
talep durmadıkça Meksika çok da sorunlu bir bölge olarak gözükmüyor. Brezilya’nın GSYİH’
sinin %7’si oranında bütçe açığı bulunurken Meksika’nın bütçe açığı GSYİH’ sinin yalnızca
%1,25’i düzeyinde bulunuyor.
1998’de Meksika’nın başlıca sorunlarından bir tanesi düşen petrol fiyatlarıydı. Bu duruma
karşılık hükümet harcamalarını 3,9 milyar $ kıstı. Birkaç hafta öncesine kadar Ford, Nissan,

General Motors gibi otomotiv üreticileri yüksek satışlar elde ediyordu. Rusya Krizi ise tüm
göstergeleri alt üst eden gelişme oldu.
Rusya Krizi’nin patlak vermesi Meksika’da faiz oranlarını %40 seviyesine çıkardı. Bu durum
araba üreticilerini talepte düşüşe bağlı olarak satışların azalacağını görerek üretimi azaltmaya
götürdü. Tekstil ve beyaz eşya üreticileri de fiyat düşürmeye başladı. Meksika, Amerika ve
Peru’da 720’den fazla mağazası olan beyaz eşya üreticisi Elektra Şili pazarına girme fikrinden
vazgeçti. Krizin derinleştiği göz önüne alınırsa Meksika’da ekonomik küçülmenin sürmesini
beklemek yanlış olmaz.
Meksika Borsa Endeksi de tüm gelişen piyasalar gibi kriz ortamında güç kaybetti. Faizlerin
yükselmesi de bunda etkili oldu. Ancak 30 milyar $’a yaklaşan rezervi, ABD’ye olan
ekonomik bağımlılığıyla Meksika’nın bölgede en umut verici ülke konumunda olması
yatırımcıların borsa endeksine sıcak bakabileceklerine işaret ediyor.
ŞİLİ
Şili Asya Krizi’nden en fazla etkilenen ülke durumunda bulunuyor. İhracatının 1/3’ ü Asya’ya
gerçekleşiyor ve bakır fiyatlarının hızla düşmesi ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Ancak
pesonun son bir yılda önemli ölçüde değer kaybına uğraması ihracatçı şirketleri olumlu
yönde etkilerken döviz borcu olan şirketleri oldukça zora soktu.
Şili’nin ihracatının yaklaşık %5’i Brezilya’ya gerçekleşiyor. Brezilya’daki bir krizin Şili’yi
Arjantin’den daha geç etkilemesi bekleniyor. Para politikasının her şeye rağmen istikrarlı
devam etmesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılanıyor.
Şili 1970’lerde %10.000’e varan enflasyondan 1998’de %5 civarında bir enflasyona kavuştu.
Ancak enflasyon Şili için hala gizli bir tehlike durumunda bulunuyor.
Şili IGPA endeksinde 1998 başından beri olumlu beklentiler hakimdi. Ancak global kriz ve
bakır fiyatlarının ülke ihracatının ciddi biçimde yaralayacağı düşüncesi endeksi gevşetti. Yıl
başına dek Şili borsasına da önemli bir para girişi gerçekleşmeyeceğe benziyor.
KOLOMBİYA
Kolombiya ekonomisi 1997 ortasından itibaren yavaş bir seyirle güç topluyor. Enflasyonun
%20’ nin üzerinde olması sıkı para politikası izlenmesine neden oluyor. Kolombiya’nın en
önemli sorununu ise bütçe açığı oluşturuyor.
Kolombiya da Meksika gibi çoğunlukla ABD’ye ihracat gerçekleştiriyor. Gerek bu durum,
gerekse ekonomisinin küçüklüğü Kolombiya’yı anahtar ülke konumundan çıkarıyor. Faiz
oranlarının diğer Latin Amerika ülkelerine göre düşük seviyelerde bulunması Bogota endeksi
için olumlu bir gelişme teşkil etmesine karşın yabancı yatırımcıların ilgi odağı olacağa
benzemiyor.
PERU
Peru ekonomisi 1977’nin ilk dokuz ayında %7,6’ lık bir büyüme kaydetti. Ticaret, manifatura,
çimento ve yapı sektörleri büyümede anahtar sektörler konumundaydı. Reel faiz oranlarının
%20 seviyelerinde olması ise ekonomik büyümenin önündeki en önemli engel konumunda.
Peru’yu son bir yılda etkileyen en önemli iki gelişme El Nino ve Asya Kriziydi. El Nino
dolayısıyla gıda ve hidro- elektrik sektörlerinin zarar etmesi yatırımcıları korkuttu. Asya

Krizi’nin etkisiyle bakır fiyatlarındaki düşüşün Peru’yu da vurmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Zaten oldukça yüksek olan ticari açığın GSYİH’nın %5’i oranına çıkması kaçınılmaz
gözüküyor. Tüm bu belirsizlikler piyasada fiyatların oldukça ucuzlamasına karşın
güvensizliğin süreceğine işaret ediyor.
VENEZUELLA
Venezuella’nın en büyük sorununu 1996’da %103 seviyesindeki enflasyonu düşürmek
oluşturdu. 1998 sonunda da enflasyonun %30 seviyelerinin üzerinde gerçekleşmesi
bekleniyor. Enflasyonla mücadelenin sonucunda faiz oranlarının yükseltilmesi hisse
piyasasını olumsuz etkiledi.
Düşen talep karşısında yerel üreticileri korumak amacıyla elektrik ve telefon şirketlerinden
alınan gümrük vergileri arttırıldı. Ancak Venezuella para biriminin hala güçlü seviyelerde
bulunması ihracat gelirlerinin istenen düzeyde gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Venezuella
ihracatının %60’ının ABD’ye gerçekleşmesi de global krizin ülke üzerindeki etkilerini
hafifletiyor.
F. DEĞERLENDİRME
Hiç kuşkusuz şu anda en çok merak edilen soru Latin Amerika’da Asya ve Rusya’dakine
benzer bir krizin oluşup oluşmayacağıdır. Her ne kadar ekonomik krizler bulaşıcı nitelik taşısa
da her ülkede aynı şekilde ve aynı etkide gözükmeyecektir. Latin Amerika, Asya ve
Rusya’nın birbirlerine benzeyen tarafları ile farklı yönlerini dikkatle incelemek gerekir.
Asya ve Latin Amerika’da ortak ilk nokta her ikisinin de önemli ölçüde dış borcunu
bulunmasıydı. Asya Krizi’nin tetiğini çeken gelişmelerden ilki hızla büyüyen ekonomide
yüksek faizle borçlanan banka ve şirketlerin biriken borçlarını ödeyememesiydi. Asya da
Latin Amerika da durumdan kurtulmak için ihracatına güvendi. Asya’da devalüasyonlar ve
fiyat düşürmelerle ihracatın ithalat karşısında tutunmasına çalışıldı. Krizin son ayağı olan
Rusya’da da devalüasyon ihracatı canlandırmak için son çare olarak görülmüştü. Asya’nın da,
Rusya’nın da krizden bu tür yollarla ne ölçüde kurtulabileceğini saptamak mümkün
gözükmüyor. Ancak ortada olan bir gerçek var ki o da krizin ilk belirtileri olan yüksek dış
ticaret açığını Latin Amerika’da da şiddetle hissediliyor olması. Bu durumda Brezilya’dan
gelecek devalüasyon kararına şaşırmamak gerekir.
Latin Amerika ekonomisinin Asya ve Rusya’dan daha şiddetli bir şekilde hissettiği bir başka
sorun ise enflasyon. Enflasyon Asya ülkeleri ve krizden önceki Rusya ekonomisine oranla
Latin Amerika’da daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Bu durum güvensizliği arttırmakla
kalmıyor aynı zamanda enflasyonla mücadele için yükselen faiz oranları Hazine’ nin yükünü
arttırıyor. Yükselen faizler kriz ortamında zaten düşme eğilimindeki talebi iyice köreltiyor ve
ekonomik durgunluk sürecini başlatıyor. Rusya ekonomisinde de yüksek faizlerle talep büyük
ölçüde körelmiş ve yüksek maliyetler altında ezilen şirketler üretimi düşürmüştü.
Latin Amerika’nın Asya ve Rusya karşısında sahip olduğu en önemli avantaj ise daha rahat
bir liberal ekonomi olmasıdır. Asya’da (özellikle Malezya, Tayland ve Kore’de) büyük
bankalar ve ticari kuruluşlar belirli ailelerin veya sınıfların elindeydi. Rusya da oligarşi diye
adlandırılan sınıfların egemenliğinde komünist rejimden liberal ekonomiye geçişi başarıyla
tamamlayamamıştı. Hükümet baskısı ve piyasa kurallarının uygulanmayışı sistemin başarısız
olmasındaki en büyük etkendi. Latin Amerika’da da hükümet baskısı bulunuyor. Ancak
liberal ekonomi Asya ve Rusya’ya göre biraz daha gelişmiş durumda.

Hem Asya ülkelerinde (özellikle Kore, Tayland ve Endonezya) hem de Latin Amerika’da dış
borçlar oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor. Ancak Latin Amerika ülkelerinin dış
borçlarının GSYİH’ye olan oranı Asya ülkelerindekine göre düşük seviyelerde bulunuyor.
Brezilya’da bu oran %14, Arjantin’de %30 seviyelerinde iken Asya ülkelerinde ise aynı oran
%30-68 seviyelerinde bulunuyor. Rezervlerin ithalata olan oranı Brezilya ve Arjantin’de Asya
ülkelerine göre oldukça yüksek konumda. Şili, Kolombiya, Peru ve Venezuella rezervlerinin
kısa vadeli borçlara oranının %150-473 civarındada olması, borçlarının GSYİH’ye oranının
%12-24 gibi düşük seviyelerde bulunması Latin Amerika açısından olumlu karşılanıyor.
Asya ve Rusya ile karşılaştırıldığında Latin Amerika çok da olumsuz bir tablo sergilemiyor.
Ancak karşılaştırılan rakamlar Asya ve Rusya ekonomik krize girdikten sonra ortaya çıkan
rakamlardı. Latin Amerika ise krizin eşiğinde bulunuyor. Bu durum Latin Amerika’daki
rakamları yaklaşık bir yıldır krizde olan Asya ülkeleriyle kıyaslayarak yersiz bir iyimserliğe
kapılmanın tehlikeli olduğunu gösteriyor.
G. TÜRKİYE VE LATİN AMERİKA
Ticari dengeler açısından bakıldığında Türkiye ve Latin Amerika’nın fazla bir bağımlılığı
bulunmuyor. Ancak Latin Amerika’da başlayacak olan bir kriz ister istemez Türkiye’de de
etkisini gösterecektir. Latin Amerika’da sorunların çözülememesi halinde Brezilya’yla
başlayan bir devalüasyon dalgası etkili olacaktır. Latin Amerika otomotiv, beyaz eşya
üreticilerinin uluslar arası pazarda rekabetini arttırması Rusya ve Asya Krizinden zaten
nasibini almış olan Türk otomotiv ve beyaz eşya sektörlerini zorlayacaktır.
Krizin ikinci etkisi ise yatırımcılar üzerinde görülecektir. Asya ve Rusya’dan sonra Latin
Amerika ülkelerinin de kriz yaşaması Türkiye ne kadar sağlam gözükürse gözüksün
yatırımcıları ürkütecektir. Tüm gelişen piyasalar gibi Türkiye de önemli ölçüde sermaye
kaçışı yaşayacaktır.
Türkiye’nin olumsuz beklentileri haklı çıkarıp çıkaramayacağı ise ayrı bir tartışma konusudur.
Türkiye’nin durumunu iyimser açıdan ele almak gerekirse Türkiye’nin yaklaşık 23 milyar $’
lık döviz rezervi, istikrarlı bir kur politikası izlediği göze çarpıyor. Hükümetin vergi toplama
konusunda oldukça ısrarcı olması da umut veriyor. Tüm krizlere rağmen özel sektör
iyimserliğini koruyor. Bankalar arası işlemlerde stopajın ve forward işlemlerine uygulanan
kısıtlamanın kaldırılması bankacılık sektörünü de rahatlattı.
Türkiye’nin iç dinamikleri ne kadar olumlu olursa olsun krizlerden kolay kurtulacağa
benzemiyor. Yıl sonunda enflasyonu %50’ye düşürme hedefi gerçekleşse bile 1999’da
enflasyonu daha da aşağı seviyelere çekmek gittikçe zorlaşacaktır. Türkiye, Latin Amerika,
Asya ve Rusya’da ortak olan sorun hükümetlerin bütçe açığını kapatmak için yüksek reel faiz
politikası gütmeleri. Türkiye’de de faiz oranlarının bir süredir çok yüksek seyretmesi Hazine’
nin kısa vadeli borç yükünü arttırıyor. Faizler aşağı seviyelere çekilmedikçe iç talebin artması
beklenmiyor.
Yüksek enflasyon, yüksek reel faizler ve Hazine’nin borç yükü en önemli sorunları
oluştururken krizin etkisiyle dış ticaret dengesinin de bozulması bekleniyor. Geçen yıl 27
milyar $’ lık ihracata karşılık 44 milyar $ ithalat gerçekleştiren Türkiye’de ticari açığın düşen
talep ve fiyatlarla daha da artması kaçınılmaz gözüküyor. İlkbaharda seçimlerin olması da
1999 başındaki belirsizlikler ve beklentilerle geçeceğini gösteriyor.

Türkiye ve Latin Amerika’nın içinde bulunduğu durum krizin Asya ve Rusya’yla sınırlı
kalmayacağını gösteriyor. Türkiye ile Latin Amerika, Asya ve Rusya’daki kadar derin olmasa
da bu ülkelerin durumundan etkilenecektir. Tüm olumsuzluklar içerisinde rahatlıkla yaşayıp
gideceğimizi düşünmek hem aşırı bir iyimserlik hem de ekonomik gerçeklere bir haksızlık
teşkil etmektedir.
H. SONUÇ
Latin Amerika tüm dünya için vazgeçilmeyecek kadar önemli bir bölge durumundadır.
Brezilya 160 milyonluk nüfusuyla beyaz eşya, tekstil ve gıda için son derece önemli bir pazar
oluşturuyor. Brezilya dünya cotton pazarında ikinci, beyaz eşya pazarında ise yedinci sırada
bulunuyor. Genel tüketim düşünüldüğünde ise dünyanın en büyük on pazarı arasında kabul
ediliyor. Latin Amerika’nın çökmesi bu pazarların zarar görmesine neden olmakla
kalamayacak aynı zamanda kapitalizmin de iyice zayıfladığının sinyallerini verecek.
Latin Amerika’nın önemi düşünülürse IMF ve G7’lerin Latin Amerika’ya toplam 20 milyar $
tutarında yardım kararı almasına şaşmamak gerek. Ancak IMF’in de sıkıntı içinde olması
ABD’den IMF’ye 18 milyar $’lık yardım yapılmasını gündeme getirdi. Ancak yüksek faizlere
ve artan ticaret açığına köklü çözümler IMF veya ABD’nin yardımlarının Latin Amerika
ekonomisini kurtarmaya yetmeyeceği açıktır.

RİSALE-İ FELEKKİYE’ NİN İKİNCİ NÜSHASI HAKKINDA
İsmail OTAR
E. Muhasebe Uzmanı
İslam kültüründe muhasebe hakkında yazılmış olan ve bizde bulunan kitapların listesi bu
makalemizin sonuna eklenmiştir. Bu kitapların biri de “Risale-i Felekkiye” dir. Bunun halen
iki nüshasının varlığı bilinmektedir. Bunlardan biri, İstanbul’da Ayasofya Kütüphanesinde,
diğeri de Tahran’da Kitabhane-i Meclis’ dedir.
İstanbul nüshasının mevcudiyetini, ilim alemine, 1931 yılında merhum Prof. Zeki Togan
bildirmiş.1Prof. W. Hinz, translitere ederek basmıştır.2 Biz de Türkçe hulasasını neşretmiştik.3
Tahran nüshasına gelince; Prof. Z.V. Togan, kitabın daha tam bir nüshasının Kitabhane-i
Meclis’de bulunduğunu yazmıştır.4 Bu kısa yazımız, bu nüshasının muhasebe bakımından
tanıtılması mevzuundadır.
Bu kitabın fotokopisinin hususunda büyük zahmetlere giren Osman Gazi Özkuzugüdenli’ye
sonsuz şükranlarımızı arzederiz. İfadelerine göre, henüz kataloğa girmemiş olan ve 22 nci
cilde girmesi muhtemel kitabın şimdiki kayıt numarası 6041 dir.
Kitaba, (2a) no.lu sahifedeki izahata nazaran, zamanın değerli veziri “Felek-ül Ma’ali”
(İstanbul nüshasında Ma’ani) nin unvanına atfen “Risale-i Felekkiye” adı verilmiştir.
Tahran nüshasının (1b) no.lu sahifesinde, asıl kitabın yazarı, Abd-ur-Rahman(İstanbul
nüshasında ise “Abdullah”) peser Muhammed bin Kiya el-Mazenderani olarak zikr
edilmektedir. İstanbul’daki nüsha ile Tahran’daki nüshanın aynı kitaptan istinsah olunduğu
anlaşılmaktadır. Meclis Kütüphanesi müdürü Abd-ul-Huseyn Hayri Bey, bu kitapla birlikte
olan diğer bir kitabın da (Abdurrahman) ismiyle yazıldığını ifade etmişlerdir. İstinsah
sırasında, belki de bu sebepten bir isim yanlışlığı meydana gelmiş olabilir.
Bu iki nüshayı istinsah edenlerin isimleri, her iki nüshada da yazılmamıştır. Bunların istinsah
edildiği nüshanın yazıcısı da zikredilmemiştir ve bu nüsha halen bilinmemektedir.
Kitabın tasvifi:
Tahran nüshası, “a” ve “b” sahifelerini ihtiva eden 79 yapraktan ibarettir. Yazılı kısımlar düz
çerçeve içine alınmıştır. Çerçeve çizgileri, bazıları farklı olmakla beraber ortalama (7 x 18)
cm eb’adındadır. Düz yazılı sahifelerde vasati 19 satır vardır. Muhasebe kayıt örneklerine ait
sahifelerde satır miktarı 33 e kadar çıkmaktadır. Kitap, esas itibarı ile Farsça, kısmen
Arapça’dır. Muhasebe ile ilgili kayıt, madde ve rakamlar siyaketle, diğer yazılar ise ta’lik ile
yazılmıştır.
Kitabın gerek İstanbul ve gerekse Tahran nüshalarının istinsahında farklar ve eksiklikler
görülmektedir. Bunlardan, ilk karşılaştırmada tesbit edebildiklerimizi bu makalenin sonuna
ekledik. İstanbul nüshasındaki eksiklerden bir kısmını, evvelce, muhasebe usulü ile bizdeki
fotokopide düzeltmiştik. Prof. W. Hinz’in çok büyük bir ilmi gayretle bastırdığı İstanbul
Togan, Prof. Zeki Velidi; Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası; Ocak 1931; S. 3-4, 14-15
Die Resala-ye Falakiyya Des “Abdollah ibn Mohammad ibn Kiya al-Mazandarani”; Wiesbaden 1952
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nüshasında da bazı yanlışlıklar vardır. Bu kitaplar üzerinde inceleme yapmak isteyenlerin, bu
hususları göz önünde bulundurmaları uygun olur.
Kitabın yazılış tarihi :
Prof. W. Hinz, translitere ederek bastırdığı İstanbul nüshasında, kitabın yazılış tarihini milâdî
1363 senesi olarak belirtmektedir. Bu tarih, her halde, kitabın ilk nüshasının yazılış tarihi
değildir. Zira, evvelâ, her iki nüshasının da aynı kitaptan istinsah edildiği anlaşılmaktadır.
Çünkü, her iki nüshada da asıl nüshadaki bazı eksikliklerin tamamlandığından ve açıklaöalar
yapıldığından bahsedilmekte ve mükellifine Allah’dan rahmet niyaz olunmaktadır. Demek ki,
eldeki her iki kitabın istinsah edildiği kitap, asıl kitap değildir. Şayet asıl nüsha olsaydı, onda,
mükellifine rahmet dilenemez ve bazı ilaveler yapılmış olduğundan bahsedilemezdi. Biz bu
hususları göz önüne alarak kitabın orijinal nüshasının, 1363 senesinden daha evvel, İlhanlılar
devirlerinde, takriben 1335 ile 1345 yılları arasında yazılmış olmasının muhtemel bulunduğu
düşüncesindeyiz. Kitabın isminin, unvanına atfedildiği, zamanın veziri “Felek’ ul Ma’ali” nin
vezaret devresi hakkında bilgi edinebilirdi; fakat, bütün araştırmalarımıza rağmen, bu hususta
bir kaynak bulamadık.
İstanbul nüshasının, yukarıda arz ettiğimiz ikinci nüshadan, takriben on beşinci ve Tahran
nüshasının da on yedinci veya on sekizinci yüzyılda istinsah edildiğini zannetmekteyiz.
Tahran nüshasının başlangıcının başındaki tezhibli ve reyhani yazıyla yazılmış olanBesmele
de bu düşüncemizi teyid eylemektedir. Durum, şematik olarak şöyle gösterilebilir:
A“Asıl nüsha”
B “Asıl nüshadan istinsah edilen nüsha”
“C “nüshasından istinsah edilen

D “Bnüshasından istinsah edilen Tahran nüshası.

Bu maruzatımızı,şu şekilde açıklayabiliriz:
A “Risale-i Felekkiye” adlı kitabın asıl nüshası; yazıldığı tarih:1335 ile 1345? ; mevcudiyeti
hakkında bilgimiz yoktur.
B Aslından istinsah edilen nüsha; istinsah tarihi: H.765/M.1363?; bu nüshada da henüz
bulunamamıştır.
C “B” nüshasından istinsah edildiği anlaşılan İstanbul nüshası; Aya Sofya Kütüphanesi 2756;
istinsah tarihi: XV inci yüzyıl?
D “B” nüshasından istinsah edildiği anlaşılan Tahran nüshası; Kitabhane-i Meclis 6041;
istinsah tarihi XVII nci yüzyıl?
Kitabın mevzuu:
Kitap, devlet muhasebesinde defterler, kayıt şekilleri, vesikalar ve bazı muhasebe
nevilerinden bahsetmektedir.
Başlangıç kısmında, muhasebenin diğer yüksek fenlere göre daha şerefli, olduğundan,
memleket ve devlet işlerinin ve memleket ihtiyaçlarının hesap kaidesi olmadıkça
yürüyemeyeceğinden ve tıkanıp kalacağından, maliyenin gelir giderlerinde, bunların doğru
yürütülmesi için, gerekli hesaplar açılmazsa işlerin kısa zamanda bozulmağa yüz tutacağından

bahsedilmekte ve bu sebeplerle eski hakimler ve akil kişilerin, muhasebe ilminin temelinin
vaz’ı her iş için o işe göre hesap açılması ve hususi kaide koyulması esaslarında ittifak
ettikleri zikrolunmaktadır.
Kitap şu bahisleri ihtiva etmektedir:
1-Siyakat rakamları,
2- Ölçüler,
3- Hint rakamları,
4- Ebced rakamları (bu kısım Ayasofya nüshasında yoktur),
5- Defterlerin yazılışındaki işaret ve kaideler (Bunların, muhasebecilerin en bilginleri
tarafından tespit edildiği zikr olunmaktadır),
6- Haşv ve bariz (yevmiyenin sağ ve sol bölümlerinde doldurma ve açık bırakma),
7- Muhasebe maddelerinin yazılışındaki kaideler,
(a) Minha (ondan) ve minzalike (bundan)
(b) İzafet (ekleme)
(c) Baki ve ziyade (eksik-fazla kalan)
(d) Merdiven basaağı usulü
8- Mo’amere (İşlerin yürütülüşü)
Vesikalar ve dokuz kaide
9- Defterler:
Ruznamçe (yevmiye)
Evarece (defter-i kebir)
Tevcihat (masraf)
Tahvilat (şahıslar)
Defter- i müfredat (mahalli hesaplar)
Cami’ul Hisab (yıllık kesin hesap)
Kanun (vergi kanunu)
10- Hususi Muhasebe Kayıtları:
Emir-i Ahur (istabl=at ahırı) muhasebesi
Çeltik (pirinç) muhasebesi
İnşaat muhasebesi
Sürü (koyun sürüsü) muhasebesi
Darphane muhasebesi
Cevahirhane muhasebesi
Hazine muhasebesi
Sene başlarında (yani hicri kameri yıllarda 1 Muharremde, celali şemsi yıllarda da martta)
envanter (ta’dat) yapılırken evvela Kur’an-ı Kerimlerin, sonra tarih kitaplarının, sonra
fertlerin, daha sonra da altın, gümüş, cevahir, kumaş ve sairenin yazılacağından
bahsedilmekte; muhasebe maddelerinde başta izahat verileceği, sonra tarih atılacağı, daha
sonra da borçlu ve alacaklı hesaplarla rakamların yazılacağı anlatılmaktadır.
Matbularda (beratlerde, makbuz senetlerinde), dokuz ana bilginin yazılı olması tasrih
edilmiştir.
Defterlerin günü gününe yazılması, bunlarda kat’ıyen kazıntı, silinti olmaması, defter ve
vesikaların, her an, hiç telaşlanmadan teftişe amade bulundurulması gerektiğinden
bahsedilmektedir.

Muhasebe ilmi bakımından hepimizin merak ettiği bir husus da (muzaaf usul = çift taraflı
kayd sistemi) nin bu kitapta mevcud olup olmadığı keyfiyetidir.
Batıda (muzaaf usulün veya muhasebenin babası) sayılan L.Pacioli, (muzaaf usulü) anlatan
kitabını 1494 yılında yazmıştır. Yukarıda arzettiğimiz üzre, biz, Risale-i Felekkiye’ nin
aslının en geç 1345 lerde yazıldığı düşüncesindeyiz. Ortadoğu muhasebesine ait diğer
muhasebe kitapları da Pacioli’ninkinden evvel yazılmıştır. Bugünkü muhasebede dahi o
zamanki esaslardan bazıları hala caridir. Gerek bu kitapta ve gerekse diğer eski muhasebe
kitaplarında, ilmi adı olan (muzaaf usul) ifadesi kullanılmamış olsa dahi, bu usule çok
yaklaşıldığı düşüncesindeyiz. Bütün bu eski muhasebe kitaplarında, toplananla harcananın,
giriş ve çıkışın müsavi olması lazım geldiğinden bahsedilmektedir. Bu ameliye, muhasebede,
yevmiye defterine kayt safhasına gelince, yevmiye maddesinde (borç ve alacak, zimmet ve
matlup) adını almaktadır. Öyle ki, kitapta, şayet, masraf, amilin tahsilatından eksik olmuşsa,
amil borçlu kalır ve bunu sene sonunda ödemekle mükelleftir. Denmekte ve buna ait yevmiye
maddesi örneği verilmektedir. Bunun gibi, amilin masraflar için ödediği paralar, yaptığı vergi
tahsilatından fazla olursa, bu sefer de amilin alacaklı kalacağı ve bu alacağının yıl sonunda
ödeneceği zikredilmektedir. Bu hususta, kitabın 22 nci sahifesinden aldığımız bir örneği,
okuyucularımızın mutalaasına sunuyoruz:

(Amil)ler o tarihlerde bir nevi vergi mültezimi sayılırdı. Bunlara, vergi tahsilatını iltizama
aldıkları sırada, o bölgede bütçeye göre yapılacak masraf ve ödemelerin listesi verilir; onlar
da yaptıkları tahsilattan bu ödemeleri yaparlardı. (el-mukarreriye), ana bütçeyle tesbit edilmiş
olan tahsisatı, (el- ıtlakıyye) de saray ve erkanına ait olup ek bütçe tahsisatı diyebileceğimiz
ödemeleri ifade etmektedir. Yukarıki muhasebe maddesinin bugünkü muhasebe usulüne göre
tesbit edilen şekli şöyledir:
________________________1 Muharrem 170 (celali takvim ile) ______________________
(Ayasofya nüshasında H.735 “M.1.9.1334)
el- Mukarreriye (bütçe) den sarfiyat:
el- idrarat (seyyitlere yardım)
40.000
el-mersumat (ücretler)
60.000
el-maaş(eski hademeye)
50.000
el-Itlakiye (ek bütçe)den sarfiyat:
Hoca ‘Imaduddin (malzeme)
120.000
Emir Ali (Vekilharç)
50.000
Basra’nın kamil sene bütçe geliri
300.000
(es-Sadr Hoca Humamuddin Şirazi tarafından
tahsil edilip yukarıda yazılı masraflar için ödenmiştir)
es-Sadr Hoca Humamuddin Şirazi Bütçe
20.000
gelirlerinden fazla ödediği mikdar olup gelcek
sene bütçesinden mahsubu tesbit edilen
________________________________ _________________________________________

Bu madde, İstanbul nüshasının 33 b No.lu sahifesinde de az farklı olarak mevcuttur. Evvelce
yazdığımız üzre, daha bir çok maddeler vardır. Bu iki kitap hakkındaki araştırmamızı
tamamlayabilir ve yayınlayabilirsek, bu hususta daha geniş bilgi arzetmiş olacağız.
Risale-i Felekkiye’ nin İstanbul ve Tahran nüshaları arasındaki farklar
Sahife No.su
İst
Tah.
19a
10b
20a
11b
35a
23a
41a
27b
43b
44b
62b
65b
71a

29a
30a
42a
43b
46b

76b

49b

85a
90a
92a
93b
-

53a
55a
56a
56b
56b
73b
-

Açıklama
Tahran nüs.nın sahife sonundaki 8 satırı İst nüs.ında yok
11b’nin ilk iki satırından sonraki kısım ve 12a’nın 13 satırı İst nüs.nda yok
23a’nın 12.satırından sonraki kısım ile 24a’nın 14.satırına kadar olan kısım İst nüs.nda yok
İst. Nüs.da dört mesleğe ait kısım eksik yazılmış. (Biz bunu, İst Nüs.nda 76. Sah.nden
tamamladık)
29a’nın 12.satırında yanlışlık var
30a’nın 31. satırından 34a’nın 3. satırına kadar olan kısım İst. Nüs.nda yok
Bu sah.nin 9 ve 10. satırları İst. Nüs.nda yok.
Bu sah.nin birinci satırındaki yan yazılar Tah. Nüs.nda yok
65b’deki yazılardan 11 satırı Tah. Nüs.nda yok
Her iki nüshada da 12. satırdan sonra yazılması icap eden iki kısım eksiktir. (Biz bunları İst.
Nüs.nın 59. sah.den tamamladık)
Tah. Nüs.nın bu muhasebe maddesinde, İst. Nüs. Na göre beş meslek ve bunlarla ilgili veriler
yazılı değildir.
85a’daki ilk iki satır, Tah. Nüs.nda kısmen yazılmıştır.
Tah. Nüs.nda Küçük Luristan bölgesine ait 8 satırlık kısmı yazılı değildir.
92a’daki “Aran” gelirlerinden bir kısmı ile “Gürcistan” gelirleri Tah. Nüs.nda yazılı değildir.
Tah. Nüs.ndaki vilayet mikdarı, İst. Nüs.ndakinden beş adet eksiktir
56b’nin sonundaki 6 satır, İst. Nüs.nda yoktur
“Cevahirname muhasebesi”,İst. Nüs.nda yazılı değildir
Mesleklere ait muhasebeler, her iki nüshada farklı sıra takip etmektedir.
Her iki nüshada da, yukarıdakilere göre daha küçük kayt farkları ve eksikler vardır.
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