İSMMMO 12.OLAĞAN GENEL KURULUNUN ARDINDAN
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı

Odamızın 12.olağan Genel Kurulunu büyük bir çoşku ile gerçekleştirdik.Seçimler
olmamasına rağmen yaklaşık 1500 meslek mensubunun katılması,Genel Kurulda söz
alan arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün son derece seviyeli konuşmaları
mesleğimizin geleceği açısından sevindiricidir.
12.yılda geldiğimiz konumu hiçbir zaman küçümsemedik.Özellikle yasamızın yürürlüğe
girmediği dönemde ki iki temel imajdan:
 birinci imaj ; meslektaşlarımızın katip olarak görülmesi,
 ikinci imaj ; en iyi muhasebeci en az vergi çıkartan olarak görülmesi,
uzaklaşılması son derece anlamlı ve geldiğimiz konum açısından da önemlidir.
Çıtayı daha yükseklere kaldırabilmek için neler yapılması gerektiğine geçmeden önce
ekonomiyi düzlüğe çıkarmak veya ekonomide istikrar arayışları için yapılan çalışmanın en
önemli eksikliğinin “ kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye yer verilmemesi” dir.
Bu konudaki önerilerimizi bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.
 Yapılan tüm harcamalar,vergi verenler tarafından fatura karşılığında gider
yazılabilmelidir.
 Nakit harcamalara sınır getirilmelidir.Örneğin 100 milyon TL üzerindeki tüm
harcamalar;kredi kartı,çek,banka ve finans kurumları aracılığı ile olmalı,ekonomi hamiline
değil nama çevrilmelidir.
 Vergi,SSK da oranlar azaltılmalı,asgari ücretle SSK taban ve tavan çelişkisi
düzeltilmelidir.
 Enflasyon muhasebesi;enflasyon tek haneye ininceye kadar uygulanmalıdır.
Çıtayı daha yükseklere çıkarabilmek için;Üyelerimize,Odalarımıza ve Türmob’a önemli
görevler düşmektedir.
Üyelerimizin yapması gerekenler:









Müşterilerimize fayda ve değer yaratmalıyız.
Güçlerimizi birleştirerek,şirketleşmeliyiz.
Finansal,yönetsel,vergisel gibi konularda uzmanlaşmalıyız.
Yabancı dil öğrenmeliyiz.
İnsan kaynaklarını yeni bir iş alanı olarak görmeliyiz.
Bağımsız denetim ile ilgili alt yapılarımızı kurmalıyız.
İnternet gibi teknolojik gelişmelerle bütünleşmeliyiz.
Odanın düzenlediği eğitim çalışmalarına mutlaka katılmalıyız.

Odalarımızın yapması gerekenler:


Haksız rekabet edenlerle mücadeleye devam edeceğiz.








Dergimizin kapağındaki;Odamızın inşaatı devam etmekte olan “Hizmet ve Kültür
Binası”a aittir.Sizlerinde desteği ile bu binayı en kısa zamanda bitirerek hizmetinize
sunacağız.
Mali Çözüm Dergimizi Muhasebe camiasının en çok okunan dergisi haline
getireceğiz.
Aylık ve 30 ilçe eğitim çalışmalarına yeni konular ilave ederek eğitim çalışmalarına
devam edeceğiz.
Üyelerimize hizmeti ayağına götürmek için web sitemizde önemli değişiklikler
yapacağız.
Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliğini sağlayacak uygulama kitapçığını
yürürlüğe sokmak istiyoruz.
54 sayımızda belirtilen 5 şubat 2001 tarihinde İstanbul Defterdarı Sayın Kadir Boy’a
sunulan 7 maddelik sorunlar ve çözümlerinin takipçisi olacağız.

Türmob’un yapması gerekenler:




Etik kurallar,Sınırlı Uygunluk Denetimi ve haksız rekabet ile meslek kararlarının
bir an evvel yayımlanmasını sağlamalıdır.
Muhasebe Standartları Merkezini hemen kurmalıdır.
Mecliste serbest muhasebeciliği kaldıracak olan yasa teklifimizin takipçisi olmalıdır.

Yapılması gerekenler arasında Mesleki Ücret Tarifelerimizde ise son günlerde üzüntü
verici açıklamalar izlemekteyiz.
Ücret tarifelerinde izlenen süreci hepiniz yakından takip ediyorsunuz.Bu konudaki
sıkıntılarımızı kamuoyunda tartışmak yerine kendi içimizde tartışmakta yarar vardır.
17.05.2001 tarihli Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığınca İstanbul Ticaret Odasına
verilen yazıyı gündeme getirmek hem tehlikeli hem de etik anlamda doğru değildir.Doğru
olan Türmob ve Odalarca karar altına alınan kendi yayınladığımız tarifelerdir.
KDV
Kanunu’nun 27-5 maddesi: “ Serbest Meslek faaliyetleri için ilgili meslek
teşekküllerince tespit edilmiş tarife varsa,hizmetin bedeli bu tarifede gösterilen ücretten
düşük olamaz “ olarak belirlenmiştir.
Yine vergi hukukunda önemli bir otorite olan sayın Yılmaz Özbalcı da
“ancak 27 madde özel bir hüküm olduğundan mesleki teşekküllerce tespit edilmiş bir
tarife varsa bu tarifedeki fiatlar geçerli olacaktır“ demektedir.
Bu güne kadar tavsiye olarak gönderilen tarifeler artık zorunlu olarak uygulanması
gereken tarifelerdir.Ücretlerimizle ilgili yorum yapanlara sesleniyoruz:
 Bundan sonra bizim hazırladığımız tarife yayımlanmadığı sürece Maliye Bakanlığına
tarife göndermeyeceğiz.
 Odaların yayımladığı ücret tarifelerine uymayıp haksız rekabet edenlerle sonuna kadar
mücadele edeceğiz.
Önümüzdeki günlerde ;
- işletmenin yeri
- işçi çalışma durumu
- işletmenin hukuki yapısı
- alınan-verilen aylık çek sayısı
- çalışılan banka sayısı
- kredi kartı işlemleri

- bir aylık dönem net satış faturası sayısı
- alış faturası sayısı
- yazar kasa sayısı
- bir aylık dönemde net satış tutarı
- kredili satış yapılan müşteri sayısı
- kredi alış yapılan satıcı sayısı
- stok takibi ve stok sayısı
- işletmenin sektörü
- tamamlayıcı işlemlerin talep edilmesi
gibi katsayıların yer aldığı, zamanı adil olarak hesaplayan ,emeğimizin değerini ölçen
yeni ücret tarifesi Odalarımızda olgunlaştırılarak TÜRMOB tarafından yürürlüğe
sokulacaktır.
Yolsuzlukların,şeffaflığın tartışıldığı günümüzde kendi kapımızın önünü;deyim yerindeyse
hiç çekinmeden,başkalarının düzeltmesini beklemeden temizlersek;
 Dürüstlük,Tarafsızlık ve Bağımsızlık,
 Sürekli Eğitim ve ,Yaşam Boyu Öğrenme,
 Yenilikçilik ve Öncülük,
 Toplum Çıkarı ve Sosyal Sorumluluk,
 Mesleki ve Teknik Açıdan Mükemmellik,
 Ekonomi ve İş Dünyası ile Uyum İçinde Birliktelik ,
yukarıdaki altı mesleki değere sahip çıkarsak,
“ Ekonominin unsurlarını toplum adına denetleyen,Türk Muhasebe Mesleğinin
Üyelerini;Ülkemizde ve Uluslar arası düzeyde saygın bir konuma getirmek “ olan
Vizyonumuzu gerçekleştirmiş oluruz.
Dergimiz kapağında maket fotoğrafı görülen Odamızın Hizmet ve Kültür Binamıza
kavuşmak dileğiyle ...

E - DEVLET
Uğur BÜYÜKBALKAN
TÜRMOBGenel Başkan Yrd.
GİRİŞ :
Son yıllarda dünyada başdöndürücü değişim ve gelişmeler yaşanıyor, siyasi, ekonomik, bilimteknoloji alanında. Bunlar birbirinden bağımsız değil; birbirlerinin sebep ya da sonuçları. 90'lı
yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılması ve soğuk savaşın sona ermesi, kimilerince Yeni Ekonomik
düzenin tetikleyicisi. Kimilerince Yeni Ekonomik düzenin temel itme gücünü oluşturan bilişim
teknolojilerindeki (ICT) başdöndürücü gelişmeler bu siyasi transformasyonun başlıca tetikleyicisi.
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler özellikle bilişim ve biyoteknoloji alanlarında çok çarpıcı
boyutlara ulaşmış. Kimilerince insan gen haritasının çıkarılması tüm insanlığın tanık olduğu en
önemli bilimsel gelişme. Bu gelişmeler tüm insanlığa büyük heyecan ve gurur veriyor.
Bu gelişmelere ülkemizin çıkarları ve geleceği açısından,
durumundayız.

geniş bir perspektiften

bakmak

Bu perspektiften bakınca iki zıt süreç göze çarpıyor
 Küreselleşme: Çok uluslu özel firmaların elinde merkezi kontrolden giderek kaçan,
haberleşme devrimiyle birlikte gelen bilgi patlamasının yarattığı süreç. Bu süreç tüm eski
yapıları, gelenekleri, kuralları hatta devletleri sarsıyor.
 Teknolojik Kümeleşme: Bu üstün teknolojiyi üreten ülkeler bir küme oluşturma
eğiliminde. Teknoloji zengini ülkelerle teknoloji fakiri ülkeler arasında bir uçurum
oluşmakta.
Bu yeni gelişmelerin oluşturduğu tehditler ve fırsatlar ortamında gideceğimiz yönü, varacağımız
hedefleri ve koşumuzun temposunu belirleyebilmek için nerede olduğumuzu iyice belirlememiz
gerekiyor. Ülkemizin durumuna bu bağlamda kısaca göz atalım; avantaja dönüşebilecek özellikleri
nelerdir ve dünyada neler oluyor.
Son yıllar da teknolojinin akıl almaz boyutlarda günlük hayatımızı etkilediği bir gerçektir.Yeni
teknolojileri ve terminolojileri kullanmaya başladık.
 e-ticaret,
 e-mobil, sıkça kullandığımız ve tartıştığımız sistemlerdir.
Bunların dışında devletler teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanma düşüncesi ile
Yepyeni bir kimlik kazanmaya başladılar. Bilişim teknolojisi ile bütünleşen devlet yapısında yeni
bir düzen oluşmaktadır.
Bu yeni düzenin adı elektronik devlet (e-devlet) veya dijital devlettir.
I.

e-Devlet Nedir?

21. yüzyılda ideal anlamda e-devlet (dijital devlet) ; · Sistem entegrasyonu ve ölçeklenebilirliğin
olanakları ve sınırlarını teknolojik, kurumsal ve politik olarak araştırarak, birbiriyle uyumlu
çalışabilen güvenli sistemler geliştiren, · Internet teknolojileri, devlet bilgisine ulaşım, elektronik oy

verme ve elektronik vergilendirme sistemini mümkün kılan, vatandaşların demokratik süreçlere
katılması için yöntem ve ölçümlemeler geliştiren ve kendini sürekli yenileyen, · Internet
kullanımının kamu sektöründe ve halk arasında daha yaygın hale gelmesiyle yeni ve entegre
hizmetler veren, · Devlet tarafından verilen hizmetlerin özel girişim ve STK ortaklıkları ile başka
kuruluşlar tarafından verildiği, · Bilginin araştırılması, seçilmesi, analizi ve paylaşımı için
geliştirilecek teknolojilerin kamu görevlilerinin karar verme süreçlerini derinden etkilediği, bu
teknolojilerin kullanımıyla birlikte, halk katılımı ve açık devlet kavramlarının mümkün kılındığı, ·
Kamu sektöründe, elektronik arşivleme ve kayıt yönetiminin gündelik hayatın bir parçası haline
geldiği, · Daha gelişmiş ve sürekli gelişmeleri takip eden bilgi teknolojileri yönetiminin varolduğu,
· Araştırma kaynaklarının kullanılabilir bilgi sağladığı ve uygulanabilir yöntemler geliştirebildiği, ·
Devlette gerçekleştirilecek ileri düzeydeki tüm BT uygulamalarının, politikalar, süreçler, bilgi ve
teknoloji ile bütünleştirildiği, devlettir.
I. Neden Devlet?
e-devlete geçişin sağlayacağı bazı avantajlar:






Devletteki verimliliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak
Giderleri azaltmak/kontrol edebilmek
Hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak (7 gün/24 saat)
Katılımı artırmak
Dijital demokrasiye geçişi hızlandırmak

e-devlet Uygulamaları
 Bilgi Yönetimi
(Arşiv, Internet/Extranet)
 e-Bilgilendirme
 e-Hizmetler
 e-Satın alma
e-Bilgilendirme veya e-Hizmetler








Kanun, kural, yönetmelikleri duyurma
Sıkça sorulan sorular/bilgi kaynağı oluşturma-7 gün 24 saat (7/24)
Yerel bilgileri sunma (Ulaşım, iş yaşamı, vergiler vb.)
İş olanakları ile ilgili bilgiler
Eğitim/Okullarla ilgili bilgiler
Etkileşim ortamı sağlama
Elektronik form/Kayıt işlemleri (Seçmen kaydı vb.)

e-Bilgilendirme veya e-Hizmetlere Örnekler










Doğum ve ölüm belgeleri başvurusu
Broşür ve yayın başvurusu
Yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma izni başvurusu
Okullara başvuru
Kamu sınavlarına başvuru
Doktor randevusu alma
Adres bilgisi değiştirme
Telefon başvurusu
Yurtdışına çıkışları bildirme






Kamu yararına iş başvurusu
İş ilanı verme
Patent başvurusu
Devlet bursu başvurusu

Diğer ülkelerden örnekler:
California eyalet portalı:
 Trafik vergisi, lisans yenileme gibi birçok on-line hizmetlerin sunulduğu kişiselleştirilebilir
bir portal
Nort Carolina eyalet portalı
 Vatandaşlara, işyerlerine ve devlet çalışanlarına özel içerik ve on-line hizmetler sunan
portaldır.
American Govemment Technology tarafından en iyi eyalet portalı
seçilmiştir.
 İngiltere hükümeti Microsoft ile beraber “U.K. Government Gateway” projesini
yürütmektedir. Projenin ilk fazı olan XML tabanlı portal şu anda çalışmaktadır. Bu portal,
1000’I aşkın devlet sitesine bağlantı sağlamaktadır. 15 hafta süren ilk fazda mimari yapı
oluşturulmuş ve ilk uygulamalar, başlamıştır. Bu uygulamalar şu anda bilgilendirme
ağırlıklıdır.
 Hedef, 60 milyon vatandaş ve 3 milyon işyeri için 200 merkezi ve 482 yerel devlet
kuruluşunu “one-stop shop” yaratmak üzere birleştirmektir.
 Devlet işlemlerinin 2005 yılına kadar % 100’ünün elektronik ortama taşınması
hedeflenmektedir.
E-Satınalma; Devlet ve Tedarikçiler
 e-Satınalma, devlet için gerekli ürün ve hizmetlerin (Mro) elektronik ortamda satın
alınmasıdır.
 e-Satınalma sayesinde kurum içi giderler azaltılarak verimlilik sağlanmaktadır:




Satın alma süreçlerinde iyileşme
Satın almanın en uygun maliyeti tedarikçiden gerçekleştirilebilmesi
Optimum stok kontrolü

e-Satınalma –Ülke Örnekleri
Los Angeles, daha etkin satın alma sayesinde yılda $30 milyon tasarruf sağlıyor. Satın alma
işlemlerinin % 85’i dijital ortamda gerçekleştiriliyor.
Nort Carolina eyaleti 58 milyon $’lık e-satınalma projesini başlatmıştır. Projenin kendisini sipariş
başına alınacak olan minimum ücretle 4 sene içerisinde finanse etmesi beklenmektedir.

Birçok organizasyon, satın alma işlemlerinin otomasyonu sayesinde ilk yılda % 300’ü aşan ROI
(Return on Investment) oranına ulaşmaktadır.
e-Satınalma – Türkiye’de Mevcut Durum
Devlet Malzeme Ofisi
DMO, şu andaki mevcut sitesi üzerinden elektronik satış yapmakta (Kırtasiye malzemeleri,
bilgisayar, aydınlatma ve temizlik malzemeleri vb…) ve on-line ihale duyuruları bilgisi
vermektedir. Kurumların elektronik alım yapabilmeleri için üye olmaları ve şifre almaları
gerekmektedir.
Bilgi Yönetimi





İşlerin organize edilme ve insanların etkileşim şekli
Bilgiyi yönetme sürecinde gerekli olan motivasyon ve kişisel yetkinlik
Bilgiyi elde etmek, saklamak ve transfer etmek için gerekli araçlar
Bilgiyi elde etme, saklama ve transfer etme süreçleri

Bilgi Yönetimi, çalışanların belirli iş amaçlarına ulaşmak için beraberce, bilgiyi yaratmalarını,
paylaşmalarını ve yarattıkları bilgiyi kullanmalarını sağlayan disiplindir.
Bilgi Yönetimi ile,








Dava yönetimi Sistemi
Belge Arşivleme Sistemi
Yönetim Raporlama
Görüş, Araştırma ve Raporları Paylaşım olanağı
Araştırmalara Kolay Ulaşım
Arama Motoru
İşbirliğine Olanak Sağlayan Araçlar

Gibi araçlara ulaşılabilinir. Bu yöntemin olabilmesi için intranet portalı gereklidir.
Yeni Teknoloji Uygulamaları ve Aşamaları








Vergi No Uygulaması
Dijital İmza
Bireysel/Kurumsal ID Kartı
Elektronik Vergi Servisleri
e-Arşivleme
e-Fatura
Bireysel / Kurumsal


Öngörülen yeni teknolojilerin vergi uygulamalarında kullanılabilmesi için uygulama
altyapılarının ve uygulama sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin yasal olarak
geçerliliğini sağlayacak hukuksal altyapının da hazır olması gerekmektedir.



Elektronik ortamda yapılması planlanan işlemlerin ve bilgi transferinin güvenliğini
sağlayacak olan dijital imza kullanımı için gerekli yasal prosedürlerin kısa sürede
hazırlanmasında fayda vardır.

Avrupa Birliği’nde Yasal Düzenlemeler
 Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin Dijital İmzalar için Topluluk
Çerçevesine İlişkin 13 Aralık 1999 tarih ve 1999/93/EC nolu Direktifi’nin amacı.



Elektronik imzaların kullanımını kolaylaştırmak,
Yasal olarak tanınmasına katkı sağlamaktır.

 Söz konusu direktifin 19 Temmuz 2001 tarihine kadar tüm AB ülkeleri tarafından iç
hukukta düzenleme yapmak suretiyle yürürlüğe konulması gerekmektedir.
 Direktif uyarınca elektronik imzanın hukuki geçerliliği için ıslak imza ile aynı değerde
olması zorunludur.
Vergi Numarası Uygulaması
 Vergi sisteminin tam anlamıyla elektronik ortama geçirilebilmesi için, tüm vergi
yükümlülüğü olan kişi ve kuruluşların bir vergi numarası olması zorunludur. Bu vergi
numarası yeni teknolojiler kullanılarak, gerektiğinde kimlik ispatı için kullanılabilecek,
böylece vergi işlemlerinde verimlilik sağlanacaktır.
 Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama sayesinde mükellefler başvurdukları
takdirde vergi numarası alabilmektedirler. Mevcut durumda Türkiye’de 15,572,000 kişide
vergi numarası bulunmaktadır.
Dijital İmza
Dijital İmza Nasıl Çalışır?
 Karşı tarafa yollanacak mesaj kişinin özel anahtarı ile bazı özel hash algoritmaları
kullanılarak şifrelenir.
 Bu işlem, kişiye özel dijital imzayı oluşturur. Böylece bilgi transferi sırasında herhangi bir
kırılma sonucu bilginin çözülebilmesi engellenir.
 Karşı taraf, mesajı aldıktan sonra elindeki genel anahtar kodu ile mesajı deşifre eder. Deşifre
sonucu, mesajın doğru kişiden geldiğini ve transfer sırasında herhangi bir kırılmaya maruz
kalmadığını anlayabilir.
Smart Card (Dijital Kimlik Kartı)
Smart Card Nedir?
Smart card, günümüzde kullanılan plastik kartlardan farklı olarak içerisinde hafıza ya da işlemci
barındıran bir cip içeren ve birçok farklı uygulamada kullanılabilen yeni kart teknolojisidir.
Bu kart ile;
 Güvenli: Erişim kontrolü ve şifreleme
 Bilgi depolama özelliği
 Çok amaçlı kullanım
 Uygulama yükleme
 Yaygın kullanım

(Chip maliyetlerinin düşmesi; Smart Card maliyeti-4-5$)
 Diğer teknolojilerle uyumluluk vb.
(PC, mobil, Internet, Televizyon)
faydalar sağlanır.
Kamu Hizmetlerinde Smart Card Kullanımı









Kimlik Kartı
Dijital İmza
Ödemeler
Askeri Kimlik
Vergi Kartı
Ehliyet
Pasaport
Sağlık Hizmetleri Kartı

Dijital Kimlik / vergi Kimlik Kartı: vergi Kart
Akıllı Kart ne tür bilgiler barındırabilir:




Kişisel Kimlik Bilgileri
Vergi Kimlik Bilgileri
Dijital İmza

Avantajları: Biometrics teknolojilerinin de kullanımıyla
 Başkası tarafından kullanılamaz
 Sahte kimlik önlenir
 Elektronik veri transferinde güvenlik sağlanır
 Sahte fatura kesimi engellenir

Smart card ve Biometrics
Biometrics, biyolojik verilerin ölçümü ve istatistiksel analizini konu alan bilim dalıdır. Bilişim
teknolojilerinde biometrics; parmak izi, göz retinası, ses tanıma vb. Teknolojilerle kimlik tanıma ve
geçiş kontrol gibi güvenlik sistemlerinde kullanılır.
 Biometrics teknolojileri kişinin karakteristik özelliklerini esas aldığı için kimlik onayı için
kişinin fiziksel olarak onay noktasında bulunması gereklidir.
 Şifre unutma, kaybetme gibi sorunları ortadan kaldıran son derece güvenli bir sistemdir.
 Yardım masalarına gelen çağrıların yaklaşık % 50’sinin şifre problemleriyle ilgili olduğu
göz önüne alınırsa biometrics teknolojilerinin sağladığı verimlilik artışı daha iyi
anlaşılmaktadır.
Dijital Kimlik Uygulamasında Türkiye’de Mevcut Durum
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mernis Projesi
28 Ekim 2000 tarihinde hayata geçirilen Mernis projesinin amaçları:

 Nüfus mevzuatına uygun olarak merkez ve ilçe birimlerinde nüfus işlemlerinin bilgisayar
ortamında yapılması ve merkezi veri tabanın oluşturulması,
 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının verilmesi,
 Kolay taşınabilir, kolay taklit edilemez çağdaş nüfus kimlik kartlarının verilmesi,
 Nüfus ve aile istatistiklerinin hızlı ve sağlıklı alınması,
 Kamu kuruluşlarına ve vatandaşa elektronik ortamda bilgi hizmetinin verilmesidir.
Emekli Sandığı Sağlık Projesi
 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün sağlık işlemlerinin otomasyona alınması ve
harcamalara denetim getirerek kişi bazında takibini sağlamak amacıyla yürüttüğü Sağlık
Projesi kapsamında 14 bin eczane, 1700 optik şirketi ve 333 hastanenin Emekli Sandığı ile
ilişkili işlemleri kayıt alanına alınmıştır.
 Proje sonunda bugün uygulamada olan sağlık karneleri yerine akıllı kart uygulaması
başlayacaktır. 2001 yıl sonunda ise 2 milyon akıllı kart Emekli Sandığı üyelerine
dağıtılacaktır.
 Kurumda diğer yandan da görüntü işlem projesi yürütülmektedir. Arşiv dosyalarının
bilgisayar ortamına geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumlarının Tam Otomasyon Projesi Kapsamında Bağ-Kur T5 Projesi
İhalesi
 Projenin amacı “Kurumun prim tahsilatlarını % 100 kontrol altına alarak, sağlık hizmeti
almaya elverişli olan SHS’yi (Sigortalı Hak Sahibi) belirlemek ve prim yatırmayan
sigortalıya ve söz konusu sigortalının hak sahibine kurum hizmeti kapsamında sağlık
hizmeti verilmesini engelleyici bilgi sistemi oluşturmaktır. Bir başka ifadeyle, usulsüz karne
kullanımını engellemek, mükerrer faturalama ve kontrolsüz ilaç tüketimini denetlemektir.
Bununla birlikte bankalar aracılığıyla yapılmakta olan tahsilat işlemlerindeki mevcut banka
sayısının arttırılması da dahil olmak üzere, tüm tahsilat işlemlerinin endüstri standartlarında
Kurum’un belirlediği elektronik bir ortamında gerçekleştirilmesi ve bu sayede tahsilatın
etkin bir şekilde denetim altına alınmasıdır.”
Avrupa Birliği’nden Örnekler
Finlandiya : Aralık 1999’dan itibaren ülkedeki vatandaşlar, bir “smartcard” olan ID kartı
kullanmaya başladı. Kartın üzerinde Finlandiya Nüfus İdaresi tarafından verilen e-kod
bulunmaktadır. Kart, kişilere internet üzerinde dijital imza olanağı sağlamaktadır.
İtalya : Bu sene Napoli’de gerçekleştirilen e-devlet formunda İtalya’nın elektronik ID kartının
tanıtımı yapılmıştır. Kartın üzerinde hem kişisel detaylar hem de kişilerin vergi numaraları
bulunmaktadır. İtalya’da 5 yıl içerisinde 50 milyon kişinin yeni kartları kullanması
hedeflenmektedir.
Portekiz : Vergi mükelleflerinin işlemlerini kolaylaştırmak ve kağıt üzerindeki işlemleri azaltmak
amacıyla mükelleflerin vergi ödemeleriyle ilgili bilgilerini öğrenebilecekleri ve ödeme
yapabilecekleri smart kart sistemine geçildi. 100.000 kullanıcı ile pilot uygulamaya başlayan
sistemde ödemeler smart kartlar kullanılarak ATM’lerden de yapılabilecek.

Dünya’da Diğer Smart Card Kullanım Örnekleri
 Amerikan ordusunda seçilen çeşitli pilot bölgelerde ordu mensuplarına smart kartlar
dağıtıldı. Bu kartlar üzerine kişilere ait çeşitli bilgiler yüklendi. Ordu mensuplarının sağlık
hizmetleri, bilgisayar ağılarını kullanmaları, güvenlik noktalarından geçişleri, askeri bölge
içinde yaptıkları tüm harcamalar ve daha birçok işlem, üzerinde kullanıcının parmak izini
de saklayan bu kartlarla sağlanıyor. Çok başarılı olan uygulama hızla yaygınlaştırılıyor.
 İsveç vergi otoriteleri, bilgisayar ağında güvenliği sağlamak amacıyla tüm personelin
kullanımı için 20,000 smart kart siparişi verdi. Uygulama önümüzdeki günlerde devreye
giriyor.
 Arjantin’de 1995 yılında ehliyetlerin smart karta dönüştürülmesiyle başlayan uygulama
sayesinde işlemler çok daha verimli yapılmakta ve trafik cezaları ve diğer yasal ödemelerde
önemli artışlar sağlanmaktadır.
 El Salvador’da sürücü ehliyeti, araç ruhsatları ve bunlarla ilgili vergilerin smart kart
sistemine geçirilmesiyle gelirlerde önemli artış ve işlemlerde verimlilik sağlanmıştır. 1999
yılında başlanan uygulama ile bugüne kadar 250.000 aracın kaydı dijital ortama
aktarılmıştır.
Elektronik Vergi Servisleri
Internet üzerinden mükelleflerin,
 Vergi beyannamelerini doldurmaları
 Vergi borçlarını banka entegrasyonu sayesinde otomatik olarak ödemeleri
İle hem vatandaş için hem de vergi daireleri için
 Zaman tasarrufu
 Verimlilik artışı
 Kağıt üzerinde yapılan işlemlerin otomasyona geçirilmesi sağlanacaktır.
 Elektronik Vergi Servislerine geçişte, güvenli altyapıların oluşturulması en öncelikli adım
olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Smart Card teknolojilerinin hayata geçmesi zaman
alacağından, elektronik vergi servislerinin paralel olarak yürütülmesinde ve dijital sertifika
gibi hızlı yöntemlerle kullanıma açılmasında fayda görülmektedir.
Elektronik Vergi Servisleri Uygulamasında Türkiye’de Mevcut Durum
Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Projeleri (VEDOP )
 Vergi Daireleri Tam Otomasyonu Projesi kapsamında 21 ilde 153 vergi dairesi tam
otomasyonlu olarak hizmet vermektedir. Toplanan vergilerin % 80’lik bölümü bu vergi
dairelerinden sağlanmaktadır.
 Yeni sistem sayesinde yapılan tüm işlemler; mükelleflerin beyannamelerinin alınması,
tahakkukların verilmesi ve izlenmesi, mükelleflerin borç durumları ve borçlarını ödemeyen
mükelleflerin takibi bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir.

 Gelirler Genel Müdürlüğü internet üzerinden vereceği hizmetlere 1999 yılı başında
bilgilendirme amaçlı www.gelirler.gov.tr adresinde başlamıştır. Aynı yıl içinde Internet
Vergi Dairesi uygulaması da eklenmiş ve Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi, Kurumlar Vergi
Dairesi, Vergi Kimlik Numarası Sorgulama ve Vergi Kimlik Kartı Başvurusu hizmetleri online olarak verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge kullananların listesi www.turmob.org.tr sitesinden üyelerin
kullanımına açılmıştır.
Elektronik Vergi Servisleri Dünya’dan Örnekler
 Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaş ve kurumların yerel idareye, eyalete ve federal
devlete karşı vergi yükümlülükleri bulunmaktadır.
 Yerel idareler ve eyalet yönetimleri web portalları aracılığıyla vergi tahsilatı işlemlerini online olarak yapmaktadır. Vatandaşlar ve kurumlar siteye üye olarak banka hesapları ve kredi
kartları aracılığıyla vergi ödemelerini yapabilmektedir.
 Federal devletin vergi sistesi (www.irs.gov) aracılığıyla fedaral vergiler ödenebilmektedir.
 Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi (EFTPS-Electronic Fedaral Tax Payment System)
ile kurumlara vergi hizmetleri elektronik ortamda verilmektedir. Yıllık vergi yükümlülüğü
$200.000’ın üzerinde olan kurumların bu sistemi kullanması yasal olarak zorunludur.
EFTPS’in İşleyişi
Vergi ödemesinin son gününden en geç 1 takvim günü önce yükümlü EFTPS sistemine girer.
Sistem kullanıcıya vergi numarası (TIN) ve şifresini (PIN) sorar.
TIN ve PIN kontrol edildikten sonra vergi bilgileri istenir.
Alınan vergi bilgileri sistemde işlendikten sonra kullanıcıya EFT numarası verilir. Bu numara
ödemenin onayını takip etmede kullanılır.
5. Ödemenin gerçekleşebilmesi için EFTPS yükümlünün banka hesap bilgilerini ACH’ye
(Automated Clearing House) iletir.
6. Yükümlünün vergi bilgilerinin güncellenebilmesi için EFTPS ödeme bilgilerini IRS’e (Internal
Revenue Service) iletir.
7. Hazinenin bütçe bilgileri için tahsilatın sınıflandırılması yapılarak EFTPS’den hazineye iletilir.
8. Belirtilen ödeme zamanı gelince ACH tarafından yükümlünün banka hesabından tahsilat
gerçekleştirilir.
9. Tahsilatın karşılığı olan tutar TGA’ya (Treasury’s General Account) aktarılır.
10. TIP (Treasury Investment Program) tarafından yükümlünün bankasının rezerv bilgileri ve TGA
hesapları arasındaki muhasebe kaydı yapılır.
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2.
3.
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EFTPS ile işlem yürütenler / faydalananlar
Yükümlü
ACH Ağı
IRS
Hazine
Yükümlünün Bankası
TGA
TIP

Elektronik Arşivleme
Fatura
 Elektronik olarak arşivlenir,

 Kağıt üzerinde ilgili kurumlara gönderilir.
Elektronik arşivleme:





Verilerin optik ortama girilmesi
Endekselenmesi
Saklanması
Optik ortamda belgelerin görüntülenmesi

Bu uygulamaların ana özellikleri:
 Arşivlenen verilere kolayca ulaşılabilmesi
 Verilerin değiştirilmemesi
 Verilerin güvenle saklanabilmesi
Elektronik ortamda kayıt tutmak için gerekli sistemlerin kurulması ile,
 Şirketler tasarruf imkanı sağlayacak,
 Mevcut sistemde vergi denetimleri ile beyannamelerin Maliye Bakanlığı tarafından
basılması ve toplanması için harcanan tutar azalacak,
 Toplanan bilgilerin incelenmesi ise kolaylaşacaktır.
Elektronik Arşivleme Uygulamasında Türkiye’de Mevcut Durum
 Ülkemizde uygulamalara baktığımızda, birçok şirketin faaliyetlerini kolaylaştırmak
amacıyla vergi kayıtlarını elektronik ortamda tuttuklarını görmekteyiz. Ancak, Türk Ticaret
Kanunu’nda gerekli yasal düzenlemeler henüz yapılmadığından şirketlerin ibraz etmekle
yükümlü bulundukları belgeler (fatura, vergi beyannamesi, kanuni defterler vb.) henüz
elektronik ortamda resmi dairelere sunulmamaktadır.
 Şirketlere ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları göz önüne aldığımızda söz konusu
düzenlemelerin biran önce yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin oluşturulması
aşamasında dünya örneklerinden yararlanmakta fayda vardır.
Elektronik Arşivlemede Avrupa Ülkelerinde Yasal Düzenlemeler
Fransız Muhasebe ve Fatura Sistemi
 Yeni Fransız yasal düzenlemesi uyarınca, elektronik ortamdaki ticari kayıtlara (defterlerin,
bilançoların vb.) normal kağıtlarda olduğu gibi geri dönülebilir ve kanıtlanabilir; ayrıca bu
kayıtların sürekli tutulması zorunluluğu bulunmaktadır. Elektronik Faturalar, elektronik
muhasebede olduğu gibi karşılığı olan kayıtlar kağıt üzerinde olmadan elektronik ortamda
düzenlenebilmekte ve saklanabilmektedir.
Hollanda Muhasebe ve Fatura Sistemi
 Şirketler muhasebe işlemlerinin tamamını, bununla ilgili bilgileri, şirket defterlerini ve
tutulması gerekli diğer bilgilerin bütününü elektronik ortamda tutabilmektedir. Vergi
İdaresi, şirketlere Internet üzeriden faturalamanın yapılmasını önermekte ve bu imkanı
kendilerine sağlamaktadır.

Almanya Muhasebe Sistemi
 Almanya Vergi Hukuku uyarınca defterlerin elektronik ortamda tutulması mümkündür.
Ayrıca Maliye Bakanlığı da resmi bir düzenleme yapmıştır. Elektronik ortamda tutulan
defterler, normal kağıt usulde tutulan defterlerle aynı hükümlere tabidir.
Elektronik Faturalama da Kurumsal durum
Elektronik Faturalama, Kurumların faturalarını tüm ülkede standart hale getirilmiş disiplinler
dahilinde elektronik olarak saklanması ve kurumlar arası karşılıklı olarak elektronik fatura
transferini öngören bir sistem olarak tasarlanmaktadır.
Bu sistemle sağlanacak faydalar;
 Sahte ve naylon fatura işlemlerinin önlenmesi
 Verimliliğin artması
 Zaman tasarrufu
olarak sıralanabilir.
Fatura,
 Elektronik olarak arşivlenir,
 Elektronik olarak ilgili kurumlara gönderilir.
Elektronik Faturalama da Bireysel durum
Elektronik Fatura / Fiş Uygulaması : Fatura Kart
Akıllı kartta bir elektronik cüzdan ve dijital kimlik / vergi no bulunması durumunda, kartla yapılan
ödemelerin kayıtları kart üzerinde tutulabilir. Fiş veya faturalar müşterinin kartı üzerine elektronik
olarak kaydedilebilir. Bu kayıtlar daha sonra vergi iade hesaplamalarında veya KDV indirimlerinde
esas teşkil edebilir. Sistem tamamıyla elektronik bilgi alışverişine dayanacağından, verilerin
toplanması, işlenmesi ve hesaplamalar çok hızlı yapılabilir. Sahtecilik yapılması neredeyse
imkansız hale gelir.
Elektronik fatura uygulamasının tek başına uygulanması durumunda bazı zorluklar olabilir. En
azından kartta, ilgili kişi veya kuruma dair kimlik bilgilerinin bulunması gerekecektir. Bu durumda
fatura ve fişlerin akıllı kartlar üzerinden toplanması ve vergi indirimi ve iade hesaplamalarına bazı
teşkil etmesi mümkün olacaktır. Bu tür kontroller sahte veya kayıt dışı fatura/fişler önlenecektir.
Diğer Smart Card Uygulamaları
Elektronik Cüzdan Uygulaması: Nakit Kart
Elektronik ödeme sistemleri ve bunların takip edilmesine bağlı olarak geliştirilecek bir Ulusal
Elektronik Cüzdan birçok yeni uygulamanın kapısını açacak, diğer taraftan da harcamaların
istatiksel ve bireysel düzeyde takip edilebilmesini sağlayacaktır.
Uygulamanın temelinde debit card (Ön ödeme) mantığı vardır. Karta yüklenen para, değişik
alanlarda harcanabilecektir. Sistemin verimli işleyişi, genel bir uygulamaya sahip olmasına bağlı
olacaktır. Karta yüklenecek para miktarı da kullanım alanlarını etkileyecektir.

Özellikle bilet, yemek, köprü/otoban geçişi gibi mikro-ödemelerde büyük kolaylık sağlayacak bu
sistem, uzun vadede elektronik ticaret uygulamalarında da büyük kolaylık sağlayacaktır.
Harcamayı yapan kişilerin kimlik bilgilerinin izlenmesi durumunda çok yoğun istatistiksel takip
yapılabilecektir. Örnek olarak aranan bir kişinin yaptığı ödemeler izlenerek en son bulunduğu yer,
en son seyahat ettiği metro, belediye otobüsü bulunabilir. Başka bir örnek genel harcama alanlarının
istatistiksel dağılımı olacaktır.
Diğer Olası Smart Card Uygulamalarına Örnekler
 1996 Atalanta Olimpiyatları sarasında farklı uluslardan izleyiciler 1.5 milyon adet smart
card’ı Atalanta ulaşım sisteminde ve olimpiyat alanı alışverişlerinde e-cüzdan olarak
kullandılar.
 Japonya’da kullanılmakta olan 240 milyon adet manyetik bantlı kredi kartını smart card
sistemine geçirecek olan proje tüm bankaların katılımıyla önümüzdeki ay başlıyor. 2006
sonuna kadar tamamen smart card teknolojisine geçmiş olmak hedeflenir.
Self – Finansman
e-Devlete geçişte farklı oyuncuların riskleri, maliyetleri ve kazançları paylaşmasıyla “win-win”
durumu gerçekleştirilebilir. Bu konudaki farklı yaklaşımlar aşağıdaki gibidir:
 Üyelik Ücreti
Servisleri kullanmak isteyen kullanıcılar üyelik sistemiyle belirli bir ücret öderler ve bunun
karşılığında yaklaşan vergi ödemeleri, fatura bilgileri, gecikmiş ödemeler gibi çeşitli
konularda kişiye/kuruma özel katma değerli hizmetler alırlar.


Kullanım Ücreti
Kamu hizmetlerini on-line alanlarından işlem başına belirli bir ücret talep edilir. Kullanıcılar
on-line işlem yapmanın rahatlığını yaşarken, devlet de buradan gelir elde eder.



Yap-İşlet Modeli
eDevlet modelinde yazılım, donanım ve diğer servis sağlayıcılar yapılan işlemler üzerinden
ücret elde ederek yaptıkları yatırımın geri dönüşünü sağlarlar.



Reklamlar
e-devlet servislerinin sunulduğu ortamlara alınacak ticari reklamlarla gelir elde edilebilir.

E-Devlete Geçerken Önemli Hareket Adımları
Altyapının Hazırlanması:
Hukuksal altyapı : Online hizmetlere geçerken, gerekli hukuksal düzenlemeler
gerçekleştirilmelidir.
Teknolojik Altyapı : Online hizmetlere geçerken, teknolojik altyapı tasarımları
gerçekleştirilmeli ve uygulama planı hızla oluşturulmalıdır.
İnsan : Toplumun öngörülen sistemlere adaptasyonu için gerekli eğitimler sağlanmalı,
değişim yönetimi gerçekleştirilmelidir.

E-Devletin Finansmanı:
E-Devlet çok ciddi finansal kaynakların yatırıma dönüştürülmesini gerektirdiği için, finansman için
klasik bütçeleme usullerinin dışında yeni modeller oluşturulmalıdır.E-devlet yatırımları bilgi işlem
bütçelerinin dışındaki tüm birimleri de ilgilendiren bir yaklaşım gerektirir.
Hizmet Altyapısını Oluşturmak:
Kullanıcıların en verimli şekilde hizmet alabileceği teknolojiler belirlenmeli ve gerekli altyapı
oluşturulmalıdır.
Hizmet Mekanizmasını Oluşturmak:
Servis mekanizmasını oluşturmak, sistem bileşenlerinin bir arada çalışma prensiplerini belirlemeyi
gerektirir. Bilgiye ulaşma, saklama, paylaşma prensipleri servis mekanizması tarafından belirlenir.
E-devlette tüm birimler arasında etkin bir veri paylaşım sistemi oluşturulmalı ve içerik meydana
getirilmelidir.
Güvenlik ve Gizlilik:
E-Devlet hizmetleri kullanıcılarının bilgilerini güvenli bir ortamda saklamalı, kullanıcılar gizlilik
prensiplerinin uygulandığından emin olmalıdırlar.
E-Devlete geçişte performans değerlendirmesi yapabilmek için kritik başarı faktörlerinin
belirlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ
Nasıl bir savaşım?
 Eski dünyadan miras aldığımız sorunlarımızı görmezden gelip, , dünyada gelişen
dinamiklere karşı direnerek değil...
 Küreselleşmenin yarattığı sorunlarımızı yine aynı küreselleşme sürecinin yarattığı olanak ve
fırsatlarla çözmeye çalışarak...
 Kısaca, tamamıyla kontrolümüz altında olmayan bu süreçten en mükemmel şekilde
yararlanarak e-Türkiye’yi oluşturmalıyız.
Bu durumda muhasebe mesleğinin geleceğini tartışmak gerekmektedir.
Görüldüğü gibi küreselleşme ile birlikte dünyanın “küçük bir köy” haline gelmesi, teknolojinin akıl
almaz bir hale gelmesi muhasebe mesleğini de yakından ilgilendirmektedir.
Türkiye’nin de yakın zamanda E-Devlete geçmesi ile birlikte muhasebe mesleği ve muhasebeci
profili de değişecektir.
Maliye Bakanlığı’nın 4369 sayılı Kanun ile yaptığı değişiklik bunun ilk belirtileridir.
İşletmeler rekabet ve yarış ortamında ayakta kalabilmek için bilgi akışı ve yönlendirilmeye ihtiyaç
duymaya başlamışlardır.
Artık işletmeler;
Kriz Ortamlarına Hazırlık İçin Risk Yönetimine
Kurumsal Kaynak Planlamasına (ERP Enterprise Resource Planning)
Malzeme İhtiyaç Planlamasına (MRP Material Requirement Planning)
Kapasite İhtiyaç Planlaması (CRP Capasity Requirement Planning)

Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II Manafacturing Resources
Planning)
Gereksinimleri olmaktadır. Bu bilgileri en iyi planlayacak olanlarda muhasebecilerdir. İnternet
devrimi doğal olarak muhasebecileri, sanal ortamı tanımaya ve öğrenmeye itmektedir. Aksi takdirde
rekabet edebilme, ayakta kalabilme olanağı yoktur.
Yakın bir gelecekte defter tutma kalkacaktır. O halde;
interneti bilmek gerekir.
Böylece;
İşletmeden müşteriye elektronik iş
İşletmeden – İşletmeye elektronik iş
yöntemlerini geliştirebilir, işletme zekasını kavrayıp yönlendirebilir hale gelecektir.
Kısaca SANAL MUHASEBE / SANAL MUHASEBECİ profili doğmuş olacaktır. Bilgiyi
paylaşmayı, karmaşık bilgileri kritik bilgi haline getirip pazarlamayı öğreneceğiz.
Bu gelişmeler karşısında üniversitelere, TÜRMOB’a ve Odalarımıza büyük görev düşmektedir.
Üniversitelerimiz, internet ortamında muhasebe konusunu ders programına almak zorundadırlar.
TÜRMOB ve Odalarımız üyelerine yeni vizyonu anlatmak ve hazırlamakla sorumludurlar.
KAYNAKÇALAR
Prof.Dr.Namık Kemal Pak
Eylem Cülcüoğlu
Yaprak Özer
Ece Bilgin
Nilgün Uysal
Arthur Andersen

10.Nisan 2001 TUBİTAK konuşması
Busıness Weekly 19-25 Haz.2000
Hürriyet 25.Haz.2000
Milliyet
28.Haz.2000
Yeni Binyıl 25.Haz.2000
11.Nisan 2001

Türkiye linkleri
Mernis Projesi
Tuena - Tübitak : Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapı Anaplanı Proje Ofisi
Internet Üst Kurulu
Türkiye Bilişim Vakfı
Türkiye Kamu Kuruluşları Web adresleri
Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Web adresleri
Yabancı Web Siteleri

" Our Civilization is moving from the atomized disconnected hierarchical civilization,
to the networked interconnected globalized civilization ... literally in this year! "
(Peter Schwartz)
On the Edge of the Digital Age - Star Tribune
The Progress and Freedom Foundation- Studying the Digital Revolution and its implications for
public policy
Center for Democracy and Technology
Government and IT Policy Research Center- CIO.com Magazine
Institute for Electronic Government- IBM Center for Electronic Communities;
Visions of Governance for the 21st Century- The Kennedy School of Government, Harvard
University
European Internet Foundation- Avrupa Parlementosu'nun bir girişimi
World Internet Forum
KableNet - What's happenning in e-government and information-age public services.
http://www.socitm.gov.uk/rm - Society of Information Technology Management
The International Local Government Homepage - A collection of community web pages from local
governments around the world.
Borough of Poole Online
Information for the Nation's Education

KRİZ VE MUHASEBE MESLEĞİNDE VİZYON

NAİL SANLI
TÜRMOB Genel Sekreteri
Ülke olarak zor bir dönem yaşıyoruz. Yıllardır kronik yüksek enflasyonla yaşamaya alışan
bizler, dönemsel ekonomik krizlerin yanı sıra süreklilik arz eden bir kriz ortamını da adeta
yaşar olduk.
Yıllardır kayıtdışı ekonomiyi besler durumda olan vergi alma borç al mantığı ile oluşan borç
sarmalı artık içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bizlerinde bir köprü görevi görerek toplanan
vergiler hizmet yerine yolsuzluklara aktarılmıştır. Yolsuzluklar ortamında oluşan bu krizden
dolayı ortaya çıkan fatura ise yine emeği ile geçinenlere çıkarılmıştır.
Basiretsiz yönetimler sonucu sadece iki kamu bankasının görev zararı 23 katrilyon liradır.
Hortumlanarak içleri boşaltılan ve fona devredilen bankaların bizlerin sırtına yüklediği yük
ise 16.3 katrilyon liradır. Sadece bu iki rakamın toplamı 39.3 katrilyon liradır. Bu da 2001 yılı
için hedeflenen 32 katrilyonluk vergi hedefinden daha büyüktür.
Yapılacak işler ve alınacak tedbirler aşağı yukarı bellidir; eksik olan ve esas olan halkımızın
bunları uygulayacak olanlara güvenidir. Bu güven sağlanmadığı sürece fonksiyonlarını
kaybetmiş bütçe, yolsuzluğa uygun zeminler, yurtdışına kaçırılmış özel yerli sermaye ve
güvensizlik ortamının yarattığı tedirginlik ile bu ekonomik spazm çözülemeyecektir. Kamu
maliyesi vergilendirme ve hazine ile birlikte çökmüştür. Kamu maliyesinin bile yarısı
kayıtdışıdır. Son beş yıldır hazine hesapları TBMM’de ibra edilmemektedir.
Bugün krizden çıkış tedbirimiz; devlet dairelerindeki üç kuruşluk giderin kısılması
olmamalıdır. Sürekli aynı mükellef kitlesine yüklenen yeni vergiler de tek başına çözüm
olarak sunulmamalıdır. Vergide direnç noktasının sonuna gelinmiştir. Vergi yükü OECD
ortalamalarının üstüne çıktı. Geçmişte ülke olarak güç durumlarda büyük fedakarlıklar yaptık.
Bugünde toplum olarak fedakarlığa hazırız, ancak; yolsuzluk yapanların yaptıkları yanına kar
kalırsa ve bunların sorumluları makamları terk etmezse güveni sağlamak ve halktan fedakarlık
beklemek mümkün değildir.
Bu fedakarlık için öncelikle güvenin tesis edilmesi ve yolsuzluklara izin verilmeyen
ekonomik denetim düzeninin yerleşmesi gerekmektedir.
Bugün yaşadığımız olaylarda muhasebe mesleğinin ve ekonominin denetiminin önemi çok
açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız kamu kaynaklı krizin temelinde, kaynakların
çarçur edilmesi ve yolsuzluklar yatmaktadır. İşte bu hastalığın panzehiri ise denetimdir.
Dünyada muhasebe mesleği yüzyıllık bir yasal statüye dayanmaktadır. Ülkemizde mesleki
örgütlülüğümüz 1930 lardan bu yana varolmasına rağmen oniki yıl gibi çok kısa yasal bir
geçmişe sahiptir. Mesleki mücadelemizde geçmişin birikimlerinden önemli oranlarda
yararlandık. Mesleğimizin yasal statüye kavuşmasından bugüne kadar büyük çabalar harcadık
ve önemli sonuçlar elde ettik.

Bu başarının temelinde ülke sorunları ile mesleki sorunlarımızın ortak paydasından yola
çıkarak oluşturduğumuz politikalar yatmaktadır. Elbette ki almamız gereken çok uzun bir
mesafe olduğunun hepimiz bilincindeyiz.
Ancak bunları daha kolay ve süratle aşmak için 21. yüzyılda mesleğimizin vizyon ve
misyonlarını tespit etmiş durumdayız.
Vizyonumuz;
“Ekonominin unsurlarını toplum adına denetleyen Türk muhasebe mesleğinin üyelerini,
ülkemizde ve uluslar arası düzeyde, saygın bir konuma getirmektir”
Buna ulaşabilmek için;







Dürüstlük tarafsızlık ve bağımsızlık.
Sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme
Yenilikçilik ve öncülük
Toplum çıkarı ve sosyal sorumluluk
Mesleki ve teknik açıdan mükemmellik
Ekonomi ve iş dünyası ile uyum içinde birliktelik

Gibi mesleki değerlerimize salip çıkarak yaşamamız ve yaşatmamız gerekmektedir. Bunun
için meslek bireyleri ve kurumları olarak üstümüze düşen görevler vardır.
Birey olarak;






Bilgi için muhasebe prensibinden ayrılmamalıyız.
Müşterilerimize değer yaratmalıyız,
Uzmanlaşmak ve şirketleşmek zorundayız,
İnsan kaynakları gibi yeni iş alanlarını yaratmalıyız,
Teknolojik gelişmelere adapte olmalıyız.

Kurumlarımız olarak,





Mesleki kaliteyi arttırıcı çalışmalar yapmalıyız.
Sürekli eğitim projesi mutlaka hayata geçirmeliyiz.
Yayınlanmış meslek kararlarının uygulanması sağlanmalı, yayınlanmayanların
takipçisi olmayız.
Muhasebe Kalite Standartları Merkezini mutlaka oluşturmalıyız ve mesleki etik
değerlerin bu merkez tarafından belirlenerek yayınlanmasını sağlamalıyız.

Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için geçmişte olduğu gibi, gelecekte de iç barışımızı
koruyarak ve büyük bir aile olduğumuzun bilinci içerisinde hareket ederek yolumuza devam
ettiğimiz takdirde, üstesinden gelmeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığına inanıyorum. Bugüne
kadar elde ettiğimiz başarıların temelinde bana göre bir aile gibi hareket etmemizin önemli bir
etkisi vardır ve bu aile birlikteliğini koruyarak gelecek güzel günler umutla kucaklanacaktır.

DALGALI KUR REJİMİNDE SERBET BÖLGELERİN TÜRK
İHRACATÇISINA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
Prof.Dr.Atila BAĞRIAÇIK
Marmara Üniv.Öğr.Üyesi,YMM

Yalçın BOZ
Serbest Bölge Uzmanı

GİRİŞ:
Dış ticarette sınırların kalktığı, hızın ve elektronik ticaretin önem kazandığı yeni ekonomik
düzende, ihracat yapan Türk firmalarımızın temel stratejileri; rakiplere göre giderek artan
ölçüde farklı mal ve hizmetleri, mümkün olan en düşük maliyet ve satış fiyatıyla en hızlı
şekilde (just intime) sunabilme becerisini gösterebilmektedir. Böyle bir strateji, firmaların
aynı anda üç farklı yöne gitmesini gerektirmektedir. Türkiye’deki her kesimin teyit verdiği
gibi, böyle bir beceriyi Türkiye içinde kısa vadede gösterebilmek fevkalade zor. Türk
ihracatçı firmalarının, Türkiye’de kurulu serbest bölgeler üzerinden ihracat yapması halinde,
bu zorluğu kısa vadede önemli ölçüde aşabileceklerine inanmaktayız.
SERBEST BÖLGELERİN İHRACATÇILARA SAĞLADIĞI REKABET
AVANTAJLARI
1- Dalgalı Kur Rejiminde Kur Farkını Önleme ve Hızlı Beyanname Kapama
Avantajı:
Yeni ulusal ekonomik programla, sıcak para ve müdahaleci kur politikasından dalgalı serbest
kur rejimine geçişle beraber kurların gün ve gün sürekli artışı ihracatta (özellikle vadeli
ihracatta) kur farkı sorunun yaratmaktadır. İhracat faturasının kesildiği tarihteki Merkez
Bankası Döviz Alış Kuru ile ihracat bedelinin geldiği tarihteki yüksek döviz alış kuru
arasındaki olumlu fark, kambiyo karı yada hasılat olarak muhasebe kayıtlarına işlenmekte ve
bunun da vergisi ödenmektedir. Bu olumsuz durumu önlemek için, eşya önce ihracatçı
firmanın serbest bölgedeki şubesine ya da iştiraki olduğu firmasına ihraç edilir ve bölgedeki
banka hesabından mal bedeli hemen transfer edilerek, Döviz Alım Belgesi (DAB) kesilerek
kur farkı ve vergilendirilmesi olayı yok edilmektedir.
Öte yandan Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir Gümrük İdaresinden, İhracat Rejimi
çerçevesinde ihraç edilecek olan bir eşya, Gümrük İdaresinden ihracat işlemi bitirilip (örneğin
Halkalı Gümrük İdaresinden) eşyanın Türkiye’nin Siyasi Sınırını geçmesini müteakip (Sarp
yada Kapıkule Gümrük İdaresinden geçmesi gibi)ihracat işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Ancak bu şekilde Sınırdaki Gümrük İdaresinden yurt içindeki çıkış gümrüğüne manifesto
teyidi gelmesi ile Gümrük Beyannamesi kapanarak, Beyanname arkasın a”intaç Tarihi”
(Türkiye Siyasi Sınırlarını Terk Ettiği Tarih) vurulmakta, ondan sonra KDV
Beyannamesindeki matraha dahil edilerek, Yeminli Mali Müşavir iade raporunu
yazabilmektedir. Çoğu zaman bu işlem uzun bir zamanı kapsamaktadır. Oysa aynı eşya,
gümrük işleminin bitirilip serbest bölgeye girmesi halinde, ihracat işlemi gerçekleştirilmiş
olarak intaç tarihi hemen alınabilmektedir. Ayrıca 27 nolu SMMM-YMM Tebliğine göre
zorunlu hale gelen Gümrük Beyannamelerinin Gümrük İdaresince teyidi işlemi çok hızlı bir
şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

2- Türk İhraç Ürünlerinin Yarı Mamül Veya Daha İleri Seviyede Serbest Bölgede
Tamamlanarak İhraç Edilme Avantajları:
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak üretim prosesinin giderek artan şekilde bölünebilirliği
nedeniyle bir üretimin nihai olarak aynı tek yerde bitirilmesi olgusu giderek önemini
kaybetmektedir. En ucuz girdi temini için yatay işbirliğine ve organizasyonuna gidilerek dış
kaynaklara başvurulmaktadır. (out sourcing). Böylece Türkiye’de yarı mamül olarak üretilen
ürünlerin serbest bölgeye gönderilerek, dış ülkelerden daha ucuza getirilen girdilerle
birleştirilerek bölgeden ihraç edilmesi, hem fiyat rekabeti sağlamakta hem de birleştirilen
girdilerin Türkiye’ye geçici giriş ve çıkışında söz konusu olan maliyetli ve zaman alıcı
işlemlerden muaf olarak uluslar arası şartlarda proses yapılmasına neden olmaktadır.
(competitive advantage) bizim fiili hesaplarımıza göre, serbest bölgelerde üretim yapmanın
Türkiye’de üretim yapmaya göre karlılık oranı 2.5 kat daha fazladır. (Bknz.EK-1)
3- İhraç Malının Bünyesinde Kullanılan Girdileri Serbest Bölgelerde Depolayarak
Gerektiği Zaman İthal Etme Avantajları:
İhraç malının fiyatını rekabet edebilir seviyede tutabilmek için, bünyesinde kullanılan
girdilerin fiyatları dış ülkelerde daha düşük seyrediyor ise, bu girdileri ithal etmek gerekeceği
tabiidir. Teşvikli yada teşviksiz ithal girdileri bir defada vergilerini yada teminatını vererek
ithal edildiğinde ihracat yapacak olan firmanın üzerinde finansman yükü oluşmaktadır. Oysa
aynı işlemi önce büyük partiler halinde serbest bölgede depolayıp ihtiyaç oldukça ithal etme
olanağı sağlandığından bir anda finansman yükü altına girme durumu önlenmiş olmaktadır.
Ayrıca ithal edilen malların depolama süreleri uzadıkça yeni uygulamaya geçilen dalgalı kur
sisteminde defter kayıtlarında fiktif karlar oluştuğundan haksız yere vergi öder duruma
gelinmektedir. Oysa serbest bölgelerde depolayarak ihtiyaç oldukça ithal ettiğimizdeki kur
üzerinden defter kayıtlarına geçeceğinden ötürü fiktif karlar oluşmayacak, bir anlamda
enflasyon muhasebesi yapma imkanı doğacaktır. Öte yandan serbest bölgelerde yerleşik
bankalardan yurt dışına açılacak akreditiflerde Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
ve Küşad Vergisi söz konusu olmadığından akreditif masrafları (L/C Fee) Türkiye’ye göre
yarı yarıya daha ucuzdur. (Bknz.Ek-2)
4- Dahilde İşleme İzin Belgelerini Kapatma Avantajı:
İhraç edilecek ürünün bünyesinde kullanılmak üzere dış ülkelerden daha ucuz girdi ithalatı
söz konusu olduğundan ithalattaki vergileri ödeme yerine, teminatla ertelemek için Dış
Ticaret Müsteşarlığı’ndan Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) alınır. İhracat gerçekleştiğinde,
gümrüğe verilen teminat çözdürülür. Eğer bir aksilik olurda ihracat gerçekleştirilemez ise;
alınmayan vergilerin şu anda aylık %10 gecikme faizi ile tahsili yanında Gümrük Kanunun
238. maddesine göre alınmayan vergilerin 2 kat daha cezasının ödenmesi söz konusudur. Bu
durumda teşvikli eşya serbest bölgeye gönderilirse teşvik belgesi, “Ön Statü Belgesi” ile
kapanabilmekte ve yukarıda söz edilen cezalar tahakkuk ettirilmektedir.
Öte yandan özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe kullanılan aksesuarların (fermuar,çıtçıt, düğme vb) normal şartlarda 2000/6 sayılı tebliğe göre Türkiye’ye ithalatının yapılması
halinde fatura bedelinin 10.000 $ geçmemesi gerekir. Geçmesi halinde uzun prosedür
gerektiren Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması gerekir. Oysa,
ilkin serbest bölgeye alınan bu aksesuarların daha sonra Türkiye’ye ithalinin her fatura
bazında 10.000 $ geçmeyecek şekilde tanzimi ile, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’nden
Dahilde İşleme İzni kolaylıkla alınabilmektedir.

5- Serbest Bölgelerden Transit Ticaret Yapma avantajı:
Özellikle serbest bölgelerde istihdam edeceğimiz profesyonel pazarlamacılar vasıtasıyla
sadece Türk malını değil, tüm dünya ülkelerinin malını serbest bölgeye hiç getirmeden yine
tüm dünyaya, Türkiye’deki vergi ve dış ticaret mevzuatına tabi olmadan bürokrasi ile
uğraşmadan pazarlayarak kar elde etmemiz teşvik edilmektedir. (Reexport)
6- Bürokrasinin Minimuma inmesi Avantajı:
Serbest bölgelerde vergi mevzuatı geçerli olmadığı için vergi dairesine KDV, Kurumlar
vergisi, Gelir vergisi, Muhtasar beyanname, Geçici vergi beyannamesi gibi beyannameleri
verilmesi söz konusu olmadığından, bu tip bürokratik işlemlerin yol açtığı zaman kayıpları
yaşanmamaktadır. Ayrıca Türkiye’de beyannamelerden alınan ek vergiler de serbest
bölgelerde söz konusu olmamaktadır
7- Dış Ticaret Departmanı Uzmanlarının Serbest Bölgede İstihdamının Avantajı:
Serbest bölgede istihdam edilen dış ticaret uzman ve elemanları için Türkiye’de geçerli olan
SSK mevzuatına göre primler ödenmekte olup, ücret gelirlerinden stopaj yapılarak muhtasar
beyanname ile her ayın 20 sinde vergi dairesine yatırma yükümlülüğü söz konusu değildir.
Serbest bölgelerin sağladığı bu olanakla hem ücreti yüksek uluslar arası yerli ve yabancı
pazarlamacıları istihdam etmek, hem de her türlü iletişim giderlerinden KDV muafiyeti
olması işlemsel maliyeti (operation cost) düşürmektedir.
8- Serbest Bölgede Elde Edilen Karların Türkiye’ye Transferinde Vergi Muafiyeti:
Serbest bölgede şube aracılığı ile elde edilen kazançlar Türkiye’deki AŞ yada LTD şeklindeki
merkeze transferinde her ne kadar merkez ve şube karları ticari kazanç açısından konsolide
edilse de (birleştirilse de) mali kar açısından şubeden elde edilen serbest bölge karı Kurumlar
Vergisi Matrahından düşülerek hesaplanmaktadır. Bu yolla sürekli değişen müşteri ihtiyaçları
ve beklentilerine uyum (customer realitionship Management-CRM Yaklaşımı) ve yeni
teknolojilere yatırım için gerekli kaynak karların sermayeye eklenmesi sureti ile
sağlanmaktadır. Karların sermayeye eklenmeyip ortaklara dağıtılması halinde ise normal
şartlarda, halka açık olan şirketlerde fon dahil %5.5 diğer şirketlerde ise %16.5 olan Gelir
Vergisi Stopajı, 50 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine göre serbest bölge
kazançlarında yapılmamaktadır. Ancak ortakların elde ettikleri menkul sermaye iratları her yıl
ilan edilen limitin (%20 vergi alacağı ile birlikte 2001 yılı için bu limit 4.9 milyar TL dir)
üzerinde kalması halinde 191 nolu Gelir Vergisi tebliğine göre serbest bölge kazancı da olsa
beyanı mecburidir. Şahıs işletmeleri ve ya Kollektif Şirketlerde böyle bir beyan mecburiyeti
söz konusu değildir. Merkezi Türkiye’de bulunup da şubesi serbest bölgede faaliyet gösteren
yabancı sermayeli bir şirket yapısında ise, kar dağıtım halinde yabancı ortak da dar mükellef
statüsünde stopaj kesintisine tabi olmadığı gibi, Gelir Vergisi Kanunumuzun 86. maddesine
göre de Gelir Vergisi Beyannamesi vermemektedirler. Serbest bölge kazançlarının yabancı
ortağın kendi ülkesine transferi halinde de ilgili ülke ile yaptığımız Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşması (ÇVÖA) gereğince yabancı ortak kendi ülkesinde ya vergiden muaf yada
vergiden mahsup yolu ile avantaj sağlamaktadır.

9- Serbest Bölgede ruhsat alma ve işlem yapma maliyetleri:
Yukarıda belirtilen avantajlar yanında serbest bölgelerde işlem yapmanın belli maliyetleri söz
konusudur. İlk etapta bir defaya mahsus 5.000 USD Ruhsat ücreti Merkez Bankasına yatırılır.
Türkiye den serbest bölgeye mal ihracatı hariç bölgeye diğer bütün girişlerde CIF, çıkışlarda
FOB fatura bedeli üzerinden binde 5 fon ödenmektedir. Ayrıca İndirme Bindirme ücreti
olarak Ton başına 5 USD ücret, Kamyon başına 10 USD giriş ücreti ve 5 USD kantar ücreti
alınmaktadır.
SONUÇ:
Sayıları giderek azalan dış müşterilere farklı ürünleri, rekabet edilebilir fiyata ve hızlı şekilde
sunabilme becerisi için mevzuatın ve bürokrasinin en aza inmesi gerekir. Aksi halde yeni
ihracat müşterileri edinemeyeceğimiz gibi mevcut olanları da elimizde tutamayacağız. Üretim
şartlarının benzerliği nedeni ile yabancı müşteriler ve yatırımcılar eski Varşova Paktı
Ülkelerine (Middle Europe) gitmektedirler. Örneğin Polonya, Bulgaristan, Romanya, Çek
Cumhuriyeti vb. bizim kanımızca şu kısa vadede böyle bir kaybı önlemenin en etkin yolu,
ülkemizde halen kurulu serbest bölgeler üzerinden ihracatı ve üretimi gerçekleştirmektir.
Not: Serbest Bölgeler ve Dış Ticaret Uygulamaları konusunda Atila hoca ile karşılıklı fikir
alışverişi için (lothario34@yahoo.com) adresine her zaman yazabilirsiniz.

YILLIK CİROSU 100 MİLYON $ OLAN ÜRETİCİ BİR FİRMANIN
SERBEST BÖLGEDE VE TÜRKİYE İÇİNDE MAMUL MALİYET TABLOSU
(KAZANCIMIZI NASIL 2,5 KAT ARTTIRABİLİRİZ?)

1. İthal Malzeme Maliyeti
1.1. İthal Malzeme Akredidif Masrafı

1.2. Akreditiften Alınan Vergiler
1.3. K.K.D.F (%6)
1.4 KDV Finansmanı
1.5. SAİR, ithalatla ilgili sair masraflar
2. Yerli Malzeme Maliyeti
2.1. KDV Finansmanı

2.2. SAİR
3. İŞÇİLİK: Cironun %8'i olarak kabul
edilmiştir. 8 milyon $
İşçiliğin %35'i Gelir Vergisidir

4. Genel İmal Masrafı
4.1. Enerji
4.2. Endirek Malzeme
4.3. Endirek malzeme KDV Finansmanı

Normal
Milyon
$
22,00

Cironun %22 sinin ithal malzeme olduğu
kabul edildi
22 milyon %'lık malzemenin %1,5'i kadar 0,33
akreditif komisyonu
22 x 0.015
Akreditif masrafı, BSMV
0,33
ve Damga Vergisi
%6 K.K.D.F ödenmez
1,32
22 X 0.06
Malzemenin 2 aylık %1'den KDV finansmanı 0,006
2 X 0.18 X 0.01 X 2
0,75
Cironun %24'ü kadar yerli malzeme
kullanıldığı kabul edildi.
Yerli malzemenin 2 aylık %1'den KDV
finansmanı
24 X 0,18 X 0.01 X2
Yerli malzeme temini ile ilgili sair masraf

24,00

0,33

0,75
24,00

0,08

0,49

% 65 net işçilik ödemesi
8 X 0.65
5,2
İşçilik için ödenen %35 Gelir Vergisi Stopajı 2,8
Yok
8 X 0.35

KDV'siz enerji imkanı
Cironun %2'si olarak kabul edilmiştir
Endirek malzemenin 2 aylık %1'den KDV
finansman
2 X 0,18 X 0,1 X 2
4.4. Endirek Hizmet
Cironun %1'i olarak kabul edilmiştir
4.5. Endirek Hizmet KDV Finansmanı
Endirek hizmet bedeli için 1 aylık %1 KDV
finansmanı
1 X 0,18 X 0,01 X1
4.6. Endirek İşçilik cironun %4'ü olarak
%68 net endirek işçilik ödemesi
kabul edilmiştir.
4 X 0.68
Endirek işçiliğin %32'si Gelir Vergisi
%32 endirek işçilik için ödenen gelir
Stopajıdır.
vergisi stopajı ödenmez
4 X 0.32
5. Amortisman

Serbest
Bölgede
Milyon
$
22,00

1,0
2,0
0,06

-

0,49

5,2
-

0,6
2,0

1,0
1,0
0,0017

2,72

2,72

1,28

4,0

-

4,0

6. Genel Gider
6.1. Enerji gider
6.2. Endirek Malzeme
6.3. Endirek malzeme KDV Finansmanı

6.4. Endirek Hizmet
6.5 Endirek Hizmet KDV Finansmanı
6.6 Personel Masrafı : Cironun %4'ü
olarak kabul edilmiştir.
ücretler işçiye nazaran yüksek
olduğundan bunun %40'ı Gelir Vergisi
Stopajıdır.

KDV'siz enerji imkanı
Cironun %1'i olarak kabul edilmiştir.
Endirek malzeme için ödenen KDV'nin 1
aylık finansmanı
1 X 0.18 X 0.01 X1
Cironun %2'si olarak kabul edilmiştir.
Endirek hizmet için ödenen KDV'nin 2 aylık
Finansmanı
2 X 0,18 X 0,01 X1
%60, net personel ödemesi
4 X 0,60
Personel için ödenen %40 oranında
muhtasar yoktur.
4 X 0,40

0,7
1,0

0,512
1,0

0,0015
2,0

2,0

0,0034
2,4
1,6

2,4
-

7. Finansman
Cironun %5'i kabul edilmiştir. 5 Milyon-$
Bunun %5'i Banka Sigorta Muamele
Vergisidir (BSMV)

Net 5 milyon-$ Finansman
4,75
4,75
5 X 0,95
Finansman giderinin % 5 banka muamele 0,25
vergisi yoktur.
% 5 X 0.05
Yıl içinde toplam 5,68 milyon-$ gelir vergisi
5,68-$ X 1/2 (ortalama 6 Ay) X %12 =
0,34
ödemesi getirdiği finansman avantajı,
340.800 -$
maliyetten çıkarın
SAİR
2,5874
8. TOPLAM MALİYET
85
73,752
9. Kurumlar Vergisi: Brüt kar %15 kabul
%15 Brüt karın %40'ı kurumlar vergisi, 6,0
Fon
ve
Stopaj
edilmiştir. %40'ı Kurumlar, Fon ve Gelir
15 milyon - $ X 0,40
Vergisi Stopajı kabul edilmiştir.
10. Serbest Bölge Fonu Binde 5 : Serbest
Bölgeye Türkiye'den mal girişi hariç, diğer
bütün giriş ve çıkışlarda "Binde 5" serbest
bölge fonu ödenir. Örneğimizde 22 milyon-$
Yurt dışı ithalat, 100 milyon-$ satış olmak
üzere toplam 122 milyon-$ üzerinden Binde
5 serbest bölge fon tutarı 610.000-$ dır.
11. Net Kar: Brüt kar %15 kabul edilmiştir.
%40'ı vergi ise net kar 15 X%60

22 + 100 X0,005 =0,61

15 milyon-$ Brüt kar X %60

0,61

9,0

25,638

100.00 100.00
Yukarıda karşılaştırılmalı hesaplanan avantajlar:
 Personel sayısı arttıkça ARTAR.

 Kar arttıkça ARTAR

SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMANIN
AKREDİTİF AÇMA MALİYETİ AVANTAJI

100.000-$ Tutarında Bir Akreditif Açma İşlemi İçin Düzenlenmiştir.

NO TÜRKİYE'DEKİ MALİYET

U.S.D SERBEST BÖLGE MALİYETİ

U.S.D.

1- % 1,5 Banka Komisyonu

1.500- %1,5 Banka Komisyonu

1.500-

Banka Komisyonu Üzerinden %5
2- Banka Sigortası Muameleleri Vergisi
(1.500 X % 5)

75-

Muaf

..............

3- Akredidif Bedeli Üzerinden
% 0,7,5 Damga Vergisi
(100.000 X %0 7,5)

750-

Muaf

..............

Damga Vergisi Üzerinden % 5 Banka
4- Sigorta Muameleleri Vergisi
(750 x %5)

37,5

Muaf

..............

5- Akreditif Bedeli Üzerinden
%04,5 Küşad Vergisi
(100.000 X %04,5)

450-

Muaf

..............

6- Küşad Vergisi Üzerinden %5
Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
( 450 X % 5)

22,5

Muaf

..............

TOPLAM

2.835-

1.500.

TÜRK TİCARET KANUNU’ NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE
BİLANÇONUN OLUŞUM SÜRECİ
Doç. Dr. Hanifi AYBOĞA
Marmara Üniversitesi Muhasebe
Finansman Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
GİRİŞ
İşletmeler ekonomik hayatın en küçük iktisadi birimleridir. Bu işletmelerden
bazıları hukuki yapılanma sürecinde anonim şirket türünde kurulmaktadırlar. Büyük tutarda
sermaye ile ve çok ortaklı olarak kurulan anonim şirketler , ekonomik hayatın dinamikleri
içinde çok önemli bir fonksiyona sahiptirler. Bu şirketlerin iyi yönetilmesi ve yöneticilerin
basiretli olması asıldır. Türk Ticaret Kanunu’ nun yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere
yüklediği çeşitli görevler vardır. Ancak bu yasal görevlerden çok daha önce, özenli bir
anonim şirket yöneticisinin ve denetçisinin sahip olması gereken sadakat borcu ve özen
gösterme görevi başlıca görevidir.
Anonim şirketlerin mali bilgilerinin özetlendiği ve yönetim kurulunca hazırlanan
bilanço ve gelir tablosunun anonim şirketin gerçek mali durumunu göstermesi
gerekmektedir.
Faaliyet dönemi sonunda bilançonun düzenlenmesi ile birlikte Türk Ticaret
Kanunu’ na göre aşağıda prosedürleri açıklanan oluşum – onanma-ibra- sürecinin de
yaşanması gerekmektedir.
1- ENVANTER
Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) madde 73’ e göre; Envanter çıkarmak; saymak,
ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve
borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak tesbit etmektir.
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.
Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. Ancak, faaliyetlerinde geniş ölçüde
ve çeşitli mal kullanan büyük işletmeler, envanterlerini listeler halinde düzenleyebilirler.
Bu durumda envanter defterine listeler muhteviyatı özet olarak kayıt edilir.
2- BİLANÇO
TTK. madde 74’ e göre; Bilanço; envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve
karşılıklı olarak değerleri itibariyle düzenlenmiş özetidir.
Bilançonun aktif tablosunda , mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar, pasif tablosunda;
borçlar gösterilir.
Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, tacirin işletmeye tahsis ettiği ana
sermayeyi oluşturur. Ana sermaye de pasif tablosuna kayıt edilir ve bu suretle aktif ve pasif
tablolarının toplamları denkleşir. Yedek akçeler ve kar ayrı gösterilseler dahi, ana
sermayenin unsurlarıdır.

3- ENVANTER ÇIKARILMASINDA VE BİLANÇONUN DÜZENLENMESİNDE
AÇIKLIK VE DOĞRULUK İLKELERİ
TTK. madde 75’ e göre; İlgililerin; işletmenin ekonomik ve mali durumu hakkında
mümkün olduğu kadar doğru bilgi edinebilmeleri için, envanter ve bilançoların ticari
esaslar gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde ülkenin milli para birimine
göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Bütün aktifler, bilanço gününde işletme için haiz oldukları en çok değer üzerinden
kayıt edilirler. Borsada kote edilen emtia ve kıymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil
edilemeyen veya ihtilaflı bulunanlar hariç olmak üzere, bütün alacaklar da itibari tutarlarına
göre hesab edilir.
Pasifler, özellikle bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli olsa bile, itibari değeri
üzerinden hesaba geçirilir.
Ticaret şirketleri ile ticaret kurumlarının envanter ve bilançoları hakkındaki özel
hükümler saklıdır.
4- ANONİM ŞİRKETLERDE ORGANLAR
TTK. madde 269’ a göre; Anonim şirket, bir ünvana sahip, esas sermayesi muayyen
ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu ,
ortaklarının sorumluluğu , taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlı bulunan
şirkettir.
40-

Yönetim Kurulu

Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulu,
anonim şirketin ana sözleşmesiyle tayin edilmiş veya genel kurul kararıyla pay sahibi
ortaklardan seçilmiş en az üç kişiden oluşmaktadır. Ancak pay sahibi olmayan kimseler ,
yönetim kurulu üyesi seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi - ortak - sıfatını kazandıktan
sonra görev yapabilirler. Anonim şirketin tüzel kişi ortağının bulunması durumunda , söz
konusu tüzel kişi ortağın temsilcisi yönetim kurulu üyesi seçilebilmektedir.
Yönetim kurulu üyeleri, en çok üç yıl süreyle seçilirler. Ana sözleşmede aksine
hüküm bulunmadığı takdirde, üç yılın sonunda görev süreleri sona eren üyeler tekrar
yönetim kuruluna üye olarak seçilebilirler.
Yönetim kurulu üyeleri ana sözleşme ile tayin edilmiş olsalar dahi, genel kurul
kararıyla görev süreleri sona ermeden azledilebilir.
Yönetim kurulu üyeleri her yıl aralarında görev dağılımı yaparak, yönetim kurulu
başkanını ve başkan vekilini seçer.
Yönetim Kurulunun Görevleri :
1- Şirketin Mali Durumunun Bozulması Halinde ( TTK.md.324 )
Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa,
yönetim kurulu derhal toplanarak durumu genel kurula bildirir.
Şirketin mali yönden durumunun bozulduğu ve aciz halinde bulunduğu şüphesine
neden olan belirtiler mevcutsa yönetim kurulu, aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir
ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, genel
kurul bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile yetinilmesine ve
buna bağlı olarak şirketin devamına karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır.
Şirketin aktifleri, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde

yönetim kurulu bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu
takdirde şirketin iflasına karar verir. Ancak, şirketin mali durumunun düzelebileceğine
ilişkin olumlu kanı oluştuğu takdirde, yönetim kurulu veya bir alacaklının talebi üzerine
mahkeme iflas kararını vermeyi erteleyebilir. Bu takdirde mahkeme, envanter tanzimi veya
bir yeddiemin tayini gibi şirket mallarının korunması için gerekli tedbirleri alır.
2Şirketin Defterlerini
( TTK. md. 325-326 )

Tutma

ve Dönem

sonu Bilançosunu

Düzenleme

Yönetim kurulu, şirketin tutulması gereken defterlerini tutmak ve geçen faaliyet
yılına ait dönem sonu bilançosunu yasa hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve genel
kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunmakla
zorunludur.
3- Yıllık Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi ( TTK. md. 327 )
Yönetim kurulu, genel kurula sunmak üzere , her faaliyet yılı sonunda dönem sonu
bilançosunun dışında , şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu, yapılan faaliyetlerin
özetini, ayrılacak yedek akçe tutarını ve kar dağıtım tutarını gösterir yıllık faaliyet
raporunu hazırlamak zorundadır. Bu rapor, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce
pay sahiplerinin incelemesine sunulur.
4- Personel İstihdamı ( TTK. md.328)
Personelin istihdamı, ana sözleşmede genel kurula ait olduğuna ilişkin bir hüküm
bulunmadığı takdirde, yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Kurulunun Sorumluluğu :
Yönetim Kurulu üyeleri , şirket adına yapmış oldukları her türlü sözleşme ve
faaliyetlerden dolayı şahsen sorumlu olamazlar. Ancak aşağıda yazılı durumlarda gerek
şirkete, gerekse münferit pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen
sorumludurlar. ( TTK. md. 336 )
1- Hisse senetleri bedellerine mahsuben , pay sahipleri tarafından yapılan ödemelerin (
apel ) doğru olmaması,
2- Tahakkuk eden ve ödenen kar paylarının ( temettü – dividant ) doğru olmaması,
3- Yasal olarak tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya bu defterlerin kayıt
nizamına uygun olarak tutulmaması,
4- Genel kurulda alınan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesi,
5- Gerek yasaların, gerekse ana sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevlerin kasıtlı
olarak veya ihmal neticesinde yapılmaması,
Yukarıda beş madde halinde belirtilen görevlerden herhangi birisi, TTK.md.319
gereğince yapılan görev dağılımı sonunda yönetim kurulu üyelerinden birine ait ise,
sorumluluk ancak ilgili yönetim kurulu üyesine ait olup, o görevden dolayı diğer yönetim
kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu değillerdir.
TTK’ nun yönetim kurulu üyelerine yüklediği görevler ve sorumluluk bu
makalenin kapsamı ile sınırlı olmak üzere yukarıda belirtilmiştir. Ancak belirtilen bu
görevler ve sorumluluk yanında, her olayın özelliğine göre, özenli bir anonim şirket
yöneticisinin haiz olduğu özen ve sadakat borcu genel anlamda ve her olaya uygulanması
gerekli kanundan doğan başlıca görevdir. Bu bağlamda,

Yönetim kurulu üyeleri, şirket işlerinde azami
göstermelidirler.

dikkat ve basireti

41- Denetim Kurulu ( Denetçi – Murakıp )
TTK’ nun 347. maddesine göre; Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere
bir veya daha çok denetçi bulunur. Denetçi sayısı birden çok ise bir denetim kurulu
oluşturulur.
Denetçiler genel kurul kararıyla pay sahiplerinden veya pay sahibi olmayanlar
arasından, kuruluşta ilk defa bir yıl için daha sonraki genel kurullarda ise en fazla üç yıl
için genel kurul tarafından seçilirler. Görev süreleri sona eren denetçiler tekrar
seçilebilirler. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olamazlar ve şirkette başka
görevler üstlenemezler. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda ibra edildikleri
takdirde denetçiliğe seçilebilirler. Denetçinin T. C. vatandaşı olması gerekmektedir.
Birden fazla denetçinin olması halinde ise yarısından bir fazlasının T. C. vatandaşı olması
gereklidir.
Denetçilerin tayin ve azilleri, yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve
ilan ettirilir. ( TTK. md. 352 )
Denetçilerin Görevleri:
Denetçilerin görevleri, şirketin işlemlerini denetlemektir. Bu bağlamda denetçilerin
görevleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. ( TTK. md. 353,354,355,356,357)
1- Dönem sonu bilançosunun oluşum sürecinde, Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle
bağlantılı çalışarak, bilançonun düzenlenmesine yönelik faaliyetleri ve yöntemleri tespit
etmek.
2- Şirketin faaliyetlerinden bilgi sahibi olmak ve mali nitelikteki işlemlerin kayıt nizamına
uygun kayıtlarının yapılmasını sağlamak amacıyla en az , altı ayda bir defa şirketin
defterlerini incelemek.
3- Üç aydan fazla ara vermemek üzere, sık sık ve ansızın şirket veznesini denetlemek.
4- En az ayda bir defa şirketin defterlerini inceleyerek rehin , teminat veya emanet olarak
şirkette bulunan her türlü kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tespit etmek ve
kayıtlara alınmasını sağlamak.
5- Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılmaları için gerekli
şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
6- Bütçe ve bilançoyu denetlemek.
7- Tasfiye işlemlerine nezaret etmek.
8- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplantıya
davet etmek.
9- Genel kurul toplantılarında bulunmak.
10- Genel kurul üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine uymalarını sağlamaya
yönelik denetim yapmak.
11- Genel kurula sunulmak üzere, bilançoya ve şirketin mali durumuna ilişkin görüş içeren
yıllık rapor hazırlamak. Denetim faaliyetleri sürecinde tespit ettiği eksiklik, yolsuzluk

v.b. konulara ilişkin olarak üst makama, yönetim kurulu başkanına ve gerektiğinde
genel kurula ihbar mükellefiyetini yerine getirmek.
12- Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya davet etmek.
13- Pay sahiplerinin şikayetlerini araştırmak .
14- Yönetim kurulunun toplantılarına katılmak.
Denetçilerin görevleri, ana sözleşme veya genel kurul kararıyla sınırlandırılamaz.
Denetçilerin Sorumlulukları :
Denetçiler, görev yaptıkları süre içinde öğrendikleri bilgileri
sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. ( TTK. md .358 )

münferit

pay

Denetçiler, kanun veya ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevlerini hiç veya
gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat
etmedikçe müteselsilen sorumludurlar . ( TTK. md. 359 )
42- Genel Kurul
Genel Kurul, anonim şirketin bütün pay sahiplerinin temsil edildiği en yetkili karar
organıdır.
Genel Kurul, pay sahiplerinin veya onların vekaletname verdiği vekillerinin yasal
prosedürlere uygun olarak toplanmalarından meydana gelir. Bu organ, sürekli görev yapan
bir organ değildir. Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu ve anonim şirket ana sözleşme
hükümlerine göre olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanarak yetkilerini kullanırlar.
Olağan genel kurul toplantısı, her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde ve
en az yılda bir defa olmak zorundadır.
5- ANONİM ŞİRKETLERDE BİLANÇONUN OLUŞUM SÜRECİ
Yönetim kurulu, ana sözleşmede yazılı hesap döneminden itibaren 3 ay içinde
geçen faaliyet dönemine ait bilanço ile gelir tablosunu kanun hükümleri gereğince
düzenleme ve genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine
sunmakla görevlidir. Yönetim kurulu tarafından düzenlenecek bilançonun muhasebenin
temel kavramlarına , genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine , muhasebe standartlarına,
tekdüzen hesap planına, standart bilanço tipine ve ilgili yasa hükümlerine uygun olarak
düzenlenmiş olması gerekir. Türk Ticaret Kanunu’ nda yalnız bilançodan bahsedilmiş ise
de gelir tablosununda birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.
Yönetim kurulu, geçen faaliyet dönemi sonunda bilanço ile gelir tablosundan başka
şirketin ticari, mali, iktisadi durumunu ve yapılmış işlerin içeriğini, gelecekte yapılması
düşünülen işler hakkındaki görüşlerini kapsayan bir rapor düzenleyerek genel kurul
toplantısından 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunmakla görevlidir.
Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bu raporun özen, sadakat ve doğruluk
ilkelerine bağlı kalınarak bütün pay sahipleri tarafından anlaşılır bir tarzda yazılması
gerekir.
TTK madde 377’ ye göre, bilançonun onaylanması hakkındaki müzakere
çoğunluğun ya da şirket sermayesinin onda birine sahip olan azınlığın talebi üzerine bir ay
sonraya bırakılır, durum pay sahiplerine bildirilir ve usulüne göre ilan edilir. Ancak
azınlığın talebi üzerine bir defa ertelendikten sonra tekrar müzakerelerin geri

bırakılmasının talep edilebilmesi için bilançonun itiraz edilen kısımları hakkında gereken
açıklamanın yapılmamış olması şarttır.
Bilançoya ilişkin görüşmeler ertelenmiş olsa dahi, genel kurul, yönetim kurulu
seçimini yapabilir. Çünkü seçim bilançoya bağlı bir gündem maddesi değildir. Bilanço
müzakerelerinin ertelenmesi durumunda bilanço ile ilgili bulunan ya da bilançoyu
etkileyici nitelikte olan tüm gündem maddelerinin de ertelenmesi zorunludur.
Anonim şirketlerde bilançonun tasdiki – onanması- önemli ve özellik arz eden bir
konu olup uzun bir süreci kapsar. Bilançoyu Yönetim Kurulu hazırlar ve Genel Kurula
sunar. Genel Kurul bilançoyu tasdik ederse bir problem yoktur. Ancak Genel Kurulda esas
sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri tarafından “ bilanço gerçeği
yansıtmıyor ” yönünde karar alındığı takdirde, bilanço kontrol edilmek üzere Yönetim
kuruluna geri döner. Yönetim kurulu 1 ay içinde bilançonun aksayan yönlerini düzelterek
tasdik için tekrar Genel Kurula sunar. Genel Kurulda tasdik edilmeyerek yönetim kuruluna
geri dönen bilançonun, gerçekleri yansıtabilmesi için özel denetçi tayin eder. (TTK. md.
348) Bütün bunların sonunda bilanço genel kurul tarafından hala tasdik edilmiyorsa,
Yönetim kurulu ile ilgili sorumluluk davası açılır.
Tayin edilmiş denetçi de, bu durumdan tamamen sorumludur.
6- İBRA
Anonim şirketlerde yönetim kurulunu ve denetçileri ibra etmek yetkisi genel
kuruldadır. Genel kurulda usulüne uygun olarak alınan ibra kararı, yönetim kurulunun ilgili
hesap dönemlerine ilişkin olarak aklanması ve sonuçta bütün işlemlerin hukuki ve iktisadi
sonuçlarının benimsenerek tasvip edildiği anlamındadır. Böyle olunca, bir yandan güven
duygusu açıklanmış ve diğer yönden de tüm işlemler için sorumluluk doğmadığı
açıklanmış olmaktadır. İbra kararı ve hukuki niteliği, çeşitli hukuk sistemlerinde farklı
şekilde yorumlanmıştır.
Uygulamada ibra kararları genellikle, bütün yönetim kurulu üyeleri için geçerli
olacak şekilde ve bütün faaliyet dönemini kapsayacak biçimde tek bir oylama sonucu
verilmekte ve yönetim kurulunun ibra edilmiş olduğu formülü olarak ifade olunmaktadır.
Ancak ibra kararı kısmi olabilir veya yönetim kurulunun bazı üyeleri için söz konusu
olup diğer üyeleri kapsam dışı bırakabilir. Yönetim kurulunun faaliyet döneminin belli bir
kısmı için verilebilir. Genel kurulun açıkça ibra kararı vermeyip, ancak bazı işlemleri
tasvip etmesi ve benimsemesi, o işlemler için ibra kararı şeklinde yorumlanır.
7- BİLANÇONUN ONANMASI / YÖNETİM KURULUNUN İBRASI
TTK. madde 380’ e göre; bilançonun onanması yönü ile yönetim kurulunun
ibrasından söz edebilmek için, bilançonun gerçeği yansıtması ve açık olması
gerekmektedir. Bu nedenle bilançonun onanmasından sonra dahi, ortaklardan gizlenen ya
da bilançodan kolaylıkla anlaşılamayan hususlardan dolayı yönetim kurulu üyeleri,
müdürler ve denetçiler hakkında sorumluluk davası açılması mümkündür.
Genel kurul tarafından bilanço onanmamış ve yöneticilerin aklanmasına karar
verilmemiş ise, bu kişiler genel kurul kararı aleyhine -şirket aleyhine- karar tarihinden
itibaren üç ay içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal
davası “ibra davası” açabilirler , ( TTK.md.381 )
Genel kurulun olağan ya da olağanüstü toplantısında mevcut oyların çoğunluğuyla
ibra kararı verilir. Burada ağırlaştırılmış nisap ( yeter sayı ) sözkonusu değildir. Ancak,
TTK‘nun 310 . maddesine göre, kurucular ile yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin

kuruluştan doğan sorumluluktan ibra yolu ile kurtulabilmeleri için, esas sermayenin onda
birini oluşturan pay sahiplerinin ibraya karşı çıkmamaları gerekir. Aksi durumda ibra
gerçekleşemez. Yine, bu maddeye göre, bu kişiler şirketin tescil tarihinden itibaren dört yıl
geçmeden aklanamazlar. İbra yetkisi sadece genel kurula aittir, başka bir organa
devredilemez.
SONUÇ
Genel kurulun bilançoyu tasdik edebilmesi için Bilanço Hukuku ‘ na uygun
düzenlenmiş olması gereklidir.
Bilanço Hukuku , bilançonun açıklık ve doğruluk ilkelerine, ekonomik gerçeklere
, yasa hükümlerine, muhasebenin temel kavramlarına , genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine , muhasebe standartlarına, tekdüzen hesap planına, standart bilanço tipine uygun
olarak düzenlenmesini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür.
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YURTDIŞINA FAALİYETTE BULUNAN KİŞİLİRDEN ALINAN
BELGELERİN GİDER KAYDI
Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
I-GİRİŞ
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun 175 ve mükerrer 257.
maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak 01.01.1994 tarihinden itibaren işletmelerini
muhasebelerini Tek Düzene Muhasebe Sistemine uygun tutmalarının zorunlu kılmıştır.
Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre tutulacak kayıtlar Vergi Usul Kanunun kayıt
nizamına ilişkin 215.maddesine göre Türkçe tutulacağı gibi yine anılan kanunun 227.
maddesi hükmü uyarınca; bu kanunda aksine hüküm olmadıkça Vergi Usul
Kanununun 229’uncu ve takip eden maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri
ile (fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu v.b.)
II-AÇIKLAMALAR
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri yurt içinde yaptıkları ve belgelendirdikleri
giderler yanında yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yaptırdıkları iş veya
hizmetlerin bedellerini belgelendirmek kaydıyla gider yazabilirler. Yurt dışında
yerleşik kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında alınan
belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe’ye
tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır. (VUK. Genel Tebliği Sıra
No: 253)
Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlardan alınan belgeler defter kayıtlarına gider
yazılırken belgelerde yazılı yabancı paraların (Dolar, Mark v.b.) bedelleri, belgenin
düzenlendiği günde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru ile Türk
Lirasına çevrilerek gider yazılacaktır. Örneğin gelir vergisi mükellefi (A) ticari bir gezi
için 10.05.2001 tarihinde Paris’e gitmiş, buradaki otel ve yemek masrafları için
10.06.2001 tarihinde 5000 Fransız Frangı tutarındaki harcamasına ilişkin belgeyi
almış, 15.06.2001 tarihinde de geri gelmiştir. Bu durumda yurt dışında yapılmış 5.000
Fransız Frangı tutarındaki harcama belgenin üzerinde yazılı tarihte geçerli T.C.
Merkez Bankası Döviz alış kurul ile çarpılarak bulunan tutar defter kayıtlarına gider
yazılacaktır. Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlardan alınan belgelerin tercüme ve
tasdiki zorunlu olmamakla beraber vergi incelemeleri sırasında inceleme
elemanlarınca gerekli görülürse mükellefler alınan belgeleri tercüme ettirmek
zorundadırlar.
*GVK’nın 40/1 maddesinde yazılı götürü giderlerin belgelendirilme zorunluluğu
bulunmamaktadır.

BÜTÇE SİSTEMİMİZ İÇİNDE FONLARIN YERİ VE ÖNEMİ
Erdal CANPOLAT
Gelirler Kontrolörü
Halkalı Vergi Dairesi Başkanı
1.GİRİŞ
Belirli bir zaman içinde insanların elde ettikleri gelirlerle aynı zaman içinde ihtiyaçları için
yapılacak giderleri arasında bir bağ kurmak gerekir. Kim olursa olsun, borçlanmadıkça veya varsa
servetinden kullanmadıkça, belirli zamandaki gelirinden daha fazla gider yapamaz. Bir kimse belirli
bir dönem için, kendi gelir ve giderlerini karşılaştırması ve yerine göre ihtiyaçları bakımından
gelirlerini artırması veya giderlerini kısması gerekir. Böyle bir karşılaştırma yapmak için, gelecek
belirli bir dönem, bir ay veya bir yıl için gelir ve giderlerin bir arada gösterilmesi halinde bütçe
meydana gelir.1
Çalışmamızın ikinci bölümünde Bütçenin Mahiyeti, Tanımı ve Gelişimi ele alınacak, daha sonra
sırayla Bütçenin Fonksiyonları ve Bütçe İlkelerine değinilecek, ve son bölümde ise Bütçede
Genellik ve Birlik İlkesinden bir sapma olan Fonlar ele alınacaktır.
2.BÜTÇENİN MAHİYETİ, TANIMI VE GELİŞİMİ
Bütçe kelimesi Latince kökenli bir kelime olup, yüzyıldan fazla bir süredir, Türkçe’de
kullanılmaktadır; ve Latince’de “bulga”kelimesinin karşılığını teşkil etmektedir. Mali bir kavram ve
kurum olarak bütçe önce İngiltere'de Hazine Bakanı tarafından parlamentoya sunulmak üzere
taşınan ve içinde devletin gelir ve giderlerini gösteren cetvellerin bulunduğu deri çanta, para çantası
“money bag” veya kamu kesesi “public purse” denilmek suretiyle kullanılmaya başlamıştır.
“Budget” kelimesi İngilizce’ye çanta torba anlamındaki “bouget” kelimesinin değişmesiyle girmiş
ve deyim ve kavram olarak XVII. Yüzyılın ikinci yarısında baugünkü anlamıyla kullanılmaya
başlanmıştır. Kökü Latince’den gelen ve eski Fransızca’ya da “bouge” yada “bougette” olarak
geçen, bütçe deyimi mana itibariyle de dağarcık, çanta, çekmece kavramlarını ifade eden bir
kelimeden türetilmiş bulunmaktadır.
Ortaçağda Fransızca anlamları ile kullanılan ve İngilizce’de “budget” şeklini alan bütçe kelimesi
oradan bütün diğer ülkelere geçmiş ve ilk defada bugünkü anlamı ile XVII. asırda İngiltere’de
kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye’de kavram, kurum ve deyim olarak bütçe kelimesinin kullanılması ise Tanzimat sonrası
yıllara rastlamaktadır. 1855 yılında düzenlenen “Bütçe Nizamnamesi”nin başlığında bütçe kelimesi
kullanılmasına rağmen, metninde, bütçe yerine “Muvazene Defteri” tabirinin kullanıldığını
görüyoruz. Aynı zamanda, 1876 Anayasasında da bütçe kelimesine yer verilmiş ve ülkemizde 19.
asrın sonlarına kadar bütçe yerine “Muvazene Defteri” “Muvazene-i Maliye” veya “Muvazene-i
Umumiye” deyimleri kullanılmıştır. Ancak 1961 Anayasası ile getirilen Milli Bütçe kavramının
kullanılmaya başlaması ve dildeki sadeleşme sonucu olarak “ Bütçe Tasarısı” ve “ Bütçe Kanunu”
kelimeleri kullanılmaya başlanmış ve 1982 Anayasası ile de bu kavramlar tamamen yerleşmiş
bulunmaktadır.
Bütçe, bilançodan da farklı olarak geçmişe değil, geleceğe yönelik gelir ve giderleri gösteren ve
onların karşılaştırılmasını yapan bir hukuki belgedir. Bütçe geçmiş bir dönemde elde edilmiş
gelirleri ve yapılmış harcamaları değil, gelecek bir dönem (genellikle bu dönem bir yıldır) de elde
1
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edileceği tahmin edilen gelirlerle o yıl içinde yapılması düşünülen harcamaları göstermektedir. Aynı
zamanda bütçe kamu harcamalarının miktar ve bileşimini gösterdiği gibi, yasama organı tarafından
yürütme organına bunların uygulanmasıyla ilgili bir mali yıl için izin ve yetki veren bir yasal
düzenlemedir.2
Kamu sektöründe kararlar, bütçe içinde belirlenmektedir. Başka deyimle, devletin masraf yapma ve
bu masrafları karşılanmak için gelir toplama konusunda verdiği kararlar, bütçe içinde toplanmakta
ve bütçe tekniği ile tatbik mevkiine konmaktadır.
Bütçe, devletin harcamaları ile gelirlerini ayrıntılı şekilde gösteren ve gerek masrafların yapılmasına
gerek gelirin toplanmasına imkan veren bir cetvelden, bir hesaptan ibarettir.
Bütçe genellikle bir yıl için hazırlanır. Öte yandan bütçe bir kanundur. Yani bütçede yer alan
harcamaların yapılabilmesi ve gelirlerin alınabilmesi için, bütünü ve ayrıntılarıyla bütçenin TBMM
tarafından kabul edilmesi ve kanunların geçirdiği diğer safhaları geçirmesi gerekir.
TBMM’nin kabulünden sonraki safhalar, Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazetede yayındır.
Bütçe, birbirinden müstakil ve müteaddit siyasi kararların bir araya gelmesidir. Fakat bu siyasi
kararların hem teker teker, hem toplam olarak, başka bir siyasi karara uygun olması gerekir. Bu da,
plan ve planın yıllık dilimlerini teşkil eden programlardır. Gerçekten, genel bir plan tatbik eden
memleketlerde, 1963’ten beri Türkiye’de, bütçe esas itibariyle planın kamu sektörüne ait kısmına
uymak mecburiyetindedir.3
Özetle bütçenin tanımını yapacak olursak; dar anlamda bütçe, öngörülmüş olan faaliyetlerin
yetkililerce amaçlanana uygun bir şekilde yapılmasını ve bu amaçla yapılan giderleri kontrol
etmeye ve ilgili belgeleri vermeye yönelik dökümandır. Bütçe bir yetki sağlar ve fonların
toplanmasına olanak verir. Geniş anlamda bütçe; mevcut geçmiş ve gelecekteki gelir ve harcama
uygulamalarını esas alan devlet için finansal plandır.
3. BÜTÇENİN FONKSİYONLARI
3.1. Klasik (Geleneksel) Bütçe Sistemi
Geleneksel bütçe sistemi bilindiği gibi önce İngiltere’de daha sonra Fransa’da uygulanmaya
başlanmış, bu ülkelerde geliştirilen bütçe teknik ve ilkeleri, bazen olduğu gibi bazen az bir
değişiklikle diğer ülkelerce de kabul edilmiş bulunmaktadır. Ancak hemen ifade etmemiz gerekir ki,
geleneksel bütçe sisteminin bütçe sistemleri içinde en basit ve en ilkel bir sistem olduğu kabul
edilmektedir. Şöyle ki, geleneksel bütçe sisteminde sunulacak kamu hizmetlerinin nitelik ve
miktarından ziyade, hizmetleri sunacak olan idari teknik birimlerin gereksinmeleri dikkate
alınmaktadır. İşte, üretilecek kamu mal ve hizmetlerinin miktar ve niteliğinin birinci planda
düşünülmemesi, hizmeti yapacak olan kamu kuruluşunun gereksinmesinin göz önüne alınması,
kamu kesiminde etkinliğin sağlanması konusunda büyük bir sakınca teşkil etmektedir. Çünkü,
geleneksel bütçe sisteminde amaç-hizmet ilişkisi, açık bir şekilde ve kesin olarak kurulmuş
bulunmamaktadır. Sadece Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerde, bölümler için önerilen harcamalar,
ücretler (memurlar, müstahdemler ve diğer personel ücretleri) ve kamu kuruluşunun donatımı ile
ilgili masraflar şeklinde yer almaktadır; personelin ne yapabileceği veyahutta satın alınan
malzemenin ne için kullanılacağı üzerinde durulmamakta, kamu kuruluşunun mali yıl boyunca
faaliyetini yürütmesi ve üretebileceği kadar mal ve hizmet üretmesi önemli olmaktadır.
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Ayrıca geleneksel bütçe sitemi, kamu kesimine aktarılan ekonomik kaynakların rasyonel bir şekilde
kullanılıp kullanılmadığının denetimine büyük önem vermektedir. Şöyle ki, yasama organı Bütçe
Kanunu ile kamu kesimine tahsis edilen ekonomik kaynakların, tahsis edildikleri kalemlerde
kullanılıp kullanılmadıklarını denetlemektedir. Bu denetim, yasama organı tarafından yürütme
organına Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneklerinin aşılmaması, ödeneklerin yasalara uygun
şekilde kullanılması ve ödeneklerin verilen harcama kalemlerine sarf edilmesi, amaçlarına yönelik
olarak yapılmaktadır. Görüldüğü gibi, klasik bütçe sitemi, Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kamu
harcamalarının miktar ve bileşiminin aynen gerçekleşip gerçekleşmediğini, mali açıdan denetime
tabi tutmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu bütçe sistemiyle kamu hizmetlerinin önceliğinin,
verimliliğinin ve hizmet planlamasının yapılmasına imkan bulunmamaktadır.4
3.2. Modern Bütçeleme Sistemleri
Bilindiği gibi, kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin türlerini ve miktarlarını tespit eden
mekanizma, siyasi süreç olmaktadır. Demokrasilerde toplumu meydana getiren kişilerin siyasi
gücüne dayanarak seçilen temsilciler hakimiyet hakkını millet adına kullanmaktadırlar. Bu nedenle,
yasama organının toplumun tercihlerini yansıttığı genellikle kabul edilmektedir. O halde kamusal
ihtiyaçların türlerinin belirlenmesine ve bu ihtiyaçların karşılanması için hangi mal ve hizmetlerin
ne miktarda üretileceğine millet adına, yasama organı karar vermektedir. Siyasi sürecin bu tür
konulardaki tercih ve kararları ise, siyasi ve idari organların tercihlerine göre oluşmaktadır.
Zamanla kamu hizmetlerinin ve faaliyetlerinin artması devletin ekonomiye müdahale etmek
zorunda kalması, ekonomiye yön verme açısından toplam arz, toplam talep dengesinin
sağlanmasında bütçe bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bilhassa, devletin klasik işlevlerine
ek olarak, toplam talebi arttırmak, fiyat istikrarını sağlamak, gelir dağılımını düzeltmek, iktisadi
büyüme ve gelişmeyi gerçekleştirmek gibi, yeni görevleri de yüklenmesi, bütçenin önemini çok
daha arttırmış bulunmaktadır. Ancak, geleneksel bütçe sisteminin aksayan taraflarının, modern
bütçeleme sistemlerinin gelişmesine paralel olarak, ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle,
klasik bütçeleme sisteminin yetersizliklerini ve aksaklıklarını gidermek veya en düşük düzeye
indirmek için, yeni modern bütçeleme sistemleri geliştirilmiştir.5
4. BÜTÇE İLKELERİ 6
4.1 Anlaşılır Olma İlkesi
Bütçe ile ilgili gelir ve gider tahminlerinin, bütçe uygulamasının ve bu uygulama neticelerinin
herkes tarafından açıkça anlaşılabilmesi ilkesidir. Bu açıklık doğal olarak bütçenin hem gelirler hem
de giderler bakımından anlaşılır bir sınıflandırmaya tabi tutulmasını gerektirir.
4.2 Doğruluk İlkesi
Bütçe gelecek döneme ait devletin elde edeceği gelir ve yapacağı giderlerin tahmini olduğundan, bu
tahminlerin gerçekçi bir biçimde yapılabilmesi, iyi teknikler kullanılmasıdır. Gelirlerin veya
giderlerin abartılarak az veya çok bütçeleştirilmesi doğruluk ilkesini zedelemektedir.
4.3 Samimiyet İlkesi
Bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir ve giderlerin bütçe tahminleriyle uyumlu olarak, o
mali yılın ekonomik koşullarına göre uygunluğu, bütçede samimiyet ilkesinin esas alındığının bir
göstergesidir.
Prof. Dr. Şerafettin aksoy, Kamu bütçesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s. 62, 63.
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4.4 Bütçenin Yıllık Olması İlkesi
Bütçe Kanununun belli bir dönem için uygulanması ilkesidir. Bu dönem genel olarak yıl olarak
kabul edilmiş olup, böylece bütçedeki gelir-gider tahminlerinde doğruluk derecesinin artırılması
denetimin daha etkin yapılabilmesi sağlanmaktadır.
4.5 Bütçenin Mali Yıla Girmeden Yasalaşması İlkesi
Bütçenin ilgili olduğu mali yıla girmeden Parlamentoda kabul edilerek çıkması demektir. Ancak
bazı ülkelerde( İngiltere, Belçika gibi) bütçe yasasını mali yıldan önce yasalaşması değil, bütçe ile
o mali yılın başında gelirlerin toplanmasına giderlerin yapılmasına yetki verilmesi esası
benimsenmiştir.
4.6. Giderlerin Bölümleri (Programlar) İtibariyle Onanması İlkesi
Parlamentoda bütçe yasa tasarısı görüşülürken giderlerin topluca değil de, her bir kuruluş içindeki
bölümler itibariyle onaylanıp kabul edilmesidir. Bu ilke ile, bütçeye verilen ödeneklerin
parlamentonun onayladığı yönde kullanılması sağlanmakta ve bölümler itibariyle yürütme
tarafından aktarmalar yapılması önlenmek istenmektedir. Bu tür bir aktarma gerekirse, onun da
Parlamentodan geçerek yasalaşması gerekir.
4.7. Bütçenin Denkliği İlkesi
Bütçenin gelirlerinin ve giderlerinin denk olması ilkesidir. Bütçenin uygulanmaya başlarken olduğu
gibi uygulama sonucunda da gelir-gider dengesinin sağlamasıdır. Bütçenin mutlak anlamda denkliği
de çoğu kez iç borçlanma ile sağlanmaktadır. Bütçenin mali denge yanında özellikle ekonomik
dengeyi sağlaması günümüz maliyecilerinin üzerinde durdukları bir noktadır.
4.8. Açıklık İlkesi
Bütçe ile ilgili tüm belgelerin bütçenin hazırlanmasından başlayarak onaylanma, uygulama ve
denetimi dönemlerinde gerçek mali durum hakkında bilgi verecek biçimde yayımlanmasıdır. Bu
sayede, kamuoyunun da ülke maliyesi ve ekonomisi hakkında bütçe aracılığıyla bilgi edinmesi
sağlanmış olur.
4.9. Genellik İlkesi
Bu ilkeye göre devlet maliyesi tek bir varlık olarak ele alınmalıdır. Buna göre; gelirlerin gayri safi
usule göre toplanması ve bütçeye işlenmesi ayrıca gelirlerin belli giderlere tahsis edilmemesi
gerekmektedir. Gelirin toplanması için yapılan harcamaların o gelirin toplamından düşülerek net
gelir biçiminde bütçeye işlenmemesi gelirin gayri safi usule göre toplanması demektir. Gelirlerin
belli giderlere tahsis edilmesi ise, devletin yaptığı bir hizmet için o hizmet karşılığı gelir elde etmesi
halinde bu gelirin o hizmeti yapan kurumun yapacağı giderlere ait bir gelir olarak görülmemesidir.
4.10. Birlik İlkesi
Devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bütçe içinde toplanması bütçede birlik ilkesini
oluşturmaktadır. Böylece devlet bütçesi devletin tüm gelir ve giderlerinin görülmesine olanak
verecektir. Bunu sonucu olarak da bütçe denetimi en iyi biçimde yapılabilecektir. Klasik
maliyecilerin çok katı bir biçimde üzerinde durdukları bu ilke çağdaş maliyeciler tarafından bu
kadar benimsenmemiş, çağdaş gereksinimler sonucunda bu ilkenin yumuşatılması hatta
uygulanmaması üzerinde durulmaktadır.

İşte bu noktada Genellik ve Birlik İlkesinden çeşitli sapmalar ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın
bundan sonraki kısmında önce kısaca Genellik ve Birlik İlkesinden Sapmalar ve Türkiye
Uygulaması ele alınacak ve bu çerçevede asıl konumuz olan fonlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.
5. GENELLİK VE BİRLİK İLKESİNDEN SAPMALAR VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Daha önce de belirttiğimiz gibi tüm kamu gelir ve giderlerinin tek bir bütçede gösterilmesine, tek
bir belgede toplanmasına birlik ilkesi denilmektedir. Bu ilkeye uyulduğu zaman, devletin mali
durumunu ve bütçenin denk olup olmadığını anlamak imkanı sağlanmış olmaktadır. Fakat, iktisadi,
mali ve sosyal koşullarda meydana gelen değişmeler ve gelişmeler bütçede genellik ve birlik
ilkesinde çeşitli sapmaların meydana gelmesine neden olmuştur.7
5.1. Katma Bütçeler
Giderleri kendi özel gelirleri ile karşılanan ve genel bütçe dışında yönetilen bütçelerdir. Katma
bütçeli kuruluşların gelir ve giderleri arasındaki açık genel bütçeden yapılan hazine yardımı
şeklindeki transferlerle karşılanmaktadır. Katma bütçeli idarelere örnek olarak üniversiteleri,
Yüksek Öğretim Kurulunu, Orman Genel Müdürlüğünü verebiliriz.8
5.2. Özerk (Muhtar) Bütçe
Özerk bütçeler genel bütçeden tamamen ayrı olarak düzenlenmekte ve parlamentonun onayına
sunulmaktadır. Ülkemizde özerk bütçeler, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri” veya “İktisadi devlet
Teşekkülleri”bütçelerinde görülmektedir.
5.3. Özel Bütçe
İl özel idareleri, belediyeler ve köy bütçeleri, bu tür bütçeleri oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
belirli bir bölgede yakın ilişki içinde yaşayan insanların, yerel kamusal ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla kurulmuş olan, kamu tüzel kişilerinin bütçelerine özel bütçeler denilmektedir.9
5.4. Döner Sermeye İşletmeleri
Döner sermaye işletmelerinin ilk uygulaması 1925 yılında tarım kuruluşlarına verilen sabit sermaye
esaslarıyla görmekteyiz. 1050 Muhasebe-i Umumiye Kanununun 49. maddesi, “genel bütçe içinde
yönetilen sınai ve ticari kurum ve idarelerin ilk madde ve malzeme alım bedelleri ile uzman ve işçi
ücretleri döner sermaye adıyla bütçelere konulan ödenekler ile karşılanır ve ödenir. Bu kurum ve
idarelerin döner sermaye ödeneklerinden kullanılmayan tutarı yıl sonunda yok edilir; kullanılan
sermayelerden doğan gelir fazlaları da gelir yazılır” hükmü ile döner sermaye işletmeleri formüle
edilmiştir.
5. 5. Fon Uygulamaları
Bütçe ilkelerinden sapmanın giderek artan önemdeki bir uygulamasında fonlar oluşturur.
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5.5.1. Fon Tanımı
Belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için ayrılmış bulunan ve gerektiği zaman kullanılmak üzere
belli bir hesapta toplanan ve harcanabilen paralar olarak fonu tanımlayabiliriz.10
Fonların genel özellikleri:
- Belirli bir amaca yönelik olmaları,
- Kamu harcamalarına ilişkin bütçe esaslarına tabi olmamaları,
- Özel kanun ve kararlarla kurulmaları,
- Kaynaklarının mutlaka belirtilmiş olması,
- Kullanımlarının kolay olması, genelde geri dönüşünün olması ve kar amacının
güdülmemesi 11
şeklinde sayılabilir.
Bu amaç belirli mal veya hizmetlerin satın alınması, belirli faaliyetleri destekleyici kredilerin
verilmesi olabilir. Fon uygulamalarının özelliği fondan çıkan nakitlerin genellikle belli bir süre
sonra ve belirli koşullar altında kaynağa dönmeleridir. Bütçe ilkelerinden sapmalar ve bütçe
uygulamalarının kamu maliyesine esas olan genel kurallarında çıkarılarak yaratılan fonlara çeşitli
nedenlerle gerek görülmektedir.
Bütçe uygulamalarının genel kuralları dışında bir fon uygulamasına gerek duyulmasının çeşitli
nedenleri vardır. Bunların başında bazı olağandışı kamu hizmetlerinin gerektirdiği hızlı karar verme
ve uygulama zorunluluğuna bütçe kurallarının engel olmasıdır. Ülkenin bir afetle karşı karşıya
kalması durumunda hızla sonuçlandırılması gereken kamu hizmetleri buna örnektir. Afetin zararını
en aza indirebilmek için bir takım önlemlerin hızla alınması ve bunun içinde harcamalar yapılması
gerekebilir. . Bu durumda , bütçeden ödenek ayrılması için gerekli formalitelerin tamamlanması çok
zaman alabilir; bu formaliteden kaynaklanan gecikmeler zararları büsbütün artırabilir. Oysa
harcama yöntemleri basitleştirilmiş bir afetler fonunun varlığı önlemlerin etkinliğini büyük ölçüde
artırır.
Fon uygulamasına gerek duyulmasının ikinci nedeni bütçenin yıllık olma ilkesinin koyduğu sınırı
aşma amacından kaynaklanmaktadır. Genellikle fon uygulamasını konu alan faaliyetler ya önceden
tahmin edilemeyecek niteliktedir ya da faaliyet konuları birden fazla bütçe dönemini kapsayan
nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. Bir programı desteklemek için kişilere kredi verilmesi
halinde ise (konut, sanayi sitesinde işyeri vb.) , bu kredilerin faiz ve anapara geri dönüşlerinin
izlenmesi , hesapların tutulmasına özellik gösterilir. Bu programlara ayrılan paralar, ayrı bir hesaba
alınarak , bütçe hesaplarının dışında tutulur. Bu işlemin bütçe ile ilgisi yalnızca başlangıç
aşamasında ödeneğin ayrılması ve ödenmesi , dönem sonunda da kapatılan hesaplardan çıkarılan
sonuçlara göre artan paranın tekrar bütçeye dönüşünün sağlanmasından ibarettir. Aradaki sürede ,
fona giriş ve çıkışlar ayrı hesaplarda görülür ve fondaki para her an kullanıma hazır bulundurulur.
Kamu kesiminde fon uygulamalarında kar amacı güdülmez. Yapılan ödemeler ya çoğunlukla alt
yapı yatırımları gibi dönüşü olmayan harcamalardır. Ya da düşük faizli ve uzun vadeli kredi
uygulamalarıdır. Ve geri dönüş çoğu kez sembolik nitelik taşır. Birincisine afet yörelerinde
gerçekleştirilen alt yapı yatırımları, ikincisine ise gecekondulaşmayı önleme , çiftçiyi
topraklandırma , turizmi özendirme için verilen krediler örnek gösterilebilir.
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Bir başka ifade ile ekonomik amaçları gerçekleştirmek için çeşitli sektörleri desteklemek ve
geliştirmek amacıyla bütçe olanaklarının üstünde gelir elde edip bunu daha rahat ve hızlı
harcayabilme imkanı yaratmak için fonlar oluşturulabilir.
Türkiye’deki fon uygulamalarının Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye kanununda yeri yoktur.
Aksine Muhasebe-i Umumiye Kanunu özellikle genellik ilkesine ayrıntılı biçimde
düzenlenmektedir. Yine aynı Kanununda döner sermaye işletmeleri , katma ve özel bütçelere ayrı
yerler verildiği halde fonlara ilişkin hükümler yoktur. Fonlar yasal dayanaklarını özel yasalardan
almakta veya bütçe yasası hükmü ile bütçede tertip açılıp ödenek koyularak yaratılmaktadır.
Fon uygulamasının ilk örneği, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile yapılmıştır. Tarım Bakanlığı
bütçesine konan ödeneğin Ziraat Bankasında açılan bir fona aktarılmasıyla , bu fondan , topraksız
çiftçilere toprak edinmek için kredi verilmiştir. . Uzun yıllar en önemli görülüp , üzerinde en çok
konuşulan bir fonda İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yönetilen Afetler Fonu olmuştur. Doğal
afetlerin yarattığı zararları ortadan kaldırmayı , zarara uğrayanları korumayı ve onlara yardımı
amaçlayan bir fondur. Fonun kaynağı esas itibariyle bütçeden sağlanırken , iktisadi devlet
teşebbüsleri ve sermayesinin en az %50 si devlete ait banka ve müesseselerin yıl sonu bilanço
karlarından %3 olarak ödeyecekleri paylardan oluşmaktadır.
Bütçe içinde bu tür fonlar en çok İmar ve İskan Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında
yaratılmıştır. Gecekondu Önleme Fonu, Organize Sanayii Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı
ve İşletme Gelirleri Fonu , Sanayi Kredisi Fonu gibi. Bunlar, Muhasebe-i Umumiye Kanunu,
Arttırma-Eksiltme ve İhale Kanunu ve Personel Kanunu hükümlerinin dışında işlem yapılan
fonlardır. Emlak ve Kredi ve Halk Bankalarına aktarılan fonlar yasalarında belirtilen özel
statülerine göre harcamaların yapıldığı kaynaklardır. Son yıllarda giderek artan fonlar , bütçe içi
fonlardan farklı biçimde bütçe dışı fonlar olarak oluşturulmaktadır.12
Verilen krediler , satın alınan mal ve hizmetler için kullanılan paralar bir süre sonra fona geri döner
ve yeni kullanımlara hazır hale gelir. Nakit çıkışlarının geri dönüşü olmayan fonlarda vardır.
Bütçe uygulamalarında fon birbirinden tamamiyle farklı iki farklı anlamda kullanılmaktadır.
Bunlardan birincisi, bütçede belirli bir ödenek ayırarak bunun çeşitli programlara ve
faaliyet/projelere dağıtımı yetkisini Maliye Bakanlığı’na veya Bakanlar Kurulu’na bırakmaktır.
Fonda gösterilen ödeneği artırma konusunda da aynı merciler yetkili kılınabilir. Örneğin bütçede
“Yatırım Hızlandırma Fonu “ adı ile bir fon kurup bu fonda gösterilen ödeneğin çeşitli yatırım
projelerine dağıtılması konusunda Devlet Planlanma Teşkilatına ve Maliye Bakanlığı’na yetki
vermek son yıllarda sıkça görülen bir uygulamalıdır. Bunun gibi, devlet memurları aylıkları için
konulan ödemenin yetmemesi durumunda yararlanılmak üzere , bütçeye toplu bir ödenek
konulması ve bu ödeneğin gereği kadar artırılması ve gereksinme duyan kuruluşlara dağıtılması
konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmesi yolunu başvurulmaktadır. Bu fonlar yıl içinde
ödeneklerin yetmemesi olasılığının yatırımları , aylık-ücret ödemelerini aksatmaması için konmuş
olan artırılabilir yedek akçeler (increasable contingency allocation) niteliğindedir.13
Bütçe uygulamalarında ikinci fon anlayışı , bazı kamu harcamalarının bütçe kuralları dışında
gerçekleştirilmesini amaçlar. Bazı kamu hizmetlerinin özellik gösteren nitelikleri nedeniyle , bu
harcamaların genel mali düzenleme ilkelerine ve yasalarla belirlenmiş yöntemlere uyulmaksızın
özel kurallar içerisinde gerçekleştirilmesinde kamu yararı görülebilir. Bir kamu hizmetinin
doğrudan doğruya veya harcamalara katılma ile yürütülmesini sağlamak için bütçeden belirli bir
ödenek ayrılır (veya belirli gelirler tahsis edilir.) ve kullanım için hazır bulundurulur.
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5.5.2. Fon Sınıflandırılması ve Özellikleri:
Fonların büyük kısmı özel yasalarla , bazı fonlar ise yasaların verdiği yetkiye dayanılarak
kararnamelerle veya yönetmeliklerle kurulmaktadır*. Bu fonların bir kısmı devletin üstlendiği
sosyal hizmetlerin ve yardımların yerine getirilmesi ile ilgilidir. (Afetler Fonu, Gecekondu Önleme
Fonu gibi). Diğer bir kısmı ise ekonomik kalkınma amaçlarına uygun sahalarda, gelişme ve
kalkınmaya katkı sağlayacak faaliyetleri destekler (Selektif Kredi Fonu, Turizm Endüstrisini Teşvik
Fonu gibi) Bazı fonların kuruluş nedeni ise hizmetin gösterdiği özelliklerden kaynaklanmaktadır.
(Sivil Savunma Fonu gibi).
Fonları sosyal kültürel veya ekonomik amaçlı fonlar olarak sınıflandırılmasının yanı sıra mali
yapısıyla ilgili olarak bütçe-içi ve bütçe dışı fonlar olmak üzere ikiye ayrılabilir.
5.5.2.1. Bütçe-içi Fonlar
Genel olarak ekonomik kaynağını bütçe ödeneklerinden alan ve bütçede tertibi olan , ancak
ödeneğin kullanılmasında özelliği olan fonlardır. Bunları da kendi aralarında ikiye ayırabiliriz.
Bunların bir kısmı bütçede tertibi olup , ödeneği tümüyle devlet bütçesinden tahsis edilir. Ancak
transfer faaliyetinde olup, harcamalar bakımından harcama kalemlerine ayrılmayan toplu ödeneği
olan fonlardır. Hizmetin, maliyetini saptarken harcama kalemleri olmadığı için giderlerin esnek
biçimde yapıldığı , ödeneğin yer aldığı genel veya katma bütçeli kuruluşlardan diğer kuruluşlara
bütçe yasa hükmü ile aktarılma olanağı bulunan fonlardır. Örneğin , “Devlet Memurları Kanunu ile
diğer kanunlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek
giderler karşılığı”, “yatırımları hızlandırma fonu”, “kur farklarını karşılama fonu”, “197 Sayılı
Kanun gereğince trafik hizmetleri geliştirme fonu”.
Bütçe-içi fonların bir kısmı ise gelirlerin bir miktarını yine devlet bütçesinden alan, ancak kendine
ait gelirleri de olan ve özel yasal dayanaklarına göre kurulmuş fonlardır. Bu fonlardaki paralar bir
bankada toplanıp , harcamalar özel yasal düzenlemeye göre yapılır. “Mahalli idareler fonu” , “3238
Sayılı Kanun gereğince savunma sanayii destekleme fonu” gibi, Mahalli İdareler Fonu, Yerel
yönetim bütçeleri olan özel bütçelerde gördüğümüz fondur.14
Bir kısım fonların kuruluşları , işleyişleri, harcamaları genel katma bütçeli kuruluşlar gibidir. Bütçe
uygulamalarında izlenen yöntemler bunlar içinde geçerlidir.
5.5.2.2. Bütçe-dışı Fonlar:
Özel yasalarıyla oluşturulmuş , kendilerine ait özel gelirleri olan ; bütçe ilkeleri ve bütçe yasalarının
hükümleri dışında yönetilen ve uygulanan fonlardır. Fon döner sermaye işletmelerine benzer
biçimde yürütülür ; dönem içinde fona gelirleri girer, harcamaları ise özel hükümlerine göre yapılır;
denetimi bütçe denetiminin ve Sayıştay denetiminin dışında kalan ekonomik birimlerdir. Bu fonlara
son yıllarda yürürlüğe giren “toplu konut fonu”, “kamu ortaklığı fonu”, nu örnek olarak
gösterebiliriz.15
Yasa ile kurulan fon örnekleri Zirai Kredi Fonu (1950 yılında çıkarılan 5618 sayılı yasa ile) Turizm Endüstrisi
Teşvik Kredileri Fonu (6086 sayılı yasa), Turizm Fonu (6747 sayılı yasa), Sivil Savunma Fonu (7126 sayılı yasa),
Afetler Fonu (7269 ve 1051 sayılı yasalar), Bankalar Fonu (7129 ve 153 sayılı), Sigorta Fonu (7397 sayılı yasa), Fiat
İstikrar Fonu (79 yasa), Gecekondu Fonu (775 sayılı yasa), İhracatı Geliştirme Fonu(118 sayılı yasa), Müşterek Trafik
Fonu (197 sayılı yasa), kararname ile kurulan fon örnekleri ise Merkez Bankası nezninde İstikrar Fonu(6/10606)
Küçük Sanayii Geliştirme Fonu, Sınai Eğitim Merkezi Fonu (7/2621) dir. Yönetmelikle kurulan fonlara örnek ise
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri Fonu ( Resmi Gazete: 28.10.1967 ) Sanayi Kredisi Fon (Resmi
Gazete : 02.10.1972 No:14324) dur.
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Kendi öz kaynakları olan Bütçe dışı fonlardan başka genel bütçeden transfer ödenekleri alan
fonlarda vardır. Bunlar arasında sivil savunma fonu , trafik hizmetlerini geliştirme fonu vb.
sayılabilir.
Fonların rasyonel bir ayırıma göre çeşitlerinin belirlenmesi kolay değildir. Ülkemizde halen bir
kısmı büyük gelişmeler gösteren ve diğer bir kısmı ise önemini yitirmiş olan çeşitli fonlar vardır.
Gelişme gösteren fonlar başında Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Savunma Sanayii
Destekleme Fonu , Tanıtma Fonu vb. gelmektedir. Bu fonlardan kısaca ana hatları ile bahsedecek
olursak;
a) Savunma Sanayii Destekleme Fonu:
Savunma Sanayii Destekleme Fonu , 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı “Savunma Sanayii Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kurulması ve 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 Sayılı Milli
Piyango Teşkilatına Dair Kanunun İki maddesi ile 28 Ekim 1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun Bir Maddesinde değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kurulmuş bir
fondur. 16
Bu kanunun amacı , modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
modernizasyonunun sağlanmasıdır. Bu amacın yönetim “Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon
Kurulu”, “Savunma Sanayii İcra Komitesi”, ve “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı”ndan oluşmaktadır; kuruluşları ve görevleri kanunda sayılmaktadır. (Md. 3,4,5,6,7,10) .
Bu kanunla yapılması öngörülen iş ve işlemlerde, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu , 2886
Devlet İhale Kanunu ile 832 Sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.(Md. 11).
Bu kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için T.C. Merkez Bankası nezninde Başkanlık emrinde
Sanayii Destekleme Fonu kurulmuştur. (Md. 12)17
Söz konusu fon çoğunlukla devlet gelirleriyle ve genel bütçe ödenekleriyle beslenirken , işlemleri
bütçe dışı kalmakta, özel bir denetim ve yönetim sistemi getirilmektedir
b) Kamu Ortaklığı Fonu:
29.02.1984 tarih ve 2983 sayılı “Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması
Hakkındaki Kanun” ile “Kamu Ortaklığı Fonu” kurulmaktadır. Bu kanunun ve fonun kullanılma
amaçları “ istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek
finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını suretle gerçekleştirmektir. “ (Md. 1) Kanun , kamu
kurum ve kuruluşlarına (kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri dahil) ait her nevi
alt yapı tesisleriyle kamu iktisadi kuruluşlarıyla iktisadi devlet teşekküllerine ait tesisler için
münferit olarak veya bir grup halinde “ gelir ortaklığı senedi” ile kamu iktisadi kuruluşları ve
iktisadi devlet teşekkülleri için “hisse senedi “ çıkarılması ve illketme hakkı verilmesine dair
hükümleri kapsar.
Kanunda belirtilen işlerin yapılması ve fonun kullanımı “ Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığı” tarafından yapılır. Fondan harcamaları yapmaya Başkan yetkilidir. (Yönetmelik : Md.
33) Başkanlık , Başbakanlığa bağlı olarak kurulmaktadır. Fonun kullanımına ait esasların bir
yönetmelikle düzenlenmesi Kanunda öngörülmüştür. (Md. 12), ve yönetmelik 27.08.1984 tarihinde
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.
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Bu kanunla yapılması öngörülen işlerde 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu , 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunu ve 832 Sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.(Md. 13) 18
c) Toplu Konut Fonu
2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı kanunla kurulmuştur. Fonun amacı yurdumuzda konut ihtiyacının
karşılanması ve konut yapanların uyacakları usulleri vb. düzenlemektir. Bu konuda hazırlanan tüzük
esastır. Kanuna göre Toplu Konut Fonu hakkında Genel Muhasebe Kanunu, Devlet İhale Kanunu
ve Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Bu fonun başlıca kaynakları:
- Katma Değer Vergisi Kanunun ek değer vergisine ilişkin 60. maddesinin 7 numaralı
bendine göre, tütün mamulleri ve her türlü alkollü içkilerden alınan %100 oranında ek
verginin %30 ile sair şaraplar ve biradan %15 ve her türlü içkilerden %10 oranında
alınan ek verginin tamamı,
- Benzinin satış fiyatının %15 i ve motorin, gaz yağı ve fuel oil in satış fiyatının %7 sini
geçmeyecek miktarı,
- Diğer kanun ve kararnamelerle toplu konut fonu için verilmesi öngörülen paralar,
- Yurt dışı çıkışlarda, çıkış başına alınacak en çok 100 amerikan doları karşılığı Türk
lirası,
- Fon kredisinden faydalananların Fona yapacakları geri ödemeler
- Fona kaynak sağlamak maksadıyla çıkarılacak hazine kefaletini haiz döviz veya Türk
Lirası esaslı tahvillerin satışından elde edilecek gelirler.
Görüldüğü üzere , Toplu Konut Fonunun kaynakları, geniş çapta vergi mahiyetinde olan veya
devlet alacağı niteliğinde bulunan kaynaklardır. Bu yönden bu fonun ve diğer aynı statüdeki
fonların kaynakları bütçe dışında sağlanmakta olup, gelir bütçelerine ve hazine birliğine ters
düşmektedir. Bu durum kamu kesimi tüm kaynaklar hakkında özel sektöre oranla bir mukayese
yapmak imkanını ortadan kaldırmaktadır.19
c) Tanıtma Fonu
Özelliği olan fonlardan bir diğeri de, “ Tanıtma Fonu” dur. 10.06.1985 tarih ve 3230 sayılı
“Tanıtma Fonu” Teşkili ile 11.07.1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun
4. Maddesine 1 Bend Eklenmesi Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Kanunun amacı, “memleketimizi
yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yerleri ile tanıtmak ile görevli kuruluşların kaynaklarını arttırmak.
Türk kültürü varlığının yayılmasını sağlamak , Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek,
milletler arası kamu oyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır. “
(Md. 1) Tanıtma Fonu, işte bu amaçları gerçekleştirmek üzere T.C. Merkez Bankası nezninde
Başbakanın emrinde kurulmuştur.20
5.5.3. Fonların Denetimi:
Fon uygulamalarının denetimi çeşitli yönleri ile önemli bir konudur. Fonlar daha önce açıkladığımız
gibi devlet bütçesinden kaynaklanan faaliyetlerini yürütmekte, ancak genel mali ilke kurallarının
dışında yönetilmektedir. Bu ayrıcalıklı durum fonların işleyişine etkinlik kazandırdığı kadar ,
uygulama aksaklıklarına ve kötü kullanımlara da ortam hazırlar . Bu nedenledir ki fon gelir ve
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giderleri için iyi bir denetim sistemi kurulmazsa , çok iyi düşüncelerle başlatılan fon
uygulanmalarında savurganlıklar ve hatta yolsuzluklar önlenemez.
Fon bütçelerinin denetimi halen karışık bir durumdadır. Özellikle 1980 yılından önce kurulan
fonların denetimi 832 sayılı Sayıştay Kanununun 28. maddesi gereğince Sayıştay tarafından
yapılırken 1980 yılından sonra kurulan fonlar için denetim konusu belirsiz olmaktadır. Fonların da
denetimini öngören 1987 tarihli 3346 sayılı kanunun 12. maddesi Anayasa Mahkemesi Kararı ile
ortadan kaldırıldığından (Resmi Gazete, 7 Ekim 1988) fonların denetimi halen belirsizliğini
korumaktadır. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun Ek 8. maddesi “her fonun gelirleri Hazine
adına açılacak “müşterek fon hesabı”nda toplanacağı, harcamalar ve denetimler ilgili fon mevzuatı
ile Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek usullere göre yapılacağı”
açıklanmıştır. Bu Ek 8. madde bu konudaki boşluğu bir ölçüde gidermektedir. 21
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşların gelir ve giderlerinin Sayıştay eliyle denetimine ilişkin anayasa
hükümlerinde fonlardan söz edilmektedir. (Md. 126,127). Ancak Sayıştay’ın Kuruluş Kanunu
denetimin genel ilkelerini düzenlerken bu konuya değinmiştir. Buna göre genel ve katma bütçeli
kuruluşlar tarafından sermayesinin yarısı ve ya yarısından fazlasına katılmak biçimiyle fon
biçiminde kurulan kurum ve teşebbüslerin gelir, gider ve mallarıyla , nakit, tahvil ve senet gibi
değerlerinin alınıp verilmesi , saklanması , kullanılması Sayıştay’ın denetimine ve yargılamasına
tabidir. (Sayıştay K.Md.28). Bu geniş kapsamlı yetki çerçevesinde Sayıştay, fonların gelir ve
giderlerini ve mal varlıklarını denetler. Bazı özel yasalarda fonların Sayıştay denetimi dışında
kalacağı dışında yer almış hükümler Sayıştay Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.(Md.104) Ancak
Sayıştay Kanununa göre herhangi bir fona devletin katılma payı %50 nin (örneğin %49 da) , bu
takdirde söz konusu fon Sayıştay denetimini dışında kalır.22 Bu küçümsenmeyecek bir sakıncadır
öte yandan son yıllarda bazı fonların hesaplarının Sayıştaya verilmesinde aksamalar ve gecikmeler
görülmekte ve savurganlıktan öte bazı kamu fonlarının kullanımında yolsuzluklar yapıldığının
belirlenmesine rağmen önleyici ve zorlayıcı yaptırımlar uygulanamamaktadır. Kamu maliyesinin
genel disiplini ile bağdaşmayan ve devlet parasının çarçur edilmesine yol açan bu durumlar , bir
yandan fon uygulanmasının tasviyesinin bir yandan da sürdürülenlerin ivedilikle bir düzene
sokulmasının önemini ortaya koymaktadır.
Fon uygulamalarının yaygınlaştırılması bütçe dengesini bozmakta , harcamalarda GMK düzeninin
uygulanmasını zorlaştırmakta, giderlerin harcandığı yerler hakkında kesin bilgi alma olanaklarını
azaltmaktadır. Fonların tasviyesi bütçe uygulamasında düzensizliği azaltacak, verimi artıracaktır.
Beklenmedik gelir artışları için bütçeye konan ve son yıllarda büyük boyutlara ulaşan fonlar
enflasyon önlendikçe , gider tahminleri iyileştirildikçe azaltılabilir. Bu tür bir fon uygulaması
yerine, sadece önceden düşünülemeyen harcamalar için yedek ödenek uygulaması ile yetinilebilir.
Afetler ve beklenmedik durumlar için , yine bütçe içinde beklenmedik durumlar ödeneği (
contengency allocation) kullanılabilir ve bu kullanım GMK nun genel kuralları ile uyumlu bir
işlerliğe kavuşturulabilir. Nihayet , kredi vermek için kullanılan fonlarda tümü ile kullanım ilkeleri
bir yönetmelikte belirlenip uygulama esneklikleri getirilerek bankaların yönetimine bırakılır.
Bütçede sadece bankalarda oluşturulacak bu fonlara yapılan ilk ödemeler (endowment) ve sonraki
ek katkılar (replenishment) gösterilir. Böylece fonlardan yapılacak ödemeler bütçenin nakit akımı
büyüklüklerini abartmaz ; bütünleştirilmiş bütçenin gereksiz yere kabarması önlenir, devlet daireleri
bankaların işlevine uygun faaliyetlerle (kredi verip bunu izlemek gibi) uğraşmak zorunda
bırakılmaz.23
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Sayıştay’ın fon denetimi , fonların özel yasalarına konulan hükümlerle ortadan kaldırılmakta ve
kendilerine ait özel denetim yolları getirmektedir. Son yıllarda özel yasalarla oluşturulan fonlar ,
denetim konusunda böyle özel hükümler getirmektedir.
Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut Fonların denerimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun
denetimine tabidir. (Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi) Tanıtma Fonundan yapılacak
harcamalar (Başbakanlık Örtülü Ödenek için %20 si hariç) Başbakanlık Maliye Bakanlığınca birer
temsilci üyeden oluşan kurulca denetlenmektedir. Hepsi ise T.B.M.M. adına denetim yapan
Sayıştay denetimi dışında tutulmaktadır.
Fonların, T.B.M.M. denetiminin dışında tutulmasının getirdiği siyasal ve yasal sorunların biraz
olsun ortadan kaldırılabilmesi için 2.4.1987 tarih ve 3346 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile
Fonların T.B.M.M. ince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile sağlanmıştır.
Kanunun 12. maddesi , “Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan
fonlar, T.B.M.M. nin denetimine tabidir. Bu denetim, fonların bağlı olduğu bakanların yeni yıl
bütçe kanunu tasarılarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Anayasanın 162. maddesinde
belirtilen usule göre ve fonların müteakip yıl bütçe tahminleri ile bir önceki yıl faaliyet sonuçları
üzerinden yapılır. Fon bütçeleri , bağlı oldukları bakanlık bütçeleri ile birlikte incelenerek ayrıca
karara bağlanır. “ hükmü ile fonlar üzerinde yasama organı denetimini sağlamaktadır. Ancak,
T.B.M.M. tarafından bütçenin Parlamento’ da görüşülmesi ve onaylanması esasına göre
denetlenmesi yeterli görülmektedir. Aynı süreç içersinde bütçe kanun tasarılarının, kesin hesap
kanun tasarılarının ve de fon hesaplarının incelenmesi en azından zaman bakımından yetersiz bir
denetimin yapılmasına neden olacaktır. Yasama organı (Parlamento) denetimine tabi bütçe dışı
fonların amaçları itibariyle sınıflandırılması halinde ; konut ve iskan, eğitim, mali ve ekonomik ,
sağlık ve sosyal, kültür ve turizm, tarım, sanayii, sigorta, mahalli idareler ve diğer amaçlı fonlar
olmak üzere çeşitli fonlar olduğu görülmektedir. Bunların tümünün çok kısıtlı süre içinde gereği
kadar denetlenebilmesi olasılığı açıktır.24 Diğer bir deyişle fon hesaplarının da mali idari, hukuki
ve teknik yönlerden önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmesi ve bu konudaki
raporların T.B.M.M. değerlendirilerek karara bağlanması uygun olur.
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde fonların ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için oluşturulacak ekonomik paket
içerisindeki rolü azımsanamayacak derecede önemlidir. Hükümet ve fonların bağlı bulunduğu
bakanlıkların direnç göstermelerine rağmen IMF, yapısal reformlar kapsamında bütçe içi ve dışı
fonların tasfiyesinde ısrarlı bir tutum sergilemektedir.
Uygulanan orta vadeli makro ekonomik istikrar tedbirlerini hedefinden saptırdığı ve mali disiplinin
sağlanması yollarını tıkadığı gerekçesinden hareket eden IMF’ nin ısrarlı tutumu neticesinde,
bugüne kadar ilk aşamada 25’i bütçe içi, 2’si bütçe dışı olmak üzere toplam 27 fon tasfiye edildi.
İkinci aşamada ise 21’i bütçe içi, 4’ü bütçe dışı 25 fonun daha tasfiyesi gündemde. Son aşamada da
15’i bütçe içi 1’i bütçe dışı 16 fonun daha tasfiyesi planlanıyor. Böylece, 1980 yılından bu yana her
geçen gün sayıları katlanarak 75’e ulaşan fonların 68’i tasfiyeye tabi tutulmuş oluyor. Özelleştirme
Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tanıtma Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sigorta
Murakabe Kurulu Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu gibi 7 fon tasfiye kapsamı dışında bırakılıyor
Her ne kadar sosyal bir amaca hizmet ettiği düşünülecek olsa da, üretilen kamusal mal veya
hizmetler üzerinden yapılan fon kesintileri bu ürünlerin fiyatlarını pahalandıran bir etki içeriyor.
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Dolayısıyla, fon adı altında yapılan kesintiler esas itibarıyla satın alınan kamusal hizmet ve
ürünlerin satın alıcılarının ödemek zorunda kaldığı vergi veya harç benzeri bir bedel.
Fon uygulamasına son verilmesinin kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarında, uygulamanın
başlangıç aşamasında olmasa da, ileri dönemlerde olumlu etki sağlayacağı tartışmasız. Satın alınan
kamusal mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden yapılan fon kesintilerinin kalkmasının enflasyonla
mücadele politikasına olumlu çarpan etkisi göz ardı edilmemeli.
Sayıştay denetimine tabi 19 ve Sayıştay denetimi dışında kalan 38 fonun tasfiye edilmesi ile
bütçeye 1,5 katrilyon TL gibi hiç de azımsanmayacak bir ilave gelir imkanı yaratılmasının söz
konusu olduğu da unutulmamalı.
Enflasyonun gelişimine doğrudan etkisi yanı sıra fonlarda biriken kaynakların bütçeye gelir
kaydedilmesi ve bütçe içi fonlar için bütçeden kaynak tahsis edilmemesi bakımından fon
uygulamasına son verilmesinin ekonominin geleceği adına ne denli ciddi bir anlam taşıdığı açık.
Böylesine önemli bir hususun ekonomiye katkı yolunun açılması, TBMM’den fonların tasfiyesine
yönelik yasanın bir an önce yasalaşarak çıkmasına bağlı. Görev, yine fonların tasfiyesine karşı tavır
alan siyasîlere de düşüyor. Beklenen ve umulan, Meclis’ in sorumluluk ve duyarlılıkla meseleye
sahip çıkması.
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MUHTASAR BEYANNAMENİN 3 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE VERİLME
İMKANI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müşavir
Gelir Vergisi Kanunu‘nun 98 inci maddesine göre vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay
içinde nakden veya hesaben yaptıkları stopaja tabi ödemeler ile bunlardan tevkif ettikleri
vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı
olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
GVK.’ nun 98 inci maddesi 3 üncü fıkrasında ise “Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat
yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94.
maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi
dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının
20. günü akşamına kadar verebilirler.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükmün uygulanması
esnasında mükelleflerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin hususlara
aşağıda soru-cevap şeklinde yer verilmiştir:
Soru 1:

Üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin
şartları nelerdir?

Cevap1:

Üç aylık beyanname vermek isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartların
tümünü taşıması gerekmektedir:
- Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır,
- Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat
bulunmamalıdır,
- Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine
önceden bildirilmiş olmalıdır.
Bu şartları taşıyan stopaj sorumluları aylık dönemler yerine, Kasım, Aralık, Ocak
dönemi için Şubat ayının, Şubat, Mart, Nisan dönemi için Mayıs ayının, Mayıs,
Haziran, Temmuz dönemi için Ağustos ayının, Ağustos,Eylül, Ekim dönemi için
Kasım ayının ilk 20 günü içinde üçer bu aylık dönemlerde yaptıkları stopajları
bildirip ödeyebilirler.

Soru 2 :

İş merkezlerinin dışında şube ve iş yerleri de bulunan mükelleflerin
muhtasar beyanname verilmesi esnasında işletmenin Türkiye çapında
çalıştırdığı toplam hizmet erbabı sayısının mı dikkate alınması gerekir?

Cevap 2:

Bu konuda Maliye İdaresi’ nin görüşü ile Danıştay’ın kararlarının
birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Maliye Bakanlığı’nın 11.03.1983
tarih ve GVK/2-2176-234/15789 sayılı Genel Yazısı’nda “Tüzel kişiliği haiz
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işverenlerin, özellikle bankaların yanlarında çalıştırdıkları hizmet erbabı
sayısının hesabında, anılan işverenlerin tüzel kişilik olarak çalıştırdıkları
toplam hizmet erbabı sayısının dikkate alınması gerekir” denilmiştir.
Danıştay 3.Dairesi, 24.04.1996 tarih ve E.1995/2960 K.1996/1484 no.lu kararında
özetle merkez işyeri İstanbul’da bulunan şirketin Bursa’ daki şubesinde çalıştırdığı
üç işçisi için yapmış olduğu ücret ödemelerine ait muhtasar beyannamelerini
önceden haber vererek üç ayda bir ücret ödemesi yaptığı yerdeki vergi dairesine
vermesini uygun görmüştür. (Ancak bu yönde yeterli içtihat oluşmamıştır.)
Bizim bu konudaki görüşümüz, kişi sayısı konusunun, verilen her bir muhtasar
beyanname için ayrı ayrı irdelenmesi gerektiği yönündedir. Zaten tatbikatta, vergi
daireleri kendilerine verilen muhtasar beyannamedeki çalışan sayısı 10 u geçmediği
sürece, beyannameyi veren mükellefin, Türkiye çapındaki toplam çalışan sayısıyla
ilgilenmeksizin üçer aylık dönemler itibariyle verilen muhtasar beyannameleri
kabul etmektedirler. Yasal açıdan bakıldığında ise, GVK nun 98 inci maddesindeki
“.......... çalıştırdıkları ........” ibaresi ile, o vergi dairesi çevresinde çalıştırdıkları mı
yoksa, o mükellefin tüm iş yerlerinde çalışanların toplamı mı kasdedildiği açık
değildir. Muhtasar beyannameler vergi dairesi çevrelerine göre ayrı ayrı verildiğine
(verilebildiğine) göre, kişi sayısını beyanname bazında ayrı ayrı dikkate almak
pratik açıdan ve mantıken daha uygun düşecektir. Kaldı ki, yukarıda zikredilen
muktezadaki “..... özellikle bankaların ........” ibaresi kullanılmak suretiyle yapılan
sektör ayrımının hiçbir yasal dayanağı yoktur. (Sektör ayrımı, yasa metinde” Zirai
ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere...” denilmek suretiyle
yapılmış olup başkaca bir ayrım yapılamaz.
Soru 3:

Üç aylık dönemlerde muhtasar beyanname verme uygulamasında yönetim ve
denetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçiler ve tasfiye memurları
çalıştırılan hizmet erbabı sayısına dahil edilmeli midir?

Cevap 3:

Maliye İdaresi çalıştırılan hizmet erbabı sayısına yönetim ve denetim
kurulları başkan ve üyeleriyle tasfiye memurlarının dahil olduğu
görüşündedir. Nitekim İstanbul Defterdarlığı, 21.10.1996 tarih ve B.07.4.
DEF.0.34.11.GVK-9-4892-9661 sayılı özelgesinde bu görüşü
benimsemiştir. Ancak bu konuda vergi yargısı farklı bir görüşe sahiptir.
Danıştay 4.Daire’ nin 25.03.1994 tarih ve E.1993/3557 K.1994/1829 no.lu
ve Danıştay 3. Daire’nin 04.05.1996 tarih ve E.1994/4574 K.1996/1502
no.lu kararlarında İstanbul Defterdarlığı’ nın verdiği muktezanın aksine
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin şirket tüzel kişiliği adına hizmet
verdiği, bu sebeple bu kişilerin işveren durumunda olduğu ve hizmet erbabı olarak
nitelendirilemeyeceği, dolayısıyle 10 kişilik haddin hesabında dikkate alınmayacağı
açıklanmıştır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin hizmet erbabı
sayısına dahil olduğu kuşkusuzdur.

Soru 4 :

Üç aylık dönemlerde beyanname veren mükellefin şartlarını kaybetmesi
durumunda yapması gereken işlemler nelerdir?
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Cevap 4:

Mükellefler üç ayda bir beyanname verme şartlarını kaybetmeleri halinde,
beyanname verme hakkını kaybettikleri ay dahil olmak üzere bu aydan
itibaren tevkifatın yapıldığı her ay için muhtasar beyanname vereceklerdir.
Nitekim bu konuya ilişkin 08.08.1996 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11.GVK-98-4807
sayılı özelgede de şu ifade kullanılmıştır: “ ....Üç ayda bir
beyanname verme imkanından yararlanıyor iken bu imkandan yararlanma hakkını
yitiren işverenler ve vergi sorumluları, üç ayda bir beyanname verme hakkını
kaybettikleri aydan itibaren (bu ay dahil), tevkifatın yapıldığı her ay için muhtasar
beyanname vereceklerdir. Bu suretle verilecek
beyannameye, üç ayda bir beyan dönemine tabi olan önceki aylara ilişkin
vergi tevkifatları da dahil edilecektir. Bu nedenle, muhtasar beyannamenizi üç
ayda bir verme hakkını Haziran ayından itibaren kaybettiğinizden aylık dönemler
itibariyle muhtasar beyanname verilmesine Haziran ayından itibaren başlanması
gerekmekte olup, Mayıs ayına ilişkin vergi tevkifatının da bu ayda verilecek
beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.”

Soru 5:

Çalıştırılan hizmet erbabı sayısı 10 un altına düştüğünde 3 ayda bir
muhtasar beyanname verilmesine ne zaman başlanabilir ?

Cevap 5:

Bizim anlayışımıza göre personel sayısının 10 un altına indiği ayı izleyen aydan
itibaren üç aylık döneme geçilebilmelidir. Mesela personel sayısı Şubat ayında 9’a
düşmüşse Şubat için aylık muhtasar beyanname verilir. (Çünkü Şubat ayının bir
kısmında personel sayısı 9 un üstündedir) Mart ve Nisan aylarına ait stopaj ise,
Şubat, Mart, Nisan üç aylık dönem muhtasarında gösterilebilir. Zira mükellef Mart
ve Nisan aylarını 10 un altında personel ile geçirdiği için 20 Nisandan önce dilekçe
vermek kaydıyla, Mayıs ayının ilk 20 günü içinde Mart ve Nisan kesintilerini tek
muhtasar beyanname ile beyan edebilmelidir.

Soru 6 :

Ortaklığın feshedilmesi durumunda üç ayda bir beyanname verme usulü aynı
işi devam ettiren ortak tarafından da sürdürülebilir mi?

Cevap 6:

Bu konuda Danıştay 4. Daire’ nin 13.11.1975 tarih ve E.1975/1162
K.1975/2955 no.lu kararıyla “yükümlünün iş nevi ve yerinde herhangi bir
değişiklik olmadığı, ortaklık devresindeki faaliyete aynen devam edildiği, bu
durumda ortaklık için kabul edilen üç ayda bir beyanname verme isteğinin aynı işe
devam eden yükümlü için de geçerli olması gerektiği” sonucuna varılmıştır.
Bu gibi durumlarda üç ayda bir muhtasar beyanname verileceği yolundaki bir
dilekçenin vergi dairesine verilmesi, sorun çıkmasını önleyecektir.

Soru 7 :

Yanında hizmet erbabı çalıştırmayan ve GVK ‘nun 94. maddesinin 1. ve 2.
bentleri dışında ödemelerle ilgili tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler üç
ayda bir muhtasar beyanname verme hakkından yararlanabilir mi?

Cevap 7:

Maliye Bakanlığı 19.02.1982 tarih ve 2-2176-202/14684 sayılı muktezada “...
yanında hizmet erbabı çalıştırmamakla beraber 94. maddenin 1. ve 2. bentleri
dışında kalan ödemelerle ilgili olarak tevkifat yapmak zorunda olan mükelleflerin
de ödemede bulunduğu istihkak sahibi sayısına bakılmaksızın yukarıda belirtilen
ihtiyarilik hakkından yararlanması gerekmektedir..” görüşünü ifade etmiştir.
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Örnek vermek gerekirse sadece kira geliri elde ettiği için hiç personeli bulunmayan
bir firma, ücret dışı stopajları için üç ayda bir muhtasar beyanname verilebilir.
Soru 8 :

Menkul sermaye iratları (faiz, kar payı, istisna stopajı vs) açısından özellik
var mıdır ?

Cevap 8 : GVK nun 99 uncu maddesine göre, menkul sermaye iratları üzerinden yapılan
stopajların, ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, GVK nun 94/6 ncı maddesinde yazılı stopajlar (istisna stopajları ve kâr
payı dağıtımı nedeniyle doğan stopajlar) ile diğer MSİ stopajlarının üç ayda bir
muhtasar beyanname verenler bakımından da ayrı olarak beyan edilmesi ve bu
beyanda da yine ilgili üç ayın işaretlenmesi gerekir.
Soru 9 :

Önceden dilekçe verilmeksizin üç aylık muhtasar beyanname verilirse ne olur
?

Cevap 9 : Önceden bildirmeksizin üç aylık muhtasar beyanname verilirse tarhiyat cezalı
olarak yapılır, fakat re’sen takdire gidilmez. Bu beyanname bildirim dilekçesi
sayılır ve daha sonra verilecek üç aylık muhtasar beyannameler normal şekilde
tahakkuka konu edilir.
Soru 10 : Ücretlilere yıllık vergi iadesi (özel gider indirimi) açısından üç ayda bir
muhtasar beyanname veriliyor olması özellik taşır mı ?
Cevap 10: Üçer aylık dönemler itibariyle muhtasar beyanname veren işverenler, 20 Şubat
akşamına kadar verecekleri, Kasım, Aralık, Ocak aylarına ait üç aylık döneme
ilişkin muhtasar beyannamelerinde, halen çalışmakta olan, emekli yahut, işten
ayrılmış olup yeni işvereni bulunmayan ve ölenlere ait vergi iadelerinin toplamını
mahsup edecek vergi iade tutarlarını da en geç 20 Şubat akşamına kadar hak
sahiplerine ödeyeceklerdir. (178 no.lu GV Genel Tebliği)
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İŞLETMELERDE BÜTÇELEME
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yılmaz
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
1. BÜTÇE TANIMI
Teknolojinin ilerlemesi ve pazarların genişlemesi sonucu yaşanan ekonomik
gelişme, işletmelerin çok karmaşık bir yapıya bürünmesine neden olmuştur1. İşletmelerin
büyümesi alınacak kararların daha büyük etkiler yaratması demektir. Bu sebepten dolayı
üst düzey yöneticiler dikkatli karar almalıdırlar.
Günümüz işletmelerinde başarının sırrı "planlama", "organizasyon" ve
"denetim"de saklıdır2. Bu üç unsur yöneticilerin yerine getirmesi gereken temel işlevleri
belirler.
Yöneticiler bu unsurlardan öncelikle planlamayı ele almalıdırlar. Planlama zaman
açısından iki türlü yapılabilir.Birincisi Kısa Vadeli, ikincisi ise Uzun Vadeli planlamadır.
Literatürde daha çok Kısa Vadeli planlar için Bütçe kavramı kullanılmaktadır. Kısa
Vadeliden kasıt en fazla 1 yıllık süreyi kapsamasıdır.
İşletmelerin planlarında bütçelerin önemli bir yeri vardır. Bütçeler üst yönetim ve
kurmay grubunun gelecekle ilgili beklenti ve tasarılarına göre hazırladığı planların,
yönetimin uygulama safhasındaki grubuna yansıtılan bölümü olarak da görülebilir.
Dolayısıyla bütçe, planlayıcılar ile uygulayıcılar arasındaki bu haberleşme aracını parasal
hale getirir. Bu sebeple, bütçe hem planlama, hem de yürütmeyi denetleme ve başarı
değerleme açılarından çok önemlidir3.
Bir işletme bütçesi:
" Önceden ortaya konan bir amaca ulaşabilmek için , işletmenin geleceğe ait bir
dönemde izleyeceği politikayı ve yapacağı işleri parasal ve sayısal terimlerle açıklayan
bir rapor veya raporlar dizisidir4."
şeklinde tanımlanmaktadır.

A.S.Sevgener, R.Hacırüstemoğlu,"Yönetim Muhasebesi", 3.baskı,M.Ü.Nihat Sayar Eğitim Vakfı
Yayını,İstanbul,1993, s.305.
1)

2)

A.e.

Alparslan Peker, "Modern Yönetim Muhasebesi",4.Baskı,İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma
Vakfı Yayını,İstanbul,1988, s.356.
3)

4)

A.S.Sevgener, R.Hacırüstemoğlu, A.g.e., s.306.

2. BÜTÇENİN AMAÇLARI
İşletmelerin çıkar çevreleri işlerin nasıl gittiğini görmek için genellikle dönemin
Gelir Tablosu, dönem sonu Bilançosu ve Nakit Akış Tablosu gibi Finansal Tablolara
bakmakla yetinirler. Ancak , bu çıkar çevrelerinden işletme içinde olanları, yani
sahip/ortaklar veya yöneticiler, mecvut durumu veya olmuş olayları gösteren finansal
tablolarla yetinmezler. Çünkü, karar alabilmeleri için gelecek hakkında bazı tahminlerde
bulunmaları ve planlama yapmaları gereklidir. Bu tahminlerin ve planlamaların gösterimi
ise bütçede olmaktadır. Bütçenin amaçları sadece planlama ile kalmamakta;
koordinasyon ve kontrolü de kapsamaktadır.

2.1 PLANLAMA
Bütçenin kendisi de aslında bir plan türüdür. Dolayısıyla bir plan olarak bütçenin
amacı, en iyi sonuçların alınabileceği hedefleri belirlemek ve belirlenen bu hedeflere
varma yollarını saptamaktır5.
İşletmeler, ister kar amaçlı ister kar amacı gütmeyen sosyal amaçlı olsun, her
durumda da plan yapmalıdırlar. Bu planlar zaman bakımından uzun ve kısa vadeli
düzenlenebileceği gibi, kapsam bakımından, genel ve kısmi planlar olarak da
düzenlenebilir6. Bu planlar sonucu belirlenen hedeflere varmak için gerekli unsurlar
belirlenmelidir. Bu unsurlar belirlenirken işletmenin sahip olduğu kaynakların en etkin
biçimde kullanılması sağlanmalı ve belirlenen dönem içinde ve sonrasında işletmenin
karlılığı, verimliliği ve likiditesi ile uzun vadede işletmenin sürekliliği ve gelişmesi
arasında en uygun dengenin kurulması, planlamanın temel işlevi olduğu gibi
bütçelemenin de temel amaçlarını oluşturur.
2.2 KOORDİNASYON
İşletmelerin asıl hedeflerine ulaşmak için yukarıda da belirtildiği gibi uzun ve kısa
vadeli planlar hazırlarlar. Bu planlar arasında mutlaka uyum bulunmalıdır. Ancak bu da
yeterli olmayıp, kısa vadeli veya dönemsel planlarda işletmenin her bölümünün yapacağı
işler de iyi koordine edilmelidir. Örneğin; üretim, pazarlama ve finansman bölümleri
arasında haberleşme eksikliği veya koordinasyonsuzluk varsa işletmenin başarılı olması
çok güçtür. İşte bu sebepten dolayı bütçenin bir amacı da koordinasyonu sağlamaktır.
Bütçeleme böylelikle üretim faktörlerinin optimal bileşimini, işletmenin bütünleşmesini,
işletme politikalarının yürütülmesini ve sosyal bir birlik oluşturulmasını sağlar 7.
2.3 KONTROL
Ana Bütçe ve bütün kısmi bütçeler işletmelerde önemli bir kontrol aracıdırlar.
Bütçelenmiş rakamlarla fiili rakamların sürekli olarak karşılaştırılması sadece
aralarındaki farklılığın tespiti olanağını vermez, aynı zamanda bu farkların nedenlerini
araştırmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını da sağlar8.
5)

Alparslan Peker, A.g.e.,s.357.
Kamuran Pekiner,"İşletme Denetimi",5.Baskı,İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı
Yayını,İstanbul,1988, s.320.
7) A.S.Sevgener, R.Hacırüstemoğlu, A.g.e., s.306.
8) Kamuran Pekiner, A.g.e., s.322.
6)
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Şunu da belirtmek gerekir ki bütçeleme kendi başına bir kontrol değildir. Yalnızca
kontrolü mümkün kılan bir araçtır.
Bütçe yardımıyla kontrolün esası söyledir:
a) Bütçe rakamlarının belirlenmesi,
b) Fiili sonuçların tespiti,
c) Fiili sonuçlar ile bütçelenmiş rakamlar arasındaki farkların belirlenmesi,
d) Eğer arada farklılıklar varsa nedenlerinin araştırılmasıdır.
Ancak bütçe yardımıyla kontrolün sağlanabilmesi için işletmede aşağıdaki
tedbirlerin alınmış olması gereklidir9:
1) İşletme içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenmiş olmalıdır.
2) Faaliyetlerle ilgili olarak politikalar, hedefler, planlar ve standartlar tespit
edilmiş olmalı ve bunlar arasında gerekli bağlantı sağlanmış olmalıdır.
3) İşletme içinde bir raporlama sistemi kurulmuş olmalıdır.
4) Fiili rakamlar ile bütçelenmiş rakamlar arasında meydana gelen farkların
nedenlerinin tespiti ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi işi devamlı bir görev haline
getirilmiş olmalıdır.
3. BÜTÇENİN YARARLARI
Bütçeler yönetim tarafından hazırlanan ve kullanılan en önemli finansal planlama
araçlarındandır10. Bütçeleme, yöneticinin kaynak ayırma kararlarına, çeşitli stratejiler
geliştirmesine, kaynak ve kullanım yerlerinin tanımlanmasına büyük katkıda
bulunmaktadır. Bütçelerin yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir11:
1) Üst düzey yöneticiler, amaçlarını,geleceğe dönük bekleyişlerini bütçeleme ile
berraklaştırırlar, nicel şekle dönüştürürler.
2) Bütçeleme, geleceği düşünme, öngörme gereğini doğurur.
3) Yöneticileri, izlenecek temel politikaları önceden saptamaya zorlar.
4) Tutarlı düşünmeyi, önemli kararlara varmadan önce tüm ilgili etmenlerin
dikkate alınmasını sağlar.
5) Faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde, ölçülmesinde kullanılacak
standartların geliştirilmesini, ortaya konulmasını sağlar.
6) Faaliyetlerin etkin bir biçimde denetimine olanak sağlar.
7) Denetim giderlerinde önemli tasarruflar sağlar.
8) Firmanın alt kademe yöneticilerinin planlama sürecine katılma ve katkıda
bulunmalarına, amaçlara göre yönetime olanak verir.
9) Firmanın plan ve amaçlarının, alt kademe yöneticiler ve personel tarafından
daha iyi kavranmasını kolaylaştırır. Firmanın faaliyetlerinin yürütülmesinde yol gösterici
olur.

9)

A.e.
Carl L.Moore ve Robert K.Jaedicke,"Yönetim Muhasebesi",Çev:Alparslan Peker, İ.Ü.İşletme İktisadı
Enstitüsü Yayını,2.baskı,İstanbul,1988,s.668.
11) Öztin Akgüç,"Finansal Yönetim",İ.Ü.Muhasebe Enstitüsü Yayını,6.baskı, İstanbul, 1994, s.170.
10)
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10) Üretim faktörlerinin diğer bir deyişle işgücü, hammadde-malzeme, sermaye
ve üretim tesislerinin, firma yönetimince en ekonomik şekilde kullanılmasına katkıda
bulunur; kaynak kullanımını iyileştirir.
11) Yöneticilerin, günlük yönetim sorunlarından uzaklaşarak, planlama ve yaratıcı
düşünce için daha fazla zaman ayırmalarına olanak hazırlar. Çeşitli stratejilerin
geliştirilmesinde yardımcı olur.
12) Yöneticilerin, ekonomik hayattaki gelişmelerin firmanın faaliyetleri üzerinde
olabilecek etkilerini önceden görerek önlem almalarını sağlar.
13) Bütçeleme, firma içinde çeşitli bölümler arasında daha iyi eşgüdüm
kurulmasına olanak verir. Her bölümde, faaliyetlerin her kademesinde alınan kararların
(üretim, tedarik, pazarlama, araştırma, finansman v.b.) firmanın karlılığı üzerinde etkisi
vardır. Bu nedenle bütçeleme, her bölüm ve düzeyde alınan kararlar arasında tutarlılık ve
eşgüdüm sağlıyarak,firmanın bir bütün olarak kavranmasını kolaylaştırır.
14) Bütçelerin hazırlanmasının,ayrıca, finansman kurumlarından kredi alınmasını
kolaylaştırma; muhasebe servisinin planlama ve kontrol için gerekli bilgileri vermesini
hızlandırma;firmanın her bölümünün işlerini yerine getirirken sorumluluklarının
belirlenmesine olanak verecek şekilde organize olmasını sağlama gibi yararları da vardır.
4. BÜTÇENİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRAN UNSURLAR
Bir bütçenin başarılı olabilmesi çok sayıda unsurun bir arada olması gereklidir. Bu
unsurlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir:
1) Üst kademe yöneticilerinin bütçeleme uygulamasına gerekli desteği
göstermelidir. Yönetimin bütün kademelerinde bütçe fikri kabul edilerek uygulamaya
yardım edilmelidir. Hazırlanan bütçenin başarılı olarak uygulanabilmesi ancak sorumlu
olan yöneticilerin devamlı çaba göstermeleri sayesinde mümkün olabileceğinden,
yöneticilerin de bütçenin faydasına inanmış olmaları gerekir12.
2) Bütçesi yapılan işletmede görev ve yetki tanımları açık ve yeterli olmalıdır.
3) Bütçenin hazırlanma safhasında ve revize edilebilmesi için sonrasında da bilgi
akışı tam ve zamanında olmalıdır.
4) Değişen koşullar karşısında bütçe devamlı gözden geçirilmeli ve gerekli
düzeltmeler yapılmalıdır.
5) Bütçe hedefleri çok iyi tespit edilmelidir. Ulaşılması çok kolay hedefler
belirlendiği takdirde, bu hedefler hemen yakalanacağından organizasyonda bazı
gevşemeler olabilir. Ancak ulaşılması çok güç olan hedefler belirlenirse bu kez de bazı
yılgınlıklar olabilmektedir.
Bütçenin oluşturulması sırasında birbirinden farklı üç temel felsefeden birinin
uygulanması söz konusu olabilir13.
12)

Kamuran Pekiner, A.g.e., s.323.

13)

Alparslan Peker, A.g.e.,s.365.
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a) Yukarıdan Aşağıya ve Emredici Bütçe:
Bu tür bütçelerde, bütçeyi hazırlamakla görevli grup ulaşılması hedeflenen
rakamları üst düzey yöneticilerden alır. Bütçeyi uygulayıcı konumundaki alt yönetim
kadrosunun fikirleri bu yaklaşımda sorulmaz.
Yararlı Yönleri;
- Bütçe hedef ve rakamları hakkında karar veren kişiler yüksek kademelerde yer
aldıkları için konulara geniş açıdan bakabilirler, konuyu yalnız bölümler açısından
değerleme gibi bir dar görüşün dışında kalırlar;
- Gerek firma içi, gerek firma dışı koşullar hakkında daha geniş bilgiler taşıdıkları
için konuları daha iyi değerleyebilirler.
Sakıncalı Yönleri;
- Yüksek kademelerdeki yöneticiler aşağıdaki sorunlar ve olanaklar hakkında
teknik düzeyde yeterli bilgi sahibi olmayabilirler.
- Bütçe kanalıyla denetlenecek olan kişiler, oluşturulmasında herhangi bir rol
almadıkları bütçelere karşı olumlu yaklaşım içinde kalamayabilirler.Bütçelerin bu kişiler
açısından işbirliği aracı olarak değil fakat ürkütücü (ve hatta bilgisizce) hazırlanmış
denetim aracı biçiminde kabul edilmesi tehlikesi vardır.Bu takdirde bütçe denetiminde
başarısızlık kaçınılmaz olur.
b) Aşağıdan Yukarıya Oluşturulmuş Veya İştirak Halinde Bütçeleme
Sistemi:
Emredici bütçeleme sistemine tam ters bütçeleme sistemi olan bu bütçeleme
anlayışında bütçe hedefleri, faaliyet hacim ve maaliyetleri en alttaki yöneticiden
başlayarak, her yöneticinin kendisi tarafından saptanır.Bu bilgiler üst kademelere
aktarılarak her kademede ahenkleştirilir ve böylece bütçe komitesine gelir.Son dengeleme
ve ahenkleştirmeyi bütçe komitesi yaparak yönetim kuruluna sunulabilecek belge
durumuna getirir.Bu tür bütçeleme uygulamasının da yararları ve sakıncaları vardır.
Yararlı Yönleri;
- Bütçe kanalıyla denetlenecek kişilerce hazırlandığı için kişileri inandırma ve
bağlama gücü üstündür.
- Gerçekçi olma ve uygulanma olasılığı daha fazladır.
Sakıncalı Yönleri;
- Kişiler bütçe konusuna hep kendi sorumluluk alanları açısından bakma
eğiliminde olurlar.Bu nedenle bölümler açısından optimal sonuçlar alınsa bile daha
yukarı kademeler açısından alt dereceli optimizasyon olayının gerçekleşme olasılığı
yüksektir.
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- Kişiler, hedefleri çok rahat ulaşabilecekleri düzeylerde tutma eğiliminde
olabilirler.Bu takdirde bütçeleme tam ters bir sonuçla verimi düşürücü bir araç durumuna
gelir.
c) Bütçelemede Orta Yol:
Uygulamada en çok benimsenen görüştür.Bu anlayışta izlenecek temel ilkeler
şöyledir:
- Bütçe kanalıyla denetlenecek olan bütün sorumlular bütçeleme çalışmalarına da
belirli düzenlemeler içinde katılmalıdır.
- Bütçeleme sırasında gerek asağıdan yukarıya, gerek yukarıdan aşağıya tam bir
bilgi akışı sağlanmalıdır.
- Bütçelerin denetim aracı niteliği yanında başarıya ulaşmada yardımcı araç olma
niteliği ön plana çıkarılmalıdır.
5. BÜTÇE ÇEŞİTLERİ
Bütçeler çeşitli bakımlardan gruplnadırılabilir. Aşağıda başlıcaları sunulan görüş
açılarından bütçe çeşitleri14:
A- Konuları açısından,
B- Sorunları ele alış biçimlerine göre,
C- Amaçlarına göre,
D- Teknik yapılarına göre,
E- Başlangıç rakamlarına göre,
F- Kapsamlarına göre... sıralanabilir.
A- Konuları Açısından Bütçeler
Bu bakımdan bütçeler iki ana grupta ele alınabilir:
1-Gider Bütçeleri
2-Gelir Bütçeleri
1 - Gider Bütçeleri :
Faaliyet sonuçlarının yalnızca üretilen mal (ve / veya hizmet) ile üretimin maliyeti
arasındaki ilişkiler açısından değerlendiği bütçelere bu adı vermekteyiz.
2 - Gelir Bütçeleri :
Faaliyet sonuçlarının maliyet-ürün ilişkisi yanında hasılat açısından da tahmin ve
değerlemesinin yapıldığı bütçelere gelir bütçesi adı verilir.Bu bütçede, ilgili bölümün
üretim, gider ve hasılat akışları bir bütün olarak bütçelenir.

14)

Alparslan Peker, A.g.e.,s.368.
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B- Sorunları Ele Alış Biçimine Göre Bütçeler :
Bu bakımdan bütçeler proje bütçeleri ve dönem bütçeleri olarak iki gruba ayrılır.
1 - Proje Bütçeleri
Bütçe hedefi olarak belirli bir projenin tamamlanması temel alınırsa ortaya çıkan
bütçeye proje bütçesi denir.Bu tür bütçede zaman, projenin gerçekleştirilmesi süresine
göre değişir.
2 - Dönem Bütçeleri
Belirli bir dönemi temel alan, bu dönem içinde tamamlansın,tamamlanmasın
bütün faaliyetleri ve sonuçlarını inceleyen bütçe türüne denir.
Dönem bütçelerinin; yıllık,altı aylık,üç aylık dönemler için yapılan çeşitlerine
rastlanır.Gereksinmeye göre aylık ve daha kısa süreler için de bütçeleme yapılır.

C- Amaçlarına Göre Bütçeler :
Bu bakımdan bütçeler :
1- Program bütçeleri
2- Faaliyet bütçeleri .... olarak iki ana gruna ayrılır.
1- Program Bütçeleri :
Reklam, genel yönetim vb. gibi hasıla/gider
ilişkisi doğrudan doğruya
saptanamayan, ancak belirli programların gerçekleştirilmesini ( çalışmalarının
tamamlanmasını), ulaşılacak sonuç olarak ele alan bütçe türleridir.
2- Faaliyet Bütçeleri :
Hasılat/gider ilişkilerinin doğrudan doğruya,kısa zamanda ve ölçülebilir düzeyde
saptanabildiği faaliyet türlerinin bütçelenmesiyle faaliyet bütçesi ortaya çıkar.
Faaliyet bütçeleri de düzenleniş biçimlerine göre iki ana parçadan oluşur.
I ) Sorumluluk bütçeleri,
II) Mamül hatları ve satış bileşimlerini programlama bütçeleri,
Birinci grup, yani sorumluluk bütçelerinde amaç, ele alınan dönem faaliyetlerini
başlangıçta saptanmış ölçülerle (bütçe rakamları) karşılaştırmak ve böylece en etkin ve
yeterli bir faaliyet yönetiminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetlemektir. Bu
uygulamada örgütte görev alan kişilerin faaliyetlerinin planlanmasının ve denetiminin
sağlanması ağırlık kazanır.
İkinci grup bütçeler ise üretim ve satış bileşimleri arasında optimal sonucu
verecek araştırmaları yapma amaçlıdır. Bunlarda bir ürün tümü ile değerlenir. Maliyeti ve
getireceği hasılat diğer seçeneklerle karşılaştırılır.
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D- Teknik Niteliklerine Göre Bütçe Çeşitleri:
Bütçeler teknik niteliklerine göre; statik, mukayeseli statik ve dinamik (esnek)
bütçeler olarak üç ana gruba ayrılır. Bu üç tür bütçenin, faaliyet denetimlerinde,farklı
koşullara göre birbirinden üstünlükler taşıdığı görülmektedir.
1- Statik Bütçeler:
Belirli bir kapasite kullanışını temel alır. Bu kapasite kullanışında, faaliyetleri
zaman ve hacim olarak planlar. Her biri için tek nihai hedef verir. Faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için gerekli giderlerin çok ayrıntılı biçimde incelenmesini, herbirinin
kapasite değişmeleri karşısındaki duyarlılık derecelerini inceden inceye değerlemeyi
gerekli kılmaz. Bu anlayışa göre bütçe yapılınca, eğer fiili durumda, bütçeye göre büyük
sapmalar söz konusu olursa, bütçeler yeniden ele alınır.
2- Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Statik Bütçeler:
Seçenekli hareket biçimlerinden, en çok gerçekleşmesi olasılığı olanlarına göre
daha önceden bütçe taslakları hazırlanması sistemi olarak bilinir. Bu bütçe anlayışına
seçenekli bütçeleme de denir. Bu durumda, temel bütçe, gerçekleşme olasılığı en çok
olan seçenek için hazırlanır.
3- Dinamik (Esnek) Bütçeler:
Bütçe rakamlarının, farklı fiili hacim ve kullanışlarına göre ayarlanabilecek
biçimde düzenlenebildiği bütçe tekniğine bu ad verilir. Bu bütçe anlayışı, kapasite
kullanış değişikliklerini hesaplara katmayı sağlamaktadır.
E- Başlangıç Rakamlarına Göre Bütçeler:
Bu bakımdan bütçeler iki ana grupta toplanabilir:
1- Klasik Bütçe:
Klasik bütçe anlayışında, temelde önceki yıllar bütçe rakamları ele alınır. Yeni yıl
beklentileri (iş hacmi, faaliyet türü ve politikalarda) dikkate alınarak düzeltmelerle bir tür
trend uzatması yapılır. Böylece geçmiş dönem bütçesi yeni yıl bütçesini etkilemiş olur.
2- Sıfır Tabanlı Bütçe:
Sıfır tabanlı bütçe anlayışında, eski ile bağlantı koparılarak yeni yılda
yüklenilecek fonksiyonlar dikkate alınır. Bu fonksiyonları asgari maliyetle
gerçekleştirmeyi hedef alan bir bütçeleme yapılır. Pratikte bu çalışma her düzeyde karar
paketleri oluşturularak yapılır.
F- Kapsamlarına Göre Bütçe Çeşitleri:
Bu bakımdan bütçeler; kısım bütçeleri ve genel bütçe olmak üzere iki gruba
ayrılır.
1- Kısım Bütçeleri:
Satış, üretim, tedarik, finansman bütçeleri gibi firmanın belirli faaliyet ve/veya
bölümlerini konu edinen bütçe çeşitleridir.
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2- Genel Bütçeler:
Genel bütçeler, firmanın bütününü ele alan bütçelerdir. Genel bütçelere çoğu
zaman ana bütçe de denmektedir. Kısım bütçeleri gerçekte genel bütçenin parçalarını
oluşturur. Bu sebepten dolayı, genel bütçeye ulaşmak için kısım bütçeleri arasında bir
uyumlaştırma gerekmektedir. Genel bütçe hazırlanırken genellikle şu sıra izlenir:
- Satış Bütçesi
- Üretim Bütçesi
- Tedarik Bütçesi
- Faaliyet Giderleri Bütçesi
- Yatırım Planları Uygulama Bütçesi
- Finansal Kaynaklar (Nakit) Bütçesi
- Proforma Gelir Tablosu
- Proforma Bilanço.

6. ANA BÜTÇENİN HAZIRLANMA SÜRECİ
Ana bütçenin hazırlanması için önce kısım bütçelerinin hazırlanması
gerekmektedir. Kısım bütçeleri hazırlanırken daha öncede belirtildiği gibi bir sıra izlenir.
Dolayısıyla, satış, üretim, faaliyet giderleri bütçeleri hazırlanmadan nakit bütçesi veya
proforma gelir tablosu ve bilanço hazırlanmaz. Ana bütçenin hazırlanma mantığı
aşağıdaki gibidir15:
1. Satış Bütçesi: Satış bütçesi ana bütçenin başlangıç noktasıdır. Bu bütçe
tecrübelere, genel iktisadi ve ticari durumların tahminine, pazar araştırmalarına ve
rekabet ortamına göre hazırlanır. Satış tahminlerinin doğru yapılması çok önemlidir.
Çünkü burada yapılacak bir hata diğer bütün bütçeleri etkileyecektir.
2. Üretim, Tedarik ve Faaliyet Giderleri Bütçelerinin Hazırlanması: Satışların
tahmini yapıldıktan sonra, tahmin edilen satışları yapabilmek için gerekli üretim miktarı
tespit edilir. Tespit sırasında stokların durumu dikkate alınır. Daha sonra üretimde
kullanılacak girdilerin bütçesi hazırlanır. Buna tedarik bütçesi de dahildir. Bunlara bağlı
olarak, işletmenin dönem boyunca yapacağı faaliyet giderlerinin bütçesi hazırlanır.
3. Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması: Proforma gelir tablosu, satış
tahminlerine, üretim maliyetlerine, satılan malların maliyetlerine ve faaliyet giderleri
bütçelerine dayanarak hazırlanır.
4. Nakit Bütçesinin Hazırlanması: Nakit bütçesi, dönem süresince yapılacak
nakit giriş ve çıkışlarının tahminine dayanır. Nakit bütçesi diğer bütçelerle oldukça
yakından ilgilidir. Bütçelenen nakit girişlerinin miktarı, satış tahminine, kredili satışların
miktar ve vadelerine, işletmenin tecrübelerine göre alacaklarının ne kadarının tahsil
edilebileceğine dayanmaktadır. Bütçelenen nakit çıkşlarının miktarı ise üretim
15)

Robert F.Meigs ve Walter B.Meigs,"Accounting", 9.baskı, Mc Graw Hill,New York, 1993,s.1155.
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maliyetlerine,faaliyet giderlerine, yatırım harcamalarına ve tabii satıcıların tanıdıkları
vadelerine dayanmaktadır. Ayrıca, borcun alınması ve geri ödenmesi, kar payı dağıtımı,
nakit sermaye artırımı gibi unsurlar da nakit bütçesini etkiler.
5. Proforma Bütçenin Hazırlanması: Proforma bilanço; varlıkların, borçların,
özkaynakların ve bunların yaratacağı nakit işlemlerinin belirlenmesinden sonra
hazırlanabilir. Ayrıca, proforma bütçe, yatırım harcamalarından ve tahmini kar
rakamından da etkilenir.
SONUÇ
İşletmelerde bütçeleme, yönetim açısından çok önemli bir araçtır. İşletmelerin faaliyet
konusu ve sektörüne göre bütçenin hazırlanma şekli ufak farklılıklar gösterse bile ana
hatlarıyla bütçe yukarıda belirtilen felsefeler ve tekniklerden birine göre hazırlanır. Tabii
Türkiye'de bütçe hazırlamanın oldukça güç olduğunu da kabul etmek gerekir. Zira, bütçe
yapılırken çeşitli tahminler yapmak gerekir. Yapılan tahminlerin içerisinde enflasyon
oranı, döviz kuru ve faiz oranları da vardır. Ancak, ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü
ekonomik ortam nedeni ile bu tahminleri yapmak çok zordur. Fakat, ne olursa olsun
işletmeler gene de bütçe yapmak zorundadır. Tabii, bu bütçelerin de sık sık gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Dövizli işlemlerin ağırlıklı olduğu işletmelerde, döviz cinsinden bütçeler de
yapılabilmektedir. Bu da alternatif bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU
Niğde Üniversitesi
Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

ÖZET
Türkiye 1990’lı yıllardan beri büyük ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümüne
yönelik bugüne kadar uygulanan istikrar programlarından kısmî başarılar sağlandı ise de,
Türkiye’nin ekonomik sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler bulunamadı.
Türkiye Şubat 2001 krizinden önce, IMF tarafından 11.5 milyar dolarlık bir ekonomik yardım ile
finanse edilen bir programın ikinci yılında idi. Elli günlük bir hazırlık döneminden sonra yeni
ekonomik program açıklandı.
Bu çalışmanın amacı 14 Nisan 2001 tarihinde açıklanan Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programı’nı ana hatlarıyla tartışmak ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır.
1.1.Türkiye’nin Ekonomik ve Finansal Sorunları
Türk ekonomisinin 1970’li yıllardan beri hızlı nüfus artışı, giderek artan işsizlik, yatırım ve
üretimdeki yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan bütçe açıkları nedeniyle kamu kesimi borçlanma
gereğini hızla büyütmesi, bütçe açıklarının yüksek maliyetli ve kısa vadelerle borçlanmayla
kapatılma yoluna gidilmesi, KİT’lerin finansman yükü, siyasi istikrarsızlık ve siyasi kayırma ve
müdahaleler sonucu tüm makro ekonomik dengeleri bozulmuştur. Ekonomideki bu
olumsuzluklardan dolayı her geçen yıl kamu finansman dengesi daha da bozulmuştur.
Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini sürdürebilmesi için asli gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin
kamu harcamalarını karşılama oranı her geçen yıl azalmıştır. Bugün gelinen noktada yüksek
maliyetli borçlanmalar nedeniyle devletin iç ve dış borç finansman giderleri Türk ekonomisinin
altından kalkamayacağı bir seviyeye ulaşmıştır. Bugün toplanan her 100 TL’lık verginin 95 TL’sı
faiz giderlerine gitmektedir. Son yıllarda iç borçlanmanın reel faizi ortalama yüzde 30 dolayında
gerçekleşmiştir. Bu kadar yüksek bir reel faiz yüküne hiçbir ekonominin uzun süre dayanması
mümkün değildir.
Devletin borçlanma ihtiyacının yüksek faizli borç senetleri yoluyla karşılanması yoluna gidilmesi
özellikle özel bankaların topladıkları mevduatların bu senetlere yönelmesine neden olmuştur.
Dolayısıyla da asli işlevleri reel sektöre kredi vererek ekonomik kalkınma ve büyümeye katkı
sağlamak olan bankalar bu asli işlevlerinden uzaklaşarak devletin finansman açıklarını kapatan
kurumlara dönüşmüşlerdir. Öte yandan kamu bankalarına yapılan siyasi müdahaleler sonucu bu
bankalar bir yandan verimlilik ve rasyonellikten uzaklaşırken, diğer yandan da gayri safi milli
hasılanın %20’lerine ulaşan bir görev zararlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. KİT’lerin siyasi
müdahaleler sonucu verimlilikten hızla uzaklaşması sonucu KİT zararları da büyük boyutlara
ulaşmıştır.
Değişen ekonomik, sosyal ve teknolojik şartların bir sonucu olarak kamu yönetiminde verimli, etkili
ve hızlı hizmet anlayışının sağlanması arayışlarının bir sonucu olarak özelleştirme işlemleri

dünyanın gündemine gelmiştir.Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarıyla Batı ülkelerindekiyle eş
zamanlı olarak özelleştirme çalışmaları başlatılmıştır. Özelleştirme politikalarıyla serbest piyasa
ekonomisine işlerlik kazandırmak, ekonomide verimlilik ve etkinlik düzeyini artırmak, sermayeyi
geniş tabana yaymak başta gelen hedefler olmuştur. Ancak bu konuda gerekli alt yapı
oluşturulamadığı ve siyasi kararlılık gösterilemediği için başarılı olunamamıştır.
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların aşılması amacıyla çeşitli defalar istikrar
programları uygulamaya konmuştur. Bu programlarla kalıcı olmayan kısmî başarılar sağlanmış
ancak köklü siyasal ve ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek mümkün olmamıştır.
1999 yılında ağır ekonomik bir yıl geçiren ve yüzde 6.1 küçülen Türkiye bilindiği üzere IMF
yönetim ve denetimli Enflasyonu Düşürme Programını 2000 yılından itibaren uygulamaya başladı.
Bu programın temel amacı üç yıllık bir dönemde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, reel
faizleri aşağı çekerek kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktı.
Program kur ve ücretlerin kontrol altına alınması temeline oturtulmuştu. Buna ekonomi dilinde kur
ve ücret çıpası denir(ERTUNA, 2001:11).
2000 yılında uygulamaya konan programın en önemli eksiği, döviz kurları ve ücretleri kontrol
altında tutarak tek hedefin enflasyonu düşürmeye odaklanmasıydı. Program enflasyonun
kontrolünde arzın artmasına değil, talebin kısılmasına öncelik veren bir programdı(ERTUNA,
2001:12)
2000 yılı programında her ne kadar hedefler tam olarak tutturulamadıysa da 14 yıl aradan sonra
enflasyonun yüzde 40’ların altına inmesi, faiz oranlarının çok çarpıcı bir şekilde düşmesi her şeye
rağmen bir iyimserlik yaratmış idi. Ancak döviz kurlarındaki artışın enflasyonun çok altında
kalması TL’nın aşırı değer kazanmasına bu durum ise ihracatın ithalatı karşılama oranının bir
önceki yıla göre daha da azalmasına neden oldu. 2000 yılında ihracat gelirlerinde 1999 yılına göre
önemli bir artış olmazken ithalatta büyük bir artış yaşanması, dış ticaret açığının büyümesine yol
açtı. Dış ticaret açığının büyümesinin sonucu, mali piyasalarda likidite sıkışıklığı yaşandı ve bunun
ilk önemli olumsuz tepkisi Kasım 2000’de ortaya çıktı.
Kasım 2000’de likidite sıkışıklığının neden olduğu krizle mali piyasalarda önemli tahribatlar ortaya
çıktı ve programa olan güven büyük ölçüde sarsıldı. Kasım 2000 krizinin yarattığı belirsizlik
IMF’nin ilave dış kaynak taahhüdü ile giderilmeye çalışılırken Şubat 2001’deki siyasi gerilimin
yaşanması derin bir ekonomik krize neden oldu. 2000 yılı programı enflasyon, faizler ve kurlar
arasında dengeyi kuramadığından, Kasım 2000’de büyük güven kaybına uğradı ve Şubat 2001
kriziyle uygulanabilirliğini kaybetti. Bunun üzerine dövizin dalgalanmaya bırakılmasıyla döviz
fiyatlarında %90’lara varan artışlar yaşandı. Devletin iç borçlanma maliyeti bileşik faizlerde
%193’lere kadar yükseldi. Dövizin dalgalanmaya bırakılmasıyla Mart 2001 enflasyonu yüzde 10
seviyesinde gerçekleşti.
Yeni programın hazırlık çalışmaları 50 güne yakın bir süre devam etti. Bu süre içerisinde
ekonomide belirsizlik ve güvensizliğin hakim olması başta esnaflar olmak üzere çeşitli sivil toplum
örgütlerinin gösteri ve tepkilerine neden oldu.
Belirsizlik ve tepkilerin içerisinde Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 14.04.2001
tarihinde açıklandı.
1.2.Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının Temel Hedefleri
Yeni program 75 maddeden oluşmuş olup, ana hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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Bu programın bundan önceki programlardan en önemli farkı, çok köklü mali, ekonomik ve yasal
değişim ve dönüşümleri hedeflemesidir. Bir başka deyişle, bu program bir değişim ve yeniden
yapılanmayı öngörmektedir. Bu programla Türkiye’nin ekonomik ve siyasal sisteminde köklü
değişim ve dönüşmeler ile siyasetin kontrol ettiği ekonomik kaynakların oldukça sınırlandırılması
amaçlanmıştır.
Programda 1990 yılından itibaren kamu kesimi toplam borç stokunun GSMH’ya oranına,
Türkiye’nin bir borç-faiz kısır döngüsüne ve yüksek reel faizlerin kamu kesiminin borçlanma
ihtiyacını daha da artırdığına dikkat çekilmiştir.
-Son on yıllık dönemde kamu açıklarındaki artışa bütçe dışı fonlar, mahalli idarelerin
kontrol dışı harcamalarındaki artış, kamu sektöründe aşırı istihdam politikası ve
verimlilikle uyumlu olmayan maaş ve ücret artışları, kamu yatırım projelerindeki aşırı
artış, yüksek maliyet ve verimsizlik, sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının büyümesi,
gerçek ihtiyacı karşılamayan tarımsal desteklemeler, ekonomide etkinliğe ters düşen
müdahalelerle yönlendirilen, yüksek maliyetle ve verimsiz olarak çalışan büyük bir KİT
sisteminin varlığının neden olduğu belirtilmiştir.
-Kamu gelirlerinde temel sorun ise, vergi oranlarının yüksek olmasına rağmen vergi
tabanının dar olması nedeniyle, toplam vergi tahsilatının yetersiz kalması ve vergi
yükünün adaletsiz bir biçimde dağılması vurgulanmıştır.
-Kamu bankalarına uzun yıllardır devam eden ve ekonomik etkinliğe ters düşen
müdahaleler, kamu bankalarının iyi yönetilememesi ve asli fonksiyonları dışında bu
bankalara görev verilmesi bir yandan bu bankaların mali bünyelerinin bozulmasına ve
görev zararlarının artmasına yol açarken, diğer yandan da mali sektörde istikrarsızlık
unsuru olmalarına neden olmuştur. Ayrıca son yıllarda yüksek reel faizlere bağlı olarak
kamu kesimi borçlanma ihtiyacındaki artış özel bankaların reel ekonomiye kaynak
sağlamaktan uzaklaşarak kamu açıklarını finanse etmeye yönelmelerine yol açtığı
belirtilmiştir.
-Programda 2000 Yılı Enflasyonla Mücadele Programı ve Gelişmelerine geniş bir şekilde
yer verilmiştir. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin bankacılık sektörünün içinde
bulunduğu sorunları daha da ağırlaştırdığı ve bankacılık sektörünün Kasım 2000 krizi
sonrasında faiz riski Şubat 2001 krizi sonrasında ise hem faiz hem de kur riski sonucu
önemli kayıplarla karşı karşıya kaldığı belirtilmiştir.
-Yaşanan krizler, faizlerde ve enflasyonda artış, döviz kurlarındaki dalgalanmayla birlikte
tüm ekonomide bir belirsizlik ortamına yol açmıştır. Bu durum, reel sektörü de olumsuz
etkilemiştir. Mali sektörde yaşanan sıkıntılar reel kesime yönelik yeni kredi imkânını
ortadan kaldırırken, reel kesimin kredi geri ödemelerinde de önemli sorunlara yol
açmaktadır.
-Yeni programın temel amacı, kur rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven
bunalımı ve istikrarsızlığı süratle ortadan kaldırmak ve kamu yönetiminin ve ekonominin
yeniden yapılandırılmasına yönelik alt yapıyı oluşturmak olarak belirtilmiştir.
Programda şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması, rasyonel olmayan müdahalelerin
ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele, mali sektörün yeniden yapılandırılması,
kamu finansmanının güçlendirilmesi, ekonomide rekabetin ve etkinliğin artırılması
öngörülmektedir. Ayrıca ekonomide sürdürülebilir bir gelişme ortamını sağlayarak
kaynak kullanma sürecindeki verimliliği artırmak, dışa açık bir yaklaşımla piyasa
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koşullarında rekabet gücümüzü geliştirmek ve böylece ekonomik büyümeyi, yatırım ve
istihdamı artırarak halkımızın geleceğe umutla bakmasını ve refah düzeyini kalıcı bir
biçimde yükseltmek nihai hedef olarak öngörülmüştür.
-Bu programla borçlanma, kamulaştırma, tütün, kamu ihalesi, şeker, doğalgaz, Telekomun
özelleştirilmesi, sivil havacılık, iş güvencesi, ekonomik ve sosyal konsey yasalarının
çıkartılması öngörülerek ekonomide etkinlik ve verimliliği artırma hedeflenmektedir.
-Programla Türkiye’nin enflasyon sorununun kalıcı bir biçimde çözülmesi, kamu
finansman dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve istikrarlı bir büyüme
ortamına girerek ekonomide yapısal değişimi gerçekleştirmek hedefler arasındadır.
-Programla yapısal reformların uygulamaya geçirilmesi ile ekonomide etkinlik artırılarak,
devletin işleyişinin köklü bir şekilde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
-Güçlü ekonomiyi, güven içinde çalışan bir özel sektörün, etkin bir devlet ve geniş bir
toplumsal dayanışmanın yaratacağı belirtilmiştir.
1.3.Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Değerlendirme
Kamuoyunun merakla beklediği Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı başta muhalefet
partileri, kimi sivil toplum örgütleri, kimi akademik çevreler ve kamuoyunun bir kısmında yeterli
destek görmez iken, başta hükümeti oluşturan siyasi parti liderleri, kimi akademik ve basın çevreleri
ve kamuoyunun bir kısmından da destek görmeye başladı. Bu programa en büyük desteğin
hükümetten gelmesi gerekiyor. Ancak hükümetten henüz yeterli destek geldiği izlenimi kamuoyuna
yeterince verilememiştir.
Başta ABD olmak üzere, IMF ve Dünya Bankası’ndan programa olumlu sinyaller geldi. Bu
programa piyasaların ilk tepkisi olumlu oldu. Programın açıklanmasını izleyen Pazartesi günü döviz
kurlarında bariz bir düşüş, borsada ise bariz bir yükseliş yaşandı. Hiç kuşkusuz programın dış
finansman boyutu ortaya çıkınca piyasaların tepkilerinin daha gerçekçi bir zemine oturacağı tahmin
edilmektedir.
Bu programın başarısı toplumsal ve özellikle de siyasal destek ve kararlılığa bağlı görülmektedir.
Önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaların istikrar ve güven kazanması halinde bu programa olan
desteğin artabileceği tahmin edilmektedir. Türkiye’nin zor bir süreç yaşadığı kamuoyunca
bilinmektedir. Türkiye’de yaşanan krizle beraber, risklerle fırsatlar bir kavşakta kesişmektedir.
Toplumsal ve siyasal destekle Türkiye içinde bulunduğu bu zor süreci lehine çevirerek orta ve uzun
vadede istikrarı ve kalıcı bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilir.
Yıllardan beri uygulanan ancak yeterli toplumsal ve siyasal destek görmeyen programlar maalesef
başarıya ulaştırılamamıştır. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin sorunlarını, yapması gereken
ekonomik ve diğer yapısal reformları artık ertelemeye tahammülü kalmamıştır. Uzun yılların
birikimi olan ağır ekonomik ve sosyal sorunlar ancak halkın desteği ve rasyonel siyasal ve
ekonomik politikalarla çözülebilir. Türkiye bu mücadeleden mutlaka başarıyla çıkmak zorundadır.
Bu programın bundan önce uygulanan programlardan çok belirgin farklılıkları bulunmaktadır: Bu
programda popülist politikalara yer verilmediği açık bir şekilde görülmektedir. Program
Türkiye’nin ekonomik ve siyasal yaşamında orta ve uzun vadede çok köklü değişim ve dönüşümleri
hedeflemektedir. Bu bir değişim programıdır. Programın başarıya ulaşabilmesi için ekonomik
reformların siyasal reformlarla desteklenmesine ihtiyaç vardır. Bir zihniyet değişikliğini sağlayacak
açılımlara gitmek kaçınılmaz olmuştur. Bugün küreselleşmenin ekonomik boyutu kadar sosyal
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boyutu da ön plana çıkmıştır. Küreselleşmenin dışında kalındığında yabancı sermaye gelmiyor,
yatırım, üretim, ihracat, istihdam, siyasal ve sosyal sorunların çözülmesi mümkün olmuyor. Bu
program Türkiye’de sağlıklı bir serbest piyasa ekonomisine geçişin önündeki engellerin ortadan
kaldırılmasını ve devletin ekonomiden çekilerek sosyal destek ve yasal denetleme görevini
yapmasını amaçlamaktadır. Devletin ekonomiden çekilmesiyle, etkili, hızlı ve verimli bir kamu
yönetimiyle devletin asli görevleri olan eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerini daha etkin bir
şekilde yerine getirebilmesi mümkün olabilecektir.
Türkiye’nin en temel sorunu üreterek paylaşma geleneğinin yeterince gelişmemiş olmasıdır.
Programla Türkiye’nin yıllık ortalama %6-7 arasında büyümesi amaçlanıyor. Yıllardan beri
üretimden uzak, sadece parasal politikalarla Türkiye’nin sorunlarını çözmesi mümkün olmamıştır.
Genç bir nüfusa sahip olan, nüfusu hızla artan ve her yıl yaklaşık bir milyon kişiye istihdam
yaratması gereken Türkiye bu sorunu ancak yatırım ve üretim gücünü artırarak çözebilir.
Türkiye coğrafi konumunun da sağladığı avantajlarıyla ve büyük ekonomik potansiyeli olan bir
ülkedir. Ancak Türkiye bu potansiyelini yeterince değerlendirememiştir.
Programda kamu harcamalarında önemli tasarruflar yapılması öngörülmektedir. Kamudaki gereksiz
harcamaların azaltılması yerinde bir karardır. Ancak Türkiye’nin orta ve uzun vadeli kalkınma ve
gelişmesi bakımından büyük önem taşıyan eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamalarında azaltma
yoluna gidilmemesinde yarar görülmektedir. Esasen Türkiye’de gelişmiş ülkelerle
karşılaştırıldığında faiz dışı harcamalar dışında gayri safi milli hasılaya göre harcamalar çok düşük
düzeydedir. Ancak Türkiye’nin kaynak sorunu özellikle sağlık ve eğitim gibi hayati önem taşıyan
sektörlerdeki harcamalarını da sınırlamaktadır.
Bu programla başta tarım sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli yasal düzenlemelere
gidilmektedir. Özellikle Şeker Yasası milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren bir konudur. Yapılan yasal
düzenlemelerde tarım kesimi ve diğer kesimleri mağdur etmeyecek ve onların yapısal değişimlere
uyumunu kolaylaştıracak düzenlemelere özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’nin
ekonomik kalkınma ve gelişmesi bakımından büyük bir potansiyel olan KOBİ’lerin yatırım, üretim,
istihdam ve ihracat güçlerinin artırılmasını sağlayacak kredi desteklemelerine ihtiyaç vardır.
Bu programda toplumun hiçbir kesimine dar menfaatler vaadedilmemektedir. Türk insanının hayatı
pahalılaşmıştır, yaşamı daha da zorlaşmıştır. Ancak yeni programla birlikte umutların da arttığı
gözlenmektedir. Türkiye’nin yaşadığı bu süreçte ne çok karamsarlığa ne de çok iyimserliğe
kapılmamak gerekir. Toplumun tüm kesiminin ortaya çıkacak maliyeti adil bir şekilde ve güçleri
oranında paylaşmaları sağlanmalıdır.
Bu programın dış finansman boyutu henüz netleşmiş olmamakla birlikte 12-15 milyar dolar bir dış
yardımın geleceği tahmin edilmektedir. Aslında bu tutar Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ve gayri
safi milli hasılası gözönüne alındığında çok büyük bir kaynak değildir. Türkiye iç dinamiklerini ve
kaynaklarını harekete geçirerek yatırım, üretim, ihracat imkânlarını ve vergi gelirlerini artırarak
ekonomik sorunlarına kalıcı çözümler bulabilir.
Programda vergi tabanının genişletilmesi ve vergi kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi amacıyla
denetimlerin artırılacağı belirtilmektedir. Türkiye’de uzun yıllardan beri yaşanan ekonomik sorunlar
kimi mükelleflerin vergi verebilmesi imkânını ortadan kaldırır iken, kimi mükelleflerin de büyük
boyutlarda vergi kaçırdıkları bir ortam yaratmıştır.
Kamuoyunda yapılan tartışmalarda Türkiye’de kimi mükelleflerin kayıtdışı çalıştıkları, kimi
mükelleflerin de aslında kayıt ve denetim altında olmakla birlikte vergi kaçırdıkları konusunda
büyük bir görüş birliği vardır. Kayıtdışı ekonominin siyasî, hukukî, sosyal, ekonomik, idarî birçok
nedenleri vardır. Etkin ve yoğun bir denetim vergi kayıp ve kaçağını önlemede önemli bir faktördür.
5

Ancak tek başına yeterli değildir. Vergi kayıp ve kaçağını önlemede başarı ancak ekonomik, politik,
hukukî ve sosyal politikaların eş zamanlı olarak uygulanmasıyla ve ekonomideki sorunların kalıcı
ve köklü çözülmesiyle mümkün olacaktır. Bu bağlamda bu programda öngörülen hedeflere
ulaşmasıyla vergi kayıp ve kaçağını azaltmada önemli başarılar sağlanacağı düşünülmektedir.
Borçlanma yasasıyla birlikte, devletin borçlanma ve borç yönetiminin saydam kurallara bağlanarak
disiplin altına alınması büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin bugün geldiği durumda yanlış ve
yüksek maliyetli borçlanma politikalarının büyük bir payı vardır. Türkiye iç ve dış borç açmazına
girmiştir. Bu durum devletin finansman giderlerini bütçenin taşıyamayacağı bir boyuta getirmiştir.
Borç yönetiminin bir elden ve rasyonel politikalarla yapılarak devletin borçlarının makul bir düzeye
çekilmesi kamu finansman dengelerinin kurulmasına katkı sağlayacaktır.
Son krizle birlikte Merkez Bankası ciddi bir kredibilite kaybına uğramıştır. Esasen Merkez
Bankası’nın başta gelen görevi, kendi yetki sorumlulukları içinde ödeme sistemlerini sağlamak,
para politikalarını yürütmek, fiyat istikrarını sağlamaktır. Ancak Merkez Bankası siyasilerin de
yönlendirmesiyle rezerv kaybetmemek ve yeni program uygulamasına daha güçlü bir başlangıç
yapabilmek için piyasalara gerekli müdahaleyi zamanında yapamadı.Asli görevi fiyat istikrarını
sağlamak olan Merkez Bankası’nın, gerekli müdahaleyi zamanında yapmamasının Türkiye’ye
maliyeti ağır olmuştur. Bu bağlamda Merkez Bankası’nın daha özerk bir yapıya kavuşturulması
yönündeki düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.
Şubat 2001 kriziyle birlikte dövizin dalgalanmaya bırakılması neticesinde faiz ve kur risklerinde
büyük artışlar yaşanması ciddi sorunlara neden olmaktadır. Mali sisteminin yaklaşık yüzde 50’sinin
döviz olduğu bir ortamda Türkiye’deki yatırımcının döviz kuru hakkında bilgi sahibi olması
piyasaların işleyişinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Dalgalı bir kur sisteminde döviz
kurlarına hükümetin doğrudan bir müdahale etmemesi doğru bir yaklaşım ise de Türkiye’nin
bugünkü ekonomik konjöktüründe yatırımcı açısından dövizin tahmin edilebilir olması büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle Merkez Bankası izleyeceği politikalarla en azından kurların yatırımcı
açısından tahmin edilebilir olmasını sağlamalıdır. Böylece herkesin kendine göre bir hesap
yapmasına, önlerini görmelerine ve piyasanın işlerlik kazanmasına zemin oluşturulabilir.
SONUÇ
Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı dinamik bir program olarak yapısal reformlar için
bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Günü kurtarmaya yönelik politikalarla Türkiye’nin sorunlarını
biraz daha artan maliyetlerle ertelemekten başka bir şey elde edilemeyeceği geçmiş deneyimlerden
anlaşılmıştır.
Bu programda popülist politikaların terk edilmesi, ekonominin yeniden yapılandırılarak etkinlik ve
rekabetin artırılması, devletin şeffaflaşması, kamu harcamalarının ve borç yönetiminin disipline
edilmesi, orta ve uzun vadede büyümenin ve makro ekonomik dengelerin sağlıklı bir yapıya
kavuşturulması ve Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve sosyal yapısında gerekli ve köklü değişimler
amaçlanmaktadır. Bu programla Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne sunduğu Ulusal Program arasında
ekonomik hedefler bakımından büyük benzerlikler görülmektedir. Avrupa Birliği ve uygar
dünyayla bütünleşmek isteyen Türkiye, içe kapanık, rekabet, etkinlik ve saydamlığın yeterince
olmadığı ve rasyonel olmayan politikalarla küreselleşen dünyanın gereklerini yerine
getiremeyecektir. Bu nedenle bu programın başarıya ulaşması konusunda büyük gayret ve
özverilerin gösterilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu programın başarıya ulaşmasının toplumsal ve
siyasî istikrar ve kararlılığa bağlı olduğu konusunda büyük bir görüş birliği ortaya çıkmıştır.
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ÖDEMELER DENGESİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Cem SAATCİOĞLU
İ.Ü. İktisat Fakültesi
İktisat Bölümü

GİRİŞ
Uluslararası İktisat Teorisi literatüründe ve uygulamada uzun yıllardır incelenen
ödemeler dengesi sorunu ülkelerin izlemek zorunda oldukları iktisat politikaları açısından
üzerinde önemle durulan bir konudur. Ülkelerin uluslararası ekonomik ve mali alandaki
itibarının bir değerlendirmesi olarak ele alınan ödemeler dengesi bugün gelişmekte olan
ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin dış ülkelerle olan ilişkilerinde önemli bir ekonomik
bir göstergesidir. Ayrıca Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar kredi için başvuran ülkelerin
ödemeler dengesi yapısı üzerinde de titizlikle durmaktadırlar.
Çalışmanın birinci bölümünde ödemeler dengesinin tanımı, kapsamı, temel hesap
grupları ve dengesizlik sorunu ele alınırken ikinci bölümde ise Türkiye’nin Ödemeler
Dengesi yapısına yer verilmiştir. Ülkelerin dış dengeyi sağlamada üzerinde hassasiyetle
durdukları ödemeler dengesi sorunuyla ilgili bu çalışmanın sonuç kısmında da konunun bir
değerlendirmesi yapılmıştır.
I.ÖDEMELER DENGESİ’NİN TANIMI,
GRUPLARI VE DENGESİZLİK SORUNU

KAPSAMI,

TEMEL

HESAP

A. ÖDEMELER DENGESİNİN TANIMI
“Bir ülkedeki yerleşik kişilerin belirli bir dönem içersinde yabancı ülkedeki yerleşik
kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik bir kayıt” (1)
şeklinde tanımlanabilir. Ödemeler Dengesi IMF’nin tanımına göre ise “Belli bir süre içinde
ülkenin yerlileri ile yabancıları arasında meydana gelen ekonomik akımlara bağlı değerlerin,
transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişiklerin, sistematik ve muhasebe
kayıtlarına uygun tespit edildiği istatistiki bir belgedir”(2).
Ödemeler dengesinin amacı, ulusal gelir muhasebe sistemi içersinde bir ülkenin diğer
ülkelerle yaptığı ekonomik işlemlerin bir özetini sunmaktır. Yani ödemeler dengesi aynı
zamanda ülkenin ekonomik durum değerlendirmesinin yapılabileceği kar-zarar tablosu
gibidir. Bir ülkenin dış alemle yaptığı her türlü ekonomik işlemler ödemeler dengesine çift
kayıtla muhasebeleştirilir. Kısaca ödemeler dengesine işlemler 2 temel grupta kaydedilir.
Bunlar Otonom ve Denkleştirici nitelik taşır. Otonom kalemler amaç olarak ödemeler
dengesini denkleştirme amacı taşımayan ve ekonominin yerlileri ile yabancıları arasında
oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin biraraya getirildiği kalemdir. Denkleştirici
kalemler ise bir ülkenin ödemeler dengesini, diğer ülkelerin ödemeler dengelerine karşı açık
veya fazla verdiren diğer bütün kalemler toplamıdır (3).
Ödemeler dengesi muhasebe anlamındaki bilanço kavramından farklıdır. Çünkü
ödemeler dengesi muhasebe anlamında daima denk olmasına rağmen , gerçekte ise söz
konusu bu eşitlik ödemeler dengesinin ekonomik anlamda her zaman dengede olduğu
anlamına gelmez. Kısaca ödemeler dengesi ülkenin belli bir andaki borç ve alacaklarını değil ,

ülkenin bir yıl içersinde diğer ülkelerle yapmış olduğu işlemlerin ne yönde değiştiğini
gösterir.
B. ÖDEMELER DENGESİNİN TEMEL HESAP GRUPLARI
Ödemeler dengesinin temel hesap grupları dört başlık altında incelenebilir. Bunlar
sırasıyla ; Cari İşlemler Hesabı, Sermaye Hesabı, Resmi Rezervler Hesabı ve İstatistiki
Farklar (net Hata ve Noksan) Hesabı kalemleridir.
Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetlerinin kaydedildiği Cari İşlemler Hesabı
ödemeler dengesinin en büyük ve önemli kısmını oluşturmakla birlikte mal ticareti,hizmet
ticareti ve tek yanlı transferler (karşılıksız transferler) olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadır.
Mal ithalatı ve ihracatı ile ilgili işlemler mal ticareti hesabına girerken ; dış turizm hareketleri,
yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri, işçi dövizleri ve diğer görünmeyen
hizmetler (uluslararası ulaştırma hizmetleri, navlun, sigorta ücretleri, vs.) ise hizmet ticareti
hesabına girmektedir. Ayrıca özel bağış ve hediyeler ile hükümet transferleri de tek yanlı
transferler içinde yer almaktadır. Diğer taraftan Cari İşlemler Hesabının bu üç alt hesabının
alacaklı ve borçlu kısımları arasındaki fark Cari İşlemler Dengesini oluştururken, her iki
tarafın toplamının eşit olması halinde de denge durumu söz konudur (4).
Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerde yaptıkları fiziki yatırımlarla, yabancı
tahvil, hisse senedi alım satımı gibi sınırların ötesine yatırılan mali kaynaklardan oluşan
Sermaye Hesabı ülkeye giren ve ülkeden çıkan özel ve resmi kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen sermaye hareketlerini kapsamaktadır. Ödemeler dengesi açısından ülkeye
yurtdışından sermaye girişi bir alacak işlemi, ülkeden sermaye çıkışı da bir borç işlemidir.
Ayrıca sermaye hesabını işlemlerin vadelerine göre Kısa ve Uzun Vadeli Sermaye İşlemleri
ya da işlemi yapanın kişiliğine göre Özel ve Resmi Sermaye şeklinde ayırmak mümkündür.
Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri; vadesi bir yıldan az olan bankadaki mevduatları , tahvil ve
mevduat sertifikalarından oluşan özel ve resmi nitelikteki uluslararası sermaye akımlarını
kapsarken, vadesi bir yıldan daha uzun olan hisse senedi ve tahvil alımı gibi uluslararası
portfolyo yatırımları ile dolaysız sermaye yatırımları ise uzun vadeli sermaye hareketleri
içinde yer almaktadır (5).
Gerektiğinde kullanılmak üzere Merkez Bankası tarafından saklanan uluslararası
ödeme araçları ise Resmi Rezervler Hesabını oluşturur. Bu araçları Merkez Bankası döviz
piyasasına müdahale amacıyla kullanmaktadır. Ayrıca Resmi Rezervler Hesabı ülkenin resmi
kurumları (özellikle merkez bankaları) arasındaki mali nitelikteki portföy hareketlerini
kapsamaktadır. Bu portföyler ise Resmi Rezerv arzları ve yabancı resmi kurumların mali
sorumlulukları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Altın Rezervleri, Konvertibl Dövizler, Özel
Çekme Hesapları (SDR) ve IMF Normal Çekme Hakları, Resmi Rezerv arzları içinde yer
almaktadır. Ödemeler dengesinde ekonomik anlamda bir açık veya fazlalık doğuran işlemler
cari işlemler ve sermaye hesabına giren kalemdir ki bunlara “otonom” ya da “dengesizlik
doğuran” işlemler denmektedir. Resmi rezervler hesabı otonom işlemlerin doğurduğu
dengesizlikler nedeniyle döviz piyasasına yapılan müdahaleler sonucunda Merkez Bankasının
dış rezervlerdeki değişmeleri göstermektedir. Cari İşlemler ve Sermaye İşlemleri otonom
işlemler olmakla birlikte bunları “çizgi üstü” işlemler de denmektedir. Cari İşlemler ve
Sermaye Hesabı İşlemlerinin toplamı alacaklı ve borçlu kısımlarının ertelenmemesi nedeniyle
Merkez Bankası’nın döviz piyasalarına müdahaleleri sonucunda, resmi rezervlerde meydana
gelen değişmeleri gösteren Resmi Rezervler Hesabı da denkleştirici bir işlem olup “çizgi altı”
işlemi de denmektedir (6).
İstatistiki Farklar (net hata ve noksan) kalemi ödemeler dengesi istatistiklerini
muhasebe kayıtları anlamında denkleştirmek amacıyla kullanılan bir kayıttır. Ödemeler
dengesinin otonom veya çizgi üstü işlemlerinin net bakiyesi ile denkleştirici ya da çizgi altı

işlemlerinin ters yönlü bakiyesi birbirine eşit olmalıdır. Bununla birlikte uygulamada
genellikle cari işlemlerle sermaye işlemlerinin kaydedilişindeki hata , eksiklik, gecikme ve
unutma gibi nedenlerden dolayı bu eşitlik kendiliğinden sağlanamamaktadır. Cari İşlemlerle
Sermaye Hesabı İşlemlerini otonom , Resmi Rezervler Hesabını ise denkleştirici olarak kabul
edersek, belirtilen bu sebepler nedeniyle ilk iki hesabın net bakiyesi Resmi Rezervler
dengesindeki değişmeye tam olarak uymaz ve arada bir farklılık gösterir(7). İşte istatistiki
farklar kalemi bu durumları denkleştirmek yani ödemeler dengesinde muhasebe anlamında
eşitliği sağlamak için kullanılmaktadır.
TABLO 1
ÖDEMELER DENGESİNİN YAPISI
İşlem Grupları
I. CARİ İŞLEMLER HESABI
A. Mal İhracat ve İthalatı
DIŞ TİCARET DENGESİ
B. Hizmet İhracatı ve İthalatı
C. Tek-Yanlı Transferler
1. Özel bağış ve Hediyeler
2. Hükümet Transferleri
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
II. SERMAYE HAREKETLERİ HESABI
A. Uzun-Süreli Sermaye
1.Dolaysız Özel Sermaye Yatırımları
2. Özel Portfolyo Yatırımları
3. Resmi Sermaye İşlemleri
B. Kısa Süreli Sermaye (Denkleştirici Olmayan)
SERMAYE HAREKETLERİ DENGESİ
III. RESMİ REZERVLER HESABI
1. Kısa-Süreli Resmi Sermaye
2. Döviz
3. Parasal Altın
4. SDR ve IMF Rezerv Pozisyonu
RESMİ REZERVLER DENGESİ
IV. İSTATİSTİK FARKLAR (Net Hata ve Noksan)
ÇİZGİ ÜSTÜ İŞLEMLERİ

Alacak

Borç

(+)

(-)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(+)
(+)
(+)
(+)

(-)
(-)
(-)
(-)

KAYNAK: Halil Seyidoğlu , Uluslararası İktisat , s.392.
C. ÖDEMELER DENGESİNDE DENGESİZLİK SORUNU
Ödemeler dengesinde dengesizlik sorunu yeterli derecede altın ve döviz rezervlerine
sahip olan ya da uygun koşullarda dış borçlanma kapasiteli olan ülkeler için önemli bir
problem teşkil etmemektedir. Ancak dengesizlik sürekli olduğunda ise ülke mevcut döviz
rezervlerinin ve borçlanma kapasitesinin sınırına yaklaştığı zaman dış ödemeleri denkleştirme
sorunu yeniden baş göstermektedir. İthalata konulan kısıtlamalar, kambiyo kontrolleri veya
işsizliğin artması ve büyümenin durması pahasına deflasyonist politikaların izlenmesi
sonucunda ödemeler dengesinde bir açık çıkmayabilir (8). Ancak bu durum ödemeler
dengesinde bir dengesizliğin olmadığı anlamına gelmeyebilir. Çünkü görünürde bir açık veya
fazla olmamasına rağmen bir gizli dengesizlik söz konusudur.
Ödemeler dengesinde meydana gelen dengesizlikleri geçici ve temel dengesizlik
olarak ikiye ayırmak mümkündür. Geçici dengesizlikler genelde olağan dışı koşullardan
(tarım ürünleri üretimindeki düşüşten, ülkenin ticari ilişkilerde bulunduğu ülkelerdeki
ekonomik durgunluktan, yabancı mal ve hizmet talebindeki değişikliklerden, faiz oranlarına
bağlı sermaye hareketliliğinden vs.) dolayı cari işlemlerde meydana gelen artış veya azalışlar
sonucu ortaya çıkan ve zamanla kaybolan ödemeler dengesi açıklarıdır. Bu tür durumlarda

dengeyi bozucu faktörler ortadan kalkınca iktisat politikasında bir ayarlama yapılamadan
denge yeniden sağlanmaktadır.
Ödemeler dengesinde dengesizlik sorunu ile asıl kastedilen temel dengesizliktir.
Kronik nitelikteki temel dengesizlik, talebin ve sermaye stokunun yapısı arasındaki
uyumsuzluktan doğmaktadır. Temel dengesizlik uluslararası ticarette meydana gelen
kaymalar, teknolojik ilerlemeler ve tüketici tercihlerinde meydana gelen değişmeler sonucu
ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğünün kaybolması, uluslararası ticareti engelleyici ve ulusal
üretim sektörlerini koruyucu önlemler nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi, enflasyon ve ona
bağlı olarak ulusal paranın aşırı değerlenmesi sonucunda meydana gelebilir (9). Enflasyon
nedeniyle fiyatlar yükselirken resmi kurun sabit tutulması ulusal paranın aşırı değerlenmesine
neden olur. Bu durumda yabancılar açısından ihracat pahalılaşırken ülke sakinleri açısından
ithalat özendirilmiş olur. Ayrıca enflasyon ülkeye yabancı sermaye girişini azaltarak da
ödemeler dengesi açıklarını büyütebilir. Böyle bir durumda ise enflasyonu önleyici politikalar
uygulanarak fiyat artışları ve aşırı değerlenmenin önlenmesi gerekmektedir.
II. TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER DENGESİ
Türkiye’de Ödemeler Dengesi tabloları ilk kez 1926 yılında düzenlenmiş olmasına
rağmen , bu tablolarda sadece ihracat ve ithalat kalemlerindeki değişmeler ayrıntılı olarak
gösterilmekte, diğer kalemlerdeki gelişmeler ise ayrıntılı olarak gösterilmediğinden ödemeler
dengesi açıklarının hangi kalemlerden kaynaklandığı anlaşılamamaktadır. Bu olumsuz durum
1950’li yıllarda ödemeler dengesi tablolarının kesin ve açık bir şekilde sunulmasıyla
giderilmeye çalışılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluşundan 1930 yılına kadar geçen dönemde Türkiye’nin dış ticaret
dengesi bağımsız bir gümrük politikasına sahip olmaması nedeniyle hep açık vermiştir. 1930
yılından itibaren ise alınan çeşitli tedbirlerle 1946 yılına kadar (1938 yılı hariç) sıkı bir döviz
kontrolü uygulamasıyla hep fazla verirken , 1946’da yapılan devalüasyon ve diğer
uygulamalara rağmen 1949 yılı hariç genelde hep açık vererek Türkiye Ekonomisi’nin önemli
bir sorunu haline gelmiştir (10). Cari İşlemler Dengesine baktığımızda ise, 1946-1972 yılları
arasında sürekli olarak açık verirken, 1973 yılında fazla vermesine rağmen dünya petrol
fiyatlarında meydana gelen artışlar sonucu Cari İşlemler Açığı hızla artmaya başlamış ve
1977’de en yüksek düzeye ulaşmıştır.
Türkiye Ekonomisinde Ödemeler Dengesi ile ilgili sorunlar 1970’li yılların
ortalarından itibaren ciddi sorunlar yaratmaya başlamıştır. Dış dünyadaki
olumsuz
gelişmeler, ödemeler dengesini negatif yönde etkilerken, ülke içinde uygulanan ithal ikamesi
sanayileşme stratejisi sonucu üretim, ara ve yatırım malları ithalatına bağımlı olmuştur.
Ülkenin büyüme hızı ithalatla sınırlandırıldığından ödemeler dengesi olumsuz etkilenmiştir.
Kısaca 1970-1977 döneminde büyümenin daha çok dış kaynaklara bağlanması,
dünyadaki petrol bunalımı sonucu ithalatın ihracatı karşılayamaması, dış ticaret
politikasındaki aşırı korumacılık, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda uygulanan ambargo,
kısa vadeli dış borçlanma stratejisi, ödemeler dengesi açıklarına sebep olmuştur (11). 1978 ve
1979 yıllarında alınan istikrar tedbirleri ile ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı azaltmak
amacıyla kısa vadeli borçların ertelenmesi yoluna gidilmesi ödemeler dengesi sorununu
çözememiş ve 24 Ocak 1980 Kararları ile ihracata yönelik sanayileşme stratejisi çerçevesinde
dışa açık bir ekonomi politikası izlenmeye başlanmıştır.
24 Ocak 1980 Kararları ile ödemeler dengesinde görülen olumlu gelişmeler 1983
yılına kadar devam etmiştir. Ancak 1983 yılında özellikle görünmeyen işlemler kaleminde yer
alan İşçi Döviz Gelirlerindeki azalış sebebiyle işler tersine dönmüştür. 1984 yılında ise
ödemeler dengesi yeni bir standarda göre düzenlenmeye başlanmış ve bu yeni
sınıflandırmayla birlikte 1984 yılında olumlu gelişmeler görülmüştür. 1985 yılında ise turizm

sektörüne yapılan yatırımların meyvesi alınarak turizm cari işlemler dengesine önemli katkıda
bulunmuştur. 1986 yılında ise dünya petrol fiyatlarındaki artış ve dış ticaretteki sorunlar
genişleme nedeniyle ödemeler dengesinde beklenen performans sağlanamamıştır. 1987
yılında ise Ödemeler Dengesinde azalan cari işlemler açığı ile birlikte olumlu gelişme
görülmüş ve 1988 ve 1989 yıllarında cari işlemler fazla vermiştir. Cari İşlemlerin fazla
vermesinde turist ve işçi gelirlerindeki artışla birlikte 1989 yılında uygulanan döviz kuru
politikasının da rolü olmuştur. Türkiye bir taraftan döviz kuru artışını enflasyon oranının
altında ayarlamış diğer taraftan mevduatlara yüksek faiz uygulayarak ülkeye giren döviz
sayesinde dış ödemeler darboğazını 1989 yılında aşmıştır (12). 1990 yılında ise artan
ödemeler dengesi açıkları düşük döviz kuru politikası uygulanmasını zorlaştırmıştır. 1990 ve
1991 yıllarında gelişmiş ülkelerde gözlenen ekonomik durgunluk, körfez krizi ve Doğu
Avrupa’daki yeniden yapılanmalar uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemiştir. Körfez
krizi sebebiyle 1991 yılında gerileyen turizm gelirleri ile artan dış ticaret açığı sonucu cari
işlemler 1992 yılından itibaren tekrar açık vermeye başlamıştır. 1993 yılında ise dış ticaretteki
Cumhuriyet tarihinin rekor açığı beraberinde cari işlemler açığını da ciddi boyutlara
getirmiştir. 5 Nisan 1994 istikrar tedbirleri ile reel kurlarda meydana gelen şok düşüşler
ödemeler dengesinde de belli bir düzelmeye sebep olmuştur. 1994 yılında TL’nin
devalüasyonu ve uygulamaya konulan istikrar tedbirlerinin sonucu fazla veren cari işlemler
dengesi 1995 yılında açık vermiştir (13).
TABLO 2
TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER DENGESİ (1995-2000) (milyon $)
A. Cari İşlemler Dengesi
İhracat (FOB)
İhracat
Bavul Ticareti
Transit Ticaret
İthalat (FOB)
Dış Ticaret Dengesi
Toplam Mal ve Hizmetler
Özel Karşılıksız Transfer (Gelirler)
Karşılıksız Resmi Transferler (net)
B. Sermaye Hareketleri (Rezerv hariç)
Doğrudan Yatırımlar (net)
Portföy Yatırımları
Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri
C. Net Hata ve Noksan
D. Rezerv Hareketleri
Uluslar arası Para Fonu Kredileri
Resmi Rezervler

1995
-2,339
21,975
21,636
0
339
-35,187
-13,212
-6,835
3,425
1,071
4,643
772
237
-79
2,354
-4,658
347
-5,005

1996
-2,437
32,446
23,225
8,842
379
-43,028
-10,582
-6,884
3,892
555
8,763
612
570
1,636
-1,781
-4,545
0
-4,545

1997
-2,638
32,647
26,261
5,849
537
-48,005
-15,358
-7,504
4,552
314
8,737
554
1,634
4,788
-2,755
-3,344
-28
-3,316

1998
1,984
31,220
26,973
3,689
558
-45,552
-14,220
-3,856
5,568
159
448
573
-6,386
3,985
-1,985
-447
-231
-216

1999
-1,360
29,326
26,558
2,255
483
-39,773
-10,443
-6,539
4,813
362
4,670
138
3,429
345
1,896
-5,206
520
-5,614

2000
-9,765
31,214
27,324
2,944
946
-53,555
-22,341
-14,990
5,011
214
9,445
112
1,022
4,276
-2,677
2,997
3,351
-354

2001(1)
-565
8,129
7,212
757
160
-10,316
-2,187
-1,683
1,070
48
-2,014
1,572
-2,473
-508
-1,974
4,553
1,415
3,138

KAYNAK: T.C Merkez Bankası, Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri 1999 Yıllığı,
Ankara, 2000, s.7.
DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ankara, 2001, s.49.
(1) Ocak-Mart 2001 Dönemi
1996 yılında ise, AB ile oluşturulan Gümrük Birliği’nin ardından dış ticaretteki
korumacılığın azaltılmasıyla, yıl boyunca iç talebin canlılığını koruması ve ihracat
pazarlarında gözlenen durgunluk 1996 yılında ithalat artışını hızlandırmış ve dış ticaret
dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak bu durum görünmeyen hizmetler ve karşılıksız
transferlerden sağlanan gelirle kısmen kapanmıştır. Ayrıca 1996 yılından itibaren Merkez
Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerini bavul ticareti tahminlerini kapsayacak şekilde
açıklamaya başlamıştır. 1997 yılında ithalat artış hızı yavaşlamakla birlikte bavul ticaretinin
beklenilenin altında gerçekleşmesi nedeniyle artan dış ticaret açığı görünmeyen kalemlerden

elde edilen gelirler ile büyük ölçüde kapanırken cari işlemler açığının finansmanı ise sermaye
girişi ile sağlanmıştır (14).
1997 yılı sonunda Asya Krizi ve daha sonra Rusya Krizinin olumsuz etkilerinin ortaya
çıkması ile birlikte iç ve dış talep daralmasının yaşandığı 1998 yılında gerçekleşen dış ticaret
açığına rağmen görünmeyen işlemlerdeki fazlalık nedeniyle cari işlemler fazla vermiştir. 1999
yılında dünyadaki global krizin geçmesine rağmen paralarını devalüe eden ülkelere karşı
rekabet gücündeki gerileme ve Rusya’daki krizle alakalı olarak bavul ticaretindeki azalma
nedeniyle ihracat azalırken yaşanan deprem felaketi nedeniyle dış ticaret olumsuz
etkilenmiştir.
1999 yılında Cari İşlemler; turizm gelirlerindeki azalma ve faiz ödemelerindeki artış
nedeniyle olumsuz etkilenen görünmeyen işlemlerin etkisiyle açık vermiştir (15).
2000 yılında ise Merkez Bankasının uyguladığı döviz kuru politikası sonucunda TL
değerlenmeye başlamış ve bu durum dış ticareti ve ödemeler dengesi kalemlerini etkilemiştir.
2000 yılında TL’nin reel olarak değer kazanması ile genişleyen ekonomi dış ticaret açığının
büyümesine ve cari işlemler açığının da 9,765 milyar $ ile rekor seviyeye çıkmasına sebep
olmuştur.
2000 yılının Kasım ayında yaşanan krizle yaklaşık 6.2 milyar $ olan yabancı sermaye
çıkışı ile ödemeler dengesi etkilenmişse de 2001 yılının Şubat ayında Dövizde Çıpa Modeli
yerine Dalgalı Kur uygulamasına geçilmesi Türkiye’nin dış ödemeler dengesi açısından
olumlu gelişmeler yaratmaya başlamıştır. Aşırı değerlenmiş TL uygulamasına yapılan
devalüasyonla son verilerek ithalat azalmaya , ihracat ise artmaya başlamıştır. 2001 yılının ilk
üç ayında bir önceki yıla göre %42 azalan dış ticaret açığı ve %80 azalan cari işlemler açığı
ödemeler dengesindeki olumlu gelişmenin bir örneği olmuştur. Ayrıca artan turizm
hareketlerinden elde edilen gelirler ve uygulanan politikalar sonucunda da 2001 yılı sonunda
cari işlemler dengesinin fazla vermesi beklenmektedir.
SONUÇ
Ülkelerin uluslararası piyasalardaki durumlarını yansıtmada en iyi göstergelerden biri
olan ödemeler dengesi, ülkelerin ticaret hacmini arttırmak ve uluslararası ticareti
serbestleştirmek amacı ile uluslararası ticareti engelleyici gümrük tarifeleri , kotalar ve bunun
gibi kısıtlamaların kaldırılmalarıyla daha önemli bir hale gelmiştir. Özellikle sürekli ödemeler
dengesi açıklarının ülkenin sınırlı döviz rezervlerinin tükenmesine ve dış kredibilitesinin
azalmasına imkan vereceğinden ya da tersi durumda sürekli ödemeler dengesi fazlası ülkede
enflasyon hızını arttırıcı etki yapacağından bu ödemeler dengesi açık veya fazlalarının belli
bir süre içinde giderilmesi gerekmektedir. Tabi ki ödemeler dengesinin sürekli dengede
olması ülke ekonomisi açısından çok olumlu bir durum değildir. Ancak önemli olan belli
periyotlarla bu dengenin sağlanmasıdır.
Türkiye Ekonomisine baktığımızda ise Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ödemeler
dengesi sorunu bütün istikrar programlarında yer almıştır. Özellikle 1980 yılına kadar
uygulanan sanayileşme stratejisi sebebiyle dışa kapalı bir ekonomi tarzının seçilmesi, 1980
yılından sonra ise ihracata yönelik bir sanayileşme stratejisinin izlenmesi ve sermaye
hareketlerinin serbestleştirilmesiyle ödemeler dengesi hassasiyetle izlenen bir konu olmuştur.
Özellikle 2000 yılında 9,8 milyar $’lık cari işlemler açığı ülkede uygulanan döviz kuruenflasyon politikasının değişmesine sebep olurken , IMF ile olan ilişkilerde de karşımıza ciddi
bir sorun olarak çıkmıştır. 2001 yılı ile ödemeler dengesinde olumlu gelişmeler beklenmekle
birlikte artan turizm gelirleri ve ihracat artışı da bu gelişmelerin önemli bir göstergesi
olmaktadır.
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0. GİRİŞ
Son aylarda ülkemizde yaşanan ekonomik krizin başlangıcı olan finansal kriz
bankacılık sektöründen kaynaklanmıştır. Bu finansal krizin en önemli sebebi de
yıllardır sektörde süregelen denetim eksikliği ve bankalardaki iç kontrol yapılarının
zayıf oluşudur. Çalışmamızda bankacılık sektüründeki kriz, denetim ve iç kontrol
yapısı eksikliği ile ilişkilendirilmiş ve bankacılıkta denetim üzerinde durulmuştur.
Ayrıca çalışmada bankacılıkta denetim ve iç kontrolün önemi vurgulanmış, uluslar
arası denetim standarlarına göre iç kontrolün unsurları açıklanarak,bankacılıkta iç
kontrol yapısı kurabilmenin koşulları incelenmiştir.
1. BANKACILIK ve DENETİM
Bankacılıkta denetim ve gözetimin yetersizliği ; bankaları aşırı risk almaya
teşvik etmekte, düzgün işlemeyen mevduat sigortası sistemi banka sahiplerini grup
içi kredileri ve vade uyumsuzlukları böyle bir ortamda kabul edilmez boyutlara
ulaşmakta ve sistemi sarsmaktadır. 1 Bundan doğan bankacılık kesimindeki belirsizlik
ve sistem rahatsızlığı uluslararası piyasalar açısından döviz kurunu hedef haline
getirir. Merkez Bankası, kuru savunmaya kalkarsa faizleri yükseltmek zorundadır,
faizlerin yükselmesi ise bankacılık sisteminin bilanço yapısının daha da bozulması
anlamını taşır.
Sistem açısından denetim konusu kuşkusuz denetimin kalitesi sorunu ile de
yakından ilgilidir. Denetçi, sistemin sorunlarını iyi kavramış ve doğru anlamış ve iyi
deneyim sahibi olmalıdır.
Bankacılıkta denetim konusunda dış denetim kadar iç denetimin de önemli bir
yeri vardır. Türkiye’de her ne kadar bankalarda iç denetim örgütlenmesi varsa da
Türk Bankacılık sektöründe risk yönetiminin ciddi olarak uygulandığı konusuna kuşku
duyulmalıdır; İç denetimin Türk Bankacılık Sisteminde de el yordamıyla uygulanan
risk yönetim biçiminden farklı olduğu kabul görmelidir. Konuyla ilgili bir sempozyumda
konuşan, para teorisi ve politikası ile finansal piyasalar alanlarında otorite olarak
bilinen Mishkin, denetçilerin risk yönetim kavrayışlarına sahip olmaları gerektiğini,
batmasına göz yumulmayacak kadar büyük ( too big to fail) kuruluşların oluşmasına
engel olunması gerektiğini, denetim ve gözetim birimlerinin bağımsız çalışmaları ve
gereken kaynak ve yetkilerin aktarılması gerektiğini, özellikle denetçilerin
sorumluluklarının kamuoyuna açıklanması ve bu arada denetçilerden hesap
sorulması anlamında, batan bankalarda denetçilerin yaptıkları işlemler ve hataların
kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulamıştır. Mishkin, ayrıca kamu bankaları
1
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etkinliğinin sınırlandırılmasını bankaların döviz borçlanmalarının çok daha ciddi
denetim ve sınırlamalara tabi tutulmasını belirtmiştir. Mishkin’in bir başka ilgi çekici
açıklaması Merkez Bankası döviz rezervlerinin pek öyle aşırı güven verecek bir factor
olmadığı, çünkü Kore örneğinde görüldüğü gibi, bir kez finansal sistem çöker ya da
zayıflık gösterirse hiç bir rezervin bu çöküşü durduramadığını, üstelik bu yöntemin
maliyetinin de çok yüksek olduğunu ifade etmiştir.2
Türkiye’de bankaların denetimi üç bölümde ele alınabilir: İç denetim, Bağımsız
dış denetim ve devlet(resmi) denetimi. Bizde devletin denetim yetkisi TCMB yanında
Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndadır. Kamu nitelikli bankalar
ayrıca başka bir denetimden daha geçmekte ve son olarak SPK’na da bankaları
denetleme yetkisi tanınmaktadır.
Bankalar kamusal denetiminin Türkiye'de başarıyla uygulanamadığı
bilinmektedir. Bankalar yeminli denetçilerinin ve bu yoldan bütünüyle sistemin
denetlenmesinin bir "teftiş" havasından öte gitmediği yadsınamaz. Oysa önemli olan
yönetimin denetlenebilmesi ve banka geleceğinin önceden yapılacak kestirimler
doğrultusunda müdahale imkanlarının elde bulundurulmasıdır. Asıl önemli olan
denetimin kalitesi ve derinliğidir. Yoksa yüzeysel ve sınama-deneme yöntemleriyle
değişik makamların yaptığı denetimlerin bankalara zaman ve kaynak maliyeti
ötesinde bir yararının dokunduğu kuşku götürür.
Batılı ülkelerde resmi denetimin değişik örnekleri vardır:
* Bir bakanlığın veya buna bağlı özel gözetim biriminin görevlendirilmesi:
ABD'nde Hazine bakanlığına bağlı "Comptroler of the currancy" veya bir AB ülkesi
olan Danimarka'da Ticaret sanayi ve denizcilik bakanlığına bağlı "Hükümet
denetçiliği" bu görevi üstlenmişlerdir.
* Özerk bir kamu kuruluşunun görev alması: Federal Almanya'da
"Bundesaufsichtsamt", Fransa'da "Conseil National du credit" ve "Commission de
controle des Banques", İtalya'da "CIRS" (Bankalararası kredi ve tasarruf komitesi) ya
da Lüksemburg'ta Bankalar denetim komiserliği bu denetim biçiminin örneklerini
oluştururlar.


İngiltere'de ve sonra da Hollanda'da olduğu gibi bankaların denetimiyle ilgili
bütün yetkilerin Merkez Bankası'nda toplanması da mümkündür.3

2. İÇ KONTROL YAPISI ve UNSURLARI
İç kontrol; yönetim kurulu, yönetim ve diğer personel tarafından etkilenen,
finansal tabloların güvenilirliğini, faaliyetlerin etkinliğini ve kanun ve yönetmeliklerle
uyumluluğunu sağlayabilecek bir süreçtir.4 SAS 78( Statement of Accounting
Standard No:78) iç kontrolün beş unsurunu içermektedir5;
Activeline, “Kriz sonrasına hazırlık” Haziran 2001, s.8.
Yüksel, Ali Sait, “ Bankacılık Hukuku ve İşletmesi”, M.Ü. Nihat Sayar Eğitim Vakfı, 8. Baskı, s.95.
4
SAS 78 ( Statement of Accounting Standard No:78)
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Kontrol çevresi
Risk değerlendirmesi
Kontrol faaliyetleri
Bilgi ve iletişim
Gözlemleme

Bu beş unsur büyüklüğü ne olursa olsun her işletme için uygulanabilir.


KONTROL ÇEVRESİ: Kontrol çevresi bir organizasyonun istenilen ve olması
gereken durumu üzerine kurulmuştur. Bir organizasyonun kontrol çevresi
aşağıdaki unsurları içermektedir:









Dürüstlük ve ahlaki değerler,
Kesin karar ile yetki kullanımı,
Yönetim ve denetim kurulu,
Yönetim felsefesi ve yönetimin çalışma tarzı,
Organizasyon yapısı,
Yetki ve sorumlulukların dağıtımı,
İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları.



RISK DEĞERLENDIRMESI: SAS 78’deki finansal raporlama için risk
değerlendirmesinin amacını şöyle tanımlamaktadır; analiz ve risk yönetimi, genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ve dürüstçe sunulan
finansal tabloların hazırlanması ile ilgilidir. SAS 78’de ayrıca risk yönetim
sürecinin bir parçası olarak finansal tabloların düzenlenmesinde önemli
tahminlerin analizi ve tanımlamasını da içermektedir.

Finansal raporlama sürecinde konu ile doğrudan ilgili riskler şu unsurlardan dolayı
ortaya çıkabilir:










Organizasyonun çalışma çevresindeki değişiklikler,
Yeni personel,
Yeni ya da gözden geçirilmiş bilgi sistemleri,
Organizasyon içindeki gelişme hızı,
Yeni teknoloji,
Yeni hatlar, ürünler ya da faaliyetler,
Organizasyon içinde yeniden yapılanma,
Yabancı operasyonlar,
Yeni muhasebe bildirileri.



KONTROL FAALİYETLERİ: Bir organizasyon uygulanan yönetim direktiflerine
yardım sağlama amacıyla kendi politika ve uygulamalarını kuracaktır. Bu
politikalar ve uygulamalar kontrol faaliyetlerini gösterir.6 Kontrol faaliyetleri bir
organizasyonun her işlevinde ve her seviyesinde ortaya çıkabilir. Kontrol
faaliyetleri geniş kapsamlıdır ve aşağıdaki unsurları da içerebilir:
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 Performansın gözden geçirilmesi; bütçeleme, tahmin ve önceki dönem faaliyet
sonuçlarının karşılaştırılması ile yapılabilir.
 Bilgi sürecinin kontrolü; manuel kontrol kadar otomatik kontrolüde içermektedir.
 Fiziksel kontroller; varlıkların fiziki güvenliği, muhasebe kayıtlarında tutar kayıtları
ile karşılaştırma ve periyodik kontroller, bilgisayar programları ve dosya bilgilerinin
giriş yetkisi vb.
 Görev ayrımı.
Kontrol faaliyetleri genellikle;
 Politikalar,
 Politikaların yerine getirilmesi sürecinde ne yapılabileceği üzerine kurulmuştur.


BİLGİ ve İLETİŞİM: Bilgi sistemi şu özelliklere sahip olmalıdır;

 Bütün işleri açıklamalı ve kayıtlamalıdır.
 Zamanlamayı temel alarak, işler hakkında etkili ve detaylı bilgiyi finansal
raporlama için uygun sınıflandırmaya fırsat vermelidir.
 İşlerde, onların uygun parasal değerle fiansal durum tablolarında kayıtlanmasına
izin vermelidir.
 Etkili bilgiyi sağlamak için uygun muhasebe periyodunda işlerin kayıtlanmasına
izin vermelidir.
 Finansal tablolardaki ilgili açıklamaları ve işleri uygun olarak sunmalıdır.
İletişim; finansal raporlamanın üstünde iç kontrol politikaları ve prosedürlerinin daha
açık anlaşılmasını sağlamakla ilgilidir. Onların nasıl çalıştığı ve bu politika ve
prosedürlerin organizasyondaki bireysel sorumlulukla ilişkilendirilmelidir. İletişim;
politika kılavuzlarından, notlardan, sözlü iletişim gibi ekonomik kişiliğin organizasyon
yapısı ve büyüklüğüne göre biçimlendirilebilir.


GÖZLEMLEME: İç kontrolün gözlemleryapması organizasyondaki yeni risklerin
adreslerini
bulmada
çok
önemlidir.
Gözlemleme
bir
prosedürdür.
Organizasyondaki iç kontrolün kalitesi ve şekillenmesi ve kontrolün zamanlamayı
baz alarak oluşturulmasında önemlidir.

Bankalarda iç kontrol yapısı oluşturulması gereği ülkemizde yaşanan krizler
neticesinde algılanmıştır. Bununla beraber Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (BDDK) İç Denetim ve Risk Yönetimi Yönetmeliğini yayınlamıştır. 7 Bu
yönetmeliğe göre bankalar ve özel finans kurumları 1 Ocak 2002'ye kadar iç kontrol
ve risk yönetim sistemlerini kuracaklar ve sermayeleri kadar risk taşıyacaklardır. Bu
kapsamda da takip edilecek risklerin başında kredi riskleri gelmektedir. Yeni
düzenlemeyle bankaların sermayelerini verimli kullanması önem kazanmakta ve
yönetim kurullarından tamamen ayrı bir iç kontrol ve risk yönetim birimleri
oluşturulması gereği doğmaktadır.8. Bu yönetmelikte iç kontrol sistemi "bankanın tüm
faaliyetlerinin, belirlenen politika, yöntem, uygulama talimatları ve limitlere uygun
olarak, yönetim kademelerince yürütülmesini sağlamak amacıyla, iç kontrol
Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik, 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı
Resmi Gazete.
8
Nalbantoğlu, T.Rıfat: Türk Bankacılık Sektöründe Krediler ve Muhasebe Denetim Mesleği, V. Muhasebe
Denetimi Sempozyumu, İSMMMO, Antalya, Mayıs 2001
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elemanları tarafından yerine getirilen, bir sistem içinde izlemeyi, bağımsız
değerlendirmeyi, yönetim kademelerine eş anlı rapor etmeyi içeren, operasyonel ve
diğer kontrol sistemlerinin tümü" olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu yönetmeliğin İÇ
KONTROL SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI isimli 10.maddesi de yukarıda SAS
78'de yer alan iç kontrol yapısının unsurlarıyla paralellik göstermektedir.Bu
yönetmelikte yer alan unsurlar ve SAS 78'deki unsurlar aşağıda sunulmuştur:






Yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin, iç kontrol sürecindeki görev ve
sorumlulukları ve banka bünyesinde oluşturulacak iç kontrol yapısının unsurları.
(SAS 78 deki KONTROL ÇEVRESİ)
Iç kontrol faaliyetleri ile banka bünyesindeki işlevsel görev sorumlulukların
paylaşımı. (SAS 78 deki KONTROL FAALIYETLERI)
Bilgi erişim sistemi ve banka içi iletişim yapısı. (SAS 78 deki BİLGİ ve İLETİŞİM)
Iç kontrol sürecinin izlenmesine dönük faaliyetleri ile hataların düzeltilmesi
hususundaki uygulama usulleri. (SAS 78 deki GÖZLEMLEME)
İç kontrol sürecinde risklerin saptanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri.(SAS 78
deki RİSK DEĞERLENDİRMESİ)

3. BANKACILIKTA DENETİM KOLAYLIĞI SAĞLAYAN İÇ KONTROL YAPISININ
KOŞULLARI
Artan rekabet ve finans dünyasındaki küreselleşme, bankalara maliyet azaltıcı
reorganizasyonlara girişme zorunluluğunu getirmiştir. Bu bağlamda modern banka
işletmeciliğinde finansal yapıyı sağlıklı tutan belirli yöntem ve yollara ağırlık
verilmelidir. Makalenin bu bölümünde söz konusu sağlıklı ortam ve yeniden
yapılanma yolları incelenecektir.
3.0. Aktif-Pasif Yönetiminin Önem Kazanması
Bu konuda kuşkusuz ilk ciddi çabalar aktif- pasif yönetiminin bankacılıkta da yaygınlık
kazanması ve titizlikle uygulanmasıdır. Aktif pasif görüntüsü işletmelerde önemlidir,
ama bankalar da çok daha önemlidir. Bankalar gelirlerini, aktif yapılarından
(varlıklarından) sağlarlar. Bir bankanın en önemli gelir kaynağı ”..çeşitli aktif
kalemlerinden kazandığı faizdir. Bu faiz gelirleri menkul kıymet gelirleri ve bankacılık
hizmet gelirleri tarafından tamamlanır. Bankaların en önemli maliyeti ise, mevduat ve
diğer fonlara ödediği faiz giderleridir.”9 Bu anlamda aktif-pasif yönetimi; bankanın aktif
ve pasif kalemlerinin
*
likidite yeterliliği; beklenmeyen mevduat çekilmeleri durumunda
sorunla karşılaşmaksızın borçlarını ödeyebilme ve pazarın kredi
gereksinmelerine zamanında cevap verebilmesi)
*
kârlılık ; aktiflerden sağlanan gelir ile pasifteki borçların faiz giderleri
karşılandıktan başka hedeflenen kâr amacının da gerçekleştirilebilmesi ve

Tulgar, Koray; Ticari bankalarda aktif-pasif yönetimi, TBB yayını No.177, Ankara 1993, s. 10; Karş. Ayrıca
Tükenmez, Mine/ Susmuş, Türker/ Özkan, Serdar/ Kutay, Nilgün/ Evrim, Pınar/ Baklacı, Hasan F./ Yücel,
Tülay/ Özkol,. Erdal/ Durukan, . Banu/ Yükçü, Süleyman; Finansal Yönetim; İzmir 1999, s. 17
9
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*
güvenirlilik; aktiflerin değer kaybıyla öz kaynakların azalması ve
sermaye yapısının zayıflaması sonucu pazarda güvenirliliğin kaybedilmesi
risklerinden arınmış olma
ilkeleri temel alınarak, bilânçonun her iki yönünün özenle yönetilmesi tekniği
olmaktadır.10
Literatürde; etkin bir aktif-pasif yönetimi için bankalarda doğrudan bu konuyla
ilgilenecek bir Aktif-Pasif Yönetim Komitesi oluşturulması önerileri de okunuyor. Bu
komitenin amaçları somut olarak belirlemesi ve beklenen oran ve sonuçları sürekli
olarak denetlemesi isteniyor. 11
Böyle bir yönetimin başlıca sorunları şunlar olacaktır:12

 Aktifler açısından:






Krediler, nakit değerler ve duran varlıklar için ayrılması gereken fonların
tutarı ne kadardır?
Kredilere ayrılacak fonların, kredi türlerine göre dağılımı nasıl olmalıdır ?
Aktiflerin vade yapısı nasıl olmalı ve değişken faizli kredilerin tutar ve
işlevlerinden neler beklenmelidir ?
Yatırımların vade yapıları ve tutarları nasıl olmalıdır ?
Uluslararası riskler nasıl izlenecek ve nasıl ölçülecektir ?13

* Pasifler açısından:





Mevduat ve öteki borçlanma yoluyla sağlanan fonlar ne kadardır ?
Hedeflenen mevduat ve borçlanma türleri neler olmalıdır ?
Sermaye artırımına gitme yolları ne oranda açıktır ?
Dövizli fonların vadeleri ve yapıları nasıldır ?

Bu sorulara aranıp bulunacak yanıt ve çözümlere göre banka için bir strateji
belirlenecektir. Ülkemiz koşullarında bu strateji belki kısa süreli olacaktır. Fakat
gelişmiş ve ekonomileri istikrarlı ülkeler bu stratejileri çok daha uzun vadeli olarak
belirlerler.
Aktif-pasif yönetimine yeterince önem verilmesi konusu, dünyada ”mükemmel”
sayılan bankalarda bile zaman zaman savsaklanmıştır. Deutsche Bank’ın üst
yöneticisi yabancı ülkelere açılan krediler ve faize duyarlık riskini değerlendirmedeki
yanlışlıklar üzerine şunları söylemiştir: ”Yabancı ülkelere verilen kredilerde, geçmişe
bakıldığında, müşterilerimizin bu ülkelere yatırım malları ihraç etmek için duydukları
Tufan, Ekrem; Tüketici kredileri ve varlığa dayalı menkul kıymetler arasındaki ilişkinin analizi, SPK, Prof.
Dr. İsmail Türk’e Armağan, yayın: 54, 1996 içinde, s. 510
11
Tulgar, Koray; Ticari bankalarda aktif-pasif yönetimi, TBB yayını No.177, Ankara 1993, s. 14
12
Tufan, Ekrem; Tüketici kredileri ve varlığa dayalı menkul kıymetler arasındaki ilişkinin analizi, SPK, Prof.
Dr. İsmail Türk’e Armağan, yayın: 54, 1996 içinde, s. 511
13
Kılınç, Gonca’ (Plânlama, Uygulama, Kontrol, Aktif -Pasif yönetimi, Bankacılık dergisi, 6/1991,s.6’)ya
yollama yapan: Tufan, Ekrem; Tüketici kredileri ve varlığa dayalı menkul kıymetler arasındaki ilişkinin analizi,
SPK, Prof. Dr. İsmail Türk’e Armağan, yayın: 54, 1996 içinde, s. 511
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büyük ilgi nedeniyle, kendi çıkarımız için yapacağımızdan daha ileri gittik. Ama
hepimiz yüksek faiz oranları ile dünyadaki iktisadî durgunluğun birleşimini önceden
görememe hatasını yaptık. .. O zamanlar henüz gelişmiş pasif yönetimimiz yoktu,
ama tahminimizde tamamen hatalı olmamak için burnumuz yeteri kadar iyi koku
alıyordu.”14
3.1. Yapısal Karışıklığın Azaltılması (Reorganizasyon)
Bugünkü, kredi işlerindeki hiyerarşiye dayanan iş bölümü, gelecekte yerini
uzmanlaşmaya bırakmalıdır. Görevler, sorumluluklar ve yetkiler uzmanlarına
aktarılmalıdır. Böylece hiyerarşinin yok oluşuyla şişmanlıktan arındırılmış bir kredi
örgüt yapısı ortaya çıkar. Ancak bunun da kuşkusuz koşulu, belirli standart ve
normların tanımlanması yoluyla yine de bir koordinasyon mekanizmasının gereğini
ortadan kaldırmamasıdır. Böylece çalışanlar çekirdek yetkilerine konsantre olabilirler.
Bu arada kredi işlemlerinin belirli süreçleri, örneğin risk ölçüm ve saptamaları
bağımsız reyting kuruluşlarına aktarılabilir. Aslında büyük kredilerde bu gün de söz
konusu gereğe uyulmaktadır. Orta ve küçük krediler için bile aynı yola gidilebilir.
Kredi risklerinin tek banka tarafından yalnız başına taşınmaması gerekir;
ayrıca sermaye piyasası yoluyla bu risklerin güven altına alınmaları da gerekir.
Rekabet koşullarındaki yoğunlaşma bankaları ayrıca kredi işlem ve sürecinin
ucuzlatılması zorunluluğuyla da karşı karşıya bırakmaktadır. Bu gün İsviçre’ de bile
bir kredinin sonuçlanmasına dek geçirilen formalite aşamaları, orta boy bir kredi için
bile bazen 14 tane yetki ortağının konuyla ilgilenmesini gerektirmektedir. Kredi
kararına katılanların bu sayı kalabalığı sadece krediyi en emin ve teminatlı biçimde
ortaya çıkarma çabalarıyla açıklanamıyor, bu kadar uzun bir yetki ve ilgi zincirinde
ister istemez bir dizi uyum ve bağlantı süreç ve zorunlulukları da ortaya çıkmaktadır.
Yapısal kompleksliğin giderilmesi; örgüt yapısında en azından aşağıdaki temel
ilkelerin benimsenmesini gerektirir:
3.2. Merkezkaç İlkelerine Göre Hiyerarşinin Azaltılması
Bu ilke; yetki ve sorumlulukların, banka içi katma değerin yaratıldığı esas
kaynak noktasına devredilmesini gerektirir. Yönetim ekibinin görevlerinin azaltılması,
kontrol aralığını, yani dolaysız olarak iş gören daha alttaki çalışanların sayılarını
büyültür. Bu da yönetim düzeyindeki görev ve çalışanlarda azalmaya ve dolayısıyla
giderlerde kısıtlamalara neden olur. Böylece bankanın kitleye dönük ürünlerinde,
”cephe”ye daha çok yetki devri sonucunu getirir.15
3.3. Banka İşlevlerinin Dışa Devri( Outsourcing)
Banka, banka dışı (üçüncü) kişi ve kuruluşların daha ucuza ya da daha iyi
veya yansız olarak yapabileceği bazı işlevlerini banka dışı kuruluşlara aktarırsa

Davis, Steven I.; Mükemmel bankacılık (çeviren: Azer Ömel); T. İş bankası kültür yayınları 330, Ankara
1994, s. 135, 136
15
Uhle, K.,H; Leanbanking, Köln 1993, s. 18; Karş. ayrıca Berk, Niyazi; Bankalarda pazara yönelik kredi
14

yönetimi, Esbank yayını, İstanbul, 1987
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(Outsourcing), israf önlenmiş olur.16 Bundan başka Outsourcing değişken giderlerde
transferi de olanak çerçevesine sokar.
Son yıllarda batı bankacılığında da bütün bu gereksinimler aşağıda ayrıntılarına
değinilecek tasarımlar altında gerçekleştirilmektedir:
3.3.0. SÜREÇ VE HİZMETLERİN TEKNİK YÖNDEN YENİDEN TASARIMI
(BUSINESS REENGINEERING)
Süreç ve hizmetlerin teknik yönden yeniden tasarımı (Business
Reengineering) banka işletmesinde de, işletmenin en önemli bölümlerinde kapsamlı
bir reorganizasyon ve yeni yönelmeyi anlatır.17 Bunun için, varolan işletme
yapısından hareket etmek yerine istenen ve gerekli olan , daha yoğun biçimde
müşteri yararına dönük bir iş akışı anlayışından başlama yolu seçilir. Burada; banka
için önemli gruplar, ortaklar ya da Stakeholder’ler açısından gerekli farklı koşullar
bakımından gereksinim duyulan, işletme sürecinde, personelde ve teknolojide radikal
değişimler tasarlanır; böylece esneklik (fleksibilite), çalışma hızı, iş kalitesi ve
giderlerde indirim gibi yeni başarı etmenleri ölçü olarak alınır. İşletmedeki değişiklikler
sadece yüzden olmakla kalamaz, üretimin en önemli süreçlerinin temelden yeniden
düzenlenmesi gerekir.18
Tıpkı sanayide olduğu gibi bankaların çoğu da bu gün ürünlere ya da işlevlere
göre organize edilmişlerdir. Aslında bu yapının temeli ikinci sanayi devrimine dek
uzanır; oysa dünya bu gün üçüncü sanayi devrimi, yani bilgi teknolojisi devrim çağına
çoktan erişmiştir. İşte bu enformasyon teknolojisi ve örgüt yapısı, geleceğin en önemli
”Business Driver”i olacaktır. Bu sayede kalite ve serviste düzelmeler, giderlerde
indirim ve zamandan tasarruf gerekleri yerine gelecektir. Business Reengineering’te
asıl dikkat; işletmedeki üretim sürecine yöneltilmiştir. Bunun ilk basamağı üretim
sürecine ufuk bakışıdır. Burada amaç; dış ve iç mal ve hizmet göndericiden dış ve iç
müşteriye kadar uzanan aksaksız bir üretim zinciri oluşturmaktır.
O halde Business Reengineering’ten beklentiler şöylece özetlenebilir:
* Pek çok pozisyon bir tek yere toplanabilir,
* Çalışanların karar sürecine katılımları artar,
* Sürecin basamakları, doğal bir sıra içine sokulurlar,
* Pek çok değişik varyantı bulunan bir dizi süreç vardır,
* Belirli bir iş, en anlamlı olduğu yerde bitirilir,
* Denetleme ve kontrol gereksinimi azaltılmıştır,
* Uyum ve koordinasyon gerekleri en aza indirilmiştir,
* Müşteri sadece bir yere başvuracaktır,
* Hem merkezden yönetim, hem de merkezkaç yönetimin yararları
kullanılmıştır.
Karş.: Endres, Michael Die Banken in der Welt von Morgen: Kunden - Produkte- Strukturen,in:
Umbau der Finanzindustrie-Kolloquien Beitraege (Hrsg.:Krahnen/ Rudolph), Frankfurt Main, 1997,s.
66
17 Endres, Michael Die Banken in der Welt von Morgen: Kunden - Produkte- Strukturen,in: Umbau der
Finanzindustrie-Kolloquien Beitraege (Hrsg.:Krahnen/ Rudolph), Frankfurt Main, 1997,s. 64
18 Hammer, M./ Champy,J; Business Reengineering - die Radikalkur für das Unternehmen, 3. Aufl.,
Frankfurt/M. 1994, s. 49
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3.3.1. LEAN BANKING
Lean Banking deyimi; standart kredi işlemlerinde elden kaçırılmak istenmeyen
gider öncülüğünü,yani en az giderle optimal üretim seçeneğini ele geçirmiş
bankaların durumlarını koruma yolları anlamında kullanılan bir deyimdir. Gider
öncülüğünü korumak için bir bankada bazı bölümlerin yenileştirilip düzeltilmesi yeterli
değildir. Bunun için toptan ve radikal bir iyileştirmeye ve bankada reorganizasyona
gereksinim vardır. İşte böyle bir durumda aslında sanayiden devralınan Lean
Management’ le eş anlamlı olarak kullanılan Lean Banking gündeme gelir. 19
Bu nedenlerle Lean Banking’i
 gider öncülüğü,
 müşteriye yönelme ve
 kalite yönetimi üstünlüğünün
elde edilmesi ya da elde tutulması amacıyla kapsamlı bir stratejik tasarım olarak
anlamak gerekiyor. Verimliliğin geliştirilmesine dönük bu yönetim sistemi; alışılmadık
biçimde düşük maliyetle ve en iyi kaliteyle sunulabilen,her şeyden önce seri ve
standart ürünlerle hizmetler içindir. Lean Banking bu anlamda, bu günün kredi
işlerinde uygulanan aşırı iş bölümüne yatkın sürece yönelen ciddi bir eleştiridir.
Bu tasarıma temel olan bir dizi yöntem ve ilke vardır; bunları aşağıdaki tablo ile
özetlemek mümkündür:
Lean Banking’ in ilkeleri

*
*
*
*
*

İşlemlerde merkezkaç sistemi uygulanması
Bütünüyle müşteriye yöneliş
İsraftan kaçınma, giderlerde kısıntı,
Ana yetkilerde yoğunlaşma,
Yetki ve sorumluluk kesişme noktalarının
azaltılması,
Sürece yönelme

4. SONUÇ
Yaşanan ekonomik krizler bankacılık sektöründe yıllardır devam eden yapısal
eksikliklerin giderilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu yapısal eksikliklerin
başında bankaların yeterince denetlenmemesi, bankaların denetim olgusundan
yararlanmaması (özellikle kredi verme aşamasında), iç kontrol yapılarının zayıf
olması gelmektedir. Bankalar faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için
sağlam iç kontrol yapıları kurmalı, ciddi denetimden geçmelidir. Ayrıca özellikle son
Japon otomobil sanayii, bu sistem yoluyla personel, materyel ve zaman bakımından ABD ve AB işletmelerine
göre rekabette yarı yarıya tasarruf sağlamıştır.
19

9

zamanlarda sıkça yaşanan kredi yolsuzlukları bankaları milyarlarca dolar zarara
sokmaktadır. Bu kredi yolsuzluklarının önlenmesi için bankacılık sektörü artık nakdi
veya gayri nakdi kredi kullanımlarında bağımsız meslek mensuplarının (3568 sayılı
yasaya göre ruhsat alan) yazacakları raporlardan yararlanmalıdır.
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KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN
KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ
Recep Selimoğlu
Yeminli Mali Müşavir
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1. Maddesi :
Aşağıda yazılı kurumların kazançları Kurumlar Vergisine tabidir.
A ) Sermaye şirketleri ;
B ) Kooperatifler ;
C ) İktisadi Kamu Müesseseleri;
D ) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;
E ) (3239 sayılı Kanunun 71.maddesiyle eklenen bent) İş ortaklıkları.
Bu kanunun tatbikatında sendikalar dernek; cemaatler vakıf hükmündedir. Kurum
kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp eder.
Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesinin 16 numaralı bendinde,
"Esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve
üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve
münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatifler (esas
mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan
kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten
yararlanamaz.)" denilerek, kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olacakları hükme
bağlanmıştır.
Konut yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri için belirli şartları
yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartları üç grup halinde sıralamak gerekirse ;
1) Esas mukavelelerinde ;
a) Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
b) İdare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
c) İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması,
d) münhasıran ortaklarla iş görülmesi hükümlerinin bulunması,
2) Fiilen (A) da yazılı kayıt ve şartlara uyulması
3) Faaliyete geçen üst kuruluşlara girilmesi.
şeklinde özetleyebiliriz. Bu şartlardan birinin ihlali kurumlar vergisi muafiyetini ortadan
kaldıracaktır. Bu şartların tamamına uyulması esastır
Madde içeriğinde, genel olarak esas mukavelede, sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak,
idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara
dağıtmamak ve münhasıran ortaklarla iş görülmesine dair hükümlerin var olması, kooperatifin
kurumlar vergisinden muaf olması için yeterli görülmemekte ve esas mukavelede yazılı
olmasının yanında fiilen bu hususlara uyulması gerektiği vurgulanmıştır. 4369 sayılı kanunun
81/D-7 maddesiyle 29/07/1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hükmüyle de ; Esas
mukavelede yukarıda yazılı şartların mevcut olması, fiilen bu şartlara uyuluyor olması yeterli
olmayıp, faaliyete geçen üst kuruluşlara girilmesi, olmazsa olmaz koşul olarak getirilmiştir. Bu
zorunluluk 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 93.maddesinin 4.fıkrasında da mevcuttur.

Buna göre; konut yapı kooperatiflerinin ana sözleşmelerinin , Kurumlar Vergisi Kanunu
Madde 7/16 hükmüne göre incelenmesi ve uygulamada bu hüküm gereği şartlara fiilen uyulupuyulmadığı ve kooperatifin faaliyete geçen bir üst kuruluşa üye olup olmadığına bakmak
gerekecektir.
Bilindiği üzere ; dönem faaliyeti sonucunda ortaya çıkan kar, dönem başı özsermaye ile
dönem sonu özsermaye arasındaki müspet farktır. Bu fark, sermayenin çalıştırılması, işletilmesi
sonucunda elde edilmekte ve her ortağın sermaye payı dikkate alınarak dağıtıma konu
olabilmektedir. Konut yapı kooperatiflerinde kar elde etme amacı yoktur. Amaç, ortakların konut
sahibi olmasıdır.Bu amaca ulaşılabilmesi için yapılan tüm faaliyet, kooperatif ortaklarını belirli
ekonomik menfaatlerini, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumaya
yöneliktir.
Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için konut yapı kooperatiflerinde, faaliyet maliyetine
karşılık ödemeler talep edilmekte ve bu ödemeler bir tip katkı payı olarak kabul edilmektedir.
Bazen bu ödemelerin kooperatif masraflarından fazla olduğu görülebilmektedir. Başka bir
ifadeyle faaliyet sonucunda artı bir değer oluşabilmektedir. İşte bu değer sermaye işletilmesinin
sonucu ortaya çıkan kar değil; kooperatifin faaliyet gelirleri ve giderleri arasındaki farktır.
Uygulamada bu fark gelir-gider farkı olarak nitelendirilmektedir. Burada önemli olan husus, bu
gelir-gider farkının kooperatif ortaklarıyla yapılan işlemlerden ortaya çıkmış olmasıdır.
Konut yapı kooperatiflerinin ana sözleşmelerinde gelir-gider farkından yönetim ve
denetim kurulu üyelerine pay verilemeyeceği, sermaye üzerinden kazanç dağıtılamayacağı, bu
farkın yedek akçe olarak ayrılması gerektiği ve kooperatifin yalnızca ortaklarıyla işlem
yapacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.(Ana sözleşme Md. /70) Ana sözleşmede bu
hükümlerin yer alması konut yapı kooperatifinin kurumlar vergisinden muaf olmasına
yetmemekte, bu şartlara fiilen uyulması gerekmektedir. Genel anlamda; konut yapı
kooperatiflerinin ortaklarıyla yapmış olduğu işlemlerin, faaliyetin kooperatif amaçlarına yönelik
olduğu düşüncesiyle kurumlar vergisi yönünden muafiyet kapsamında değerlendirileceği kabul
görmektedir. Yapılan faaliyet münhasıran kooperatif ortaklarıyla iş görülmesi şeklinde
gerçekleşmelidir. Başka bir ifadeyle kooperatif amacının gerçekleştirilmesi ortak içi işlemlerle
yapılmalıdır. Aksi halde, münhasıran ortaklarla iş görülmesi şartı ihlal edileceğinden kooperatifin
kurumlar vergisi mükellefiyeti söz konusu olabilecektir. Konut yapı kooperatiflerinde, amaca
yönelik konut üretim maliyetinin finansmanı, ortakların ödemeleri veya alınan kredilerle
sağlanmaktadır.
Diğer bir kaynak ise; ortaklar dışında yani, ortak dışı işlemlerden sağlanan gelirdir.
Kooperatif arsasının satılması, kooperatife ait iktisadi kıymetlerin satılması, arsanın kat karşılığı
müteahhite verilmesi, kiraya verilmesi, konutların ortak olmayanlara satılması gibi ortak dışı
işlemler; bu işlemlerin yapıldığı dönem itibariyle konut yapı kooperatifinin kurumlar vergisi
mükellefiyetini gerektirebilecektir.
Çalışmamızın bu bölümünde, bir konut yapı kooperatifinin, Kurumlar Vergisi Kanunu
Md./7-16 da yazılı kayıt ve şartlara uygun olarak, ana sözleşmesinde sermaye üzerinden kazanç
dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat
akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümlerin

bulunduğu, faaliyete geçen bir üst kuruluşa girmiş olduğu kabul edilerek, bu konut yapı
kooperatifinin faaliyetlerinden özellikli bazı konular ele alınmış ve kurumlar vergisi muafiyeti ve
mükellefiyeti yönünden irdelenmiştir.

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN
ARSALARINI KAT KARŞILIĞI VERMESİ
Konut yapı kooperatifleri arsalarının tamamını veya bir kısmını daire yapılması
karşılığında müteahhitlere verebilmektedirler. Bu işlem, müteahhit açısından arsa alımı,
kooperatif açısından ise bina yapımına yönelik arsa satışı olmaktadır. Kooperatif bu uygulamada
ortaklarıyla değil müteahhit ile iş yapmaktadır. Müteahhidin bu iş nedeniyle elde edeceği kar ;
duruma göre gelir veya kurumlar vergisine konu olmaktadır. Kooperatife bırakılan konutların
maliyeti müteahhit açısından arsa maliyeti olmaktadır. Müteahhide bırakılan konutlara ilişkin
arsa payları, kooperatif varlığından çıkmakta başka bir ifadeyle kooperatif tarafından müteahhide
devredilmektedir. Özetle kooperatif, sahip olduğu arsasından bir miktar payı üçüncü bir kişiye
müteahhide satmış kabul edilmektedir. Zira, kooperatif ortaklarının sahip olacakları konutlara
ilişkin arsa payları nihai anlamda müteahhide verilen kısım nedeniyle azalmış olmaktadır. Şu
halde, kooperatif açısından bu işlem nedeniyle oluşan maliyet, devredilen arsa payı değeri
olurken, karşılığında sağlanan, müteahhit tarafından kooperatife teslim edilen konutların değeri
olacaktır. (Bu değer maliyet bedeli, bu bedel belli değilse takdir komisyonunca takdir edilen
rayiç bedeldir.) Sahip olunan konutların değeri ile müteahhide bırakılan arsa payı maliyeti
arasındaki olumlu fark, kazancı oluşturacaktır. Bu uygulamada öncelikle kooperatif açısından
münhasıran ortaklarla iş görülmesi şartı ihlal edilmektedir. Bu durumda kooperatifin kurumlar
vergisi muafiyeti ortadan kalkmaktadır. Diğer taraftan kooperatifin arsasını müteahhide kat
karşılığı vererek ortaklarının konut sahibi olmasını sağladığı ve bu işlemin kooperatifin amacını
gerçekleştirmeye yönelik olduğu düşünülse dahi, bu işlem sonunda kooperatif açısından bir artı
değerin ortaya çıktığı kanaatindeyiz.
Kooperatifin ortaklarını konut sahibi yapmak amacına yönelik olsa dahi, bunu
gerçekleştirmek için yapacağı tüm faaliyetlerinin salt bu amaca yönelik olduğunu kabul etmek,
münhasıran ortaklarla iş görülmesi şartının konuluş mantığı ve gerekçesiyle çelişir.Konut yapı
kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi muafiyeti için öngörülen şartlar, ticari amaçlı faaliyetlerin
vergi dışı kalmasını önleyerek rekabet eşitliğini ve kar amaçlı ticaret şirketleri haline
dönüşmemelerini sağlamak içindir.
KONUT YAPI KOOPERATİFİ
ARSASININ SATILMASI
Konut yapı kooperatifleri, ortaklarının konut edinmesi amacıyla satın aldıkları arsalarını,
çeşitli nedenlerle bu amacın gerçekleştirilmesine uygun olmadığı gerekçeleriyle üçüncü kişilere
satabilmektedirler. Kurumlar Vergisi muafiyetinde ilke olarak kooperatiflerin kendi ortaklarıyla

iş görmeleri şartı kabul edilmiş olup genel olarak ortak içi işlemler muafiyet kapsamında
değerlendirilmiştir. Kooperatif arsasının her ne sebeple olursa olsun üçüncü kişilere satılması
durumunda, kurumlar vergisi muafiyet koşullarından olan " münhasıran ortaklarla iş görülmesi"
şartı ihlal edilmiş sayılır.
Nitekim ; Danıştay 3. daire 10/06/1987 tarihli Esas: 1987/34
Karar :198/1557 sayılı
kararında " Konut edinmek amacıyla alınan arsanın, hangi amaçla olursa olsun kooperatife ortak
olmayan kişilere yani üçüncü kişilere satılmasının ortaklarla iş görülmesi olarak
nitelendirilmesine olanak bulunmadığına.........." şeklinde hüküm vermiştir.
Konut yapı kooperatiflerinin arsa satışı durumunda muafiyet şartları kaybedileceğinden
kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesisi gerekir görüşündeyiz.
Kooperatifin arsa satışından doğan kazancının tespitinde GVK 38. madde hükmü
uygulanabilir. (4108 sayılı Kanunun 18. maddesiyle değişen ve 1.1.1995 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere 2.6.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Mükelleflerin iktisap
tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulunan gayrimenkul, iştirak
hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları halinde, bu iktisadi
kıymetlerin maliyet bedeli bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere
her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınabilir. Bu hüküm 39. madde gereğince işletme hesabı
esasına göre ticari kazancın tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında defter tutan mükellefler
tarafından artırılan maliyet bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon
hesabında gösterilir.
Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya
işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur.Sözkonusu
iktisadi kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını yaptıkları iktisadi
kıymetler için bu hükümden yararlanamazlar. Şu kadar ki, inşaat yapımına tahsis edilen arsa ve
arazilere ilişkin olarak inşaatın bitim tarihine kadar geçen süre için bu fıkra hükmüne göre
maliyet bedeli artırımı yapılabilir. Ancak, inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapılan
gayrimenkuller için maliyet artırımı satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanır.( Bu fıkra hükmünün
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.)
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN
KAT KARŞILIĞINDA ARSA TEMİNİ
(Konutların bir kısmının arsa bedeli
karşılığında arsa sahibine verilmesi)
Konut yapı kooperatiflerinin, arsa sahibine daire vererek arsa temini yoluna gittikleri
görülmektedir. Kurumlar Vergisi muafiyet şartlarından biri de " münhasıran ortaklarla iş
görülmesi" dir. Burada amaç, konut yapı kooperatiflerinin ticari faaliyet sergileyerek ticaret
şirketleri haline dönüşmemelerini sağlamaktır. Zira konut yapı kooperatifleri kar amaçlı
kuruluşlar değildir. Asıl olan, ortakların ekonomik menfaatlerini karşılıklı yardım ve dayanışma
suretiyle sağlayıp korumak olduğuna göre, ortakların dışında üçüncü kişilerle faaliyette
bulunulması, kurumlar vergisi muafiyet şartlarından olan" münhasıran ortaklarla iş görülmesi"

şartını ihlal sayılır. Dolayısıyla arsanın kat karşılığı veya daire karşılığı temin edilmesi işleminde
konut yapı kooperatifinin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekecektir.
Bu uygulamada konutların bir kısmı arsa bedeli karşılığında arsa sahibine verilmektedir.
Bu işlem nihai anlamda bir satış işlemidir. Zira, kooperatif için arsanın maliyeti, arsa sahibine
bırakılacak konutların üretim maliyetidir. Bu işlemi kat karşılığı inşaat şeklinde de
değerlendirebiliriz. Burada kooperatif, arsa sahibine karşı daire teslimini taahhüt etmekte, arsa
sahibi ise bunun karşılığında kooperatif bünyesinde kalacak konutlara ait arsa payından
vazgeçmektedir. Şu halde, arsa sahibi açısından arsanın bedeli ile sahip olunacak konutların
bedeli arasında bir fark oluşabilecektir. Bu fark üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan bir artı
değerdir. Arsa sahibinin durumuna göre gelir veya kurumlar vergisine konu olabilecektir.
Kooperatif açısından ise elde edilen konutların bir bedel karşılığında -ki burada arsa bedelidirarsa sahibine devri sözkonusudur. Konut bedelleri ile arsa maliyeti arasında rayiç veya emsal
gözönüne alındığında dahi artı bir değerin oluşabileceği görülür. Dolayısıyla ticari bir faaliyet
ilişkisi şeklinde değerlendirebileceğimiz bu işlemde konut yapı kooperatifinin kar amaçlı
olmadığı ilkesinin ihlali sözkonusudur. Bu nedenlerle konut yapı kooperatiflerinin daire karşılığı
arsa alımı işleminde kurumlar vergisi muafiyet şartlarının ihlali söz konusu olacağından kurumlar
vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekir kanaatindeyiz.
KOOPERATİFLERİN FAALİYETE GEÇEN
ÜST BİRLİĞE GİRMELERİ ŞARTI
Konut yapı kooperatiflerinin Kurumlar Vergisinden muafiyetlerini düzenleyen 5422 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesinin (A) fıkrasının 16. bendi 4369 sayılı kanunun 81/D-7
maddesiyle değiştirilmiş ve ilgili maddeye 29/07/1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
parantez içi hüküm getirilerek,"........... faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler
muafiyetten yararlanamaz" denilmiştir.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 93. maddesinin 4. fıkrasında "kooperatiflerin,
kooperatif birliklerinin ve kooperatif merkez birliklerinin faaliyete geçen üst kuruluşlara
girmedikleri takdirde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin 16 numaralı bendinde yazılı
kurumlar vergisi muaflığından yararlanamayacakları hükme bağlanmıştır.
4369 sayılı kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu 7. maddesinin 16 numaralı bendine
getirilen parantez içi hükümle, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun bu konuyla ilgili hükmüne
paralellik sağlanmıştır.
Buna göre ; faaliyete geçen bir üst kuruluşa girmeyen bir konut yapı kooperatifinin esas
mukavelesinde ;
- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması
- İdare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi
- İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması
- Münhasıran ortaklarla iş görülmesine dair hükümler bulunması, ayrıca fiilende bu kayıt
ve şartlara uyulması halinde dahi , bu konut yapı kooperatifi kurumlar vergisinden muaf
olamayacaktır. Zira, faaliyete geçen bir üst kuruluşa girme şartı, kooperatiflerin kurumlar
vergisinden muaf olabilmeleri için olmazsa olmaz bir şarttır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerince
konut yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için, faaliyete
geçen bir üst kuruluşa girmeleri gerekmektedir

KONUT YAPI KOOPERATİFİNE AİT
ARSANIN KAMULAŞTIRILMASI
Konut yapı kooperatiflerinin arsalarının kamulaştırılması işleminde, arsa üzerindeki
hukuki ve ekonomik tüm tasarruf hakkı kamulaştıran kuruma geçmekte olup, kooperatifin bu arsa
üzerindeki haklarını devretmesinin karşılığı ise kamulaştırma bedeli olmaktadır. Dolayısıyla bu
işlem bir satış hükmündedir. Kamulaştırma nedeniyle yapılan satışın kooperatifin iradesi dışında
olması durumu değiştirmeyecektir. Sonuçta kooperatif varlığındaki bir azalış karşılığında bir
bedel alımı sözkonusudur. Dikkat edilirse işlem kooperatif ortakları dışında üçüncü kişilerle
yapılmaktadır. ( Kamulaştıran kurum...).
Konut yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olmasının koşullarından birisi
"münhasıran ortaklarla iş görülmesi"dir. Kamulaştırma işleminde kooperatif ortaklarıyla iş
yapmamaktadır, münhasıran ortaklarla iş görülmesi şartı ihlal edilmiş olacağından kamulaştırma
nedeniyle konut yapı kooperatifinin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekir
kanaatindeyiz.
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE
YABANCI PARALARA
AİT KUR FARKI GELİRLERİ
Uygulamada , konut yapı kooperatifleri ortaklarının kooperatife ödemelerini dolar, mark
vs. şeklinde yabancı para ile de yaptıkları izlenmektedir. Ortaklardan alınan yabancı paralar,
kooperatif kasasında tutulmakta ve harcamanın yapıldığı gün ulusal paraya çevrilmektedir.
Dolayısıyla, yabancı paranın kooperatif kasasına alınışı ile harcama nedeniyle kasadan çıkışı
arasında olumlu kur farkları oluşabilmektedir. Bu olumlu fark kooperatif açısından bir gelir
olmasına rağmen kurumlar vergisi muafiyetini ortadan kaldırmayacağı görüşündeyiz. Kurumlar
vergisinden muaf olan konut yapı kooperatiflerinin elde ettikleri faiz gelirlerinde olduğu gibi, bu
gelir de ortak dışı işlem olarak nitelendirilmemelidir. Kaldı ki elde edilen gelir kooperatif
amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik konut üretimine tahsis edilecek ve ortaklara
dağıtılmayacaktır. Bu işlem, hem kooperatif varlıklarının korunmasını sağlamaya özgü ve aslında
makro ekonomik karar ve faaliyetlerin doğal sonucudur.
Şu halde ; muafiyet şartlarını taşıyan, kurumlar vergisinden muaf olan konut yapı
kooperatifinin yabancı paraların değerlemesi nedeniyle oluşan kur farklarından doğan gelir,
ortaklara dağıtılmamak ve kooperatif amacının gerçekleşmesine yönelik kullanıldığında, konut
yapı kooperatifinin kurumlar vergisi muafiyet şartlarını yitirmeyeceği kanaatindeyiz.

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE
FAİZ / REPO GELİRLERİ
Konut yapı kooperatiflerinde ; ortaklardan alınan paralar genellikle enflasyondan koruma
gibi nedenlerle bankalarda vadeli veya vadesiz mevduat hesaplarına yatırılmakta ve kooperatif
tarafından hesabının durumuna göre faiz geliri, repo geliri vs. elde edilmektedir.
Kurumlar vergisinden muaf olmayan, başka bir ifadeyle Kurumlar Vergisi mükellefi olan
kooperatiflerce elde edilen faiz gelirlerinin kurum kazancı olarak kurumlar vergisine tabi olacağı
kuşkusuzdur. Ancak faiz gelirlerinin Kurumlar Vergisinden muaf olan konut yapı kooperatifince
elde edilmesi durumunda, kooperatifin muafiyet şartlarını ihlal edip etmediğine bakılmalıdır.
Genel olarak kooperatiflerin ortak dışı işlemlerde bulunması, kurumlar vergisi muafiyetini
ortadan kaldırmaktadır. Şu halde, Kurumlar Vergisi muafiyet şartlarını taşıyan bir konut yapı
kooperatifinin banka faiz geliri elde etmesinin, ortak dışı işlem olup olmadığının tayini gerekir.
Konut yapı kooperatiflerinde ortakların yaptıkları ödemeler yine ortakların konut sahibi
olabilmelerine yöneliktir. Bu ödemeler, nihai anlamda konut sahibi olma amacına yönelik
harcanacaktır. Bu harcamanın gerçekleşeceği ana kadar elde tutulan değerlerin korunmasını yine
amaca yönelik faaliyetin bir unsuru olarak görmek gerekir. Bu işlemde yapılan, ortakların
ödemelerini faiz vs. şeklinde neticelendirerek yine ortaklara iade etmek değildir. Asıl olan ortağın
konut sahibi olmasını sağlamaya yönelik ortakların ödemelerini reel durumda tutmak ve
korumaktır. Şu halde faiz gelirinin elde edilmesinde kazanç amacının olmadığını kabul etmek
gerekir. Bu gereklilik işlemin, gerçek mahiyetinin bir sonucudur. Elde edilen faiz gelirleri
ortaklara dağıtılmayıp kooperatif bünyesinde tutulduğu ve kooperatif amacında kullanıldığı
sürece, bu işlemin ortak dışı işlem sayılmaması, ayrıca kurumlar vergisi muafiyetini ihlalinin söz
konusu olamayacağı kanaatindeyiz.

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMASI
Dursun Ali Turanlı
Yeminli Mali Müşavir
1. GİRİŞ

Ülkemizde Konfeksiyon ve Hazır giyim sektöründeki sorunlar göz önüne alınarak Fason iş
yapan mükelleflere tevkifat yapma zorunlu kılınmıştır.
Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe 10.01.1996 tarih,22519 sayılı resmi gazetede yayınlanan
51 nolu KDVGT (1). İle Fason iş yapan mükelleflere tevkifat uygulaması getirilmiştir. Daha
sonra 30.03.19996 tarih, 22596 sayılı resmi gazetede yayınlanan 53 nolu KDVGT (2),
07.12.1996 tarih, 22840 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 58 nolu KDVGT (3), 10.09.1998
tarih, 23459 sayılı resmi gazetede yayınlanan 70 nolu KDVGT (4). ile uygulama
yönlendirilmiştir.
24.02.1999 tarih 23621 sayılı resmi gazetede yayınlanan 72 nolu KDVGT (5) ile Tekstil ve
konfeksiyon sektöründe Fason iş yapan mükelleflere mahsuben iade uygulaması getirilmiştir.
Konuyu incelerken önce fason iş yapan mükelleflerin Katma Değer Vergisi tevkifatı ve
işlemleri, akabinde fason iş yaptıran mükelleflerin işlemleri , son olarak ta fason iş yapan
mükelleflere 72 nolu KDVGT. ile
getirilen mahsuben iade uygulaması örneklerle
irdelenmeye çalışılacaktır.
2. TEVKİFAT UYGULAMASININ KAPSAMI

Tekstil konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren boya,apre,baskı ve kaşarlama
işlerinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip,bu işleri
yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulaması yapılacaktır.
Boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde
tevkifat
uygulanmayacaktır.
Sayılanlar
dışında
kalan
ütüleme,çözgü
hasıl,dikim,kesim,kapitone,tıraşlama,zımpara,şardan,yakma,ram nakış ve benzeri bütün işler
tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak bu işler yukarıda sayılan boya,baskı,apre ve kaşarlama
işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılıyorsa,aynı faturalarda
gösterilmeleri kaydıyla bu işler tevkifat uygulaması bakımından boya,baskı,apre ve kaşarlama
hizmetleri gibi işlem görecektir.
Tekstil sektöründe tevkifat uygulaması giyim eşyaları ile sınırlı değildir.Buna göre
perde,mobilya kumaşı,havlu,oto koltuk kumaşı,çuval ve benzeri ile bunların imalinde
kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetlerde de tevkifat uygulaması gerekecektir.
Deriden mamül giyim eşyalarının fason işleride tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak deri
çanta ve ayakkabı uygulama alanı dışında bırakılmıştır.
3.

FASON İMALATIN KOŞULLARI

Fason imalatın şartı imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere ham
maddelerin fason yaptıranlarca temin edilmesi gerektiğidir. Buna göre,
3.1.Fason işlerde mamul bir bütün olarak imal ettirebileceği gibi,üretim aşamaları itibariyle
kısmi olarak fason iş yaptırılması da mümkündür. Tevkifat uygulamasına tabidir.
3.2.Fason iş yapanların aynı zamanda başkalarına fason iş yaptırmaları her iki fason
bakımından tevkifat uygulamasına tabidir.
3.3.Fason olarak yapılan işlerde fason işi yapanlar tarafından kullanılan
iplik,tela,fermuar,düğme,astar,ve benzerleri her türlü yardımcı madde ve malzemeler
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fason hizmet bedeline dahil edilecektir. Fason iş için kullanılan madde ve malzemelerin
hizmet bedeli ile birlikte tevkifat uygulamasına tabi tutulacaktır.
3.4.Fason iş yapanlar tevkifat uygulanacak hizmetleri nedeniyle düzenleyecekleri fatura,fason
hizmet bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile vergi tutarının
tevkifat uygulanacak kısmı ile fason iş yaptırandan tahsil edilecek kısmını ayrı ayrı
göstermeleri gerekmektedir.
Konuya ait örnek:
X imalatçı konfeksiyon firması Y tekstil ihracatçısı firmasına 10.000.000._TL. fason iş
yapmıştır. X Konfeksiyon firması Y Firmasına aşağıdaki faturayı düzenlemiştir.
Fason iş bedeli
Hes.Kdv.
Toplam
Kdv.Tev.(2/3)
Tahsil ed.Tutar
Beyan Ed.Kdv.

10.000.000.000._TL.
1.800.000.000._TL.
11.800.000.000._TL.
1.200.000.000._TL.
11.200.000.000._TL.
600.000.000._TL.

Konuyu fason iş yapan mükellefler ve fason iş yaptıran mükellefler açısından ele alırsak
beyan ve işlemleri aşağıdaki gibi olacaktır.
4. FASON İŞ YAPTIRAN MÜKELLEFİN BEYAN VE İŞLEMLERİ

Fason iş yaptıran firma, Katma Değer Vergisi tevkifatını teslim ve hizmetin yapıldığı
dönemde vergi sorumlusu sıfatıyla düzenleyeceği 2 nolu Katma Değer Vergisi beyannamesi
ile beyan edip ödeyecektir. Bu tutar aynı döneme ait 1 nolu Katma Değer Vergisi
beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Yine aynı dönemde kayıtlara alınması
koşulu ile 1/3 tutarındaki Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılabilecektir. Fason iş
yaptıranlar beyan edilecek tevkifata ait tahakkuk fişi ile verginin ödendiğine dair vergi dairesi
alındılarının kaşeli imzalı fotokopilerini beyannamenin verildiği tarihi izleyen ilk on günü
içerisinde satıcıya intikal ettireceklerdir.
Fason yaptıran işletmenin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
1-------------------------------- /---------------------------------730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
01 Dışarıya yaptırılan Fason işler 10.000.000.000._
191 İNDİRİLECEK KDV.
01 İnd.Kdv.
1.800.000.000._
320 SATICILAR
01 Y Tekstil Fasoncu
10.600.000.000._
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
01 Sorumlu sıfatıyla Öd. Kdv.
1.200.000.000._
2--------------------------------/-----------------------------------360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
01 Sorumlu sıfatıyla Öd.Kdv.
1.200.000.000._
100 KASA
1.200.000.000._
Sorumlu sıfatıyla beyan edilen Kdv.’nin ödenmesi
--------------------------------/---------------------------------------
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5. FASON İŞ YAPAN MÜKELLEFİN BEYAN VE İŞLEMLERİ

Fason iş yapanlar yaptıkları işlerle ilgili olarak Kdv. Tevkifatının ödenip ödenmediğine ilişkin
vergi dairesi Tahakkuk ve makbuz alındı suretlerinin kendisine gelmemesi durumunda, fason
iş yapan durumu alıcının vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.
Fason iş yapanlar Tevkifattan sonra kalan kısmı vergi dairesine beyan edeceklerdir. Yani 1/3
Kdv.’yi beyan edeceklerdir. Fason iş yapan işletmenin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır.
1--------------------------------------/--------------------------------------120 ALICILAR
01 X İmalatçı Firma
10.600.000.000._
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
01 Yurtiçi Satışlar
10.000.000.000._
391 HESAPLANAN KDV.
01 Hes. Kdv.
600.000.000._
----------------------------------------/----------------------------------------Fason iş yapan mükellefler almış oldukları kuruluş aşamasındaki duran varlıklar ve işletme
faaliyeti sırasında almış oldukları mal ve hizmetlere % 18-25 oranında KDV. ödemektedirler.
Ancak verdikleri hizmetlerden dolayı % 6 (1/3) oranında KDV’ye tabi tutulmaktadırlar.
İndirilebilir olarak işletmede kalan Katma Değer Vergisi 72 Nolu KDVGT. hükümlerine göre
mahsuben iade olarak kendilerine kullandırılmaktadır. Bu uygulama aşağıdaki gibi
olmaktadır.
6. FASONCUYA MAHSUBEN İADE UYGULAMASI:

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemiştir. Ancak Tekstil ve
Konfeksiyon sektörü krizden daha fazla etkilenmiştir. Bir anlamda teşvik sayılan mahsuben
iade uygulaması, fason iş yapan mükelleflerin bu işlemleri nedeniyle ödedikleri ancak
indirim konusu yapamadıkları KDV. lerine mahsuben iade talebinde bulunabileceklerdir.
Bu mükellefler kendi vergi borçlarına mahsuben iade isteyebileceklerdir. Başkalarının vergi
borçlarına mahsuben iade talebinde bulunamayacakları gibi iade alacağın nakden de talep
edilmesi mümkün değildir.
Mükelleflerin talep edecekleri mahsuben iade tutarı 200.000.000._TL. ‘ yı aşması halinde
Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporu yada teminat aranılacaktır. (6) Bu uygulamada
mahsuben iade tutarı 200.000.000._TL: ‘ yı aşmaması halinde mahsup talebinin yerine
getirilebilmesi için dönem beyannamesine ek olarak aşağıdaki evrakların eklenmesi
gereklidir.
6.1.Mahsup dilekçesi
6.2.Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya dökümünü
içeren liste.
6.3.Mahsuben iade istenecek döneme ait indirilebilir KDV. sini içeren liste veya fatura
fotokopileri.
6.4.Fason yaptıran mükellefin Sorumlu sıfatıyla ödediği KDV. ödeme Makbuz sureti.
(2/3 Tevkifat)
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Konuya ilişkin örnek:
X İmalatçı Konfeksiyon Firması Y Tekstil İhracatçısı Firmasına 1.000.000.000.TL. Fason iş
yapmıştır. X Konfeksiyon firması Y firmasına aşağıdaki faturayı düzenlemiştir. X Firmasının
100.000.000._TL Kurumlar Vergisi borcu bulunmaktadır.
Fason İş Bedeli
Hesaplanan Kdv.

1.000.000.000._TL
180.000.000._TL

TOPLAM

1.180.000.000._TL

KDV.Tevkifatı(2/3)
Tahsil edilecek Tutar
Beyan Edilecek Kdv.(1/3)

120.000.000._TL.
1.060.000.000._TL.
60.000.000._TL.

Fasoncu firmanın Kurumlar vergisi borcu kadar mahsuben iade yevmiye kaydı yapılmıştır.
1 ------------------------------------/-------------------------------------------193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 100.000.000
193.00 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
191 İNDİRİLECEK KDV.
100.000.000
191.00 İndirilecek Kdv.
Mahsuben İade
Yevmiye Kaydı
2 ------------------------------------/-------------------------------------------360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 100.000.000
360.00 Ödenecek Kurumlar Vergisi
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR.
193.00 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Mahsuben İade Yevmiye Kaydı
-----------------------------------/-----------------------------------------------

100.000.000

7. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce;
- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde,
- Hurda metal alımlarında,
- 68 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen akaryakıt alımlarında, 73
numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 8. Bölüm gereği tevkifat yapılmaması uygun
görülmüştür.
Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflere yapılan yukarıda sayılan teslim ve
hizmetlere ait Katma Değer Vergisinin, malı teslim eden veya hizmeti yapan mükelleflerce
genel hükümler çerçevesinde beyan edilecektir.
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin tevkifat kapsamına giren teslim ve hizmetlerinde
ise alıcılar tarafından tevkifat uygulanacaktır. (7)
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8. İHRACATA ÇALIŞAN MÜKELLEFLERDE UYGULAMA

Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin 73 nolu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği ile olumlu rapor tanımı yeniden yapıldı. Katma Değer Vergisi tebliğlerindeki
şartları taşıyan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektorel dış ticaret şirketlerinin ihracat
istisnasından doğan Katma Değer Vergisi iade taleplerinin %5 teminat karşılığında yerine
getirilmesi öngörülmektedir.(7)
İhracata çalışan sektorel dış ticaret şirketi mükellefler, fason iş yapan ya da yaptıran açısından
bir değişikliğin olmadığı, genel hükümler çerçevesinde olayın değerlendirilmesi
gerekmektedir. Yine ihracat yapan mükellefler genel hükümler doğrultusunda ihrac ettikleri
malların içerisinde fason yaptırmış oldukları ve tevkifatını ödemiş oldukları malların da
Katma Değer Vergilerini genel hükümler çerçevesinde yüklenilen Katma Değer Vergisi
olarak beyan ederek iadesini isteyebileceklerdir.
9. SONUÇ

Fason iş yapan mükelleflerin indirim konusu yapamadıkları Katma Değer Vergileri yine bu
mükelleflerin başka vergi borçlarına mahsuben iade olarak talepte bulunabileceklerdir. Bu
mükellefler başkalarının vergi borçlarına iade talebinde bulunamayacakları gibi iade
alacaklarını nakden de talep edemeyeceklerdir.
Katma değer vergisi kanununun ilgili maddeleri ve katma değer vergisi genel tebliğleri gereği
fason iş yaptıran ve yapan mükelleflerin uyması gereken hususlar ayrıca fason iş yapan
mükelleflerin yararlanacakları mahsuben iade uygulaması özet olarak irdelenmeye
çalışılmıştır.
İmalatçı fason iş yapan mükelleflerin istenmeyen durumlara düşmemeleri için yukarıda
sayılan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
KAYNAKLAR
1234567-

51
53
58
70
72
77
73

Nolu
Nolu
Nolu
Nolu
Nolu
Nolu
Nolu

KDVGT
KDVGT
KDVGT
KDVGT
KDVGT
KDVGT
KDVGT
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MALİ TABLOLARIN ANALİZİNDE ÖNEM VERİLMESİ GEREKEN UNSURLAR
Ayfer GÜLSOY
Yeminli Mali Müşavir
Bankaların, kendilerinden kredi talebinde bulunan firmaları değerlendirme yöntemlerinin ne kadar
doğru ve geçerli olduğu konusunda hep kuşkularım ola gelmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ve
uygulanan rasyoların, genel kabul görmüş ekonomik şablonlar olduğu görüşündeyim. Bu
şablonların her firmaya birebir uygulanması ve firmanın kredilendirilebilirliğinin buna göre
saptanabilmesi çoğunlukla pek mümkün değildir.
Bu tür değerlendirmelerde ilk olarak göz önüne alınan karlılık, öz varlık dengesi, sermaye yapısı,
aktif toplamı gibi unsurlar teker teker çok geniş bir perspektifte tartışılabilecek hususlardır. Bu
unsurlardan bazılarını çok derine inmeden genel çerçeveleri ile irdelemeye çalıştığımızda şu
tespitleri görebiliriz.
Karlılık : Firmaya ait bilanço ve gelir tablosu masaya açılır açılmaz sonucun kar mı zarar mı
olduğuna bakılır. Karlı ise diğer unsurların incelenmesine geçilir. Ama sonuç zararsa ve hatta bu
zarar bir önceki dönemde de var ise ve "bu değerlendirmenin olumlu sonuçlandırılması için
herhangi bir baskı yoksa" bilanço ve gelir tablosu fazla incelemeye gerek duyulmaksızın kapatılır.
Çünkü temel kanı oluşmuştur.
Hepimiz biliriz ki birçok firma öz kaynaklarıyla dönmek adına uzunca bir süre gerek aktifinde
kayıtlı değerleri satarak, gerekse ticari mallarını yada mamul malın maliyetinin biraz üzerinde veya
zararına elden çıkarma yoluna gider. Genel giderlerin de hemen hemen tamamının artı yönde
değişken haline geldiği günümüzde firmaların hesaplamalar neticesi karlı olabilmesi zaten mümkün
değildir. Genel giderlerin değişken olma özelliklerinin başında tabi ki önlenemez enflasyon ve
kontrol edilemeyen kurlar gelmektedir. Kamudan sağladığımız faydaların maliyetlerinin de
(elektrik, su, akaryakıt, doğalgaz, ulaşım v.s.) çoğu kez enflasyonun önünde koşması da büyük
etkendir.
Mali tabloların karlılığı yansıtmasına da şöyle bir bakalım. Bu kar gerçekten üretim ve ticaretin iyi
dengeler üzerine oturtularak, basiretli yöneticilerin üstün performansı neticesi mi oluşmuş yoksa
önlenemez enflasyonun (enflasyonlu muhasebe sistemi ısrarla kabul edilmediğinden) üretilen veya
satılan mal maliyetinin düşük, satışının yüksek görünmesine neden olmasından yada bu karı
oluşturan unsurlar arasında faiz ve kur farkı gelirleri ile vade farkı gelirlerinden mi oluşuyor.
Zamanında tahsil edilemeyen alacaklarımıza vade farkı uygulamamız veya döviz cinsinden olan
alacaklarımızın kurlarda meydana gelen yükselme nedeni ile değerinin yükselmesi firmanın likit
ihtiyacının zamanında karşılanmamasının yaratacağı olumsuzlukları bertaraf edemez.
Dolayısıyla bu tür unsurlardan oluşan karın firmanın ticari faaliyetleri sonucu edinilmiş gerçek kar
olmadığı aşikardır.
Sermaye : Bir firmanın kayıtlı sermayesinin ve ödenmesi görülen sermayesinin değerlendirmede
öncelikle dikkate alınan unsurlar olduğunu biliyoruz. Sermaye yapısının bir firmanın gerçek
sermaye yapısını ne kadar yansıtacağı konusunda çekincelerim var. Yine bilinen bir gerçektir ki
firmalar sermaye artışlarını kayıtlarındaki kasa ihtiyacını karşılamak için fiktif olarak yaparlar.
Gerçekte firmaya bir likit aktarımı yoktur. Kasanın kaydi nakit ihtiyacının sürekli olarak ortaklar
cari hesabından karşılanmasının vergi idaresinin incelemesi esnasında örtülü sermaye olarak
değerlendirilmesinin önüne geçebilmek için sürekli olarak fiktif sermaye artışı yapılmaktadır. Vergi
avantajlarından yararlanmak için yapılan bir takım işlemler sonucu oluşan fonlar ve karların

sermayeye ilavesi de firmaya likit girişi sağlamayacağına göre sermayenin yüksekliği öncelikle
değerlendirilmesi gereken unsur olma özelliğini yitiriyor.
Özvarlık Dengesi : Karlılığın ve sermaye yapısının öz varlık dengesi üzerindeki direk etkisi
dolayısıyla bu unsurun ayrıca incelenmesi fuzuli olacaktır.
Aktif Toplamı : Aktif toplamı üzerinde etkili bir unsur olan sabit kıymetler yeniden değerleme
müessesesi nedeni ile zaman zaman abartılı bir görüntüde vermektedir. Ayrıca firmanın faaliyetine
direk katkısı olmayan gayri menkuller ile genellikle ortaklara ait binek otolar gerçekte firmada
mevcut olmayan diğer demirbaşlar bu unsurun genel olarak ve önemle dikkate alınması halinde ne
kadar yanıltıcı sonuçlara gitmeye neden olacağının göstergesidir.
Yine aktif toplamı içerisinde yer alan iştirakler, hisse senedi ve tahviller madem firmanın işletme
sermayesine ihtiyacı var, mevcut kaynakların ne diye başka taraflara aktarıldığı sorusunu gündeme
getirmeli. Hele de iştirakler edinildiğinden beri bir kar aktarmamışsa bu unsurunda geniş boyutuyla
incelenmesi gerekli.
Buraya kadar mali tablo analizlerinde öncelikle ve özellikle dikkate alınan bir takım unsurların ne
kadar gerçeği yansıtabileceği konusundaki çekincelerimi dile getirmeye çalıştım.
Şimdi de bir firmanın değerlendirilme aşamasında hangi özelliklerin öncelikle dikkate alınması
gerektiği sorusuna cevap bulmaya çalışalım.
Likit Eksikliği : Firma uzunca bir süredir istikrarlı bir seyir izlemekte fakat bir veya iki dönemdir,
belki de piyasa koşullarının da etkisiyle zarar etmekte. Likit azlığı dolayısıyla hammadde veya
emtia tedariki maliyetinin yüksekliği, satış fiyatının rekabet şansını yakalayabilmek adına düşük
olması, genel giderlerin enflasyonist baskılar nedeni ile bastırılamaması firmanın zarar
kaydetmesine neden olacaktır. Talep ettiği likit eline geçtiğinde belki bu kısır döngüden
kurtulacaktır.
Teknoloji Yenileme : Firma günün teknolojik koşullarına uyum sağlamak, kaliteyi arttırmak adına
mevcut teknolojisini yenileme ihtiyacı duymuştur. Yenileme süreci içerisinde üretimine ara vermiş,
ancak başta personel giderleri olmak üzere bir çok gideri yüklenmeye devam etmiştir. Daha sonraki
dönemde de işletmeye yeni ve daha yüksek maliyetle katılan makine ve tesislerin amortisman
giderinden dolayı firmanın netice hesapları mali tablolara zarar olarak yansımıştır. Böyle bir
durumda gerçek zarardan bahsetmek mümkün olmasa gerek.
Bu birkaç unsurun dışında firmanın istihdam miktarı, piyasa itibar ve kredisi, müşteri potansiyeli,
kalite, fiyat ve ikame açısından rekabet gücü, geçmişteki performansı ve faaliyet süresi, gelecekteki
olası performansı gibi unsurların dikkatle ve önemle irdelenmesi mali tablo analistlerine ve kredi
verilebilirlik açısından değerleme birimlerini daha isabetli ve gerçekçi kararlara ulaştıracaktır.
Bu konuyu ele alış gayem özellikle günümüz koşullarında geçici likit darlığına düşmüş firmaların
(tabi ki makul kredi faizlerinin oluştuğu ortamda) kredi taleplerini incelerken genel kabul görmüş
rasyolar yanında birçok kez tamamen veya kısmen göz ardı edilen hususları da dikkate almalarını
sağlamak. Bu sayede ekonomik konjöktürdeki aşırı ve tutarsız dalgalanmalardan olumsuz etkilenen
firmaların gelecekte de var olmaları sağlanacaktır.
Bir ülkenin zaman zaman, bazen de her zaman içine düştüğü ekonomik çıkmazlardan selametle
çıkması, her alandaki üretimin artarak devam etmesini sağlamasıyla mümkündür.

ENFLASYON DÖNEMLERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA ve TMS-2
UYGULAMASI
Serpil Bostancı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I- GİRİŞ
İşletmelerin faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarına ilişkin bilgilere “finansal bilgiler” denir. Bu
bilgiler, belirli dönemlerde “finansal tablolar” adı altında özetlenerek raporlanır. İşletmelerden
çıkar bekleyen gruplar (işletme yönetimi / yöneticiler, işletme sahipleri, işletme personeli,
sendikalar, kredi kuruluşları, yatırım ve finansman kuruluşları, müşteriler, satıcılar, devlet,
tüketici ve tüketici kurumları, diğer işletmeler, halk/kamuoyu) işletmelerin ekonomik
faaliyetlerine ait finansal bilgileri içeren finansal tabloların kendilerine açıklanmasını isterler. 1
Finansal tabloların içerdiği finansal bilgilerin doğru olması ve gerçeği yansıtması gerekir.2
Ancak paranın mal ve hizmet satın alma gücünün azaldığı enflasyon dönemlerinde,
muhasebenin geleneksel yöntemle hazırlayıp karar alıcılara sunduğu işletmenin mali yapısı ile
ilgili bilgilerin yanıltıcı olması kaçınılmazdır. Bu nedenle tarihi maliyetle hazırlanan finansal
tablolardaki bilgilerin enflasyon etkisinden arındırılması, bu tabloların kullanıcılarının
alacakları kararların daha isabetli olması açısından önemlidir.
Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik krizle birlikte, enflasyon döneminde finansal
raporlamanın ne şekilde olması gerektiği konusunu da gündeme getirmek zorundayız.
Hepimizin bildiği gibi 21 Şubat 2001 tarihinde, dövizde çıpa sisteminden vazgeçilip dalgalı kur
sistemine geçilmesiyle birlikte Türk Lirası yüksek oranda devalüe oldu. Türk Lirasının döviz
karşısında önemli ölçüde değer yitirmesi sonucu, bünyesinde çeşitli dövizli işlemler barındıran
şirketlerin – özellikle dış ticaret şirketleri ve döviz kredisi kullanan şirketler – ilk finansal
raporlarının – 1. dönem geçici vergi beyanları – beklenmeyen sonuçlar vermesi durumu ortaya
çıktı. Enflasyon sorunu her zaman olmuş olkemizde yaşanan bu gibi olumsuzlukların ortadan
kaldırılması ve mali tabloların ve raporların gerçek durumu ilgililere verebilmesi açısından,
enflasyon muhasebesi uygulamasını içeren Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal
Raporlama TMS-2’nin en kısa zamanda hayatiyete geçirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla bu yazıda; enflasyonunun finansal tablolara etkisi, finansal tabloların enflasyondan
arındırılması, vergi mevzuatında enflasyondan korunmaya yönelik uygulamalar ile tarihi
maliyetle hazırlanan mali tabloların TMS-2’ye göre düzeltilmesi bir örnekle açıklanmaya
çalışılacaktır.
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II- ENFLASYONUN FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ
Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle, bir yıl önce hazırlanmış mali tablolardaki
rakamların değil, bir ay önceki rakamların dahi cari fiyatlarla karşılaştırıldığında gerçek
durumu yansıtmaktan uzak olduğu görülmektedir. Muhasebenin on iki temel kavramından biri
Parayla Ölçülme Kavramıdır. Oysa “para” enflasyon dolayısıyla her dönemde değişik bir
değeri ifade etmekte ve mali tabloların homojenliği bozulmaktadır.
Enflasyon işletmelerin yapısı, politikaları ve işleyişi üzerinde önemli etkiler yapar. Etkilenme
derecesi, paranın değerindeki düşme hızına, firma varlıklarının nakdi veya gayrinakdi varlıklar
olmalarına, varlıkların devir hızlarına, üretilen mal ve hizmetlerin talep ve elastikiyetine, nisbi
fiyatlardaki değişmeye, teknolojik gelişmelere ve bu gelişmelerin ekonomiye uygulanma
hızına, firmanın borçtan yararlanma derecesine ve katlanılan faiz yüküne bağlıdır. Enflasyonun
işletmeler bazında etkileri şöyle sıralanabilir. 3
- Enflasyon ekonomik hayattaki belirsizliği ve riski arttırdığı için yatırım kararlarını – özellikle
uzun vadeli olanları – güçleştirmektedir.
- Enflasyon işletmelerin aktif yapılarının değişmesine, uygun olmayan finansman araçlarının
seçilmesine, aşırı borçlanmaya, likit sıkıntısı çekilmesine ve işletmelerin ağır faiz yükü altına
girmelerine yol açmaktadır.
-Enflasyon dönemlerinde şirketler işletme sermayesi kaybına uğramaktadırlar.
- Enflasyon gerek mal ve gerek hizmet üretiminde kullanılan girdi fiyatlarının yükselmesi
sonucu maliyetleri arttırmaktadır. Maliyetlerin artmasıyla işletmeler kar marjlarını
koruyabilmek için satış fiyatlarını da arttırmak zorunda kalmaktadırlar.
- Enflasyon genellikle talebi daralttığı için üretimin düşmesine sebep olmaktadır.
- İşletmelerin üretim gücünü ve verimliliğini kaybetmesine neden olmaktadır.
- Enflasyon sebebiyle muhasebecilerin hazırladığı işletmenin mali durumuna ilişkin bilgiler
gerçeği yansıtmaktan uzaklaşmaktadır.
III- FİNANSAL TABLOLARIN ENFLASYONDAN ARINDIRILMASI
a. GENEL
Enflasyonun süreklilik kazandığı dönemlerde uygulanmak üzere üç tip enflasyon muhasebesi
sistemi geliştirilmiş ve önerilmiştir. Bunlar,
UMAN, Nuri, Enflasyon Muhasebesi Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi, Teori-Uygulama, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 1979 ve
TUNCER, Selahattin, Enflasyon Muhasebesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Mi-Ka Matbaacılık, İstanbul 1990
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- Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi
- İkame Maliyeti Muhasebesi (Cari Değerler Muhasebesi)
- Genel Fiyat – İkame Maliyeti Muhasebesidir.
Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesinde geleneksel (klasik) muhasebenin bütün ilkeleri
geçerlidir. Geleneksel muhasebenin hazırladığı tablolar, paranın değerinin (satın alma gücünün)
değiştiği gerçeğinden hareketle endeksler (düzeltme katsayıları) yardımıyla düzeltilir. Böylece
farklı zamanlarda, farklı satın alma gücünü ihtiva eden değerler, aynı değerleri ifade eder hale
getirilirler.4
Fiyatlar genel seviyesindeki artışlar, paranın satın alma gücünü azaltmakta, fiyatlar genel
seviyesindeki azalışlar da paranın satın alma gücünü arttırmaktadır. Fiyatların arttığı dönemde
elinde nakit ve parasal aktif bulunduran işletmeler zarar görürler, borçlu olan işletmeler ise
kazançlı olurlar.5
İkame Maliyeti Muhasebesi (Cari Değer Muhasebesi)’nde, ikame maliyeti bilançonun
düzenlendiği tarihte elde mevcut varlığın üretim gücüne, hizmet ve faaliyet kapasitesine eşit
aynı tip diğer bir varlığın satın alınması halinde ödenmek zorunda kalınacak fiyatı temsil
etmektedir ve nakdi nitelikteki varlıkların ikame maliyetinde bir değişme olmadığı varsayımı
nedeniyle, ikame maliyeti muhasebesinin uygulanması sonucu bilançoda etkilenme gösteren
varlıklar stoklar ve sabit kıymetler gibi nakdi olmayan kalemler olacaktır.6
Yöntemin önemli sakıncası, ikame maliyetinin saptanma güçlüğü ve subjektifliği ile genel
yerine özel fiyat artışlarını içermesinden dolayı firmanın nakdi değerlere sahip olmaktan dolayı
elde ettiği nakit bulundurma kazanç ve kaybının bilinmemesidir.7
Genel Fiyat – İkame Maliyeti Muhasebesinde, Fiyatlar genel seviyesi muhasebesinin fiyatların
değiştiği ortamda ölçme sorunu yaratması, ikame maliyeti muhasebesinin de sadece fiyatlar
özel seviyesindeki artışları ele alması dolayısıyla iki yöntemin birlikte uygulanması
önerilmiştir.
b. UMS-20’A GÖRE
1990 yılı başında uygulamaya konan Hiperenflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama adlı 29
no.lu Uluslar Arası Muhasebe Standardına göre, hiperenflasyonist bir ekonominin para
birimiyle raporlama yapan bir işletme mali tablolarının enflasyonun etkisinden arındırmak için
düzeltmelidir. Tüm parasal olmayan varlık ve borçlar, uygun bir fiyat endeksi kullanılarak
ulusal para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmelidir. Parasal olan
UMAN, Nuri, Enflasyon Muhasebesi Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi, Teori-Uygulama, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınları, İstanbuy. 1979
5
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varlık ve borçlar, bilançonun düzenlendiği tarihteki cari para birimi ile ifade edildiklerinden
düzeltmeye tabi tutulmazlar.
c. TMS-2’YE GÖRE
Uluslar Arası Muhasebe Standardı 29 paralelinde yayınlanan Türkiye Muhasebe Standardı 2 de
yüksek enflasyon ortamında temel finansal tabloların düzenlenme esaslarını içerir. Buna göre,
Yüksek enflasyonlu dönemlerde temel finansal tablolar, bilançonun düzenlenme tarihindeki
paranın satın alma gücüne göre düzeltilmelidir. Bu düzeltme işlemleri muhasebe kayıtları
dışında raporlar aracılığıyla yapılır.
TMS-2’ye göre yapılacak uygulamada, bilanço kalemlerinin genel fiyat endeksi (DİE’nin
Türkiye geneli için yayınlamış olduğu Toptan Eşya Fiyat Endeksi) kullanılarak cari değerleri
bulunur. Bilanço kalemleri önce standardın ekinde verilen tablodan istifade edilerek parasal ve
parasal olmayan kalemler olarak tasnif edilir. Parasal kalemler için herhangi bir düzeltme
yapılmaz ve cari para değeriyle aynen bilançoda yer alır. Parasal olmayan tüm kalemlerin
TEFE kullanılarak cari değerleri bulunur. Gelir tablosunda ise tüm gelir ve giderler
kaydedildikleri tarihten itibaren genel fiyat endeksinde oluşan değişikliklere göre yeniden
belirlenir. Döneme yaygın olarak yapılan giderler ve sağlanan gelirler dönemin bütün günlerine
eşit biçimde dağıtılmış olduğu varsayılarak dönem sonu endeksinin dönemin ortalama
endeksine bölünmesiyle oluşan katsayıya göre düzeltilebilir. Mali tabloların düzeltilmesinde ilk
adım, parasal kalemlerin elde bulundurulmasından kaynaklanan kayıp ve kazançların, standart
ekinde yer alan tablo düzenlenerek bulunup ve gelir tablosuna aktarılmasıdır.
Bu işlemler sonucunda mali tabloların, bilançonun düzenlendiği tarihteki paranın satın alma
gücüne göre ifade edilmesi sağlanır ve çıkar gruplarının kullanımına sunularak, alınan
kararların sağlıklı olması mümkün hale getirilir.
IV- VERGİ MEVZUATINDA ENFLASYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK
UYGULAMALAR
Yüksek enflasyonun yaşandığı ülkemizde kanun koyucu, vergi mükelleflerinin enflasyonun
olumsuz etkilerinden korunmaları için bazı yasal düzenlemeler getirmiştir. Bunlar:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda;
Yeniden Değerleme V.U.K. Mükerrer Md. 298, Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman
(Hızlandırılmış Amortisman) Mükerrer Md. 315, Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskontu
V.U.K. Md. 281 ve 285, Sabit Kıymet Yenileme Fonu V.U.K. 328, Stok Değerlemede LIFO
(Son Giren İlk Çıkar) Yöntemi V.U.K. Md. 274 ve 275
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun’nda;
Maliyet Bedeli Arttırımı G.V.K. Md. 38, Gider Artış Fonu G.V.K. Md. 57, Yatırım İndiriminde
Endeksleme G.V.K Ek Md. 4

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda,
Gayrımenkul ve İşrikat Satışlarından Doğan Kar’ın Sermayeye İlavesinde Vergi İstisnası
K.V.K.’ya 4108 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Md. 23/a, Araştırma ve Geliştirme Fonu
K.V.K. Md. 14
Ayrıca çeşitli kanunlardaki istisna maktu tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar
arttırılması, vergi mükelleflerinin enflasyon karşısında az da olsa korunmasını sağlamıştır.
Yukarıda bahsedilen koruma tedbirlerinin vergi mükellefleri tarafından bilindiği
varsayıldığından, bunların izahı bu yazıda yapılmayacaktır. Ancak Maliyet Bedeli Arttırımı ile
ilgili G.V.K. MD 38’de, bu yazının yazıldığı tarihte Meclis’te kabul edilmiş ancak henüz
Resmi Gazetede yayınlanmamış yeni halinde, yeniden değerleme oranı yerine DİE tarafından
belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranının baz alınması ve “..... gayrımenkul ve
iştirak hisselerinin elden çıkartılmasında, bunların elden çıkartıldıkları yıl hariç olmak üzere”
olan ibare “...... bunların elden çıkartıldıkları ay hariç olmak üzere” olarak değiştirilmiştir.
Yine yukarıda saydığımız yeniden değerleme ve LIFO yöntemlerinden herhangi birini kullanan
bir işletme, eğer sanayi sicil belgesi de yoksa, finansman masraflarının belli bir kısmını da
gider olarak yazamamaktadır. Bu da olumsuz bir durum yaratmaktadır.
V- ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI
Ekte sanal bir şirketin 1999 ve 2000 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları yer almaktadır. 2000
yılı bilanço ve gelir tablosu enflasyona göre düzeltilecek ve nakdi değerleri elde bulundurma
kazanç veya kayıp tablosu hazırlanarak, şirketin enflasyondan etkilenme durumu ortaya
konacaktır. Tablolarda yer alan rakamlarla ilgili açıklamalar, tabloların devamında verilmiştir.

ZET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2000 YILI GELİR TABLOSU
01.01.2000-31.12.2000
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Satışlar

19.450.000
18.700.000
750.000
0

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

1.571.000

1-Satıştan İadeleri (-)

3.000

2-Satış İskontoları (-)

418.000

3-Diğer İndirimler (-)

1.150.000

C-NET SATIŞLAR

17.879.000

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

12.250.000

BRÜT SATIŞ KARI

5.629.000

E-FAALİYET GİDERLERİ (-)

3.880.000

2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid. (-)

1.580.000

3-Genel Yönetim Giderleri (-)

2.300.000

ESAS FAALİYET KARI

1.749.000

F-DİĞER FAALİYET, GELİR VE KARLAR

7.797.900

1-İştiraklerden Temettü Gelirleri

710.000

3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri

80.000

4-Faaliyetle İlgili Diğ. Gel ve Karlar
7.007.900
G-DİĞER FAALİYET, GİDER VE ZARAR (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid (-)
56.000
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)
5.000
FAALİYET KARI
1-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR
2-Önceki Dönem Gelir ve Karları
530.000
3-Diğ.Olağanüstü Gelirler ve Karlar
26.000
J-OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR (-)
2-önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
1.900
3-Diğ. Olağanüstü Gid. Ve Zararlar (-)
5.700
DÖNEM KARI
ÖD.VERG VE DİĞ.YASAL YÜK.
NET DÖNEM KARI

1.520.000
61.000

7.965.900
556.000

7.600

8.514.300
3.140.000
5.374.300

ZET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2000 YILI BİLANÇOSU
31.12.2000
I-DÖNEN VARLIKLAR

17.128.500 I- KISA VADELİ BORÇLAR

A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar

228.500
3.500

2-Uz. V.Kredi Anapara Taksit ve Faizi
11.940.000

0

3-Kamu Kes. Tah. Sen. Ve Bonoları 11.940.000
4-Diğer Menkul Kıymetler

1-Alıcılar
4-Diğer K. Vadeli Tic. Alacaklar

1.456.000

D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

25.000
25.000

E-Stoklar

2.179.000

270.000

7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar

150.000

D-Alınan Sipariş Avansları
E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Vergi Karşılıkları

4-Mamuller

658.000

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

3.140.000
3.140.000
0

II-UZUN VADELİ BORÇLAR

0

1.478.200

100.000
1.300.000

A-Finansal Borçlar
1-Banka Kredileri

65.500
65.500

9.794.500 B-Ticari Borçlar

II-DURAN VARLIKLAR

1.500

A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

1.500.000

1-Satıcılar

35.000

5-Borç Reeskontu (-)

12.500

4-Ertelenen ve Takside Bağlanan
Devlet Alacakları

10.200
10.200

E-Borç ve Gider Karşılıkları

1.500.000

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları

0

D-Maddi Duran Varlıklar

22.500

C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar

1.500

C-Finansal Duran Varlıklar
4-İştiraklere Sermaye Taah. (-)

180.000

16.000

F-Diğer Dönen Varlıklar

3-İştirakler

9.000
10.500
128.000

445.000

3-Verilen Depozito ve Teminatlar

297.500

5-Öd. Vergi Harç ve Diğer Kesintiler

960.000

8-Verilen Sipariş Avansları

2.000

C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar

2-Yarı Mamuller

6-Diğer Stoklar

1.248.000
980.000

1-İlk Madde ve Malzeme

5-Emtia

10.000

3-Alınan Depozito ve Teminatlar

4-Ödenecek Giderler

86.000

300.000

1-Satıcılar

1-Ortaklara Borçlar

1.370.000

310.000

B-Ticari Borçlar

5-Borç Reeskontu(-)

0

C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

5.175.500

A-Finansal Borçlar
1-Banka Kredileri

225.000

B-Menkul Kıymetler
1-Hisse Senetleri

31.12.2000

1.380.000
1.380.000

8.293.000

1-Arazi ve Arsalar

0

III-ÖZSERMAYE

2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri

0

A-Sermaye

6.000.000

C-Emisyon Primi

1.925.000

3-Binalar
4-Makina,Tesis ve Cihazlar
5-Taşıt, Araç ve Gereçleri
6-Döşeme ve Demirbaşlar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
10-Verilen Sipariş Avansları

10.000.000
6.000.000

D-Yeniden Değerleme Değer Artışı

2.750.000

400.000

1-Duran Varlıklardaki Değer Artışı

800.000

2-İştiraklerdeki Değer Artışı

0

3-Borsada Oluşan Değer Artışı

0

8.915.000
0
8.000

2.750.000

E-Yedekler

4.220.000

1-Yasal Yedekler

1.000.000

2-Statü Yedekleri

330.000

3-Özel Yedekler

54.000

4-Olağanüstü Yedekler
F-Net Dönem Karı
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

20.269.300

26.923.000 PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI

2.836.000
5.374.300
26.923.000

ZET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1999 YILI GELİR TABLOSU
01.01.1999 - 31.12.1999
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Satışlar
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeleri(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
BRÜT SATIŞ KARI
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
ESAS FAALİYET KARI
F-DİĞER FAALİYET, GELİR VE KARLAR
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
4-Faaliyetle İlgili Diğ. Gel. Ve Karlar
G-DİĞER FAALİYET, GİDER VE ZARAR.(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid.(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)
FAALİYET KARI
I-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR
2-Önceki Dönem Gelir ve Karları
3-Diğ. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
J-OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR. (-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğ. Olağanüstü Gid. Ve Zararlar(-)
DÖNEM KARI
ÖD.VERG. VE DİĞ. YASAL YÜK.
NET DÖNEM KARI

14.760.000
13.200.000
1.560.000
0
725.000
0
160.000
565.000
14.035.000
7.400.000
6.635.000
2.360.000
1.015.000
1.345.000
4.275.000
2.275.500
355.000
20.500
1.900.000
950.100
22.400
21.700
700
5.578.000
254.400
214.000
40.400
69.400
69.400
0
5.763.000
2.230.000
3.533.000

ZET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1999 YILI BİLANÇOSU
31.12.1999
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar

752.900
2.900

2-Uz. V.Kredi Anapara Taksit ve Faizi
4.700.000

700.000

1-Satıcılar
3-Alınan Depozito ve Teminatlar

4-Diğer Menkul Kıymetler

5-Borç Reeskontu(-)

C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
4-Diğer K. Vadeli Tic. Alacaklar

2.630.800

4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

4-Ödenecek Giderler

23.000

D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar

73.000

5-Öd. Vergi Harç ve Diğer Kesintiler
7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar

73.000

E-Stoklar

1.701.500
730.000

E-Borç ve Gider Karşılıkları

2-Yarı Mamuller

400.000

1-Vergi Karşılıkları

4-Mamuller

540.000

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

6-Diğer Stoklar
8-Verilen Sipariş Avansları

800.000

500
500
1.500.000

7.000
117.000
74.000
70.000
2.230.000
2.230.000
0

914.700

1-Banka Kredileri

31.000
31.000

5-Borç Reeskontu (-)
C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar
4-Ertelenen ve Takside Bağlanan
Devlet Alacakları

23.700
25.000
1.300
0
0

E-Borç ve Gider Karşılıkları

1.500.000

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları

0

D-Maddi Duran Varlıklar
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri

202.500
4.500

4.800.500 B-Ticari Borçlar

A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

1-Arazi ve Arsalar

500

A-Finansal Borçlar

25.000

1-Satıcılar

4-İştiraklere Sermaye Taah. (-)

148.000

II-UZUN VADELİ BORÇLAR

0

II-DURAN VARLIKLAR

3-İştirakler

640.000

6.500

F-Diğer Dönen Varlıklar

3-Verilen Depozito ve Teminatlar
C-Finansal Duran Varlıklar

787.500

D-Alınan Sipariş Avansları

1-İlk Madde ve Malzeme

5-Emtia

9.000

C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar
1-Ortaklara Borçlar

2.607.800

9.000
0

B-Ticari Borçlar

3-Kamu Kes. Tah. Sen. Ve Bonoları 3.800.000
200.000

3.299.000

A-Finansal Borçlar
1-Banka Kredileri

750.000

B-Menkul Kıymetler
1-Hisse Senetleri

31.12.1999
10.658.200 I- KISA VADELİ BORÇLAR

860.000
860.000

3.300.000
0

III-ÖZSERMAYE

0

11.245.000

A-Sermaye

4.000.000

3-Binalar

4.500.000

C-Emisyon Primi

1.925.000

4-Makina,Tesis ve Cihazlar

3.000.000

D-Yeniden Değerleme Değer Artışı

5-Taşıt, Araç ve Gereçleri
6-Döşeme ve Demirbaşlar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)

1.100.000

200.000

1-Duran Varlıklardaki Değer Artışı

500.000

2-İştiraklerdeki Değer Artışı

0

3-Borsada Oluşan Değer Artışı

0

4.900.000

1.100.000

9-Yapılmakta Olan Yatırımlar

0

E-Yedekler

10-Verilen Sipariş Avansları

0

1-Yasal Yedekler

300.000

2-Statü Yedekleri

330.000

3-Özel Yedekler

54.000

4-Olağanüstü Yedekler
F-Net Dönem Karı
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

15.458.700 PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI

687.000

3.000
3.533.000
15.458.700

ZET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2000 İTİBARİYLE
PARASAL KALEMLERİN NEDEN OLDUĞU SATIN ALMA GÜCÜ
KAZANÇ VEYA KAYBININ HESAPLANMASI

DÜZELTİLMİŞ

GELENEKSEL
Düzeltme
Katsayısı
A DÖNEMBAŞI NET PARASAL KALEMLER

4.110.700

1 DÖNEM Başı Parasal Net Aktif Kalemler
Hazır Değerler

5.467.231

8.324.400

11.071.452

752.900

1,33

1.001.357

Menkul Kıymetler

4.700.000

1,33

6.251.000

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

2.523.000

1,33

3.355.590

Diğer Kısa Vadeli Alacaklar

73.000

1,33

97.090

Stoklar-Verilen Sipariş Avansları

25.000

1,33

33.250

250.000

1,33

332.500

500

1,33

665

0

1,33

0

9.000

1,33

11.970

Ticari Borçlar

787.500

1,33

1.047.375

Diğer Kısa Vadeli Borçlar

202.500

1,33

269.325

Diğer Dönen Varlıklar-ind KDV
Uzun Vadeli Tiari Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar-Verilen Sipariş Avansları

2 Dönem Başı Parasal Net Pasif Kalemler (-)
Finansal Borçlar

Alınan Sipariş Avansları
Borç ve Gider Karşılıkları - Vergi Karşılıkları
UV Finansal Borçlar
UV Ticari Borçlar
UV Borç ve Gider Karşılıkları

4.213.700

5.604.221

70.000

1,33

93.100

2.230.000

1,33

2.965.900

31.000

1,33

41.230

23.700

1,33

31.521

860.000

1,33

1.143.800

B DÖNEM İÇİNDE NET PARASAL KALEMLERDE
ARTIŞ YARATAN İŞLEMLER (+)

25.757.900

1 Satışlar
2 Diğer Olağan Gelirler
3 Olağandışı Gelirler
4 Maddi ve Mali Duran Varlık Satış Bedelleri

28.863.249

17.879.000

1,11

19.845.690

1.789.900

1,11

1.986.789

556.000

1,11

617.160

1,14

2.280.000

1,17

4.133.610

0

5 Diğer Parasal Olmayan Pasif Azalışları

0

6 Sermaye Arttırımı

2.000.000

7 Hisse Senetleri İlhraç Primleri

0

8 Diğer Parasal Olmayan Pasif Kalemlerdeki Artışlar

3.533.000

C DÖNEM İÇİNDE NET PARASAL KALEMLERDE
AZALIŞ YARATAN İŞLEMLER (-)

22.653.300

1 Üretim Giderleri

24.537.872

11.467.500

12.619.375

a.İlk Madde ve Malzeme Alışları

4.652.500

1,11

5.164.275

b.Direkt İşçilik Giderleri

3.597.500

1,11

3.993.225

c.Genel Üretim Giderleri

4.000.000

1,11

4.440.000

782.500

1,25

978.125

(-) amortisman gideri

2 Diğer Stok Alımları

0

3 Faaliyet Giderleri
a.Araştırma Geliştirme Giderleri
b.Pazarlama, Satış Dağıtım Giderleri
(-)amortisman gideri
c.Genel Yönetim Giderleri
(-)amortisman gideri

3.097.500

3.328.675

0
1.580.000

1,11

1.753.800

391.250

1,25

489.063

2.300.000

1,11

2.553.000

391.250

1,25

489.063

4 Diğer Olağan Gider ve Zararlar
5 Finansan Giderleri
6 Olağandışı Gider ve Zararlar
7 Dönem Karı ve Vergi ve Diğ.Yükümlülükler
8 Ödenen Temettüler
9 Parasal Olmayan Aktif Kalemlerdeki Artışlar

1.520.000

1,11

1.687.200

61.000

1,11

67.710

7.600

1,11

8.436

2.230.000

1,14

2.542.200

0

0

4.269.700

4.284.276

MDV alımları
Ocak 2000

100.000

1,25

125.000

1.500.000

1,17

1.755.000

50.000

1,11

55.500

Kasım 2000

3.250.000

1,02

3.315.000

(-) b amortisman

1.565.000

1,25

1.956.250

92.200

1,33

122.626

Stoklar

402.500

1,04

418.600

diğ.dönen v.artışı

440.000

1,02

448.800

Mart 2000
Temmuz 2000

k.v tic.alacaklar

10 Diğer Parasal Olmayan Pasif Kalemlerdeki Azalışlar

0

D DÖNEMSONU NET PARASAL KALEMLER

7.215.300

9.792.608

E DÖNEMSONU NET PARASAL KALEMLER

7.215.300

7.215.300

1 Dönem Sonu Net Parasal Aktif Kalemler
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler

13.869.000

13.869.000

228.500

228.500

11.940.000

11.940.000

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

1.256.000

1.256.000

Diğer Kısa Vadeli Alacaklar

25.000

25.000

Stoklar-Verilen Sipariş Avansları

100.000

100.000

Diğer Dönen Varlıklar-İnd KDV

310.000

310.000

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

1.500

1.500

Maddi Duran Varlıklar-Verilen Sipariş Avansları

8.000

8.000

2 Dönem Sonu Net Parasal Pasif Kalemler (-)
Finansal Borçlar

6.653.700

6.653.700

310.000

310.000

1.248.000

1.248.000

Diğer Kısa Vadeli Borçlar

297.500

297.500

Alınan Sipariş Avansları

180.000

180.000

Ticari Borçlar

Borç ve Gider Karşılıkları-Vergi Karşılıkları

3.140.000

3.140.000

UV Finansal Borçlar

65.500

65.500

UV Ticari Borçlar

22.500

22.500

Diğer Uzun Vadeli Borçlar

10.200

10.200

1.380.000

1.380.000

UV Borç ve Gider Karşılıkları
F SATIN ALMA GÜCÜ KAYBI

0

(2.577.308)

PARASAL DEĞERLERİ ELDE BULUNDURMA KAZANÇ/KAYIP
TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bu tablo hazırlanırken önce bilanço kalemlerinin, parasal ya da parasal olmayan olarak ayrıma tabi
tutulması gerekir. Parasal ya da parasal olmayan kalemlerin ayrımı TMS-2 ekinde tablo olarak
verilmiştir. Enflasyon dönemlerinde elde nakit değer bulundurmanın işletmeye kazanç ya da kayıp
olarak etkisi tespit edilir ve sonuç düzeltilmiş gelir tablosuna aktarılır. Sonuç lehte ise düzeltilmiş gelir
tablosunda Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar aleyhte ise Finansman Giderleri hesap grubuna
dahil edilir. Örneğimizde, parasal değerleri elde bulundurmaktan ötürü firmanın kaybı vardır ve bu
değer düzeltilmiş gelir tablosunda finansman giderlerinin içinde gösterilmiştir.
Parasal değerleri elde bulundurma kazanç veya kayıp tablosu önce, tarihi değerlerle hazırlanır.
Ardından dönem başı net parasal kalemlerin Aralık 2000/ Aralık 1999 Endeksi katsayısı ile düzeltilmiş
değerleri bulunur. Dönem içinde parasal kalemlerde artış ve azalış yaratan işlemler ise, yıl içinde
düzenli dağılım gösterenler Aralık 2000 / 2000 yılı ortalama endeksi katsayısı ile, düzenli dağılım
göstermeyenler, Aralık 2000 endeksinin işlem tarihindeki endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıya
göre düzeltilirler. Amortisman giderleri Aralık 2000 / Ocak 2000 endeksi katsayısı ile düzeltilirler.
Dönem sonu net parasal kalemlerde herhangi bir düzeltme yapılmaz.

ZET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2000 YILI DÜZELTİLMİŞ GELİR TABLOSU
01.01.2000 – 31.12.2000
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Satışlar
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1-Satıştan İadeleri (-)
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer İndirimler (-)

21.589.500
20.757.000
832.500
0
1.743.810
3.330
463.980
1.276.500

C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

19.845.690
13.597.500

BRÜT SATIŞ KARI

6.248.190

E-FAALİYET GİDERLERİ (-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid. (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)

4.306.800

ESAS FAALİYET KARI
F-DİĞER FAALİYET, GELİR VE KARLAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
4-Faaliyetle İlgili Diğ. Gel ve Karlar
G-DİĞER FAALİYET, GİDER VE ZARAR (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)
3-SATIN ALMA GÜCÜ KAYBI
FAALİYET KARI
1-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR
2-Önceki Dönem Gelir ve Karları
3-Diğ.Olağanüstü Gelirler ve Karlar
J-OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARAR (-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3-Diğ. Olağanüstü Gid. Ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI
ÖD.VERG VE DİĞ.YASAL YÜK.
NET DÖNEM KARI

1.753.800
2.553.000
1.941.390
8.655.669
788.100
88.800
7.778.769
1.687.200
2.645.018
62.160
5.550
2.577.308
8.842.149
617.160
588.300
28.860
8.436
2.109
6.327
6.873.565
3.140.000
3.733.565

ZET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2000 YILI DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOSU
31.12.2000
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar

228.500
3.500

2-Uz. V.Kredi Anapara Taksit ve Faizi
11.940.000

0

3-Kamu Kes. Tah. Sen. Ve Bonoları 11.940.000
4-Diğer Menkul Kıymetler

1-Alıcılar
4-Diğer K. Vadeli Tic. Alacaklar

1.522.000

D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

25.000
25.000

E-Stoklar

2.262.160

980.000
270.000

128.000
150.000

D-Alınan Sipariş Avansları

2-Yarı Mamuller

462.800

1-Vergi Karşılıkları

4-Mamuller

684.320

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

1.319.800

1.500

1-Banka Kredileri

35.000

5-Borç Reeskontu (-)

12.500

3.030.000

4-Ertelenen ve Takside Bağlanan
Devlet Alacakları

10.200
10.200

E-Borç ve Gider Karşılıkları

3.030.000

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları

0

1.380.000
1.380.000

14.454.960
0

III-ÖZSERMAYE

2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri

0

A-Sermaye

3-Binalar

12.285.000

C-Emisyon Primi

4-Makina,Tesis ve Cihazlar

13.398.500

D-Yeniden Değerleme Değer Artışı

481.550

6-Döşemem ve Demirbaşlar

1.167.700

8-Birikmiş Amortismanlar (-)

12.885.790
0
8.000

28.130.220
35.920.000
5.082.000
0

1-Duran Varlıklardaki Değer Artışı

0

2-İştiraklerdeki Değer Artışı

0

3-Borsada Oluşan Değer Artışı

0

E-Yedekler

-16.605.345

1-Yasal Yedekler

1.401.000

2-Statü Yedekleri

640.200

3-Özel Yedekler
4-Olağanüstü Yedekler
5- ENFLASYON ZARARI
F-Net Dönem Karı
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

22.500

1-Satıcılar

1-Arazi ve Arsalar

10-Verilen Sipariş Avansları

65.500
65.500

C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar

1.500

D-Maddi Duran Varlıklar

9-Yapılmakta Olan Yatırımlar

1.478.200

17.486.460 B-Ticari Borçlar

C-Finansal Duran Varlıklar

5-Taşıt, Araç ve Gereçleri

0

A-Finansal Borçlar

100.000

A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

4-İştiraklere Sermaye Taah. (-)

3.140.000

II-UZUN VADELİ BORÇLAR

0

II-DURAN VARLIKLAR

3-İştirakler

180.000
3.140.000

16.640

F-Diğer Dönen Varlıklar

3-Verilen Depozito ve Teminatlar

9.000
10.500

7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar
E-Borç ve Gider Karşılıkları

8-Verilen Sipariş Avansları

297.500

5-Öd. Vergi Harç ve Diğer Kesintiler

998.400

6-Diğer Stoklar

2.000

C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar

1-İlk Madde ve Malzeme

5-Emtia

1.248.000

3-Alınan Depozito ve Teminatlar

4-Ödenecek Giderler

86.000

10.000

1-Satıcılar

1-Ortaklara Borçlar

1.436.000

310.000
300.000

B-Ticari Borçlar

5-Borç Reeskontu(-)

0

C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

5.175.500

A-Finansal Borçlar
1-Banka Kredileri

225.000

B-Menkul Kıymetler
1-Hisse Senetleri

31.12.2000
17.297.460 I- KISA VADELİ BORÇLAR

34.783.920 PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI

104.760
3.318.120
-22.069.425
3.733.565
34.783.920

DÜZELTİLMİŞ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
A.Düzeltilmiş gelir tablosu hazırlanırken tüm gelir ve giderlerin yıl içinde düzenli dağılım gösterdiği
varsayılarak, tarihi maliyetle hazırlanan gelir tablosundaki tüm gelir ve giderler Aralık 2000/2000 yılı
ortalama endeksi katsayısı ile düzeltilmiştir.
B. Düzeltilmiş bilanço hazırlanırken, parasal değerlerle ilgili herhangi bir düzeltme yapılmaz. Parasal
olmayan kalemler Aralık 2000/ işlem tarihi endeksi katsayısı ile düzeltilirler.
1. Kısa vadeli ticari alacaklar grubundaki parasal olmayan alacak Aralık 1999 döneminden
devretmektedir. Düzeltme katsayısı Aralık 2000 / Aralık 1999 = 2626.0 / 1979,5 = 1.33
2. Stokların Ekim 2000 tarihinden kaldığı varsayılmıştır. D.K Aralık 2000 / Ekim 2000 = 2626.0 /
2516.7 = 1.04
3. Bu düzeltme işleminde maddi duran varlıklardaki yeniden değerlemenin etkisi hiç dikkate
alınmaz. Yeniden değerleme hariç tutarlar üzerinden düzeltme yapılır. Maddi duran varlıkların
işletmeye giriş tarih ve tutarları ile düzeltme sonrası değerler aşağıda çıkartılmıştır:
BİNALAR
AKTİFE GİRİŞ

AKTİFE GİRİŞ

TARİHİ

MALİYETİ

KATSAYI

DÜZELTİLMİŞ

DÜZELTİLMİŞ

MALİYET

AMORTİSMAN

1998 ŞUBAT

3.000.000

2626.0/877.4=2.99

8.970.000

538.200

2000 KASIM

3.250.000

2626.0/2577.2=1.02

3.315.000

66.300

12.285.000

604.500

6.250.000
MAKİNE , TESİS, CİHAZLAR
AKTİFE GİRİŞ

AKTİFE GİRİŞ

TARİHİ

MALİYETİ

KATSAYI

DÜZELTİLMİŞ

DÜZELTİLMİŞ

MALİYET

AMORTİSMAN

1996 MAYIS

300.000

2626.0/312.1=8.41

2.523.000

2.523.000

1996 TEMMUZ

500.000

2626.0/328.2=7.99

3.995.000

3.995.000

1997 OCAK

850.000

2626.0/435.8=6.03

5.125.500

4.100.400

2000 MART

1.500.000

2626.0/2246.8=1.17

1.755.000

351.000

13.398.500

10.969.400

3.150.000
TAŞITLAR
AKTİFE GİRİŞ

AKTİFE GİRİŞ

TARİHİ

MALİYETİ

KATSAYI

DÜZELTİLMİŞ

DÜZELTİLMİŞ

MALİYET

AMORTİSMAN

1996 MAYIS

25.000

2626.0/312.1=8.41

210.250

210.250

1999 OCAK

70.000

2626.0/1258.6=2.09

146.300

58.520

2000 OCAK

100.000

2626.0/2094.0=1.25

125.000

25.000

481.550

293.770

195.000

DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR
AKTİFE GİRİŞ AKTİFE GİRİŞ
TARİHİ
MALİYETİ
KATSAYI

DÜZELTİLMİŞ DÜZELTİLMİŞ
MALİYET

AMORTİSMAN

1996 MAYIS

50.000

2626.0/312.1=8.41

420.500

420.500

1996 ŞUBAT
1998 NİSAN

50.000 2626.0/259.1=10.14

507.000

507.000

2626.0/943.3=2.77

27.700

16.620

1999 HAZİRAN
2000 TEMMUZ

90.000 2626.0/1496.5=1.75

157.500

63.000

50.000 2626.0/2370.5=1.10

55.000

11.000

1.167.700

1.018.120

10.000

250.000

Amortisman oranları binalarda % 2 , diğer maddi duran varlıklarda %20 alınmıştır. Düzeltilmiş
amortisman, düzeltilmiş maliyetlerin bu amortisman oranlarıyla çarpılması suretiyle bulunmuştur.
4. Diğer dönen varlıklar içindeki parasal olmayan kalem 990.000 TL olup Kasım 2000 tarihindendir.
D.K. Aralık 2000/Kasım 2000 = 2626.0 / 2577.2 = 1.02
5. İştirakler Şubat 1999 tarihinden gelmektedir. D.K. Aralık 2000 / Şubat 1999 = 2626.0/1301.0 = 2.02
6. Sermayenin 4.000.000 kısmı kuruluştan yani Mayıs 1996 tarihinden gelmektedir. D.K. Aralık 2000 /
Mayıs 1996 = 2626.0 / 312.1 = 8.41
2.000.000 kısmı Nisan 2000 tarihindeki arttırımdandır. D.K. Aralık 2000 / Nisan 2000 = 2626.0 /
2300.5 = 1.14
7. Emisyon primi Haziran 1998 tarihindendir. D.K. Aralık 2000 / Haziran 1998 = 2626.0/ 995.5 = 2.64
8. Yedeklerin 687.000 kısmı Mart 1999 tarihlidir. D.K. Aralık 2000 / Mart 1999 = 2626.0/1352.9 =
1.94
3.533.000 TL kısmı Mart 2000 tarihlidir. D.K. Aralık 2000 / Mart 2000 = 2626.0 / 2246.8 = 1.17
VI . SONUÇ
Yüksek enflasyonun yaşandığı ülkemizde enflasyon muhasebesi uygulaması yasal hale gelmelidir.
Örneğimizde de açıkça görüldüğü gibi, tarihi maliyetlerle hazırlanan mali tablolardaki değerler, farklı
satın alım güçlerini ifade ettiği için homojenliğini kaybetmekte ve finansal sonuçlar ilgili grupları
yanıltmaktadır.

EK: DİE TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSLERİ (TOPLAM)
(1994=100)

AYLAR

1996

1997

1998

1999

2000

OCAK

244.8

435.8

839.1

1258.6

2094.0

ŞUBAT

259.1

462.8

877.4

1301.0

2179.3

MART

277.3

490.7

912.7

1352.9

2246.8

NİSAN

299.7

517.9

949.3

1424.4

2300.5

MAYIS

312.1

544.8

980.2

1469.9

2339.5

HAZİRAN

320.6

563.4

995.5

1496.5

2346.4

TEMMUZ

328.2

593.1

1020.7

1556.0

2370.5

AĞUSTOS

340.6

624.6

1045.3

1606.8

2393.0

EYLÜL

358.0

663.7

1101.2

1700.8

2448.3

EKİM

377.6

708.0

1146.8

1780.1

2516.7

KASIM

396.9

747.6

1185.7

1852.7

2577.2

ARALIK

412.5

787.7

1215.1

1979.5

2626.0

SÖZLEŞME VE SÖZLEŞMEYE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ
İsmail Hakkı GÜNEŞ
İstanbul Kültür Ünv.
İkt.İda.Bil.Fak.Öğr.Gör.
1. GİRİŞ
Sözleşme iki taraflı bir hukuki muameledir.İki tarafın karşılıklı olarak birbirlerine iradelerini
Açıklamalarıyla meydana gelir. Sözleşmeler Borçlar Kanunumuzun ikinci kısmında
(“ Akdin Muhtelif Nevileri”) düzenlenmiştir. Sözleşmeler toplumsal hayatta
karşılaşabileceğimiz borç ilişkilerini düzenlerler.Taraflar toplumsal hayatın gereği borçlar
kanununda düzenlenmiş sözleşmeleri yapabilecekleri gibi , çeşitli sözleşmelerin iki veya
daha fazla unsurlarını bir arada ihtiva eden sözleşmeleri de yapabilirler. Zira borçlar
hukukumuzda “ sözleşme serbestliği” özellikle “tip serbestlik ilkesi” geçerli
bulunmaktadır.
Birden fazla sözleşmenin kendi bütünlük ve niteliklerini kaybetmeksizin bir gaye etrafına
Toplanmalarından “ bileşik sözleşmeler” doğar. (1)
Tarafların edim ve karşı edimlerinin başka Sözleşmelere ait olmasından da “ karma
sözleşmeler “ meydana gelir. (2)
3568 meslek yasası ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlenen sözleşmeler
İş görme gayesi güden sözleşmeler dir.
Bu yazımızın iki amacı vardır.Bunlardan birincisi ;Borçlar Kanunumuzda düzenlenmiş olan
özel borç ilişkilerinden hukukçuların doktrinde gayeleri bakımından ayırıma tabi tuttukları
sözleşmelerden “ İş Görme Gayesi Güden Sözleşmeler” üzerinde bilgi vermektir.
İkincisi 3568 sayılı meslek yasası ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde;
Meslek mensubu ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenlemek, tarafların sözleşme hükümleri
gereği hak ve menfaatlerini korumak gayesiyle yapılması zorunlu olan sözleşmeler ile bu
sözleşmelere dayalı alacakların tahsili konusunda icra iflas kanunu maddeleri gereği bir
bakış açısı getirmektir.
2. İŞ GÖRME GAYESİ GÜDEN SÖZLEŞMELER
İş görme gayesi güden sözleşmeler;Hizmet Sözleşmesi, İstisna Sözleşmesi,
Vekalet Sözleşmesi, olarak ayırıma tabi tutulmaktadır.Borçlar kanunumuzun
457.maddesinde Havale’den bir “sözleşme (akit) olarak söz etmekte ise de havale
doktrinde hukuk otoriterelince bir sözleşme olmayıp “çifte yetki ilişkisi “ olarak kabul
edilmektedir.” Havele; öyle bir selahiyet verme muamelesidir ki,onunla havale
ödeyicisi,havaleci hesabına nakit,kıymetli evrak veya sair misli şeyleri havale alıcısına
Ödemeye ve havale alıcısı da bunları kendi namına kabza mezun kılınır” (3)

(1) ,(2) Akıntürk,TURGUT; “Bankacılar için Borçlar Hukuku Bilgisi”Sevinç matbaası,
Ankara.1982.sf.216
(3) Bilge,Necip;” Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri” Ankara.1971,sf.333
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Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, çalışmamızda havale üzerinde yukarıda
belirttiğimiz görüşlerle sınırlı kalıp iş görme gayesi güden sözleşmelerden Hizmet ,Vekalet ve
İstisna Sözleşmeleri üzerinde duracağız.
2.1 Hizmet Sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi iş görme gayesi güden sözleşmelerdendir.Bu sözleşmeler insan emeği olan
sözleşmelerdir.Bununla bir kimse (işçi) belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi
Diğer taraf (işveren) buna karşılık bir ücret ödemeyi taahüt eder.Hizmet sözleşmesi iki tarafa
Borç yükleyen sözleşmelerdendir.Bu sözleşme ile gerek işçinin ve gerekse işverenin edimleri
Karlılıklı olarak değişmektedir.Hizmet sözleşmesini düzenleyen hükümler Borçlar Kanunu
İle sınırlı olmayıp İş kanunu ,Sosyal Sigortalar Kanunu gibi diğer kanunlar da da yer almaktadır.
Hizmet sözleşmesinde taraflar arasında sıkı bir bağ vardır.(3568 sayılı yasa kapsamında bağımlı
Çalışanların durumu bu perspektif içerisinde de değerlendirilmelidir.)
2.2 İstisna Sözleşmesi
İstisna sözleşmesi de konusu bir insan emeği olan sözleşmelerdendir.(4) Bununla bir kimse
diğer tarafın ödemeyi taahhüt ettiği bir ücret karşılığında bir şey imal etmeyi taahhüt eder.
İstisna sözleşmesi de ,hizmet sözleşmesi gibi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir.Çünkü
gerek iş sahibinin gerekse işi yaptıran kişinin edimleri karşılıklı olarak değişilmektedir.
İstisna sözleşmesinin biri bir şeyin imali taahhüdü diğeri ise iş sahibinin ücret taahhüdüdür.
İstisna sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı olmayan sözleşme türlerindendir.
2.2 Vekalet Sözleşmesi
Vekalet sözleşmesi de istisna ve hizmet sözleşmelerinde olduğu gibi konusu insan emeği veya
faaliyetleri olan sözleşmelerdir.Vekalet sözleşmesiyle bir kimse (vekil) diğer tarafa
(vekalet veren) bir işin idaresini veya bir hizmetin görülmesini taahüt eder.Her türlü hizmet
vekalet sözleşmesinin konusu olabilir.Nitekim (Borçlar kanunu Md.386/II) herhangi bir
sözleşme tipi örneğin hizmet yada istisna sözleşmeleri içerisine girmiyorsa onlara vekalet
sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanabilir.
3. 3568 SAYILI YASA GEREĞİ SÖZLEŞMELER
3568 yasa ve yönetmelikler kapsamında sözleşme düzenlenmesi zorunludur.yönetmeliğin
12.maddesi hükmü gereği olarak “ meslek mensubu ücretleri ,meslek mensupları ile iş sahipleri
arasında serbestçe kararlaştırılır.Yönetmeliğin 22.maddesinde yer alan düzenleme gereği olarak
yazılı sözleşmedeki ödeme esaslarına uyulmadığı takdirde meslek mensubu işe başlamaz veya
işe başlamış ise işi sürdürmez. Ancak uygulamada yönetmelik de ki bu hüküm pek
uygulanamamaktadır.Bunun temel nedeni meslek mensuplarının yeterince teminat altına
alınamamış olmasıdır.(5)

(4) Tunçomağ,Kenan;”Borçlar Hukuku Genel Dersleri C.I Genel Hükümler.İstanbul.1969.Sf.496
(5) Seviğ,Veysi;” Meslek mensuplarının ücret tarifesi” Dünya,23.11.1992
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Meslek mensuplarının ücret tarifesinin uygulanış biçimi hakkında kaos sürmekte uygulanış
biçimi her yıl taraflarca tartışma konusu olabilmektedir.Ücret tarifesi sözleşmenin serbestliği
ilkesinden hareketle zamana dayalı taraflarca serbestle belirlenmeli ve uygulanış biçimi
hakkında bir düzenleme yapılmalıdır.
Meslek mensuplarına ödenen ücretin yüksekliğinden Yakınmak mesleğin niteliği ile uyuşmayan
bir davranış olarak kabul edilmelidir.
4. SÖZLEŞMEYE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ
Sözleşmeye dayalı alacağın tahsili İcra İflas Kanunu’nun 42 ve onu takip eden maddelerinde
açıklanmıştır.İlamsız takiple borçluya (49 örnek) ödeme emri tebliğ olunur.Bu ödeme emrinde
alacaklı,borçlu,alacağın miktar ve niteliği ile alacağın dayanağı ,takibe alacağa yedi gün
içerisinde itiraz olunabileceği ve mal beyanında bulunulması uyarıları yer alır.Borçlu tarafından
alacağa itiraz edilmez ise icra takibi devam eder.
Borçlu tarafından alacağa itiraz edilmesi durumunda ise İcra İflas kanunu’nun 67 ve
68.maddeleri gereği işlem yapılır.
5. SONUÇ
Her yıl ücret tarifeleri ve sözleşmeler konusunda bir kaosun yaşandığı ülkemiz meslek
mensuplarının gerçeğidir.Yukarıda da değinildiği gibi yasa ve yönetmeliklerde sözleşmenin tipi
belirtilmemiştir.Bir kısım hukuk otoritelerce vekalet bir kısmınca istisna sözleşmesi olarak kabul
edilen 3568 sayılı yasa ve yönetmeliklerde yapılması zorunlu olan sözleşmeler her iki sözleşme
gurubuna da uyan karma sözleşmelerdendir.
Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır.Sözleşmeler zamana dayalı oluşturulmalı yönetmelikler
meslek mensuplarının ödeme esasları yönünden teminat altına alıcı düzenlemelerle yapılmalıdır.
Ücret tarifeleri ve sözleşmeler üzerindeki kaos son bulmalı,meslek mensuplarına ödenen ücretin
veya yüksekliğinden yakınmak,mesleğin niteliği ile uyuşmayan bir davranış olarak kabul
edilmelidir.
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İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
GİRİŞ;

Çağdaş Yönetim anlayışına göre “İşletme Yönetimi” nde ve yönetim kararlarının
oluşumunda, kaçınılmaz olarak muhasebe tarafından üretilmiş ve denetlenmiş “güvenilir
yönetim bilgileri”ne gereksinim vardır. Bu nedenle; hemen hemen her işletme, işletmesini
‘’Bağımsız Muhasebe Denetimi’’ne tabi tutma gereğini bilinçli bir şekilde duymaktadır.
Muhasebe bilgileri işletme çıkarlarını sembolize eden bir alandır. Güvenilir olmasına birçok
yönden gereksinme vardır. Güven de, ancak denetimle sağlanır.1
Her toplumda ekonomik kararlar, kararın verildiği andaki mevcut bilgilere dayanmak
zorundadır. Örneğin bir bankanın bir işletmeye kredi verme kararı, o işletme ile daha önce
olan mali ilişkilerine, şirketin mali tablolarında görülen duruma ve diğer bilgilere dayalıdır.
Kararların, kararı verenlerin amaçları ile tutarlı olabilmesi için, karar esnasında dayanılan
bilgi güvenilir olmalıdır. Aksi taktirde karar vericilerin kendileri ve toplum için zararlı
olabilecek bir kaynak kullanımı söz konusudur. Bir bankanın hatalı mali tablolara
dayanarak, geri ödeme yeteneğinden yoksun bir firmaya bu kaynağı kullandırmasının bir
diğer sakıncası ise, bu kaynağı etkin bir şekilde kullanabilecek diğer firmaların bu
olanaktan mahrum kalmalarıdır. 2
BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ ve YARARLARI
Görüldüğü gibi, bağımsız denetimin önemini arttıran başlıca sebep güvenilir bilgi sağlama
işlevidir. Bağımsız denetimi, önemli kılan unsurlardan bir diğeri ise, yönetime mali
tablolarla ilgili olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor hazırlama gibi konular üzerinde,
geleceğe ait kararların saptanmasında yol gösterici olmasıdır.3
Ayrıca; işletme büyüklüğünün artması, işletmelere olan devlet müdahalesinin çoğalması,
işletme ile ilgili çıkar gruplarının kuvvetlenmesi ve çoğalması, iş yaşamındaki rekabet
ortamının şiddetlenmesi, insan faktörünün önem kazanması gibi hususlarda bağımsız
denetimin önemi ile paralellik arz eder.4
Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz
konusudur.
Salih Özel, Türkiye’ de Bağımsız Muhasebe Denetim Sisteminin Genel Değerlendirilmesi, Maliye Postası, Sayı:373,
15 Mart 1996, s.46
2
Alvin A.Arens, James K.Loebbecke, Audıtıng-An Integrated Approach, 2.Baskı, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey, 1976, s.1
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Arthur W.Holmes, Wayne S.Overmyer, Muhasebe Denetimi Standartları ve Yöntemleri, Çeviren: Oğuz Göktürk,
Bilimsel Yayınlar Derneği, Yayın No:5, Cilt 1, s.2
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A.Ali AKTUĞLU, Denetleme ve Revizyon, 3.Baskı, Barış Yayınları, İstanbul1996, s.11-12
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A- BAĞIMSIZ DENETİMİN DENETLENEN FİRMAYA YARARLARI:
Bağımsız denetimin, denetimi yapılan firmaya yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
1- İşletme kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen finansal tabloların gerçeği
yansıtıp yansıtmadığını saptar.
2- İşletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uyguluğunu araştırır, uygunsuzluk varsa
düzeltir.5
3- İşletme yönetimi ve işletme çalışanlarının sahtekarlık yapma eğilimlerinin
kısılmasına yardımcı olur.
4- Denetlenmiş finansal tablolar vergi beyannamelerini oluşturacaklarından, bu
tabloların güvenilirliği, devlet tarafından yapılacak bir vergi denetiminin riskini
azaltır.6
5- Denetlenmiş finansal tablolar işletme yöneticilerinin alacağı kararlara ışık tutar.7
6- Finansal tablo ve raporlar üzerinde analizler yaparak, işletmenin ekonomik
durumunu yetkili mercilere tam ve güvenilir olarak aktarır. Bu durum, işletmenin
kredibilitesini arttırır.
7- İşletme yönetimi ve çalışanlarının yaptıkları faaliyetlere yardımcı olarak, bu faaliyetlerin
etkinliğini arttırır.
8- İç Kontrol Sisteminin etkinliğini sağlar.

B - BAĞIMSIZ DENETİMİN KAMUYA YARARLARI:
Bağımsız denetimin kamuya yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

1- Sermaye Piyasası, her şeyden önce güven ortamına dayandığından, bu
piyasadaki bilgilerin doğru ve güvenilir olması gerekir. Sermaye piyasasının
etkin ve verimli çalışabilmesi için, tüm ilgili ve önemli bilgilerin kamuya
açıklanan raporlarda yer alması lazımdır. Bunun sağlanmasının en etkili yolu,
bağımsız denetimdir.8
2- Mali Kurumlar (Örneğin Ticaret Bankaları ve Yatırım Bankaları) ödünç verme veya
mali katılma dolayısıyla temasta bulundukları teşebbüs sahiplerinden, işlerinin ve
işletmelerinin iktisadi ve mali durumu hakkında esas bilgi ve detaylı raporlar
istemektedirler. Bu raporların, açılacak kredilere veya yapılacak finansmanlara
dayanak olabilmeleri için yetkili ve tarafsız inceleme organlarınca düzenlenip
onaylanmaları lazımdır.9 Bu raporların istenen özelliklerde olabilmesi için bağımsız
denetime tabi tutulması gerekir.
Zeki Doğan, Zeynep Hatunoğlu, Vergi Gelirlerinin Artmasını Sağlayan Bağımsız Dış Denetimin Türkiye Açısından
Önemi, Yaklaşım Dergisi, Eylül 1996, s.133
6
Ersin Güredin, Denetim, 6. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 1994, s.16
7
Kadir Dabbağoğlu, Bağımsız Muhasebe Denetimi ve Türkiye’deki Durum,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Bilim Dalı, İstanbul 1998, s.4
8
Nuri Uman, Bağımsız İşletme Dışı Denetimin Ekonomilerdeki Özellikle Sermaye Piyasalarındaki Rolü ve Önemi,
İşletmelerde Bağımsız Dış Denetim Semineri, SPK Yayınları, Ankara, 1985, s.16
9
Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye’de Muhasebe Uzmanlığı Mesleği, Sermet Matbaası, İstanbul, 1974, s.4
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3- Denetlenmiş finansal tablolar, işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal
yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlayarak yardımcı olur.

4- Bir işyerinin satılması, alınması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hallerinde,
alıcı ve satıcı taraflara güvenilir nesnel bilgiler sağlar.

5- Denetlenmiş finansal tablolar işletme ile ilgili taraflara, özellikle işletme ile iş ilişkisi
olan müşterilere, denetlenen işletmenin karlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve
finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.10

6- Kamuya açıklanan denetlenmiş finansal tablolar, işletmeye yatırım yapacak
yatırımcıları işletme ile ilgili olarak doğabilecek risklerden korur.
7- Denetlenmiş finansal tablolar, bir işletme ile ilişkide bulunan tüm kurumlara, o
işletme hakkında tarafsız, objektif ve güvenilir bilgi verir.
C – BAĞIMSIZ DENETİMİN DEVLETE YARARI
1- Bağımsız denetim, ülkeye bilgi üretimi ve planlama açısından yararlar sağlayacaktır.
Şöyle ki; sağlıklı verilere dayanılarak yapılan planlama, kamu gelir ve
harcamalarında, devletin teşvik, kredi politikalarında ve genel ekonomik
politikalarda daha gerçekçi, etkili ve verimli olunmasında temel oluşturacaktır.
2- Bağımsız denetim, vergi gelirlerinin artmasında da devlete yardımcı olur.11 İşletme
ortak ve yöneticilerinin vergi konusunda sahtekarlık yapma güdülerini yok eder.
3- Vergi denetim elemanları, bağımsız denetçiler tarafından düzenlemiş mali tabloları
incelemeye daha az zaman ayıracaklarından, diğer vergi kayıp ve kaçaklarına
yönelebileceklerdir.,

Ersin Güredin, Denetim, 6. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 1994, s.16-17
Hakkı Dede, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Sürekli
Denetime Tabi Şirketlerin Ara Mali Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ve Bağımsız Dış Denetimi, Marmara
Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 1995, s.51-52
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4- Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler, Dernek ve Vakıflar ile bunlara ait iktisadi
teşekküllerin bağımsız denetime tabi tutulmaları, bu kuruluşlardaki yolsuzlukların
önlenmesine ve bu kuruluşların etkin çalışmalarına yardımcı olacaktır.
5- Özellikle ülkemiz açısından özelleştirilmek istenen KİT’lerin bağımsız denetime tabi
tutulmaları, bu kuruluşlar hakkında yatırımcılarına doğru ve güvenilir bilgi
verecektir.
KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ;
Yukarıdaki anlatımlarda yer yer içerik olarak değinilen

'' Kamuyu Aydınlatma İlkesi''ne ait tarihi bilgiler, kamuyu aydınlatma kavramının önce
İngiltere’de ortaya çıktığını daha sonra da diğer ülkelere ve A.B.D.’ne de ulaştığını
göstermektedir. İngiltere bu konuya ilk kez ağırlıklı olarak 1894 tarihli Şirketler
Kanunu’nda yer vermiştir. Geçen sürede halkın aydınlatılması ile sonuçlanan olaylar bu
konudaki düzenlemelerin hız kazanmasına neden olmuştur. 1926’da toplanan Greene
Komisyonunun görüşü şöyledir:
“Biz kamunun bilmesi gereken noktaları öğrenmeye hakkı olduğu görüşündeyiz. Bu
bilgilerin saklanması, uyanık olmayan kişilerin yanıltılması amacını gütmektedir. Bazı
istisnai durumlarda belirli noktaların gizli tutulması zorunluluğu ortaya çıkabilirse de, böyle
durumlarda dahi yatırımcıların tam olarak bir karara varabilmeleri için bütün bilgilerin
açıklanması kendilerinin en doğal hakkıdır.”
Bu görüş doğrultusunda 1929 tarihli Şirketler Kanunu’nda kamunun aydınlatılması ile ilgili
hususlar öngörülmüştür.
A.B.D.’de 1933 tarihli Securities Act’e kadar ki sürede “mavi gök kanunları” olarak
isimlendirilen mevzuat sermaye piyasalarında hakimdi ve açıklama yapmamak ilkesi geçerli
idi. Mavi gök kanunlarının başarılı olamaması, halkın önemli ölçüde aldatılması sonucu
Başkan Roosvelt’in tavsiyesi ile, 1933 tarihinde ilk federal sermaye piyasası kanunu olan
Securities Act kabul edilmiştir. Bu kanunla; halka arz edilen menkul kıymetler hakkında
başta mali bilgiler olmak üzere çeşitli bilgilerin yatırımcılara sunulması ve menkul kıymet
alım satımında yanıltıcı bilgi vermek, dolandırıcılık ve diğer tüm hileli işlemleri, yöntemleri
önlemek hedef olmuştur. Bu hedeflere ulaşmak için bağımsız, idari bir komisyon olan
Securities and Exchange Commission (S.E.C.)’e önemli görevler yüklemiştir.
A.B.D.’de kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler ise 06 Haziran 1934 tarihli Menkul
Kıymetler Borsası Kanunu (Securities and Exchange Act) ile olmuştur. Bu kanunla
şirketlerin yıllık, altı aylık ve aylık bilgiler yayınlaması öngörülmüştür.
Avrupa Topluluğu’nun 4 no.lu Yönergesi, yıllık hesap ve faaliyet raporlarının yetkili kişiler
tarafından denetlendikten sonra her üye devletin ilgili kanununa göre yayınlanmasından
bahsetmektedir (Md.47/1). Ayrıca yıllık hesap ve raporlarla birlikte denetim raporunun tam
bir metni yayınlanır (Md.49) demektedir.

Yine Avrupa Topluluğu’nun 8. Yönergesinin 28.maddesinde kamuyu aydınlatma ile ilgili
düzenlemelere yer verilmiştir. Bu maddeye göre gerçek kişiler ve denetim ortaklıkları ile
ilgili bilgiler kamunun kullanımına açık tutulmaktadır.12
Ülkemizde kamuyu aydınlatma ilkesi ilginçtir Türk Ticaret Kanunu’ndan evvel Sermaye
Piyasa Kanunu’nda yer almıştır. Kanunun amaç maddesinde ; Bu kanunun konusu,
tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir
şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık
içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve
denetlemektir, denilmektedir. Burada belirtilen sermaye piyasasının açıklık içinde çalışması,
kamuyu aydınlatma ilkesinin önemli bir özelliğidir. Yine ilgili yasanın 3.maddesinin c
fıkrasında halka arz konusu işlenmiştir. Burada “sermaye piyasası araçlarının satın alınması
için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya
veya kurucu olmaya davet edilmesi” hükümleri de belirtiğimiz ilke için önemli hükümlerdir.
SPK’nın 6.maddesi Halka Arzın Şeklini belirtmektedir. SPK’nın bu konuda en önemli
maddesi 16. maddedir. 16. Madde de ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları, konsolide
olanlar dahil kamuya açıklanacağını belirtilmiştir. Yine Yasada bu konuda yer alan çok
önemli bir hususta Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetkilerinin belirtildiği 22.
Maddenin c fıkrasıdır. Fıkra aynen şöyledir: Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak
aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü mali
tablo ve raporlar ile bunların bağımsız denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka
arzında yayımlanacak izahname ve sirkülerin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli
bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esaslarını tespit ve bu konularda tebliğler
yayınlamak.
SPK görüldüğü gibi-belki de işlevi gereği- bu ilkeye gereken önemi vermiştir. Ne yazık ki
aynı önem 3568 sayılı Meslek Yasasında pek verilmemiştir. Hatta kimi zaman 3568 sayılı
meslek yasası bu ilkeye yeterli önemi vermediği için bu yasanın 13 denetim işlevini tam
olarak yerine getiremeyeceği bile ileri sürülmüştür.
SONUÇ;
Ülkemizin uzunca bir süredir yaşadığı olumsuz süreç bize denetim olgusunun önemini bir kez daha
hatırlatmıştır. Gerçekte denetim artık yaşamın doğal bir aşaması gibi görülmeli ve yaşayan veya
bundan sonra ortaya çıkacak bütün kurumlar denetim ayağı düşünülerek yaşatılmalıdır. Yoksa
sonuç hep daha fazla çalışma ama daha az kazanç-daha çok yoksulluk-daha kötü gelecek şeklinde
olacaktır.

Hakkı Dede, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Sürekli
Denetime Tabi Şirketlerin Ara Mali Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ve Bağımsız Dış Denetimi, Marmara
Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 1995, s.26-27
12

Feridun Özgen, X. Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Türkiye’nin Ekonomi Gündeminde Muhasebe Uygulamaları ve
Eğitimi, Bildiriler, Alanya Marmara Üniversitesi Matbaası, İstanbul 1989, s29.
13

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENEDİ ÇIKARMANIN AVANTAJI
İbrahim ÖNER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yakup UYGUN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

GİRİŞ
Anonim Şirketlerin ortaklık payları karşılığında hamiline veya nama yazılı hisse senedi bastırarak
ortaklara dağıtması hususunda yasal zorunluluk bulunmadığından genelde anonim şirketler hisse
senedi bastırmamaktadırlar.
Bu konu uygulamada her hangi bir sıkıntıya sebep olmadığından bugüne kadar önemsenmiyordu.
Ancak vergi yasalarımızda 4369 sayılı yasa ve ardından aynı yasada değişiklik yapan 4444 sayılı
yasa ile anonim şirket ortaklarına hisse satışları dolayısıyla elde ettikleri kazançları için çok önemli
vergi avantajı getirildi.
HİSSE SENEDİ HUSUSU
Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde hisse senetlerini ve bunların devrini aşağıdaki şekilde
düzenlemiştir.
Hisse Senetleri
T.T.K.Madde 409 – Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Esas mukavelede aksine
hüküm bulunmadıkça hisse senetlerinin nama yazılı olması lazımdır.
Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamile yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler
çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar hükümsüzdür. Hüsnüniyet sahiplerinin tazminat
hakları mahfuzdur.
T.T.K.Madde 410 - Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça çıkarılan hisse senetlerinin
nev’i değiştirilebilir. Şu kadar ki; nama yazılı senetlerin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için de
pay bedelinin tamamen ödenmiş olması şarttır.
T.T.K.Madde 411 – Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama
yazılı olması lazımdır. Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.
Hamiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri
hakkındaki hükümlere göre devr olunabilir. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak ihbar tarihinden
itibaren hüküm ifade eder. (Ek:1)
Hisse Senetlerinin Devri
T.T.K.Madde 415 – Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında
ancak teslim ile hüküm ifade eder.
T.T.K.Madde 416 – Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça
devr olunabilir.
Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki, devir, şirkete karşı ancak pay
defterine kayıtla hüküm ifade eder. (İlmühaberlerin devride bu kapsamdadır).

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde de görüldüğü gibi hisse senedi bastırabilmek için bir
izne veya süreye gerek yoktur. Yinede pek çok şirket hisse senedi bastırmamaktadır.
VERGİLENDİRME AÇISINDAN DURUM
Hisse senedi hususu ve bunların satışı Gelir Vergisi Kanunu'nun 81. ve Geçici 56. Maddelerinde yer
almaktadır.
Hisse Senedi Bastıran Anonim Şirketler Açısından
G.V.K.'nun Geçici 56.Maddesinin D bendinin l. bendi şöyle demektedir: "İvazsız olarak iktisap
edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay içinde veya
iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile diğer menkul kıymetlerin
(menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç) elden çıkarılmasından doğan
kazançlar. "
Buradan anlaşılması gereken; üç aydan fazla süre elde bulundurulan hisse senetlerinin satışından
doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir.
Görüldüğü üzere hisse senedi bastıran anonim şirketlerin ortakları için kanun çok önemli bir vergi
avantajı sağlamaktadır.
Aynı avantaj hisse senedi bastırılıncaya kadar geçecek süre için düzenlenen ilmühaberler içinde
geçerlidir. Dolayısıyla hisse senedi matbaaya hemen bastırılmasa bile, bunun yerine geçecek olan
ilmühaberler bilgisayardan derhal düzenlenerek bu hisse senedinin yerine geçmek üzere ortaklara
dağıtılabilir.
G.V.K.'nun Geçici 56.maddesinde her ne kadar ilmühaberden bahsetmiyorsa da T.T.K. açısından
hisse senedi ile ilmühaber arasında bu manada hiçbir fark olmadığı açıktır. Hatta Maliye Bakanlığı
bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla 232. Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin
6.paragrafında konu şu şekilde açıklanmıştır.
"...... geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak
amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy
kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili
anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini
kaybetmektedir.
Dolayısıyla ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde,
Gelir Vergisi Kanunu’nun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların
vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Buna göre, ilmühaberlerin; iktisap tarihinden itibaren üç ay içerisinde elden çıkarılması
halinde elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacak, iktisap
tarihinden üç aylık sürenin geçmesinden sonra elden çıkarılması halinde ise elde edilen
kazanç, gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ayrıca, ilmühaberlerin hisse senetleri ile
değiştirilmesi dolayısıyla alınan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, ilmühaberlerin elde
edildiği tarih dikkate alınacaktır. "

Hisse Senedi Bastırmayan Anonim Şirketler Açısından
Anonim Şirketlerde senede bağlanmamış veya ilmühaber çıkarılmamış payların devri taraflar
arasında yapılacak devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir. (Borçlar Kanunu Md.162)
Anonim Şirketlerde payların devri için yapılacak sözleşmenin noter huzurunda yapılmasına gerek
yoktur. Ancak devrin şirket için hüküm ifade edebilmesi için, şirketin pay defterine işlenmesi
gerekir. (T.T.K. Md.416)
Bu şekilde yapılan hisse satışı, üç aydan fazla süre sahip olunsa bile, hisse senedi çıkarılmadığından
veya ilmühabere bağlanmış olmadığından "Değer Artış Kazancı" olarak kabul edilecektir.
Böylece maliyet bedeli ile satış fiyatı arasındaki farkın 4.900.000.000.-TL’yi aşan kısmı Gelir
Vergisine tabi tutulacaktır. (G.V.K. Geçici Md.56/D-4)
Bu durumda maliyet bedelinin tespiti gerekmektedir. Bu tespit iki şekilde yapılabilir;
1) Endeksleme
Bu durumda hissenin iktisap değeri, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Devlet İstatistik
Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki satış oranında artırılarak belirlenecek ve satış
tutarı ile kıyaslanacaktır. (G.V.K.Geçici Md.56/F, fıkra 7)
2) İndirim Oranı Uygulaması
Menkul kıymetlerin elden çıkarılması halinde kazanç, yıl içinde elde edilen toplam gelirden, bu
Kanun’ un 76. Maddesinde belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın
düşülmesi suretiyle hesaplanabilir. Bu durumda iktisap bedeli endekslenmez. (G.V.K. Geçici
Md.56/F fıkra 8)
SONUÇ
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Anonim Şirketlerin gerçek kişi ortakları açısından,
hisse senedi veya ilmühabere sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Mevcut mevzuatımız
açısından hisse senedi kıymetli evrak niteliğinde olup, bu kıymetli evrakın "üç aydan fazla süre
ile elde tutulması halinde vergiden muaf" olması söz konusudur.
Hisse senedine bağlanmamış payların ise böyle bir durumu mümkün değildir. Bu şekildeki payların
devrinde üç aylık sürenin hiçbir önemi yoktur. Bu durumdaki anonim şirket paylarının satışı ile
kanunen hisse senedi çıkarması mümkün olmayan limited şirketlerin paylarının satışı arasında hiç
bir fark yoktur. Bu payların devri iktisap tarihinden itibaren ne kadar süre geçerse geçsin Değer
Artış Kazancı olarak kabul edilecek ve Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde
vergiye tabi tutulacaktır.

İlmühaber Örneği Ek:1

X SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
İSTANBUL
MUVAKKAT İLMÜHABER

Tarih
Belge No

: 19 / 05 / 2000
: 01

BELGE SAHİBİNİN
Adı Ve Soyadı
Adresi

: ......................................................
: ......................................................
İSTANBUL

BELGENİN DEĞERİ (TL.)

HİSSE ADEDİ

ORANI (%)

....7.500.000.000.-....

....75.000....

....50....

İşbu belge sahibi; X
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.04.2000 tarihi itibariyle tamamı
ödenmiş 15.000.000.000.- TL. tutarındaki sermayesini temsilen ihraç edilecek olan
15.000.000.000.- Liralık hisseden yukarıda değeri belirtilen kısmı almaya hak kazanmıştır.
İşbu nama yazılı belgenin başkalarına devri, şirketimizin devir ile ilgili olarak belge
üzerinde yazılı muvafakatı ve devrin pay defterine kaydedilmesi şartı ile muteber olur.
(kaşe ve imza)

NOT : 19.05.2000 tarih ve 2000 / 04 toplantı karar no.lu idare meclisi kararına istinaden
çıkarılmıştır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE UYGULAMASI
Sabri Odak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1 - GİRİŞ
Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra
Türkiye Gümrük Bölgesi’nden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret
politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme
rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Bu kısa tanımlama 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun 108 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer almıştır.
Ayrıca 4458 sayılı kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
23.12.1999 tarih ve 99/13819 sayılı karar no ile “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”, 31.12.1999 tarih
ve 23923 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu karar; Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı arttırmak, ihraç
ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç
ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi, imalatçı - ihracatçılara bir takım olanaklar getirmiştir. Bu olanaklardan
yararlanılması için Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine göre “Dahilde İşleme İzin Belgesi”nin
alınması gerekmektedir.
Dahilde işleme rejimi ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca
belirlenir. (4458 sayılı Gümrük Kanunu md.80/1)
Belgenin alınması için, Türkiye Gümrük Bölgesinde (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik firmaların,
Dahilde İşleme İzin Belgesi almak üzere istenen belgelerle Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel
Müdürlüğ’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya
kadar doğru olarak kabul edilir.
Müsteşarlıkça, müracaatların kabul edilmesi için;
a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması
(İşletme malzemeleri hariç),
b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (Serbest Bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının
olumsuz etkilenmemesi,
c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını arttıran bir faaliyet olması
yanında, mamulün rekabet edebilirliği ile ihraç potansiyelini arttıran koşullar yaratıyor olması.
İhracatçı firma, ihraç edeceği malın maliyetinde kullanılacağı hammadde veya yarı mamul
maddelerinin yukarıda yazılı özellikleri taşıması gerekmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde
ithal edilecek maddenin miktar ve tutarı , aynı malın hangi malın maliyetinde kullanılarak ihraç
edileceği malın ismi ve tutarı yazılmaktadır. Dolayısıyla ithal edilen mal, imal edilerek verilen süre
içinde ihraç edilme zorunluluğu vardır. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen bir malı
yurt içinde satma olanağı bulunmamaktadır.
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Amaç, Türkiye Gümrük Sınırları içinde bulunmayan veya talebi yeterli miktarda karşılamayan
veyahut daha ucuz bir malın, Dahilde İşleme İzin Belgesi ile yurt dışından ithal edilerek, bu mala
bir katma değer kazandırıldıktan sonra yurt dışına ihraç edilmesidir.
Ancak, belge kapsamında yurtdışından hammadde, yardımcı madde, ambalaj maddeleri gibi mallar
ithal edilirken, yurtiçindeki benzer malları üreten üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz
yönde etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Dahilde İşleme İzin Belgeleri;
a. Gümrük muafiyetli ithalat (bedelli)
b. Gümrük muafiyetli ithalat (bedelsiz).
Olmak üzere iki türlü belge kullanılmaktadır.
a. Gümrük Muafiyetli Dahilde İşleme İzin Belgesi (Bedelli):
Gümrük muafiyetli ithalatlarla ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde ithal ve ihraç edilecek malların
cinsi, miktarı ve tutarı -genellikle USD cinsinden yazılır.
Belge kapsamında ithal edilen mallarda bir süre belirtilmemişse, belgede belirtilen süre içinde mala
bir katma değer kazandırılarak ihraç edileceği gibi, belge kapatıldıktan sonra yerine alınacak
belgenin geçerlilik süresi içinde de (süre uzatımları dahil) mal ihraç edilebilir.
İthal edilen mallarla ilgili belgede belirtilen ihracat taahhüdü yerine getirilemiyorsa, yurtiçinden
eşdeğer ürün alınıp ihraç edilmesi olasıdır. Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal eşya yerine
serbest dolaşımda bulunan eşyanın kullanılmasına izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanılması
durumunda, eşdeğer eşyanın, gümrük tarife cetvelinin aynı sekiz rakamlı pozisyonunda yer alacak,
ithal eşyası ile aynı ticari kalitede, aynı teknik özelliklere sahip ve aynı sekizli tarife pozisyonunda
olması gerekir.
b. Gümrük Muafiyetli Dahilde İşleme İzin Belgesi (Bedelsiz) :
Gümrük muafiyetli Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde olduğu gibi, gümrük muafiyetli Dahilde İşleme
İzin Belgesi (Bedelsiz)’ nde de ithal ve ihraç edilecek malların cinsi, miktarı ve tutarı (USD )
yazılmaktadır.
Bedelsiz belge ile yapılan ithalatların, belge süresi içinde bir katma değer kazandırılarak aynı belge
kapsamında ihraç edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Şayet verilen süre içinde ithal edilen mal
işlendikten sonra ihracatı yapılamamışsa ; ek süre (3 aylık) alınarak bu süre içinde mal ihraç edilir.
İthalat yapılırken belgede belirtilen miktar ve tutarın aşılmaması gerekmektedir. Oysa ihracat
taahhüdünde belirtilen miktar ve tutarların aşılmasında herhangi bir kıstas getirilmemiştir.
Her iki belgede, belirtilen taahhütler yerine getirilemiyorsa, durumu belirtilen bir yazı ile Dış
Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek düzeltme yoluna gidilir.
Bedelsiz belge kapsamında ihracatı yapılan malın bedeli tahsil yoluna gidilmez. Bu malların
üretimi için yapılan işçilik ve diğer masraflara ait hizmet faturası kesilir. Başka bir değişle hizmet
ihracatı yapılmış olur
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Belgede Süre :
Dahilde İşleme İzin Belgeleri’nin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit
edilebilir. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b.ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına
ilişkin düzenlenen belgelerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.
Belge süresinin başlangıcı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarihidir. Süre sonu ise belge süresi
bitiminin rastladığı ayın son günüdür. Dahilde İşleme İzin Belgesi almak üzere yapılan müracaat
tarihi ile belgenin düzenlendiği tarih arasında gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılmaz.
İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren;
-30/6/20001 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1999 ile 30/6/1999 tarihleri arasında düzenlenmiş ve
henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinin,
-31/12/2001 tarihine kadar yapılan ihracat ise, 1/7/1999 ile 4/2/2000 tarihleri arasında düzenlenmiş
ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinin,
ihracat taahhüdüne sayılır. (Tebliğ No.İhracat:2000/4)
Ek Süre
Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Dahilde İşleme
İzin Belgelerine ek süre verilebilir. Ek süre için firmaların bağlı bulunduğu İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği’ne belge aslı ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayraca,haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallerin belgenin geçerlilik süresi içinde vukuu halinde
yukarıda yazılı ek süreye ilave edilebilir.
Bu haller;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ekonomik kriz veya durgunluk,
Deprem, sel don, fırtına, kasırga, yangın v.b. tabii afetler,
Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,
Grev ve lokavt (İl Çalışma Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),
Devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili kamu kurumlarından alınacak yazı ile),
Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (Mahkeme kararı),
Haklı sebep halleri.

Firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için en geç belge süresi sonundan
itibaren 3 (üç) ay içerisinde belge aslı ve tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte müsteşarlığa
müracaat etmeleri gerekmektedir.(Tebliğ No. İhracat: 2000/4 Md.20).
Belgenin Revizesi:
İlgili firmanın belge süresi içerisinde belge aslı ile gerekli bilgi ve belgelerle yapacağı müracaata
istinaden revize edilebilir ve bu işlem ilgili mercilere bildirilir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu,
adı, miktarı, değeri, mücbir sebep ve fevkalade hallere ilişkin ek süre ve döviz kullanım oranı
değişiklikleri Müsteşarlıkça yapılır. Bu hususlar dışında kalan değişiklikleri (firma unvanı, adresi,
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vergi dairesi adı ve hesap numarası, haklı sebebe ilişkin ek süre v.b.) ilgili İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği’nce yapılır.
2 – VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin
finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk
sonrası krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar
vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a
açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Kuruma hakkındaki mevzuat
uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların
sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi işlemleri vergi, resim ve harçtan istisna
edilmiştir .
İhracat sayılan her türlü ödeme ve yurtdışı transferlerde, vergi, resim, harç (Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi dahil) istisnası getirilerek ihracatçılara maliyeti düşürücü unsurlar getirilmiştir.
Ancak yukarıdaki işlemlerden dolayı istisnanın uygulanması için, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin
Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınması gerekmektedir. Bu işlemlerden
dolayı ilgili kurum ve kuruluşlar uyguladıkları vergi istisnalarının gerekçelerine Dahilde İşleme İzin
Belgesi’nin aslını görerek evraklara tarih ve no’sunu yazmak zorundadırlar.
3 - KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME FONU
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Bakanlar Kurulu’nca 12.5.1988 tarih ve 88/12944 sayılı karar
ile kabul edilmiş ve 7.6.1988 tarih ve 19835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu’nun kaynakları 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3
üncü maddesinde hükme bağlanmıştır. Ancak bizi ilgilendirilen kısmı, Dahilde İşleme İzin Belgesi
kapsamında yapılan ithalat ve ihracatların maliyetinde finansman amacıyla kullanılan, banka ve
finansman kuruluşlarından alınan kredilerde kesilen Kaynak Kullanım Destekleme Fonudur.
A - Dahilde İşleme İzin Belgesi Olmaksızın Yapılan İşlemlerde, Kaynak Kullanım Destekleme
Fonu :
a. İthalat:
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta % 6 Kaynak
Kullanım Destekleme Fonu ithalatçılardan ilgili banka tarafından tahsil edilir.
b. İhracat:
İhraç edilecek malın tedariki için banka ve finansman kuruluşlardan alınan kredilerden % 6 Kaynak
Kullanım Destekleme Fonu kesilmektedir.
Gerek ithalatta tahsil edilen ve gerekse Türkiye’de yerleşik kişilerin (Özel ve tüzel kişiler) banka ve
finansman kuruluşlarından aldıkları döviz ve Türk Lirası kredilerden kesilen Kaynak Kullanım
Destekleme Fonları, bankalar nezdinde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabına
yatırılır.
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B - Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanılarak Yapılan İşlemlerde, Kaynak Kullanım
Destekleme Fonu:
a. İthalat:
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen mallar, yurtiçinde bir katma değer
kazandırıldıktan sonra yurtdışına ihraç edilmektedir.
Belge kapsamında ithal edilen mallar, vergi, resim, harç ve fonlardan istisna edilmiştir. Ancak
belgede belirtilen oran dahilinde ilgili Gümrük İdaresi’ne teminat mektubu verilir.
İhracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye’de
yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik
belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne bağlanmış ihracat
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar
dahil) ve ihracatı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli
akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanım Destekleme
Fonu oranı % 0 olarak uygulanır.
b. İhracat:
İhraç edilecek malların prefinansmanında kullanılmak üzere banka ve finansman kuruluşlarından
alınan krediler için Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ödenmediği gibi vergi, resim ve harçtan da
istisna edilmiştir. Bu istisnalar, ancak Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması halinde
uygulanmaktadır.
İhracatın, (İhracatı Teşvik Belgesi ve Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne bağlanmış ihracat
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler dahil) finansmanı amacıyla
kullanılan krediler ve İhracatı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan
ithalatta Kaynak Kullanım Destekleme Fonu oranı % 0 olarak uygulanır.
Bankalar, tahsil ettikleri Kaynak Kullanım Destekleme Fonlarını;
-Türk Lirası kredilerde (Endeksli krediler dahil) faiz tahakkukunu,
-Döviz kredilerinde kredinin kullanıldığı veya kullandırıldığı tarihi,
-Kredili ithalatta tahsilatı,
izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kaynak kullanımını Destekleme Fonu’na yatırmak
zorundadırlar.
Gümrük İdareleri’nce yapılan fon tahsilatları
Fonu’na aktarılır.

haftalık olarak

Kaynak Kullanım Destekleme

5-İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME SÜRELERİ
Ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin, bu Karar’da öngörülen özel haller ile Bakanlıkça
uygun görülen mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç tarihinden itibaren en
çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına,
Türk parası olması halinde tevsiki, döviz ise satılması zorunludur.
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Ancak; Sözkonusu ihracat dövizlerinin en az %70 inin fiil ihraç tarihinden itibaren 90 gün
içerisinde getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması halinde bakiye %30 una
tekabül eden kısmı üzerinde ihracatçı serbestçe tasarruf edebilir. (K.89/14391’nin 32 sayılı Karar’ın
8 inci maddesi)
A. 180 Güne Tabi Olanlar:
-Akreditifli ve vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekilli ihracatta fiili ihraç tarihinden,
-Konsinye ihracatın kesin satış tarihinden,
-Yurt içinde ve dışında serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracatta fiili ihraç
tarihinden,
-Yurt dışı fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların gönderildikleri
fuar, sergi veya haftanın bitim tarihinden,
-Gümrük Yönetmeliği’nin 1380’inci maddesinin 2 ikinci bendi gereğince GB düzenlenen kumanya
teslimlerinde fiili ihraç tarihinden itibaren.
B. 90 Güne Tabi Olanlar:
Hariçte İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilen malların verilen süre veya ek süre içinde yurda
getirilmemesi halinde süre bitiminden itibaren.
C. 365 Güne Tabi Olanlar:
-Kitap, gazete,mecmua ve pul ihracında fiili ihraç tarihinden,
-Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında kesin ihracı yapılan malların fiili ihraç tarihinden,
-Arnavutluk, Bulgaristan, İran, Polonya, Romanya ve dağılan SSCB yerine kurulan cumhuriyetlere
yapılan ihracatta fiili ihraç tarihinden itibaren.
6- KATMA DEĞER VERGİSİ
Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak
maddelerin 31.12.2008 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 inci
maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları
itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi
olarak anılan bentteki süre yerine, bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara
uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. (KDV.Geçici Md.17)
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17 inci maddesinin uygulaması ile ilgili tecil-terkin olayı,
71 ve 75 no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yeterince yer verilmiştir. Dolayısıyla bu
yazımızda tecil-terkin uygulamasına değinmeyeceğiz.
6- TEMİNAT MEKTUBU
Teminat Mektubu, bir banka tarafından belirli bir müteahhit veya borçlu lehine, belirli miktar ve
süre sınırları içinde, bankanın kefaletini göstermek üzere düzenlenen bir belgedir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen mallara ait gümrük vergisi, harç, damga
vergisi, resim gibi vergiler tahsil edilmeyerek, DİİB’de belirtilen oran dahilinde teminat mektubu,
ilgili gümrük müdürlüğüne verilir.
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Buradaki amaç; ihracatın yapılmaması veya DİİB’deki taahhüt edilen yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi halinde, uğratılan vergi ziyaına karşılık teminat mektubu veren kurum ve kuruluşlara
müteselsil sorumluluk yüklenerek paranın tahsil edilmesidir.
Teminat;
a - Para,
b - Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c - Hazine tahvil ve bonoları,
unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.
(Dahilde İşleme Rejimi Tebliği. İhracat:2000/4 Md.8 ve AATUHK Md.10).
7 - TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem gördükten sonra partiler halinde
ihraç edilmesi halinde, ilgili firmanın belge geçerlilik süresi içerisindeki talebi üzerine, ithalat
sırasında alının teminatlar gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda iade edilir. Ancak, iade edilen
teminat tutarı, belge kapsamında alınan teminatın %90’nını geçemez.
(Dahilde İşleme Rejimi Kararı Md.17)
Belgenin kapatılmasından sonra İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’’nden belgenin kapatıldığına
dair bir yazı alınır ve ilgili Gümrük Müdürlüklerine ibraz edilerek kalan teminat mektupları için
iade talebinde bulunur.
İTHALAT
ÖRNEK 1:
İthal Edilen malın cinsi
Menşei
İthal Edilen Ülke
İthalat Şekli
İthalat Tarihi
Malın miktarı

: Küçükbaş hayvan bağırsağı
: Avustralya
: Avustralya
: Mal mukabili
: 25.3.2001
: 26.000 Adet

Gümrük Beyannamesi Tarih/No
Malın Tutarı
İthalat tarihindeki kur
İthal edilecek Gümrük
Aracı Bankası

: 25.3.2001/1050
: 50.000.-USD
: 976.366.- (Alış Kuru)
: Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
: X Bankası

TEMİNAT MEKTUBUNUN HESAPLANMASI
Mal Bedeli (FOB)
Navlun (Nakliye )
Sigorta

:
:
:

48.818.300.000.4.500.000.000.1.600.000.000.7

CF Toplamı

:

54.918.300.000.-

Gümrük Vergisi (%10)

:

5.491.830.000.-

KDV Matrahı

:

60.410.130.000.-

KDV (%1)

:

604.101.300.-

Vergilerin Toplamı

:

6.095.931.300.-

Teminat Mektubu Tutarı
(Belgedeki oran %10)

:

609.593.130.-

VERİLECEK T.M.TUTARI

:

609.600.000.-

Teminat Mektubunun tarih ve sayısı

: 25.03.2001 /200

Not: Yukarıdaki örnek Bedelli ve Bedelsiz İthalatların yevmiye kayıtlarında kullanılmıştır.

X Bankası’dan alınıp Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne verilen teminat mektubunun yevmiye
kaydı
25.03.2001
900-BORÇLU NAZIM HESAPLARI
609.600.000.x Bankası 25.3.2001/200 no’lu T.Mektubu
900-ALACAKLI NAZIM HESAPLARI
X Bankası 25.3.2001/200 no’lu
T.Mektubu

609.600.000.-

25.03.2001/1050 GB ile bedelsiz ithal edilen bağırsağın
Teminat mektubu kaydı
15.06.2001
900-ALACAKLI NAZIM HESAPLARI
x Bankası 25.03.2001/200 no’lu T.Mektubu

609.600.0000.-

900-BORÇLU NAZIM HESAPLARI
X Bankası 25.03.2001/200 No’lu
Teminat Mektubu
25.03.2001/200 Teminat mektubunun bankaya iadesi
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609.600.000.-

BEDELSİZ OLARAK İTHAL EDİLEN MAL KAYDI:

25.03.2001
900-BORÇLU NAZIM HESAPLARI
Orijinal Koyun Bağırsakları

48.818.300.000.-

900-ALACAKLI NAZIM HESAPLARI
Y Şirketi

48.818.300.000.-

25.03.2001/200 GB ile ithal edilen 26.000 ad.bağırsak
10.06.2001
950-ALACAKLI NAZIM HESAPLARI
Y Şirketi

48.818.300.000.-

900-ALACAKLI NAZIM HESAPLARI
Orijinal Koyun Bağırsakları

48.818.300.000.-

25.3.2001/200 GB ithal edilen bağırsağın bedelsiz
olarak çıkışı (10.6.2001/250 nolu GB ile)

BEDELLİ OLARAK MALIN İTHAL EDİLMESİ
25.03.2001
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Yurtdışı Verilen Sipariş Avansları

48.818.300.000.-

320-SATICILAR
X Firması

48.818.300.000.-

25.03.2001/1050 no’lu GB ile ithal ed.mal (26.000 ad)
25.03.2001
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Yurtdışı Verilen Sipariş Avansları

6.100.000.000.-

100-KASA
TL Kasası

6.100.000.000.-

25.03.2001/1050 no’lu GB ile ithal ed.mal navlun ve
sigorta bedeli ödemesi
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İTHAL EDİLEN MALIN FİİLİ İTHAL TARİHİNDE AMBARA GİRİŞİ:
28.03.2001
150
150 10
150 10 001

- İLK MADDE VE MALZEME
54.918.300.000.-YURTDIŞI İLK MADDE VE MALZEME
- Orjinal Küçükbaş hayvan bağırsağı
159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Yurtdışı Verilen Sipariş Avansları

54.918.300.000.-

25.03.2001/1050 no’lu GB ile ithal ed.malın ambara
girişi

İHRACAT
ÖRNEK 2:
Malın Cinsi
Fatura Tarih No
Malın Tutarı (FOB)
GB Tarih/No
İhracatın Şekli

: Asorti edilmiş küçükbaş hayvan bağırsağı
: 10.6.2001/80
: 75.000.-USD.
: 10.6.2001/1550
: Mal Mukabili

İTHAL EDİLEN MALIN İHRACATI:

120
120 10
120 10 001

10.06.2001
- ALICILAR
- YURTDIŞI ALICILAR
- X Firması

86.953.575.000.--

- YURTDIŞI SATIŞLAR
- ASORTİ EDİLMİŞ KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN BAĞIRSAĞI
601 10 001 - Özmal
601
601 10

25.03.2001/1050 no’lu GB ile ithal edilen malın ihracı
(75.000.USD x 1.159.381.-TL)
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86.953.575.000.-

BEDELSİZ İTHAL EDİLEN MALIN İHRACATI
ÖRNEK 3
Malın Cinsi
Fason İşçilik Bedeli
USD Kuru
Fatura Tarih/No

120
120 10
120 10 002

: Asorti edilmiş küçükbaş hayvan bağırsağı
: 19.500.-USD
: 1.159.381.: 10.6.2001/85

10.06.2001
- ALICILAR
- YURTDIŞI ALICILAR
- Y Firması

22.607.929.500.-

601
- YURTDIŞI SATIŞLAR
601 20
- FASON İŞÇİLİK GELİRİ
601 20 001 - Küçükbaş Hayvan Bağırsağı

22.607.929.500.-

85 nolu ft. İle işçilik bedeli.
(19.500.USD x 1.159.381.-TL)

SABRİ ODAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KAYNAKÇA



Dahilde İşleme Rejimi (R.G.31.12.1999/23923)
İhracat ve Yatırımlarda Damga vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ
(Seri No : 4 )



İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/1)



Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Hakkındaki 88/12944 Karar



Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6)

 Prof. Dr. Halil Seyidoğlu , Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük 2.Baskı. Güzem Can
Yayınları :16-1999/İstanbul. S.595


Gümrük Yönetmeliği (R.G.20.1.2000/23939 Mük.)



Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2000/4)



Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Karar .



6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.



3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.



4458 sayılı Gümrük Kanunu.
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KATMA DEĞER VERGİSİN’DE MÜTESELSİL SORUMLULUK
Nevzat Pamukçu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
01. GİRİŞ
213 Sayılı VUK’nun 11.nci maddesi Vergi Kesenlerin Sorumluluğu başlıklı maddenin 3.ncü
fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinin bu fıkrası 4369 sayılı kanunun 81/A-28.
nci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine
yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin
ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan
veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetime katılmak veya menfaat
sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen
sorumludurlar.
Ancak üçüncü fıkrada belirtilen müteselsilen sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihai
tüketiciler için söz konusu değildir.
Bu hükümle kanun koyucu, vergi güvenliğini sağlamak, vergi gelirlerinin daha rahat ve hızla
olarak hazineye intikal etmesini amaçlamaktır.
02. KDV’DE MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI
02.01 Müteselsil sorumluluk
213 Sayılı VUK’nun 11. nci maddesinin 5. nci fıkrası ile Maliye Bakanlığı’na Müteselsil
sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi
verilmiştir. Bakanlık bu yetki çerçevesinde 70 Seri Nolu Katma Değer Vergisi genel tebliğ
yayınlanmıştır.
70 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin müteselsil sorumlulukla ilgili 5 nci
bölümünde “Müteselsil sorumluluk kapsamına girmese dahi herhangi bir nedenle Hazine’ye
intikal etmeyen Vergi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 ve 32 nci maddelerine göre
indirim ve iade konusu yapılmayacaktır” şeklinde yer alan ifade, Danıştay 11. Nci Dairesi
tarafından iptal edilmiş ve bu karar Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulunca onanmıştır.
Söz konusu ifadenin iptal edilmesi nedeniyle, müteselsil sorumluluk ve katma değer vergisi
iadeleriyle ilgili olarak 82 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu genel tebliği 10.05.2001
tarih 24398 Nolu Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bu genel tebliğde müteselsil sorumluluk konusu “işleme doğrudan taraf olanlar” ve “işleme
doğrudan taraf olmayanlar” olarak yeniden yorumlanmıştır. Alıcıların alt firmalarının Katma
Değer Vergisi ödemelerini aksatmasından dolayı, müteselsil sorumlu tutulması yerine, belli
şartları yerine getirmeleri halinde sorumluluktan kurtulma imkanı sağlamaktadır.
02.02 Müteselsil sorumluluktan kurtulma koşulları
Bu tebliğe göre Alıcılar satın aldıkları mal veya hizmetin Katma Değer Vergisi dahil
bedelinin aşağıdaki şekilde ödemeleri şartıyla, müteselsil KDV sorumluluğundan
kurtulabileceklerdir.
-Banka ve benzeri finans kurumları vasıtasıyla ödemeleri ve banka veya benzeri finans
kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket
edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka veya benzeri finans kurumundaki
hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru yazdırmaları,
-Ödemenin çekle yapılmış olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697. Nci maddesinin 1 ve
2 numaralı fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi
kimlik numarasını yazmaları, (*)
halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır. Bu çerçevede her
hangi bir hesaba bağlı olmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması şeklinde, gönderilen
havaleler sorumluluğu kaldırmayacaktır. Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri ve sektör el dış
ticaret şirketleri gibi ihracata aracılık eden mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri
için ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin de ödemelerini yukarıda belirtilen şekilde tevsik
etmeleri gerekmektedir.
Ancak alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat
sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya
yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine
yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde ödeme yukarıdaki şekilde
tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacaktır.
82 Seri nolu genel tebliğinin yönlendirmesinden de anlaşılacağı üzere ödemelerin tevsiki çok
önemlidir. Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleyen satıcılara tüm ödemelerin, Mal
veya hizmeti alanın (Alıcı) banka hesabından, Mal veya hizmeti satanın (Satıcı) banka
hesabına havale yapılması ve dekonta satıcının vergi kimlik numarasının yazılması
gerekmektedir. Alıcının kasasından, satıcının banka hesabına yapılan havaleler geçerli
değildir.
----------------------------------------------------------------------------(*). Madde 697 Çek:
1. “Emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimseye;
2. “Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimseye;

Çek ile yapılan ödemelerde hamilene değil, satıcı namına düzenlenmiş ve çek üzerinde
satıcının adı-soyadı, tüzel kişilerde unvanı ile birlikte, vergi kimlik numarasının da doğru
olarak yazılması gerekmektedir. Bu şekilde tanzim edilmiş müşteri çekinin nama yazılı olarak
ciro edilmesi sorumluluktan kurtulmaya yetmemektir.
Tebliğde açıkça belirtilmemesine rağmen, cari hesaba yönelik mahsuben yapılan ödemelerin
tümü bu şekilde yapıldığında alıcının müteselsil KDV sorumluluğundan kurtulabileceği
şeklindedir.
Ödemeler tebliğde açıklanan şekilde yapılmış olsa bile, alt firmadaki KDV aksaması
konusunda, alıcının menfaat ilişkisinin bulunduğu iddia ve ispat edildiğinde, müteselsilen
KDV sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır.
Müteselsil KDV’de sorumluğundan kurtulabilmek için ödemeler kadar malın nakliyesi, tartı
fişi, depolanması ve miktar tutar dengesi de önemlidir. Bu evrelerden geçen mal ve hizmet
alımlarının fiili durumu yansıtan unsurlardan bazılarıdır.
02.03 Müteselsil sorumlulukta işleme doğrudan taraf olanlar ve olmayanlar
İşleme taraf olanlardan kasıt, mal alım ve satımında, malı satan ve alan, hizmet ifa eden ve
hizmetten yararlanan dır.
İşleme taraf olanlar arasında müteselsil sorumluluk, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV
ile sınırlıdır. KDV si hazineye intikal etmezse malı ve hizmeti, satın alandan tahsil edilecektir.
02.04 Müteselsil sorumluluğun uygulanmayacağı haller
KDV’sinin 82 Seri nolu genel tebliği ile ayni kanunun 17.nci maddesinin birinci fıkrasında
sayılan kuruluşlar KDV’li mal ve hizmet almış olsalar bile, ödemenin nasıl ve ne şekilde
yapıldığına bakılmaksızın, bu alımları ile ilgili olarak müteselsil KDV’sinden sorumlu
tutulmayacaklardır. İlgili kanun maddesi ile müteselsil KDV’sinden sorumlu tutulmayacak
kurum ve kuruluşlar şunlardır.
- Genel ve katma bütçeli idareler,
- İl özel idareleri,
- Belediyeler,
- Köyler,
- Bunların teşkil ettiği birlikler,
- Üniversiteler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Siyasi partiler,
- Sendikalar,

-

Kanunla kurulmuş veya tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları,
Kamu menfaatine yaralı dernekler,
Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflar,

02.05 Sorumlu sıfatı ile kdv ödeyenlerin durumu
Sorumlu sıfatı ile KDV ödeyenlerin bu işlemleri ile ilgili indirim ve iade taleplerinde her
hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 70 Seri nolu KDV si genel tebliğinin 6.nci bölümündeki
esaslar geçerlidir. Katma Değer Vergisini sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya
mahsuben ödeyenler, bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin
Hazine’ye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap
tutulmayacaktır
02.06 Uygulama örneği
Müteselsil Katma Değer Vergisi sorumluluğu tamamen sona ermemiştir. V.U.K’nun 11. Nci
maddesi yürürlüktedir. Katma Değer Vergisinde müteselsil sorumluluk uygulaması halen 70
Seri nolu KDV Genel tebliği ile yürütülmektedir. 70 ve 82 Seri Nolu KDV genel tebliğlerine
göre müteselsil uygulama örneği aşağıdaki gibidir.
Alıcı B, Satıcı A’dan Mal bedeli 1.000.000.000.- TL
Kdv’si
180.000.000.- TL
Yekun 1.180.000.000.- TL değerinde ticari mal satın almış ve
fatura bedelini kasadan nakit olarak ödemiştir. Alıcı B bu dönemde 100.000.000.- TL sı
ödenmesi gereken KDV’si beyan edilmesine rağmen ödemesi yapılmamıştır. Satıcı A’nın
yapılan vergi incelemesi sonucu alışlarında muhteviyatı itibarı yanıltıcı belge kullandığı tespit
edilmiş olup, 500.000.000.- TL sı da hazineye intikal etmeyen KDV’si mevcuttur.
Alıcı C, Satıcı B’den Mal bedeli 1.500.000.000.- TL
Kdv’si
270.000.000.- TL
Yekun
1.770.000.000.- TL değerinde ticari mal satın almış ve
fatura bedeli Alıcı C’nin bankasından satıcı B’nin bankasına havale yapılarak ödenmiştir.
Alıcı C bu dönemde 250.000.000.- TL sı ödenmesi gereken KDV’si beyan etmiş ve tahakkuk
eden KDV’sini yasal süresi içinde ödenmiştir.
Alıcı D, Satıcı C’den Mal bedeli 2.000.000.000.- TL
Kdv’si
360.000.000.- TL
Yekun
2.360.000.000.- TL değerinde ticari mal satın almış ve
fatura bedelini Alıcı D satıcı C’ye namına çek keşide ederek ödenmiştir.

Vergi inceleme raporunda A,B,C firmalarının ortaklarının ayni kişilerden olduğu ve
aralarında menfaat ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumda firmaların KDV’si
yönünden müteselsil sorumlulukları şöyledir.
-A Firması: Katma Değer Vergisinin hazineye intikal etmesini aksatmaktadır. Müteselsil
sorumluluk öncelikle bu firmadan aranacaktır. Çünkü muhteviyatı itibarıyla sahte ve yanıltıcı
belge kullandığı raporla tespit edilmiştir.
-B Firması: Bu firma da müteselsil sorumluluk iki evreden oluşmaktadır. Birincisi Katma
Değer Vergisi dahil fatura bedelini satıcı A ya 82 Seri nolu tebliğ hükümlerine göre
ödemediğinden dolayı işlem bedeli üzerinden hesaplanan 180.000.000.- TL’sı olan
KDV’sinden alım ve satıma taraf olmakla. İkinci müteselsil sorumluluğu ise alım satıma taraf
olmakla birlikte, her iki firma ortaklarının ayni kişilerden oluşması, aralarında sermaye ve
organizasyon ilişkisinin olduğu vergi inceleme raporu ile tespit edildiği için, Satıcı A’nın
hazineye intikalini aksattığı 500.000.000.- TL’ sından müteselsilen sorumlu tutulacaktır.
-C Firması: B firmasından almış bulunduğu mal ve hizmet için ödemesini 82 Seri Nolu
Genel Tebliğ hükümlerine göre yapmış olmasına rağmen, A firmasının hazineye intikal
ettirmediği 500.000.000.- TL sından, B firmasının ödemediği 100.000.000.- TL sından
müteselsilen sorumlu olacaktır. Çünkü C firmasının ortakları A ve B firmasının ortakları ayni
olup, aralarında sermaye ve organizasyon ilişkisinin olduğu vergi inceleme raporu ile tespit
edilmiştir.
-D Firması: A ve B firmaları ile alım ve satıma taraf olmadığı gibi, aralarında sermaye ve
organizasyon ilişkisi de yoktur. A ve B firmalarının hazineye intikal ettirmediği KDV’sinden
müteselsil sorumlu tutulmayacaktır.
03. SONUÇ
Bu genel tebliğ ile iyi niyetli mükellefler korunmak istenmiştir. İyi niyetli mükellefler
müteselsil KDV’si sorumluluğundan kurtulmak için mal ve hizmet alım bedellerini tebliğde
belirtilen ödeme şekillerini seçerek yapmalıdır. Nakit harcamaya sınır getirilerek, ekonomi
kayıtlı duruma getirilmelidir. 82 Seri No’lu genel tebliğ sahte ve muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge kullanımını azaltacaktır.
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SORU VE CEVAPLAR
Meclis – i Mebusan Cad. Canfeda Çıkmazı No: 5
80040 – Fındıklı - İSTANBUL
Tel : 0212 293 43 70 (10 Hat) Fax : 0212 293 70 46
E-Mail : ismmmo@ismmmo.org.tr

SORU : Müşavirliğini yaptığım............... Ltd.Şti. Nev’i değiştirerek A.Ş.’ye dönüşmek
istemektedir.Bu konuyla ilgili T.T.K.,Kurumlar vergisi kanunu,K.D.V,Gelir vergisi Kanunu,
S.S.K. yönünden yapılması gereken işlemler nelerdir?Açıklarsanız sevinirim.
CEVAP : Şirket Dönüşümlerini T.Ticaret Hukuku,Vergi Hukuku ve SSK yönünden ayrı ayrı
incelememiz gerekmektedir. Aşağıda ayrıntılı olarak
açıklama yapılmıştır.
- TİCARET HUKUKU YÖNÜNDEN
Ticaret Kanunumuzda dönüşüme ilişkin olarak genel bir hüküm öngörülmüştür. T.T.Kanunu
152.maddeye göre “Bir Ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketi nevi’ne çevrilmesi kanunda
aksine hüküm olmadıkça yeni nev’e ait
kuruluş merasimine tabidir. Böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır” der.
Buna göre uygulamada eski şirket yeni tipe ait kuruluş merasimini gerçekleştirerek,yeni tipe
dönüşebilmektedir.
Dönüşümle ilgili yapılması gereken işlemleri şöyle sıralayabiliriz.
1-Limited Şirket ortaklar Kurulu Kararı
Şirket Ortakları
-Şirketin TTK 152.maddesine göre nev’i değiştirerek Anonim Şirkete dönüştürülmesine,
-Dönüşüm için öncelikle Limited Şirketin özvarlığının ilgili mahkemece tespit ettirilmesine,
karar verirler.
2-Özvarlık tespiti için başvuru
Limited şirketin özvarlığı Yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulacağı için İlgili
mahkeme tarafından tayin edilecek bilirkişiler
Tarafından Özvarlık tespiti gerekir.
Başvuru Ticaret mahkemesine,eğer Ticaret Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine
yapılır.
Başvuru dilekçesine şirketle ilgili,
a)Şirket anasözleşmesi
b)Ticaret sicil Belgesi
c)Nevi değişikliğine ilişkin Ortaklar kurulu kararı
d)Limited şirketin ortakları arasında Anonim şirket var ise yeni kurulacak şirkete iştirak
edileceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı,
e)Limited şirkete ait en son bilanço ve buna ilişkin mizan,
ve diğer belgeler eklenir.

3-Anonim Şirket Anasözleşmesinin hazırlanması
Yeni kurulacak A.Ş. ile ilgili hazırlanacak anasözleşme diğer şirket kuruluş sözleşmelerinden
iki noktada farklılık gösterir.
Birincisi yeni kurulacak A.Ş. anasözleşmesine şirketin “T.T.K.152.maddesine uygun
olarak Limited Şirketin nev’i değiştirilmesi suretiyle kurulduğu “belirtilir.
İkinci önemli farklılık sermayeye ilişkin maddededir.
Sermayeye ilişkin maddede”Sermayenin eski şirketin özvarlığı olduğu,bunun da ilgili
mahkemenin tayin ettiği bilirkişiler tarafından tespit edildiği,halen de Limited şirket
bünyesinde mevcut olan sermayenin TTK’nun 152.maddesi uyarınca Anonim şirket’in ayın
nevinden sermayesi olarak kabul edildiği” belirtilir.Ayrıca ayın nevinden sermayeyi temsil
eden hisse senetlerinin nama yazılı olduğu ve bu hisselerin TTK’nun 404.maddesi uyarınca
tescilden itibaren iki yıl geçmedikçe devredilemeyeceği “ hükmü yer alır.
Diğer taraftan “nev’i değişikliği ve ara vermeksizin faaliyete devam” hususunu açıklayan ayrı
bir maddenin de anasözleşmede yer alması gerekir.
Anasözleşmede “Limited şirketin nev’i değişikliği yolu ile kurulduğu,T.T.K 152.maddesi
uyarınca eski şirketin devamı olduğu,bu sebeple limited şirketin bütün aktif ve pasifinin,mal
varlığının,bütün hak ve vecibelerinin,taahhütlerinin yeni şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç
kalmaksızın devrolduğu,aynı ticaret sicil kaydını da devam ettirecek şirketin faaliyetine ara
vermeksizin devam edeceği”
belirtilir.
4-Kuruluşla ilgili diğer işlemler.
Bundan sonraki işlemler normal şirket kuruluş işlemleridir.(Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
kuruluş izni alınması,Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve ilan işlemi ve Diğer bildirimler.)
- VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN
Kurumlar Vergisi Kanununda nev’i değişikliği ile ilgili tek hüküm 37.maddenin son
fıkrasında yer alan”Kurumların bu maddedeki şartlar dahilinde şekil değiştirmeleri de devir
hükmündedir” ibaresidir.Buna göre maddedeki şartlara uyulması durumunda nev’i değiştiren
şirketin dönüşüm tarihi itibariyle gizli yedeklerinin vergilendirilmesi söz konusu
olmaz,sadece dönüşüm tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir. Bir başka anlatımla
dönüşümden doğan karlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.
Belitilen maddedeki şartları şöyle sıralayabiliriz.
-Gerek eski nevideki gerekse yeni nevideki kurumun kanuni ve iş merkezleri Türkiyede
bulunacaktır.
-Limited şirketin dönüşüm tarihindeki bilanço değerleri anonim şirket tarafından aynen
devralınacak bilançoya geçirilecektir.
Kurumlar vergisi kanunu 37-39 maddelerine göre yapılması gerekli işlemler şunlardır.
-Dönüşüm tarihine kadar olan kazancın vergilendirilmesi için nev’i değiştirme tarihi
itibariyle(tescil tarihi) çıkarılacak olan Limited Şirkete ait Bilanço ve Kar/zarar cetveli
Kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte 15 gün içinde bağlı bulunulan vergi dairesine
verilir. Bu dönem kazancının tespitinde geçici vergi açısından açıklanan nispetler dikkate
alınarak yeniden değerleme yapılarak kıst dönem amortisman ayrılır.
-Anonim şirket ise nev’i değiştiren Limited şirkete ait tahakkuk etmiş ve edecek vergi
borçlarını ödeyeceğine dair bir taahütnameyi Kurumlar Vergisi beyannamesi ile birlikte ve
aynı sürede bağlı bulunduğu vergi dairesine verir.
Her iki şirkette (Limited Şirket-Anonim şirket) Vergi Dairesine yazılı bilgi verir.

Limited şirketin dönem başından nevi değişikliği tescil tarihine kadar olan süre
İçin, tescili izleyen 15 gün içerisinde vermiş olduğu Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
tahakkuk ettirilen vergi K.V.K. 42.maddesi son fıkrasına göre müteakip yılın Nisan,Temmuz
ve Ekim aylarında ödenir.
Limited şirketin nev’i değişikliği nedeniyle Kurumlar Vergisi tahakkuku”geçici vergi” ödeme
döneminden önce yapılmışsa geçici vergi beyanı söz konusu olmaz. Dönem geçici vergi
beyanı ve tahakkuku kıst dönem kurumlar vergisi tahakkukundan önce ise ödenen geçici vergi
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Anonim şirket de dönüşüm tarihinden sonraki dönemler
için geçici vergi
beyan eder ve öder.
Nevi değişikliği hesap döneminin kapatılmasını gerektirdiği için Anonim şirketin en geç tescil
tarihinde yeni defter tasdik ettirmesi gerekir.
Limited şirkete ait fatura,sevk irsaliyesi, gider pusulası gibi belgelerinin yeni ünvan ile Vergi
Dairesi sicil numaralarını bu belgelerde gösterilmesi suretiyle kullanılması mümkündür.
Limited şirket adına kayıtlı bulunan Motorlu taşıtlara ait ruhsatların,şirket adına kayıtlı
gayrimenkuller için tapudaki işlemler gibi Limited şirket üzerine kayıtlı marka ve varlıkların
Anonim şirket adına tescil ve düzeltme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Şirketin nevi değişikliği nedeniyle hazırlanan Anasözleşme üzerinden tescil ve ilan tarihinden
üç ay içerisinde Damga vergisi mükellefiyetinin unutulmaması gerektiğini de hatırlatmak
isteriz.
- S.S.K. AÇISINDAN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
506 sayılı Sosyal Sigortalar kanununun 4447 sayılı kanunla değişik 8.maddesinin birinci
fıkrasında”;İşveren örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya
başlayacağı tarihten önce Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle
yükümlüdür” denmekte son fıkrasında ise “sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka
bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de yeni işverenin de bildirge vermekle
yükümlü olduğu “belirtilmiştir.
Yine Sosyal Sigorta işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin
7.maddesinde “İşveren işyerinin devri,kapanması,terki veya tasfiyesi halinde bu durumu
önceden işyerinin tescilli bulunduğu kurum ünitesine yazılı olarak bildirir”denilmektedir.
Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere Nevi Değişikliğinde tescil tarihinden önce Yeni
kurulacak şirketle ilgili işyeri bildirgesinin bağlı bulunulan Sosyal Sigortalar Kurumu
Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Yeni Kurulan Şirketin tescil edildiği gün gönderilen
işyeri bildirgeleri için bildirgenin geç verildiği gerekçesiyle İdari para cezası kesilmektedir.

SORU : Müşavirliğini yaptığım bir firmaya bir heykel yaptırılmıştır. Heykeltraş vergi
mükellefi değildir.Firmamız Limited şirket olup yapılan işin bedeli 9.000.000.000.-TL’dır.
Bununla ilgili şirketimizin yapması gereken hususları açıklamanızı rica ederim.
CEVAP : 224 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Serbest Meslek kazançlarıyla ilgili
açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre münhasıran Gelir Vergisi Kanunun 18.maddesinde
belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini sadece aynı kanunun 94.maddesinde
belirtilen kişi veya kurumlara teslim eden Serbest meslek erbabından isteyenlerin
-defter tasdik ettirme ve tutma,
-belge düzenleme,
zorunlulukları V.U.K. mükerrer 257.nci maddesiyle Maliye Bakanlığına verilen yetkiye
istinaden hasılat tutarına bakılmaksızın kaldırılmıştır. Aldığı eser ve hizmetleri bu kişiler
tarafından düzenlenmiş Serbest Meslek makbuzu ile belgelemek zorunda olan mükellefler ise
harcamalarını gider makbuzu imzalatmak suretiyle tevsik edeceklerdir.
Düzenlenecek Gider makbuzu üzerinden kesilecek Gelir Vergisi Oranı %15’tir.
Ayrıca %10 oranında Fon payı hesaplanacaktır.
Gelir vergisi Kanunu’nun 18.maddesinde belirtilen teslim ve hizmetleri münhasıran aynı
kanunun 94.maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara yapanların Katma Değer Vergisi
yükümlülükleri,hasılat tutarına bağlı olmaksızın,19 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğinde (21/03/1986 tarih ve 19054 sayılı resmi Gazetede yayınlanmıştır.) açıklandığı
şekilde,tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca yerine getirilecektir. Yani siz şirket olarak
ödediğiniz bedel üzerinden sorumlu Sıfatıyla KDV hesaplayacak ve II.no’lu KDV
beyannamesi ile beyan edip ödeyeceksiniz.

2847 sayılı kanunla kurulan derneğin adına bankalarda açılan mevduatlara yürütülen
faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

Tarih
Sayı
Kapsam

06/02/2001
B.07.0.GEL.0.GEL/0.51/5108-260/7231

.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH : 06.02.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.GEL/0.51/5108-260/7231
KONU : 2847 sayılı kanunla kurulan derneğin adına
bankalarda açılan mevduatlara yürütülen faizlerden gelir
vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
...................

İLGİ : 27/11/2000 tarih ve 6/122-1250-2000 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda yer alan konularla ilgili Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4369 sayılı Kanunun 48 nci
maddesiyle değişik 8 numaralı bendinde, kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf
olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve
yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve
vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil, mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden gelir vergisi
tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu durumda, 2847 sayılı kanunla kurulan derneğiniz adına bankalarda açılan mevduatlara yürütülen
faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.
Diğer taraftan Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce her yıl yayımlanan parasal limitlerin tespitine
ilişkin genel tebliğ, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğine tabi kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Derneğiniz
muhasebe kayıt ve işlemleri açısından söz konusu Yönetmeliğe tabi bulunmadığından, ilgili genel tebliğle
belirlenen parasal limitlere uyma yükümlülüğü de söz konusu değildir. Ancak, sözü edilen genel tebliğle
belirlenen parasal limitlere uyulmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 63 üncü maddesinde dernek gelirlerinin alındı belgesi ile toplanacağı
ve giderlerinde harcama belgesi ile yapılacağı belirtlenmiş olup buna göre, alındı belgelerinin sadece
dernek gelirleri için düzenlenmesi gerekmektedir. Dernek Genel Merkezinden şubelere, şubelerden Genel
Merkeze banka kanalıyla yapılan para aktarmalarının ise bankadan alınacak dekontlarla tevsik edilmesi
mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Açık artırma ile satılacak gayrimenkulün ne oranda KDV’ne tabi olacağı hk.
Tarih
Sayı
Kapsam

23/02/2001
B.07.0.GEL.0.53/5301-2815/11188

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH : 23.02.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5301-2815/11188
KONU : Açık artırma ile satılacak gayrimenkulün
ne oranda KDV’ne tabi olacağı hk.
...................

İLGİ : 07.02.2001 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde; ¾ hissesine sahip olduğunuz 99 m2 gayrimenkulün tamamının izale-i şuyu
davası çerçevesinde açık artırma ile satılacağı belirtilerek bu daireyi satın aldığınız takdirde ödeyeceğiniz
katma değer vergisi miktarı ve oranı sorulmaktadır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesi ile müzayede mahallerinde ve gümrük
depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Müzayede
Mahallinde Yapılan Satışlar” başlıklı I/2 nci bölümünde; “Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın
yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi, satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve
kuruluşlar olup, Katma Değer Vergisi Kanununun 23/d maddesi hükmüne göre satılan malın kesin satış
bedeli katma değer vergisinin matrahı olacaktır. Ancak izale-i şuyu çerçevesinde yapılan satışlarda
alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından
matrahtan indirilecektir.” hükmü yer almaktadır.
Öte yandan; Katma Değer Vergisi oranları ile ilgili 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin
9 uncu sırasında bulunan net alanı 150m2 ye kadar konut teslimleri % 1 oranında katma değer vergisine
tabi bulunmaktadır.
Buna göre, söz konusu gayrimenkulü satın almanız halinde katma değer vergisi, toplam matrahın sahibi
olduğunuz ¾ hisse indirildikten sonra kalan kısmına % 1 oranının uygulanması suretiyle ödenecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

İşletmenin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün kamulaştırılması sonucu tesliminin
KDV’ne tabi olup olmayacağı hk.
Tarih
Sayı
Kapsam

14/02/2001
B.07.0.GEL.0.52/5201-96/9019
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 14.02.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5201-96/9019
KONU : İşletmenin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün
kamulaştırılması sonucu tesliminin KDV’ne tabi olup
olmayacağı hk.
...................

İLGİ : 26.01.2001 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz ve ekleri incelendi.
Bilindiği gibi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1. maddesi ile ticari, sınai, zirai ve serbest
meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuştur.
Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları
yapanların hukuki statü ve vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği aynı madde ile hükme bağlanmıştır.
Bu hükümlere göre, işletmenizin aktifinde kayıtlı olup kamulaştırmaya konu olan gayrimenkulün tesliminin
ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi zorunlu olup, gayrimenkulün ..... Bölge Müdürlüğü’ne
tesliminde, işletmeniz tarafından kamulaştırma bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve
beyan edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Tecil-terkin işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.
Tarih
Sayı
Kapsam

15/03/2001
B.07.0.GEL.0.53/5311-2333/13965

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH : 15.03.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5311-2333/13965
KONU : Tecil-terkin işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi
göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.
KAYSERİ VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)
İliniz ..... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ..... vergi numaralı mükellefi ..... Ltd. Şti. tarafından 20.02.2001
tarihinde Bakanlığımıza verilen ekli dilekçede; söz konusu şirketin 07.11.1996 tarih ve ..... numaralı Sanayi
Sicil Belgesi bulunmakta iken süresi içerisinde vize işlemlerini yaptırmayı unuttukları, Sanayi ve Ticaret İl
Müdürlüğüne müracaat ile 17.01.2001 tarihinde yeni Sanayi Sicil Belgesi aldıkları ifade edilmekte ve
17.01.2001 tarihinden önceki dönemlerde ihraç kayıtlı satışları için tecil-terkin işlemlerinde, yeni Sanayi
Sicil Belgesine göre işlem yapmalarının mümkün olup olmadığı sorulmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesini daha sonra almış olan mükelleflerin, ihraç kaydıyla teslimlerin yapıldığı önceki
dönemlerde, Sanayi Sicil Belgesinin gerektirdiği şartlara sahip olduğunun bir vergi dairesi müdür
yardımcısı başkanlığında yaptırılacak yoklama ile tespiti halinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c
maddesine göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve durumun dilekçeye cevaben adı geçen mükellefe de bildirilmesini rica ederim.

Vergi beyannamelerinin kanuni süresinden sonra verilmesi halinde usulsüzlük cezası
kesilip, kesilmeyeceği hk.
Tarih
Sayı
Kapsam

02/03/2001
B.07.0.GEL.0.30/3024-352-487/13090
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 02.03.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3024-352-487/13090
KONU : Vergi beyannamelerinin kanuni süresinden
sonra verilmesi halinde usulsüzlük cezası kesilip,
kesilmeyeceği hk.
MANİSA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 25/05/2000 gün ve 22-30-3223 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Yazılardan anlaşıldığı üzere, İliniz ..... Vergi Dairesi mükelleflerinden .....’ın 19/08/1999 tarihinde vefatı
üzerine 1999 yılı gelir vergisi beyannamesi ve 1999 Temmuz-Eylül dönemi geçici vergi ile aynı dönem
katma değer vergisi beyannameleri mükellefin varisi ..... adına vasisi .... tarafından 12/04/2000 tarihinde
ilgili vergi dairesine verilmiştir.
Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler için Vergi Usul Kanununun 352. maddesi uyarınca birinci
derece iki kat usulsüzlük cezaları kesilirken 337. madde hükmü her vergi türü için ayrı ayrı dikkate alınmış
ve her bir vergi nevine ilişkin usulsüzlük cezası birincisine tam diğerlerine ¼ oranında uygulanmıştır.
Bunun üzerine kesilen cezaların düzeltilmesi talebiyle defterdarlığınıza yapılan başvuru üzerine konu
Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.
Bilindiği gibi; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 337. maddesinde, “Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya
usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadar ki, 352. maddede usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı
içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için, birincisine ait cezanın
dörtte biri kesilir.
Aynı nev’i usulsüzlükten maksat, fiillerin 352. maddede gösterilen derece ve fıkralar itibariyle yekdiğerine
mutabakatıdır.” hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, 352. maddede iki derece ve bentler halinde sayılmış olan
fiillerden herhangi birinin bir takvim yılı içinde birden fazla işlenmesi halinde birden fazlasının her biri için
birincisine ait cezanın dörtte birinin kesilmesi gerekmektedir. Ancak, 337. madde uyarınca ¼ oranının
uygulanabilmesi ceza kesilmesini gerektiren fiillerin maddenin aynı derece ve bendinde yer alması şartına
bağlı bulunmaktadır. Başka bir anlatımla, maddede vergi türleri itibariyle bir ayırıma gidilmemiş ve
usulsüzlük fiilleri esas alınmış olup, aynı fiilin bir takvim yılı içinde birden fazla işlenmesi halinde birden
fazlasının herbiri için ¼ oranında ceza uygulanması öngörülmüştür.
Bu itibarla, kanuni süresinden sonra verilen ve 352. maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili 1
numaralı bendi uyarınca birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren beyannameler için
vergi türleri itibariyle bir ayırım yapılmaksızın vergi beyannamelerinin kanuni süresinden sonra verilmesi
fiili nedeniyle birincisi için tam diğerleri için ise dörtte bir oranında usulsüzlük cezası kesilmesi icap
etmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Maliye Bakanlığı Genelgeleri
Tarih:31/05/2001
Sayı:B.07.0.GEL.0.57/5773-

K.D.V.KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2001/5
T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
........................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir/Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)
....................GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Katma değer vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların
yapılmasına gerek duyulmuştur.
77 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3. bölümü uyarınca,
dış ticaret sermaye şirketleri dışındaki mükelleflerden iadenin yapıldığı
tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu iade ile ilgili Yeminli Mali Müşavir
raporu ibraz etmeyenlerin teminatlarını % 100’e tamamlamaları, 15
işgünü içerisinde teminatlarını % 100’e tamamlamamaları halinde ilgili
döneme ait teminatlarının ise paraya çevrilmesi gerekmektedir.
71 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ise, dahilde işleme
veya geçici kabul izin belgesi sahibi olan firmaların bu kapsamda katma
değer vergisi ödemeksizin satın aldığı ham ve yardımcı maddeleri
kullanarak ürettiği malları ihraç ettiğine dair YMM tarafından her dönem
için ayrı ayrı olmak üzere, her bir satıcı firma için ikişer örnek rapor
düzenlenerek ihracatın yapıldığı ayı takibeden ay başından itibaren 2 ay
içinde ilgili satıcılara gönderilmesi ve satıcıların da bu şekilde kendilerine
gönderilen YMM raporlarını vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği
belirtilmiştir.
Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, 77 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen 6 aylık ibraz süresinin alt firma
incelemelerinin uzun sürmesi nedeniyle yetersiz kaldığı, 71 Seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen 2 aylık sürenin ise raporu
düzenleyecek olanın satıcının değil belge sahibi ihracatçının Yeminli Mali
Müşaviri olması nedeniyle keza yeterli olmadığı, bu yüzden gecikmelerin
ortaya çıktığı anlaşılmıştır.
Bu husus gözönüne alınarak, Bakanlık Makamından alınan 18.5.2001
tarihli ve 0.57/5711-62 sayılı Onay ile; katma değer vergisi iadelerinde
mükelleflerce Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibraz edileceğinin
beyan edilmesi durumunda, 71 ve 77 Seri No.lu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliğlerinde belirtilen süreler içerisinde bu iadeyle ilgili Yeminli
Mali Müşavir Raporu ibraz edemeyecek olanlardan makul mazeret
bildirenlere Vergi Usul Kanununun 17. maddesine göre, Genel
Müdürlüğümüze ek süre verilmesi konusunda yetki verilmiştir.

Buna göre, yukarıda belirtilen süreler içinde rapor ibraz edemeyecek
olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde, gerekli
değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara
Defterdarlıklarca sözü edilen Genel Tebliğlerde belirtilen sürenin yarısı,
Genel Müdürlüğümüzce de tamamı kadar ek süre verilebilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesinin
sağlanmasını rica ederim.
Gelirler Genel Müdürü

TAHSİLAT İÇ GENELGELERİ
Tarih 31/05/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.37/3776T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.37/3776KONU :
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2001/3
..............................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği üzere; 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde “Gecikme zammının
tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın
açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.
Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.
Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.”
hükmü yer almaktadır.
Bu madde iflasın açılması ile gecikme zammının son bulacağını
belirttiğinden, bugüne kadar ki Bakanlığımız uygulamalarında madde
hükmünün iflasın açılmasından önce doğmuş bulunan alacakları kapsadığı,
iflas tarihinden sonra doğan kamu alacaklarını ise kapsamadığı şeklinde
yorumlanmış ve iflasın açılmasından sonra doğan, süresinde ödenmeyen
kamu alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme
zammı tatbik edilmesi uygun görülmüştü.
Bu uygulamayı müteakip Bakanlığımıza yapılan başvurularda; 6183 sayılı
Kanunun 52 nci maddesinin konuluş amacının kusuru olmaksızın amme
alacağını ödeyemeyecek duruma düşen, bütün malvarlığı üzerindeki tasarruf
hakkı elinden alınarak mücbir sebep hali ile karşı karşıya kalan yükümlülerin
bu duruma düştüğü andan itibaren gecikme zammı ödemesini önlemeye
yönelik olduğu gerekçesiyle iflas açıldıktan sonra doğan ve ödenmesi
gereken amme alacaklarına da gecikme zammı uygulanmaması talep
edilmiştir.
Konu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilmiş, 6183 sayılı Kanunun 52 nci
maddesinin amme alacağının türü, vadesi yada dönemine bağlı olarak
düzenlenmediği, dolayısıyla da alacağın mahiyetine değil borçlunun
durumuna işaret edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu çerçevede, iflas eden borçlunun iflas süresince kamu alacağının tahsilinin
gecikmesinde kusurunun bulunmadığı, iflas açılması ile insiyatifi sona eren
borçlunun bu aşamadaki gecikmelerden sorumlu tutulamayacağı görüşü ile
iflasın açılması ile gecikme zammı uygulamasının durdurulması ve iflas
devam ettiği sürece borçlunun borçlarına bunların doğuş ve tahakkuk
tarihlerine bakılmaksızın gecikme zammı uygulanmaması uygun
görülmüştür.
Bu itibarla, uygulamanın bu Genelge çerçevesinde sürdürülmesini, iflas
tarihinden sonra doğan ve süresinde ödenmeyen kamu alacaklarına
uygulanan gecikme zamlarından daha önce tahsil edilmiş olanların 6183
sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de gözönünde bulundurularak ilgililerin
talebi halinde red ve iadesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a

Maliye Bakanlığı Genelgeleri
Tarih 10/04/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.29/2902-164-27/19519

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2001/1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
................. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)
Ticari, zirai ve sınai faaliyette bulunan mükelleflerin ölümü halinde işe devam
eden mirasçıların işe başlama bildirimini hangi süre içerisinde verecekleri ve
muris adına tasdik ettirilmiş olan defter ve belgelerin mirasçılar tarafından
kullanılıp kullanılamayacağı hususları hakkında ortaya çıkan tereddütleri
gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların
yapılmasına gerek duyulmuştur.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 164 üncü maddesine göre
ölüm işi bırakma hükmünde olup, mirasçılar tarafından miras reddolunmamış
ise murisin ödev ve sorumlulukları (vergi cezası hariç) mirasçılara
geçmektedir.
Ölüm tarihi itibariyle murisin mükellefiyeti düşerek işe devam eden mirasçıların
mükellefiyeti başlamaktadır.
Anılan Kanunun 168 inci maddesinin 1 numaralı bendine istinaden ise işe
başlama bildiriminin işe başlama tarihinden önce yapılacağı hüküm altına
alınmış bulunmaktadır.
Madde hükmüne göre, işe başlama bildiriminin, işe başlamadan önce
yapılması gerekmekte ise de, ölüm olayının ne zaman meydana geleceği
önceden bilinemeyeceği için işe başlama bildiriminin ölümden önce
yapılmasına imkan bulunmamakta, dolayısıyla işe başlama bildiriminin
ölümden sonra yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu nedenle, murisin ölümünden itibaren mirasçıların aynı işe aralıksız devam
etmeleri halinde, ölüm tarihinin muris için işi bırakma, mirasçıları için ise işe
başlama olarak kabul edilmesi, işe devam edecek olan mirasçıların ölüm
tarihini takibeden 1 ay içinde bildirimde bulunmaları durumunda bildirimin
zamanında yapıldığının kabul edilmesi ve mirasçıların mükellefiyetlerinin
murisin ölüm tarihinden itibaren tesis edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde yer alan
yetkiye istinaden, murisin mevcut defter ve belgelerinin ölüm tarihini içeren
hesap dönemi sonuna kadar işe devam eden mirasçılar tarafından
kullanılması uygun görülmüştür.
Bu durumda, murisin faaliyetine yönelik hesaplarının ölüm tarihi itibariyle
kapatılması ve işe devam eden mirasçıların hesaplarının ise yeniden açılması
gerekmektedir.
Ayrıca, işe devam eden mirasçıların söz konusu hesap döneminin son ayı

içinde yeni hesap dönemi için kendi adlarına defter tasdik ettirmeleri ve
usulüne uygun olarak belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya notere
tasdik ettirmek suretiyle kullanmaları gerektiği ise tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Bakan a.

Maliye Bakanlığı Genelgeleri
Kurumlar Vergisi
KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ SERİ NO 2001/1
Tarih 15/02/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.49/4938-93-009639

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.49/4938-93-009639
KONU:
KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SERİ NO:2001/1
..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indiriminden
yararlanan kazançları üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-ii maddesi
uyarınca yapılacak tevkifat oranını belirleyen 99/13230 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki kararın 2 inci maddesinin (b) bendinin (ii) alt bendinde
parantez içinde yer alan “yatırım indirimi dahil” ibaresinin iptali istemiyle
mükellefler tarafından Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
Davayı inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi 03.05.2000 günlü ve
E.1999/5648, K.2000/1914 sayılı kararıyla; Bakanlar Kurulunun kanunla
vergi kapsamına alınmayan bir konu hakkında parantez içi bir hükümle
tevkifat oranı belirlenmesine hukuken olanak bulunmadığı, yatırım indirimi
müessesesinin özel bir uygulama olduğu, bu uygulamanın kanunun diğer
hükümlerinde yer alan istisna hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği,
vergiden istisna edilmiş bir kazanç ve irat olmadığı anlaşılan yatırım
indiriminden faydalanılan tutarın bu konuda sadece tevkifat oranlarını
belirleme yetkisi bulunan Bakanlar Kurulunca, tevkifata tabi tutulması
yolunda yapılan düzenlemede yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle söz
konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “yatırım indirimi dahil” ibaresini
iptal etmiştir.
Danıştay Dördüncü Dairesinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği bu karar
Bakanlığımızca Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu nezdinde temyiz edilmiş
ve Genel Kurul temyizen yaptığı inceleme sonucunda E.2000/196,
K.2000/409 sayılı kararıyla; yatırım indiriminin belli bir kazanç tutarının
kurumlar vergisi ile vergilendirilmemesi sonucunu doğuran bir vergisel
avantaj niteliği taşıdığından özü itibariyle istisnadan farkının bulunmadığını,
yatırım indiriminin esasen yıllarca bir vergi istisna rejimi olarak

uygulandığını ve yargının çeşitli kararlarında istisna olduğunun vurgulanarak
bu niteliğinin süreklilik kazandığını, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-ii alt
bendinde yatırım indirimi ibaresi yer almasa dahi, kurumlar vergisinden
müstesna kazanç ve iratlardan vergi kesintisi yapılması öngörüldüğünden ve
kazancın yatırım indirimini içeren tutarı kurumlar vergisiyle
vergilendirilmediğinden stopaja tabi tutulmasında yasaya aykırılık
bulunmadığını, bu durumda Bakanlar Kurulu Kararının açıklayıcı mahiyetten
öte bir özelliğinin bulunmadığını, kaldı ki bu açıklamanın getirilmemiş
olması halinde dahi yatırım indirimine isabet eden kazanç tutarının vergi
tevkifatına tabi olacağının açık bulunduğu, 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki kararın 2 inci maddesinin (b) bendinin (ii) alt bendinde parantez
içinde yer alan “yatırım indirimi dahil” ibaresinin iptali yolundaki kararda
hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay Dördüncü Dairesinin
kararını bozmuştur.
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun bu kararı ile dava Bakanlığımız lehine
sonuçlanmış bulunmaktadır. Genel Kurulun söz konusu kararının tam metni
Genelge ekinde defterdarlıklara fakslanmış, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün
www.gelirler.gov.tr. adresindeki internet sayfasına konulmuştur.
Yatırım indirimi stopajına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlara karşı
mükelleflerce açılan mevcut davalara devam edilmesi gerekmekle birlikte, bu
davaların hızlandırılması ve bir an önce sonuçlandırılmasını temin amacıyla
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun E.2000/196, K.2000/409
sayılı kararının, vergi dairelerince ek bir dilekçe ile mevcut dava dosyalarına
konulmasında yarar bulunmaktadır. Bu davalarla ilgili olarak vergi
mahkemelerince vergi dairesi aleyhine karar verilmesi halinde kararın
gecikmeksizin yürütmeyi durdurma talepli olarak temyiz edilmesi, Danıştayın
ilgili dairesinin temyizen yaptığı incelemede aleyhte karar vermiş olması
halinde ise İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinin (1) inci
fıkrasının (c) bendine istinaden süresi içinde karar düzeltme talebinde
bulunulması gerekir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Danıştay Kararı
Danıştay Dördüncü Dairesinden:
Esas No : 2001/656 Karar No: 2001/1511
14.06.2001 Perşembe - Sayı: 24432 (Asıl)
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : ZRS Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Tıp Fakültesi Cad. No: 29 Mamak/ANKARA
Karşı Taraf : Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü / ANKARA
İstemin Özeti: Davacı şirketin 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu bir kısım emtia
alımını sahte belge ile belgelendirdiği ileri sürülerek 1995 yılı için özel usulsüzlük cezası
kesilmiştir,. Ankara 6. Vergi Mahkemesi
12.9.2000 günlü ve E: 2000/203, K: 2000/400 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası
kesilebilmesi için hem alıcı hem de satıcının tespiti gerektiği, olayda maddede öngörülen
nitelikte bir tespit bulunmadığından bu tespite dayanılarak ceza kesilemeyeceği, zira
cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı
yolundaki genel ceza hukuki ilkesinin idari cezalar için de geçerli olduğu gerekçesiyle özel
usulsüzlük cezasının kaldırılmasına karar vermiştir.
Vergi Dairesi Müdürlüğünün itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 16.11.2000
günlü ve E: 2000/552, K: 2000/555 sayılı kararıyla; davacı şirketin emtia aldığı firmayla
ilgili tespitlerin mal alımının ve düzenlenen faturaların gerçek olmadığını ortaya koyduğu,
davacı şirket adına salınan kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisine karşı açılan dava
Ankara 6. Vergi Mahkemesinin 13.9.2000 günlü ve E: 2000/202, K: 2000/402 sayılı
kararıyla satıcı firmanın 1994 yılı faaliyetleriyle ilgili tarhiyata yönelik davanın da Ankara 6.
Vergi
Mahkemesinin 24.12.1996 gün ve E: 1995/1312, K: 1996/1498 sayılı kararıyla reddedildiği
ve bu kararın Danıştay'ın temyiz incelemesinden geçtiği, bu durumda kesilen özel
usulsüzlük cezasının yasal olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı bozulmuştur. Bu kararın
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51
inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
Danıştay Başsavcı Yaşar Selim Asmaz'ın Düşüncesi: Ankara 6. Vergi Mahkemesinin tek
hakimle verdiği 12.9.2000 gün ve E: 2000/203 K: 2000/400 sayılı kararını bozan ve
yükümlü şirket adına kesilen özel usulsüzlük cezasını onayan Ankara Bölge İdare
Mahkemesinin 16.11.2000 gün ve E: 2000/552 K:
2000/555 sayılı kararının yürürlükteki hukuka aykırı olduğundan bahisle kanun yararına
bozma yoluyla temyiz başvurusunda bulunulmak üzere Ankara 6. Vergi mahkemesi
Başkanlığınca Başsavcılığımıza gönderilen dosya incelendi: 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunun 51. maddesinin 1 numaralı
bendinde, Bölge İdare Mahkemesi kararlarının niteliği bakımından yürürlükteki hukuka
aykırı bir sonucu ifade edenlerin, ilgili Bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya
kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği açıklanmıştır.
Yükümlü ZRS Gıda San.İç. ve Dış Tic.Ltd.Şti.nin, 1995 takvim yılında Özdeva Gıda
Maddeleri Tic.San.Ltd.Şirketinden un satın almış gibi sahte fatura temin ettiği görüşüyle
adına kesilen özel usulsüzlük cezasını kaldıran Vergi Mahkemesi kararı, Bölge İdare

Mahkemesince, Özdeva Ltd.Şirketi nezdinde
yapılan karşıt inceleme sonucunda düzenlenen 9.8.1946 gün ve 96/177-R/5 sayılı vergi
inceleme raporunun incelenmesinden, bu şirketin 1995 yılı beyannamesini vermediği,
yasal defterlerini tutmadığı, dolayısıyle paravan firma olarak sahte fatura düzenlendiğinin
anlaşıldığı, bu durumda, 213 sayılı Yasanın 353/1. maddesi uyarınca, alınması icabeden
faturayı almayan davacı adına kesilen cezada isabetsizlik görülmediği, kaldı ki davacı
adına aynı yıl için aynı nedenle yapılan kurumlar vergisi tarhiyatı Vergi Mahkemesince
onandığı gibi Özdeva Ltd.Şti. adına 1994 yılı için aynı tür faaliyeti nedeniyle salınan
kurumlar vergisi ve kaçakçılık cezasını onayan Vergi Mahkemesi kararının Danıştay'ca da
onandığının belirlendiği gerekçesiyle bozulmuş ve dava konusu ceza aynen onanmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, birinci
ve ikinci sınıf tüccarlara sattıkları emtia için fatura vermek ve bunların da fatura almak
zorunda oldukları belirtilmiş, 353.
maddesinin 1. fıkrasında da söz konusu belgeyi almayan ve vermeyenlerin herbirine belli
bir miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmüş olup, dava konusu özel
usulsüzlük cezası, davacının, aslında Özdeva Ltd.Şirketinden değil başka bir tüccardan
faturasız mal satın aldığı görüşüyle kesilmiştir.
Oysa bu madde uyarınca ceza kesilebilmesi, ancak alıcı ve satıcının birlikte saptanmasıyla
mümkündür. Olayda ise bu yönde yapılmış bir tespit bulunmamaktadır.
Öte yandan Bölge İdare mahkemesince, Özdeva Ltd.Şirketi adına, 1995 yılı için yapılmış
bir tarhiyata ilişkin olmayıp, bir önceki yıl olan 1994 takvim yılında komisyon karşılığı sahte
fatura düzenlendiğinden bahisle yapılmış olan tarhiyatı onayan Vergi Mahkemesi kararının
Danıştay'ca onandığı belirtilmekte ise de, Ankara 6. Vergi Mahkemesinin söz konusu
kararı Danıştay Dördüncü Dairesinin 26.10.1998 gün ve E: 1997/2818 K: 1998/3845 sayılı
kararı ile, tarhiyatı eksik incelemeye dayalı olduğu gerekçesiyle bozulmuş, bozma kararına
uyan Ankara 6. Vergi Mahkemesi, 6.3.1999 gün ve E: 1999/114, K: 1999/195 sayılı
kararıyla tarhiyatı terkin etmiş, bu karara yönelik temyiz istemi de Danıştay Dördüncü
Dairesinin 25.9.2000 gün ve E: 1999/3826 K: 2000/3780 sayılı kararıyla reddedilmiş olup,
bu durumda davacının, Özdeva Ltd.Şirketinden temin ettiği faturaların sahte olduğuna,
dolayısıyle malı başkasından satın aldığı halde bu kişinin fatura düzenlemediğine ve
davacının da fatura almadığına ilişkin kesin bir tespitin bulunmadğı da açıktır.
Bu nedenlerle, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 16.11.2000 gün ve E: 2000/552 K:
2000/555 sayılı kararı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğundan 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca Kanun yararına bozulmasının uygun
olacağı düşünülmektedir.
Konuyu temyizen Yüksek Dairenizin takdir ve kararına saygı ile sunarım. Tetkik Hakimi H.
Gül Yılmaz'ın Düşüncesi: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Fatura ve benzeri evrak
verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması" halinde
kesilecek özel usulsüzlük cezasına ilişkin 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında
düzenleme dikkate alındığında, maddede sayılan belgelerin verilmediği ve alınmadığının
belirlenmesi ve bu belgeleri vermeyen ve almayanların tespitine ilişkin hukuken geçerli bir
tespitin yapılması gerekmektedir. Davacı şirketin bir kısım emtia alımının Özdeva Gıda
Maddeleri Sanayi Limited Şirketi'nden alınan gerçeğe uygun düzenlenmeyen belgelere
dayandırıldığı belirtilerek özel usulsüzlük cezası kesilirken tamamıyla faturaları düzenleyen
şirket hakkındaki inceleme raporu esas
alınmıştır. Özdeva Gıda Maddeleri Sanayi Limited Şirketiyle ilgili tespitler davacı şirketin
emtia alımına ilişkin faturaların sahteliğini ortaya koyacak nitelikte değildir. İnceleme
elemanınca davacı şirketin diğer tüm alımlarının gerçek olduğu, Özdeva Gıda Maddeleri

Sanayi Limited Şirketinin düzenlediği faturalara konu emtianın da gerçek alıma dayandığı,
fakat bu alımların belgesiz olması nedeniyle bu şekilde sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı
belge kullanımı suretiyle emtia alımının belgelendirildiği belirtilmiştir. Bu durumda inceleme
elemanınca da davacı şirketin emtia alımı gerçek kabul edildiğine ve faturaların gerçeğe
uygun düzenlenmediğini ortaya koyacak hukuken geçerli bir tespit yapılmamış olduğuna
göre özel usulsüzlük cezasını onayan Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun
yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü: Davacı şirketin 1995 yılı
işlemlerinin incelenmesi sonucu belgesiz satın alıp kayıtlara intikal ettirdiği emtia için
gerçeğe uygun düzenlenmeyen belge kullandığı ileri sürülerek özel usulsüzlük cezası
kesilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf
tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve
ikinci sınıf tüccarlarla, serbest meslek erbabına, kazançları götürü usulde tespit olunan
tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları
emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura almak zorunda oldukları,
ayrıca sayılan kişiler dışında kalan ve belli bir bedeli aşan emtia satışı ve yaptıkları iş
karşılığında ya da istenmesi halinde bu miktarın altındaki satış ve işler için de fatura
vermek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Sözü edilen Kanunun 353 üncü maddesinin
1 nci fıkrasında verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu
ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde
gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve
almak zorunda olanların herbirine, herbir belge için 1,500,000 liradan aşağı olmamak
üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nisbetinde
özel usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1 nci fıkrasında söz konusu
belgeleri vermeyen ve almayanların herbirine belli bir meblağda özel usulsüzlük cezasının
kesilmesinin öngörüldüğü dikkate alındığında, bu madde uyarınca ceza uygulanmasının,
ancak satılan emtianın veya işin hem satıcısının
hem de alıcısının birlikte tespitiyle mümkün olduğu açıktır. Olayda; bu fıkraya göre ceza
kesilmesine esas alınacak nitelikte bir tespit bulunmamaktadır. Özel usulsüzlük cezası,
davacı şirketin emtia alımında
bulunduğu Özdeva Gıda Maddeleri Sanayi Limited Şirketi hakkında düzenlenen inceleme
raporundaki tespitler sonucu, bu şirket tarafından düzenlenen faturaların gerçeğe uygun
düzenlenmeyen belge olarak kabul edilmesi nedeniyle kesilmiştir. Özdeva Gıda Maddeleri
Sanayi Limited Şirketi hakkındaki tespitler
ise; şirketin 1995 yılı kurumlar vergisi, beyannamesini vermemesi, kanuni defterlerini
tutmaması, defter ve belgelerinin incelemeye ibraz edilmemesi olup, belgeler üzerinde
yapılan inceleme sonucu şirketin sahte belge düzenlemek amacıyla kurulduğu kanaatine
varılmıştır. Mal alımına ilişkin faturaların sahteliği tamamen bu tespitlere dayandırılırken
faturaların içeriği itibarıyla gerçek olmadığı ortaya konulamamıştır. Nitekim davacı şirketin
Özdeva Gıda Maddeleri Sanayi Limited Şirketi dışındaki diğer mal alımlarının tamamının
gerçek olduğu da inceleme raporunda belirtilmiştir.
İnceleme elemanınca davacı şirketin söz konusu emtia alımının gerçek olduğu, fakat bu
emtianın faturasız alınması nedeniyle bu alımı belgelendirmek için Özdeva Gıda maddeleri
Sanayi Limited Şirketinden gerçeğe uygun düzenlenmeyen belge temin edildiği
belirtilmiştir. Özel usulsüzlük cezası kesilmesine dayanak alınan maddede öngörülen
nitelikte ve davacı şirketin emtia alımında kullandığı faturaların içeriği itibarıyla gerçek

olmadığına dair bir tespit yapılmamıştır. Bu durumda İdari cezalar için de geçerli olan,
cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı
yolundaki ceza hukuku ilkesi gereğince de varsayım ya da kıyas yoluyla ceza uygulanması
olanağı bulunmadığından davacı şirket hakkında kesilen özel usulsüzlük cezasında isabet
görülmemiştir.
Bu nedenle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Ankara
Bölge İdare Mahkemesi'nin 16.11.2000 günlü ve E: 2000/552, K: 2000/555 sayılı kararının,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 nci maddesi uyarınca kanun yararına ve
hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile bozulmasına, kararın bir örneğinin
Adalet Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmesine ve Resmi Gazete'de
yayımlanmasına 12.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay Kararı
Danıştay Dördüncü Dairesinden:
Esas No : 2001/657 Karar No: 2001/1510
14.06.2001 Perşembe - Sayı: 24432 (Asıl)
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : Kristal Un ve Unlu Gıda Mamülleri İnş.Mim.Müh.
Otomotiv Mak.Mob.Dek.Mad.Tur.Day.Tük.Mal.
Emlak San. ve Tic.Ltd.Şti.
Pınarbaşı Mah. A.Paşa Cad. No: 57/C
Keçiören-ANKARA
Karşı Taraf : Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü - ANKARA
İstemin Özeti : 1.4.2000 günlü tutanakla davacı şirketin üç ayrı müşteriye yapılan ekmek
satışları için ödeme kaydedici cihaz fişi vermediği tespit edilerek herbir belge için özel
usulsüzlük cezası kesilmiştir. Ankara 6. Vergi Mahkemesi 19.9.2000 günlü ve E: 2000/214,
K: 2000/486 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 4108
sayılı kanunla değişik 2 nci fıkrasında; perakende satış fişi,
ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi gibi
belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde her
bir belge için özel usulsüzlük cezası kesileceğinin öngörüldüğü, maddede her bir belge için
özel usulsüzlük cezası kesileceği şeklinde yapılan düzenlemenin belge nev'ini belirlemek
için yapıldığı, aynı nev'iden belgenin düzenlenmediğinin tespiti halinde tespit sayısının
esas alınması gerektiği, tek tespite dayalı işlem için tespit sayısı esas alınarak ceza
kesilmesi gerekirken ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesinde isabet görülmediği
gerekçesiyle özel usulsüzlük cezasının kısmen kaldırılmasına karar vermiştir. Vergi Dairesi
Müdürlüğünün itirazı üzerine
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 16.11.2000 günlü ve E: 2000/554, K: 2000/556 sayılı
kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında herbir
belge için özel usulsüzlük cezası kesileceğinin öngörüldüğü, daha sonraki bentde, her bir
belge nev'ine ilişkin olarak kesilecek özel
usulsüzlük cezasının toplamı yönünden her bir tespite dayalı olarak tavan sınırlaması
getirildiği, olayda olduğu gibi denetim sırasında birden fazla sayıdaki belge düzenine
uyulmama eyleminin ayrı ayrı tesbiti halinde ancak ayrı ayrı ceza kesilebileceği yorumunun
getirilmesinin uygun olmadığı, belge düzenine uyulmaması nedeniyle ayrı ayrı kesilen özel
usulsüzlük cezalarında kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararı
bozulmuştur. Bu kararın 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunu'nun 51 inci maddesi
uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
Danıştay Başsavcı Yaşar Selim Asmaz'ın Düşüncesi: Yükümlü şirket adına kesilen özel
usulsüzlük cezasına yönelik davayı kısmen kabul eden Ankara 6. Vergi Mahkemesinin tek
hakimle verdiği 19.9.2000 gün ve E: 2000/214 K: 2000/486 sayılı kararını bozan ve özel
usulsüzlük cezasını onayan Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 16.11.2000 gün ve E:
2000/554 K: 2000/556 sayılı kararının yürürlükteki hukuka aykırı olduğundan bahisle
kanun yararına bozma yoluyla temyiz başvurusunda bulunulmak üzere Ankara 6. Vergi
Mahkemesi Başkanlığınca Başsavcılığımıza gönderilen dosya incelendi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesinin 1 numaralı bendinde,
Bölge İdare Mahkemesi kararlarından niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir
sonucu ifade edenlerin, ilgili Bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden
Başsavcı tarafından Kanun yararına temyiz
olunabileceği açıklanmıştır.
Dosya içeriğinden, Kristal Unlu Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketinin işyerinde, 1.4.2000
gününde yapılan yoklamada üç ayrı müşteriye satılan ekmekler için ödeme kaydedici cihaz
fişi düzenlenmediğinin tespit edildiği ve yoklama tutanağının yükümlünün temsilcisi olduğu
belirtilen Elif Tekor tarafından imzalandığı, bu tutanağa dayanılarak, düzenlenmeyen belge
sayısı itibariyle üç adet özel usulsüzlük cezasının toplamı için şirket adına ihbarname
düzenlendiği anlaşılmıştır.
Ankara 6. Vergi Mahkemesinin, tek bir tespit bulunduğu için, düzenlenmeyen belge
sayısına göre ceza miktarının belirlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353.
maddesinin 2. numaralı bendine aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu özel usulsüzlük
cezasını değişiklikle onayan kararı, Ankara Bölge İdare
Mahkemesince, anılan maddede, düzenlenmesi zorunlu belgelerin düzenlenmediğinin
tespiti halinde, her bir belge için 30,000,000.- lira özel usulsüzlük cezası kesileceği
öngörüldükten sonra, ikinci fıkrada her belge
nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı yönünden her bir tespite
dayalı olarak tavan sınırlaması getirildiği, ayrı ayrı tespit yapılıp ayrı ayrı ceza kesilmesi
gerektiği şeklindeki yorumun pratik ve eyleme uygun bir uygulama olmadığı gerekçesiyle
bozulmuş ve dava konusu cezanın aynen
onanmasına karar verilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunun 353 üncü maddesinin 4108 sayılı Yasa ile değişik 2
numaralı bendinde, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye
Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin tespiti halinde
her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklanmış olup, buna göre tek bir
yoklama tutanağıyla üç ayrı belgenin düzenlenmediğinin belirlenmesi
halinde, üç ayrı tesbit yapıldığından söz edilemiyeceğinden, aynı nitelikte birden fazla
belgenin düzenlenmemesine ilişkin tek bir tespit bulunmasına rağmen üç ayrı özel
usulsüzlük cezasının toplamı üzerinden kesilen cezanın onanmasında yasaya uyarlık
bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 16.11.2000 günlü ve E: 2000/554 K:
2000/556 sayılı kararı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğundan 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun
olacağı düşünülmektedir.
Konuyu temyizen Yüksek Dairenizin takdir ve kararına saygı ile sunarım. Tetkik Hakimi H.
Gül Yılmaz'ın Düşüncesi: 213 sayılı Vergi usul Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 4108
sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrasında perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla
verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti,
sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ve Maliye Bakanlığı'nca
düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin, düzenlenmediğinin, kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen
belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak
düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 30,000,000.- lira özel usulsüzlük cezası
kesileceği öngörülmüştür. Maddede sözü edilen "her bir belge" ifadesi, belge nev'i için

getirilmiş bir hüküm olduğundan aynı nev'i belgenin düzenlenmediğinin tespiti halinde,
tespit sayısı dikkate alınarak ceza kesilebilir. Dava konusu olayda, bir tespitle 3 adet
ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmediği saptandığından, bir defa özel usulsüzlük
cezası
kesilebileceğinden Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararına yönelik kanun yararına temyiz
isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü: 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu'nun 353 üncü maddesinin 4108 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrasında; perakende
satış fişi, ödeme kaydedici cihazla
verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin
düzenlenmediğinin, kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer
verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti
halinde, her bir belge için 30,000,000, lira özel usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür.
Maddede her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesileceği şeklinde yapılan düzenleme
belge nev'ini belirlemek için yapılmış olup, aynı nev'i belgenin düzenlenmediğinin tespiti
halinde tespit sayısının esas
alınması gerekmektedir.
Olayda tek bir tutanakta yer alan bilgilerin her biri ayrı bir tespit sayılıp, bunlar için ayrı ayrı
özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. 1.4.2000 günlü tutanakta üç ayrı nihai tüketiciye yapılan
ekmek satışı için ödeme
kaydedici cihaz fişi düzenlenmediği tespit edilmiş, düzenlenmeyen ödeme kaydedici cihaz
fişi sayısı dikkate alınarak (30,000,000 x 3) 90,000,000 lira özel usulsüzlük cezası kesildiği
anlaşılmıştır. Ancak ortada aynı nitelikte birden fazla belgenin düzenlenmemesine ilişkin
tek bir tespit bulunduğundan, tespit sayısı esas alınarak sadece bir özel usulsüzlük cezası
kesilmesi gerekirken ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesinde isabet görülmemiştir.
Bu nedenle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Ankara
Bölge İdare Mahkemesinin 16.11.2000 günlü ve E: 2000/554 K: 2000/556 sayılı kararının;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve
hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın birer örneğinin Adalet
Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmesine, Resmi Gazete'de yayımlanmasına
12.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay Dördüncü Daire
Tarih
: 25.10.2000
Esas No : 2000/42
Karar No: 2000/4381
Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlendiğine Dair Dayalı Olarak Tarhiyat
Yapılması
Defter ve belgeleri üzerinde mal hareketine yönelik olarak hiçbir araştırma ve inceleme
yapılmadan, sadece mal alım taraflarını düzenleyen firma ve şahıslar hakkında sahte ve
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediklerine dair rapor bulunmasını esas alarak
tarhiyat yapılamaz.
İstemin Özeti: Davacı şirketin 1996 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu sahte ve
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak suretiyle giderlerini arttırdığından bahisle
düzenlenen inceleme raporu doğrultusunda, kurumlar vergisi salınmış, fon payı
hesaplanıp, kaçakçılık cezaları kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirketin vergi
inceleme raporunda belirtilen, inşaat yapımına yönelik mal alışları ile ilgili olarak hakkında
sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği hususunda rapor bulunan (....)
İnşaat Limited Şirketi, (MM) ve(HB) alınan faturaların gerçek mal alımına dayanmadığı
belirtilerek tarhiyat yapılmış ise de, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak
nitelendirilen faturaların kanuna ve usule uygun düzenlenmiş olduğu, fatura
düzenleyenlerin adreslerinde bulunmamaları, beyanname vermemeleri, tarihsiz fatura
düzenlemeleri, alış ve satış faturalarının sıra numarası takip etmemesinin bu şirket yada
şahıslar açısından inceleme yapılması soncunu doğuracağı, davacı şirketin defter ve
belgeleri üzerinde mal hareketlerine yönelik hiçbir araştırma ve inceleme yapılmadığı,
eksik inceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporu esas alınarak yapılan tarhiyatta
isabet görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı
İdare inceleme raporuna göre yapılan tarhiyatın yasal olduğunu ileri sürerek kararın
bozulmasını istemektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı
gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay Onbirinci Daire
Tarih : 13.06.2000
Esas No : 2000/1339
Karar No: 2000/2749
KVK Geç. 23, KDV Geç. 10
Kurumların Aktifinde Kayıtlı Gayri Menkullerin Satışında KDV
Ayını guruba dahil sermaye şirketlerinin kendi aralarında yaptıkları iştirakler veya
gayrimenkulun satışında gerçek anlamda bir kaynak sağlanması, dolayısıyla finansman
sıkıntısının giderilmesi söz konusu olmayacağından, bu şekilde gerçekleşen satışlar
bakımından istisna hükmünün uygulanmasının mümkün olmayıp, söz konusu satış
işleminin KDV'ye tabi olduğu.
İstemin Özeti: Yükümlü şirketin aktifine kayıtlı iki adet gayrimenkulun satışı nedeniyle,
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 23/a maddesinde yer alan istisna
hükmünden haksız olarak yararlandığının saptandığı ileri sürülerek, aynı işlemin katma
değer vergisinden de müstesna olmayacağından bahisle adına 1996 yılının Aralık dönemi
için salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisini kaldıran Vergi Mahkemesi kararını;
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 10. maddesinde, tam mükellefiyete
tabi Skurumların 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 23. maddesi
kapsamındaki teslimlerin katma değer vergisinden müstesna olduğunun hükme
bağlandığı, Kurumlar Vergisi Kanunu'na 4108 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle eklenen
geçici 23. maddesinde de, tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayri
menkullerinin satışından doğan kazançlarının, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine
ilave edilen kısmının kurumlar vergisinden istisna edildiği kuralına yer verildiği, 4108 Sayılı
Kanunun genel gerekçesinde, sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve
bu şirketlerin finansman sıkıntılarının giderilmesini sağlamak amacıyla, aktiflerinde yer
alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların vergilendirilmesinin
öngörüldüğünün belirtildiği, madde gerekçesinde ise tam mükellef kurumların bağlı
değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlanmak
amacıyla söz konusu düzenlemenin yapılmak istenildiğinin ifade edildiği, sözü edilen
gerekçeden de anlaşılacağı üzere istisnanın; tam mükellef kurumların aktiflerinde bulunan
taşınmaz ve iştirak hissesi gibi atıl kalmış bağlı değerlerin enflasyonist ortamda
kazandıkları değerin işletmeye kazandırılmasına imkan sağlamak, böylece kurumların
iştirak hisselerinin gayri menkullerinin satışı suretiyle sağlanan kaynakların, ticari
faaliyetlerinde kullanılması ve dolayısıyla faaliyetlerinin, borçlanma yoluna gidilmeden öz
kaynaklara devam ettirebilmesi ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla öngörüldüğü,
bu itibarla aynı guruba dahil sermaye şirketlerinin kendi aralarında yaptıkları iştirakler veya
gayrimenkul satışında gerçek anlamda bir kaynak sağlanması, dolayısıyla finansman
sıkıntısının giderilmesi söz konusu olmayacağından, bu şekilde gerçekleşen satışlar
bakımından istisna hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı, olayda da, gerek
yükümlü şirketin gerekse yükümlü şirketten gayri menkullerin satın alan (...) Sağlık
Hizmetleri AŞ. ile (...) Turizm ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin tamamına yakın kısmının (...)

Holding AŞ'ne ait olduğu, böylece aynı gurup içinde yer aldıklarının anlaşıldığı, bu
durumda anılan düzenlemeyle, aralarında yakın sermaye ilişkisi bulunan şirketlerin,
aktiflerinde yer alan gayri menkulleri birbirine satmak suretiyle elde ettikleri kazancın vergi
dışı tutulmasına cevaz verildiği kabul edilmeyeceğinden, yükümlü şirketin gayrimenkul
satışından elde ettiği kazancın vergiden müstesna olduğunun kabulüyle yasal isabet
bulunmadığı gerekçesiyle bozan Danıştay Onbirinci Dairesinin kararının; yükümlü şirket
vekili tarafından, Yasada gurup içi satışların istisna kapsamında olmadığına ilişkin hüküm
bulunmadığı, aynı guruba bağlı şirketlerin birbirleriyle olan ekonomik ilişkilerinin gurup dışı
şirketlerle olan ilişkilerinden farkı bulunmadığı ileri sürülerek düzeltilmesi istenilmektedir.
Karar: Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları Kararları'nın
düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
54. maddesinde yazılı nedenlerden birinin bulunması ile mümkün olup, karar düzeltme
dilekçesinde öne sürülen nedenler bunlardan hiçbirine uymadığından düzeltme isteminin
reddine oyçokluğu ile karar verildi (*).

Danıştay Dördüncü Daire
Tarih : 08.06.2000
Esas No :2000/2938
Yatırım İndiriminde İhtirazı Kayıtla Beyan ve Yürütmeyi durdurma
İstemin Özeti: 25.08.1999 günlü ve 23797 Sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında
yayımlanan 99/13230 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 2. maddesinin b bendi ii
alt bendinde parantez içinde yer alan ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.
maddesinin 6. fıkrasının b-ii bendine eklenen "yatırım indirimi dahil" ibaresinin iptali için
2000/4. aya ait ve ihtirazi kayıtla verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden
vergi ve fon payının kaldırılması istemiyle açılan dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin
durdurulması isteminden ibarettir.
Karar: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun mahkemelerin, idari işlemin
uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça
hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek
yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri belirtilmiştir.
25.08.1999 günlü ve 23797 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan
99/13230 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 2. maddesinin b bendi ii alt
bendinde parantez içinde yer alan ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin
6. fıkrasının b bendi ii alt bendine eklenen "yatırım indirimi dahil" ibaresinin iptali ile 2000/4.
aya ait ve ihtirazi kayıtla verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi fon
payının kaldırılması istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
Danıştay Dördüncü Dairesinin Kararıyla; dava konusu edilen 99/13230 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı'nın 2. maddesinin b bendi ii alt bendinde parantez içinde yer alan yatırım
indirimi dahil ibaresinin iptaline karar verilmiştir.
Bu nedenle dava konusu 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Kararın 2.
maddesi b bendi ii alt bendinde parantez içinde yer alan " yatırım indirimi dahil" ibaresi
Danıştay Dördüncü Dairesi'nin 03.05.2000 günlü ve
E. 1999/5648, K. 2000/1914 sayılı kararıyla iptal edildiğinden buna ilişkin yürütmenin
durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, ihtirazi kayıtla beyan
üzerinden tahakkuk eden vergi ve fon payının kaldırılması talebi için ise esas hakkında
karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına, oy birliği ile karar verildi.
TC Anayasasının 73. maddesinde "Vergi, resim, harç, ve benzeri mali yükümlülükler
kanunla konulur. değiştirilir veya kaldırılır. hükmüne yer verilmiştir.
67 Seri No' lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 7. bölümünde vadeli mevduat
hesaplarında değerleme gününe kadar tahakkuk eden faiz tutarlarının Gelir Vergisi
Kanunun 38 ve 39. maddeleri ile Kurumlar Vergisi kanunun 13. maddeleri çerçevesinde
gelir olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir. 5422 Sayılı Kurumlar Vergisinin birinci maddede
yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden
hesaplanacağı safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç
hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Gelir Vergisi Kanunun 38.
maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancının, teşebbüsteki öz sermayenin hesap
dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu ve ticari kazancın

bu yolla tespiti sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi
Kanunun 40. ve 41 maddeleri hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir. Vergi sistemimizde
dönemsellik ilkesi geçerli olup, elde etme kavramı ise gelir unsurlarına göre farklı esaslara
bağlanmıştır.
Gelirin elde edilmesinde tahakkuk hukuki tasarruf ekonomik ve ticari tasarruf söz
konusudur. Tahakkuk, gelirin mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşmesi, yani geliri doğuran
işlemin eksiz siz tekemmül etmesi olup, hukuki tasarruf ise tahakkuk etmiş gelir üzerinden
talepte bulunma hakkının doğmasıdır. Bazı gelir unsurlarında elde etmenin tahakkuk,
hukuki, ekonomik ve fiili tasarruf aşamalarından sonra gerçekleşeği kabul edilmekle
birlikte ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esası benimsenerek, gelirin mahiyet ve
tutar itibarıyla kesinlik kazanması aranmıştır.
Ticari kazancın tespitinde önemli bir başka husus ise dönemsellik ilkesidir. Gelir Vergisi
Kanunu' nun 13. maddesinde kazancın hesap dönemleri itibariyle tespit edileceği
belirtilmiştir. Hesap dönemi ise takvim yılıdır.
Vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerine bu iki ilke açısından bakıldığında
dönem sonunda vadesi dolmamış mevduat hesaplarında bu şartların yerine geldiğini ve yıl
sonuna kadar işlemiş faizin gelir yazılması gerektiğini söylemek mümkün değildir. Faiz
gelirini oluşturacak vadeli mevduat işlemi henüz tamamlanmamıştır. Vadeli Mevduat sahibi
vade dolmadan parasını çekmek istediğinde ana para ile birlikte banka vadesiz mevduata
faiz uyguluyorsa bu kadar bir faiz gelir elde etmektedir. Anlaşıldığı gibi faiz gelirinin
mahiyet ve tutar olarak kesinleşmesi, yani tahakkuk yıl sonunda gerçekleşmemekte, ancak
vadenin dolmasıyla bu mümkün olmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında 67 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin iptali istenen
bölümündeki düzenlemeye dayanarak gösterilen Gelir Vergisi Kanunun 38. ve 39.
maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunun 13. maddesi bu maddelere konu ilkeler nedeniyle
vadesi dolmamış faiz gelirinin değerleme günü esas alınarak gelir kaydına olanak
vermemektedir. Diğer yandan söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak gerek Vergi Usul
Kanununda gerekse Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunun da Maliye Bakanlığına düzenleme
yapma yetkisi vergilerin kanunla konulup, Anayasa hükmü de bu şekilde bertaraf edilmiş
olacaktır.
Konuya menkul kıymetlerin değerlemesine ilişkin Vergi Usul Kanununun 279. maddesi
yönünden bakacak olursak menkul kıymetin tanımı Sermaye Piyasası Kanunun 3/b
maddesinde yapılmıştır. Buna göre ortaklık ve alacaklılık sağlayan belli bir meblağı temsil
eden, yatırım aracı olarak kullanılan dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halde
çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evrak menkul kıymettir.
Sermaye Piyasası Kurulunun V ve 2 Seri No' lu Tebliğlerinde Sermaye Piyasası Kanunu
nu uygulanmasında menkul kıymet kabul edilen evrak türleri sayılmıştır. Vadeli mevduatın
menkul kıymet niteliği taşımadığı açık olup 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75.
maddesinin 7 No' lu bendinde mevduat faizlerinin (Bankalara bankerlere, tasarruf
sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli vadesiz paralara
ödenen faizler ile bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama
işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralarla sağladıkları
gelirler ve menfaatler de mevduat faizi sayılır) Menkul sermaye iradı olarak
vergilendirecekleri hükme bağlanmıştır. Bu durumda menkul kıymet niteliği taşımayan
vadeli mevduatın menkul kıymetlerle ilgili düzenlemeden esinlenerek değerlemeye tabi
tutulması söz konusu edilemez. Vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirinin vadesi

dolmadan değerleme gününde gelir kaydedilebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması
gerekli olup, mevcut yasal düzenlemeler buna imkan tanımamaktadır.
Davalı idarece vadeli mevduat faizinin bu hesapların açıldığı banlarca dönem sonlarında
tahakkuk ettirilerek geder yazılmasının bu faiz gelirin elde edenler açısından da gelir
yazılmasına dayanak oluşturacağı iddiasında bulunulduğu, ancak bankaların Vergi Usul
Kanunun 285. maddesindeki hüküm uyarınca söz konusu borçları değerleyerek
hesaplanan faizleri gider yazdıkları hususu bir kenara bırakılanların yıl sonunda bunu gelir
yazacaklarına dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Vergi Usul Kanunun 281.
maddesinde alacakları mukayyet değerle değerlendirilmesi söz konusudur. Mukayyet
değer bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri olup mevduat
hesaplarının değerleme gününde mukayyet değeri olan hesabın açıldığı tarihte yatırılan
tutarla değerlenmesi gerekir. Eğer mevduat faizleri üzerinden dönem sonu itibariyle bir
değerleme yapılması gereği kanunu koyucu tarafından kabul edilmiş olsaydı maddede bu
husus açıkça belirtilirdi.
67 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin iptali istenilen bölümdeki düzenlemenin
uygulanması durumunda karşılaşılacak en büyük güçlük mevduat faizlerinde istihkaka
sahibinin gelir vergisine mahsuben yapılan stopajın mahsubunun nasıl gerçekleşeceğidir.
Faiz gelirini elde edilebilmesi iççin vadeli mevduat hesabının vadesinin dolması
gerektiğinden ve faiz Ödemesi sırasında stopaj yapılığından , ilgililer Tebliğ hükümleri
uyarınca dönem sonu itibarîyle vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili değerleme yapmaları
halinde vade sonunda kesilecek vergilerin mahsubunu yapamayacaklarıdır. Zira 193.
Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 44. maddesinde kesilen vergilerin mahsubuna olanak
tanınmıştır. Bu durumda ilgililer stopaj mahsubu yapmaksızın vergi ödeyeceklerdir.
uygulamanın haksızlığı bu şekilde de ortaya çıkmış olmaktadır.
67. Seri No' lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin dava konusu edilen bölümü ile getirilen
düzenlemenin yasal dayanağının bulunmaması gelirin elde edilmesi ve değerlemeye ilişkin
mevcut düzenlemelere aykırı nitelik taşıması nedeniyle yürütmenin durdurulması için
kanunda öngörülen iki koşulun da gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.
Bu nedenle dava konusu 67 seri No' lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 7. bölümünün
son paragrafında yer alan vadeli mevduat hesapları ile ilgili olarak değerleme gününe
kadar tahakkuk eden faiz tutarlarının da repo ve ters repo işlemlerinde olduğu gibi ticari
kazancın elde edilmesiyle ilgili yukarıda belirtilen kanunu hükümleri çerçevesinde elde
edenler tarafından gelir olarak dikkate alınacağına ilişkin düzenleme ve u düzenleme
dolayısıyla tahakkuk ettirilen geçice vergiye ilişkin olarak yürütmenin durdurulmasına
oybirliğiyle karar verildi.

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
1- ASGARİ ÜCRET
A) Ücretliler İçin

16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için
B) Çıraklar İçin

a) 16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için
2- SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
TABAN

a) 01/01/2000-31/03/2000 Dönemi için
b) 01/04/2000 Tarihinden itibaren
c) 01/04/2001 Tarihinden İtibaren

1.01.2001
30.06.2001

1.07.2001
31.12.2001

139.950.000

146.947.500

118.957.500

124.920.000

41.985.000

44.084.250

35.687.250

37.476.000

TABAN

TAVAN

120.000.000
150.000.000
210.000.000

TAVAN

a) 01/04/2000-31/07/2000 Dönemi için
b) 01/08/2000 Tarihinden itibaren
c) 01/04/2001 Tarihinden İtibaren

450.000.000
600.000.000
1.050.000.000

3- KIDEM TAZMİNATI TAVANI

a) 01/01/2000-30/06/2000 Dönemi için
b) 01/07 - 14/12 2000 Tarihler arası
c) 15/12 - 31/12/2000 Tarihleri arası
d) 01/01 - 14/04/2001 Tarihleri arası
e)15/04 - 14/05/2001 Tarihleri arası
f)15/05 - 14.06.2001 Tarihleri arası
g)15/06 - 14.07.2001 Tarihleri arası
4- SİGORTA PRİM ORANLARI

488.990.000
558.440.000
587.720.000
646.560.000
663.000.000
730.700.000
768.100.000
İŞVEREN
PAYI (%)

TOPLAM

1,5

1,5

5

1
6

1
11

9
2
7,5

11
3
22,5

20
5
30

İŞÇİ
PAYI (%)

İş Kazası Meslek Hastalığı Primi
(%1,5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)

Analık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi
Hastalık Sigorta Primi (Aday çıkar ve öğrenciler için)
Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi
İşsizlik Sigortası
Sosya Güvenlik Destekleme Primi
5- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

a) S.S.K. Tabi olanlar
b) Bağ-Kur'a Tabi olanlar

EN AZ
42.000.000
47.591.580

EN FAZLA
210.000.000
182.367.955

6- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ

a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 yaşından Küçük İşçiler

İZİN SÜRESİ
12 iş günü
18 iş günü
24 iş günü
en az 18 iş günü

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
7- İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİ

TAZMİNAT TUTARI

2 haftalık ücret
4 haftalık ücret
6 haftalık ücret
8 haftalık ücret

a) 6 Aydan az
b) 6 ay- 1,5 Yıl arası
c) 1,5 Yıl - 3 Yıl arası
d) 3 Yıldan fazla
8- 50 VEYA DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE

a) Özürlü İşçi Çalıştırma Oranı (1475 Sayılı İş Kanunu Madde.25)
b) Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Oranı (1475 Sayılı İş Kanunu Madde.25)
c) Terör Mağduru İşçi Çalıştırma Oranı (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu)

3%
3%
2%

9- S.S.K.'CA UGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
9.1) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.2) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
9.3) Aylık,Dörtaylık,Sosyal Güvenlik ve Destek Primi Bildirge ve Bordrolarının
Yasal Süresi içinde Verilmemesi

9.4) İşyeri Kayıtlarının Yasal Süresi İçinde Verilmemesi
a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara
b) Bilanço Esası Dışında Defter Tutanlara
c)Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
9.5) Dört Aylık Bildirgeyi Yasal Süresi İçinde işyerine Asmayanlara
9.6) İşçi veya Geçindirmekle Yükümlü Olduklarına Muayene İçin Gerekli
Belgeleri Kurumca Yapılacak İhtara Rağmen Üçgün içinde Vermeyenlere

01.01- 30.06.2001

30.07.2001'den itibaren

419.850.000
139.950.000

440.842.500
146.947.500

279.900.000

293.895.000

1.679.400.000
839.700.000
419.850.000
279.900.000

1.763.370.000
881.685.000
440.842.500
293.895.000

139.950.000

146.947.500

9.7) Çalıştırma Zorunluluğuna Uymayan İşyerlerine Uygulanacak

a)Çalıştırılmayan Özürlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

293.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

b)Çalıştırılmayan Eski Hükümlüler için,Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

293.000.000

(1475 Sayılı İş Kanunu Madde 98)

c)Çalıştırılmayan Terör Mağdurları için, Çalıştırılmayan Her Ay Karşılığında

(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek Md.1)

10- S.S.K. İLE İLGİLİ BAZI SÜRELER

Asgari Ücretin 10 Katı

a) İşyeri Bildirgesi İşe Başlamadan Önce Kuruma Verilmeli
b) İşe Giriş Bildirgesi
b.1) Faaliyete Öteden Beri Devam eden İşyerinde, İşçinin işe başlama tarihinden önce
b.2) İlk defa İşyeri açılında işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde
b.3) İnşaat İşlerinde , İşçinin işe başladığı gün elden yada İadeli Taahhülü Kuruma bildirilir.
c) İşyerinin Devri, Kapatılması,Terki veya Tasfiyesi Halinde S.S.K.'ya Bilgi Önceden Verilir.
d) İdari Para Cezasına İtiraz,İdari Para Cezasının Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçerisinde ödenir
veya İlgili Kurum Ünitesine itiraz Edilir. İtirazın Reddi Halinde 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza
Mahkemesine Başvurulabilir.
e) İş Yeri İle ilgili Defter ve Belgeler İstenildiği Taktirde ibraz edilmek üzere 10 yıl süre ile saklanır.
f) S.S.K.'ya Tabi Kurumlarda, Sigortalının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilmesi için Düzenlenen
Vizite Kağıtlarında Sigortalının Viziteye çıktığı Tarihten Önceki 6 ay içinde en az 60 gün olmak üzere
Toplam 120 gün prim ödeme gün sayısı olmalıdır.
g) İş Kazasını Bildirim; Kaza Tarihinden İtibaren 2 Gün İçinde Kuruma Yapılmalıdır.

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
SON 10 YIL İÇERİSİNDEKİ GEÇERLİ ASGARİ ÜCRETLER
01.08.1989' dan İtibar en Uygulanan Asgar i Ücr etler
16 Yaşını Doldur mayan

Uygulama Dönemi
01.08.1989 - 31.07.1990
01.08.1990 - 31.07.1991
01.08.1991 - 31.07.1992
01.08.1992 - 31.07.1993
01.08.1993 - 31.08.1994
01.09.1994 - 31.08.1995
01.09.1995 - 31.07.1996
01.08.1996 - 31.07.1997
01.08.1997 - 31.07.1998
01.08.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 30.06.2000
01.07.2000 - 31.12.2000

16 Yaşını Doldur muş

İşçiler in Aylık

İşçiler in Aylık

Asgar i Ücr eti (TL)

Asgar i Ücr eti (TL)

155.250
303.750
587.700
1.116.900
2.038.500
3.487.500
7.087.500
14.400.000
29.925.000
40.664.250
66.363.750
79.560.000
93.600.000
101.250.000

225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.500
4.173.750
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.639.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000

SON 10 YIL İÇERİSİNDEKİ GEÇERLİ SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT ve ÜST SINIRLARI

01.01.1990' dan İtibar en Sigor ta Pir imine Tabi Ücr etler in Alt ve Üst Sınır lar ı

Dönemi
01.01.1990 - 30.06.1990
01.07.1990 - 31.12.1990
01.01.1991 - 30.06.1991
01.07.1991 - 31.12.1991
01.01.1992 - 30.06.1992
01.07.1992 - 31.12.1992
01.01.1993 - 30.06.1993
01.07.1993 - 30.09.1993
01.10.1993 - 31.12.1993
01.01.1994 - 31.03.1994
01.04.1994 - 31.12.1994
01.01.1995 - 31.03.1995
01.04.1995 - 14.11.1995
15.11.1995 - 30.06.1996
01.07.1996 - 31.12.1996
01.01.1997 - 26.02.1997
01.03.1997 - 30.06.1997
01.07.1997 - 31.12.1997
01.01.1998 - 30.06.1998
01.07.1998 - 30.09.1998
01.10.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 31.03.2000
01.04.2000 - 31.07.2000
01.08.2000' den İtibaren

Günlük Kazancın
Alt Sınır ı (TL)
Üst Sınır ı (TL)
5.950
54.400
7.467
68.267
11.734
75.094
15.667
100.267
19.805
115.932
24.652
144.305
28.022
164.034
31.619
185.092
35.595
208.367
37.110
217.234
41.654
243.834
43.168
252.700
46.387
271.542
260.691
572.232
504.900
973.590
723.775
1.333.072
854.165
1.479.043
1.231.371
2.074.909
1.668.400
2.765.470
2.103.611
3.439.311
2.336.625
3.809.125
3.112.200
5.007.450
3.790.000
6.070.000
4.000.000
12.000.000
5.000.000
15.000.000
5.000.000
20.000.000

Aylık Kazancın
Alt Sınır ı (TL)
Üst Sınır ı (TL)
178.500
1.632.000
224.010
2.048.010
352.020
2.252.820
470.010
3.006.010
594.150
3.477.960
739.560
4.329.150
840.660
4.921.020
948.570
5.552.760
1.067.850
6.251.010
1.113.300
6.517.020
1.249.620
7.315.020
1.295.040
7.581.000
1.391.610
8.146.260
7.820.730
17.166.960
15.147.000
29.207.700
21.713.250
39.992.160
25.624.950
44.371.290
36.941.130
62.247.270
50.052.000
82.964.100
63.108.330
103.179.330
70.096.750
114.273.750
93.366.000
150.223.500
113.700.000
182.100.000
120.000.000
360.000.000
150.000.000
450.000.000
150.000.000
600.000.000

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
BAĞ- KUR
01.NİSAN.2001 TARİHİNDEN GEÇERLİ
PRİM VE KESENEK TUTARLARI
Basamak

Gelir Tutarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

112.983.063,00
120.233.313,00
127.483.563,00
134.773.813,00
141.984.063,00
150.201.013,00
158.417.963,00
166.634.913,00
174.851.963,00
183.068.813,00
191.285.763,00
199.502.713,00
228.624.550,00
255.208.800,00
281.793.050,00
308.377.300,00
334.961.550,00
361.545.800,00
388.130.050,00
414.714.300,00
441.298.550,00
467.882.800,00
494.467.050,00
521.051.300,00

Aylık Sigorta Primi Aylık Sağlık Primi Aylık Toplam Prim
22.596.613,00
24.046.663,00
25.496.713,00
26.946.763,00
28.396.813,00
30.040.203,00
31.683.593,00
33.326.983,00
34.970.373,00
36.613.763,00
38.257.153,00
39.900.543,00
45.724.910,00
51.041.760,00
56.358.510,00
61.675.460,00
66.992.310,00
72.309.160,00
77.626.010,00
83.942.860,00
88.259.710,00
93.576.560,00
98.893.410,00
104.210.260,00

24.995.237,00
24.995.237,00
24.995.237,00
24.995.237,00
24.995.237,00
24.995.237,00
24.995.237,00
24.995.237,00
26.227.779,00
27.460.322,00
28.692.864,00
29.925.407,00
34.293.683,00
38.281.320,00
42.268.958,00
46.256.595,00
50.244.233,00
54.231.870,00
58.219.508,00
62.207.145,00
66.194.783,00
70.182.420,00
74.170.058,00
78.157.695,00

47.591.850,00
49.041.900,00
50.491.950,00
51.942.000,00
53.392.050,00
55.035.440,00
56.678.830,00
58.322.220,00
61.198.152,00
64.074.085,00
66.950.017,00
69.825.950,00
80.018.593,00
89.323.080,00
98.627.568,00
107.932.055,00
117.236.543,00
126.541.030,00
135.845.518,00
145.150.005,00
154.454.493,00
163.758.980,00
173.063.468,00
182.367.955,00

Aylık Prim = Gelir Tutarı X 0.20
Sağlık Primi = Gelir Tutarı X 0.15
Basamak Yükseltme Farkı= Yeni Basamak Gelir Tutarı - Eski Basamak Gelir Tutarı
Giriş Keseneği = Gelir Tutarı X 0.25

Giriş Keseneği
28.245.766,00
30.058.328,00
31.870.891,00
33.683.453,00
35.496.015,00
37.550.253,00
39.604.491,00
41.658.728,00
43.712.966,00
45.787.203,00
47.821.441,00
49.875.678,00

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
I- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI ORANLAR
A) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

2001 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.800.000.000 liraya kadar

15%

7.000.000.000 liranın

2.800.000.000 Lirası için

420.000.000 Lira, Fazlası

20%

14.000.000.000 liranın

7.000.000.000 Lirası için

1.260.000.000 Lira, Fazlası

25%

35.000.000.000 liranın

14.000.000.000 Lirası için

3.010.000.000 Lira, Fazlası

30%

70.000.000.000 liranın

35.000.000.000 Lirası için

9.310.000.000 Lira, Fazlası

35%

70.000.0000.000 Lirası için

21.560.000.000 Lira, Fazlası

40%

7.000.000.000 Liranın

2.800.000.000 Lirası için

560.000.000 Lira, Fazlası

25%

14.000.000.000 Liranın

7.000.000.000 Lirası için

1.610.000.000 Lira, Fazlası

30%

35.000.000.000 Liranın

14.000.000.000 Lirası için

3.710.000.000 Lira, Fazlası

35%

70.000.000.000 Liranın

35.000.000.000 Lirası için

11.060.000.000 Lira, Fazlası

40%

70.000.000.000 Liranın

70.000.0000.000 Lirası için

25.060.000.000 Lira, Fazlası

45%

6.250.000.000 Liranın

2.500.000.000 Lirası için

375.000.000 Lira, Fazlası

20%

12.500.000.000 Liranın

6.250.000.000 Lirası için

1.125.000.000 Lira, Fazlası

25%

31.250.000.000 Liranın

12.500.000.000 Lirası için

2.687.500.000 Lira, Fazlası

30%

62.500.000.000 Liranın

31.250.000.000 Lirası için

8.312.500.000 Lira, Fazlası

35%

62.500.000.000 Liranın

62.500.000.000 Lirası için

19.250.000.000 Lira, Fazlası

40%

6.250.000.000 Liranın

2.500.000.000 Lirası için

500.000.000 Lira, Fazlası

25%

12.500.000.000 Liranın

6.250.000.000 Lirası için

1.437.500.000 Lira, Fazlası

30%

31.250.000.000 Liranın

12.500.000.000 Lirası için

3.312.500.000 Lira, Fazlası

35%

62.500.000.000 Liranın

31.250.000.000 Lirası için

9.875.000.000 Lira, Fazlası

40%

62.500.000.000 Liranın

62.500.000.000 Lirası için

22.375.000.000 Lira, Fazlası

45%

70.000.000.000 liradan fazlasının

2001 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.800.000.000 Liraya Kadar

20%

2000 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.500.000.000 Liraya Kadar

15%

2000 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.500.000.000 Liraya Kadar

20%

Kurumlar Vergisi Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı (Halka Açık Anonim Şirketlerde)
Geçici Vergisi Oranı
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar İçin
Gelir Vergisine Tabi Olanlar İçin

B) YILLARA GÖRE YENİDEN
DEĞERLEME ORANLARI

Uygulama Yılı
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

30%
15%
5%

2000 yılı için

2001 yılı için

20%

25%

15%

15%

C) 1999 - 2000 YILI GEÇİCİ VERGİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN ORANLAR
1.01.1999

30.06.1999

Dönemi İçin

% 24.2

1.01.1999

30.09.1999

% 35.8

1.01.1999

31.12.1999

1.01.2000

30.06.2000

% 61.5

1.01.2000

30.09.2000

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

Oran
% 55.5
% 54.1

Yeniden
Değerleme

% 58.4

1.01.2000

31.12.2000

% 107.6

1.01.2000

30.03.2001

% 99.5

1.01.1999

30.06.1999

% 72.8

1.01.1999

30.09.1999

1.01.1999

31.12.1999

1.01.2000

30.06.2000

% 52.1

1.01.2000

30.09.2000

%56

1.01.2000

31.12.2000

1.01.2001

31.03.2001

% 80.4
% 77.8

Gider
Kısıtlaması

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

% 52.1
% 29.2
%33,20
%56
6.8%
%10,60
%10,50
%11,50
%18,30
%15,70
%21.4
%7.7

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranları
1.01.2000
1.01.2001
1 ) Ücretlerde
Binde 6
Binde 6
2 ) Avanslarda
Binde 7,50
Binde 7,50
3 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
600.000
930.000
4 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
1.230.000
1.910.000
5 ) Muhtasar Beyanname
390.000
600.000
6 ) Diğer Beyannameler
90.000
140.000
7 ) Bilançolar
2.540.000
3.960.000
8 ) Gelir Tablosu
1.230.000
1.910.000
9 ) İşletme Hesabı Özeti
1.230.000
1.910.000
10 ) Teklif Mektupları
390.000
600.000
Şirket Kuruluşları veya Sermaye Artrımında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları
1 ) İlk 100 Milyon Lira için
Binde 15
2 ) Sonra Gelen 100 Miyon Lira için
Binde 11,25
3 ) 200 Milyon Liranın üstü için
Binde 7,50
( Toplam Hesaplana Damga Vergisi 13.355.378.000.- Lirayı Aşamaz)
E-GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
1- Serbest Meslek Ödemelerinde 1.12.1999 Tarihinden İtibaren
20%
2- Telif Ödemelerinden
15%
3- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden
5%
4- Kira Ödemelerinden 1.12.1999 Tarihinden İtibaren
20%
5- Vakıflar ve Derneklere Ait G.menkullerin Kiralanması Karşılığında
20%
Yapılan Ödemelerden (B.K.K. ile Vergi Muafiyeti tanınan Vakıflar Dahil)
6- Kooperatiflere Ait Gayri Menkullerin Kira Ödemelerinden
20%
7- Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleriden
0%
8- Mevduat Fazileri ve Özel Finans Kurumlarınca Ödenen Kâr Paylarıdan (K.99/13646
16%
9- Repo Kazançlarından (K.99/13646)
16%
10- Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden
a) Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin
ı) Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınanlar İçin
1%
ii) (ı) Alt Bendi Dışında Kalanlar İçin
2%
b) Diğer Zirai Mahsuller İçin :
ı) Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Zirai Mahsuller İçin
2%
ii) (ı) Alt Bendi Dışında Kalanlar İçin
4%
c) Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Hizmetlerden
i) Orman İdaresini veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara
2%
Yapılan Ormanların Ağaçlandırılması, Bakımı, Kesimi, Ürünlerin Toplanması,
Taşınması ve Benzeri Hizmetler İçin
ii) Diğer Hizmetler İçin
4%
10- Esnaf Muaflığından Yararlananların Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemelerden
a) Havlu, Çarşaf, Çorap, Halı, Kilim, Dokuma Mamulleri, Örgü,Dantel Her Nev’i
Nakış İşleri ve Her Nev’i Turistik Eşya, Hasır, Sepet, Süpürge, Paspas, Fırça,
2%
Yapma Çiçek ve Benzeri Emtia Bedelleri veya Bu Emtianın İmalinde Ödenen
Hizmet Bedelleri Üzerinden
b) Değerli Kağıt ve Damga Pulu Satışlarında Komisyon Bedelleri Üzerinden
20%
c) Diğer Mal Alımları İçin
5%
d) Diğer Hizmet Alımları İçin
10%

(“ a,b,c” bentleri hariç olmak üzere, mal ve hizmet bedelinin ayrılmaması hali de bu kapsamdadır)

F-REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR
Reeskont İşlemlerinde
Avans İşlemlerinde

60%
70%

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
G- YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI
a) Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı
1.01.1990
29.12.1993 Tarihleri Arası
7.03.1994
30.12.1993
Tarihleri Arası
30.08.1995 Tarihleri Arası
8.03.1994
31.01.1996 Tarihleri Arası
31.08.1995
8.07.1998
1.02.1996
Tarihleri Arası
9.07.1998
20.01.2000 Tarihleri Arası
21.01.2000
1.12.2000
Tarihleri Arası
2.12.2000
29.03.2001

29.03.2001 Tarihleri Arası

Tarihinden İtibaren her ay için

b) Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi
9.03.1994
7.09.1995
2.02.1996
22.10.1996
10.07.1998
25.01.2000
21.12.2000
31.03.2001

7%
9%
12%
10%
15%
12%
6%
5%
10%

6.09.1995
1.02.1996
21.10.1996
9.07.1998

24.01.2000
20.12.2000
31.03.2001

Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihinden İtibaren

% 9.5
8%
12%
10%
8%
4%
3%
6%

II- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI CEZALAR
a) Usulsüzlük Cezaları

MÜKELLEF GRUPLARI

1) Sermaye Şirketleri
2) Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar
Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı
3) İkinci Sınıf Tüccarlar
4) Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazancı Basit Usulde Tespit
Edilenler
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2000
1.01.2001
Tarihinden
Tarihinden
İtibaren
İtibaren

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.01.2000
1.01.2001
Tarihinden
Tarihinden
İtibaren
İtibaren

18.000.000

20.000.000

10.600.000

12.000.000

12.000.000

13.000.000

6.000.000

6.500.000

6.000.000

6.500.000

3.000.000

3.250.000

3.000.000

3.250.000

1.500.000

1.700.000

1.500.000

1.700.000

760.000

850.000

760.000

850.000

380.000

450.000

B) ÖZEL USULSÜZLİK CEZALARI
1-Fatura,Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlarının
verilmemesi,alınmaması, düzenlenmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği
yansıtmaması halinde her belge için,

01.01.2000 den İtib.

10%

01.01.2001 den İtib.

10%

Ceza miktarı 35 milyon TL’den az, 17 milyar TL’den fazla olamaz

2- Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk
İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi İle Maliye Bakanlığı’nca
Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmaması
ve Kaydedilmemesi veya düzenlenen Bu Belgelerin Gerçeği Yansıtmaması Halinde;
Herbir Belge İçin

30.000.000

35.000.000

Ceza miktarı her belge için her tespitte 1,7 milyar TL, yıl içinde de 17 milyarTL’yi aşamaz

3- VUK’un 232’inci maddesinin 1-5. bentleri dışında kalan kişilerin Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil
6.000.000
7.000.000
Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Parakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve Yolcu
Taşıma Bileti Almadıklarının Tespitinde,
4- Vergi Levhasını Bulundurmayan ve Asmayanlara
30.000.000 35.000.000
5- VUK’un Mük 354. maddesine göre işyeri kapatma cezası verilen ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflere, bir takvim yılında;
a) İlk Uygulama İçin
b) İkinci Uygulama İçin
c) Üçüncü ve Daha Sonraki Her Uygulama İçin

57.000.000
110.000.000
220.000.000

65.000.000
125.000.000
250.000.000

Bilanço usulünde defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için yukarıdaki tutarlar bir kat fazla uygulanır.

6- Tek Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslara Uymayanlara
7- VUK’un 8. maddesinin son fıkrası uyarınca düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara

760.000.000
38.000.000

42.500.000

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
9- 4358 S. Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan
yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK 9)
10- VUK’un 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan
araç sahibi adına

110.000.000

125.000.000

150.000.000

170.000.000

110.000.000

125.000.000

850.000.000

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
III- BAZI İNDİRİM VE İSTİSNALAR
ÖZEL İNDİRİM
Özel İndirim Turarı
Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında
Bulunan Bazı İllerde Özel İndirim Tutarı
( Adıyaman , Batman, Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Elazığ, Hakkarı,
Mardin,Muş,Siirt,Şirnak,Tunceli ve Van İllerinde
VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
Bir Çocuk İçin
KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNASI
BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları
ve Vergi Alacağı Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında
2-Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında
3-Değer Artış Kazançlarında
4-G.V.K. Geçici 56.cı Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda
HARCIRAHLAR
Yurt İçi Harcırahlar ( 01.01.2000- 30.06.2000 Tarihleri arası )

01.01.2000 den
İtibaren

01.01.2001 den
İtibaren

18.750.000

21.900.000

26.250.000

30.600.000

2.100.000

2.350.000

788.000

912000

630.000.000

700.000.000

2000 yılı için

2001 Yılı İçin

4.375.000.000

4.900.000.000

4.375.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000

4.900.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000

Ücret Kademeleri (TL)
219.695.000 ve yukarısı
217.209.200 - 219.694.999
186.827.200 - 217.209.199
161.969.200 - 186.827.199
110.132.650 - 161.969.199
110.132.649 ve aşağısı

Gündelik Tutarı (TL)
6.750.000
5.250.000
4.125.000
3.750.000
3.375.000
3.000.000

Ücret Kademeleri (TL)
251.120.000 ve yukarısı
248.283.200 - 251.119.999
213.611.200 - 248.283.199
185.243.200 - 213.611.199
126.064.400 - 185.243.199
126.064.399 ve aşağısı

Gündelik Tutarı (TL)
8.100.000
6.300.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.600.000

Yurt İçi Harcırahlar ( 01.07.2000 Tarihinden İtibaren )

Yurt Dışı Harcırahlar ( 01.01.2000- 30.06.2000 Tarihleri arası )
Gruplar
I
II
III
IV
V

Ücret Kademeleri (TL)
217.209.200 ve yukarısı
203.399.200 - 217.209.199
179.922.200 - 203.399.199
110.112.650 - 179.922.199
110.112.649 ve aşağısı

Gruplar
I
II
III
IV
V

Ücret Kademeleri (TL)
248.283.200 ve yukarısı
213.611.200 - 248.283.199
185.243.200 - 213.611.199
126.064.400 - 185.243.199
126.064.399 ve aşağısı

Yurt Dışı Harcirahlar ( 01.07.2000 Tarihinden İtibaren )

Yurtdışı Seyehatlerinde, Gruplar, Ülkeler Ve Gidilen Ülkelerin Parası Cinsi itibariyle
Ödenecek Gündelik Miktarları
Ülkeler

I
Grup

II
Grup
116
168
1.595
217
4.199
4.199
805
557
677
234
826
201
197.330
23.925
152
31
821
81
424
104

III
Grup

IV
Grup

A.B.D. (ABD Doları)
148
93
89
Avustralya (Avustralya Dol.)
214
134
129
Avusturya (Avus. Şilini)
2.032
1.277
1.223
Almanya (Alman Markı)
277
174
167
Belçika (Belçika Frangı)
5.352
3.362
3.220
Lüksenburg (Bel. Frangı)
5.352
3.362
3.220
Danimarka (Dan. Kronu)
1.026
645
618
Finlandiya (Fin. Markkası)
709
446
427
Fransa (Fransız Frangı)
863
542
519
Hollanda (Holl. Florini)
299
187
180
İsveç (İsvaç Kronu)
1.053
662
634
İsviçre (İsviçre Frangı)
256
161
154
İtalya (İtalyan Lireti)
200.520
125.960
120.650
Japonya (Japon Yeni)
30.490
19.155
18.350
Kanada (Kanada Doları)
194
122
117
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
40
25
24
Norveç (Norveç Kronu)
1.046
657
630
İngiltere (Sterlin)
103
65
62
Suudi Arabistan (S.A. Riyali)
540
339
325
Diğer Ülkeler (ABD Doları)
133
84
80
Not: Türkiye'den her çıkışta,seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler yukarıdaki
cetveldeki miktarların %50 arttırılması suretiyle hesplanır.

V
Grup
75
10
1.030
140
2.712
2.712
520
360
437
151
534
130
101.590
15.450
98
20
530
52
274
67

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ DİĞER PRATİK BİLGİLER

TEMİNAT VE İNCELEME RAPORU ARANILMAKSIZIN KESİNTİ YOLUYLA ALINAN
VERGİLERDEN İADE EDİLECEK TUTAR (15.06.2000 Tarihinden İtibaren )
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE
(2.000.000.000 Fazlasının %30'u)

2.000.000.000
2.000.000.000

KDV İADELERİNDE İNCELEME RAPORU VEYA TEMİNAT ARANILMAKSIZIN İADE EDİLEBİLECEK TUTARLAR
1- İhracat ve İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde
2.000.000.000
2- Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimlerde (Bavul Ticareti)
200.000.000
3- Taşımacılık İstisnasında
1.000.000.000
4- Uluslararası Kuruluşlara ve Mensuplarına Yapılan Teslimlerde (Diplomatik İstisna)
200.000.000
5- Araçlara İlişkin İstisna
200.000.000
6-Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerden Doğan İstisnalarda
200.000.000
7- Petrol Arama Faaliyetlerinden Doğan İstisnalarda
200.000.000
8- Teşvik Belgesi Kapsamında Makine veya Teçhizat Teslimlerinden Doğan İstisnalarda
200.000.000
9- Hurda Metal Teslimlerinden Doğan İstisnalarda
200.000.000

10- Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerle İlgili
Tevkifat Uygulumasında Mahsuben İade

YATIRIM İNDİRİMİ HADLERİ
Ticari ve Sinai Yatırımlar
Zirai Yatırımlar
NOT : Kalkınmada öncelikli yörelerde bu tutarlaın yarısı dikkate alınır.

2.000.000.000

2000 Yılı
75.000.000.000
15.000.000.000

2001 Yılı
120.000.000.000
24.000.000.000

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

(01.01.2000 - 31.12.2000 tarihleri arası )
(01.01.2001 Tarihinden İtibaren )

76.000.000
150.000.000

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

(01.01.2000 - 31.12.2000 tarihleri arası )
(01.01.2001 Tarihinden İtibaren )

76.000.000
150.000.000

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (2001 Yılı İçin )
2000 Yılı İçinde;
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;
yıllık alımlarının tutarı
veya yıllık satımlarının tutarı
2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp ta bir yıl içinde elde
ettikleri gayrisafi iş hasılatı
3- 1. ve 2. Bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı

34.000.000.000
42.000.000.000
17.000.000.000
34.000.000.000

7/A SEÇENEĞİNE GÖRE MALİYET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRETİM VE
HİZMET İŞLETMELERİNDE SINIRLAR
2000 Yılı İçin
1999 Yılı aktif toplamı

150.000.000.000 Aşanlar

veya
1999 Yılı Net Satışlar Toplamı
2001 Yılı İçin
2000 Yılı aktif toplamı
veya
2000 Yılı Net Satışlar Toplamı
7/A seçeneğini uygulamak zorundadırlar.
Not : Bunların altında kalanlar diledikleri takdirde 7/A seçeneğini uygulayabilirler.
EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKTİF TOPLAMI
NET SATIŞLAR TOPLAMI

300.000.000.000 Aşanlar
300.000.000.000 Aşanlar
600.000.000.000 Aşanlar

2000 Yılı İçin
900 Milyar

2001 Yılı İçin
1.8 Trilyon

2 Trilyon

4 Trilyon

Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
1
3
5
7
10

İvazsız
İntikallerde (%)
10
15
20
25
30

2000 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

25.000.000.000 TL
53.000.000.000 TL
107.000.000.000 TL
215.000.000.000 TL
400.000.000.000 TL

İçin
İçin
İçin
İçin
sinin Üstü

2000YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

a- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 13.946.000.000,-Lirası, füru bulunmaması halinde eşe
isabet eden miras hissesinin 27.907.000.000.- Lirası
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 323.000.000.- Lirası Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

2001 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

39.000.000.000 TL
82.000.000.000 TL
166.000.000.000 TL
335.000.000.000 TL
622.000.000.000 TL

İçin
İçin
İçin
İçin
sinin Üstü

2000YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
1
3
5
7
10

İvazsız
İntikallerde (%)
10
15
20
25
30

a- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 21.755.000.000,-Lirası, füru bulunmaması halinde eşe
isabet eden miras hissesinin 43.534.000.000.- Lirası
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 503.000.000.- Lirası Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ VERİLERİNE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)
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AYLAR
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ŞUBAT
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Toptan Eşya
Tüketici
1999 2000 2001 1999 2000 2001
50 66,4 28,3 65,9 68,9 35,9
48,3 67,5 26,5 63,9 69,7 33,4
48,2 66,1 35,1 63,5 67,9 37,5
50 61,5 50,9 63,9 63,8 48,3
50 59,2 57,7
63 62,7 52,4
50,3 56,8
64,3 58,6
52,4 52,3
65 56,2
53,7 48,9
65,4 53,2
54,4 43,9
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49
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39
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SAY.
KODU
35231
34232
34233
34266
34267
34278
34289
34244
34234
34236
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34241
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34246
34247
34248
34250
34251
34252
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34254
34255
34256
34257
34258
34259
34260
34261
34262
34263
34264
34265
34268
34269
34270
34271
34272
34273
34274
34275
34276
34277
34279
34280
34281
34283

VERGİ DAİRESİ
Boğaziçi Kur.V.D.Bşk.
Marmara Kur.V.D.Bşk.
Ulaştırma V.D.Bşk.
Beyoğlu V.D. Bşk.
Nuruosmaniye V.D.Bşk.
Halkalı V.D.Bşk.
Dış.Ticaret V.D.Bşk.
Anadolu Kur.V.D.Bşk.
Davutpaşa V.D.
Fatih V.D.
Küçükköy V.D.
Laleli V.D.
Merter V.D.
Mevlanakapı V.D.
Rami V.D.
Sultanbeyli V.D
Süleymaniye V.D.
Tuzla V.D.
Kozyatağı V.D.
Maslak V.D.
Zincirlikuyu V.D.
Çapa V.D.
Beşiktaş V.D.
Ümraniye V.D.
Yeditepe V.H.V.D.
Gayrettepe V.D.
Erenköy V.D.
Hisar V.H.V.D.
Tuna V.D.
Rıhtım V.H.V.D.
Güngören V.D.
Kocasinan V.D.
Güneşli V.D.
Küçükyalı V.D.
Pendik V.D.
Bayrampaşa V.D.
Beyazıt V.D.
Galata V.D.
Gaziosmanpaşa V.D.
Göztepe V.D.
Hocapaşa V.D.
Kadıköy V.D.
K.Mustafapaşa V.D.
Mecidiyeköy V.D.
Mercan V.D.
Şişli V.D.
Üsküdar V.D.
Kağıthane V.D.
Zeytinburnu V.D.
Beykoz V.D.
Sarıyer V.D.

KONUSU
K.V
K.V
G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
K.V
G.K.
G.K.
G.K.
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G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
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Süreksiz
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Süreksiz
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G.K.
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G.K.
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G.K.
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Çatalca
Adalar
Silivri
B.çekmece
Şile

34284
34285
34286
34287
34288

34291
34292
34293
34294
34206
34295
34203
34204
34205

Bakırköy V.D.
Kartal V.D.
Sultanahmet V.D.
Nak.Vas.V.D.
Sarıgazi V.D.

Atışalanı VD.
Yakacık VD.
Yenibosna VD
Avcılar VD.
Çatalca VD.
Adalar VD.
Silivri VD
Büyükçekmece VD
Şile VD.

G.K.
G.K.
G.K.
Mot.Taş.
G.K.

G.K.
G.K.
G.K.
G.K.
Karma-Mot Taş
Karma
Karma-Mot Taş
Karma-Mot Taş
Karma-Mot Taş

BUSINESS VOCABULARY

TİCARİ SÖZLÜK

BUSINESS VOCABULARY

TİCARİ SÖZLÜK

İNGİLİZCE/ENGLIHSH

TÜRKÇE/TURKISH

İNGİLİZCE/ENGLIHSH

TÜRKÇE/TURKISH

account

hesap

bear market

fiyatların düştüğü piyasa

appropriation account

tahsilat hesabı

bid

teklif, arz

consolıdated accouts

konsolide bilanço

takeover bid

ihale

current account

cari hesap

bill of lading

konşimento

deposit account

mevduat hesabı

blue chips

sağlam nakit

profit and loss account

kar-zarar hesabı

board of directors

yönetim kurulu

statement of account

hesap özeti ekstresi

bond

bono

accountant

muhasebeci

bonded ware house

umumi mağaza

actual

cari fiyat

boom

canlılık

actuary

aktüer

broker

simsar

advertising

reklam

brokerage

komisyonculuk

after-hours dealings

mesai dışında alım satım

budget

bütçe

agreement

anlaşma

budgetary control

bütçe denetimi

allotment letter

ifta

bsull

spekülatör

annuity

yıllık taksit

business

iş,ticaret

life annuity

daimi gelirler

buying-in

yeniden satın alma

application form

başvuru formu

call option

itfa primi

application money

iştirak parası

capital

apel

appreciation

kıymet artışı

authorised capital

nominal sermaye

arbitrage

arbitraj

issued capital

nominal sermaye

assests

aktif

ordinary capital

amorti edilmiş sermaye

current assets

dönen aktifler

working capital

işletme sermaye

fixed assets

sabit aktifler

capital distribution

sermaye dağıtımı

intangible assets

maddi olmayan varlıklar

capital gains fax

sermaye iradı vergisi

liquid assets

likit değerler

capital goods

yatırım malları

net assets

net aktifler

capital intensive

sermaye yoğun

trading assets

işletme sermayesi

capital issue

hisse senedi ihracı

associate, partner

ortak

capital reduction

sermaye indirimi

atomic energy

atom enerjisi

capital reserves

sermaye fiyatları

authorised depositaries

yetkili emanatçi

capital spending

sermaye harcaması

automation

otomasyon

cargo handing

yük taşıma

averaging

bir bir üzerine hesap etme

cash bonus

nakit prim

backwardation

vadeli işlem, depor

cash flow

nakit akımı

balance

bakiye, bilanço

discounted cash flow

bugünkü değerle nakit akımı

invisible trade balance

görünmeyen kalemler dengesi

cash settlement

nakit ödeme

trade balance

ticaret dengesi görünür kalemlerle

cash transaction

kasa muamelesi

visible trade balance

ticaret dengesi

certificate

belge

balance of payments

ödemeler dengesi

certification

belgeleme

balance sheet

bilanço

chairman

başkan

bank (joint stock)

banka (anonim şirket)

charter

ana tüzük

central bank

merkez bankası

cheap

ucuz

clearing bank

ciro bankası

cheap money

ucuz para

commercial bank

ticaret bankası

C.İ.F (cost.insurance freiht)

C.İ.F “maliyet, sigorta,navlun dahil”

merchant bank

iş bankası

claim

hak talep etme

savings bank

tasarruf bankası

closing prices

kapanış fiyatları

bank rate

iskonto oranı

C.O.D (cash on delivery)

teslimden nakten

bankruptcy

iflas

collateral

maddi teminat

bargain

iş muamele

commission

komisyon

bear

spekülatör

deflation

deflasyon

commodity

mal,emtia

delivery

teslim

common stocks/shares

adi hisse senetleri

devlivery date

teslim tarihi

company

şirket

demand

talep

associate company

bağlı şirket

deposit

mevduat

holding company

holding

depression,slump

depresyon

limited liability company

limited şirket

devaluation

develüasyon

parent campany

komandit şirket

developing country

gelişmekte olan ülke

subsidiary company

yavru şirket, şube

development

gelişme

competition

rekabet

difference

fark

component

birleşik

diminishing returns

azalan getiri

computer

bilgisayar

director

yönetici

consideration

bedel

managing director

genel müdür

consols

devlet tahvilleri

discount,rebate

iskonto

consultant

danışman

descounted cash flow

bugünkü değerle nakit akımı

consumer

tüketici

diversification

farklılaşma

consumer goods

tüketim malları ambalajlar

dividend counterfoil

temettü koçanı

containerisation

yükleme

dividend cover

temettü karşılığı

contango

röpor

dividend interest warant

kupon (esham ve tahvilat)

contingent liability

vukuu muhtemel borç

dollar area

dolar bölgesi

contract

sözleşme

dollar premium

dolar primi

control system

kontrol sistemi

dollar stocks

dolar cinsinden değerler

conveyancing

temlik

double option

çift opsiyon

co-operative society

kooperatif şirketi

double taxation relief

çift vergileme indirimi

cost

maliyet

drawing board

çizim tahtası

factor cost

faktör fiyat

drawing

damping

selling costs

satış masrafları

durables

teçhizat

cost of living

hayat pahalılığı

duty

vergi

coupon

kupon

costoms duty

gümrük vergisi

credit

kredi

estate/death duty

miras vergisi

credit balance

alacak bakiyesi

stamp duty

damga vergisi

credit squeeze

kredi kısıtlaması

earnings

kazanç

ceritor

alacaklı

economics

ekonomi ilmi

critical path analysis

kritik yol analizi

economy

tutum

currency

para

economy of scale

ölçek ekonomisi

convertibile currency

konvertibl para

EC (European community)

AT (Avrupa Topluluğu)

hard currency

sağlam para

EFTA (European Free Trade Association)

soft currency

zayıf para

Elasticity

esneklik

current yield

cari kazanç

ambargo

ambargo

customs duties

gümrük vergisi

embassy

elçilik

data processing

bilgi işlem

employee

çalışan,memur

deal

işlem, muamele

engineer

mühendis

dealer

satıcı

entrepo

antrepo

dear money

pahalı para

equity

öz sermaye

debenture

adi obligasyon

estate duty

miras vergisi

debt

borç

estimate

takdir

national debt

devlet borcu

excess shares

fazla hisse

deptor

borçlu

ixvnerfi

teksulı borsası

deed of transfer

devir sözleşmesi

foreign exchange

kambiyo

defaulter

müflis

exchange control

kambiyo denetimi

deficit financing

açık finansman

interest (monev)

faiz

exchange rate

kambiyo kuru

interest (share-in)

kara katılma

floating exchange rate

dalgalı kur

majority interest

çoğunlukla hakkı

excise

gider vergisi

minority interest

azınlık hakkı

executive

üst düzey sorumlu

interest rate

faiz oranı

export

ihracat

inventory

envanter

invisible export

görünemeyen ihracat

investment (portfolio)

plasman

factor cost

faktör fiyatı

investment (industrial)

yatırım

factoring

alacak hakkını satın alma

foreign investment

yabancı yatırım

factory

fabrika

investment trust

yatırım şirketi

final dividend

temettü bakiyesi

invoice

fatura

finance

maliye

IOU (I owe you)

borçluyum

financial year, fiscal year

mali yıl

irredeemables

iflası gayri kabul

firm

kuruluş

issue

emisyon

fixed charges

sabit masraflar

capital issue

hisse senedi ihracı karşılıksız güven

flatr yield

devamlı gelir

fiduciary issue

dayanan emisyon

FOB (free on board)

FOB

new issue

rüçhan hakkı sağlayan

forecast

tahmin

rights issue

hisse senedi ihracı

foreign investment

yabancı yatırım

scrip capitalisation issue

geçici hisse senedi

foreman

usta

issued capital

amorti edilmiş sermaye

free market

serbest Pazar

jobbers

cober

free trade

serbest ticaret

jobber’s spread

coberlik komisyonu

freght

navlun

jobbing in and out

kısa vadeli spekülasyon

fringe benefits

yan faydalar

labor-intensive

emek-yoğun

fund

fon

lease

kira

future tax reserve

muhtemelen vergi rezervi

liability

pasif

GDP (Gross Domestic Product)

gayri safi yurtiçi hasıla

current liability

kısa vadeli pasif

gilt-edged (securities)

sağlam esham ve tahvilat

deferred liability

uzun vadeli pasif

gname

zürih bankerleri

lighterage

mavuna ücreti

GNP (Gross National Produt)

gayri safi milli hasıla

limited liability company

limited şirketi

gold standard

altın standardı

limited market

dar Pazar

goodwill

şerefiye

liquid

nakit değer

gross

brüt

liquidation

tasfiye

growth rate

büyüme hızı

liquidity

likidite

hire purchase

taksitle satış

load-factor

yükleme oranı

hoarding

stokçuluk

long-term

uzun dönemli

import

ithalat

longs

uzun vadeli tahvilat

import licence

ithal izni

losses

zararlar

import quota

ithal kotası

loss-leader

zararına satılan

income

gelir

low coupon

düşük kupon

national income

milli gelir

machine tool

tezgah

unearned income

rant

maintenance

bakım

income tax

gelir vergisi

majority-interest

çoğunluk hakkı

indemnity

tazminat

make-up prices

borsa fiyatları

industrial relations

endüstriyel ilişkiler

management

yönetim

input-output analysis

girdi-çıktı analizi

management accouantcy

yönetim muhasebesi

installation

teçhizat

manager

müdür

installment

taksit

general manager

genel müdür

insurance

sigorta

manufacturing

imalat

intagible assets

maddi olmayan kıymetler

margin

marj

interim dividend

ara temettü

overdraft

açık kredi

profit margin

kar payı

overheads

genel giderler

marginal value

marjinal değer

overtime

fazla mesai

market, buseness

Pazar

packaging

ambalaj

to market

pazarlamak

par

eşit

blackmarket

karaborsa

parity

eşit

forward market

vadeli piyasa

partnership

komandit şirket

riggint the market

fiyatların suni yükselmesi

patent

patent

sport market

peşin piyasa

pay agreement

ödeme sözleşmesi

market price

piyasa fiyatı

paş-out ratio

ödeme oranı

marknet research

pazar araştırması

percentage

yüzde

market share

pazar payı

personnel

personel

market trend

Pazar eğilimi

planning

planlama

market valuation

piyasa değerlemesi

portfolio

portfolyo

marketable security

pazarlanabilir kıymetler

power of attorney

vekalet

marketing

pazarlama

preferential forms

terchili formüller

mass prodiction

kitle üretimi

premium

prim

materials handling

alet kullanma

price

fiyat

maturity

vade

market price

piyasa fiyatı

medium term

orta vadeli

producers price

üretici fiyatı

mediums

orta vadeli değerler

reserve price

asgari fiyatı

merger

birleşme

retail price

perakende fiyatı

middleman

aracı

trade price

ticaret fiyatı

minority interest

azınlık payı

wholesale price

toptancı fiyatı

mint

darphane

price-earnings ratio

fiyat-gelir oranı

money

para

primary product

hammadde

monopol

tekel

prior charge

ön masraf

mortgage

ipotek

process control

üretim kontrol

national dept

devlet borcu

production

üretim

national income

milli gelir

mass production

yığın üretim

net

safi, net

productivity

verimlilik

net assets

net aktifler

production coefficient

üretim katsayısı

new issue

yeni ihraç

profit

kar

news

haber

retained profit

dağıtılmayan kar

nominale value par

itibari değer

trading profit

işletme kar

nominee

aday

profit margin

kar payı

obsolescence

eskime

profit sharing

kara katılma

offer, bid

teklif, arz

profitability

karlılık

offer for sale

satılığa çıkarma

prospectus

broşür

open position

açık kadro

protection

himaye

opening prices

açılış kurları

provisional allotment letter

geçici iştirak kabul mektubu

operational research

yöneylen araştırması

proxy (person)

vekil

option

opsiyon

proxy (document)

vekalet

order (commission)

sipariş

proxy corporation

kamu kuruluşu

order (bill of delivery)

teslim pusulası

public ownership

kamu mülkiyeti

standing order

iç tüzük

punter

borsada spekülatör

organisation and methods

organizasyon ve metot

quality control

kaliteli kontrol

outlet market

satışyeri

quote (trade)

kontenjan fiyat belirleme

outlook

görünüş

rate (exchange)

kur

output

ürün

rate (interest)

faiz oranı

over-subscribed

fazla taahhüt

sinking fund

itfa fonu

(local tax)

yerel vergi

silding scale (security)

eşel mobil

bank rate

yerel vergi

social insurance

sosyal güvenlik

bank rate

iskonto oranı

solvent

borcunu ödeyebilir

exchang rate

döviz kuru

speculation

spekülasyon

floating exchange

dalgalı kur

spending

harcama

growthrate

büyüme hızı

spot

peşin

piece rate

parça başına ücret

squeeze

kısıtlama

time rate

saat başına ücret

stag

borsada spektülatör

ratio

oran

stamp duty

damga vergisi

price-earnings ratio

fiyat-gelir oranı

standing order

iç tüzük

rationalisation

rasyonalizasyon

stock (invertory)

envanter

raw materials

hammadde

stock (share capital)

sermaye

real

gerçek

active stocks

aktif değerler

realise

paraya çevirme

bearer stock

hamiline yazılı senet

rebate, discount

iskonto

buffer stock

tampon stok

receipt

makbuz

growth stock

değer artışı hisse senedi

recession

durgunluk

mining stock

maden işletme hakkı veren hisse senedi

redeption

itfa

registered stock

kayıtlı sermaye

redeption date

itfaden elde edilen hasıla

watered stock

şişirilmiş sermaye

reflation

yeniden enflasyon yaratma

stockbroker

borsa ajanı

regulations

yönetmelik

stock control

stok kontrol

resale price maintenance

perakende fiyat istikrarı

stock exhange

borsa

research

araştırma

stockholder

hissedar

operational research

yöneylem araştırma

subsidy

sübvansiyon

reserves

ihtiyatlar

subscription

taahhüt

reserve price

asgari fiyat

subsitute

ikame

resources

kaynaklar

supplier

bayi

restrictive practice

sınırlı uygulama

supply an demand

arz ve talep

retail to

perakende satış

surcharge

fazla fiyat

retail

perakende

surplus

sermaye fazlası

revaluation

yeniden değerleme

take over

devralma

revenue reserves

yedek akçe

tap stock

devlet fonu

risk

risk

tariff

gümrük vergisi

royalty

telif hakkı

time rates

saat başına ücret

salary

maaş

tax

vergi

sale

satış

capital gains tax

sermaye iradı vergisi

salvage (money)

yardım ücreti

corporation tax

kurumlar vergisi

saving

tasarruf

future tax reserve

muhtemel vergi rezervi

savings bank

tasarruf bankası

income tax

gelir vergisi

securities

tahvilat

pay-roll tax

maaşlardan kesilen vergi

settlement/accountr day

hesap kapatma

purchase tax

satın alma vergisi

share

hisse senedi

selective employment tax

selektif istihdam vergisi

cumulative pereference share

tercihli hisse senedi

surtax (supertax)

fazla vergi

deferred (Managers founders)

imtiyazlı hisse senedi

value added tax

stopaj

non-voting share

oy hakkı vermeyen hisse

tender (shares, goods)

teklif,arz

ordinary share

adi hisse senedi

legal tender

yasal ödeme aracı

preference share

tercihli hisse senedi

time and stduy

zaman ve iş etüdü

share certificate

hisse senedi

trade

ticaret

shift (work) equipe

kısa dönem çalışma

free trade

serbest ticaret

short term equity

kısa vadeli tahvilat

trade mark

ticari marka

trade balance

ticaret dengesi

trade price

ticari fiyat

visible trade balance

görünür kalemlerle ticaret dengesi

trade union

sendika

invisible trade balance

görünmeyen kalemlerle ticaret dengesi

trading profits

işletme karı

trade cycle

konjonktürel devre

transfer deed

transfer sözleşmesi

trade gap

dış ticaret açığı

trend

eğilim

trade investments

direkt yatırım

trust

tröst

investment trust

yatırım şirketi

value

değer

open-ended trust

hisse senedi alıp satan şirket

break-up value

elden çıkarma

turn (jobbers)

coberlik komisyonu

marginal value

ek değer

turnover

ciro

nominal value

itibari değer

uncalled capital

ödenmemiş sermaye

variable

değişken

undersubscribed

eksik taahhüt edilmiş sermaye

viable

geçebilir

underwriter

sigortacı

wage

ücret

unemployment

işsizlik

wholesale

toptan satış

unit trust

yatırım şirketi

work-in-progress

yapılmakta olan işler

unguoted securities

borsada kayıtlı olmayan değerler

work study

iş etüdü

unsecured

garantisiz

working capital

eşletme sermayesi

unsecured loan stock

garantisiz borç senedi

yield

hasıl

!!! Pratik bilgilerin en sonuna koyulacak
YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK TEMSİLCİLİKLERİ
BM Temsilciliği
Turkish Center
821 U.N Plaza 5th Floor
New York N.Y 10017
Tel: (1.212) 9340198-934149
ABD
1714 Massachussetts Ave N.W.
Washington D.C. 20036
Tel: (1-202) 659 82 00-659 00 32
Fax: (1-202) 659 07 44
Afganistan
Shah Mahmoud Ghazi Khan Str.
134 Kabul
Tel: (93) 20072/20540
Almanya
Ute Str. 5300 Bonn 2
Tel: (49-228) 346052-535455
Fax: (49-228) 34 88 77
Türkisches General Konsulat
Cecillienalle 41 4000 Düsseldorf
Tel: (49-211) 45 47 80
Fax:(49-211) 454 78 22
Türkisches General Konsulat
Johan-Georg Strasse 12 1000
Berlin 31
Tel: (49-30) 892 50 33
Fax: (49-30) 893 18 98
Türkisches General Konsulat
Zeppelinallee 17 Frankfurt Main 6000
Tel: (49-69) 795 00 30
Fax: (49-69) 70 90 32
Türkisches General Konsulat
Tesdorpf Str. 18 2000 Hamburg 13
Tel: (49-40) 44 30 41
Fax: (49-40) 44 52 58

Türkisches General Konsulat
Ander Chirstustirche 3
3000 Hannover
Tel: 49-511) 17708
Fax: (49-511) 17700
Türkisches General Konsulat
Menzinger Str. 3 8000 München 2
Tel: (49-89) 178 31 10
Fax: (49-89) 178 56 60
Türkisches General Konsulat
Kerner Str. 19/B 7000 Statgart
Tel: (49-711) 1666 70
Fax: (49-711) 262 21 02
Arjantin
Palermo Chico Juez Tedim 2728
Buenos Aires
Tel: (54-1) 802 41 46
Tel: (54-1) 804 94 88
Arnavutluk
Rruga Konferenca Epezes 31
Tirana
Tel: (355-42) 22449
Avustralya
60 Mugga Way, Red Hill
Canberra A.C.T. 2603
Tel: (61-6) 295 02 27-28
Fax: (61-6) 239 65 92
Avusturya
Prinz Eugen Str. 40 40 1040 Wien
Tel: (43-222) 505 55 59
Fax;(43-222) 505 36 60
Azerbaycan
Turkish Embassy
Hegani Kuseci 27 Bakü
Tel: (7-8922) 988 133-988 301
Fax: (7-8922) 651 10 04
B.A.E
Khaleed Bin Abdulaziz Str.

Khalida West Of Finance Dept.
P.O Box 3204 Abu Dhabi
Tel: (971-2) 655421
Fax: (971-2) 662691
Bahreyn
Diplomatic Area Shel Center
I-Gate 81 Rd. 1702
Manama Town 317
Tel: (973) 533448
Fax: (973) 536557
Bangladeş
House No:7 Rd. No:62
Gulshan Dhaka 1212
Tel: (880-2) 882198
Belçika
4. Rue Montoyer 1040
Brussels
Tel: (32-2) 513 40 95-513 60 58
Fax: (32-2) 514 07 48
Brezilya
Ses Av. Das Nacoes Lote 23
70X 452 Brasillia DF.
Tel: (55-61) 242 18 50
Fax: (561) 242 14 48
Bulgaristan
Boulvard Mareshal F. Tolbukhine 23
1000 Sofia
Tel: (359-2) 87 23 06
Büyük Britanya
43 Belgrave Sg. London
Swıx 8 PA
Tel: (44-171) 235 52 52
Fax: (55-171) 235 80 93
Cezayir
Villa Dar-El Guard
Cheminde la Rochelle
Boulevard Colonel Bougara
Tel: (213-2) 601257
Fax: (213-2) 59 31 61
Çek Cumhuriyeti
Pevnostni 6 Praha 6 Çek Cumhuriyeti
Tel: (422) 243 11 402

Fax: (422) 243 11 279
Çin Halk Cum.
San Li Tun Dong Wu Jie 9
100600 Beijing
Tel: (86-1) 532 26 50
Fax: (86-1) 532 54 80
Danimarka
Vestlagervej 16-18 2100
Copenhagen
Tel: (45-1) 205500
Fax: (45-1) 180033
Endonezya
Jalan Rasuna Said Kav-i
Kuningan Jakarta 12950
Tel: (0062-21) 516250
Fax: (0062-21) 516258
Fas
7. Avenue de Fes-Rabat
Tel:(212-7) 76 26 05
Fax: (212-7) 70 49 80
Filipinler
2278 Magnolia Str.
Dasmarinas Village
Makat-Metro Manila
Tel: (63-2) 817 15 50
Fax: (62-2) 817 73 87
Finlandiya
Topeliluksenkatu 38
A-1 2000260 Helsinki
Tel: (258-0) 44 60 58
Fax: (358-0) 44 23 79
Fransa
16 Avenue de Lamballe
75016 Paris
Tel: (533-1) 452 45 224
Fax: (3-1) 452 041 91
10 Rue August Lamey 6700
Strasbourg
Tel: (33-1) 883 66 910
Fax: (33-1) 883 79 739
Hindistan
50-N Nyaya Marg Chanakyapun
New Delhi 110021

Tel: (91-11) 601701
Fax: (91-11) 601667
Hollanda
Jan Everstraat 2514 Bs.
The Hague
Tel: (31-70) 360 49 12
Fax: (31-70) 361 79 69
Irak
2/8 Waziriyah P.O. Box 14001
Banghdad
Tel: (964-1) 44 93 64
İran
Ave. Fordowsi 314 11446 Tehran
Tel: (98-21) 315299-315351
İrlanda
İl Clide Rd. Ballsbrigde Dublin 4
Tel: (353-1) 68 52 40
Fax: (353-1) 68 50 14
İspanya
Calle de Rafael Colvo 18-2
Madrid 28010
Tel: (34-1) 319 80 64-319 87 47
Fax: (34-1) 380 66 02
İsrail
34 Rohev Amos P.O. Box 22770
Tel Aviv 62495
Tel : (972-3) 45 41 55
Fax: (972-3) 45 41 56
İsveç
Strandvagen 84 11527 Stockholm
Tel: (46-8) 823 08 40
Fax: (46-8) 663 55 14
İsviçre
Lombachweg 33 3006 Bern
Tel: (41-31) 431691
Tel: (41-31)448819
Markus Str. 108006 Zurich
Tel: (41-1) 363 87 55
Fax: (41-1) 363 82 88
İtalya
Via Palastro 28 Roma 00185
Tel: (539-6) 494 15 47-446 99 32

Fax: (39-6) 494 15 26
Consolato Generale di Turchia
Via San Barnaba 30, 20122 Milano
Tel: (39-2) 551 33 70
Fax: (39-2) 540 03 89
Japonya
33-6,2 Chome Jinguame Shibuya-Ku
Tokyo 150
Tel: (81-3) 34705131
Fax: (81-3) 34705136
KKTC
Türkiye Büyükelçiliği
Bedrettin Demirel Cad. Lefkoşe
Tel: (392) 227 23 14
Fax: (392) 208 22 09
Kanada
197 Wertemburg Str. Ottowa-Ontorio
Tel: (1-613) 232 15 77
Fax: (1613) 232 54 98
Katar
P.O. Box 1977
Mohammed bin Thani St.
Bin Oman 37 Daha
Fax: (974)864393 Guatar
Kazakistan
Turkısh Embassy
Tolebi 29 480100 Alma Ata
Tel: (7-3272) 618927
Fax: (7-3272) 506208
Kenya
Gigin Rd. Off. Lumuru Rd.
P.O. Box 30785 Nairobi
Tel: (242-2) 520404
Fax: (242-2) 521237
Kırgızistan
Turkısh Embassy
Moskovskaya 89 720001 Bishkek
Tel: (7-3312) 227882
Fax: (7-3312) 268835
Kore (Güney)
726-116 Hannam-Dong-Yongsan
Seaul 140-212
Tel: (974) 7940255

Fax: (974) 7978546
Kuveyt
Embbassies Area
İstiglal Str. Plot 16
Tel: (965) 2531785-2531466
Küba
Calhle 20,301 Esquina 3 A Miramar
La Habana
Tel: (53-7) 290133
Libya
Shara Tawia Dahmani
P.O. Box 947 Tripoli
Tel: (218-21) 37717-37732
Fax:(218-21) 37686
Lübnan
Rabieh Zone II Rue 3 Beyrouth
Tel: (961-1)406575-6
Lüksemburg
20 Rue Marie, Adelaide L-2128
Tel: (352) 443281
Fax: (352) 443261
Macaristan
Uri Utca 45 Budapest 1014
Tel: (36-1) 1551975-1550737
Fax: (36-1) 1753853
Malezya
118 Jalan U-Thant
P.O. Box 623855000
Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 4572225
Fax: (60-3) 4572257
Meksika
Passeo de Las Palmas
1525 Lomas Barrilaco
Mexico D.F.C.P. 11000
Tel: (52-5) 5202344
Fax: (52-5) 5403185
Mısır
25, El Falaci Str. Bab El Bouk Cairo
Tel: (593-2) 3548364-3563318
Fax: (593-2) 3558110
Norveç
Holvdan Svartes Gate 5 N-0244

Olso 2
Tel: (47-2) 449920
Fax: )47-2) 556263
Nijerya
3. Okunola Martins Close
S.W. Ikoyi Lagos
Tel: (234-1) 683030-682646
Fax: (234-1) 682646
Özbekistan
Gogol Kucesi 87
Tashkent
Tel: (7-7312) 332107
Fax: (7-3712) 331358
Pakistan
House No:42 Str. 12 F-6/3
İslamabad
Tel: (92-51) 210939-210043
Fax: (95-51) 820526
Polonya
Ul. Malczeewskiego 32
Mokotow 02-622 Varsaw
Tel: (48-22) 443201
Fax(48-22) 443437
Portekiz
Avenida das Descobertas 22
Lisbonne
Tel: (351-1) 3014275-6
Fax: (351-1) 3017934
Romanya
Calea Dorobantilor 72 Bucharest
Tel: (40-0) 193715-110556
Fax: (40-0) 120407
Rusya
Vadkovsky Perr. 7/37
Moscow
Tel:(7-95) 9726500
Fax: (7-95) 9726573
Senegal
Villa “La Corne D’Or”
Ave. Des Ambassadeurs
Corniche-Ouest.
Fanr Residence Dakar

Tel: (221) 245811
Singapur
20 Nassim Road
Singapore 1025
Tel: (65) 732 76 46
Fax: (65) 738 17 86
Slovak Cumhuriyeti
Hobubyha 12 Bratislaya
Tel: (427) 5315504
Fax: (427) 5313145
Somali
Via Degfar Rd. Km. 6
Mogadishu
Tel: (252) 81975
Sudan
Street 29 House No:31
New Extension Khartoum 1
Tel:(249-11) 47194
Suriye
Chare Ziad Ben Abi Sofian
56/58 B. 9 3738 Damas
Tel: (963-11) 331 14 11
Suudi Arabistan
P.O. Box 94390
Riyadh 11693
Tel: (966-1) 482 0101
Fax: (966-1) 406206
Şili
Nuncio Sotero Sanz 136
Providencia-Santiago
Tel: (56-2) 231 89 52
Tacakistan
Hotel Tajikistan 734066
Sohtemur 22 Dushanbe 011
Tel: (56-2) 275321
Tayland
153/2 Mahadlek Luange 1
Rajdamri Rd. Bangkok 10330
Tel: (66-2) 251 29 87
Fax: (66-2) 253 21 21
Tunus
50 Bis Rue Ibn Babsam

El Menzah-IV 1004 Tunis
Tel: (216-1) 230785-2373118
Fax: (216-1) 766988
Türkmenistan
Shevchhenko Str. 9
Ashkhabat
Tel: (7-3632) 294250
Fax: (7-3632) 511673
Umman
South Bowscher 239 str. 3939
Building 3501 Al Khuwair Muscat
Tel: (968) 69 70 50
Fax: (968) 69 70 53
Ukranya
Tel: (7-044) 291 88 45
Fax: (7-044) 5468-2918884
Ürdün
Jabal Amman 2 nd Circle
Abbas Mahmoud
Alaggad St. 31 Jabal-Amma
Tel: (962-6) 641251-641252
Fax: (962-6) 612 23 53
Vatikan
Via Lovanio 24/1 00 198 Roma
Tel: (39-6) 854 91 66
Fax: (39-6) 854 39 86
Venezuela
Calle Kemal Atatürk 6
Fuinta Turguesa Valle
Arriba Caracas
Tel: (58-2) 920442
Fax: (58-2) 920442
Yemen
P.O. Box 12450 Sana
Tel: (967-2) 241395
Fax: (967-2) 241395
Yunanistan
Rue Vassileos Gheorgiou B. Str. 8
10674 Athens
Tel: (30-1) 7245915
Fax: (30-1) 7221778

ANKARADAKİ BÜYÜK ELÇİLİKLER
ABD
Atatürk Bulvarı 110 Kavaklıdere
Tel: (312) 468 61 10
Fax: (312) 467 00 57
Afganistan
Cinnah Cad. 88 Çankaya
Tel ( 312) 438 11 21
Fax: (312) 438 77 45
Almanya Fed. Cum.
Atatürk Bulvarı 114 Kavaklıdere
Tel: (312) 426 54 65
Fax: (312) 426 69 59
Arjantin
Uğur Mumcu Cad. 60/3
Tel: (312 446 20 61-62
Fax: (312) 446 11 88
Arnavutluk
Nenehatun Cad. 89
Gaziosmanpaşa
Tel: (312 446 65 27
Fax: (312) 446 65 26
Avusturya
Nenehatun Cad. 83
Gaziosmanpaşa
Tel: (312 436 12 40
Fax: (312) 446 11 88
Avusturya
Atatürk Bulvarı 189 Kavaklıdere
Tel: (312 434 21 72
Azerbaycan
Cemal Nadir Sok. Çelikler Apt. 20
Çankaya
Tel: (312) 441 26 21
Bangladeş
Karyağdı Sok. 18 Aşağı Ayrancı
Tel: (312 439 27 50-51
Fax: (312) 439 24 08
Belçika
Nenehatun Cad. 109

Gaziosmanpaşa
Tel: (312 446 82 47
Fax: (312) 446 82 51
Bosna-Hersek
Hafta Sok. 20 Gaziosmanpaşa
Tel: (312) 446 40 90
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
Mahmut Yesari Sok. 10 Çankaya
Tel: (312) 440 84 10
Fax: (312) 438 98 54
Brezilya
İran Cad. 47/1 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 468 53 20 – 23
Fax: (312) 468 53 24
Bulgaristan
Atatürk Bulvarı 124 Kavaklıdere
Tel: (312) 426 74 55-56
Cezayir
Şehit Ersan Cad. 42 Çankaya
Tel (312) 427 87 00
Fax: (312) 426 89 59
Çek Cumhuriyeti
Uğur Mumcu Cad. 100
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 12 44
Fax: (312) 446 12 45
Çin Halk Cumhuriyeti
Gölgeli Sok. 34 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 12 44
Fax: (312) 466 42 48
Danimarka
Kırlangıç Sok. 42 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 427 52 58
Fax: (312) 468 45 59
Endonezya
Abdullah Cevdet Sok. 10 Çankaya
Tel (312) 438 21 90
Fax: (312) 438 21 93

Fas
Rabat Sok. 11 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 437 60 20
Fax: (312) 446 84 30
Filipinler
Çayhane Sok. 24 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 58 31
Fax: (312) 446 57 33
Filistin
Filistin Sok. 45 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 436 08 23
Fax: (312) 437 10 23
Finlandiya
Galipdede Sok. 1/20 Çankaya
Tel (312) 426 59 21
Fax: (312) 427 00 99
Fransa
Paris Cad. 70 Kavaklıdere
Tel (312) 468 00 54-55
Fax: (312) 476 94 34
Güney Afrika Cumhuriyeti
Filistan Caddesi 27
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 40 56
Fax: (312) 446 64 34
Hırvatistan
Kelebek Sok. 15 Gaziosmanpaşa
Tel: (312) 446 94 60
Hindistan
Cinnah Cad. 77 Çankaya
Tel (312) 438 21 95
Fax: (312) 440 34 29
Hollanda
Uğur Mumcu Caddesi 16
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 04 70
Fax: (312) 446 33 58
Irak
Turan Emeksiz Sokak 11
Gaziosmanpaşa
Tel: (312) 426 61 18

İngiltere
Şehit Ersan Cad. 46 Çankaya
Tel (312) 427 43 10
Fax: (312) 468 32 14
İran
Tahran Cad. 10 Kavaklıdere
Tel (312) 427 43 20
Fax: (312) 468 28 23
İspanya
Vali Dr. Reşit Sok. 6 Çankaya
Tel (312) 438 03 92-94
Fax: (312) 468 53 24
İsrail
Farabi Sok. 43 Çankaya
Tel (312) 426 39 04
Fax: (312) 426 15 53
İsveç
Katip Çelebi Sok. 7 Kavaklıdere
Tel: (312) 428 67 35-37
İsviçre
Atatürk Bulvarı, 247 Kavaklıdere
Tel (312) 467 55 55 – 56
Fax: (312) 467 11 99
İtalya
Atatürk Bulvarı, 118 Kavaklıdere
Tel (312) 426 54 60
Fax: (312) 426 58 00
Japonya
Reşitgalip Cad. 81
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 05 00-02
Fax: (312) 437 18 12
Kanada
Nenehatun Caddesi 75
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 436 12 75
Fax: (312) 446 44 37
Katar
Karaca Sok. 19 Gaziosmanpaşa
Tel: (312) 441 13 64
Kazakistan
Ebuziya Tevfik Sok. 6 Çankaya
Tel (312) 441 23 01

Fax: (312) 468 22 79
KKTC
Rabat Sok. 20 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 437 60 31
Fax: (312) 446 52 38
Kore
Alaçam Sok. 5 Çankaya
Tel (312) 468 48 22 - 23
Fax: (312) 468 22 79
Kırgızistan
Murat Mah. Boyabat Sok. 11
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 84 08
Fax: (312) 446 84 13
Kuveyt
Reşit Galip Cad. 110
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 445 05 76
Fax: (312) 446 6839
Küba
Kuşkondu Sok. 7/1-2 Çankaya
Tel (312) 439 41 10
Fax: (312) 439 41 10
Libya
Cinnah Cad. 60 Çankaya
Tel (312) 438 11 10
Fax: (312) 440 38 62
Lübnan
Kızkulesi Sokak 44
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 74 86
Fax: (312) 446 10 23
Macaristan
Gazi Mustafa Kemal Bul. 10
Kızılay
Tel (312) 418 62 57
Fax: (312) 418 83 22
Makedonya
Filistin Sok. 30
Gaziosmanpaşa
Tel: (312) 446 92 04
Malezya
Uğur Mumcu Caddesi 6

Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 35 47
Fax: (312) 446 88 52
Meksika
Çankaya Cad. 20 Çankaya
Tel (312) 441 32 04
Fax: (312) 441 32 03
Mısır
Atatürk Bulvarı, 126 Kavaklıdere
Tel (312) 426 10 26
Fax: (312) 427 00 99
Norveç
Kelebek Sokak 18
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 437 99 50
Fax: (312) 437 64 30
Oman
Mahatma Gandhi Caddesi 63
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 436 96 91-92
Özbekistan
Ahmet Rasim Sok. 14 Kavaklıdere
Tel (312) 426 54 70
Fax: (312) 467 00 19
Pakistan
Filistin Sok. 45
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 436 08 23
Fax: (312) 437 78 01
Polonya
Atatürk Bulvarı 241 Kavaklıdere
Tel (312) 426 16 94
Fax: (312) 427 78 01
Portekiz
Kuleli Sok. 26
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 18 90
Fax: (312) 427 39 87
Romanya
Bükreş Sok. 4. Çankaya
Tel (312) 427 12 41
Fax: (312) 427 15 30

Rusya
Karyağdı Sok. 5. Çankaya
Tel (312) 439 21 22
Fax: (312) 438 39 52
Slovak Cumhuriyeti
Atatürk Bulvarı 245 Çankaya
Tel (312) 426 58 87
Fax: (312) 468 26 89
Sudan
Zia-ül Rahman Caddesi 3/1-2
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 12 00-01
Fax: (312) 446 75 16
Suriye
Abdullah Cevdet Sok. 7 Çankaya
Tel (312) 440 96-57-58
Fax: (312) 438 56 09
Suudi Arabistan
Kuran Emeksiz Sok. 6
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 468 55 40
Fax: (312) 427 48 86
Şili
İran Cad. 45 Çankaya
Tel (312) 438 94 44
Fax: (312) 438 61 45
Tayland
Çankaya Cad. Kader Sok. 45/3-4
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 467 34 09
Fax: (312) 438 64 74
Tunus
Kuleli Sok. 12 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 437 78 12
Fax: (312) 437 71 00

Türkmenistan
Rabat Sok. 22 Gaziosmanpaşa
Tel (312) 446 85 63
Fax: (312) 446 83 78
Ukrayna
Cinnah Caddesi Alabaş Sokak 3/2
Çankaya
Tel: (312) 439 99 73
Ürdün
Cinnah Cad. 54 Çankaya
Tel (312) 440 20 54
Fax: (312) 440 43 27
Vatikan
Çukurca Mah. 2. Sok. 55 Çankaya
Tel (312) 439 00 41
Fax: (312) 440 29 00
Venezuella
Cinnah Cad. 78 Çankaya
Tel (312) 438 71 35
Fax: (312) 440 66 78
Yemen
İlkadım Sok. 15
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 437 99 20
Fax: (312) 446 17 78
Yeni Zelanda
Kızkulesi Sok. 42 Gaziosmanpaşa
Tel: (312) 446 04 70
Yugoslavya
Paris Cad. 47 Kavaklıdere
Fax. (312) 427 83 45
Yunanistan
Ziya-ül Rahman Cad. 9-11
Gaziosmanpaşa
Tel (312) 436 88 60
Fax: (312) 446 31 91

İSTANBULDAKİ KONSOLOSLUKLAR
ABD
Telebaşı Meşrutiyet Cad. 104
Tel (212) 251 36 02
Fax: (212) 251 25 54
Almanya
İnönü Cad. 46 Taksim
Tel (212) 251 54 04-05
Fax: (212) 249 99 20
Arnavutluk
Teşvikiye Ömer Rüştü Paşa Sok.3
Tel (212) 296 24 28-296 24 34
Fax: (212) 296 24 27
Avustralya
Tepecik Yolu 58 Etiler
Tel (212) 257 70 50
Fax: (212) 257 70 54
Avusturya
Köybaşı Cad. 46 Yeniköy
Tel (212) 262 49 84-262 93 15
Fax: (212) 262 26 22
Azerbaycan
Y. Çarşı Cad. 20 Kat:1-2
Galatasaray
Tel (212) 293 21 23
Fax: (212) 293 21 24
BAE
Altzeren Sok. 7. Levent
Tel (212) 279 63 48
Fax: (212) 278 05 70
Belçika
Sıraselviler Cad. 73 Taksim
Tel (212) 243 33 00 -01
Fax: (212) 243 50 73
Bosna Hersek
Beyaz Karanfil Sok. 43 3. Levent
Tel (212) 281 33 07
Fax: (212) 279 68 97
Bulgaristan
Esentepe Yıldızposta Cad. 15
Tel (212) 269 22 16-269 04 78

Fax: (212) 269 23 14
Büyük Britanya
Meşrutiyet Cad. 34 Tepebaşı
Beyoğlu
Tel (212) 293 75 46
Fax: (212) 251 25 54
Çek Cumhuriyeti
Abdi İpekçi Cad. Maçka
Dramalı Apt. 71
Tel (212) 234 13 66-267 50 31
Fax: (212) 231 94 93
Çin
Ortaklar Cad. 14 Mecidiyeköy
Tel (212) 272 52 00-01
Fax: (212) 272 89 67
Danimarka
Lugal İşhanı Bilezik Sok. 2 Fındıklı
Tel (212) 245 03 85
Fax: (212) 249 44 34
Finlandiya
Mete Cad. 24/1 Taksim
Tel (212) 245 58 80
Fax: (212) 249 24 75
Fransa
İstiklal Cad. 8 Taksim
Tel (212) 243 18 52-53
Fax: (212) 249 91 68
Güney Afrika Cum.
Büyükdere Cad. 106 Esentepe 5
Tel (212) 275 47 93
Fax: (212) 284 04 25
Hindistan
Cumhuriyet Cad. 257/3 No:18
K.6 Elmadağ
Tel (212) 296 21 28-241 73 72
Fax: (212) 296 21 32-230 36 97
Hollanda
İstiklal Cad. 393 Beyoğlu
Tel (212) 251 50 30
Fax: (212) 251 92 89

Irak
Halide Edip Adıvar Sok. Okmeydanı
Tel (212) 222 65 60-230 29 27
Fax: (212) 222 65 66
İran
Ankara Cad. 1 Cağaloğlu
Tel (212) 513 82 30 (4 Hat)
Fax: (212) 511 52 19
İspanya
Valikonağı Cad. Başaran Apt.
33/3 Harbiye
Tel (212) 225 20 99
Fax: (212) 225 20 88
İsrail
Valikonağı Cad. 73/4 Nışantaşı
Tel (212) 225 10 40
Fax: (212) 225 10 48
İsveç
İstiklal Cad. 497 Beyoğlu
Tel (212) 243 57 70 (3 Hat)
Fax: (212) 252 41 14
İsviçre
Hüsrevgerede Cad. 75/3
Teşvikiye
Tel (212) 259 11 15
Fax: (212) 259 11 18
İtalya
Tomton Kaptan Sok. 15 Beyoğlu
Tel (212) 251 29 51-243 10 24
Fax: (212) 251 29 91-252 58 59
İzlanda
Büyükdere Cad. 13/7 Şişli
Tel (212) 231 34 06
Fax: (212) 246 74 06
Japonya
İnönü Cad. No:24 Taksim
Tel (212) 293 39 32-251 76 05
Fax: (212) 252 58 64
Kanada
Büyükdere Cad. 10/3 Gayrettepe
Tel (212) 272 51 74
Fax: (212) 272 34 27

KKTC
Yenigelin Sok. 24 Balmumcu
Tel (212) 227 34 90
Fax: (212) 227 34 93
Kazakistan
Büyükdere Cad. 78-80
Mecidiyeköy
Tel (212) 288 19 23
Fax: (212) 288 19 25
Kore (Güney)
Aydede Cad. 24 Taksim
Tel (212) 249 82 23
Fax: (212) 249 71 09
Libya
Miralay Şefikbey Sok. 3
Gümüşsuyu Taksim
Tel (212) 251 81 00
Fax: (212) 252 55 15
Lübnan
Saray Apt. 134 Teşvikiye Cad.
Tel (212) 236 13 65
Fax: (212) 227 33 73
Macaristan
Poyracık Sok. 35 Teşvikiye
Tel (212) 225 55 01-225 55 19
Fax: (212) 248 27 83
Malezya
Halaskargazi Cad. 226 Harbiye
Tel (212) 247 17 28
Fax: (212) 247 13 75
Malta
Vişnezade Cami Meydanı
Efe Apt. Beşiktaş
Tel (212) 227 60 81
Fax: (212) 227 60 83
Meksika
Emirhan Cad. 145 Atakule Beşiktaş
Tel (212) 259 32 11
Fax: (212) 259 21 55
Mısır
Cevdetpaşa Cad. 173 Bebek
Tel (212) 263 60 38-265 24 40
Fax: (212) 257 44 28

Norveç
Kemankeş Cad. 227 Karaköy
Tel (212) 249 97 53
Fax: (212) 251 31 73
Özbekistan
Cumhuriyet Cad. 39/4 Taksim
Tel (212) 293 47 43-237 19 93
Fax: (212) 293 47 42
Pakistan
Abide-i Hürriyet Cad. Hacı Onbaşılar
İşhanı Şişli
Tel (212) 233 58 01
Fax: (212) 233 58 02
Polonya
Büyük Çiftlik Sok. 5/7 Nışantaşı
Tel (212) 240 79 56
Fax: (212) 233 06 18
Portekiz
Okçumusa Cad. Norm Han 52
Karaköy
Tel (212) 250 11 30
Fax: (212) 255 50 64
Romanya
Sıraselviler Cad. 55 Taksim
Tel (212) 244 35 55
Fax: (212) 244 82 61
Rusya
İstiklal Cad. 443 Tünel
Tel (212) 244 16 93
Fax: (212) 249 05 07
Slovak Cum.
Maçka, Swis Tower Kat:2

Tel (212) 227 68 10
Fax: (212) 252 58 64
Suriye
Maçka Cad. Ralli Apt. 59/5 Teşvikiye
Tel (212) 232 67 21
Fax: (212) 230 22 15
Suudi Arabistan
Akıncı Bayırı Sok. 8 Maçka
Tel (212) 234 13 66
Fax: (212) 231 94 93
Şili
Setüstü Derya Han, Kabataş
Tel (212) 245 01 83
Fax: (212) 249 48 10
Tayland
Cumhuriyet Cad. 349 Harbiye
Tel (212) 231 15 85
Fax: (212) 246 25 51
Ürdün
Kalıpçı Sok. 119 Teşvkiye
Tel (212) 230 12 21
Fax: (212) 241 43 31
Yugoslavya
Valikonağı Cad. 96 Nışantaşı
Tel (212) 248 11 33
Fax: (212) 248 35 34
Yunanistan
Ağahamam Turnacıbaşı Sok. 32
Beyoğlu
Tel (212) 245 05 96-97
Fax: (212) 252 13 65

ULUSLAR ARASI KURULUŞLARIN TEMSİLCİLİKLERİ
Avrupa Topluluğu Komisyonu
Uğur Mumcu Cad. 88/Kat:4
Gaziosmanpaşa Ankara
Tel: (312) 437 68 40-43
Birleşmiş Milletler
Atatürk Bulvarı 197
Kavaklıdere Ankara
Tel (312) 426 54 85
Fax: (312) 426 13 72
B.M. Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO)
Atatürk Bulvarı 197
Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 428 06 64
B.M. Mülteciler
Yüksek Komisyonu
Abidin Daver Sok. 17
Çankaya Ankara
Tel: (312) 439 66 15
Fax: (312) 438 27 02
B.M: Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF)
İran Cad. 35
Gaziosmanpaşa Ankara
Tel : (312) 427 86 01-04
Fax: (312) 427 57 40
Uluslar arası Çalışma Örgütü
(ILO)
Atatürk Bulvarı 197
Kavaklıdere Ankara
Tel : (312) 428 06 64
Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)
Atatürk Bulvarı 197
Kavaklıdere Ankara
Tel (312) 428 40 31

Fax: (312) 467 70 28
Dünya Bankası
Kavaklıdere Ankara
Tel (312) 468 45 27
Fax: (312) 468 45 26
B.M. Nüfus Fonu
(UNFPA)
Atatürk Bulvarı 197
Kavaklıdere Ankara
Tel (312) 426 60 15
Fax: (312) 426 13 72
B.M. Enformasyon Merkezi
(UNIC)
Atatürk Bulvarı 197
Kavaklıdere Ankara
Tel (312) 427 66 89
Fax: (312) 426 13 72
İslam Ülkeleri İstatistik
Ekonomik ve Sosyal Araştırma
Ve Eğitim Fonu
Attar Sok. 4
Gaziosmanpaşa Ankara
Tel (312) 468 61 72
Fax: (312) 467 34 58
B.M. Endüstri ve Geliştirme
Teşkilatı (UNIDO)
Atatürk Bulvarı 197
Kavalıdere Ankara
Tel (312) 426 60 17
Fax: (312) 426 13 72
B.M. Göçmen Teşkilatı (IOM)
Şairler Sok. 8
Gaziosmanpaşa Ankara
Tel (312) 427 12 84
Fax: (312) 467 98 70

TÜRKİYE’NİN ÜYE OLDUĞU ULUSLAR ARASI
KURULUŞLAR
Asya Kalkınma Bankası (ASDB)
Uluslar arası İmar Bankası (BIS)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Konseyi (KEI)
Gümrük İşbirliği Konseyi (CCC)
Avrupa Konseyi (CE)
Avrupa Nükleer Araştırma
Teşkilatı (CERN)
Avrupa Ekonomik Konseyi (ECE)
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)
Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO)
Ticaret ve Gümrük Tarifeleri
Genel Anlaşması (GATT)
Uluslar Arası Atom Enerji
Kurulu (IAEA)
Uluslar arası Ekonomik İşbirliği
Bankası (IBRD)
Uluslar arası Sivil Havacılık
Teşkilatı (ICAO)
Uluslar Arası Ticaret Odası (ICC)
Uluslar Arası Serbest Ticaret
Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)
Uluslar Arası Kızılhaç ve Kızılay
Hareketi (ICRM)
Uluslar Arası Kalkınma
Bankası (IDB)
Uluslar Arası Enerji Kuruluşu (IEA)
Uluslar Arası Tarım Gelişimi
Fonu (IFAD)
Uluslar Arası Finans Teşekkülü (IFC)
Uluslar Arası Kızılhaç ve Kızılay
Toplulukları Federasyonu (IFRCS)
Uluslar Arası Çalışma Teşkilatı (ILO)
Uluslar Arası Para Fonu (IMF)
Uluslar Arası Denizcilik Teşkilatı (IMO)
Uluslar Arası Denizcilik Uydu
Teşkilatı (INTELSAT)
Uluslar Arası Polis Teşkilatı
(INTERPOL)

Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi (IOC)
Uluslar Arası Göçmen
Teşkilatı (IOM)
Uluslar Arası Standartlaşma
Teşkilatı (ISO)
Uluslar Arası Telekomünikasyon
Birliği (ITO)
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi
(NACC)
Kuzey Atlantik Savunma
Parkı (NATO)
Nükleer Enerji Kurulu (NEA)
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Teşkilatı (OECD)
İslam Konseyi (ICO)
Avrupa İşbirliği ve Güvenlik
Teşkilatı (OSCE)
Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA)
Birleşmiş Milletler (BM)
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı
(UNCTAD)
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
(UNESCO)
BM Mülteciler Yüksek Konseyi
(UNHCR)
BM Endüstri ve Gelişme Teşkilatı
(ONIDO)
BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu
(UNIKOM)
BM Filistin Mültecileri Yardım
Komisyonu (UNRWA)
Evrensel Posta Sendikası (UPU)
Batı Avrupa Konseyi (WEU)
Dünya Ticaret Sendikası Federasyonu
(WFTU)
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)
Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)
Dünya Ticaret Teşkilatı (WTO)

