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I. GİRİŞ:
Ekonomik suçlarda tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ile ilgili açıklamalarımıza geçmezden
önce, “şahıs” (kişi) ve “ekonomik suç” kavramlarına kısaca değinmek yerinde olacaktır.
A- Şahıs (Kişi) Kavramı:
Şahıs (Kişi) hukukun en önemli kavramlarından birisidir ve adeta hukukun temel taşıdır;
zira hukuk “şahıslar” içindir.(1). Gerçekte hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen
maddi müeyyideli kuralların bütünüdür. O halde hukuk, şahıslara kaimdir. Öte yandan,
haklar da şahıslar içindir. Nitekim hak, hukuk düzeninin “şahıslara” tanıdığı
yetkilerdir.(2)
Hukukta “şahıs” terimi, haklara ve borçlara sahip olabilen, yani hakları ve borçları
bulunabilen varlıkları ifade eder. Diğer bir deyimle, hak sahibi, hak sujesi olan varlıklar
hukuk açısından birer “şahıs”tır.(3)
“Şahıs” kavramı, tabi bir kavram değil, hukuki bir kavramdır; yani hangi varlıkların
hakları ve borçları bulunabileceği, dolayısıyla da bir “şahıs” sayılacağı, hukuk düzeninin
tayin ve tespit edeceği bir husustur. Nitekim modern hukuk düzenleri şahıs olarak sadece
“insanları”ı kabul etmiş değildir. İnsanların yanında, hukukun aradığı şartlara sahip
bulunan “insan toplulukları” ile “mal toplulukları”da “şahıs” olarak kabul edilmektedir.(4)
Bu cümleden olarak modern hukuk düzenleri biri, “hakiki şahıslar” (gerçek kişiler) diğeri
de “hükmi şahıslar” (tüzelkişiler) olmak üzere, iki türlü şahıs kabul etmiştir.
1. Hakiki Şahıslar (Gerçek Kişiler):
Hakiki şahıslar (gerçek kişiler), insanlardır. Bugün modern hukuk düzenleri, cinsiyet, ırk,
din, dil v.s. gibi farklar gözetmeksizin bütün insanları birer “şahıs” olarak kabul
etmektedir. (5)
2. Hükmi Şahıslar (Tüzelkişiler) :
Hukuk düzenleri, insanlardan ibaret bulunan “hakiki şahıslar”ın yanında, belli bir gayeyi
gerçekleştirme amacına yönelmiş olan şahıs ve mal topluluklarına da haklara ve borçlara
sahip olabilme iktidarını tanımışlardır ki, bunlara “hükmi şahıslar” ya da “tüzelkişiler”
diyoruz.(6)
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Hakiki şahısların yanında “hükmi şahıs” denilen varlıklara da hak sahibi olabilme ve borç
altına girebilme olanaklarının sağlanması gerekli ve zorunludur. Zira, sosyal ve ekonomik
hayatta öyle işler ve hizmetler vardırki, bunların devamlı bir şekilde yürütülmesinde
toplumun büyük fayda ve menfaatı vardır. Ancak bu nevi hizmetlerin ve işlerin bir insan
(şahıs) tarafından kesintisiz ve sürekli olarak sürdürülmesi ne o insanın mali imkanını ve
nede ömrü kifayet eder. Mali imkanı elverse bile, insan fani (geçici) varlık olduğundan,
devamlılık arz eden işlerde ve hizmetlerde bu iş ve hizmetleri kesintisiz sürdürmeye insan
ömrü yetmez.
İşte, bütün bu sebeplerden dolayı, devamlılık arzeden iş ve hizmetlerin yürütülebilmesi,
ancak yeteri kadar mali imkanlara sahip olabilen ve ömrü de sınırlı olmayan ölümsüz
varlıkların hukuk düzenince birer hak sujesi, birer “şahıs” olarak tanınmasıyla mümkün
olur. İşte bu varlıklarda “hükmi şahıslar”dan başkası değildir.(7)
O halde, hükmi şahsiyet, belli bir gayeyi gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde
teşkilatlanmış olup haklara ve borçlara sahip olma iktidarı hukuk düzenince tanınmış
bulunan şahıs ve mal topluluklarıdır.(8)
Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı gibi, hükmi şahıslar, kendilerini meydana getirmiş olan
şahıslardan ayrılarak başlı başına bağımsız bir varlık haline gelmektedirler. Onların
kendilerine ait bağımsız bir “mamelekleri” (malvarlıkları) vardır, insanlar gibi hak sahibi
olabilirler, hukuki muameleler yaparak borç altına girebilirler, haksız fiilleriyle
başkalarına verdikleri zararlardan dolayı sorumlu olurlar, dava açabilirler, kendilerine
karşı dava açılabilir, şahsiyet haklarından yararlanırlar.(9)
B- Ekonomik Suç Kavramı:
Ekonomik suç kavramı çeşitli müelliflerce tanımlanmış isede, bu suçları kriminolojik ve
hukuki açıdan ele alarak açıklamak yerinde olacaktır.
Kriminoloji ile meşgul olan müellifleri, ekonomik suçlara bakış açısından, iki büyük
gruba ayırmak mümkündür. Gerçekten Anglo-Amerikan ve Alman müellifler, bir
mesleğin icrası dolayısıyla işlenen suçları bu gruba sokarlar; bunlara göre, her meslek,
bunları icra edenlerde bir “mesleki bozukluk (deformation)” yaratır; bu sosyolojik
değişiklik, mesleğinde ne pahasına olursa olsun başarılı olmak isteyen kişiyi, meslek
kurallarından ayrılmaya sevkeder. Böylece, mesleğin kendine has kurallarından sapmayı
yavaş yavaş bir nev’i alışkanlık haline getiren, hatta bu gibi sapmalara başvurmaksızın
mesleğin icrasını imkansız telakki eden bir nevi meslek adamı tipi ortaya çıkar. Bu tip,
adeta, çifte şahsiyet taşıyan bir insan haline gelir: bu insan mesleğinin dışında
dürüst,kanunlara son derece saygılı bir kimsedir.Ancak mesleğini icra ederken
şahsiyetinde bir değişiklik husule gelir: İşinin, firmasının menfaatleri karşısında, şahsi
menfaati geriler ve hatta sıfıra iner. Bunu bilhassa failin sahibi bulunmadığı ticari ve sınai
işletmelerde görülür: fabrikanın çalışması için yedek parçaya ihtiyaç bulunup ta, kanuni
yollardan bunu süratle sağlamak imkanı bulunmayınca, işletme müdürü bu yedek parçayı
kaçak olarak yurtdışından getirtir ve dövizini de yurtdışına kaçırır. Bu olaydan kendisinin
en ufak bir menfaatı genellikle yoktur, çünkü işletme müdürü fabrikanın ortaklarından
olmadığı için, kardan hisse alacak veya zarara katlanacak değildir. Ancak “firma”
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sözkonusu olduğu hallerde, firmanın menfaati öne geçmekte ve fabrikanın durmaması
fikri, onu bu gibi hareketlere sevketmektedir.(10)
Görüldüğü üzere sözkonusu müelliflere göre, bir mesleğin icrası dolayısıyla işlenen bütün
suçlar “ekonomik suç” olarak kabul edilmiştir.
Diğer bir grup müellifler, özellikle Fransız yazarları, olayın meslekle ilgisini belirtmezler
ve ticaretin yapılması dolayısıyla işlenen ve kazanç maksadını güden bütün suçları,
ekonomik suç kavramına dahil ederler.Bunlara göre, ticaretin esas ve temeli emniyet ve
itimattır. Bir ülkedeki iktisadi rejim ne olursa olsun bilcümle ekonomik ve ticari
münasebetler, karşılıklı itimada, yani emniyete dayanır. Bu itimat, gerek ticari
münasebetin tarafları olan fertler arasında ve gerek taraflarla bu münasebetin kendi
koyduğu kaideler çerçevesinde cereyan etmesini talep eden Devlet arasında mevcut olmalı
ve hiçbir sebeple sarsılmamalıdır. İşte bu çok taraflı güven hissini haleldar eden, yani
gerek fertlerin ve gerek Devletin güvenini sarsan, bu güvenin kötüye kullanılmasını ifade
eden bütün fiil ve hareketler “ekonomik suçlar” grubunu meydana getirir. Toplum ve onu
temsil eden Devlet, bütün münasebetlerin bir düzen içerisinde, herkese güven vererek
cereyan ettiğini görmek ve bundan emin olmak ister. Bunun içindir ki, hukuk kaideleri
bütün beşeri münasebetleri düzenlerler ve bu kaidelerden bazılarının ihlali cezalandırılır:
Bu münasebetlerin en önemlisi de, şüphe yok ki, ticari ve iktisadi münasebetlerdir ve bu
münasebetlerin haksız kazanç sağlamak maksadıyla ihlal edilmeleri, ekonomik suçları
karakterize eden ortak vasıftır.(11)
Bu gruba mensup müellifler ticaretin esasının emniyet ve itimada dayandığı noktasında
birleşerek, bilcümle ekonomik ve ticari münasebetlerde gerek fertlerin ve gerekse
Devletin güvenini sarsan, bu güvenin kötüye kullanılmasını ifade eden bütün fiil ve
hareketleri “ekonomik suç” olarak tanımlamışlardır.
Gerçekten bu deyime geniş bir anlam verecek olursak, ferdin veya toplumun herhangi bir
iktisadi menfaatini ihlal eden bütün suçları bu kavrama dahil etmemiz gerekir. Böyle bir
anlayışta yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, karşılıksız çek ve diğer birçok suç, ekonomik
suç sayılır ve yine bu anlamdaki iktisadi suç, herkes tarafından işlenebilen, yani fail
açısından bir özellik arz etmeyen bir suç olur ve diğer bilcümle adi suçlardan sadece saik
açısından ayrılır.(12)
Buna karşılık, dar manada iktisadi suçtan ise, bir ticari veya sınai faaliyetin icrası
dolayısıyla, yani bir “işletme” ile ilgili olarak işlenen suç anlaşılır. Bu görüş tarzı
benimsendikte, ekonomik suçlar “mahsus suç” sayılırlar, şu suretle ki, belirli bir ticari
faaliyeti icra etmeyen veya yine belirli bir endüstri kolu ile iştigal etmeyen kimse, bu
manada alınan bir ekonomik suçun faili olamaz.(13)
Bu görüşler ışığı altında ekonomik suç kavramını hukuki açıdan; “ticari veya sınai bir
işletmenin ticari işlerinin hukuka uygun bir tarzda cereyan etmesi ve sözü geçen
işletmenin bu işlerden doğan menfaatlerinin korunması maksadıyla cezalandırılan ve
sadece böyle bir işletme mensupları tarafından işlenebilen fiiller” (14) olarak
tanımlayabiliriz.
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Bu tanımlama sonucuna göre ve hukuki bir müessese sıfatıyla da “ekonomik suç” kavramı
yerine “ticari suç” deyimini de kullanmak mümkün ve yerinde olacaktır.
II. EKONOMİK SUÇLARDA TÜZELKİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU:
A.Ekonomik suçlarda Tüzelkişilerin Ceza Sorumlusu (suç faili) Olup Olmadıkları
Yönünde Doktrinde İleri Süregelen Görüşler:
Ekonomik suçlarda tüzelkişilerin ceza sorumlusu (suç faili) olup olamayacağı yönünde
doktrinde müellifler arasında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir grup müellif
tüzelkişilerin ceza sorumlusu olup olmayacağı hususunu tüzelkişilik hakkındaki değişik
nazariyelere dayandırarak açıklama yolunu seçerken, diğer bir grup müellif ise
tüzelkişiliğin esasına ilişkin nazariyelerden bağımsız olarak, tüzelkişilerin ceza sorumlusu
olup olmayacağını açıklama yolunu izlemiştir.
Diğer taraftan tüzelkişilerin suç faili olup olamayacağını, tüzelkişiliğin esası hakkındaki
nazariyelere dayandırmak suretiyle açıklayan müellifler de kendi aralarında dayandıkları
nazariyelere göre iki gruba ayrılmışlardır.
Doktrinde çeşitli müelliflerce tüzelkişiliğin ceza sorumlusu olup olmadığı yönünde ileri
sürülen görüşlere aşağıda değinilmiştir.
1. Hakikilik Nazariyesine Dayanmayan Müelliflerin Görüşleri:
Hakikilik nazariyesine taraftar olan müelliflere göre, tüzelkişilerin iradelerinden ayrı bir
irade ve kişilikleri mevcuttur; tüzelkişinin iradesi, organları, yani gerçek kişiler tarafından
açıklanmakta ise de, “bu irade şu veya bu azanın iradesi değil, bunların müzakere ve
münakaşalarından doğan bir çoğunluğun iradesidir”. Tüzelkişi medeni hukuk alanında, bir
“hak sahibi” olarak ortaya çıkmakta, üyelerinin borç münasebetlerinden tamamıyla
müstakil bir takım borç ilişkilerine girişebilmektedir. Ceza hukuku alanında da yine
üyelerinin işleyebileceği fiillerden ayrı ve bağımsız olarak, bir takım suçların faili
olabilmesi bu bakımdan da mümkündür. Tüzelkişi borcunu nasıl inkar edebilmekte ise,
öylece bir kimseyi dolandırabilir ve bundan dolayı da cezalandırılabilir. Organların
iradesi, özel hukuk alanında tüzelkişiyi nasıl bağlamakta ve ona raci olmakta ise, Ceza
hukuku alanında durum bundan farksızdır.(15)
Tüzelkişi hakkında, malvarlığına ilişkin bütün cezalar uygulanabilir olduğu gibi, diğer
nev’i cezalar ile tüzelkişiye tatbik edilecek cezalar arasında bir benzerlik de kurulabilir.
Mesela ölüm cezası yerine tüzelkişinin feshine karar verilebileceği gibi, hürriyeti
bağlayıcı cezalar yerine, faaliyetin tatiline de hüküm olunabilir.(16)
Hakikilik nazariyesine dayanan müellifler tüzelkişilerin suç faili sayılmaları gerektiğini
ifade eden görüşlerinde, tüzelkişiliğe hükmedilecek ceza ortakların kişisel sorumluluğunu
ortadan kaldıracağını, diğer taraftan cezaların şahsiliği ilkesine ters düşülmesinden de
fazla çekinilmemesi gerektiğini, zira şirkete ortak olanların şirkete koydukları değerleri
kısmen veya tamamen kaybetmeyi göze almış oldukları ve bu kaybın suç neticesinde
uygulanan cezadan doğması ile işlerin kötüye gitmesinden kaynaklanması arasında netice
itibariyle fazlaca bir önem arzetmeyeceği belirtilmiştir.
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2. Farazilik Nazariyesine Dayanan Müelliflerin Görüşleri:
Farazilik nazariyesine taraftar olanlara göre ise, tüzelkişi, bir şahıs veya mal
topluluğundan ibarettir; bu topluluk birtakım haklara maliktir, borç altına girebilir, ancak
kendisine has bir iradesi yoktur. Kanun tüzelkişinin organı sıfatıyla hareket eden gerçek
kişilerin iradesini tüzelkişinin iradesi olarak farz ve kabul etmektedir; Gerçek bir irade
olmayınca, şahsiyet de yok demektir. Ancak kanun, o da tamamıyla özel hukuk alanına
münhasır kalmak şartıyla, bu nevi topluluklara sınırlı bir ehliyet tanıyabilir.(17)
Tüzelkişilerin bir iradesi belki de vardır, fakat bu irade Ceza hukukunun aradığı ve ancak
gerçek kişide bulunması mümkün bir idare değildir; Ceza hukukunun suç failinde aradığı
husus, sadece belirli hareketleri yapmak ehliyeti olmayıp, aynı zamanda bu hareketleri
isteme ehliyetidir; bu ehliyet ise sadece fertlerde mevcuttur: topluluğun kendisine has fikri
ve isteme saiki yoktur. Topluluğu harekete sevkeden şey, fertlerin iradelerinin toplamı
veya çoğunluğudur. Özel hukuk ve idare hukuku ilişkileri, sadece hareketin dış görünüşü
ile ilgilendikleri cihetle, tüzelkişilerin bu iki alanda haksız bir şekilde hareket ettiklerini
kabul etmek mümkün görülebilir. Ceza hukuku ilişkileri ise daima psikolojik bir
araştırmayı gerektirir; bu itibarla tüzelkişinin hukuki ehliyeti haiz olması bu ilişkiler
bakımından önem taşımaz. (18)
Kaldı ki tüzelkişinin cezalandırılması, suçlu ve suçsuz ayırımı yapılmaksızın, bütün
üyelerin ve ortakların bu cezaya çarptırılması sonucunu doğurur (19) ki bu da cezaların
şahsiliği ilkesi ile bağdaştırılamaz.
Farazilik nazariyesine dayanan müellifler kesinlikle tüzelkişilerin ceza sorumlusu ya da
suç faili olamayacakları noktasında birleşmişlerdir.
3. Mutavassıt Görüşe Katılan Müelliflerin Açıklamaları:
Bir kısım müellifler, tüzelkişilerin farazi birer varlık olmalarına karşın soyut bir varlık
olduklarını, gerçek anlamda suçlu olamayacaklarını ancak kanunen suç faili
sayılabileceklerini dolayısıyla tüzelkişiliği ilgilendiren suçlarda işlenen suçun mahiyeti
dikkate alınarak,
a) İşlenen suçun tabii bir suç (cürüm) olması halinde, tüzelkişiliğin böyle bir
suçun faili olamayacağı, bu durumda tüzelkişiliğe mensup olan ve suç teşkil
eden fiil veya karara iştirak etmiş olan gerçek kişilerin cezalandırılacağını,
b) İşlenen suçun idare hukuku alanına giren bir suç ve özellikle bir kabahat
olması halinde, tüzelkişiliğin bir suç faili olarak kabul edilmesi ve
cezalandırılması gerektiği,
savunulmuştur.
4. Herhangi Bir Nazariyeye Dayanmayan Müelliflerin Görüşleri:
Herhangi bir nazariyeye dayanmayan müelliflere göre tüzelkişiliğin esası bakımından özel
hukuk ve idare hukuku alanlarında ileri sürülen ve bu hukuk dallarında kabul edilen
nazariyelerin, ceza hukuku açısından önem arzetmediği dolayısıyla tüzelkişilerin suç faili
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olup olmadıklarının medeni hukuk veya amme hukukuna has kriterler dışında kalan başka
kriterlere göre belirlenmesi gerektiği ifade edilerek “tüzelkişinin haksız fiil veya haksız
tasarruf işlemeğe kanunen ehil sayılması, zorunlu olarak suç işlemeye ehil addedilmesini
de gerektirmez; suç bir hareket kaidesinin ihlalidir ve bu hareket sadece insandan sadir
olabilir, çünkü manen değerlendirilebilen bir iradeye yalnız insanda rastlamak
mümkündür (20)” savından hareketle tüzelkişilerin ceza sorumluluğunun olamayacağı
görüşü benimsenmiştir.
5. Mukayeseli Hukuk Bakımından Tüzelkişilerin Suç Faili Olup Olmadıkları:
Mukayeseli hukuk bakımından ceza kanunlarının çoğunun tüzelkişileri suç faili olarak
kabul etmedikleri görülür. Nitekim İtalya Anayasasının 28. maddesi şu hükmü
muktevidir: “Devletin ve Kamu tüzelkişilerin memur ve müstahdemleri, hakları ihlal
suretile işledikleri fiillerden dolayı, cezai, medeni ve idari kanunlar gereğince, doğrudan
doğruya sorumlu olurlar.Bu gibi hallerde hukuki sorumluluk Devletle Kamu
tüzelkişilerine teşmil edilir.(21)
Buna karşılık Anglo-sakson hukukunda ve özellikle ticari ve iktisadi alanda, tüzelkişilerin
suç faili olabilecekleri kabul edilmektedir.(22)
Anglo-sakson hukukunda, tüzelkişiler hakkında, para cezalarından maade, faaliyetten
yasaklanma (restriction of activities) ve fesih (extinction) cezaları da uygulanmaktadır.
(23)
Fransız hukukunda ise tüzelkişilerin suç faili olamayacakları kaidesi caridir. Keza
şirketler hakkındaki Fransız kanunu da ya yöneticileri, ya ortakları veya denetçileri
cezalandırmakta, yoksa şirketin ceza sorumluluğunu kabul etmemektedir.(24)
Bununla beraber, Fransız mevzuatında, bu prensibe istisna kabul edilmektedir. Mesela
vergi hukuku alanında 12 Kasım 1938 tarihli bir kanun kuvvetinde kararname şu hükmü
ihtiva etmektedir: “hiç veya kısmen beyan edilmeyen gelirler bir şirkete ait olduğunda
para cezası hem yöneticiler hem de tüzelkişi hakkında hükmolunur” (m812). Keza iktisadi
mevzuat alanında da 30 Haziran 1945 tarihli bir emirname mahkemeyi sanığı geçici veya
devamlı olarak mesleğini icradan men etmeye yetkili kılmakta ve “suç bir özel hukuk
tüzelkişiliği hesabına işlendikte, suçun işlenmesine imkan vermiş olan meslekle ilgili
olarak, meslekten men cezası bu tüzelkişi hakkında da hükmolunabilir” hükmünü muhtevi
bulunmaktadır (m.49/1)(25).
Almanya’da tüzelkişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmemekte, ancak döviz vergi
suçlarında tüzelkişiler ve şirketler hakkında idari para cezalarına hükmedilmesine cevaz
verilmektedir. Bunu dışında ticaret şirketlerinin özellikle iktisadi ve ticari suçlarda suç
faili olmaları yolunda Almanya’da da kuvvetli bir cereyan varsa da, kişisel kusurluluk
prensibinin işlemesine ve kendi iradelerile suç işleyen gerçek kişilerin
cezalandırılmalarına engel olacağı düşüncesiyle bu akım tenkit olunmaktadır.(26)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sahir ERMAN, a.g.e., S. 119
Sahir ERMAN, a.g.e., S. 119
Sahir ERMAN, a.g.e., S. 120
Sahir ERMAN, a.g.e., S. 120
Sahir ERMAN, a.g.e., S. 120
Sahir ERMAN, a.g.e., S. 120-121
Sahir ERMAN, a.g.e., S. 121
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6. Kongrelerde Tüzelkişilerin Ceza Sorumluluğuna Yönelik Görüşler:
Yapılan muhtelif kongrelerde tüzelkişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiği
yönünde görüşler ileri sürülmüştür. Tüzelkişilerin ceza sorumlusu olmaları savunulan
kongrelere örnek vermek gerekirse;
.

1929 yılında Bükreş’te toplanan ceza hukuku kongresinde, tüzelkişilere karşı etkili
sosyal müdafaa tedbirlerinin alınmasının uygun olacağına karar verilmiştir.(27)

.

1953 tarihinde Roma’da toplanan VI Ceza Hukuku Milletlerarası Kongresine sunulan
Genel Raporda da, suçun ağırlığı ile ve özellikle suçtan elde edilen haksız menfaatle
orantılı bir cezanın gerçek kişiden tahsiline imkan bulunmayacağı ve sadece gerçek
kişilerin ticari faaliyetten yasaklanmalarının aynı faaliyeti sürdürecek olan şirketin
yine de haksız menfaat sağlanmasına ve cezalandırılmış olan gerçek kişilerin, ortak
sıfatile, bu haksız menfaatten pay almalarına engel olamayacağı düşünceleriyle,
şirketlerin ve genellikle tüzelkişilerin suç faili sayılmaları ve kanunlarda bu yönde
değişiklik yapılması önerilmiştir.(28)

.

Konu 1982 Freiburg Kollokyumunda da ele alınmış, halen İsrail ile Japonya dışında
kalan ülkelerde tüzelkişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmediği, Federal
Almanya, Avusturya, Brezilya, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Polonya,
Demokratik Almanya, Romanya ve İsveç’de idari para cezalarında bu sorumluluğun
kabul edildiği, buna karşılık Belçika, Fransa, İsviçre’de münhasıran para cezasını
gerektiren bazı suçlarda böyle bir sorumluluğa yer verildiği, Avrupa Konseyinin de
özellikle çevre kirlenmesine ilişkin suçlarda, tüzelkişilerin de suç faili olmaları
yolunda bir tavsiye kararı aldığı belirtilmiştir.(29)

Yukarıdaki ayrımlarda izah edildiği üzere, bir kısım müelliflerce tüzelkişilerin;
a)Kendilerine özgü iradelerinin ve kişiliklerinin olduğu,
b)Medeni hukuk alanında hak sahibi oldukları ve borç altına girebildikleri,
belirtilerek, ceza sorumlusu (suç faili) olmaları gerektiği ve cezalandırılmalarının da
cezaların şahsiyeti ilkesine aykırı düşmeyeceği görüşü benimsenmiştir.
Diğer bir kısım müellifler ise;
a)Cezaların şahsiliği ilkesine bağlı kalarak,
b)Tüzelkişilerin şahıs ve mal toplulukları olduğu,
c)Tüzelkişilerin bir takım haklara sahip olabildiği, borç altına girdiği ancak
kendilerine has iradelerinin bulunmadığı,
d)Tüzelkişilerin gerçek bir iradeye sahip olmadığı nedenle şahsiyetlerinin de
olamayacağı,
belirtilerek, tüzelkişilerin ceza sorumlusu olmalarının mümkün olmadığı görüşünde
birleşmişlerdir.
27. Sahir ERMAN, a.g.e., S. 121-122
28. Sahir ERMAN, a.g.e., S. 122
29. Sahir ERMAN, a.g.e., S. 122
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Tüzelkişilerin ceza sorumlusu olmaları gerektiği veya ceza sorumlusu olamayacağı
yönündeki görüşlerden ayrı olarak ileri sürülen bir diğer görüşte ise;
a)Tüzelkişilerin soyut bir varlık olduğu,
b)Soyut bir varlığın gerçek anlamda suç faili olamayacağı,
c)Ancak kanunlarda suç faili sayılabileceği belirtilmiş ve tüzelkişileri ilgilendiren
suçun mahiyetine göre,
aa)Cürüm olması halinde, tüzelkişinin suç faili olamayacağı,
bb)Kabahat olması durumunda, tüzelkişinin suç faili olabileceği,
savında bulunulmuştur.
B. Türk Hukuk Mevzuatına Göre Tüzelkişilerin Ceza Sorumluluğu:
Türk Hukuk Mevzuatı’na göre tüzelkişilerin ceza sorumlusu olup olmadıkları hususu,
T.C. Anayasası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, İcra İflas Kanunu, Türk Parasının
Kıymetini Koruma Kanunu, Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun, Ödünç Para
Verme İşleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve Umumi Mağazalar Kanunu ele alınarak açıklanacaktır.
1. T.C.Anayasası:
a) 1961 tarihli Anayasamızın 33. maddesinin 5. fıkrasında “Ceza sorumluluğu
şahsidir” hükmüne yer verilmiş ve bu fıkra gerekçesinde “ İnsanların
başkalarının fiilinden dolayı cezalandırmaya cüret edebilen totaliter rejimlerin
insanlığa getirdiği acı tecrübelerden sonradır ki, bir kimsenin yalnız kendi fiil
veya ihmalinden sorumlu olabileceği esasının Anayasalarda yer alması lüzumu
bilhassa hissedilmektedir. Esasen bu kaidenin Anayasa’ya konulması
sayesinde, basın davalarında yazı ve karikatürün müellifinden ve haberin
vericinden gayri kimselerin (Gazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin) rastgele
cezalandırılmasını derpiş eden hükümler bertaraf edilmiş olacaktır” (30)
denilmiştir.
b) 1982 tarihli Anayasamızın 38, maddesinin 6. fıkrasında da “Ceza sorumluluğu
şahsidir” hükmüne yer verilmiş ve sözkonusu fıkra ile ilgili ekte ise; “ Bu ilke
dahi ceza hukukunda yerleşmiş ve kusura dayanan ceza sorumluluğu ilkesine
dahil, terki mümkün olmayan bir temel kuraldır”(31) denilmiştir.
Her iki Anayasada da yer verilen “ceza sorumluluğu şahsidir” hükmü ile, suçla ilgisi
bulunmayan kimselerin cezalandırılmaması amaçlanmış ve dolayısıyla tüzelkişilerin ceza
sorumlusu olamayacağı kabul edilmiştir.
2. Türk Ceza Kanunu:
Türk Ceza Kanunumuz da, tüzelkişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmiş değildir. Zira
sözkonusu yasanın muhtelif maddelerinde suç faili olarak belirlenen “her kim”, “kimse”
deyimleri ile daima gerçek kişiler kasdedilmiştir.
Diğer taraftan aynı yasanın 465. maddesinde yer alan “Bir kimsenin veya bir şirketin
30. Sahir ERMAN, a.g.e., S. 122
31. Sahir ERMAN, a.g.e., S. 122
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hizmetinde bulunanlar tarafından vazife ve hizmet sırasında işlenen 455 ve 459.
maddelerde yazılı cürümlerden dolayı o kimse veya şirket malen mesuldur.” hükmünde
şirketin hukuki sorumluluğundan bahsedilmesi de, tüzelkişilerin ceza sorumluluklarının
olmadığını kanıtlamaktadır.
3. İcra ve İflas Kanunu:
İcra ve İflas Kanunumuz da, Türk Ceza Kanunu’nun tüzelkişilerin ceza sorumlusu
olmayacağı yönündeki sistemini teyit etmekte, hüküm altına aldığı suçların hükmi şahıslar
tarafından işlenmesi halinde, ceza sorumluluğunu tüzelkişinin idareci, mümessil, yönetim
kurulu başkan veya üyesi, yahut da müfettiş ve murakıp gibi mensuplarından hangisi
işlemişse ona yüklemektedir. (Madde 345) (32)
4.Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu:
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, ticari suçlar açısından
tüzelkişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmiştir.
Sözü edilen yasanın, 15.2.1989 tarih ve 3521 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile değiştirilen,
3. maddesi hükmü aynen şöyledir:
“a)Bakanlar Kurulunca 1. maddeye göre alınan kararlara aykırı hareket eden veya bu
kararlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler beş milyon
liradan elli milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Ancak, karar aykırı fiil 1. maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması
veya yurda sokulması mahiyetinde ise eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar ağır para
cezasına hükmolunur. Yakalanan eşya ve kıymetler, fiil teşebbüs derecesinde kalsa dahi,
müsadere olunur. Yakalanamadığı için müsadere edilemeyen eşya ve kıymetlerin rayiç
bedeli kadar ağır para cezasına hükmolunur.
b)Bir defaya mahsus olsa dahi her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç
edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını 1. maddeye
göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda
getirmeyenler ile ithalat, ihracat ve diğer işlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak
kasdıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar yurda getirmekte yükümlü oldukları veya
kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. İthalat,
ihracat ve diğer döviz veya Türk parası kaçırmak kasdıyla muvazaalı işlemlere teşebbüs
edenler hakkında hükmolunacak para cezası kaçırılmaya teşebbüs edilen kıymetin rayiç
bedelinin yarısından az olamaz.
c)Bu madde uygulamasında dövizlerin rayiç bedelinin tespitinde, suç tarihinde geçerli
döviz alış kurları uygulanır.
Hükmolunacak para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı
kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak
üzere, gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara
alınmaz.
32. Reşat D.TESAL, Ceza Hukuku, İstanbul 1979, S. 34
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d)Yukarıdaki bentlerde yazılı suçların tekerrürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak
hükmedilir.”
Görüleceği üzere, bu yasada tüzel kişiler suç faili olarak kabul edilmişler ve uygulamada
da söz edilen yasa hükmü uyarınca bir kısım tüzelkişiler ağır para cezası ile
cezalandırılmışlardır.
(Bu yasada yer alan hükmün Anayasaya aykırılığı daha sonra ele alınarak açıklanacaktır.)
5. Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun:
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun’un 26.7.1983 gün ve 2867 sayılı
kanunla değiştirilen 32. maddesinde de tüzelkişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir.
Sözkonusu maddede, “Kaçak eşya veya maddelerin yakalanması gibi herhangi bir
tehlikeye karşı sigorta yapanlar ile yaptıranlar iki seneden beş seneye kadar hapis ve yüz
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle
sigorta yapan müesseseden yüz bin liradan aşağı olmamak üzere hükmedilecek ağır para
cezası tahsil edilir ve Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları da men olunur” hükmü yer
almaktadır.
Böylece, kaçak eşya veya maddeleri sigorta yapanlar ile yaptıranlar suçun faili oldukları
ve ağır para cezası ile cezalandırılacağı hükmü yanında, sigorta şirketlerinin Türkiye
dahilinde sigortacılık yapmaları da men olunacağı belirtilmiş olması halinin ise,
tüzelkişilerin suç faili olarak kabul edildiğinin açık bir kanıtıdır.
(Bu madde hükmünün de Anayasa’ya aykırılığı ileride ele alınıp açıklanacaktır.)
6. Ödünç Para Verme İşleri Kanunu:
2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu’nda da, tüzelkişilerin ceza sorumluluğunu
kabul eden hükümlere yer verilmiştir.
Bu Kanunun 14. maddesi tefeci sayılabilecek kişileri tespit ederken “hakiki ve hükmi
şahıslar” deyimini kullandığı gibi, 17. maddesi de, bu maddede gösterilen cezaların
tüzelkişiler hakkında ne suretle uygulanacağını belirtmektedir. Bunun gibi 90 sayılı
KHK’nin 3. maddesi ödünç para verme işleri ile uğraşan ve kendilerine izin belgesi
verilen tüzelkişileri de “ikrazatçı” saydığı gibi, 11. maddesi de izin belgesi olmadan ödünç
para verme işleri ile uğraşan ikrazatçıları yani gerek gerçek ve gerek tüzelkişileri-tefeci
olarak tarif etmekte ve 15. maddesi de bu KHK’de öngörülen cezaların tüzelkişi olan
ikrazatçı ve tefecilere uygulanma şeklini göstermektedir. Kanuna göre, tefecilik
suçlarından birini işleyen kimse, bir tüzelkişi oldukta, maddede gösterilen para cezaları
tüzelkişiler hakkında, diğer cezalar - yani 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası- tüzelkişinin
yönetim kurulu veya komitesi başkan ve üyelerinden ve imzaları ile o müesseseyi ilzama
yetkili müdür veya memurlarından cezayı gerektiren fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş
yahut emir vererek suçu işletmiş olan gerçek kişi hakkında hükmolunur. 90 sayılı KHK’ye
göre ise öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza (tefeciler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis)
ve para cezaları tüzelkişilerin ortaklarına ve işlerini fiilen idare eden ve imzalarıyla
tüzelkişiliği ilzama yetkili olan müdür ve memurlardan cezayı gerektiren fiili işlemiş veya
buna iştirak etmiş olan veya emir vermiş bulunana uygulanır.(33)
33. Sahir ERMAN, Ticari Ceza Hukuku Cilt 1,2. Baskı,İstanbul 1984, S. 131
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Ancak, 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüzelkişilerin sadece ağır para cezası
yönünden suç faili sayılmasına ilişkin Ödünç Para Verme İşleri kanununda yer alan
hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu:
Türk Ticaret Kanunu’nun 65. maddesine göre “hükmü şahısların işleri görülürken bir
haksız rekabet fiili işlenirse, 64. madde hükmü, hükmi şahıs namına hareket etmiş veya
etmesi gerekmiş olan organın azaları veya ortakları hakkına tatbik olunur. Şu kadar ki;
para cezası ve masraflardan hükmi şahıs bu hakiki şahıslarla birlikte müteselsilen mesul
olur” (34) hükmü ile Türk Ticaret Kanununda suç faili olarak daima gerçek kişileri kabul
edilmiş ve tüzelkişilerin ceza sorumluluğuna yer verilmemiş ancak, suç failinin yani
gerçek kişinin para cezasına çarptırılması halinde, bu para cezasının ödenmesi bakımından
tüzelkişi müteselsilen sorumlu tutulmuştur.
Para cezası, hükümlünün devlet hazinesine karşı olan bir borcu sayılırsa, tüzelkişinin bu
müteselsil sorumluluğu cezai değil, hukuki bir sorumluluk halinde ortaya çıkmakta ve
adeta istihdam edenin sorumluluğunu andırmaktadır.(35)
8. Bankalar Kanunu:
4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 24/5 maddesinde “Bu Kanun’da gösterilen para cezaları
21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri gereğince vergi dairelerince tahsil edilir.Para cezalarında tüzelkişilerin
sorumluluğu 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 65. maddesine
göre tayin olunur.” hükmü ile, Bankalar Kanunu da Türk Ticaret Kanunu sistematiği
içinde, tüzelkişilerin ceza sorumluluğuna yer vermemiş ancak, suç faili gerçek kişiye
hükmedilecek para cezalarının ödenmesi bakımından müteselsilen sorumlu tutulmasını
benimseyerek Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda belirtilen 65. maddesine yollama
yapmıştır.
9. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 74/3. maddesinde yer alan “Bir
tüzelkişinin işleri çevirirken 71,72 ve 73. maddelerde yazılı suçlardan biri işlenirse,
masraf ve para cezalarından tüzelkişi diğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldur”
hükmü ile, tüzelkişilerin ceza sorumlusu olmayacağı, gerçek kişinin suç faili olacağı
ancak failin para cezası ve masraf şeklinde hükmedilen cezaların ödenmesinde tüzelkişide
suç faili gerçek kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.
10. Umumi Mağazalar Kanunu:
2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu’nun 14. maddesindeki “Bu Kanun’da belirtilen
hususlar için 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır” hükümle de,
tüzelkişiler ceza sorumlusu olmadığı benimsenmiş, ancak Türk Ticaret Kanunu’na
yollama yapılmak suretiyle, suç faili gerçek kişiye hükmedilen para cezalarının
ödenmesinde, müteselsilen sorumluluk öngörülmüştür.
34. Sahir ERMAN, a.g.e.S.132
35. Sahir ERMAN, a.g.e.S.132
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11. Vergi Usul Kanunu:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Tüzelkişilerin sorumluluğu” başlığını taşıyan 333.
maddesinde;
“Tüzelkişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek
vergi cezaları tüzelkişiler adına kesilir.
Tüzelkişilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 10.
maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır.
(4369 sayılı kanunun 81. maddesiyle değişen şekli) Bu kanunun 359’ncu maddesinde
yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360’ncı maddeleri de öngörülen
cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.”
hükmüne yer verilmek suretiyle, tüzelkişileri vergi cezaları (yani parasal cezalar)
yönünden ceza sorumlusu saymış ve bu cezaların ödenmesini kısmen yada tamamen
alınamadığı durumlarda ise, tüzelkişilerin temsilcilerinden tahsil yoluna gidileceği de
ikinci fıkrada hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan aynı maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik hükmüne göre;
V.U.K’nun 359’ncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarının işlenmesi halinde bu fiiller
için aynı yasanın 359 ve 360’ncı maddelerinde öngörülen hapis cezaları (hürriyeti
bağlayan cezalar) yönünden tüzelkişiler suç faili (ceza sorumlusu) kabul edilmeyerek
sözkonusu fiilleri işleyenlerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir.
III:TÜRK MEVZUATINA DAHİL KANUNLARDA TÜZELKİŞİLERİ CEZA
SORUMLUSU KABUL EDEN HÜKÜMLERİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI:
1982 Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrasında “Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer
almasına karşın, hukuk mevzuatımıza dahil olan ve yukarıdaki bölümde yer verdiğimiz
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında
Kanun da yer alan ve tüzelkişilerin ceza sorumluluğunu içeren hükümleri açıkça
Anayasamızın 38.maddesine aykırıdır.
Gerçi Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nda yer alan Tüzelkişilerin ceza
sorumluluğunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 16.6.1964 tarih ve 963/101 Esas, 964/49
sayılı kararında, tüzelkişilerin ceza sorumlusu olmalarının Anayasaya aykırı olmadığına
karar vermiş ise de, bu karara katılınmak mümkün değildir.
Ceza hukukundaki “suç faili” veya “suçlu”, Devletin koyduğu normlara isyan eden, bu
isyan arzu ve iradesini açığa vurabilen, isnad kabiliyetile kusurluluğu haiz bulunan bir
varlıktır ve bu nevi melekeler ancak gerçek kişilerde bulunur. Tüzelkişinin organı
tarafından bir suç işlendikte, bütün bu melekeleri kendisine toplayan ve özellikle kusurlu
şekilde hareket eden kimse veya kimseleri tespit etmek ve sadece onu veya onları
cezalandırmak gerekir ve bu keyfiyet cezaların ferdileştirilmesi esasına da uygun
düşer(36) ki, Anayasamızda yer alan sözkonusu hükümde bu amaçla konularak,
36. Sahir ERMAN, a.g.e.S.123
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başkalarının fiilinden kaynaklanan bir suç nedeniyle, fiile şu yada bu şekilde uzaktan yada
yakından ilgisi bulunmayan kimselerin cezalandırılmalarına engel olunmak istenilmiştir.
Bu nedenledir ki yapılacak yeni düzenlemelerde, tüzelkişileri suç faili sayan ceza
sorumlusu kabul eden yasa hükümlerinin değiştirilerek Anayasaya uygunluğunun
sağlanması gerekir.
IV.EKONOMİK SUÇLARDA TÜZELKİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNA
İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİMİZ:
Ekonomik suçlarda tüzelkişilerin suç faili yani ceza sorumlusu olmalarını kabul etmek
mümkün değildir. Zira, suç iradi bir eylemle hukuka aykırı hareketin sonucudur ki, bu da
yalnız insan “gerçek kişi” tarafından yapılabilir. Oysa tüzelkişilerin böyle bir iradeleri
olmadığı gibi eylemde de bulunmaları mümkün değildir.
Günümüz ceza hukukunda kişilik cezalandırma fonksiyonunun temelini oluşturmaktadır.
Tüzelkişilerin kişilikleri ceza hukuku yönünden var sayılamaz.
Tüzelkişilerin özel hukuk alanında hak sahibi olmalarına ve borç altına girebilmelerine
olanak tanınmış olmasının, bunların suç faili yada ceza sorumlusu olmaları da gerektirdiği
anlamı çıkarılamaz.
Diğer taraftan suçların şahsiliği ilkesi gözönünde bulundurulduğunda tüzelkişinin organını
oluşturan kimselerin iradeleri ile işlenen bir suç nedeniyle, tüzelkişiliğin cezalandırılması
yoluna gidilmesi, suçu oluşturan fiil ile hiç ilgisi bulunmayan kimseler de cezalandırılmış
olacaktır ki, bu durumu suçların şahsiliği ilkesiyle bağdaştırmak mümkün olmayacağı
gibi, günümüz penoloji ilminde kabul edilen, her suçlunun kendi kişiliğine uygun bir
muameleye tabi tutulması kaidesine de aykırı davranılmış olacaktır.
Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tüzelkişileri suç faili yani ceza sorumsu kabul ederek
cezalandırılmaları yoluna gitmek mümkün değildir.
Ancak, tüzelkişilerin günümüzdeki ticari, iktisadi ve mali alanlarda göstermiş oldukları
gelişmeleri dikkate alarak, organların işleyebilecekleri suçlardan dolayı tüzelkişiye hukuki
sorumluluk yüklenilmesi en gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
V.

SONUÇ:

Modern ceza hukuku anlayışı içinde “cezaların şahsiliği ilkesiyle” “her suçlunun kendi
kişiliğine uygun bir muameleye tabi tutulması kaidesi” dikkate alınarak ekonomik
suçlarda tüzelkişileri suç faili yani ceza sorumlusu olarak kabul etmek mümkün değildir.
Buna karşın tüzelkişi organlarınca işlenebilecek ekonomik suçlarda gerek fertlerin ve
gerekse hazinenin zararlarının teminat altına alınması amacıyla hükmedilen masraf ve
para cezalarının ödenmesi bakımından tüzelkişilere hukuki sorumluluk yüklenilmesi
yerinde olacaktır.
Bu cümleden olarak, hukuk mevzuatımızda yer alan ve tüzelkişileri suç faili kabul eden
hükümleri içeren yasalarda gerekli değişikliğin yapılarak, Anayasamızın 38/6. maddesine
uygun hale getirilmelidir.

13

14

VERGİ USUL KANUNUNUN İŞTİRAK HÜKÜMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN
HUSUSLAR
M. Aykut KELECİOĞLU
Maliye Bakanlığı
Gelirler Kontrolörü

Vergi Usul Kanununun (VUK) 360’ıncı madde hükmü, 4369 sayılı kanun öncesi iştirak,
teşvik ve yardım başlıkları altında 338, 346 ve 347’inci maddelerinde yer alan düzenlemeleri
tek bir başlık altında (iştirak) toplamıştır.
Buna göre birden fazla kişi 359. maddede sayılan fiillerin oluşumuna iştirak ettikleri takdirde
fiili irtikap edenlerden veya doğrudan doğruya işlemiş olanlardan her biri bundan ayrı ayrı
maddi menfaat gözetmek şartı ile o fiile mahsus ceza ile cezalandırılırlar. Eğer bu fiilleri bir
kimse işlemeye azmettirmişse de aynı cezalar hükmolunur. Ancak bu fiillere maddi menfaat
gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte bir hükmolunur.
Görüleceği üzere iştirak suçunun oluşabilmesi için gerekli olan ilk şart VUK’ nun 359’uncu
maddesinde belirtilen “kaçakçılık cezası” olarak nitelendirilen fiillerin varlığı ve bu fiillerin
oluşumuna katkıdır. Bu katkının menfaat gözetilip gözetilmemesine veya fiilin işlenmesine
azmettirilmesine göre değişeceği kanun maddesinde açıklamıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus 360’ıncı madde kapsamındaki cezanın “hürriyeti
bağlayıcı ceza” oluşudur. Bu çıkarımın yapılmasının birinci sebebi 360’ıncı madde hükmünün
kanun sistematiğinde “hürriyeti bağlayıcı cezalar” arasında yer almış olmasıdır. İkinci nedeni
ise 360’ıncı maddede “kesilecek ceza” değil “hükmolunacak ceza” ibaresinin bulunmasıdır.
Dolayısıyla 359’uncu maddede yer alan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri
yapanlar, gerçek olmayan ve kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap
açanlar veya deftere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu
doğuracak şekilde başka ortamlara kaydedenler ile, defter kayıt ve belgeleri tahrif edenler
veya gizleyenler, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya kullananlar
hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası uygulanacağı hükmü; bu fiillere iştirak edenler
hakkında aynen uygulanacaktır. Yani bu kişilerde aynı hapis cezasına muhatap olacaklardır.
Ancak bu fiillere maddi menfaat olmaksızın iştirak halinde anılan hapis cezalarının dörtte bir
uygulanacaktır. Belirtilen hapis cezaları 359’uncu maddenin amir hükmü gereği para cezasına
çevrilebilecektir.
Aynı şekilde defter kayıt ve belgeleri yok edenler veya sahifelerini yok ederek yerine başka
sayfa koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, sahte belge düzenleyen veya kullananlar, sahte
belge basanlar ve bunları kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar olan ağır hapis
cezası uygulanacağı hükmü; bu fiillere iştirak edenler hakkında da uygulanacaktır. Bu
kişilerde kaçakçılık suçunu işleyenler gibi hapis cezasına muhatap olacaklar, ancak bu fiillere
maddi menfaat olmaksızın iştirak halinde hapis cezasının dörtte biri uygulanacaktır. Belirtilen
hapis cezalarının para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.
İştirak suçunun düzenlendiği maddeye yukarıdaki açıklamalar paralelinde baktığımızda
cezanın sadece hürriyeti bağlayıcı cezadan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kaçakçılık

suçuna iştirak edenlere uygulanacak ceza sadece hapis cezasından müteşekkil değildir. VUK’
nun 359’uncu maddesinin son fıkrasında “kaçakçılık suçunu işleyenler hakkında bu maddede
yazılı cezaların uygulanmasında 344’üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca
uygulanmasına engel teşkil etmez” hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda 360’ıncı maddede somut olarak belirtilmemekle birlikte;
1- İştirak dolayısıyla ceza kesilebilmesinin ön koşulunun kaçakçılık cezasını gerektiren
bir fiil olması,
2- VUK’ nun 360’ıncı maddesinde kaçakçılık cezasının düzenlendiği VUK’ nun
359’uncu maddesine atıf yapılması,
3- VUK’ nun 359’uncu maddesinin son fıkra hükmünde belirtildiği üzere “ayrıca” vergi
ziyaı cezasının kesilmesine dair engel bulunmaması
yüzünden iştirak halinde de vergi ziyaı cezası hesaplanacaktır. Ancak 360’ıncı madde
paralelinde vergi ziyaı cezası kesebilmek için, doğaldır ki kaçakçılık fiili dolayısıyla bir vergi
ziyaa uğratılmış ve bu fiile bir şekilde iştirak edilmiş olmalıdır.
Zaten vergi ziyaı düzenlendiği VUK’ nun 344’üncü maddesinde “vergi ziyaına 359’uncu
maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza (vergi ziyaı cezası) üç kat, bu
fiillere iştirak edenlere ise bir kat uygulanır” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla; hürriyeti
bağlayıcı cezalar babında sayılan iştirak suçu için, kaçakçılığa iştirak dolayısıyla ziyaa
uğratılan verginin söz konusu olması halinde ayrıca vergi ziyaı cezası ile muhatap olacağı
sonucu kendiliğinden doğmaktadır.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı kanunun 51’inci maddesinde
“Amme alacağının ödeme müddeti içerisinde ödenmemesi halinde ödenmeyen kısmına
vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için gecikme zammı tatbik edilir. Vergi ziyaı cezası
hariç, ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.” şeklinde bir
düzenleme mevcuttur.
Yukarıda belirtildiği üzere vergi uygulamasında iştirak suçunun iki anlamı vardır. Birincisi
VUK’ nun 360’ıncı maddesinde belirtilen hürriyeti bağlayıcı ceza, ikincisi ise asıl suça ait
(kaçakçılık suçu) ceza ile cezalandırılması bağlamında vergi ziyaı cezasıdır. İştirak fiili
dolayısıyla 360’ıncı maddede belirtilmemesine rağmen bu fiili işleyenler hakkında vergi ziyaı
cezası kesileceğinden; iştirak halinde 344’üncü madde gereğince hesaplanan vergi ziyaı
cezasının bir katı olarak hesaplanan vergi ziyaı cezasının süresi içerisinde ödenememesi
halinde gecikme zammı uygulanacağı tabidir.

ENFLASYON HEDEFLEMESİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE
UYGULAMALARINA ÖRNEKLER VE TÜRKİYE
Dr. Cem SAATCİOĞLU
İ.Ü İktisat Fakültesi
İktisat Bölümü
GİRİŞ
1970 ve 1980’li yıllarda uygulanan para programlarında kullanılan parasal büyüklük ve
döviz kurunun çıpa olarak kullanılmasında, fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun
kontrol altına alınmasında yeterli başarı sağlanamaması nedeniyle enflasyonun doğrudan
hedeflenmesi uygulamasına geçilmiştir. Enflasyon hedeflemesini ilk olarak 1990 yılında
uygulamaya başlayan Yeni Zelanda’nın başarılı olması nedeniyle, daha sonraki yıllarda,
Kanada, İngiltere, İsveç, İspanya, Finlandiya gibi gelişmiş ülkeler yanında İsrail,
Meksika, Brezilya ve Şili gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya başlamıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde, enflasyon hedeflemesinin tanımı, kapsamı ve
uygulanabilme şartları, avantaj ve dezavantajları, ikinci bölümde gelişmekte olan
ülkelerden Şili, Meksika ve Brezilya’nın enflasyon hedeflemesi uygulamaları, üçüncü
bölümde ise enflasyon hedeflemesinin Türkiye’de uygulanabilirliği incelenmiştir.
Enflasyon hedeflemesinin fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin olarak başarısının
incelendiği bu çalışmanın, sonuç kısmında ise konunun bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
I. ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN TANIMI, KAPSAMI UYGULANABİLME
ŞARTLARI, AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
A. Enflasyon Hedeflemesi Tanımı ve Kapsamı
Enflasyon hedeflemesi; “fiyat istikrarının sağlanması ve korunmasına yönelik olarak
kamuoyuna belli bir dönem için sayısal enflasyon hedefinin ilan edilmesi ve Merkez
Bankasının bu dönem sonunda ilan edilen hedefe ulaşılabilinmesine yönelik olarak para
politikası uygulamasıdır,” şeklinde tanımlanmaktadır(1). “Enflasyon hedeflemesi
uygulamasına karar verilmesi durumunda bazı unsurlar ön plana çıkmaktadır. Öncelikle
hedeflemede enflasyon oranı veya fiyat düzeyi seçeneklerinden hangisinin tercih
edileceği, hedefleme enflasyon üzerinden yapılıyorsa TEFE, TÜFE, GSMH veya GSYİH
zimni deflatörlerinden hangi endekse bağlı enflasyon oranının seçileceği belli bir nokta
veya bant hedef sistemler hangisinin tercih edileceği, hedeflemesinin ne süreyle ve kimin
tarafından ilan edileceği gibi dört temel unsurun ne olması gerektiğine karar verilmesi
gerekmektedir(2).
B.Enflasyon Hedeflemesinin Uygulanabilme Şartları
Enflasyon hedeflemesinde ülkeler uygulamada bazı farklılıklar olmasına rağmen nihai
başarının sağlanması için iki önemli ön koşulun sağlanması gerekmektedir.
1. Merkez Bankasının Bağımsızlığı
Birinci ön koşul, nihai hedefi fiyat istikrarı olan, şeffaf ve açık para politikası uygulayan
bağımsız bir merkez bankasının varlığıdır. Bağımsız Merkez Bankası’ndan anlaşılan
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tanım olarak, hiçbir siyasi otoritenin baskısına maruz kalmadan, merkez bankasının tek
başına para politikası hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmadaki araçları belirlemede
kurumsal özelliğe sahip olmasıdır. Bu çerçevede bağımsızlığa ilişkin olarak bir çok
yaklaşım içinden en çok yaygın olarak benimsenen yasal ve fiili bağımsızlıktır. Yasal
bağımsızlık, merkez bankasına yönelik siyasi baskılar ve müdahaleleri önleyecek bir tek
yasal düzenleme çerçevesinde bankanın para otoritesi olarak serbest hareket
edebilmesidir. Fiili bağımsızlık ise yasal bağımsızlığı da içine alan, merkez bankasının
para politikasındaki başarısına paralel olarak görevde kalmasıdır(3). Enflasyon
hedeflemesi uygulaması, merkez bankalarının bağımsızlığına güç ve güven kazandıran
tamamlayıcı unsur olmakla birlikte, açık ve şeffaf para politikası uygulamasın da gerekli
kılmaktadır. Bu çerçevede, merkez bankasının uygulamış olduğu para politikasının
kamuoyu tarafında açık ve anlaşılır olmasını sağlaması da gerekmektedir. Bunun için
enflasyon hedeflemesi uygulamasında bir çok ülke periyodik olarak “enflasyon raporu”
gibi yayınlar ile kamuoyu bilgilendirilmektedir(4).
2. Mali Derinlik ve Mali Üstünlük Düzeyi:
Enflasyon hedeflemesi uygulamasının ikinci önemli ön koşulu, mali piyasaların yeterli
ölçüde mali derinliğe sahip olması ve mali piyasalar üzerinde mali üstünlük düzeyinin
makul düzeyde olmasıdır. Mali derinliğin ölçüsü için M2 para arzının GSYİH’ya oranı,
mali piyasalar üzerindeki mali üstünlük düzeyi için kamu açığının GSYİH’ya oranı
kullanılmaktadır. Mali derinlik oranı ile birlikte, devletin mali piyasalardaki borçlanma
yükünün düzeyini gösteren mali üstünlük düzeyi gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasında farklılıklar gösterebilmektedirler. Tablo:1’de görüldüğü gibi, enflasyon
hedeflemesini ilk uygulayan ülkelerden Yeni Zelanda’nın mali derinlik oranı %91,9, mali
üstünlük oranı %0.5 oranındadır. Mali derinliği yüksek olan diğer ülkeler, İngiltere,
İspanya, Avusturalya ve İsrail’dir. Gelişmekte olan ülkeler içinde Şili, diğer ülkelere göre
daha gelişmiş mali piyasaya sahip olduğu halde, Brezilya ve Türkiye’nin daha sığ bir
piyasaya sahip olduğu görülmektedir.
Tablo:1 Enflasyonun Hedeflenmesi Rejimini Uygulayan Ülkelerde Mali Derinlik ve
Mali Üstünlük Rasyoları
M2/ GSYİH*
Bütçe Dengesi / GSYİH**
Kanada
61,4
-3,5
Yeni Zelanda
91,9
0,5
İngiltere
105,8
0,6
İsveç
42,9
0,3
Finlandiya
48,3
-2,5
İspanya
73,5
-1,2
Avustralya
70,5
0,3
İsrail
98,7
-1,3
Meksika
25,9
-1,4
Brezilya
31,2
-6,0
Şili
51,4
0,4
Türkiye
39,7
-8,3
* M2/GSYİH oranı için Brezilya'da Finlandiya, İspanya, Türkiye, Yeni Zelanda'da 1998, kalan ülkeler için
1999 yılı verileri alınmıştır.
** Kamu Açığı/GSYİH oranı için Brezilya'da 1994, Kanada 1995, Finlandiya, Avustralya'da 1997, İspanya, Şili,
İsrail, Meksika, Yeni Zelanda ,İngiltere'de 1998, kalan ülkelerde1999 yılı verileri alınmıştır
Kaynak: Melike Alparslan-Pelin Ataman Erdönmez, “Enflasyon Hedeflemesi ve Ülke Uygulamaları”, Bankacılar
Dergisi, S.35, İstanbul, 2000, s.36.
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C. Enflasyon Hedeflemesinin Avantaj ve Dezavantajları
Enflasyon hedeflemesi uygulamasının en önemli avantajı, diğer politikalara göre düşük ve
istikrarlı enflasyon amacında yoğunlaşabilmesi ve uygulanan politikanın başarısının
kolayca ölçülmesidir. Ayrıca uygulanan para politikasının açık ve şeffaf olması,
sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, enflasyon hedefine ulaşılmasında önemli katkı
sağlarken hedeflenen enflasyon oranı ile gerçekleşen enflasyon oranı arasındaki fark ise
ekonominin para politikasına olan güvenini ve kredibilitesini ölçecektir(5). Enflasyon
hedeflemesi uygulamasının en önemli dezavantajları ise, çok ve tavizsiz bir şekilde
uygulanması gereken bir politika olması, diğer para politikası alternatiflerine göre etkin
olamayan bir üretim dengesine neden olması ve kısa dönemde ekonomik büyümeyi
sınırlandırmasıdır. Ayrıca, uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun da uygulanması
gereken, esnek döviz kuru rejiminin mali istikrarsızlığa neden olmasıdır(6).
II. ENFLASYON HEDEFLEMESİNDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE
UYGULAMALARINA ÖRNEKLER
Enflasyon hedeflemesi dünyada uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda ağırlıklı olarak
gelişmiş ülkelerde uygulanırken, uygulanan politikanın olumlu sonuç vermesi nedeniyle
uzun yıllar enflasyon ile mücadele eden gelişmekte olan ülkelerde de uygulanmaya
başlanmıştır. Enflasyon hedeflemesi uygulamasına Mart 1990 yılında hedef ilan ederek
başlayan ilk ülke olma özelliğini taşıyan Yeni Zelanda, bu uygulamasında oldukça
başarılı olmuştur. Daha sonraki yıllarda Kanada, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Avustralya,
İspanya gibi gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkelerden, İsrail, Şili, Meksika
ve Brezilya gibi ülkelerde de enflasyon hedeflemesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu
ülkeler de enflasyon hedeflemesi uygulamasının asgari koşulları sağlamakla birlikte her
ülke kendi ülke şartlarını da dikkate alarak uygulamada bazı farklılıklar yapmıştır.
Enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerin, uygulama sonuçlarına bakıldığında, düşük
enflasyon oranına sahip gelişmiş ülkelerde başarılı sonuç alınırken, yüksek enflasyonlu
gelişmekte olan ülkelerde ise kısmı başarılı sağlanmıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında
yer alan Şili, Meksika ve Brezilya’da enflasyon oranının tek haneye düşürülmesi uzun
süre almıştır. Bununla birlikte özellikle gelişmekte olan bu üç ülkenin, enflasyon
hedeflemesi açısından tek tek incelenmesi gerekmektedir.
A. ŞİLİ
1959-1962 ve 1979-1982 yılları arasında döviz kurunu nominal çıpa olarak kullanarak iki
büyük istikrar programı uygulamasında başarısız olan Şili, 1990 yılı Eylül ayında, 1991
yılı 12 aylık dönem için ilk enflasyon hedefini açıklamıştır(7). Diğer gelişmekte olan
ülkelere göre daha liberal ve gelişmiş bir finansal sisteme sahip olan Şili, enflasyon
hedeflemesine geçmeden önce enflasyon oranını makul bir düzeye indirmekle birlikte
merkez bankasının bağımsızlığına yönelik yasal düzenlemeyi tamamlamıştır. 1991 yılı
için enflasyon hedefinin %20’nin üzerinde açıklayan Şili Merkez Bankası, 1999 yılı
sonunda enflasyon oranını %2.3 oranına düşürmeyi başarmıştır(8).
Şili’de uygulanan enflasyon hedeflemesi, diğer gelişmiş ülkelere göre başarılı
sayılmaktadır. Mali derinliği yüksek mali piyasalara sahip olan Şili, enflasyon
hedeflemesinin uygulanma sürecinde (Tablo:2’de görüldüğü gibi) temel özellikler
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açısından, ilan edilen hedefe yönelik para politikası uygulamaları haftalık olarak merkez
bankası tarafından değerlendirilmekte ve uygulanan politika “para politikası” raporu
olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca kısa dönem faiz oranları ve haftalık merkez bankası
kağıdının ihracı gibi para politikası araçlarının kullanıldığı Şili’de arz şoklarından dolayı
sadece 1993 ve 1995 yıllarında enflasyon hedeflemesinden sapma olurken, 2001 yılı
enflasyon hedefi ise %5.7 olmuştur.
Tablo:2 Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Uygulaması
Şili

Meksika

Brezilya

Para Politikası Hedefleri

Cari denge, enflasyon hedefi ve
döviz kuru bandı

Fiyat istikrarının
Fiyat istikrarının sağlanması,
sağlanması,
enflasyon ve döviz kuru
uluslararası rezervler,
enflasyon
hedeflemesi

Para Politikalarının
Değerlendirilmesi

Merkez Bankası (MB) Yönetim
Kurulu'nun düzenlediği haftalık
toplantılarla

Para Politikasının
Kamuoyuna Duyurulması

Yönetim Kurulu kararlarından
önemli görülen hususlar
duyurulmaktadır.

Düzenli olarak
Para Politikası
yapılan toplantılarla Kkomitesi'nin düzenlediği
toplantılarla
(
Haftalık ve aylık
Aylık basın bbültenleriyle
basın bültenleriyle
duyurulmaktadır.
duyurulmaktadır.

Para Politikası Araçları

1.
2.

Kısa dönem faiz oranları
Haftada iki kez MB
kağıdının ihracı

1.

2.
Sayısal Hedefin
Açıklanması

Merkez Bankası Kanununun
yürürlüğe girdiği tarih olan
1990'dan beri

Değişik
vadelerdeki
Hazine
kağıtlarıyla APİ
yapılması
Mart 95'den beri
aylık hedefler

Kısa dönem faiz
oranları

1980'lerin ortasından Temmuz 1999'dan beri.
beri

Son Enflasyon Hedefi
(2001)

% 5,7

Hedefin yerine
Getirilmemesi
Durumunda Yapılan
Yaptırımlar

Resmi bir yaptırım yok. Politik
maliyetleri ise küçük

Resmi bir yaptırım
yok. Hedeften hafif
sapmaların olması
halinde Politik
maliyetleri küçük

Resmi bir yaptırım yok.
Merkez Bankası ve Maliye
Bakanlığı hedefin gerçekleşmemesi
nedenlerini açıklamak zorundadır.

Hedefin
Gerçekleştirilmesi

Hedeften sadece 1993 ve
1995'te hafif sapmalar
olmuştur.
Aktarma sürecinde gecikmeler
ve arz şokları

Göreli olarak iyi.

1999 yılında hedeften hafif sapma
olmuştur.

Arz şokları (kamu
sektörü fiyatları) ve
kısa dönemli mali
bunalım
2000 yılından
itibaren üç aylık
enflasyon raporu
yayımlanıyor.

Arz şokları ve KİT
fiyatlarında büyük artış olması

Hedefin
Gerçekleştirilememesinin
Sebepleri
Enflasyon Raporu

Para politikası raporu
yayımlanıyor.

%6,5

%4

1999'dan beri üç aylık
raporu
yayımlanıyor.

enflasyon

Kaynak:Melike Arparslan-Pelin Ataman Erdönmez, a.g.m., s.35.
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B. MEKSİKA
1994 yılının sonlarında yaşadığı döviz krizi sonrası, 1995 yılından itibaren Meksika’da
uygulanan para programının hedefleri üç temel unsurdan oluşmaktadır(9):
1. Enflasyon hedefinin yıllık olarak belirlenmesi
2. Para tabanına ilişkin tanımlanmış kurallar ve net uluslararası rezerv birikimi
ve net iç kredilerdeki değişime ilişkin taahhütlere yer verilmesi
3. Enflasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak şoklar karşısında
merkez bankasının sağduyu kullanma hakkının sağlanması
1995 yılında belirlenen üç temel hedef ile birlikte hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik
olarak bazı önlemler alınmıştır(10):
1. Daraltıcı para ve maliye politikası araçları kullanılmıştır.
2. Hükümet 52 milyon dolarlık dış kaynak sağlamıştır.
3. Bankacılık ve mali sektör ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmasına yönelik
program hazırlanmıştır.
Ancak alınan önlemlere rağmen 1995 yılında para programının enflasyonda istikrarı
sağlayamaması nedeniyle kademeli olarak enflasyon hedeflemesine geçme kararı
alınmıştır. 1995 yılında %52 olan enflasyon oranı 1997 yılında hedeften hafif sapma ile
%15.07, 1998 yılında, %18.6, 1999 yılında ise %12.3 olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılı
enflasyon hedefini %6.5’un altında açıklayan Meksika enflasyon hedeflerinden sapmalara
rağmen kısmi başarıyı sağlamıştır(11). Meksika enflasyon hedeflemesi uygulaması
sürecinde uygulanan politikanın sonuçları, Tablo:2’de görüldüğü gibi düzenli olarak
yapılan toplantılarla değerlendirilmekte ve para politikasını uygulama sonuçları enflasyon
raporu ve diğer bültenlerle yayınlanmaktadır.
C. BREZİLYA
1994 yılının ikinci yarısında uygulanmasına başlanan istikrar programının başarılı
olmasıyla %916 olan enflasyon oranı, 1998 yılı sonunda %1.65’e düşmüştür (12).
Uygulanan program KİT’lerin özelleştirilmesi gibi geniş bir ekonomik reformları
içermesi nedeniyle olumlu sonuçlar vermiştir. 1994-1998 yılları arasında reel büyüme
%3.4 artarken 1997 yılında işsizlik oranı yükselmeye başlamıştır. Ancak Asya Krizi ve
ardından Rusya’nın moratoryum ilan etmesi Brezilya’daki güven ortamının sağlanmasını
engellemiştir(13). Brezilya’da hem uluslararası krizlerin etkisi hem de ekonomik
istikrarın sağlanamaması nedeniyle 1 Temmuz 1999 yılında enflasyon hedeflemesine
geçme kararı alınmıştır. Enflasyon hedeflemesinin uygulanmasına ilişkin olarak
politikanın merkez bankası tarafından yürütülmesi, hedeflerin 2 yıllık dönemler halinde
ilan edilmesi ve merkez bankasının uygulamış olduğu politikaların sonuçlarının üç aylık
rapor halinde yayınlanması kararlaştırılmıştır(14).
1999 yılında enflasyon hedeflemesini yürürlüğe koyma kararı alan Brezilya’da, uygulama
sonucunda 2000 yılının ilk üç ayında ekonomik büyüme %3.84 oranında enflasyon oranı
ise Ocak-Eylül arasında %4.87 oranında gerçekleşmiştir. Enflasyon hedeflemesi
uygulamasında diğer gelişmiş ülkelere göre oldukça yeni olan Brezilya’nın, uygulanan
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politikadaki başarısı için şu an sağlıklı değerlendirme yapmak mümkün değildir(15).
Brezilya enflasyon hedeflemesi uygulamasında para politikasına ilişkin gelişmeleri
değerlendirmek amacıyla kurulan “Para Politikası Komitesi” tarafından düzenlenecek
toplantılar ile uygulanan politikanın sonuçları tartışılmakla birlikte bu sonuçlar bültenler
ve enflasyon raporu olarak da yayınlanmaktadır.
III. ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
2000 yılı Kasım ve 2001 yılında yaşanan Şubat krizleri nedeniyle 2000 yılında
uygulanmaya konulan döviz kurunun nominal çıpa olarak kullanıldığı para programının
uygulanmasından vazgeçilmesi nedeni ile para politikasında yeni hedefler
oluşturulmuştur. Türkiye’nin daha önceki yıllarda nominal çıpa olarak kullandığı parasal
büyüklük ve döviz kuru yerine orta vadede enflasyonun doğrudan hedeflenmesi kararı
alınmıştır. Tablo:3’de görüldüğü gibi yaşanan krizler nedeniyle ilk aşamada finansal
istikrarın sağlanmasına yönelik önlemler alınırken, orta vadede fiyat istikrarına yönelik
politikanın belirlendiği enflasyon hedeflemesine geçilecektir.
Tablo:3 Türkiye’de Para Politikasında 2001 Yılı Hedefleri
Dönem





Kriz Dönemi

Kısa Vade

Para Politkası Hedefi





Finansal İstikrar

Parasal Hedefleme

Araçları


Çapa kullanılmayacak



Likiditenin verilmesi



Dalgalı kur rejiminde döviz müdahaleleri



Para tabanı çapa



Yapısal reformlar



Kamu maliyesini önemi



Yasal düzenlemeler yapıldı



Enformayon öngörü modelleri, enformasyon bazı
ve iletişim stratejisi yapılıyor



Orta Vade



Enflasyon Hedeflemesi



Fiyat İstikrarı



Kamu maliyesinin piyasalar üzerindeki baskısının
kalkması, istikrarlı kur ve faiz, kur ve fiyat
ilişkisinin zayıflaması ve faiz enflasyon ilişkisinin
güçlenmesi gerekir.

Kaynak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2001 yılı Para Politikası Hedefler ve Uygulamalar,
Temmuz 2001, (Çevrimiçi) http//www.tcmb.com.tr, 30 Temmuz 2001, s.1-3

Enflasyon hedeflemesi uygulama kararı alan Türkiye’nin, bu politikanın uygulanmasında
uygulanabilinmesi için gerekli olan ön koşulları değerlendirmek gerekmektedir.
Öncelikle , kurumsal özelliklerin yeterliliğine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası(TCMB)’sı yasasında son olarak 25.04.2001 tarihli ve 4651 sayılı kanun ile
bağımsızlığa ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yeni düzenlemenin enflasyon
hedeflemesinin uygulanabilinmesi açısından dört temel özelliği bulunmaktadır. Birinci
olarak Banka’nın temel amacının fiyat istikrarı olduğu, para politikasının belirlenmesinde
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ve uygulanmasında tek yetkili kurum olduğu kabul edilmiştir. İkinci olarak hazine’ye ve
kamuya verilen avans ve kredilerin verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Üçüncü olarak,
başkan yardımcılarının atanmaları görev süreleri ve görevden alınmalarına ilişkin
düzenlemelerdir. Dördüncü ve son olarak Merkez Bankası’nın para politikasını
belirleme ve uygulamadaki şeffaflığı ile para politikası kararlarında hesapverebilirliği
arttırılmıştır(16). TCMB’sı yapılan son düzenleme ile enflasyon hedeflemesinin
uygulanması için gerekli olan bağımsızlık özelliklerini taşımakla birlikte TCMB’sının
uygulama sürecinde hükümet ve hazine ile olan ilişkileri de büyük önem taşımaktadır.
İkinci olarak mali derinlik ve mali üstünlük düzeyi açısından Türkiye’nin konumuna
bakıldığında mali piyasasının yeterince gelişmemiş ve sığ olduğu görülmektedir.
Türkiye’de bütçe açığının oldukça yüksek olması nedeni ile devletin mali piyasalardan
borçlanması nedeniyle mali piyasalar üzerindeki ağırlığı oldukça artmıştır. Tablo:1 ‘de
görüldüğü gibi mali derinlik oranı olan M2/GSYİH oranı %39.7 ile oldukça düşüktür.
Devletin mali piyasalar üzerindeki ağırlığına baktığımızda 1998 yılı rakamlarına göre
Türkiye’nin Bütçe Açığı/GSYİH oranı %8.3 ile yüksek olduğu görülmektedir. Enflasyon
hedeflemesinin asgari koşullarında biri olan mali derinlik açısından bakıldığında mali
piyasaların yeterince gelişmemiş ve sığ olması nedeniyle bu durum enflasyon hedeflemesi
politikasının uygulanabilirliği açısından olumsuzluk yaratmaktadır.
SONUÇ
Gelecekte ulaşılmak istenen hedef için konulan enflasyon hedeflemesi 1990’lı yılların
başından itibaren fiyat istikrarının sağlanmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
alternatif bir para politikası aracı olmuştur. Enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerde
başarının sağlanmasında merkez bankasının bağımsızlığı ve mali piyasaların gelişmişlik
düzeyi önemli kriterler olmakla beraber dış şoklar ve döviz kurunun yanlış belirlenmesi
gibi sorunlara karşı da önlem alınması gerekir. Çünkü bunlar ülke ekonomilerinin
başarılarını etkilemektedir. Enflasyon hedeflemesini uygulayan Yeni Zelanda, Kanada,
İsveç, İngiltere’de önemli ölçüde başarı sağlanırken, gelişmekte olan ülkelerden Şili,
Meksika’da kısmı başarı sağlanmıştır. Brezilya’da ise çok yeni olduğundan uygulanan
politikanın başarısı için değerlendirme yapmak pek sağlıklı olmaz.
Enflasyon hedeflemesine orta vade de geçme kararı alan Türkiye’de ise TCMB’nın
politikanın uygulanmasında yeterli ölçüde bağımsızlığa sahip olmasına rağmen,
Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin uygulanabilirliğine baktığımızda halen politikanın
uygulanabilmesi için yüksek enflasyona sahip olması, mali piyasaların yeterince
gelişmemiş olması, Kasım ve Şubat krizlerinde kaybedilen güvenin halen sağlanamamış
olması nedeniyle kısa vadede enflasyon hedeflemesi uygulanmasından beklenen başarının
elde edilmesini güçleştiren unsurlardır.
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VUK Md. 10
LİMİTED ŞİRKETİ DEVRALAN ORTAĞIN ŞİRKET BORCUNDAN SORUMLU
OLACAĞI HAKKINDA
Bir hisseyi devralan ortağın devraldığı hissesinin borçlu mu, alacaklı mı olduğunu ve şirketin mali
durumunu bildiğinin kabulü gerekmektedir. Başka bir ifade ile limited şirkette diğer bir ortağın
hissesini devralan paydaşın, o hissedarın devir anına kadar mevcut şirket borçlarından sorumlu
olduğunu bilmesinin ticari muamelelerde bir tüccarın göstermesi gereken basiret ve tedbirli
davranışlarından sayılması zorunludur.
İstemin Özeti: Ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu limited şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla
davacı adına ödeme emri düzenlenmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 10. Maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıf ve cemaatler gibi tüzel
kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen
ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri
yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya
kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin
varlıklarından alınacağının hükme bağlandığı, buna göre, şirketten tamamen veya kısmen
alınamayan vergi ve bağlı alacakların şirket kanuni temsilcilerinden alınabilmesi için Vergi Usul
Kanunu’nda yazılı vergi ödevlerinin zamanında yerine getirilmemiş olması gerektiği, dosyanın
incelenmesinden, davacının 08.04.1992 tarihli ortaklar kurulu kararı ile limited şirket kanuni
temsilciliğinden ayrıldığı, limited şirtetin 1992 yılı Ocak, Mayıs-Kasım dönemlerine ilişkin vergi
borçlarının tahsili amacıyla davalı idarece yapılan araştırma sonucunda şirket malvarlığının
bulunmadığının anlaşıldığı, bu nedenle kanuni temsilcilik görevini yürüttüğü dönemlerle ilgili şirket
vergi borçlarının tahsili için davacı adına ödeme emri düzenlenmesinin yerinde olduğu, ancak şirket
vergi borçlarından dolayı kanuni temsilcinin takip edilebilmesi için kanuni temsilcilik görevinin
sürdürüldüğü dönemde şirket vergi borçlarını tüzel kişilik adına ödeme görev ve iktidarında
bulunması ve borcun ödenmemesi fiili ile davacının tutumu arasında nedensellik bağı bulunması
gerektiği, oysa davacının limited şirket kanuni temsilcisi bulunduğu süre içinde vergi borcunu
ödeme görevini sütlendiğine dair bir bilgi olmadığı gibi, 6183 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi
gereğince vergi borcunun şirket malvarlığından tahsili olanağı kalmadığı yolunda aciz fişi
düzenlenip düzenlenmediğinin saptanmadığı, bu durumda kanuni temsilci sıfatıyla ve şirket
borçlarının tahsili amacıyla 213 Sayılı Yasa’nın 10. Maddesine istinaden davacı adına düzenlenen
ödeme emrinde yasal isabet görülmediği gerekçesiyle ödeme emrini iptale tmiştir. Vergi dairesi
müdürlüğü tarafından, limited şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla adına düzenlenen ödeme
emrinde yasal isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
Karar: Uyuşmazlık, 08.04.1992 tarihinde kanuni temsilcilik görevinden 19.07.1994 tarihinde de
hisselerini devretmek suretiyle ortaklıktan ayrılan davacı adına limited şirketin 1992 yılı Ocak,
Mayıs – Kasım dönemlerine ilişkin vergi ve bağlı borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme
emrini iptal eden vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.
Davacının, limited şirketin vergi ve bağlı borçlarıyla ilgili sorumluluğunun kanuni temsilcilik
sıfatından kaynaklandığı, gözönünde bulundurulduğunda, sorumluluğun bu görevin yürütüldüğü
dönemle ve bu döneme isabete den vergi borcu ile sınırlı olduğu sonucuna varıldığından vergi

mahkemesi kararının, davacının kanuni temsilcilik görevinden ayrıldığı 08.04.1992 tarihinden
sonraki dönemlere ilişkin şirket vergi borçlarının tahsili amacıyla ve şirket kanuni temsilcisi
sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinin, 1992 yılı Mayıs-Kasım dönemleriyle ilgili kısmının iptaline
ilişkin hüküm fıkrasında yasal isabetsizlik görülmemiştir.
Öte yandan , dava aşamasında verilen ara kararı üzerine davalı idarece dava konusu ödeme
emirlerinin kanuni temsilci sıfatıyla düzenlendiği bildirilmesine rağmen, temyiz dilekçesinde ödeme
emrinin şirket ortağı sıfatıyla düzenlendiği ileri sürülmüş ise de, davacının 19.07.1994 tarihinde
şirketteki hisselerini, şirketin diğer ortağı ve kanuni temsilcilerine devrederek ortaklıktan
ayrıldığında kuşku bulunmamaktadır.
Buna göre, bir hisseyi devralan ortağın devraldığı hissesinin borçlu mu, alacaklı mı olduğunu ve
şirketin mali durumunu bildiğinin kabuli gerekmektedir. Başka bir ifade ile limited şirtette diğer bir
ortağın hissesini devralan paydaşın, o hissedarın deir anına kadar mevcut şirket borçlarından
sorumlu olduğunu bilmesinin ticari muamelelerde bir tüccarın göstermesi gereken basiret ve tedbirli
davranışlarından sayılması zorunludur.
Bu durumda, 19.07.1994 tarihinde limited şirketteki hisselerini tüm hak ve borçları ile devrederek
ortaklıktan ayrılan avacı adına limited şirketin ortağı bulunduğu 1992 yılı Mayıs – Kasım
dönemlerine ait vergi borçlarının tahsili amacıyla ortak sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinde yasal
isabet bulunmadığından davalı idarenen bu yöndeki iddialarına itibar edilmemiştir.
Vergi Mahkemesi kararının, uyuşmazlık konusu ödeme emrinin 1992 yılı Ocak dönemiyle ilgili
kısmını iptal eden hüküm fıkrasına gelince;
213 Sayılı Vergi Usul kanunu’nun 10.12.1988 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3505 Sayılı
Yasa’nın 2. Maddesiyle değişik 10. Maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıfların
ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları
halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tüzel kişiliği olmayan tüşekkülleri idare edenler
ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu görevleri
yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya
kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin
varlıklarından alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre kanuni temsilcilerin sorumlu
tutulabilmesi için vergi ile ilgili ödevlerin kanuni temsilciler tarafından yerine getirilmemiş olması
nedeniyle bir vergi ziyaı doğması ve ziyaa uğratılan verginin tüzel kişiliğin varlığından alınmaması
gerekmektedir.
6462 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limited ortaklıklarda ortak olan müdürlere ilişkin 540.
Maddesinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini
idareye ve şirketi temsile mezun ve mecbur oldukları, şirket mukavalesi veya umumi heyet kararı
ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabileceği, kuruluştan sonra şirkete
giren ortakların, bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve
mecbur olmadıkları, ortak olmayan müdürlere ilişkin 541. Maddesinde, şirket mukavelesi veya
umumi heyet kararıyla şirketin idare ve temsilinin, ortak olmayan kimselere de bırakılabileceği, bu
gibi kimselerin salahiyet ve mesuliyetleri hakkında ortak olan müdürlere ait hükümlerin tatbik
olunacağı, 542. Maddesinde, müdürlerin haiz oldukları temsil saalahiyetinin şumul ve tahdidi
hakkında, anonim şirketin idare meclisine dair olan 321. Maddesi hükmünün uygulanacağı, anılan
Kanun’un 320. Maddesinde ise, idare meclisi azalarının şirket işlerinde gösterecekleri dikkat ve
basiret hakknda Borçlar Kanunu’nun 528. Maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanacağı
belirtilmiştir. 6183 Szayılı Kanun’un 22. Maddesinde ise, amme alacağını borçlusundan kesip tahsil
dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısların bu vazifelerini kanunlarında veya
bu kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacağın, bu hakiki

ve hükmi şahısların bu vazifelerini kanunlarında veya bu kanunda belli edilen zamanlarda yerine
getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacağın, bu hakiki ve hükmü şahıslardan bu kanun
hükümlerine göre tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.
Olayda ise ortağı ve kanuni temsilcisi olduğ ulimited şirketin vergi borcunun yasal süresi içinde
ödenmemesi ve şirket malvarlığının kamu alacağını karşılamadığının tespit edilmesi üzerine vergi
borcunun cebren tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına ödeme emri düzenlenmiştir.
Bilindiği gibi katma değer vergisi yansıtmalı bir vergidir. Verginin bu özelliğ igözönünde
bulundurulduğunda tüzel kişilere düşen verginin ödenmesi ödevinin yerine getirilmesi bakımından
kanuni temsilcilerin görev ve sorumluluğu ayrı bir önem kazanmaktadır. Dolayısıyla alıcılardan
tahsil edilen katma değer vergisini, basiretli bir tacir gibi hareket etmeyerek süresi içinde vergi
dairesine ödemeyen kanuni temsilcinin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi nedeniyle
sorumlu tutulması gerektiği açıktır.
Bu durumda, kanuni temsilcilik görevini sürdürdüğü, 1992 yılı Ocak dönemine isabet eden ve vergi
ile ilgili ödevlerin yerine getirlememsinden kaynaklanan vergi borcundan bu dönemde kanuni
temsilci sıfatını taşıyan davacının sorumlu tutulmasında Yasa’ya aykırılık bulunmadığından vergi
mahkemesi kararının; kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrinin 1992 yılı
Ocak dönemiyle ilgili kısmının iptaline ilişkin hüküm fıkrasında yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının; dava konusu
ödeme emrinin 1992 yılı Ocak dönemiyle ilgili kısmının iptaline ilişkin hüküm fıkrasının
bozulmasına, 1992 yılı Mayıs-Kasım dönemiyle ilgili kısmının iptaline ilişkin hüküm fıkrasına
yönelik temyiz isteminin ise reddine oybirliği ile karar verildi.

Danıştay Dördüncü Daire
Tarih : 03.12.1998
Esas No : 1997/4444
Karar No : 1998/4757
GVK Md. 98
ÖDEME YOKSA MUHTASAR BEYANNAMENİN DE VERİLMEYECEĞİ HAKKINDA
Muhtasar beyanname ile bildirilmesi gereken herhangi bir ödemenin bulunmaması halinde,
beyanname verilmesi zorunlu olmadığından beyanname verilmediği gerekçesiyle re’sen takdire
gidilmesi de mümkün değildir.
İstemin Özeti: 1995 yılı muhtasar beyannamesini vermediği ileri sürülen adi ortaklık adına re’sen
takdir olunan matrah üzerinden gelir (stopaj) vergisi kalınmış, fon hesaplanmış, ağır kusur ve
usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; beyanname verilmediğinden dönem
matrahının tespiti için re’sen takdire gidilmesinin yerinde olduğu, ancak nakden veya hesaben
yapılmış bir kira ödemesi olup olmadığı hususunda bir
tespit yapılmadan sadece genel ifadeler kullanılarak matrah takdir edilemeyeceği gerekcesiyle vergi
ve cezanın kaldırılmasına, karar vermiştir. Davalı İdare , yapılan tarhiyatın yerinde olduğunu ileri
sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ve 98. Maddelerinde, gerçek gelirlerini beyan
etmeye zsorunlu ticaret ve serbest meslek erbabının 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması
karşılığı yaptıkları nakden veya hesaben ödemelerinden istihkak sahiplerinin gelir vergilerine
mahsuben tevkifat yapacakları ve bu tevkifatın ertesi ayın 20. Günü akşamına kadar ilgili vergi
dairesine bildirilmesinin mecbur olduğu belirtilmiştir.
Davacı adi ortaklık adına, kira ödemesi nedeniyle muhtasar beyanname verilmediğinden bahisle
re’sen tarhiyat yapılmış ise de, adi ortaklığın işyeri olarak kullandığı yerin 1991 yılından itibaren bir
başka firma tarafından kullanıldığının anlaşıldığı, muhtasar beyanname ile bildirilecek bir ödeme
yapıldığı konusunda idarece herhangi bir tespit
bulunmadığı dolayısıyla kurumun beyanname verme zorunluluğunun söz konusu
olamayacağı gibi Vergi Usul Kanunu’nun 30/1. Madde hükmü uyarınca re’sen
takdire gidilmesi de mümkün değildir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay Onbirinci Daire
Esas N0 : 1999/4181
Karar N0: 2000/3235
Tarih : 13.09.2000
İlgili Madde: KDV 34
KONU: VERGİLENDİRME DÖNEMİ GEÇTİĞİ HALDE ALIŞ BELGESİNİN YASAL
DEFTERLERE KAYDEDİLMEMESİNDE KDV
VERGİLENDİRME DÖNEMİ GEÇTİĞİ HALDE ALIŞ BELGELERİNİ YASAL
DEFTERLERE KAYDEDİLMEDİĞİNİN TESPİTİ HALİNDE, KDV İNDİRİMLERİNİN
TAMAMI KABUL EDİLMEZ.
İstemin Özeti: Ecza deposu işletmeciliği ile uğraşan yükümlü şirketin 1996 yılına ilişkin alış
belgelerini yasal defterlerine kaydetmediğinin tespiti üzerine ilgili dönem katma değer vergisi
indirimleri kabul edilmeyerek adına 1996 yılı Ocak-Aralık dönemleri için ağır kusur cezalı katma
değer vergisi salınmıştır. Vergi Mahkemesi Kararıyla; olayda, yükümlü şirketin muhasebe ile ilgili
işlemlerini bilgisayar ile takip ettiği, beyannamelerini de bilgisayarda kayıtlı bilgilere göre vergiği,
beyannamelerdeki tüm bilgilerin bu kayıtlarla uyumlu olduğu, aksi yolunda inceleme elemanınca
bir tespitte bulunulmadığı, indirim konusu belgelerle ilgili olarak karşıt inceleme olanağı varken bu
yolda bir incelemenin de yapılmadığı salt indirim konusu belgelerin yasal defterlere kaydedilmemiş
olması nedeni ile yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle ağır kusur cezalı katma değer
vergisi terkin edilmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 1996 yılına ilişkin işlemlerini
15.04.1997 tarihi itibariyle yasal defterlerine kaydetmediği tespit edilen yükümlü şirketin katma
değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek yapılan cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek
vergi mahkamesi kararının bozulması istenilmektedir.
Karar: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 171. maddesinde, mükelleflerin vergi uygulaması
bakımından maddede öngörülen maksatları sağlayacak şekilde defter tutacakları açıklanmış, 182.
maddesinde ise bilanço esasında tutulacak defterler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri
ve günlük kasa defteri olarak sayılmış ve izleyen maddelerde de bu defterlerin tanımları yapılmış,
nitelikleri belirtilmiştir.
Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinde, mükelleflerin yaptıkları
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden kendilerine yapılan teslim ve
hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer
vergisinin indirebilecekleri, indirim hakkınında vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı
aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde
kullanılabileceği belirtilmiş, 34. maddesinin 1. fıkrasında ise, yurt içinde sağlanan veya ithal olunan
mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ile gümrük
makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek koşuluyla
indirilebileceği huküm altına alınmış, aynı yasanın 54. maddesinin 1. fıkrasında da, katma değer
vergisi mükelleflerinin, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve
kontrolüne olanak verecek şekilde düzenleyecekleri belirtildikten sonra, bu kayıtlarda bulunması
gereken hususlar açıklanmış bulunmaktadır.
Bu maddeler birlikte değerlendirildiğinde indirim hakkının kullanılmasının katma değer vergisinin
fatura ve belgeler üzerinde gösterilmesi yani belge düzenine uyulması ve bu belgelerin tutulması
zorunlu yasal defterlere ilgili yıl içinde kaydedilmiş olması koşuluna bağlandığı görülmektedir.

Muhasebe kayıtlarını bilgisayarla tutun yükümlülerin bilgisayar hafızasındaki veya disketindeki
bilgi ve işlemleri tarih sırasına göre yasal defterlere kaydetmeleri gerekir. Aksi halde düzenli bir
muhasebe sistemindeki otokontrolü sağlayan defterler arasındaki tutarlılıktan ve kayıt nizamına
uygun hareket edildiğinden söz edilemez.
Olayda, ecza deposu işleten yükümlü şirketin 1996 yılına ilişkin işlemlerini yasal defterlerini
işlemediği, muhasebe kayıtlarını bilgisayarla takip ettiği hususunun 15.04.1997 tarihli tutanakla
tespit edilmesi üzerine beyannamelerde gösterilen katma değer vergisi indirimleri reddedilmek
suretiyle düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak ağır kusur cezalı katma değer vergisi salındığı
anlaşılmıştır.
Bu durumda, muhasebesini bilgisayarla tutan, ancak ilgili yıl işlemlerini (mal alış belgelerini) aynı
yıl içinde yasal defterlerine kaydetmediği sabit olan yükümlü şirketin yukarıda anılan yasal
hükümleri uyarınca indirim hakkını kullanamayacağı açık bulunduğundan mahkemece tarhiyatın
terkini yolunda verilen kararda yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına oy
çokluğu ile karar verildi.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler
karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Danıştay Dördüncü Dairesi
Esas No : 2001/656
Karar No: 2001/1511
Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı
Davacı : ..... Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf : ............i 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 ....Gıda San.İç. ve Dış Tic.Ltd.Şti.nin, 1995 takvim yılında ..... 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, .... 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 ...... 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 her birine belli bir miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmüş olup,
dava konusu özel usulsüzlük cezası, davacının, aslında ..... 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, ...... 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, ...... 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 ...... 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. ........ 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, ...... 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 ....... 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. ......
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 ...... 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 ...... 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.

İTHAL EDİLEN MALIN MALİYETİNİN SAPTANMASI
VERİLEN DÖVİZLİ SİPARİŞ AVANSLARINDA
KUR DEĞERLEMESİ YAPILMALIMIDIR ?

Dursun Ali Turanlı
Yeminli Mali Müşavir
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İTHALAT

İthalat, ülkemize dış ülkelerden mal ve hizmet getirilmesidir. Bu yönüyle de dövizin dışarıya gitmesi
anlamına gelmektedir. İthalat bedellerinin ödenmesinde uluslar arası kurallar ile bankacılık
teamüllerine alıcılar ve satıcılar arasındaki sözleşmelere göre banka ve özel finans kurumlarının kendi
kaynaklarından ya da döviz tevdiat hesaplarından , mal veya hizmet ihracı bedellerinden
mahsup(takas) edilmek koşuluyla Türk parası yada döviz olarak ödeme yapılır.
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İTHALATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ
İthalatta ödeme şekillerini 6 gruba ayırarak inceleyebiliriz:
1- Akreditifli ödeme
2- Vesaik mukabili ödeme
3- Mal mukabili ödeme
4- Kabul kredili ödeme
5- Peşin ödeme
6- İthal bedellerinin mal ve hizmet ihracı bedelleriyle mahsuben ödenmesi ve özel takası

2.1 Akreditifli Ödeme
: Bankalar ithalatçılardan akreditif talimatını aldıktan sonra 5 iş günü
içinde bu talimat ile uluslar arası kurallar, bankacılık teamüllerine uygun şekilde akreditif açarlar.
Banka kendi şubesine veya başka bir bankaya açılan koşulları ve miktarı belli olan bir hesaptır.
İhracatçı mal bedelinin tahsil edeceğini bilir. İthalatçı da sevkıyat yapılmadan önce ödeme
yapılmayacağını bilir. Akreditifli ödeme şekli ile mal ve hizmet bedelinin ödeneceği garanti altına
alınır. Akreditifli ödeme şekli vadeli olarak da uygulanabilmektedir. Gayri Kabili Rücu Akreditif,
Kabili Rücu Akreditif , Teyitli Akreditif, Teyitsiz Akreditif olarak bölümlere ayrılır.
2.2 Vesaik mukabili ödeme : Bu ödeme şekli malı temsil eden vesaikin ihracatçı firmanın bankası
tarafından mal bedelinin tahsili karşılığında ithalatçıya teslimini gerektiren ödeme şeklidir.
İthalatçılar transferden sonra 180 gün içinde transferi yapan bankaya gümrükçe tasdikli
GB(Gümrük Beyannamesi) ve faturayı ibraz ederek hesabı kapattırmak zorundadırlar. Bu ödeme
şekli uygulamada en çok görülen ödeme şeklidir.
2.3 Mal mukabili ödeme
: Mal mukabili ödeme şeklinde ithalatçı tarafından mallar gümrükten
çekilmekte ve ödemesi daha sonra yapılmaktadır. Kredili alış veriş gibi firmaların birbirine
güvenine dayanan bir ödeme şeklidir. Mal mukabili ödemede , ödeme malın gümrükten
çekilmesinden,malın satılmasından daha sonra yapılmaktadır. Bu durum ithalatçı için iyi
görünmesine rağmen şubat krizinde bu nedenle bir çok firma zor durumda kalarak , aktiflerinin
bir bölümünü kaybetmek zorunda kalmıştır. Döviz kuru riski bu şekilde ithalat yapan işletmeleri
olumsuz etkilemiştir.
2.4 Kabul kredili ödeme
: Kabul kredisi yoluyla ödenecek ithalatta mal bedelleri malın
ithalinden belli bir süre sonra ödenir. Kabul kredili ithalat satılan mallar için satıcının
düzenleyeceği vadeli poliçelerin bankacılık teamüllerine, alıcı satıcı arasındaki akitlere göre ,
ithalatçı ,banka veya muhabiri tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.
2.5 Peşin ödeme
peşin ödenmesidir.

: İthal edilecek malların bedellerinin tamamının yada bir kısmının
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İthalatçılar ödemeyi müteakip 180 gün içinde Gümrük beyannamesi veya faturaya istinaden hesap
kapatma talebinde bulunulur. Bankalarca Gümrük Beyannamesi ve fatura ile DSB(Döviz satım
belgesi) veya TPTB (Türk Parası Transfer Belgesi) arasında uygunluğun sağlanması yönünden
gerekli inceleme yapıldıktan sonra ithalat hesabı kapatılır.
2.6 İthal bedellerinin mal ve hizmet ihracı bedelleriyle mahsuben ödenmesi ve özel takası: İthalat
bedellerinin kısmen veya tamamen mal veya hizmet ihracı bedeli dövizlerle mahsuben ödenmesi
mümkündür. Mal veya hizmet ihraç ve ithalinde karşılıklı tarafların aynı gerçek veya tüzel kişiler
olması halinde, bunların bedelleri herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya
tamamen birbiriyle takas edilebilir.
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İTHAL MAL MALİYETİNİN SAPTANMASI:

3.1. İthal Edilen Malın Maliyetinin Saptanması
Vergi Usul Kanununun 269-275 maddelerinde gayrimenkullerin ve gayrimenkul gibi
değerlendirilenlerin yine demirbaş eşyaların, emtianın, imal edilen emtianın nasıl değerlendirileceğine
yer verilmiştir.
Vergi Usul Kanununun 274. Maddesinde de satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle
değerlenir denilmektedir.
Yine Vergi Usul Kanununun 262. Maddesinde maliyet bedeli aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.(1)
“Maliyet bedeli iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması münasebetiyle yapılan
ödemelerle bunların mutefferi bilimum giderlerin toplamını ifade eder denilmektedir. Burada mal
bedeline satın alma gideri olarak yapılan giderlerin de gireceği anlatılmaktadır. Vergi Usul Kanununun
238 nolu genel tebliğinde emtianın satın alınıp, işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur
farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur denilmektedir. (2)Yine stokta kalan emtia ile ilgili
olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması ve
maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Vergi usul kanunu ile ilgili tebliğlerinde kur
farklarının malın satın alınıp işletme stoklarına girinceye kadar oluşan kur farklarının maliyete, malın
stoklara intikal ettikten sonra doğacak kur farklarının ise gider yazılması veya maliyete intikal
ettirilmesi yönünden mükellefe bir tercih hakkı tanınmaktadır.
3.2. Verilen Dövizli Sipariş Avanslarında Kur Değerlemesi
Yurt dışına verilen döviz cinsinden sipariş avanslarının ve transferi yapılmamış döviz borçlarının
dönem sonlarında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda iki görüş ileri sürülmektedir.
Birinci görüşe göre dönem sonlarında eğer ithalat tamamlanmamış mal gelmemiş ise bu verilen
avansın bir alacak olduğunu ileri süren görüşe göre döviz alış kuru üzerinden değerlemeye tabi
tutulması gerekecektir. (3)1
İkinci görüşe göre yurt dışına verilen dövizli sipariş avansının normal bir alacak olmadığını
istenildiğinde alınamayacağı ileri sürülerek, dövizli yurt dışı sipariş avanslarının değerlemeye tabi
tutulmasına gerek olmadığını iddia etmektedirler.
Maliye Bakanlığına intikal eden olaylarda Konuyla ilgili
aşağıdaki gibidir:

Bakanlığın vermiş olduğu iki özelge

(1)
(2)

213 SayılıVergi Usul Kanunu
2.3.1995 tarih.,22218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
(3) Mali Çözüm Dergisi 55. Sayısında Yeminli Mali Müşavir Ahmet Demir “Yurtduşndan Akreditif Yoluyla İthal Edilen Malların
Değerlemesi ve Kur Farkları” isimli makalesinde “Verilen dövizli sipariş avansları 130 nolu VUK GT’ye göre döviz alış kuruyla
değerlenir, dönem sonunda envanter çalışmaları sırasında transferi yapılmamış ithalat borçları dönem sonu döviz kurlarıyla değerlemeye
tabi tutulur.”
(4) Maliye Bakanlığının 17.09.1998 tarih ve B.07.0 GEL 0.29/2949-280-270/32756
(5) Maliye Bakanlığının 05.06.2001 tarih ve B.07.0.GEL.029/2949-280-282-282/30521 sayılı özelgeleri, İstanbul Yeminli Mali
Müşavirler Odası yayın organı “ Mali Mevzuat Platformu 15 Temmuz 2001 “ tarihli sayısında Özelgelerin tam metni yer almaktadır.
(6) İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası yayın organı “ Mali Mevzuat Platformu 15 Ağustos 2001 s..22
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“Avans ödemeleri, alıcı için satıcı firmadan alacağı mal karşılığında bir alacak teşkil ettiğinden ....
San. ve Tic. A.Ş.’nin makine alımı için satıcı firmaya döviz cinsinden ödediği avans; hesap dönemi
sonlarında Vergi Usul Kanunu’nun 263’üncü maddesine göre borsa rayici ile yabancı paranın borsada
rayici yoksa, Maliye Bakanlığı’nda tespit edilen kur esas alınmak suretiyle değerlenecek ve ortaya
çıkan kur farkı dönem kazancıyla ilişkilendirilecektir.” (4)
“Şirketin döviz olarak almış olduğu avanslar şirket için bir borç niteliğinde olacağından, döviz olarak
alınan bu avansların dönem sonunda değerlemeye tabi tutulması ve değerleme sonucu oluşacak kur
farklarının da kâr-zarar hesabına yazılması mümkün bulunmaktadır.” (5)
Konu ile ilgili Danıştay’ın görüşü ise aşağıdaki gibidir.
Danıştay 3. Daire 25.2.1999 tarih,E,1997/2370 K.1999/692 sayılı kararı Danıştay ‘in görüşüne göre
yapılacak ithalatın bedeline mahsuben,yabancı satıcıya ödenen sipariş avansı dövizli alacaktır. Dönem
sonunda kur değerlemesine tabi tutulması ve kur farkının gelir yazılması gerekir.(6)
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TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE
İTHALATIN YEVMİYE KAYITLARI YAPILMASI

Almanya’daki bir firmadan demir ve çelik tel alımı için 04.06.2001 tarihinde 26075 DM peşin
ödemesi yapılmıştır.
30.06.2001 tarihinde sipariş edilen mal gelmiştir.
İthalatın ithalat maliyet tablosunda yerleştirmelerini aşağıdaki gibi yapabiliriz.
( Merkez Bankası Döviz alış kuru )
Yb. Para Tutarı
Malın Adı
Ref. No

: 26.075 DM
: Demir ve Çelik Tel. (30.06.2001)
:.
İTHALAT MALİYET TABLOSU

Mal Bedeli (26075 x 497.046)
Navlun
Sigorta

12.960.474.450
370.533.410
33.950.000

FOB – CF/CIF Tutar
.........................
İthal Harcı
Banka Giderleri

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

Banka Komisyonu
Muhabir banka gideri
Diğer banka giderleri

31.500.000
-

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Toplu Konut Fonu
Gümrük
Diğer
-TSE Harcı
-Gözetim Şirketi Faturası
-Ekspertiz Ücreti

151.834.000
400.350.000
12.000.000
...................
...................
...................

Gümrük Komisyoncusu Dekontu (pul, ordino, ardiye vb.)
Gümrük Komisyoncusu Fatura veya makbuzu

99.824.000
81.900.000
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Diğer giderler

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

TOPLAM MALİYET
14.142.365.860
İthalatla ilgili yevmiye kayıtları İthalat Maliyet tablosuna göre kırılımlar yaparak ithalatın
yevmiye kayıtlarını aşağıdaki gibi yapabiliriz.
Yevmiye Kayıtları:
1-

----------------------------------04.06.2001-----------------------------

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
159.01 Verilen Yurtdışı Sipariş Avansları
159.01.01 1.Nolu Sipariş Avansı
159.02 İthalat Maliyeti
159.02.011.Nolu İthalat Maliyeti
159.02.01.03 Banka Giderleri
102.BANKALAR
102.00 X BANKASI ŞB.
26.075 DM*497.046._TL. 1 Nolu Sipariş Avansı
2-

12.960.474.450._
12.960.474.450._
31.500.000._
12.991.974.450._

-------------------------------------30.06.2001-----------------------------

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
159.02 İthalat Maliyeti
14.110.865.860._
159.02.011 Nolu İthalat Maliyeti
159.02.01.01Mal Bedeli
12.960.474.450._
159.02.01.02Navlun ve Sigorta Bedeli
404.483.410._
159.02.01.04Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
151.834.000._
159.02.01.05Gümrük Vergileri
400.350.000._
159.02.01.06Gümrük Komisyon Giderleri
81.900.000._
159.02.01.07Diğer Giderler
111.824.000._
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
159.01Verilen Yurtdışı Sipariş Avansları
159.01.011.Nolu Sipariş Avansı
100 KASA
100.00 TL Kasası

12.960.474.450._
12.960.474.450._
1.150.391.410._
1.150.391.410._

1 Nolu İthalat Maliyeti. 30.06.2001 Tarihli GB. gereği
3-

---------------------------------------30.06.2001-----------------------------

153 TİCARİ MALLAR
14.142.365.860._
153.00 Ticari Mallar
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
159.02İthalat Maliyeti
159.02.011 Nolu İthalat Maliyeti
1 Nolu İthalat Maliyeti İlgili Hs.

14.142.365.860._
14.142.365.860._

--------------------------------------------/--------------------------------------
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SONUÇ
Yazımızda açıklamaya çalıştığımız konular dikkate alındığında , Dış Ticaretle uğraşan
işletmelerin ne kadar zor durumda oldukları görülmektedir. İthalatçı firmalar ödemelerini
yukarıdaki sayılan ödemelerden hangisi ile yaparsa yapsın döviz kuru riskinden olumsuz
etkilenirler. İşletmeler iyi politikalar izlemelidirler.
İşletmeler kur farklarından dolayı olumsuz etkilenmektedir. Dış Ticaretle uğraşan firmaların bir
bölümü kur farkı riskini kendi lehlerine çevirebilirler. Kur farkı risklerinden olumluda
etkilenebilirler.
Güçlü ekonomiye geçiş programının uygulandığı ve yabancı sermaye yatırımlarının beklendiği
şu günlerde işletmelerin içinde bulundukları riskli ortamda, göz önünde bulundurularak
karşılaştıkları döviz kur farkı risklerinden arındırmak amacı ile dövizle yurt dışına verilen sipariş
avansları ve alınan mal ve hizmetlerde malın ve hizmetin satılmasına kadar aleyhte ve lehteki kur
farklarının bir fon hesabında tutulması, mal ve hizmet satışıyla birlikte kar ve zararla
ilişkilendirilmesi , sabit sermaye yatırımlarında ise işletmenin faaliyete geçişiyle birlikte kur
farklarının kar ve zararla ilişkilendirilmesi yolunda bir yasal düzenleme yapılmasında yarar
vardır.
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BİLANÇO DİP NOTLARI
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:.........2.000.000.000.-TL............................…….......
2. Yönetim kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı
: ......................................................................………………........TL
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
: ...................................................................………………...........TL
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
: .....................................................................……………….........TL
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
: ...................................................................................…………...TL
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : ...........................................................................……….……TL
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
: .................................................................................………….....TL
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :
Döviz Cinsi
Miktarı
TL. Kuru
Toplam Tutar TL
........................................
................................
........................... ..................................
........................................
................................
........................... ..................................
........................................
................................
........................... ..................................
8.Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi
Miktarı
.........................................
.................................
.........................................
.................................
.........................................
.................................

TL. Kuru
...........................
...........................
...........................

Toplam Tutar TL
................................
..................................
..................................

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi
Miktarı
.........................................
.................................
.........................................
.................................
.........................................
.................................

TL. Kuru
...........................
...........................
...........................

Toplam Tutar TL.
....................................
....................................
....................................

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
:................................... TL
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
: .................................. TL
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
: .................................. TL
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :
Türü
Tertibi
Adedi
Küpürleri
Toplam Tutarı TL.
................................
..............
.......................
.............................
....................................
................................
..............
.......................
.............................
....................................
................................
...............
.......................
.............................
....................................
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı .........................................

: ................................. TL.

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :
Adı
Pay Oranı
Erdem Kaya …......................................................
.... % 40.........
Tolga Kökten ...…...............................................……
.....% 20.........
SWG Logistics Inc............................................................ .... % 40.........

Pay Tutarı TL.
.....35.000.000.000.-TL.......
.....17.500.000.000.-TL.......
.....35.000.000.000.-TL.......

16.Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :
Adı
Pay Oranı
Top.
Sermayesi TL.
Son Dönem Karı TL.
................................................
...................
.................................
......................................
................................................
...................
.................................
......................................
.................................................
...................
.................................
......................................
17. Stok değerleme yöntemi
a) Cari dönemde uygulanan yöntem :................................................………………………...........................................................ortalama
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem :..........................................................................………………………...........................................
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya
azalış (-) tutarı ....................................................................................................................................………………………....................
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri (000)
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti .......................................…………………….............................TL.
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti .................................................……………………............... TL.
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları ...................................................................................……………............ TL.
- Varlık maliyetlerinde (+) ......................................………………………………………………………………….................................... TL.
- Birikmiş amortismanlarda (-) .....................................................………………………………………………………………….............. TL.
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları
Ticari Alacak
Ticari Borç
1- Ana Kuruluş ............................................. .................................................
2- Bağlı Ortaklık ............................................. .................................................
3- İştirakler
............................................. .................................................
20. Cari Dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :..................................................................................…………………............. Kişi
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : ....................................................……………...
................................................................................................................................................................................................…….……….

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,
(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
………..................................................................................................................................................................................................
...........…………....................................................................................................................................................................................
23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve
bunların parasal etkileri …………………..............................................................................................................................................
.................................................…………..............................................................................................................................................
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ........…………........................................................................................ TL.
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından
çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar. .......……………………........................................................
....................................................................................................................................…………...........................................................
..................................................................................................................…...........................………........................................... TL.
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan artırım nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
.............................................................................................................................................................…………..................................
...................................................................................................................................................................………...............................
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma, intifa senedi dahil) kredi ve
menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları:.................................................
.............................................................................................................................................................................…………..................
..........................................................................................................................................................................................………….....
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : ………….
………..................................................................................................................….............................................................................
..........………….....................................................................................................................................................................................
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması
gerekli olan diğer hususlar, ..........................................................................................................................................……………….
..............................................................................................................................................................................................…………
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih :
GELİR TABLOSU DİP NOTLARI
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
:.........................………………………………...…………………..-TL.
a) Amortisman giderleri .........................................................................................................………….....…………………………… .-TL.
aa) Normal amortisman giderleri............................................................................................………….………………………..…….TL.
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri ....................................................................………………………………..TL.
b) İtfa ve tükenme payları ...................................................................................................................……..……………….................TL.
2. Dönemin karşılık giderleri ........................................................................................................................………………………….......TL.
3. Dönemin tüm finansman giderleri ..................................................................................................………………………………...........TL.
a) Üretim maliyetine verilenler ...................................................................................................................……………………………..TL.
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ...........................................................................................……………………………….........TL.
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar
içindeki payları % 20‘yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)TL....................................................................................……………………………..
.........................................................................................................................................................................................................………
.........................................................................................................................................................................................................………
5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese , bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar, (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca
gösterilecektir.) TL......................................................................................................................................................………………………
.........................................................................................................................................................................................................………
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri,(Toplam tutar
içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) TL.......................................................................................................………………..
...............................................................................................................................................................................................……………...
7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde
sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL:..................................................................................................……………………
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış
(+) veya azalış (-) TL.Normal.......................................................................................................................................……………………
9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli
ortalama maliyet v.s. gibi.)...................................................................................................................................................…………………
10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri.............................................................................…………
...................................................................................................................................................................................................……….......
11. Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı
ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları TL
…………………………………………..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................………
12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderleri ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı
not.....................................................................................................................................................................................................………..
.......................................................................................................................................................................................................…………
13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları.....................................……...
.........................................................................................................................................................................................................………..
.......................................................................................................................................................................................................………....

VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANILACAK İŞLEMLER ve
VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR
Ercan AKBAY
Baş Hesap Uzmanı
I- VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANILACAK İŞLEMLER:
Vergi Usul Kanununun 8. maddesinin son fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde
bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verileceği hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 4358 sayılı “Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve
Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle
Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar
Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”
4/4/1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
Kanunda yer alan düzenleme ile;
-

Noterlik işlemlerinde,
İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak takip işlemlerinde,
Tapu işlemlerinde,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak tescil işlemlerinde,
Çek kullanımında,
Banka ve benzeri finans kurumlarınca yapılacak işlemlerde,
Posta çeki hesabının açtırılmasında,
Pasaport alımında,
Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer işlemlerde,

vergi kimlik numarası kullanılması öngörülmüş, ayrıca belge ve işlem türleri itibariyle
uygulamanın başlangıç tarihlerini belirlemeye ve bu Kanun uygulaması ile ilgili usul ve
esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı bu yetkisini ilk
olarak 262 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile kullanarak;
-

Mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile genel müdürleri için 01.03.1998,
Motorlu taşıt alan ve satan gerçek ve tüzel kişiler için 01.03.1998,
Gayrimenkul alan ve satanlar, lehine ipotek tesis edilenler ile bina inşa ettiren gerçek ve
tüzel kişiler için 01.05.1998,

tarihinden itibaren vergi kimlik numarası almak ve bu işlemlerinin tamamlanmasından önce
ilgili makama ibraz etmek zorunluluğu getirmiştir. Daha sonra 19.06.2001 tarih ve mükerrer
24337 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel
Tebliği ile 01.09.2001 tarihinden geçerli olmak üzere;
-

Bankacılık ve mali hizmet işlemleri,
Her nevi tahvil, bono ve borçlanma senedi işlemleri,
Kredi kartı okuma makinesi işlemleri,
Havale işlemleri (2001 yılı için 5 milyar lira veya muadili yabancı parayı aşan işlemlerde),
Çek ve senet (bono) işlemleri,
Sermaye piyasası kurumu kapsamındaki kurumlarca yapılacak işlemler,
Ödünç para verme işlemleri,
Özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler,
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Yetkili müesseselerce yapılan işlemler (-Bankalar, özel finans kurumları ve posta
merkezlerince yapılanlar dahil- 3.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve
satış işlemlerinde),
- Posta merkezi işlemleri,
- Finansal kiralama işlemleri ve
- Sigortacılık işlemleri
yapan veya bunlara muhatap veya taraf olan her türlü gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin
kimlik, adres ve diğer bilgilerinin yanı sıra, vergi kimlik numarasını tespit etme ve bu
numaraları ilgili belge ve hesap ve kayıtlarında kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
-

Sözü edilen “müşteri” ifadesi; hesap sahibi, sözleşme imzalayan ve işlem yapan müşteri ile
daha sonra bu hesap, sözleşme ve işlemlerin lehdarı, murisi gibi işleme taraf olan kişilerle; bu
işlemlerin küçükler ve kısıtlılar adına yapılması halinde küçükler ve kısıtlılar ile birlikte veli,
vasi ve kayyımları; vekaletname ile işlem yapılması durumunda vekalet veren kişi ve vekili;
işlemin birden fazla kişi adına yapılması halinde işleme muhatap veya taraf olan her bir kişiyi
kapsamakta olup bu kişilerin vergi kimlik numarasının tespit edilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla; kredi işlemlerinde kredi borçlusunun vergi kimlik numarası tespit edilmesi
zorunlu olup, kefil, garantör gibi kişilerin vergi kimlik numaralarının tespit edilmesi zorunlu
olmayıp uygulamacıların ihtiyarına bırakılmıştır.
“Belge, hesap ve kayıtlarda kullanma” ifadesi de;
1- Müşteri hesabına bağlı olarak yapılan işlemlerde; hesap açılması, sözleşme
düzenlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması halinde sözleşmeler ve hesap
kartonlarında,
2- Müşteri hesabına bağlı olmadan yapılan işlemlerde; işlemin yapılmasına imkan
sağlayan belgeler üzerinde,
vergi kimlik numarasının yazılmasını anlatmaktadır.
Bu kapsamda; teminat mektupları, swift ödeme emirleri gibi belgelerde vergi kimlik
numarasının yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

II- VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR
Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler Maliye Bakanlığınca belirlenen
ve yukarıda yer alan işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan
gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge,
hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar.
Kendilerine vergi kimlik numarası verilmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler de, vergi kimlik
numaralarını tespit, kayıt ve belgelerinde gösterme mecburiyeti kapsamındaki kişi, kurum ve
kuruluşlarla yaptıkları veya muhatabı oldukları işlemler sırasında, vergi kimlik numaralarını
doğru olarak bildirmek veya gerektiğinde bu numaraları tevsik için kendilerine verilmiş olan
belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu belge, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik kartı
olabileceği gibi tahakkuk fişi, tahsil alındısı, vergi dairesi makbuzu, vergi levhası veya vergi
dairesinden alınmış bir yazı olabilir.
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Vergi kimlik numarası tespiti ile sorumlu olan kurum ve kuruluşlar, kendilerine ibraz edilen
vergi kimlik numaralarının doğruluğunu, kendilerine transfer edilen sicil kütüğünden veya
internet ortamında “www.gelirler.gov.tr” adresinden kontrol edebileceklerdir.
Diğer taraftan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20/4. maddesinde de “Bankaların, kimliklerini
ve vergi kimlik numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, kredi ve her ne ad
altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile
diğer bankacılık ve mali hizmetleri vermeleri yasaklanmıştır.
Müşterilerden bir kez tespit edilerek kurum kayıtlarına alınan vergi kimlik numaraları
müteakip her türlü işlemlerinde de kullanılacaktır. Bir başka ifadeyle, müşterilerin vergi
kimlik numaralarını bir kez ibraz etmeleri yeterlidir. İşlemlerin internet, intranet ve benzeri
elektronik araçlarla yapılması durumunda da vergi kimlik numarası aranılacaktır.
Yurt dışında yerleşik kişilere ve bulundukları ülkede çalışma veya oturma izni alarak altı
aydan daha fazla bir süredir yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına verilecek hizmetler için
vergi kimlik numarası aranmayacaktır. Ancak, dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel
kişilerden Türkiye’de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduranlar, yapacakları bankacılık ve
diğer mali işlemlerinde, kendilerinin veya daimi temsilcilerinin adına alınmış vergi kimlik
numaralarını kullanacaklardır.
Apartman yöneticilikleri vergi kimlik numarası kapsamına girmekle beraber, geçiş dönemi
için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, bunlara verilecek hizmetlerde vergi kimlik
numarası aranmayacaktır.
Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı
olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı
memleketlerde oturan Türk vatandaşları ile yurtdışında yerleşik bulunan Türk
vatandaşlarından kesin dönüş yaparak Türkiye’de yerleşen ve bir takvim yılı içinde devamlı
olarak altı aydan fazla süreyle Türkiye’de ikamet edenlerden ise vergi kimlik numarası
aranılacaktır.
Elektrik, su doğal gaz, telefon, kablolu televizyon faturası, çevre temizlik vergisi, öğrenci
sınav harcı ve öğrenci kredisi ödemeleri ve benzeri ödemeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur,
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Yardımlaşma Sandıkları tarafından emeklilere yapılan emeklilik
maaşı ödemeleri ile işçi ve memurların ücret ve maaş ödemeleri için açılan hesapların sadece
belirtilen emeklilik maaşı ile maaş ve ücret ödemelerinden ibaret olması halinde vergi kimlik
numarası aranılmayacaktır.
Havale işlemleri için tespit edilen tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Yeniden değerleme sonucu tespit edilen tutarın hesabında bir milyon liranın
altındaki tutar dikkate alınmaz.
Vergi kimlik numarasını tespit edecek ve kullanacak gerçek ve tüzel kişiler istenecek bilgileri
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. 149 ve mükerrer 257 nci maddesi gereğince Maliye
Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü’ne göndereceklerdir. Kişi ve kuruluş bazında veya işlem türüne göre istenecek
bilgilere ilişkin format Maliye Bakanlığınca duyurulacaktır. Bu zorunluluğa uymayanlar,
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yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre
yerine getirmeyenler ile vergi kimlik numaralarını gizleyen veya bilerek bu konuda gerçeğe
aykırı beyanda bulunan veya sahte ya da yanıltıcı belgeler ibraz edenler hakkında 4358 sayılı
Kanunun 5 inci maddesi (üç aydan on aya kadar hapis cezası) ile 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 353 üncü maddesinin 7 ve 9 numaralı bentleri (42.500.000,-TL ve 170.000.000,TL özel usulsüzlük cezası) uyarınca işlem yapılacaktır.

ETKİN BİR VERGİ DENETİMİNDE TEMEL FİNANSAL TABLOLARIN
ANALİZİNİN ÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU
Niğde Üniversitesi Aksaray İ.İ.B.F.
GİRİŞ
Günümüzde devletler serbest piyasa ekonomisinin temel unsurlarından olan
özelleştirmeler yoluyla ekonomik anlamda küçülmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu durum
devletin üstlendiği hizmetlerin azaldığının bir göstergesi değildir. Tam tersine günümüzde
devletin topluma vermesi gereken hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliğinde ve dolayısıyla da
maliyetlerinde büyük artışlar görülmektedir.
Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmek, gelir ve kaynak dağılımındaki
dengesizlikleri gidermek için elindeki en önemli araç vergileme hakkıdır.
Vergi, devlet tarafından başta kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla mali
güçlerine göre gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız olarak ve devletin egemenlik gücüne
dayanarak yasayla alınan mali, iktisadi ve sosyal fonksiyonları olan devletin en önemli temel
gelir kaynağıdır.
Uzun yıllardan beri Türkiye de kamu gelirlerinin kamu giderlerini karşılayamaması
sonucu sürekli bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Bütçe açıklarının artan oranda ve
yüksek maliyetli borçlanmalarla karşılaması yoluna gidilmesi bir yandan reel ekonominin
finansman imkânlarını sınırlayarak olumsuz yönde etkilenmesine neden olurken; bir yandan
da bazı çevreler için vergisiz, üretimsiz ve zahmetsiz faiz gelirleri elde etmelerine katkı
sağlamıştır.
Bu gün gelinen noktada Türkiye iç ve dış borç açmazına girmiştir. Kaynak yetersizliği
nedeniyle başvurulan yüksek maliyetli borçlanmaya Türkiye’nin artık devam edebilme imkânı
da kalmamıştır.
Türkiye’nin kaynak yetersizliğinin ortaya çıkmasında kayıtdışı ekonominin başka bir
deyişle vergi kayıp kaçağının çok büyük bir payının olduğu konusunda büyük bir görüş birliği
vardır.
Türkiye’de içinde bulunulan bu ekonomik yapıda kimi mükellefler için vergi alma
imkânı kalmamıştır. Ancak gelir elde edenlerin önemli bir kısmı ise ya vergi mükellefi

değildir ya da vergi mükellefi olduğu halde vergi kayıp ve kaçakçılığı nedeniyle vergisini
gereği kadar ödememektedir.
Ülkemizde kayıtdışı ekonominin ortaya çıkmasında hukuki, siyasi, sosyal ve
ekonomik pek çok unsurun payı vardır. Dolayısıyla kayıtdışı ekonomiyle etkin mücadele edip
kalıcı başarılar sağlanabilmesi için kayıtdışı ekonominin nedenlerinin çok iyi analiz edilip ona
göre önlemler alınması ve etkin bir vergi denetiminin yapılması büyük önem taşımaktadır.
Etkin bir vergi denetiminde muhasebe sisteminin ve dolayısıyla finansal tabloların
vazgeçilmez bir önemi vardır. Finansal tablolar bir denetim aracıdır. Bu araçlardan etkin bir
şekilde yararlanılabilmesi için bu tablolardan vergi denetiminde nasıl yararlanılabileceğinin
çok iyi bilinmesi gerekir.
Bu çalışmayla amaç işletmelerin finansal yapısı, faaliyetlerindeki etkinliği ve kârlılığın
ölçülmesinde büyük katkılar sağlayan Temel Finansal Tabloların etkin bir vergi denetimi
açısından önemini ortaya koymaktadır.
1.0. Etkin Bir Vergi Denetiminin Önemi
Ağırlıklı olarak beyan esasına dayanan bir vergi sisteminde kayıtdışı ekonominin kayıt
altına alınmasında önemli araçlardan birisi de etkin bir denetimin varlığıdır.
Vergi denetimi, dönem içinde beyanname verilmeden önce işlemlerin yapıldığı anda
olabileceği gibi, beyanname verildikten sonra geçmişe yönelik olarak da yapılabilir.
Denetimin sistem üzerinde yarattığı etki, önleyici ve caydırıcı etkidir. Ayrıca, denetimin
eğitim, vergi bilincinin yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin yerleştirilmesi gibi
başka amaçları da vardır.1
Etkin bir vergi denetimi, mükelleflerin yasalara uygun hareket etme eğitimlerini
artırarak vergi politikalarının başarısına büyük katkı sağlar.
Yapılan araştırmalar ülkemizdeki mükelleflerin ortalama yüzde 2'sinin denetimden
geçtiğini ortaya koymaktadır. Vergi İdaresinin üç bin denetim elemanına sahip olması etkin
bir vergi denetiminin yapılmasına imkân vermemektedir. Üstelik, Türkiye'de denetimine
genellikle vergi dairelerine kayıtlı mükelleflerden sektör ve iş kolları itibariyle en çok vergi
ödemiş, belirli büyüklüklere ulaşmış olanlar inceleme konusu yapılmaktadır.
Etkin bir vergi denetiminin gerçekleştirilebilmesi için denetim elemanlarının daha
nitelikli hale getirilmesi ve nicelik bakımından da artırılmasının yanı sıra denetim
1

Şinasi Aydemir"Kayıtdışı Ekonomi Üzerine (II) " Vergi Dünyası" Sayı 162,. Şubat 1995, s.42.
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elemanlarının sektör ve iş kolları itibariyle uzmanlaşmasına önem verilmesi gerekir. Bugünkü
fiili

duruma göre vergi

inceleme

elemanları, sektör ve iş

kolları bakımından

uzmanlaşmadıkları için birbiriyle benzerliği olmayan işlem ve faaliyetleri incelemede büyük
güçlükler yaşamakta ve etkili bir denetim yapamamaktadırlar.
Gelişen ekonomik şartlar da dikkate alındığında sektörel bazda bir vergi incelemesine
gidilmesi hem inceleme elemanlarının zaman kaybını önleyecek hem de sağlıklı bir vergi
incelemesine işlerlik kazandıracaktır.
Sektörel bazda etkin bir vergi incelemesinin yapılabilmesi için Tek Düzen Muhasebe
Sisteminde öngörülen Finansal Tablolardan özellikle Temel Finansal Tablolar’dan ne şekilde
yararlanılacağının bilinmesi gerekir. Bunun için muhasebecilik ve mali müşavirlik
hizmetlerinin vergi sisteminin rasyonel işlemesinde büyük bir önemi vardır. İyi yetişmiş,
yasaları ve uygulamaları bilen muhasebenin bilgi verme işlevini yerine getirmede önemli rol
oynayan muhasebeci ve mali müşavirlerin sayısının artırılması vergi kayıp ve kaçağının
önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Vergi incelemesinde finansal tablolarından çok iyi
yararlanılması Vergi İdaresine zaman ve iş gücü avantajı yaratacaktır.
1.1.Finansal Tabloların Tanımı ve Amacı
Finansal tablolar, bir kurumun varlık ve sermaye yapısı, işletme sonuçları, dönem
kârının oluşumu, kullanımı ve benzeri konulardaki bilgileri içeren muhasebe ilkelerine uygun
olarak düzenlenen tablolardır.2
Bir başka tanım, finansal tablolar, işletmede ortaya çıkan olayları belirli bir dönem
aralıklarıyla işletme sahiplerine, kredi verenlere ve diğer ilgililere iletilmesini sağlayan
araçtır.3
Muhasebenin en önemli işlevi, işletmeyle ilgili kişilere bilgi vermek suretiyle onları
aydınlatmaktır. Muhasebe bu işlevini yerine getirirken finansal tablolardan yararlanılır.
Finansal tablolar, Muhasebe Sistemi içinde kaydedilen ve raporlanan bilgilerin belirli
zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara sunulmasına araç olduğundan büyük önem
taşımaktadır.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca finansal tablolar temel ve ek
tablolardan oluşmuştur.4
Ahmet Hayri Durmuş,Mali Tablolar Tahlili İstanbul 1990, s.1.
Nalan Akdoğan, Nejat Tenker, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran
Analizi, Ankara 1991, s.2.
2
3
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Temel Finansal Tablolar:
-Bilanço
-Gelir Tablosu
Ek Finansal Tablolar:
-Satışların Maliyeti Tablosu
-Kâr Dağıtım Tablosu
-Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
-Fon Akım Tablosu
-Nakit Akım Tablosu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca finansal tabloların amacı üç
noktada toplanmıştır:5
-Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için kararlar almada yararlı bilgiler
sağlamak.
-Gelecekteki nakit akımlarının değerlendirilmesinde yararlı bilgiler sağlamak.
-Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında
bilgi sağlamak.
Temel Finansal Tabloların tanımları ve önlemleri üzerinde ayrı ayrı durulması etkin
bir vergi incelemesinde bu tabloların taşıdığı önemin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz.
1.2. Bilançonun Önemi ve Amacı
Bilançonun türlü tanımları yapılmaktadır. Bu tanımları ortak yönü bilançonun belli bir
tarihte, işletme varlıklarını tümünü iki yönden göstermektedir. Birinci yönü varlıkların
nerelerden ve kimlerden sağlandığına, ikinci yönü ise varlıkların nerelere yaratıldığına
ilişkindir.6
Bilanço, finansal tabloların temelini oluşturmaktadır. Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği'nde belirtildiği gibi, düzenlemenin kapsamına giren işletmelerin tümü
tarafından düzenlenmesi gereken tablolardan birisidir.

4

TÜRMOB, Muhasebesinin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı, TÜRMOB Yayınları
No:17, Ankara 1995, s.8.
BKZ;Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği.
Emre Burçkin, Temel ve Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi, Marmara Üniv.Muhasebe Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yayın No: 1994/4, İstanbul 1995, s.18.
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Bilanço bir kurumun belirli bir andaki varlık ve sermaye durumunu belirlemek için
düzenlenir. Burada sözü edilen an, bilançonun yapıldığı tarih, yani bilanço günüdür.
Bilançoda varlık ve haklar, belirli bir tutar türünden değerlerle karşılıklı olarak yer alır ve
denkleştirilir.7
İşletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren bilanço gereklerine uygun
bir biçimde düzenlendiği ve onu destekleyici nitelikte diğer önemli bilgiler de ek olarak
verildiği taktirde, işletmenin içinde bulunduğu finansal durumu açıkça gösteren bir tablo
olacaktır. Bilançonun işletmenin finansal durumunu yansıtan bir tablo olması özelliği, onu
diğer tablolardan ayırır. Çünkü diğer tablolar, finansal durumdaki değişmeyi yansıtırlar.
Bilanço işletmenin varlıklarını, borçlarını ve varlıklarla borçlar arasındaki farkı
gösterir. Bu farka işletmenin özkaynakları denilmektedir.8
Bilançonun esas amacı, işletmenin finansal durumunu zamanın bir kesiti itibariyle
göstermek olduğundan sık sık durum raporu olarak da anılmaktadır. Finansal durum raporu
işletmenin varlıklarını ve borçlarını ve aynı zamanda sahip ve sahiplerinin haklarını bir liste
şeklinde göstermektedir. Bilanço özellikle, işletmenin sahip veya sahipleri ile yöneticileri ve
alacaklıları için çok değerli bir rapor olarak tanınmıştır. İşletmedeki ortaklık paylarının
durumunu gösterdiği için işletmeye sermaye sağlamış olanlar veya sağlamayı düşünenler
bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bilanço aktif ve pasif kalemleri bir arada gösterdiği
için işletmenin ödeme gücü ve işletmeye yatırım yapanların haklarının güvenlik derecesi
hakkında yararlı bilgiler verir.9
Bilançonun düzenlendiği tarih itibariyle, işletmenin sermaye ve kâr-zarar durumu
belirlenmiş olur. Bilanço, işletme sahip ve yöneticilerine, kredi kurumlarına, inceleme
elemanlarına işletmenin finansal durumu hakkında bilgi verir ve işletme sermayesinin
nerelere ne miktarda yatırıldığını ve yabancı sermayenin sınırını gösterir.
Bilançonun incelenmesi ve analizi ile işletmenin dönem içindeki gidişatı hakkında
bilgi sağlanıp, işlerin daha düzgün ve verimli yürütülmesi imkânı elde edilebilir. İşletmenin
alacakları ile borçlarını karşılaştırıp, borçların vadelerinde ödenme imkanları araştırılabilir.
Eldeki paranın acil gereksinimlerin karşılanması bakımından yetip yetmeyeceği artırma
imkânları gözden geçirilebilir işletme sahibi ya da sahipleri, sona eren döneme ait bilançoyu

Ralp D. Kennedy, Stemant YMC Mulan, Finansal Durum Tabloları (Çev: Atilla
Gönenli), İktisat Fakültesi İşletme iktisadi Enstitüsü Yayınları, Sermet Matbaası, 1967,s.5.
8
Bkz; John Dearden and John Shank, Financial Accounting and Reperting, Harwart
Businnes School, Prantice- Hall, inc Englewood Cliffs, New. Jersey.1975, s.2.
7

9

A.Kadir Tosun, Genel Muhasebe ve Uygulamaları, Adana Temmuz 1978, s.24.
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önceki dönemlerin bilançolarıyla karşılaştırmak yoluyla hesaplardaki artış veya azalış
eğilimlerini ortaya çıkarabilir.
Alacak ve borç hesaplarının fazla kabarıp kabarmadığını, belli hesaplarda envanter
sonuçlarını, diğer mevcut hesaplarda da değişiklikleri inceleme imkanı olabilirler. Böylece
işletme faaliyetlerinin iyi yürüyüp yürümediği hakkında fikir elde edilip, gelecekteki
gelişmeler için planlar hazırlanabilir.10
1.3. Gelir Tablosunun Önemi
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirleri ile aynı dönemde
katlandığı tüm maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net karını ve
zararını gösteren bir tablodur.11
Diğer bir tanıma göre gelir tablosu, işletmenin brüt kârının, faaliyet kârının, net
kârının veya zararının, yönetim bilgisinin, becerisinin ve başarı derecesinin matematiksel bir
yorumudur.12
Gelir tablosu işletme içi ve dışı amaçlarla düzenlenir. İşletme içi amaçlarla düzenlenen
gelir tablosu işletmede yönetim aracı olarak planlama, kontrol ve karar vermede
kullanıldığından büyük bir önem taşımaktadır. Gelir tablosu yatırımcıya da birinci elden bilgi
verir.13
Nihai kâr ya da zarar yönetimin etkinliğini ölçer. Gelir tablosu dinamik bir tablodur.
Bilanço, işletmenin belirli bir andaki durumunu gösterirken, gelir tablosu işletmenin belli bir
dönemine ait durumunu gösterir.
Bilançoda ilgili dönemin faaliyet sonucunu gösteren net kâr ya da zarar tek kalem
olarak yer almaktadır. Etkili bir yöntem için ise net kârın veya zararın meydana gelmesinde
rol oynayan gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı olarak bilinmesi gerekir. Gelir tablosu o
dönemle ilgili gelir ve giderin kalemlerini ayrıntılı olarak göstererek yöneticilere yardımcı
olmaktadır.14 Gelir tablosu, işletmenin varlığını oluşturan toplam gelirler ve toplam

Suzan Yıldırım, Cemal Yıldırım, Temel Muhasebe, Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu Yayınları No:4, Ankara
1959, s 245-255.
11
Ahmet Kızıl , a.g.e., s.18.
12
Roya Folulke, Practıcal Financial Statement Analysis, Fourt Editon, MC Graw Hill Cimpany inc, Londan
1957, s. 516.
13
Bkz.; Harry G. Guthwann C.P.A, P.H.D., Fort Edition Prentice Hall-inc, Englowood Cliffs, N.J.Printed in The
United States of Amarica 1959, s.197.
14
Yüksel Koç, Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulamaları, 2. Baskı, Ankara, 1975. s.59.
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harcamalar arasındaki farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Bu tablo net gelirlerle birlikte ilgili
faktörlerin gözden geçirilmesini sağlar.15
İşletme sahip ya da sahiplerinin, işletmenin varlık yapısı üzerinde sermayeden ayrı
haklarında değişme yaratan ve gelir ve gider hesapları aracılığıyla haklarını arttıran ve azaltan
işlemler nitelikleri dolayısıyla bilançoda yer almazlar. Bu nedenle işletme gelirlerinde ortaya
çıkan değişimlerin yapıları ve dinamizmi hakkında gerekli bilgi ilk bakışta bilançodan elde
edilmektedir. Gelir tablosu ise işletmenin dönem sonucunu oluşturan işlemle ilişkin verileri
yönetimde karar alma amacına yönelik bir biçimde gruplandırarak verir. Bu görünümüyle
gelir tablosu, bir yandan dönem sonucunun hangi tür faaliyet ve işlemlerden meydana
geldiğini açıkça göstermekte, diğer yandan da bu tür faaliyet ve işlemler ile karar fonksiyonu
arasındaki işlemlerin kurulmasını kolaylaştırıcı bir işlevi yerine getirmektedir.16
Gelir tablosuna verilen önem gittikçe artmaktadır. Çünkü bu tabloda işletmenin belli
bir dönemdeki faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin sonuçlar net satış tutarı, satışların
maliyeti, brüt satış kârı, faaliyet kârı, olağan kârı, net dönem kârı gibi kavramlarla
açıklanabilmektedir. Bu ise işletmenin çeşitli açılardan başarı derecesinin ölçülmesine katkıda
bulunur.17
1.4. Finansal Analizin Tanımı ve Önemi
Finansal tabloların analizi, türlü tahlil yöntemlerini uygulayarak analiz sonuçlarının
bulunması, bu sonuçların eleştirilmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi, analiz yapılan
işletmenin çalışma ve gelişme durumu ile kârlılık ve borç ödeme durumunun saptanması,
herhangi bir sorun varsa ortaya çıkarılması ve giderilmesi için alınması gereken önlemlerin
belirtilmesini içeren bir çalışmadır.18
Başka bir tanım finansal analiz, işletmenin kârlılık ve borç ödeme gücü, yatırımcı ve
ödünç verenler tarafından risk oranlarının belirlenmesi, sermaye maliyeti ve firmanın
gelecekteki kazançlarının tahmin edilmesi gibi türlü hareketlerle ilgilidir.19

15

Bkz; George C. Philippatos, Financial Management Theory and Techiques, The Densylavania State
Üniversity, California 1973, S.94.
16
Johan M.Mayer, Financial Statements Analysis Painciplesand Techniqve, Third Edition Prentice- Hall-inc,
Englewood, Cliffe, N.J. April 1945, s.91.
17
Bkz; Emre Burçkin, a.g.e., .s.91.
18
Ahmet Hayri Durmuş, Mali Tablolar Tahlili, Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı, İstanbul 1990.s. 114.
19

George C.Philippatos ,Financial Management Theory and Techniques, The Pennsylavania

State Üniversity,California 1973,S.94.
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Diğer bir tanım finansal tablo analizi, analistin ilgi ya da amacına göre bazı sonuçlara
ulaşabilmesi ya da karar verebilmesi için ya da karar verebilmesi için bir ya da bir kaç
dönemim finansal tablolarının analizidir.20
Teknolojik gelişmelerle birlikte işletmelerde finansal yönetimin görev alanı her geçen
gün genişlemektedir. önceleri görevleri yalnızca finansal kayıtları tutmak, raporlar ayarlamak
işletmenin nakit durumunu yönetmek ve borçların zamanında ödenmesini sağlamak olan
finansal yönetim, günümüzde işletmenin tüm varlığı ile ilgilenmek zorundadır.
Finansal tablolar işletme sahipleri, devlet, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer finansal
tablo kullanıcıları için büyük bir önem taşımaktadır.
Finansal tablolarda birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve işletme hakkında bilgi sahibi
olabilmek için, bu tabloların doğru bir biçimde analiz edilmesi gerekmektedir.21
Finansal analiz,firmanın etkinlik ve başarı derecesinin ölçülmesinde işletme
hedeflerine ulaşmamışsa nedenlerini araştırmada, geleceğe ait planlar hazırlamada, üretilecek
mal ve hizmetler, üretim miktarı üretim bileşimi ve izlenecek fiyat politikası konusunda karar
almada,

işletmenin

yükümlülüklerini

yerine

getirme

gücünün

olup

olmadığının

saptanmasında, faaliyetlerinin kontrol ve değerlendirilmesinde ve firmanın faaliyetinin her
aşamasında doğru ve düzeltici kararlar alınmasında büyük önem taşımaktadır.622
Finansal analiz yoluyla elde edilen bilgiler işletme yönetimi ile ilgili tüm konularda
alınan kararların temelini oluşturduğu gibi, sağlıklı bir planlama için de gerekli
bulunmaktadır. İşletmenin içinde bulunduğu finansal durumu ve faaliyet sonuçları
değerlendirilmeden, sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapma imkânı da yoktur. Bu sebeple
finansal analiz, finans yöneticisinin planlama fonksiyonunu yerine getirmesi bakımından da
önem taşımaktadır.23
Finans analizi, yönetimin gelişmesine bir araç olarak hizmet eder. Güvenini
sağlanmasında, tahminde bulunulmasında, sezgide ve bunların tayin etmede ve belirsizlik
alanlarının sınırlandırılmasındaki tüm karar süreçlerine yardım eder.24 Finansal analiz, işletme
ilgililerinin analizden bekledikleri amaca göre, değişik açılardan yapılabilir, analiz çalışmaları
belirli tablolar üzerinde yoğunlaşabilir.

Atilla Gönenli,Finansal Tablolar, Serment Matbaası, 2.Baskı, İstanbul 1979, s.5
Serdar Dagüstün, "Finansal Tabloların Rasyo Yönetimi ile Analizi",Maliye Postası, Yıl: 17,Sayı 386, 1
Ekim 1996,s.83.
22
Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Meter Matbbası, İstanbul 1976, s.15.
23
Bkz; A.k.
24
Bkz: Leoport A. Bervsteiv, P.h.D; Financial Statement Analysis and The Accounting Framework Bernard
W.Baruch College, The Ciry Üniversity Of New York, Four Edition, Irwın Hemeword İllinois, 1989, s.3-4.
20
21
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1.5. Finansal Analizin Ön Şartları
Finansal analize esas olacak bilgi ve verilerin doğru olması, öncelikle firmada iyi bir
muhasebe sisteminin uygulanmasına bağlıdır. Finansal analiz yalnızca cari dönem için
yapılacak olsaydı, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tablolar düzenlemek analiz
için yeterli olabilir. Fakat analizlerde genellikle tarih ve veriler kullanılarak eğilimler tespit
edilir, yıllar arasındaki değişiklikler incelenir. Birbirini, izleyen yıllarda şayet firmalar arası
karşılaştırmalar yapılıyorsa, o firmalarda aynı muhasebe metodlarını uygulanmasına,
metodlarda yapılan değişiklik varsa tam olarak açıklanmasına gereksinim vardır.25 Farklı
muhasebe

metodları

faaliyet

sonuçlarını

farklı

göstereceğinden,

yıllar

arasındaki

karşılaştırmalar sağlıklı olmaz. Bu nedenle Tekdüzen Muhasebe Sistemine ihtiyaç
duyulmuştur.
Firmada yapılacak her analiz bir amaca yöneliktir. Analizin amacının ne olduğunun
hiçbir zaman gözden uzak tutulmaması gerekir. Örneğin, firmaya kısa vadeli kredi bulmak
için yapılan analizde önemli olan likiditeyi ölçmektir. Firmanın uzun vadedeki kârlılığının
kısa vadeli kredi verenler için pek fazla önemi yoktur. Uzun vadeli kredi sağlanması için
yapılacak finansal analizde ise, önemli olan firmanın faaliyetlerinin verimliliği ile kazanç
gücüdür. Verimin düşük oluşu, kârın azlığı uzun vadede borçların geri ödenmesinde yetersiz
kalınacağına işarettir. Aynı biçimde, ortaklar da uzun vadeli kârlılığa ve verimliliğe önem
vermektedirler. Yöneticiler ise,hem kısa vadede likidite, hem de uzun vadede kârlılığa önem
vermek zorundadır. Çünkü firmanın sürekli ve etkin bir biçimde yönetimi onların görevidir.
Başka bir ifadeyle, hem borçların zamanında ödenmesi, hem de ortaklara yüksek bir gelir
sağlanması yönetimin başlıca görevidir.
Başarılı bir analiz için analiz tekniklerinin ve muhasebe verilerinin yanı sıra
ekonomiye, sektöre ve yönetime ilişkin bilgilerin elde bulunması gerekir. Analist, finansal
tablolardan çıkardığı sonuçları diğer çalışmaları ile de destekleyerek sorunlarını cevaplamaya
çalışır.26
Finansal analizde işletmenin finansal tablolarındaki veriler yeterli olmayabilir. Bu
nedenle finansal analizde işletmenin genel durumu, teknik ve ekonomik dururumu, yönetim

R.Metin Türko, Finansal Yönetim 1, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 765, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Yayınları. No: 100, Ders Kitapları Serisi No: 29.Erzurum 1994, s.86.
26
Atilla Gönenli, Finansal Tablolar, Sermet Matbaası, 2. Baskı, İstanbul, 1979.s.6.
25
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durumu ve hesap işleri durumu da incelenir. Böylece değişik yönlü çalışmalarla finansal
analizin kapsamı genişletilebilir.27
Finansal tabloların analizinde amaç, sağlıklı verilerle firmanın finansal tablolardaki
hesaplar arasında matematiksel bir bağlantı kurularak elde edilen oranların gerçekçi bir
biçimde yorumlanabilmesi, firmanın geçmiş yıllarını ve mevcut durumunu analizi ile
geleceğine yön verebilmektir.28
Finansal tabloların analizinde, sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için, çok sayıda oran
kullanmaktan kaçınılarak analizin amacına uygun oranlar kullanılmalıdır. Ulaşılan oranlar
yorumlanırken yalnızca matematiksel değer sonuçlarına bağlı kullanmamalı, firmayı etkileyen
dış faktörlerde mutlaka dikkate alınmalıdır. Aksi durumda sonuçlar yanıltıcı olabilir. Bundan
başka ekonomide her yıl meydana gelen konjonktürel ve mevsimlik hareketler dikkate
alınmalı, Türkiye gibi yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek
için oranların enflasyon ve diğer yapısal etkilerden arındırılması gerekir. Ayrıca, işletmelerin
ilgili finansal tabloları yorumlanırken yalnızca işletme bazında hareket edilmemeli, rakip
işletmeler ile firmanın içinde bulunduğu sektör de göz önünde bulundurulmalıdır.
İşletme yöneticilerinin ve inceleme elemanlarının finansal tablolar analizinden
bekledikleri yararları elde edilebilmesi için; tablolarda yer alan verilerin sağlıklı olması, firma
hakkında gerçekçi bilgiler elde edilmiş olması ve söz konusu tabloların nitelik ve sınırlarının
açıkça belirlenmiş olması gerekir.29
Finansal tabloların inceleme elemanları bakımından dikkat çekici yönü; vergi
matrahının saptanması ve vergi incelemesinin yapılabilmesi için işletmelerin düzenli
muhasebe kayıtlarına sahip olması gerektiğidir. Finansal tabloların analizinin çok iyi
bilinmesinin etkin bir vergi denetiminde büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Etkin
bir vergi denetimi için özellikle temel finansal tablolar aracılığıyla işletmelerin karlılık,
verimlilik ve performansının çeşitli yönlerden ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece
finansal

tabloların

analiziyle

işletmelerin

geçmişteki

ve

şimdiki

performansı

karşılaştırılabileceği gibi, işletmelerin içerisinde bulunduğu sektörün ortalama oranlarıyla
karşılaştırmalar yaparak, işletmelerin vergi kayıp ve kaçağının olup olmadığı tespit edilebilir.

Ahmet Hayri Durmuş, a.g.e., s.115.
Fikret Göksu, Maruf Seziş,”Mali Tablolar Analizi ve Yararları”,Vergi Sorunları Dergisi,M.G.K.D. Yayınları,
Yıl:15, Sayı:99, aralık 1996, s.18.
29
A.k.,s.19-20.
27
28
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SONUÇ
Türkiye zor bir ekonomik süreç yaşamaktadır. Arka arkaya yaşanan krizler önce
bankacılık sektörünü arkasından da reel sektörü güç duruma sokmuştur. Bu krizler Türkiye
nin uzun yıllardan beri yaşadığı kaynak yetersizliğinin ve hatalı borçlanma politikalarının
sonucunda ortaya çıkmıştır.
Türkiye nin yaşamakta olduğu bu zor ekonomik ortamdan çıkabilmesinde kamu
borçlanma ihtiyacının ve maliyetinin azaltılmasının büyük önemi vardır. Borçlanma
ihtiyacının ve maliyetinin azaltılmasında vergi kayıp ve kaçağının önlenerek devletin asli ve
en önemli kaynağı olan vergi gelirinin artırılması etkili bir çözüm olarak görülmektedir.
Vergi kayıp ve kaçağını önlemede etkin bir denetimin önemi vardır. Etkin bir denetim
yapabilmek için birer denetim aracı olan finansal tabloların analizinin iyi bilinmesi gerekir.
Finasal tabloların analizi yoluyla bir işletmenin geçmiş yıllardaki finansal tabloları ile cari
yıldaki tabloları karşılaştırılarak karlılık, verimlilik ve başarı durumu ölçülebileceği gibi
işletmelerin finansal tabloları içinde bulunan sektörün ortalama finansal göstergeleriyle
karşılaştırma yapmak suretiyle işletmenin gerçek durumu ortaya çıkarılabilir. Böylece
işletmelerin finansal yapısı, çalışma durumu ve karlılığının ölçülmesinde temel oluşturan
finansal tablolar özellikle temel finasal tablolar yoluyla işletmelerin vergi kayıp ve kaçağı
tespit edilebilir. Bu tablolar aracılığıyla etkin bir vergi denetimi yapabilmek için ise öncelikle
denetim elemanlarının finansal tabloların analizini çok iyi bilip bunlardan birer denetim aracı
olarak yararlanabilmelerine bağlıdır.
Finansal tablolar analizinden etkin bir vergi denetiminde çok iyi yararlanılması
denetim elemanlarına zaman kazandırmanın yanı sıra denetim maliyetlerinin azalmasına ve
daha çok denetim yapılabilmesine imkan sağlayacağı düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE UYGULAMALARINA GÖRE İŞTİRAKLERİN DEĞERLEMESİ
Yrd.Doç.Dr. Fatih YILMAZ
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı
1. Giriş
Türkiye’de 1980’li yıllardaki ekonomik gelişme ve artan sermaye hareketleri ile birlikte şirketleşmelerde ve
şirketlerarası yatırımlarda önemli artışlar gözlemlenmiştir. Şirketlerarası yatırımlar beraberinde, bu
yatırımların finansal tablolarda raporlanması sorununu da beraberinde getirmiştir.
Ülkemizde muhasebeyi yönlendiren çeşitli düzenlemeler vardır. Bu düzenlemelerin başlıcaları Vergi Usul
Kanunu (VUK), Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,
Maliye Bakanlığı Muhasebe Uygulama Genel Tebliğleri ve Tekdüzen Hesap Planı, Bankalar Kanunu ve
Bankalar Tekdüzen Hesap Planı, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)’nun
yayınladığı Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’dır.
Bu çalışmada yukarıda belirtilen çeşitli düzenlemelere göre iştiraklerin değerlenmesi konusu ele alınacaktır.
2. Vergi Usul Kanunu’na Göre İştiraklerin Değerlenmesi
Türkiye Muhasebe Standartlarının henüz uygulanma zorunluluğu bulunmadığından, Ülkemizde halka açık
işletmeler, bankalar, finansal kuruluşlar ve sigorta işletmeleri dışında kalan özel sektör işletmelerinin
muhasebe sistemlerini Vergi Usulu Kanunu’nun yönlendirdiği gözlemlenmektedir.
Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/1992 tarih ve 21447 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve
16/12/1993 tarihinde gözden geçirilen “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ”, 1994 yılının başından
itibaren tüm Türkiye’de bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin hesap planlarını ve finansal tablolarını
tek tip hale getirmiştir. Ancak söz konusu düzenlemede değerlemeye ilişkin hükümler getirilmemiş ve
değerleme konusunda VUK hükümlerine atıf yapılmıştır. Dolayısıyla, iştirakler maliyet değeri ile
değerlenirler1.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliğlerine Göre İştiraklerin Değerlemesi
30/7/1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete’de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulan Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) kendisine tabi işletmelerin finansal tablolarının düzenlenme esaslarına ilişkin çeşitli
tebliğler yayınlamıştır. Bu tebliğler aynı zamanda SPK’nın muhasebe standartları hükmündedir.
SPK’nın yayınlamış olduğu “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar
Hakkında Tebliğ” (Seri XI No:1) ile aynı zamanda raporlama ve değerleme kuralları da getirilmiştir.
Yukarıda belirtilen tebliğe göre iştirakler, bilançonun duran varlıklar kısmında, finansal duran varlıklar
grubunda raporlanmaktadır. Tebliğde ayrıca iştiraklerin tanımı da yapılmıştır. Buna göre:
“...
İştirak deyimi, bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık
politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan, doğrudan veya dolaylı
sermaye ve yönetim ilişkisini ifade eder.
Bu Tebliğ’de doğrudan sermaye ve yönetim ilişkisi, bir ortaklıkta en az %10 oranında oy hakkına
sahip olmak veya ortaklık yönetimine en az bu oranda katılmak anlamında kullanılmıştır. Dolaylı
sermaye ve yönetim ilişkisi ise, bir ortaklıkta, işletmenin %10’dan fazla paya sahip ortağı gerçek
) Yavuz Çiftçi, “Türk Muhasebe Hukuku’nda İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesiyle İlgili Düzenlemelerin
Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, yıl:1 sayı:3, TÜRMOB,
Ankara, Ocak 2001, s.98.
1

1

ve tüzel kişilerini iştiraklerinin ve bunların iştiraklerinin en az aynı oranda oy hakkına sahip
olmasını veya en az aynı oranda yönetime katılmasını ifade etmektedir. Buna göre, doğrudan veya
dolaylı olarak iştirak edilen ortaklıklarda sermayeye katılım oranı %10’dan daha az olmamakla
birlikte, imtiyaz nedeniyle sahip olunan oy hakkının veya yönetime katılma hakkının en az bu
oranda olması durumunda işletme ile ortaklık arasında iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Aksine,
sermayeye katılım oranının %10’dan fazla olmasına karşın, sahip olunan oy hakkının veya
yönetime katılma hakkının bu orandan daha az olması herhangi bir iştirak ilişkisini
göstermemektedir.
İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisine sahip iştiraklere ilişkin bilgilere bilanço dipnotlarında yer
verilir.
....”
Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı gibi bir başka işletmedeki oy hakkı ve yönetime katılma hakkı %10 ile
%50 arasında olduğunda bu işlemedeki hisseler “İştirak” olarak adlandırılmaktadır. Hisse oranı %50 ve daha
fazla olduğunda ise “Bağlı Ortaklık” olarak adlandırılmaktadır.
Aynı tebliğin 29. maddesinde iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetleri değerleme ilkeleri
belirtilmiştir. Bu maddeye göre, iştirakler elde etme maliyeti ile değerlenirler. Fakat, borsada veya
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören iştirakler piyasa (borsa) değeri ile değerlenirler. Borsada veya
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen iştirakler ise net defter değeri ile maliyet değerinden düşük
olan ile değerlenirler.
Yirmidokuzuncu maddede iştiraklerin piyasa değerinin tespitinde, aynı tebliğin 21. maddesine atıfta
bulunulmaktadır. İştiraklerin piyasa değerinin tespitinde, bilanço gününden önceki 5 işgünü boyunca oluşan
günlük ağırlıklı fiyatların ortalaması esas alınmaktadır. Bu ortalamanın hesaplanmasında sermaye artışı ve
temettü ödemesi gibi işlemlerin etkileri giderilir. Bilanço tarihinden önceki 5 işgünü içinde satınalınan
hisseler ise bilanço tarihindeki piyasa değeri ile maliyet değerinden düşük olanı değerlenirler2.
İştiraklerin piyasa değeri ile değerlemesi durumunda oluşan değer artışları bilançonun özsermaye kısmında
“Yeniden Değerleme Değer Artışı” hesap grubu içinde “Borsada Oluşan Değer Artışı” hesabında takip edilir.
Değer azalışlarının olması durumunda ise ayrılan karşılıklar varsa “Borsada Oluşan Değer Artışı”
hesabından mahsup edilir, aksi takdirde gelir tablosunda yer alan “Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar”
hesap grubunda muhasebeleştirilir. Ancak, bu karşılık aksine bir düzenleme olmadıkça vergi mevzuatı
bakımından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Borsada Oluşan Değer Artışı” hesabı sermaye
artırımında kullanılamaz. İlgili iştirak elden çıkarılıncaya kadar özsermayede durmaya devam eder.
Yukarıda adı geçen maddenin son fıkrasına göre, iştiraklerin aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan ve bu
iştirakin satınalınmasında kullanılan kredilerden kaynaklanan kur farkları elde etme maliyetine ilave
edilebilir. Ancak, bu durum, uygulanan muhasebe politikasının ve maliyete eklenen kur farkı tutarının
dipnotlarda açıklanmasını gerektirir.
Yukarıdaki işlemlere ilişkin bir örnek uygulama ve günlük defter (yevmiye) kayıtları aşağıdaki gibidir.


Halka açık A İşletmesi, borsada işlem gören B İşletmesinin hisse senetlerini uzun vadeli yatırım
amacıyla 1.000,-TL’na satınalarak, B işletmesine %20 oranında ortak olmuştur3. Bu durumda A
İşletmesinin yapacağı kayıtlar şöyledir:

İştirakler H.
Kasa / Banka H.


1.000
1.000

Bilanço tarihinde B İşletmesi hisse senetlerinin piyasa fiyatı (son 5 işgünü ağırlıklı ortalamalarının
ortalaması üzerinden hesaplanan) 1.200,-TL olmuştur.

) Sermaye Piyasası Tebliğ, Seri: XI, Tebliğ No: 1, Madde:21.
) İşlem kolaylığı sağlamak amacıyla rakamlar küçültülmüştür.

2
3

2

İştirakler H.
Borsada Oluşan Değer Artışı H.


200
200

Müteakip bilanço tarihinde ise B İşletmesi hisse senetlerinin piyasa fiyatı (son 5 işgünü ağırlıklı
ortalamalarının ortalaması üzerinden hesaplanan) 900,-TL olmuştur.

Borsada Oluşan Değer Artışı H.
Diğer Faaliyetlerden Gid. Ve Zararlar
İştirakler H.

200
100
300

3. Bankaların İştiraklerini Değerlemesiyle İlgili Düzenlemeler
3182 sayılı Bankalar Kanunun 57. maddesi hükmü ile kurulan Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB)
hazırlamış olduğu “Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartları Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi”nde iştiraklerin değerlemesine ilişkin düzenleme yapılmıştır4.
Bu düzenlemeye göre iştirakler rayiç değerleri veya özkaynak (Equity5) yöntemi ile bulunan değerleri
veya elde etme maliyetleri ile değerlenirler. Ancak, borsada işlem görmeyen iştirak mahiyetindeki hisse
senetleri özkaynak (Equity) yöntemi ile bulunan değerleri veya elde etme maliyetleri ile değerlenirler
(Bknz.
Tablo-1).

) Türkiye Bankalar Birliği, “Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartları Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamasi”,
http://www.tbb.org.tr/turkce/thp.htm, Son Güncelleme Tarihi: 18/5/2000, Üçüncü Bölüm: Değerleme Esasları, m.3/j.
5
) İngilizcesi “Equity Method” olan yöntemin Türkçe karşılığı olarak literatürümüzde Özvarlık, Özkaynak,
Özsermaye, Yaratılan Haklar, Net Yatırım Değeri Yöntemi gibi çeşitli adlara rastlanmaktadır. Henüz tek bir Türkçe
karşılık üzerinde mutabakat sağlanmamakla beraber bu çalışmada Özkaynak adı kullanılmıştır.
4

3

TABLO-1: BANKALARDA MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİNDE İZLENECEK YÖNTEMLER
Borsalarda veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda Kote Edilen ve Aktif
Borsalarda veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda Aktif Olarak
Olarak Sözkonusu Piyasalarda İşlem Gören Menkul Kıymetler
İşlem Görmeyen Menkul Kıymetler
Alım-Satım
Satılmaya
Vade Sonuna Uzun Vadeli Rehnedilmiş, Satılmaya Hazır Vade Sonuna
Uzun Vadeli Rehnedilmiş,
Amaçlı
Hazır Menkul Kadar Elde
Yatırımlar
Teminata
Menkul
Kadar Elde
Yatırımlar
Teminata
Menkul
Kıymetler
Tutulacak
Verilmiş,
Kıymetler
Tutulacak
Verilmiş, Bloke
Kıymetler
(Portföye
Menkul
Bloke Edilmiş (Portföye
Menkul
Edilmiş Menkul
MENKUL
intikalden
Kıymetler
Menkul
intikalden
Kıymetler
Kıymetler
KIYMETLER
itibaren 1 yıl
Kıymetler
itibaren 1 yıl
içinde
içinde satılacak
satılacak
olanlar)
olanlar)
I-BAĞLI
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
ORTAKLIKLAR
Maliyeti veya
Maliyeti
Maliyeti veya
Maliyeti
Özsermaye
Özsermaye
Yöntemi veya
Yöntemi
Rayiç Bedel
II-İŞTİRAKLER
1-Önemli Etkinliğe
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Sahip Olunanlar
Maliyeti veya
Maliyeti
Maliyeti veya
Maliyeti
Özsermaye
Özsermaye
Yöntemi veya
Yöntemi
Rayiç Bedel
2-Diğer İştirakler
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Maliyeti veya
Maliyeti
Maliyeti veya
Maliyeti
Özsermaye
Özsermaye
Yöntemi veya
Yöntemi
Rayiç Bedel
III-BAĞLI MENKUL
DEĞERLER
Hisse Senetleri
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Maliyeti veya
Maliyeti
Maliyeti
Maliyeti
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Yatırım fonu katılma
belgeleri ve sermayede
payı temsil eden diğer
menkul kıymetler
Katılma intifa senedi,
kâr-zarar ortaklığı
belgesi ve gelir
ortaklığı senedi gibi
menkul kıymetler
Tahvil, bono gibi
borçlanmayı temsil
eden menkul
kıymetler
Enflasyona endeksli ve
ana parası ile kuponları
ayrıştırılabilir
borçlanmayı temsil
eden menkul kıymetler
Altın

Rayiç Bedel
Elde Etme
Maliyeti veya
Rayiç Bedel

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Elde Etme
Maliyeti veya Maliyeti veya
Rayiç Bedel Rayiç Bedel

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Elde Etme
Maliyeti veya Maliyeti veya
Rayiç Bedel Rayiç Bedel

Elde Etme
Maliyeti

T.C.M.B Fiyatı
veya Elde
Etme Maliyeti

Elde Etme
Elde Etme
Maliyeti veya Maliyeti veya
Rayiç Bedel Rayiç Bedel

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Maliyeti

T.C.M.B
Fiyatı
veya Elde
Etme Maliyeti
T.C.M.B Fiyatı
T.C.M.B
veya Elde
Fiyatı
Etme Maliyeti
veya Elde
Etme Maliyeti

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Maliyeti

Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Elde Etme
Maliyeti veya
Maliyeti
Maliyeti
Maliyeti
Rayiç Bedel
T.C.M.B.Fiyatı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de günlük olarak açıkladığı fiyat. Kaynak: TBB, http://www.tbb.org.tr.thp.htm
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İştiraklerin elde etme maliyetleri (veya kayıtlı değerleri) ile değerleme sonrası tutarları
arasında ortaya çıkacak değer artışları özkaynaklar arasında tesis edilen bir fon hesabına
kaydedilir ve gelir yazılamaz. Değer düşüşleri ise önce bu hesaptan ters kayıt ile kapatılır, bu
tutarı aşan azalışlar için ise karşılık ayrılır6.
Yukarıda adı geçen TBB düzenlemesinin 3. bölümünün “k” maddesine göre, değerleme,
iştiraklerin her biri için ayrı ayrı yapılması gerekir. Bununla beraber, portföy bazında
değerleme yöntemini uygulayanlar varsa, bunun dipnotlarda açıklanması gerekir.
TBB’nin düzenlemesinde, ilgili SPK tebliğinde olduğu gibi, iştiraklerin aktifleştirilmesinden
sonra ortaya çıkan ve iştiraklerin iktisabında kullanılan kredilerden kaynaklanan olumsuz kur
farkları elde etme maliyetine ilave edilebilir. Bu durumun dipnotlarda açıklanması gerekir.
TBB’nin yukarıda belirtilen düzenlemesinde
değerlemesiyle ilgili madde aşağıdaki gibidir:

yabancı

para

cinsinden

iştiraklerin

“Yabancı para iştirak, bağlı ortaklık ve bağlı hisse senetlerine ilişkin
olarak yapılan evalüasyon işleminden sonra ortaya çıkan olumlu kur farkları
bankalarca kâr/zarar hesabına intikal ettirilir ve oluşan ticari kâr kapsamı
içinde mütalâa edilir. Bununla beraber ihtiyatlılık prensibi ve bu konudaki
uluslararası muhasebe prensiplerine uygunluk hususlarının da dikkate alınması
suretiyle, yabancı para iştirak, bağlı ortaklık ve bağlı hisse senetlerine ilişkin
kur farkları, bankalarca kendi tercihlerine göre, kambiyo kârını azaltıcı
düzenleyici hesaplar kullanılarak, müteakiben, bilanço pasifinde özkaynaklar
grubu içinde yer alan Menkul Değerler Değer Artış Fonu Hesabı’na intikal
ettirilebilir. Kullanılan yönteme ilişkin açıklamalar ile anılan fona intikal
ettirilen kur artış tutarı bankalarca mali tablo dipnotlarında açık olarak
belirtilir.”
4. Türkiye Muhasebe Standardı’na (TMS) Göre İştiraklerin Değerlemesi
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) tarafından yayınlanan “6
numaralı Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-6)”7
iştiraklerdeki yatırımların
muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir.
TMS-6’da iştirakler; ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az
%10’una, en fazla %50’sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip olunan şirketler
şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu standarda göre iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde özkaynak ile maliyet yöntemi esas
alınır. Önemli etkinliğin var olduğu saptanan iştirakler özkaynak yöntemine göre
muhasebeleştirilir. Önemli etkinliğin olmadığı iştirakler ise maliyet yöntemine göre
muhasebeleştirilir8. TMS-6’da önemli etkinlik, ortaklığın %20 veya daha fazlasına sahip olma
şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, iştiraklerden %10 ile %20 arasında hissesine sahip
olunanlar maliyet yöntemine göre, %20’sinden daha fazlasına sahip olunanlar özkaynak
yöntemine göre muhasebeleştirilir.

TBB, adı geçen madde.
) TMUDESK, “Türkiye Muhasebe Standartları – 2000”, TÜRMOB yayın no.95, Ankara ,2000, s.122129.
8
) Yüksel Koç Yalkın, “Türkiye Muhasebe Standardı –6 , İştiraklerdeki Yatırımların
Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1 – Sayı:4, MÖDAV, Ankara, Aralık
1999, s.33.
6
7

7

Özkaynak yönteminde, iştirak önce maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Daha sonra bu tutar,
iştirakin özkaynağında meydana gelen tutardan yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı kadar
artırılır veya azaltılır. Bu işlem aynı zamanda ana ortaklığın gelir tablosunda da raporlanır.
İştirakten alınan kar payları, iştirak tutarından düşülür.
Maliyet yönteminde ise, aktifleştirmeden sonra sadece iştirakten sağlanan kar payları için
kayıt yapılır. Alınan kar payları gelir tablosunda yer alır. Dağıtılmayan karlar için herhangi
bir kayıt yapılmaz.
Tabii, özkaynak ve maliyet yöntemleri bilanço ve gelir tablosu üzerinde farklı etkilere neden
olurlar. Her iki yöntemin de özelliklerini açıklamak amacıyla aşağıdaki örneğe yer verilmiştir:
ÖRNEK:
A İşletmesi, B İşletmesinin %40 hissesini 20.000,-TL ödeyerek satınalmıştır. Yatırımın
yapılmasını izleyen yıllarda B İşletmesinin faaliyet sonuçları ve dağıttığı kar payları aşağıdaki
gibidir:
Yıllar
20+1
20+2

B İşletmesinin
Kar (Zarar) Tutarı
15.000,-TL
(5.000)

B İşletmesinin Dağıttığı Kar
Payı Tutarı
8.000,-TL
2.000

a) A İşletmesi’nin Özkaynak Yöntemi’ni kullanması durumunda yapacağı kayıtlar aşağıdaki
gibidir:
Satınalma kaydı:
İştirakler H.
20.000
Kasa / Banka H.
20.000
Birinci yıl B İşletmesinin karından A İşletmesine düşen pay ile ilgi kayıt:
İştirakler H.
6.000
İştirak Karları H.
6.000
(15.000 x %40)
İştirak karları hesabı Tekdüzen Hesap Planında bulunmamaktadır. Ancak, bu hesap için hesap
planında boş bırakılan 648 numaralı hesap kullanılabilir.
Birinci yıldaki kar payı dağıtımı ile ilgili kayıt:
Kasa / Banka H
3.200
İştirakler H..
(8.000 x %40)

3.200

İkinci yıl B İşletmesinin zararından A İşletmesine düşen pay ile ilgi kayıt:
İştirak Zararları H.
2.000
İştirakler H.
2.000
(5.000 x %40)
İştirak zararları hesabı Tekdüzen Hesap Planında bulunmamaktadır. Ancak, bu hesap için
hesap planında boş bırakılan 658 numaralı hesap kullanılabilir.
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İkinci yıldaki kar payı dağıtımı ile ilgili kayıt:
Kasa / Banka H
800
İştirakler H..
(2.000 x %40)

800

b) A İşletmesi’nin Maliyet Yöntemi’ni kullanması durumunda yapacağı kayıtlar aşağıdaki
gibidir:
Satınalma kaydı:
İştirakler H.
20.000
Kasa / Banka H.
20.000
Birinci yıl B İşletmesinin elde ettiği kar ile ilgili değil, sadece dağıttığı kardan A İşletmesine
düşen pay ile ilgi kayıt yapılır.
Kasa / Banka H.
3.200
İştiraklerden
Temmettü Gelirleri H.
3.200
(8.000 x %40)
İkinci yılda da sadece dağıtılan kar payı ile ilgili kayıt yapılır.
Kasa / Banka H.
800
İştiraklerden
Temmettü Gelirleri H.
800
(2.000 x %40)
İkinci yıl B İşletmesinin zarar etmesine rağmen bu durum “maliyet yöntemi”nde hiç
gözükmemektedir. İkinci yılın sonunda İştirakler Hesabının bakiyesi kullanılan yönteme göre
farklı sonuçlar vermektedir.
5. Sonuç
Ülkemiz muhasebe uygulamalarında iştiraklerin değerlemesi farklı şekillerde olmaktadır.
Vergi kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye
Muhasebe Standardı iştiraklerin değerlemesi konusunda birbirlerinden farklı yöntemler
içermektedir. Bu farklılıkların olmasındaki en önemli etkenlerden birinin Türkiye Muhasebe
Standartları’nın ülkemizde tek ve zorunlu standart olarak uygulanmamasından
kaynaklanmaktadır.
2005 yılı itibarıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde IASC tarafından hazırlanan Uluslararası
Muhasebe Standartları (IAS) kullanılmaya başlanması beklenmektedir9. Avrupa Birliği (AB)
üyeliği sürecindeki ülkemizde de bu göz önüne alınarak tüm muhasebe hukukumuzda IAS
doğrultusunda standartlaşmaya gidilmesinde, AB’ne uyum açısından yarar vardır. İştiraklerin
muhasebeleştirilmesinde Türkiye’de IAS ve AB yönergelerine en yakın uygulamanın Türkiye
Muhasebe Standardı- 6’da olduğu görülmektedir10.
İştiraklerin muhasebeleştirilmesindeki farklarda olduğu gibi diğer konulardaki
muhasebeleştirme farklarını da ortadan kaldıracak olan Türkiye Muhasebe Standartlarına
biran önce işlerlik kazandırmakta büyük yarar vardır.

) Fatih Yılmaz, “Avrupa Birliği’nde Muhasebe Uygulamalarındaki Gelişmeler”, XX.Türkiye
Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 2001.
10
) Yavuz Çiftçi, a.g.m., s.103.
9

9
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MÜKELLEFLERİN VE MUHASEBECİLERİN BİRBİRLERİNDEN
BEKLENTİLERİ: HATAY İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Arş.Gör.Gülhan SUADİYE
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof.Dr.Cemal YÜKSELEN
Mustafa Kemal Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1. GİRİŞ
3568 Sayılı Yasa ile muhasebecilik, bir meslek olarak sorumlulukları ve görevleri ile
tanımlanırken, Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkede meslek hızla bir
saygınlık kazanmaya başlamıştır. Aradan geçen yaklaşık 12 yıl içinde TÜRMOB’un
etkinliği, Oda yönetimlerinin aktif çabaları mesleğin ülke ekonomisinde sahip olduğu
konumu kurumsallaştırmış, güçlendirmiştir. Bu bağlamda ekonomide daha önemli bir
misyon üstlenme yolunda süren gayretlerin yanında ülke ekonomisinde yaşanan
gelişmeler mükellef ve muhasebeci ilişkisinde de ciddi değişimlere yol açmıştır.
İşletmelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha aktif rol almaya başlamaları,
ölçekleri ne olursa olsun çok sayıda ve ülkenin her yanında işletmelerimizin yabancı
firmalarla işbirliğine girmeleri mali yapıları ile ilgili kararların önemini arttırmış; bu
gelişmeye bağlı olarak muhasebecilerden beklenen hizmetlerde de değişim gözlenmeye
başlamıştır. Defter tutma’nın ötesinde işletmenin mali yapısı hakkında bilgi sahibi olma,
rapor verme, mali kaynakları daha verimli kullanma seçenekleri konularında mükellefler,
bu alanda en yakın gördükleri muhasebeci ve mali müşavirlere yönelmişlerdir.
Öte yandan, ülke ekonomisinin sürekli olarak kriz ortamında bulunması, yüksek
enflasyon, durgunluk ortamında ve hatta stagflasyon ortamında sıkıntıya giren işletmeler
de öncelikle mali kaynaklarıyla ilgili durumu değerlemek üzere muhasebeci ve mali
müşavirler ile daha yakın ilişki içine girmişlerdir.
Bu çerçevede çeşitli mesleklere sahip mükelleflerin muhasebe mesleğini yerine
getirenlerden beklentilerini, aldıkları hizmetin kalitesini değerleme biçimlerini saptamaya
yönelik bir çalışmanın özellikle iki taraf arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde ve
muhasebe mesleğini yerine getirenlerin mesleği icrada kendilerine yardımcı olacak
bilginin ortaya çıkarılmasında önemli bir işlev üstleneceği düşünülmüştür.
İkinci amaç ise, muhasebecilerin mükelleflerden ve Oda yönetimlerinden
beklentilerini saptamaktır. Böylece her iki tarafın beklentilerinin belirlenmesi, görev ve
sorumlulukların da tanımlanması, eksikliklerin belirlenerek tamamlanması konularında
yapılacak çalışmalara ışık tutacak bilgilere ulaşılması sağlanacaktır. Bu konuda Taner,
Korukoğlu ve Susmuş’un İzmir çalışmasından yararlanılmıştır.

(*) “

B.Taner, A.Korukoğlu, T.Susmuş, “Muhasebe Mesleğinin Müşterileri Durumunda Bulunan Kesimlerin
Muhasebe Mesleğinden Beklentileri: İzmir İli Uygulaması”, V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu,
Antalya, 04.05.2001.

2. ARAŞTIRMANIN HEDEFLERİ
Mükellefler üzerinde yapılan araştırmanın hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:






Muhasebecilerden alınan hizmetler ve mükelleflerin bu hizmetlerden
memnuniyet derecesinin belirlenmesi
Mükelleflerin muhasebecilerden bilgi alma ihtiyacı duyduğu konular ve bu
konuların mükellefler için önem derecesinin belirlenmesi
Mükelleflerin muhasebecide görmek istemedikleri davranışların belirlenmesi
Mükelleflerin muhasebecide aradığı kişisel özellikler
Mükelleflerin muhasebeci değiştirme nedenleri

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler üzerinde yapılan
araştırmanın hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:




Muhasebecilerin mükelleflerden verdikleri hizmetle ilgili
belirlenmesi
Muhasebecilerin Oda yönetiminden eğitim konusunda
belirlenmesi
Muhasebecilerin Oda yönetiminden sosyal konularda
belirlenmesi

beklentilerinin
beklentilerinin
beklentilerinin

3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI
Mükellefler üzerinde yapılan araştırmada Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve
Sanatkar Odaları Birliği’ne üye 500 mükellef çeşitli meslek gruplarından seçilmiş, belirlenen
anket formları kişisel görüşme yapılarak doldurulmuş; ancak 261 mükelleften yanıt
alınabilmiştir. Yanıt alınan mükelleflerin meslek gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:
Serbest Meslek
Esnaf ve Sanatkar
Tüccar

120 mükellef
72 mükellef
69 mükellef
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261 mükellef

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler üzerinde yapılan
araştırmada araştırma kapsamına fiilen çalışan meslek mensupları alınmış, 435 üyeden kişisel
görüşme yoluyla 210’undan yanıt alınmıştır. Bu üyelerin 84’ü Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavir, 126’sı Serbest Muhasebeci’dir.

4. MÜKELLEFLERİN MUHASEBECİLERDEN BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1.

Mükelleflerin Muhasebecilerden
Memnuniyet Derecesi

Aldıkları

Hizmetler

ve

Hizmetlerden

Mükelleflerin muhasebecilerden aldıkları hizmetlerin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Vergisel işlemlerden sonra araştırma kapsamına giren mükelleflerin %57’si işletmenin
gidişatı hakkında bilgi almaktadır. Alınan hizmetlerden memnuniyet derecesi 5’li boyutsal
ayırma ölçeği ile ölçülmüştür.Tablo 2’de memnun olanların (kısmen ve tamamen) oranı ve
memnuniyet derecesi ortalamaları gösterilmiştir. Ortalama değerlere bakıldığında, genellikle
alınan hizmetlerde memnuniyet derecesinin iyi olduğu, ancak vergisel işlemlerdeki
memnuniyet düzeyinin diğer alanlardaki düzeyden daha yüksek olduğu görülmektedir.

Hizmetler

Tablo 1
Mükelleflerin Muhasebecilerden Aldıkları Hizmetler
Mükellef Sayısı

Vergisel işlemler
İşletmenin gidişatı hakkında bilgilenme
Yasal olarak karı eritme yolları
Yatırım danışmanlığı

261
149
119
101

Oran
(n=261)
100
57
46
39

Tablo 2
Mükelleflerin Muhasebecilerden Aldıkları Hizmetlerden Memnuniyet Derecesi
Memnuniyet
Memnun
Hizmetler
Düzeyi
Olanların
(max =5)
Oranı (%)
Vergisel işlemler
4,35
88
İşletmenin gidişatı hakkında bilgilenme
3,97
74
Yasal olarak karı eritme yolları
3,97
73
Yatırım danışmanlığı
3,58
60
4.2. Mükelleflerin Muhasebecilerden Bilgi Alma İhtiyacı Duydukları Konular
Mükelleflerin muhasebecilerden bilgi almak üzere en çok ihtiyaç duydukları konuların
arasında mevzuattaki değişiklikler, yeni işyeri açma, iş yapma hakkında bilgi alma başta yer
almaktadır (Tablo 3). İlgili tablo incelendiğinde muhasebe mesleğini yerine getiren meslek
mensuplarının özellikle finans konularında bilgi ile donanmış olmaları gerektiği ortaya
çıkmaktadır. Başka bir anlatımla muhasebeciler, aynı zamanda iyi birer finansçı olmalıdır.
Mükellefler, muhasebecilerinden güncel ekonomik ve mali konularda bilgi alma ihtiyacı
duymaktadırlar.

Tablo 3
Mükelleflerin Muhasebecilerden Bilgi Alma İhtiyacı Duydukları Konular
Konular
Mükellef Sayısı
Oran (n=252)
Mevzuattaki değişiklikler
189
75
Yeni işyeri açma, iş yapma hakkında bilgi alma
133
53
Büyüme olanaklarını araştırma, bilgi alma
99
39
Makine/teçhizat satınalmada kaynak bulma
67
27
Tasarrufları değerleme hakkında bilgi alma
61
24
Fizibilite raporu hazırlama
48
19

4.3. Mükelleflerin Muhasebecilerden Beklentileri
Araştırmanın hedefleri içinde yer alan mükelleflerin bilgi akışı dışındaki beklentilerine
ilişkin veriler Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablo, bilgi akışının ne denli önem taşıdığını ortaya
koymaktadır. Tablo 4 meslek mensuplarına önemli iletiler sunmaktadır. Geçmişte “en az vergi
çıkaran muhasebecinin en iyi muhasebeci olduğu” inancı önemini yitirmiştir. Nitekim,
araştırma kapsamına giren mükelleflerden sadece %49’u bu konuda beklentileri olduğunu
belirtirken, bu beklentinin öneminin de diğerlerine göre göreli olarak daha düşük olduğu
görülmektedir. Tablo 4’te yer alan öncelikli beklentiler, zamanında bilgi sunulması, verginin
zamanında ödenmesinin sağlanması ve yeterli bilgi sunmadır. Kısacası mükellef bilginin
akışının kendisi için taşıdığı önemi araştırmamızda ortaya koymuştur.
Tablo 4
Mükelleflerin Muhasebecilerden Beklentileri ve Beklentilerin Önem Derecesi
Mükellef
Oran (%)
Ortalama
Beklentiler
Sayısı
Önem
Derecesi
Zamanında bilgi sunma
244
94
3,5
Verginin zamanında ödenmesini sağlama
194
74
3,8
Yeterli bilgi sunma
178
68
3,5
Muhasebe ücretini düşük tutma
163
62
3,0
Az vergi çıkarma
127
49
3,0
Yatırım danışmanlığı
106
41
3,1
4.4. Mükelleflerin Muhasebecide Görmek İstemedikleri Davranışların Belirlenmesi
Mükelleflerin muhasebecide görmek istemedikleri davranışlar Tablo 5’te
gösterilmiştir. Tablo 5’e göre mükelleflerin %82’si, muhasebecilerin para tahsilatında gerçek
dışı talepte bulunmalarını uygun görmediklerini belirtmişlerdir. İkinci sırada uygun
görülmeyen davranış belgeleri izlememe, üçüncü sırada ise beyannameyi zamanında
yetiştirememe olarak vurgulanmıştır. Bu saptamalar, özellikle muhasebecilerin mükellefler ile
ücret dışında hiçbir şekilde iletişime girmemelerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu tür
hareketlerin, mesleğe zarar verdiği dikkate alınmalıdır.
Bu çerçevede mükelleflere muhasebecilerin, onlar adına para yatırmalarının
yasaklandığını bilip bilmedikleri de sorulmuş ve araştırma kapsamına giren mükelleflerin
%51’inin bu konuda bilgileri olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 5
Mükelleflerin Muhasebecide Görmek İstemedikleri Davranışların Belirlenmesi
Davranışlar
Mükellef Sayısı
Oran
(n=255)
Para tahsilatında gerçek dışı talep
208
82
Belgeleri izlememe
158
62
Beyannameyi zamanında yetiştirememe
150
59
4.5. Mükelleflerin Muhasebecide Aradıkları Özellikler
Araştırma kapsamına giren mükelleflere muhasebecilerde hangi kişisel özellikleri
aradıkları da sorulmuştur. Kendilerine verilen özellikleri önem derecesine göre sıralamaları
istenmiş olup elde edilen tercih verileri Tablo 6’da sunulmuştur. Veriler Thurstone’ın
Karşılaştırmalı Çift Yargılar Yasası tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.
Tablo 6
Mükelleflerin Muhasebecide Aradıkları Özellikleri Tercihleri
Tercihler İş disiplini Dürüstlük Güven
Mesleki
Aydınlatıcı Meslektaş
Özellik
bilgi
bilgi sunma kötülememe
İş disiplini
141
80
112
53
16
Dürüstlük

102

-

57

90

56

11

Güven

163

186

-

133

80

26

Mesleki
bilgi
Aydınlatıcı
bilgi sunma
Meslektaş
kötülememe

131

153

110

-

43

8

190

187

163

200

-

19

227

232

217

235

224

-

Mükelleflerin 243’ünün yanıt verdiği bu sorunun analizi sonunda elde edilen sonuçlar
sıralı ölçekten aralıklı ölçek değerlerine göre dönüştürülerek şu şekilde elde edilmiştir:
0,589
0,610
-2 -1,803
-0,344 0 0,092
0,856

meslektaşları
kötülememe

dürüstlük
güven
iş disiplini
aydınlatıcı
bilgi sunma

mesleki bilgi

Kişisel özelliklerin önem derecesi, sırasıyla görüldüğü gibi dürüstlük, iş disiplini,
mesleki bilgi, güven, aydınlatıcı bilgi sunma ve meslektaşları kötülememedir. Aralıklı ölçeğe
dönüştürülmüş değerler özellikle başta yer alan dürüstlük, iş disiplini ve mesleki bilginin
hemen aynı önem derecesine sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu grubun ardından
güvenin diğer önemli bir özellik olduğu söylenebilir.

4.6. Mükelleflerin Muhasebeci Değiştirme Nedenleri
Mükellefler çeşitli nedenlerle muhasebeci değiştirebilmektedirler.
Araştırma
kapsamına giren mükelleflerin muhasebecilerle ortalama çalışma süresi, başka bir anlatımla,
faaliyet süresi 9,4 yıldır. Bu süre içinde Tablo 7’deki verilerden hareket edilerek hesaplanan
ortalamaya göre mükellefler ortalama 1,58 muhasebeci ile çalışmışlardır.
Tablo 7
Mükelleflerin Çalıştıkları Muhasebeci Sayısı
Muhasebeci Sayısı
Mükellef Sayısı
1
152
2
76
3
28
4
1
5
4
Toplam
261

Oran (%)
58
29
11
0
2
100

Tablo 7’de görüldüğü gibi mükelleflerin %58’i 1 muhasebeci ile çalışırken, kalan
%42’si 1’den fazla muhasebeci ile çalışmaktadır. Ayrıca mükelleflerin %30’una defter tutmak
amacıyla muhasebecilerin ziyarette bulundukları saptanmıştır. Bu gruba son iki yıl içinde
ziyarette bulunan muhasebeci sayısı ortalaması 2,19’dur. Başka bir anlatımla, mükelleflerin
%30’una son iki yıl içinde ortalama iki muhasebeci defter tutma talebinde bulunmak üzere
ziyarette bulunmuştur.
Mükellefler neden muhasebeci değiştirmektedirler? Bu soruya yanıt veren 109
mükellefin belirttikleri nedenler Tablo 8’de gösterilmiştir. Bu verilere göre mükelleflerin
%49’u muhasebecilerin hatalarından dolayı zarar gördükleri için muhasebeci
değiştirmektedirler. Yeterli bilgi alamama, mesleki özen göstermeme, güvensizlik başta gelen
diğer nedenlerdir.
Tablo 8
Mükelleflerin Muhasebeci Değiştirme Nedenleri
Nedenler
Mükellef Sayısı
Hatalardan dolayı zarar görme
53
Yeterli bilgi alamama
50
Mesleki özen göstermeme
43
Güvensizlik
36
Yüksek ücret talep etme
30
Yüksek vergi çıkarma
9
Diğer
5

Oran (%)
49
46
39
33
28
8
5

5.

MUHASEBECİLERİN
MÜKELLEF
VE
ODA
YÖNETİMİNDEN
BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMANIN BULGULARI

5.1.Muhasebecilerin Mükelleflerden beklentileri
5.1.1. Muhasebecilerin Sundukları Hizmetle İlgili Mükelleflerden Beklentileri
Muhasebecilerin sundukları hizmetlerle ilgili olarak mükelleflerden beklentileri Tablo
9’da yer almaktadır. Tablo 9’daki verilere göre meslek mensuplarının %86’sı öncelikle
mükelleflerin muhasebe ücretini düzenli ödemelerini istemektedirler. Beklentilerin ikinci
sırasında “belgelerini zamanında vermeleri”, üçüncü sırasında “belgeleri ve ödemeleri son
güne bırakmama” yer almaktadır.
Tablo 9
Muhasebecilerin Mükelleflerden Beklentileri
Beklentiler
Muhasebeci
Sayısı
Muhasebe ücretini düzenli ödeme
181
Belgelerini zamanında verme
165
Belgeleri ve ödemeleri son güne bırakmama
161
Vergi ödemelerini kendilerinin ve zamanında yapmaları
152
Ücreti tartışmama
137

Oran (%)
86
79
78
72
65

5.1.2. Muhasebecilerin Mükelleflerden Diğer Beklentileri
Meslek mensuplarının sundukları hizmetler dışında diğer beklentileri de araştırmada
sorulmuştur. Bu soruya yanıt veren 24 meslek mensubunun belirttikleri hususlar dikkat
çekicidir. Tablo 10’da yer alan verilere göre meslek mensupları öncelikle mükelleflerden
muhasebe mesleğine ve muhasebecilere karşı saygılı olma ve karşılıklı sevgi, saygı ve güvene
dayalı ilişki geliştirmelerini istemektedirler. Ayrıca ticari faaliyetlerin belgelendirilmesi,
düzenli belge tutulması ve yanıltıcı belge kullanılmaması, mali konularda sürekli iletişim
halinde bulunulması diğer beklentilerdir.
Tablo 10
Muhasebecilerin Mükelleflerden Diğer Beklentileri
Diğer Beklentiler
Muhasebeci Sayısı
Muhasebe mesleğine ve muhasebecilere karşı saygılı olma ve karşılıklı
9
sevgi, saygı ve güvene dayalı ilişki geliştirme
Ticari faaliyetlerin belgelendirilmesi, düzenli belge tutulması ve
6
yanıltıcı belge kullanılmaması
Mali konularda muhasebeci ile sürekli ilişki halinde olmak
4
Sorumluluklarının bilincinde olmaları
4
Meslek mensuplarını ücrete göre değerlememeleri
1
Toplam
24

5.2. Muhasebecilerin Oda Yönetiminden Beklentileri
5.2.1. Muhasebecilerin Oda Yönetiminden Eğitim Konusunda Beklentileri
Muhasebecilerin Oda yönetiminin sağladığı eğitim olanaklarıyla ilgili görüşleri de
araştırma kapsamında incelenmiştir. Meslek mensuplarının son iki yıl içinde %56’sının
düzenlenen eğitim çalışmalarına katıldıkları belirlenmiştir. Eğitim çalışmalarına katılan
meslek mensuplarının son iki yıl içinde ortalama olarak 3,8=4 toplantıya katıldıkları
saptanmıştır. Eğitim çalışmalarının yeterlik düzeyi 5’li boyutsal ayırma ölçeği ile ölçülmüş
olup veriler Tablo 11’de gösterilmiştir. Çalışmaları yeterli görenlerin oranı %81’dir. Yeterlilik
düzeyi puanı ise ortalama 3,82 bulunmuştur. Başka bir anlatımla, meslek mensupları Oda’nın
düzenlediği eğitim çalışmalarını yeterli görmektedir.

Yeterlik Düzeyi
Tamamen yeterli
Yeterli
Ne yeterli ne yetersiz
Yetersiz
Tamamen yetersiz
TOPLAM

Tablo 11
Eğitim Çalışmalarının Yeterlik Düzeyi
Meslek Mensubu Sayısı
25
89
6
19
2
141

Oran(%)
18
63
4
14
1
100

Meslek mensuplarının eğitim ihtiyacı duydukları konular ise şu şekilde
sıralanmaktadır:







Muhasebeyi ilgilendiren tüm mevzuatla ilgili değişikliklerin seminer şeklinde
tartışılarak sunulması
Muhasebe ile ilgili konularda üniversite destekli uygulamaya dönük eğitim
çalışmaları
Ülke gündemini oluşturan mali konular
Meslek mensuplarının mesleğe uyumu, stajyerlere yönelik muhasebe eğitimi ve
sınavlara hazırlık eğitimi
Meslek mensuplarının sıkça karşılaştıkları sorunlarla ilgili eğitim çalışmaları
Resmi dairelerde sorunların çözümüne yardımcı olacak hukuki bilgilerin verilmesi

5.2.2. Muhasebecilerin Oda Yönetiminden Sosyal Konularda Beklentileri
Meslek mensuplarının Oda yönetiminden eğitim dışındaki konularda beklentileri ise
ağırlık sırasına göre şu şekildedir:





Meslek mensupları arasında iletişimi geliştirecek toplantı, gezi vb. etkinlikler
Mali tatil konusunda çalışmalar
Resmi kurumlarla sağlıklı ilişki geliştirmeye yardımcı olma ve sorunların
çözümüne katkı
Ülke gündeminde önem taşıyan konularda söz sahibi olma, öneri geliştirme ve
öncülük etme






Meslek mensupları arasında haksız rekabetin önlenmesi
Disiplin suçu işleyen meslek mensupları hakkında gereğinin yapılması
Aylık bülten çıkarma
Aidatların düzenli ödenmesinin sağlanması

6.SONUÇ VE ÖNERİLER
Mükellefler üzerinde
yapılan araştırmanın bulguları özellikle “bilgi” konusunda
yoğunlaşmaktadır. Bilginin yeterlilik düzeyi, bilginin mükellefe zamanında ulaştırılması,
bilginin kapsamı dikkat çekici bilgi özellikleridir. Bilginin yeterlik düzeyi ve bilginin
zamanında mükellefe ulaşması hususları, mükelleflerin muhasebecilerde aradıkları kişisel
özelliklerle de paralellik göstermektedir. Dürüstlük, iş disiplini, mesleki bilgi ve güven
bilginin bu özelliklerini tamamlamaktadır. Ne tür bilgi? Bu sorunun yanıtı özellikle
muhasebenin artık kayıt sisteminden çok “raporlama” sistemi yanını önemle vurgulamaktadır.
Klasik anlayışta mali tabloların hazırlanması ve ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılması
günümüzde bilgisayarların da kullanıldığı ortamda basit bir muhasebe organizasyonu ile
yapılabilmektedir. Artık mali tablolara dayanarak işletmenin gidişatı, kaynaklarını nasıl
kullanması gerektiği, satınalma kararını verirken hareket tarzlarının ne olması gerektiği vb.
konularda bilgi sunmak ihtiyacı ortaya çıkmıştır; araştırmamız da bu yönde bulguları ortaya
koymaktadır.
Muhasebe mesleğini yerine getiren meslek mensuplarının bu hususları dikkate
almalarının yanında özellikle kaçınmaları gereken davranışlar da araştırmada ortaya
çıkmaktadır. Mükelleflerle para ilişkisinin ortadan kaldırıldığı günümüzde mükelleflerin
bilgisizlikten ve/veya kolaylıktan dolayı para ilişkisini sürdürmeleri, bu konuda kimi meslek
mensuplarının eski alışkanlıklarını sürdürmeleri hem kendilerine hem de tüm topluluğa zarar
vermekte, olumsuz bir imaj yaratmaktadır.
Ayrıca mükellef ile meslek mensubu arasında sağlıklı bilgi akışının sağlanmasının da
taşıdığı önem dikkat çekicidir. Mükellef belgelerinin de izlenmesini, beyannamesinin
zamanında verilmesine olanak sağlanmasını istemektedir. Bu beklentiler mesleki özen, iş
disiplini kavramlarının meslek mensupları için vazgeçilmez ilkeler olması gerektiğini ortaya
koymaktadır.
Sağlıklı iletişimin yanında meslek mensuplarının söz konusu ilke ve kurallara
uymaları, hata yapmamalarını sağlayacağı gibi, muhasebecilerin kendilerini yetiştirmelerine
zaman da bulabilmelerini, böylece güvenin de kurulmasını sağlayacaktır.
Öte yandan meslek mensupları da yaşamlarını sürdürecek gelir akışının aksamadan
sürmesinin taşıdığı önemi araştırmada vurgulamaktadırlar. Mesleğe saygı gösterilmesi,
ücretin pazarlık konusu edilmemesi mükelleflerden beklentilerin başında gelirken, iş
yaşamlarını tehlikeye atacak yanıltıcı belge kullanma davranışından kaçınmaları, faaliyetlerini
belgelendirerek kayıtlı ekonomi içinde hareket tercih etmeleri diğer önemli beklentilerdir.
Meslek mensuplarının eğitim konusundaki ihtiyaçları Oda yönetimlerinin bu alanda
“sürekli eğitim” programlarını planlamaları gerekliliğini ortaya koymaktadır. Finans
konularında, güncel ekonomik konularda da eğitilme ihtiyacı duyan meslek mensupları Oda
yönetimlerinden de ülkenin gündemindeki önemli konularda aktif rol üstlenmelerini ve
meslek mensupları arasında dayanışmayı geliştirecek programları da beklemektedirler.

MUHASEBE ve DENETİM MESLEĞİNDE
ETİK, BAĞIMSIZLIK ve TARAFSIZLIK
Hulusi ÖZOCAK – Serbest Muhasebeci
Doç Dr. Melih BAŞ - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Etik denince ilk akla gelen kelimelerden biri “ahlâk (aktöre)” kelimesidir. Etik ve ahlak diye söze
başlanır ve uyulmasında yarar görülen kurallardan söz edilir. Etik ve aktöre birbirine yakın iki
kavram gibi görünse de ayrı kavramlardır. Bu açıdan etiği doğru ve yanlışın kuramı, aktöreyi ise
bunun uygulaması olarak düşünebiliriz. Muhasebe ve denetim mesleğinde etik denince; mesleki
uygulamalarda kanunlara uygun işlemlerin yanısıra, toplumun ( güncel ) değer yargılarına önem
vererek güvenilir bilgilerin topluma sunulması diyebiliriz. Ancak tek başına etiği ele alırsak, meslek
standartlarından ayrı tutarsak bu konuya bütünsel yaklaşım gösterebilmiş olur muyuz? Ya da Bir
işletme etikten yoksun ise tek başına meslekte etik nasıl etkilenir. Bir başka durumda gündemden
bakacak olursak toplumda etik, siyasette etik yıpratılmışsa, bunlar sürekli değişik-çarpıcı
operasyonlarla sürekli gündeme geliyorsa tek başına meslek etiğinden söz edebilir miyiz? Biz bir
bütünün içerisinde kendi etki alanımızı düzenleyerek bütününe katkı sunabilir miyiz? O halde önce
meslek standardı kavramına bir bakıp etik, aktöre , meslek etiği, işletmelerde etik kavramlarını peş
peşe ele almakta yarar olacağı kanaatindeyiz.
MESLEK STANDARDI KAVRAMI
Bilindiği gibi standardizasyon, Uluslararası Standardizasyon Örgütü ( ISO ) tarafından
şöyle tanımlanmıştır: “standardizasyon, belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda
sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu
kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon aslında toplumun ekonomikliği ve kaliteyi arama
çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir faaliyettir.
1940’lı yıllarda başlayan ILO Uluslararası Standart Meslek Çalışmaları halen süregelmektedir.
Türkiye’de ise anılan konu DPT tarafından İİBK’a (yeni adıyla İşkur) görev olarak verilmiştir.
1993’ten bu yana çalışan ve Meclis’te bekleyen Meslek Standartları Kurumu Yasası çıkınca kurum
haline gelecek olan Meslek Standartları Komisyonu, halen 250 dolayında mesleğe standart
hazırlamıştır.( Finansal Forum 26.03.2001 )
MSK’ya göre belirlenen standart davranışlar içinde geçen “dürüst olmak, kaliteye dikkat
etmek “ gibi tüm mesleklerdeki ortak standart davranışları da meslek etiği ile ilgili olarak
belirtebiliriz.
Meslek Standardı, MSK tarafından “bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir
standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve
davranışları gösteren normlar” olarak tanımlamıştır. Kanımızca MSK’nın bu tanımındaki “
tutum ve davranışları gösteren normlar “ deyişini meslek etiğine bir yollama olarak
değerlendirebiliriz.
ETİK, AHLAK ( Aktöre ) ve MESLEK ETİĞİ KAVRAMLARI
Etik :
Yunanca “ ethos” sözcüğünden gelen bir kavram olup, ahlak felsefesi olarak tanımlanabilir.
İyi – kötü yada doğru – yanlış olanların niteliği ve temellerinin araştırılmasıdır.
Ahlak :
Arapça “ hulk; huy” sözcüğünden gelen, öztürkçe “ aktöre “ karşılığı bir kavram olup,
davranış biçimlerine ilişkin manevi düzey anlamındadır. Ahlakla ilgili bir çok türev sözcük olmakla

birlikte “ aktöre kuralı “ alt kavramı konumuz açısından önemlidir. Aktöre kuralı ilgili toplumsal
kesimin ( sözgelimi meslek mensuplarının ) kabul ettiği ve birtakım kurallara bağladığı yol, yöntem
ve düzen olmaktadır.
Meslek Etiği :
Genel anlamdaki etik yaklaşımlarının meslek alanlarında somutlaşan biçimlerine meslek etiği
denilmektedir : muhasebe etiği, tıp etiği vb. Ancak kimi görüşlere göre meslek etiğinden söz etmek
yerine meslek ilkelerinden söz etmek daha doğrudur ( sözgelimi Hacettepe Üniv. Felsefe Bölümü
Öğretim Üyesi Harun Tepe bu görüşü savunmaktadır).
Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Etik :
Muhasebe ve denetim mesleğinde etik denince; meslek mensupları tarafından sunulan
mesleki bilgilerin bilgi kullanıcılarına yararlılığı göz önüne alınmaktadır. Tanımlayacak olursak;
kanunlara uygun işlemlerin yanısıra toplumun güncel değer yargılarına da önem vererek güvenilir
bilgilerin topluma sunulması diyebiliriz.
Öngöremediği Asya krizinin ardından Dünya Bankası’nın beş büyük uluslararası bağımsız
denetim kuruluşunu şirket finansal raporlarının uluslararası standartlarda hazırlanması konusunda
uyardığı bilinmektedir. (Financial Times, 26.10.1998)
Ülkemizde son dönemde fona devredilen bankaların bağımsız denetim raporları için de anılan
kuruluşlara yönelik eleştiriler ve tartışmaların basında yer aldığını vurgulayalım.
Meslek etiği, muhasebe ve denetim mesleğinde etik kavramı “ muhasebe-denetim mesleği ve
etik ilişkileri “ İSMMMO’nun 1997’de yapılan III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda
geniş biçimde tartışılmıştı. Bu yüzden TÜRMOB’un 21.08.2000 tarihinde İstanbul’da
“21.Yüzyıldaki Muhasebe Eğitimi” başlıklı IFAC Eğitim Komitesiyle yapılan toplantıda IFAC
Eğitim Komitesi - İngiltere temsilcisi David M.Hunt’ın bildirisinde IFAC’ın 8 numaralı bildirisine
yollama yapılarak sayılan meslek etiğine ilişkin temel unsurları belirtmekle yetineceğiz.
Bunlar
 davranışlar
 yargılar ( değer yargıları )
 ilkeler
Mesleğimizi düzenleyen özel mevzuatta ( 3568, ÇUEHY.vb.) meslek etiği ve meslek ahlâkı olarak
ayrıca düzenlenmiş bir kavram olmayıp, uyulması gereken kurallar olarak bazı düzenlemeler yer
almıştır. Genel anlamda etikle ilgili mesleki düzenlemeler; bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük,
güvenirlilik, mesleki özen ve titizlik, reklam yasağı, sır saklama vb. unsurları içermektedir.
Bunları sıralayacak olursak:
* 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu ( 13.06.1989 tarih 20194 sayılı R.G.)
Madde 1. Kanunun amacı işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve
güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak....
Madde 2. Meslek mensubunda bulunması gereken şartlar
Madde 3. Unvanların haksız kullanılmaması
Madde 4. Genel şartlar ( kamu haklarından mahrum bulunmama, ağır hapis,
memuriyetten çıkarılmama, meslek şeref ve haysiyetine uymayan davranışlar)
Madde 11 Yemin
Madde 12 Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluklar
Madde 13 Meslekle ilgili çalıştırılamayacaklar ve işbirliği dahi yapılamayacağı

Madde 29
Madde 43
Madde 44
Madde 45
Madde 46
Madde 48

Mesleki ahlak, düzen ve gelenekleri korumak
Meslek sırları
Reklam Yasağı
Yasaklar ( ticaret yasağı, hizmet akdi vb.)
Ücret
Disiplin suçları

* Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( ÇUEHY ) ( 3 ocak 1990 tarih ve 20390 sayılı
R.G. )
Madde 4 Meslek unvanı ile yeterlilik ilkesi
Madde 6 Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık
Madde 7 Sır saklama
Madde 8 Sorumluluk ( sosyal s. İşletmelere ve meslektaşlara karşı s.)
Madde 9 Bağımsızlık
Madde 10 Haksız rekabet
Madde 42 Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller
Madde 43 Ticari faaliyette bulunmama
Madde 44 Hizmet akdi ile çalışmama
Madde 45 Reklam yasağı
Madde 46 En az ücretin karşısında iş kabul edememe
* MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ
Muhasebenin Temel Kavramları ( Sosyal sorumluluk kavramı, kişilik kavramı, tarafsızlık
ve belgelendirme kavramı, tutarlılık kavramı, tam açıklama kavramı vb.)
* SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
( 31 ekim 2000 tarih ve 24216 sayılı R.G. )
* MESLEK KARARLARI
1 Nolu Meslek Kararı
2 Nolu Meslek Kararı
3 Nolu Meslek Kararı
4 Nolu Meslek Kararı

(
(
(
(

Emanet para makbuzu kullanmama 26 ocak 1996/1 )
Ortaklık ve şirketleşme 20 mart 1996/2)
Kaşe Kullanma )
Meslek Ahlakı )

MUHASEBE ve DENETİM YASAL DÜZENLEMELERİNDE MESLEK ETİĞİ
Muhasebe ve denetim mesleğinde meslek etiğinde diğer deyişle meslek uygulamasında
uyulması gereken kurallar, kavramlar kısmında belirttiğimiz gibi İSMMMO’nun 1997 III. Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda geniş biçimde tartışılırken dört ana başlık ortaya çıkmıştı:
a. Meslek mensuplarının kendi aralarındaki ilişkileri
b.
“
“
müşterileriyle ilişkileri
c.
“
“
meslek kuruluşlarıyla ilişkileri
d.
“
“
toplum ve kamu idaresiyle olan ilişkileri
Bu başlıklara giren konular çeşitli mevzuatta toplanmıştır.
Örneğin;
I.
3568 Sayılı Yasa ve Yönetmelikleri, Meslek Kararları
II.
Vergi Mevzuatı
III.
Türk Ticaret Mevzuatı
IV.
Sermaye Piyasası Mevzuatı
V.
Bankacılık Mevzuatı
VI.
Diğer Mali Mevzuat

Mesleğin bağımsız niteliği; doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık ilkeleriyle bütünlük
kazanmaktadır. Mesleki etik kurallar ise,
- Bağımsızlık
- Tarafsızlık
- Dürüstlük
- Güvenirlilik
unsurlarını içermektedir.
Ülkede genel olarak yozlaşma yaygınlaşmışsa ve buna koşut olarak şirket politikaları etik
boyutlardan yoksun ise, meslek mensubunun mesleki etik kurallarını tek başına uygulayabilmesi güç
olacaktır. Bu açıdan işletmelerde etik konusunu dizgesel bir biçimde ele almak gerekecektir.
İşletmelerde Etik
İşletmelerde etik denince bunu dört başlıkta ve bütünsel etik olarak ele almak olanaklıdır.
Bunlar:
- Ekonomik aktöre : Şirketle ilgili tüm çıkar gruplarının ekonomik çıkarlarını (ücret, kâr payı,
ticari alacak, vergi, faiz, tüketicinin ekonomik çıkarı vb.) gözetmek ve toplumsal paydaşlar
yaklaşımına sahip olmak
- Toplumsal aktöre : İş görenlerin parasal ve parasal olmayan (işçi sağlığı gibi) her türlü haklarıyla
ilgili uluslararası (ILO) standartlara uygun çalışmak ve bunu SA 8000 ve OHSAS 18000
belgeleriyle belgelemek ; tüketici mevzuatına (ürün güvenliği başta olmak üzere) uygun çalışmak,
- Ekolojik aktöre : Doğaya saygılı ve beşikten mezara yaşam boyu çözümlemesi ışığında temiz
üretim yapmak ve bunu ISO 14000, Ekotekstil 1000 vb. belgelerle belgelemek.
- Siyasal aktöre : Rüşvet ve siyasetin finansmanında kullanılan diğer teknikleri (bağış, milletvekili
seçtirmek vb.) kullanarak bilgi sızdırma, haksız rekabet vb. iş yapma yöntemlerinden arıtılmış
olmak,
Bu konularda çalışan bir uluslararası iş etiği vakfının Türkiye ayağı olarak bir etik vakfı da
kurulmuş olup (TEDMER) , çalışmalarına başlamıştır. Bu vakfın çalışmaları da konuyla ilgili ışık
tutucu bir işlev görebilir.
Bir yandan meslek etiği, diğer yandan işletmelerde etik konularını kuramsal bağlamda ele
alırken ülkemizdeki güncel gelişmelere bir bakarsak bir “kara güldürü” görebiliriz.
Bağımsızlık
Kendine güvenme ve başkalarından kolayca etkilenmeme olarak tanımlanabilir. Başkalarının
görüşlerinden, duygularından daha çok kendi uzmanlığına ve yargısına dayanması da diyebiliriz.
Meslek mensubunun bağımsızlığında ise kendini bağımsız görmesi yetmez. Başkalarının da onu
bağımsız görmesi gerekmektedir. Aksi halde üçüncü kişiler meslek mensubunu bağımsız görmezse
sunduğu bilgilerin inanılırlığı önemli ölçüde azalır. Hal böyle olunca “müşterilerimiz hazırladığımız
bilgilere nasıl bakıyor, devlet nasıl bakıyor, toplum ne yapıyor” sorularını sorup yanıtlarını bulmamız
gerekmektedir.
Bu bağlamda ABD’deki sermaye piyasası kurulunun (SEC) geçen yıl hazırladığı bir raporu
örnek vermek istiyoruz. SEC’in raporunda “beş büyük uluslararası bağımsız denetim şirketinden biri
(PricewaterhouseCoopers : PwC) hakkında inceleme yapılarak 2700 ortağının yarısından fazlasının
PwC tarafından denetlenen şirketlere ortak olduğunun saptandığı ve bu durumun yasal olarak çıkar
çatışması (conflict of interest) durumu oluşturduğu” belirtilmektedir. (Bkz. The Economist, 7.2.2000,
s.56, “If you can’t trust auditors..” )
Tarafsızlık

Meslek mensubunun hizmetlerinde tarafsızlık önemi ve değeri olan bir düşünce durumudur.
Bir iş süresinde, bir görüş açıklamada işletmeden doğrudan yada dolaylı çıkar almamak ve/veya
aracılık etmemek tarafsızlığımız diyebiliriz.
Muhasebe ve denetim mesleğini ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkeler; bağımsız, tarafsız,
doğruluk, dürüstlük nitelikleriyle algılamaktadırlar. Uluslararası Federasyonumuz IFAC ise
“Profosyonel Muhasebeciler İçin Ahlak Kuralları” bildirgesinde bölüm A’da bütün muhasebecilere,
bölüm B’de serbest mesleki faaliyette bulunan bütün muhasebecilere, bölüm C’de bağımlı çalışan
muhasebecilere yönelik üç bölümden oluşan 18 kısımda kurallar yayınlamıştır. 3568 Sayılı meslek
yasamızda ise meslek mensuplarında olması gereken en önemli özellikler;
- Dürüstlük
- Güvenirlilik
- Tarafsızlık
- Sır saklama
- Mesleki özen ve titizlik
- Sosyal sorumluluk
- Reklam yasağı
- Bağımsızlık
Ayrıca ÇUEHY’nin 6.maddesinde ise dürüstlük, güvenirlilik ve tarafsızlık olma şartı mesleğin
temelini oluşturacağı şekliyle yerini almıştır.
Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Belirleyen Nitelikler
-

Mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst davranmak.
Mesleki ve iş yargılamalarında tarafsız olmak.
Yapamayacağı bir işi kabul etmemeli yada yapmağa çalışmamalı.
Mesleğin gerektirdiği bilgileri teknik ve standartlar olarak taşımak.

Bağımsızlığın ve Tarafsızlığın Tehlikeye Girdiği Anlar
-

Bir işletmeye dayanmak
Bir işletmeden sürekli ve düzenli olarak önemli miktarda ücret almak
Müşteri ile olan ilişkilerinde borç alıp-vermek
Çeşitli, abartılı promasyon, armağan almak
Davalık olma durumu, mahkemeye verme tehdidi
Hizmet verdiği işletmeye önceden-sonradan katılmak
Müşteri işletmeye başka hizmetler sağlamak
Aile ve diğer kişisel ilişkiler kurmak

Bağımsızlık ve tarafsızlığın nitelikleri ve tehlikeye girdiği anlar ışığında sonuç kısmında
düzenlenen anket sonuçlarında bu konuda ayrıca açıklamalarımız olacaktır. Mevzuatta meslek etiği ile
ilgili düzenlemeler genelde mevcut düzenlemeler olduğu gözlenmektedir.
Sonuç olarak meslekte etik, toplumda etik, siyasette etik kavramlarının gündeme geldiği ve bu
konul düzenlemeler yapılması 7 eylül 2001 tarihli Hürriyet gazetesi başlığında ülkemiz başbakanının
dile getirdiği; “siyasi etik açısından milletvekillerinin seçilmeden önceki ticari işlerine kesin
sınırlamalar getirileceği” talepleri varken mesleğimizde de gereken düzenlemeler; çalışma ilkeleri,
etik kurallar hazırlanıp kamuoyuna sunulmasında yarar görmekteyiz. Etik kuralların yayınlanmasının
yetinmeyerek zorunlu uygulamaların yanı sıra gönüllü uygulamalara da yer verilmesi gerektiği
kanaatindeyiz. Son zamanlarda sıkça dile getirilen “ MUHASEBE MESLEĞİ KALİTE
STANDARTLARI MERKEZİ “ nin gerek TÜRMOB gerekse Odalar nezdinde hayata geçirilerek
pratik uygulamalarda bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki ISO 9000, 14000 gibi belgelerde
gönüllü uygulamalara şahit oluyorsak mesleğimizde de TÜRMOB MESLEK KALİTE
STANDARTLARI birimini oluşturarak MESLEKTE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
uygulamaları;

 Mükellef beklentilerinin kaliteli hizmet yönünde gelişebilmesi,
 Hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması,
 Hizmet maliyetlerinin ve sürenin azaltılması,
 Bilgi ve iletişimin doğru ve sağlıklı yapılması,
 Tüm tarafların memnuniyetinin sağlanması,
 Yeterliliğin, verimliliğin artmasının sağlanması
gerekmektedir.
Bütün bunların sonucunda meslek örgütlerimizin bir çok ortamda dile getirdiği
söylemlerini yaşama geçirmesi için düzenlemeler ve öz denetim dizgeleri kurmaları gerektiği
kanısındayız.
MESLEK ETİĞİ KONUSUNDA YAPILAN BİR SORMACA (ANKET) ÇALIŞMASI
Genel bilgi





Yollanan Anket Sayısı : 400
Yanıtlanan : 121
Boş : 4
Yanıtsız
: 275

Sorulan sorular ve yanıtların dağılımları
A - MESLEKİ BİLGİLER
01. Meslek Unvanınız
- Serbest Muhasebeci
41 . % 34
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 73 % 60
- Yeminli Mali Müşavir
7 %6 .
02. Odaya Üyelik Durumunuz
Bağımsız Çalışan Kütüğüne Kayıtlı
Bağımlı Çalışan Kütüğüne Kayıtlı
03. Eğitim Durumunuz
- Ön lisans (9 ) %7 - Lisans (71) %59
04. Mesleki Tecrübeniz
- 0 -5 Yıl Arası ( 6 ) % 5

108
13

.

% 89
% 11

- L. Üstü (13 ) %11

5-10 Yıl Arası ( 13 ) %11

- Diğer ( 28) % 23

10 Yıl ve Fazlası ( 102 ) % 84

B - MESLEK MENSUBUNUN ETİK KONUSUNDA KARŞILAŞTIĞI DURUMLAR
- Mesleki uygulamalarda, tarafsızlık ve bağımsızlığı korumalardaki risk alanları
05. İş hacminizin % 15’inden fazlasının olduğu bir müşteri büronuzda var mı?
- Hayır yok (82) % 68
Evet var (27) % 22
Boş (12) % 10
06. Bir müşteriniz ile ücretiniz dışında borç – alacak ilişkiniz oldu mu?
- Hayır olmadı (107) % 88
Evet oldu (10) % 8
Boş ( 4) % 4
07. Müşterilerinizden parasal bakımdan mütevazı sayılmayacak büyük hediye aldığınız oldu mu? Hayır olmadı (119) %98 Evet oldu (-) % 0 Boş (2) % 2
08. Müşterilerinizle hiç mahkemelik oldunuz mu?
Hayır (107) % 88
Evet (10) % 8
Boş (4) % 4

09. Müşterilerinizin her hangi biri ile ortaklığınız var mı?
Hayır (118) % 98
Evet ( -) % 0
Boş (3) % 2
10. Müşterilerinize muhasebe mesleği dışında diğer işletme fonksiyonları
üretim, finansman) konusunda her hangi bir katkınız oldu mu?
Hayır (57) % 47
Evet (57) % 47
Boş (7) % 6

( pazarlama,

11. YMM bulunmasında müşterinize aracılık ettiniz mi?
Hayır (78) % 65
Evet (36) % 30 Boş (7) % 5
12. Müşterilerinizden ard arda 3 yıldan fazla aynı YMM ile çalışan var mı?
- Hayır yok (73) % 60
Evet var (39) % 32
Boş (9) % 8
13. Sizin ard arda 5 yıldan fazla işlemini yaptığınız müşteriniz var mı?
- Hayır yok (14) % 12
Evet var (103) % 85
Boş ( 4) % 3
14. Müşterileriniz sizi nasıl tercih etti? (167) - Akrabalık (8) % 5
Tavsiye (96) % 58 Tabeladan ( 2 ) % 1 Diğer (9) % 5

Kişisel ilişkiler (52) % 31

15. Müşterileriniz size işletmesi hakkında mali bilgi için mi yoksa ne kadar vergi
ödeyeceğini bilmesi için mi hizmet istiyor ?( 147 )
Bilgi için ( 85 ) % 58
Vergi için ( 62 ) % 42
16. Müşterileriniz hesap sonuçları konusunda size etkide bulunuyorlar mı?
Hayır ( 87 ) % 72
Evet ( 27 ) % 22 Boş ( 7 ) % 6
17. Meslek yasasına aykırı bir davranıştan her hangi bir cezanız var mı?
Hayır ( 118 ) % 98
Evet (- ) % 0
Boş (3) % 2
SONUÇ
Hazırlanan sormaca, İstanbul bölgemizdeki meslek mensuplarıyla birebir ve mesleki
toplantılardan yararlanılarak ; elektronik ortamda mesleki siteler taranarak oluşturulan adreslere
elektronik posta, telefon ve faks yoluyla Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Adana bölgelerine ulaştırılıp,
aynı yöntemlerle toparlanmıştır. Çalışmamıza 121 adet yanıt verilmiş, 4 adet boş ve 275 adet ise
yanıtsız kalmıştır. Toplanan yanıt sayısı bizde konumuza ışık tutacağı izlenimi yaratmıştır.
Sormacamıza katılan kişilerin arasında % 60’la SMMM’ler öne çıkmıştır. Katılanların % 89’u
bağımsız çalışanlardır. Katılanların yaklaşık %70’i lisans ve lisans üstü düzeyde eğitimlidir. Bunların
% 84’ünün mesleki deneyimi 10 yıl ve daha fazladır.
Katılanların yaklaşık % 90’ı tarafsızlık ve bağımsızlığın tehlikeye düştüğü anlarda bağımsız
çalıştığı halde ; bir işletmeye dayanma oranı % 22’dir. Ücret dışında borç-alacak ilişkisi oranı % 8
olup hiç birinin büyük armağan aldığına rastlanmamıştır. Yine katılanların % 8’i müşterileriyle
mahkemelik olmuş, ortaklık yapana rastlanmamıştır ancak mesleği dışında işletmelere katkısı (
pazarlama, üretim, finans ) olan % 47’yi bulmuştur.
Katılanların % 30’u YMM bulunmasına aracılık ettiğini belirtmiştir. Hatta “keşke
etmeseydim” diyenlere de rastlanmıştır. Müşterilerinden ard arda 3 yıldan fazla aynı YMM ile
çalışan %32 olup ankete katılanların % 85’inin 5 yıldan fazla işlemini yaptığı müşterisi mevcuttur. Bu
durum düzenli aylık alıp uzun süreli hizmet verdiğinizde bağımsızlık ve tarafsızlığınızı nasıl
koruyabileceksiniz sorusunu hatırlatmaktadır.

Müşterilerin tercih biçimi konusundaki soruda meslek mensubu seçimindeki mükelleften
kaynaklanan davranış bozukluğunun üstünde durulması gerektiği bu yanıtlarda da ortaya çıkmıştır. %
58’lik öneri oranının nasıl bir öneri ölçütü oluşturduğunun üstünde durulması gerekir. Kişisel ilişki ve
akrabalık oranının % 36 olması da ayrı bir boyuttur. Tabeladan neredeyse hiç kimsenin müşteri
edinemediği anlaşılmaktadır. Katılanların % 42’si vergi için hizmet istendiğini belirtmesi ise çarpıcı
bir orandır. Bilgi almak isteyenlerin oranı % 58 olsa da bu bilginin kar-vergi ikileminin ne denli
ötesine gittiği ayrıca incelenmelidir. Müşterilerin % 22 oranında hesap sonuçlarına müdahale ettiği
anlaşılmaktadır. Her ne kadar asla izin vermem diyenler olsa da ! Dikkat çekici bir diğer sonuç da
katılanların hiç birinin disiplin cezası olmamasıdır.
Kaynakça
3568 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat
SÖZBİLİR Naciye : Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarında Etiksel Boyutlar, Afyon,
Kocatepe Üniversitesi Yayını, 2000.

İŞLETMELERDE MUHASEBE HUKUKU BELGE VE ORGANİZASYONU
Doç. Dr. H a n i f i A Y B O Ğ A
Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

1-GİRİŞ
İşletmenin gerçekleştirdiği mali nitelikteki işlemleri ile muhasebe arasında bağlantıyı
sağlayan araca “ belge “ denilmektedir. Muhasebede kayıtlara alınan her mali nitelikteki
işlem bir belgeye dayanmalıdır.
İşletmelerde muhasebe sisteminin organizasyonunda belge düzeninin kurulması,
kullanılacak doğal ve yapay belgelerin belirlenmesi, belge akış düzeninin yönergeye
bağlanması gerek genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, gerek yasal düzenlemeler nedeniyle
organizasyonun temel zorunluluğunu oluşturmaktadır.
Mali nitelikteki işlemlerin ticari defterlere kayıt edilmesi belli ilkelere göre
yapılmaktadır. Devlet de işletmelerin muhasebe verileri ile yakından ilgilendiğinden belgeler
ile ilgili düzenlemeleri de işletme muhasebe hukuku mevzuatıyla saptamıştır. Bu bağlamda
işletme muhasebe hukuku mevzuatının birer bölümü olan ticaret kanunu ile vergi
kanunlarında muhasebe kayıtları için esas alınacak belgeler belirtilmiştir.
Muhasebe finansal bilgi üreten bir sistem olduğundan, üretilen bilgilerin güvenilir
olması temel koşuldur. Finansal bilgilerin güvenilirliği , mali nitelikteki işlemlerin objektif
belgelere dayandırılarak ticari defterlere kayıt edilmesiyle sağlanmaktadır. Bu nedenle
muhasebe uygulamalarında kayıt araçları olarak adlandırılan belgelerin ve üzerinde kayıtların
yapıldığı defterlerin önemi büyüktür.
Bu makalede , muhasebe uygulamalarında büyük önem taşıyan belge ve belge
organizasyonu teorik ve yasal olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
2-BELGE KAVRAMI
Muhasebe verilerinin güvenilirliği, mali nitelikteki işlemlerin, gerçek durumu
yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılarak defterlere
kaydedilmesiyle sağlanmaktadır. Bu nedenle muhasebe uygulamalarında kayıt araçları olarak
adlandırılan belgelerin ve üzerinde kayıtların yapıldığı defterlerin önemi büyüktür.
Ekonomik bir olayın oluşması için alış veya satış işleminin gerçekleşmesi
gerekmektedir. Alış ve satış ilişkisi, borç ve alacak ilişkisini meydana getirmektedir. Bu
ilişkinin var olduğunun kanıtlanması için belge gereklidir. Alacak yaratan belge fatura, borcu
gideren belge de makbuzdur. Kaydın esası belgedir. Yevmiye defterine mali nitelikteki bir
işlem kaydedilirken mutlaka bir belgeye dayanması zorunludur. Aksi takdirde defterlere
kaydedilen işlemler dayanağı olmayan gerçek dışı birtakım yazı ve rakamlardan oluşur ki
kanunen bunun kabulüne olanak yoktur. Bu nedenle Türk Ticaret Kanununa göre defter tutan
bir tacirin belgeler hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

Ticari bir işletmede mali nitelikteki işlemler nedeniyle oluşabilecek değer
hareketlerinin defterlerde yer alabilmesi, bunlara ilişkin objektif belgelerin bulunmasına ve
söz konusu mali nitelikteki işlemlerin bu belgelere dayandırılarak defterlere kaydedilmelerine
bağlıdır. Aslında mali nitelikteki işlemleri belirten objektif belgeler işletmeler için en önemli
ham veri kaynaklarıdır.
Muhasebenin sosyal sorumluluğunu yerine getirebilmesini sağlamak için, işletmelerde
amaca uygun bir finansal bilgi sisteminin kurulması ve işlerliğinin sağlanması gereklidir.
Finansal bilgi sisteminde;
- İşletme içinde kullanılan ve dış çevreden gelen belgelerin nitelikleri,
- Belgelerin işletme içinde oluşturdukları bilgi akımı,
- İşletmeye ilişkin belgelerin dışa iletilmesi,
konuları önemli yer tutmaktadır.
Muhasebenin temel fonksiyonlarından biri olan bilgi toplama ve kaydetme
fonksiyonunun yerine getirilmesi ancak işletme içinde ve dışında oluşturulabilecek
sistemleştirilmiş bir bilgi ve belge akımı ile sağlanabilir.
Her işletme büyüklüğüne ve faaliyet türüne göre belgeler ile bu belgelerin işletme
içindeki akışını ve dış çevreye iletilmesi konularını muhasebenin temel kavramlarına , genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerine, muhasebe standartlarına, muhasebe politikalarına ve
işletme içi dinamiklere göre irdeleyerek yönlendirmelidir. Muhasebe, bilgi üreten bir sistem
olduğundan, üretilen bilgilerinde güvenilir olması temel koşuldur. Bu konu ise söz konusu
finansal bilgilerin belgelendirilmesi ile olanaklıdır. Muhasebe bilgilerinin; bir taraftan ona
gereksinim duyan işletme ile ilgili taraflara yararlı olabilmesi, diğer taraftan da muhasebe
kayıtlarının geçerliliğinin kanıtlanabilmesi
ve mali
raporların objektif olarak
hazırlanabilmesi için objektif belgelere dayandırılmalarına bağlıdır.
Tekdüzen Muhasebe sisteminde de açıkça belirtildiği üzere, muhasebenin temel
kavramlarından ” Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı ” , muhasebe kayıtlarının gerçek
durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve
muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız
davranılması gereğini ifade etmektedir.
Muhasebe uygulamalarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere
dayandırılarak yürütülmesi, muhasebe teorisi ile muhasebeyi yönlendiren çeşitli yasaların
(Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu v.b.) gereğidir.
Vergi Usul Kanunu' na göre mükelleflerin kural olarak vergi matrahının hesaplanması
için gerekli tüm işlemleri gerek bu kanunun, gerekse kanunun verdiği yetkiyle Maliye
Bakanlığı'nca türü ve içeriği belirtilen niteliklere haiz olarak belgelendirmeleri gerekmektedir.
Mükellefler, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtları tevsik
etmek (belgelendirmek) zorundadırlar. Kanunen tutulması gereken defterlere kaydedilen
işlemlerin muhakkak bir belgeye dayanması gereklidir. Ayrıca defter tutmak zorunda olmayan
mükellefler de vergi matrahlarının tespiti ile ilgili olarak işlemlerini belgelemek
zorundadırlar.

Mali nitelikteki işlemlerin meydana getirdiği değer hareketlerinin, muhasebe
kayıtlarına geçmesini sağlayacak olan belgeler, muhasebe organizasyonunun temel
unsurlarından birisidir. Belge, "işlem" ile "kayıt" arasında köprü fonksiyonunu yerine
getirmektedir.
Muhasebede ve dolayısıyla muhasebe organizasyonunda vazgeçilmez bir ilke
niteliğinde olan belgeleme ilkesi aşağıdaki cümleler ile tanımlanmaktadır;
- Belgesiz muhasebe kaydı olmaz.
- Her kayıt yazılı bir orijinal belgeye dayanmalı.
- Her muhasebe kaydının temeli muhasebe belgesidir.
3-BELGELEME İLKELERİ
Güvenilir bir muhasebe kaydının sağlanması açısından literatürde ve uygulamada bazı
ilkeler saptanmış ve genel kabul görmüştür. İşletmede belge düzeninin kurulmasında
sözkonusu bu ilkelerden yararlanılmaktadır.
- Her kayıt bir belgeye dayanmalıdır.
- Karışıklığı ve duplikasyonu (çifte kayıt) önlemek için kaydın dayandığı belge kesin olarak
belirlenmeli,çünkü bir işlem için birden fazla belge söz konusu olabilir, çek listesi ve banka
hesap özeti gibi;
- Belge üzerinde hiçbir şey okunmaz hale getirilmemeli, gerekli değişiklik açıkça gösterilmeli
ve paraf edilmelidir,
- Belge üzerinde ilgili hesaplar belirtilerek ön kayıt sağlanmalıdır,
- Muhasebe kaydından sonra belge üzerine işaret konarak, belgenin kayda geçmemesi veya
birden fazla geçmesi önlenmelidir,
- Aynı tür işlemin fazla olması halinde "toplu bir belge" düzenlenerek rasyonel çalışma
düzeni sağlanmalı, örneğin madde ve malzeme çıkışları için bir mahsup fişinin
düzenlenmesi gibi,
- Belgelerle ilgili işlemlerde kolaylık sağlanması ve hataların önlenebilmesi için belgeler
farklı renklerde olmalı, numaralanarak tasnifli olarak ve kolayca erişilebilecek şekilde
arşivlenmeli, örneğin; kasa tahsil ve kasa tediye fişlerinin farklı renklerde olması
durumunda , tahsil ve ödemelerin birbiri yerine yanlış kaydedilmesi önlenmiş olur.
- Tüm belgeler yetkili tarafından imza, hazırlayan tarafından ise paraf edilmelidir.

4- BELGE ORGANİZASYONU
İşletmelerde düzenli bir belgelemenin sağlanması, muhasebe organizasyonuna düşen
önemli bir görev olmakla birlikte, aynı zamanda tüm muhasebe sisteminide etkileyen önemli
bir etmendir. Özellikle modern muhasebede, belge daha da önem kazanmaktadır; çünkü
muhasebe kaydı belge üzerinde gösterilmekte , dolayısıyla belgelerin hazırlanması veya ön
kayıt sistemi muhasebenin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca belgeli kayıt tekniği ve
muhasebede mekanizasyon ciltli defterlerin terkedilmesine neden olmuştur. Böylece belge
önemli bir kanıtlama gücü kazanmıştır. Diğer bir deyişle, yasal muhasebe defterleri gibi kanıt
fonksiyonu yüklenmiş ve muhasebenin ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Bilgisayardan muhasebe kayıtlarında yararlanma olanakları da, belge organizasyonuna
önem kazandırmıştır. Belge düzeninin önem kazanmasına neden olan diğer önemli bir etmen
de, işletmelerin büyümesi ve işletme içi değer hareketlerinin izlenmesi gereğidir.
Özellikle işletme içi işlemlerde orijinal bir belgenin bulunmayışı, muhasebe
organizasyonuna, işletme içi belgelerin akışının düzenlenmesi konusunda ayrı bir önem
kazandırmaktadır.
İyi bir belge organizasyonu, muhasebe sisteminin temel fonksiyonlarında başarıya
ulaşabilmenin belirleyici koşullarından birini oluşturmaktadır.
Belge organizasyonu, oluşturulacak belgelerin gruplanarak, iç desenleri ve işletme içi
akışlarının belirlenmesini kapsamaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki, bir belge düzeni
öncelikle işletmenin iş konusu, büyüklüğü ve iş hacmi ile bağlantılıdır.
Belge organizasyonunda farklı kademelerin bulunması, belgelerle ilgili örgütleme
çalışmalarını yönlendirebilir ve kapsamını genişletebilir :
-

Belgelerin oluşumu; belgeler gruplanarak, işletme içinde hazırlanacak belgelerin desen ve
renkleri belirlenir. Karışıklığa neden olmaması bakımından boyutlarda ve renklerde
farklılık yapılır. Aynı tür belgenin kopyalarında da renk ayırımı gerekmektedir. Bu
gruplamaya örnek olarak, kasa, banka, alış, depo vb. ile ilgili belgeler gösterilebilir. Kasa
tahsil ve kasa ödeme fişlerinde zorunlu olarak renk ayırımı yapılır. Belgelerde bulunan
yazı ve rakamlarda boyut, şekil, renk ve desen bakımından belirli bir standardizasyonun
sağlanması gerekmektedir.

- Belgenin iletilmesi; belgenin işletme içi akışı belirlenir. Dolaşacak belgeler giriş
damgasıyla işaretlenerek, hangi departmanlara ve servislere iletileceği belirlenir.
- Belgenin kontrolü; her belge belirli yerlerde biçim, hesaplama ve konu bakımından kontrol
edilmelidir , bu nedenle işletme içi kontrol noktalarının belirlenmesi gerekmektedir.
- Belgelerin birleştirilmesi; ekonomik bir belge düzeni, belgelerin tasnif edilerek toplayıcı
bir belge haline getirilmesi için birleştirilmelerini gerektirir. Özellikle çok hareket
gösteren depo giriş-çıkışlarında ve diğer işletme içi işlemlerde bu kademe büyük önem
kazanmaktadır. Böylece dönemin tüm muhasebe kayıtları standartlaştırılmış olmaktadır
-

Belgenin hesaba geçişi; bu kademe belgenin kaydedileceği hesabın belirlenmesini kapsar.
Bu belirlemenin kimin tarafından ve ne şekilde yapılacağı saptanmalıdır.

-

Belge-kayıt ilişkisi; ileriki kontrolleri kolaylaştırması bakımından her belgeye muhasebe
kaydının bir işareti verilir. Böylece muhasebe kaydına geçen belgeden, yevmiye defteri ,
defteri kebir ve yardımcı deftere işlendiği ve bu kayıtlara ulaşılmak istendiğinde nereye
bakılacağı anlaşılmalıdır.

-

Arşivleme; belgelerin kayıt ve kanıtlama fonksiyonu, bunların gruplanarak birbirini
izleyen numaralama içinde saklanmasını gerektirmektedir. Belgelerin konularına göre
alıcılar , bankalar, borçlar gibi veya tarih sırasına göre arşivlenmesi söz konusu olabilir.

5- BELGE ÇEŞİTLERİ
Muhasebe de saptanması gereken gerçekleşmiş ve planlanmış mali nitelikteki
işlemlerin yazılı olarak yer aldığı belgeler, büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Tüm belgelerin
sıralanması ve açıklanması güç olmakla birlikte belgeler bu makale kapsamında sınırlı olmak
üzere aşağıda değişik bakımlardan ayırıma tabi tutulmuştur.
50- OLUŞUMUNA GÖRE BELGE ÇEŞİTLERİ
500-Doğal Belgeler
Mali nitelikteki işlemler sonucunda kendiliğinden oluşan belgeler, doğal belgeler
olarak gruplanabilir, örneğin, alış-satış faturası, banka dekontu, gider makbuzu v.b. belgeler.
Bu tür belgeler, işletmenin üçüncü kişilerle olan mali nitelikteki işlemlerinden doğduğundan,
dış belgeler, orjinal belgeler veya ekstern belgeler olarakda adlandırılmaktadır. Muhasebede
kayıtların çoğunluğu doğal belgelere dayanmaktadır.
Doğal belgeler, işletmelerin, üçüncü kişilerle arasındaki mali nitelikteki işlemleri
için düzenlenen ve içermesi gereken bilgileri yasalarda belirtilmiş olan belgelerdir. Diğer bir
deyişle işletme tarafından düzenlenip karşı tarafa verilen ya da karış taraftan alınan
belgelerdir. Ticari yaşamda kullanılan belgelerin büyük bir bölümünü doğal belgeler
oluşturmaktadır.
Vergi Usul Kanunu bu belgeleri devletle-vergi mükellefi arasındaki ilişkilerde, Türk
Ticaret Kanunu ise , işletme sahibi tacirin , şirketlerde, şirketin ve ortaklarının birbirleriyle ve
üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ve işletmenin iç bünyesinin
işleyişinde, bir ispat aracı olarak kabul etmektedir. Belgelerin önemli bir ispat ve kontrol aracı
olmaları, bunların düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir.
Doğal belgeler de kendi aralarında harici ve dahili belgeler olmak üzere
gruplandırılabilir. Harici belgeler dışarıdan gelen belgelerdir. Alış faturaları, banka dekontları
bu tür belgelere örnek olarak belirtilebilir. Dahili belgeler ise işletme içinde oluşan, ticari
işletmelerin kendilerinin düzenledikleri ve karşı tarafa verdikleri belgelerdir. Satış faturası
v.b. gibi.
Doğal belgeye örnek belgeler aşağıda belirtilmiştir :
-

Fatura
Sevk İrsaliyesi
Taşıma İrsaliyesi
Yolcu Listeleri

-

Günlük Müşteri Listeleri
Adisyonlar
Hak Ediş Belgesi
Perakende Satış Fişi
Gider Pusulası
Mühtahsil Makbuzu
Serbest Meslek Makbuzu
Çek
Senet
Ücret Bordrosu
Vergi ve Sigorta Primi Beyanname ve makbuzları
Banka hesap özetleri
Döviz Alış- Satış Bordrosu
Gider ödeme fatura ve makbuzları

501- Yapay Belgeler
Doğal bir belgenin bulunmadığı durumlarda, muhasebe kaydının yapılması için
işletme içinde düzenlenmiş , işletmenin iç işlemlerini izlemek ve doğal belge düzenlenmesi
mümkün olmayan hallerde düzenlenen, yasalarca içerikleri belirlenmemiş belgeler yapay
belgelerdir. Yardımcı belgeler veya işletme içi belgeler olarakda adlandırılan bu tür
belgelerin bizzat işletme içinde bulunan ilgili kişi tarafından düzenlenmesi söz konusudur;
örneğin, toplayıcı kayıt belgeleri, envanter listeleri ve tutanağı, amortisman defteri ve
listeleri, madde ve malzeme giriş - çıkış fişleri, stok kartları , muhasebe fişleri , icmal listeleri
vb .
Yapay belgeler işletmenin kendisini bağlar, üçüncü kişileri bağlamaz. Muhasebede
kullanılan yapay belgelerin sayısı doğal belge sayısına ve türüne göre çok daha azdır. Bunun
sebebi ise sadece doğal belgesi olmayan mali nitelikteki işlemler için yapay belge
düzenlemesidir.
Yapay belgeler, işletmelerin iç değer hareketleri ile ilgilidir ve hesap akışını
düzenleyerek kolaylaştırırlar. Bazı işlemlerle ilgili olarak doğal belgelerin temin edilememesi
ve belgeleme ilkesi nedeniyle, belgeye dayanmayan mali nitelikteki işlemlerin
muhasebeleştirilememesi, yapay belgelerin düzenlenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır.
51- FONKSİYONLARINA GÖRE BELGE ÇEŞİTLERİ
510- Genel Nitelikteki Belgeler
511- Alışlara Ait Belgeler
512- Satışlara Ait Belgeler
513- Giderlere Ait Belgeler
514- İşletme İçi İşlemlere İlişkin Belgeler
- Harcırah Bordrosu
- Masraf Listesi
- Üretim Faaliyetine İlişkin Belgeler
Depo Giriş- Çıkış Fişi
Üretime Sevk Edilen Madde, Malzeme Fişi
Üretim Raporu
Gider Dağıtım Tabloları
Envanter Listeleri

- Ücret Bordrosu
515- Muhasebe Fişleri
- Tahsil Fişi
- Tediye Fişi
- Mahsup Fişi
516- Demirbaş ve Amortisman Listeleri
517- Yasal Yükümlülüklere Yönelik Belgeler
- Vergisel Beyannameler ve makbuzlar
- Sosyal Güvenlik Kesinti ve İşlemlerine İlişkin Beyannameler ve makbuzlar
- Diğer Yasal Beyanname ve Belgeler

52- YASALARDA YER ALAN BELGE ÇEŞİTLERİ
520-Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Belgeler
- Fatura
- Perakende Satış Fişleri
- Makineli Kasaların Satış Fişleri
- Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri
- Gider Pusulası
- Müstahsil Makbuzu
- Serbest Meslek Makbuzu
- Sevk İrsaliyesi
- Taşıma İrsaliyesi
- Yolcu Listeleri
- Günlük Müşteri Listeleri
- Adisyon
- Döviz Alım ve Satım Belgeleri
- Reçeteler
- Envanter Listeleri
- Ücret Bordrosu
521- Türk Ticaret Kanunu’ nda Yer Alan Belgeler
- Esas Sözleşme
- Fatura
- Çek
- Poliçe
- Bono
- Hisse Senetleri
- Tahviller
- Deniz Ödüncü Senedi
- Emtea Senetleri
( Makbuz Senedi, Rehin Senedi, Taşıma Senedi, Konşimento)
- Envanter Listeleri
- Cari Hesap Belgeleri

522- Türk Medeni Kanunu ‘nda Yer Alan Belgeler
- İpotekli Borç Senedi
- İrad Senedi
- Rehinli Tahviller
523- İş Kanunu’nda Yer Alan Belgeler
- Ücret Bordrosu-Ücret Pusulası
- İşçi Çalışma Kartları
524- Sosyal Sigortalar Kanunu ‘nda Yer Alan Belgeler
-Ücret Bordrosu-Ücret Pusulası
-Aylık Sigorta Prim Bildirgesi
-Üç Aylık Sigorta Bildirgesi
525- Sermaye Piyasası Kanunu’ nda Yer Alan Belgeler
- Hisse Senetleri
-Tahviller
-Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil
-Yatırım Fonu Katılma Belgesi
6- S O N U Ç
Muhasebe , defter tutma ile birlikte finansal bilgilerin yorum görevini de kapsayan
geniş bir organizasyondur. Bu organizasyonda ise, belge, temel unsurdur.
İşletmeler yaptıkları bütün mali nitelikteki işlemlerini belgelendirmek zorundadırlar.
Bu belgelerinde ticari defterlere kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
Mali nitelikteki işlemi kişi, yer, zaman, nitelik ve nicelik gibi açılardan saptayan,
tanımlayan ve kanıtlayan yazılı nesnelere muhasebe belgesi kısaca belge denilmektedir.
Muhasebe özellik arz eden bir bilim dalıdır, hukuk kuralları oluşturulurken ya da
kurallar uygulanırken muhasebenin özellikleri dikkate alınmaktadır. Örneğin, işletme
muhasebe hukuk mevzuatında çok çeşitli hükümler yer almıştır. Hukuk, işletme ana bilim dalı
çerçevesi içinde muhasebe bilim dalıyla sıkı bir ilişki içindedir.
Ülkemizde de muhasebe uygulamalarını çeşitli yasalar yönlendirmektedir. Bu nedenle
işletmeler kayıt araçlarının seçiminde serbest değillerdir , mali nitelikteki işlemlerini belirli
bir sistem içinde, yasal kayıt araçları aracılığıyla kayda almalıdır.
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GİDER PUSULASI UYGULAMASI
Hüseyin TURNA
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
A- GİRİŞ:
Mükellefler satın aldıkları mal, hizmet ve yaptıkları harcamaları bir belgeye dayandırmak
zorundadırlar.Hepimizin bildiği gibi her türlü mal, hizmet ve giderlere ilişkin esas belge fatura
olmasına rağmen bazı durumlarda karşı tarafın gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmaması
nedeniyle belge vermesi mümkün olamamaktadır. Bilindiği gibi Kayıtların geçerliliği vesikalarla
tevsik edilebilmesi şartına bağlıdır.Kanunen defter tutmak zorunda olanların kayıtlarını bu
belgelerle kanıtlaması gerekir.
Bu yazımızda GİDER PUSULASININ kullanım alanını, kanun ve tebliğlerle ilgili açıklamalara yer
verilmiştir.
B- GİDER PUSULASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME :
4369 sayılı yasa ile Vergi Usul Kanunu’nun değişen 234.maddesi aşağıda yer aldığı gibidir.
“ VUK –234.Maddesi uyarınca , Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlar,kazancı basit usulde tespit
edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan Serbest Meslek Erbabının ve Çiftçilerin;
1- (4369 sayılı kanunun 82/1-b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten
kaldırılmıştır.)
2- (4369 sayılı kanunun 82/1-b maddesiyle 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten
kaldırılmıştır.)
3- Vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim
edip iş yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası (4369 sayılı kanunun
81/A-7.maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare)
vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci
sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi
kıymetli eşya için de tanzim edilir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nevi ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi
yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel Kişilerde
unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana
veya malı satana tevdi olunur.
(2365 sayılı kanunun 37.maddesiyle eklenen fıkra) Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde
teselsül ettirilir.”
Yukarıdaki yazılı yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere V.U.K234.madde Emtia, Hizmet ve
harcamalar için iş yapana imza ettirdikleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş
fatura hükmündedir. Çünkü ilgili madde hem vergiden muaf esnafı, hem de bu kişilerden mal ve
hizmet satın alan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutan çiftçi ve serbest meslek erbabını da
ilgilendiriyor. Demek ki ESNAF MUAFLIĞI nı düzenleyen Gelir Vergisi kanununun 9. maddesini
incelediğimizde; şöyle tanımlanmıştır.
“Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar Gelir vergisinden muaftır..

1. Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın
perakende ticaret ile iştigal edenler, (Giyim eşyaları ile zati ve süs eşyaları, değeri yüksek
ev eşyaları, pazar takibi ile suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit
işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o işyerinde satışı yapılan aynı neviden malları
satanlar hariç)
2. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müsteklike iş yapan hallaç, kalaycı,
lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı,berber, nalbant,
fotoğrafçı,odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı,
3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri işyeri
açmak suretiyle yapanlardan 47.maddede yazılı şartları haiz bulunanlar,(51.madde şumulüne
girenler bu muafiyetten yararlanamazlar)
4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 nüsum tonilatoya (50dahil) kadar
makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası
ile nakliyecilik yapanlar, (Bu bentte yazılı ölçüler birlikte yaşıyan eşlerle velayet altındaki
çocuklar hakkında veya ortaklığın işlettiği vasıtalar için topluca dikkate alınır)
5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar ve
sandallarla, nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan
taşıyan çiftçiler.
6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde
imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel her nevi
nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve
urganları dükkan açmaksızın satanlardan 47.maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı
şartları haiz bulunanlar,
7. Yukarıdaki 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işler benzerlik gösterdikleri danıştayın
muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanayi işleri
ile iştigal edenler,
Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergi sine tabi olanlar ile yukarıda
sayılan işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde
yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.
Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine
ilişkin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.
Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı
olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı
olmaksızın gelir vergisinden muaftır. Bu muaflığın, 94.madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen
vergiye şümulü yoktur.”
Gelir Vergisi Kanununun 9.maddesinin 7.bendinden sonra gelen kısmı incelendiğinde esnaf
muaflığından faydalanmak için iki koşul mevcuttur.
1- Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.
2- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arz
edecek şekilde çalışmamak.
Burada ikinci bendi incelersek gelir vergisi kanununun 9.maddesinde 7.bend halinde belirtilen işleri
ticaret ve sanat erbabının, bu işleri Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık

oluşturacak bir şekilde yapılmamasıdır.Burada önemli olan durum devamlılık ve bağlılık
unsurlarının her ikisinin de bir arada bulunmasıdır.Devamlılık ve bağlılığın kesin ölçülerini tespit
etmek mümkün olmamakla birlikte, her olayın kendi özelliği ile değerlendirilmesi halinde, esnafın
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık oluşturacak şekilde çalışmaları
halinde muafiyetlerini kaybedeceği ve ticari kazanç erbabı durumuna gireceği ve kişinin gerçek
usulde vergilendirileceğidir.
C- GİDER PUSULASINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER
Vergi Usul Kanunu’nun 227.maddesinin dördüncü fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden 225 sıra no’lu genel tebliğ ile aşağıda yazıldığı gibi bazı düzenlemelere gidilmiştir.
1- Gider pusulalarında; işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı,toplamı, tevkif edilen vergi
oranı ve net tutarı, işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla
soyadları (tüzel kişilerde ünvanları), adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve
müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin bilgilere yer verilecektir.
2- Örneği ekte yer alan gider pusulası, mükellef tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılacak
veya notere tasdik ettirilecektir. Gider Pusulasının anlaşmalı matbaalarda bastırılmaması
veya kullanılmasında “V.U.K. uyarınca Vergi Mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin
basım ve dağıtımı hakkında yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
3- Gider pusulası en az iki nüsha olarak düzenlenecektir. En az iki nüsha düzenlenmeyen ve
yukarıda bilgileri eksik olan gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
4- Düzenlenen gider pusulalarının ilk nüshası işi yapana veya malı satana verilecek, ikinci
nüshası ise düzenleyen tarafından saklanacaktır.
5- Ellerinde daha önce bastırılmış veya tasdik ettirilmiş gider pusulası bulunanlar 1.3.1994
tarihine kadar bu belgelerini kullanabileceklerdir. Bu tarihten sonra söz konusu belgeler
kullanılmayacaktır.
gider pusulasında devamlı yanlışlık yapılan kısım; düzenlenen gider pusulasının aslını
düzenleyen kendinde tutmakta, işi yapana ise bir sureti verilmemektedir. Halbuki tebliğin
dördüncü maddesi çok açıktır. Aynı zamanda esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri
ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve harcamalara ilişkin belgeleri saklamak
zorundadırlar.
D- GİDER PUSULASI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLANLAR
Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere V.U.K.’nun 234.maddesi mükelleflerin, mal, hizmet ve
giderlere ilişkin yaptığı harcamalarda gider pusulası düzenleneceği açık bir şekilde ifade
edilmiştir.234.madde esas itibariyle vergiden muaf esnafa ve zati eşyalarını satan kimselere
düzenleneceği belirtilmiştir. Anılan maddede her ne kadar altın, mücevher ifadesi geçse de söz
konusu kıymetli eşyalar dışında kalan eşyalar içinde gider pusulası düzenlenir.
E- GİDER PUSULASININ DÜZENLENMESİ KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERDE
VERGİ KESİNTİSİ
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında düzenlenen ve gider pusulası
karşılığında yapılan ödemelerde G.V.K’nun 94.maddesinin 13 numaralı bendi gereği gelir vergisi
kesintisi uygulaması söz konusu olup aşağıda yazıldığı gibidir.
a- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her
nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri
veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (%2)

b- Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden (%20)
c- Diğer mal alımları için (%5)
d- Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin
ayrılmaması hali de bu kapsamdadır.)için (%10)”
Esnaf muaflığından yararlananların yanısıra G.V.K 18, 65 nolu maddeleri ile Geçici 56. maddenin
4.bendi gereğince devamlılık arz etmeyecek şekilde sermayeden Ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya
mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın
şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapan kişilerin elde ettiği kazanç arızı serbest
meslek kazancı olacağından arızı olarak serbest meslek faaliyeti ifa edenlerinde serbest meslek
makbuzu düzenleme yükümlülükleri bulunmadığından bu kişilere yapacağınız ödemeleri gider
pusulası ile belgelendirmeniz gerekmektedir. Diğer taraftan, bu faaliyetlere ilişkin olarak serbest
meslek erbabına ödeme yapan kişi ve kuruluşların gelir vergisi kanununun 94.ncu maddesi
gereğince tevkifat yapacağı,ayrıca fon payı hesaplayıp muhtasar beyanname ile beyan edecekleri
tabidir.
Söz konusu VUK 234. maddesinin 13 numaralı bendinde, 4108 sayılı kanunla yapılan değişiklikle
“diğer kişilerden” satın alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler vergi tevkifatının kapsamı
dışına çıkarıldığından diğer kişilere yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlenecek fakat vergi
kesintisi yapılmayacaktır.Çünkü kazanç sağlama amacı yoksa yapılan işleme ticarilik vasfı izafe
edilemez. Bu nedenle arızi kazanç yaratmayan ve sadece servetin veya mal varlığının nakte
dönüştürülmesine yönelik olan işlemlerde, söz konusu tevkifat yapılmayacaktır.
Bakanlıkça verilen özelgede şirket tarafından nihai tüketiciden alınan otomobil için gider pusulası
düzenlenmesi ancak, vergi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir. (M.B nın 16.11.1999 tarih ve
33/49938 sayılı yazısı) denilmek suretiyle konuya açıklık getirmiştir.
Bazı durumlarda gider pusulasının düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda tereddütler
yaşanmaktadır.Örneğin esnaf muaflığı kapsamında yer alan çamaşır yıkayıcısının yaptığı hizmet
V.U.K’nun 234.maddesi gereğince gider pusulası düzenlenmesi ve G.V.K’nun 94/13 maddesi
uyarınca gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmektedir.Görüldüğü gibi yukarıda yapılan hizmeti
gelir vergisi kanunun 9/2 bendi ne göre değerlendirmiş olduk fakat ya işyeri temizliği ile ilgili bir
hizmet olsaydı ne yapacaktık? Kanımca işyerine yapılan temizlik işi G.V.K 9/2 maddesinde
sayılmamış ise de kanun maddesinin mantığı içinde değerlendirme yaparsak V.U.K 234.maddesine
göre gider pusulası düzenleyip G.V.K nun 94/13 maddesi uyarınca kesinti yapmamız gerekiyor.
Bazı durumlarda yapılan iş G.V.K nun 9.maddesinde 7. bend halinde sıralanmış işler içinde yer
almasa da bunlara paralellik arz eden durumlarla karşılaşılabilmektedir.Yukarıdaki örnekte olduğu
gibi. Gelişen ekonomide buna paralel olarak tevsik edici belgelerinde yetersiz kalması son derece
doğaldır. Bu anlamda bu tür giderleri V.U.K 228 maddesine göre değerlendirme yapmak yanlış
olacağı gibi, yapılan harcamaların belgelendirilmemesi gibi bir durumla karşılaşırız ki bu da
kazançları vergilendirme kapsamı dışında tutmuş olur.
F- GİDER PUSULASI KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİNE
İLİŞKİN ÖRNEKLER
MAL ALIMLARINDA TEVKİFAT :


Herhangi bir şekilde mükellefiyeti bulunmayan (x) kişi, Ağustos ayında 10 adet parfümü
Gerçek usulde vergilendirilen bir parfümericiye satmıştır.Satış işleminin ticari mahiyette
olması nedeniyle parfümerici söz konusu alım için gider pusulası düzenleyecek ve %5

oranında gelir vergisi, ayrıcada %10 fon payı tevkifatı yapacaktır. Bunu 150 milyon bedelle
aldığını düşünürsek,
G.V.Kesinti tutarı ……150.000.000.- *%5 = 7.500.000.-TL gelir v.
7.500.000.-*%10=
750.000.-TL fon p.
--------------kesinti toplamı
…………….
8.250.000.-TL
brüt tutar..150.000.000.kesinti tu.. 8.250.000.---------------net tutar…141.750.000.parfümerici kesinti tutarı olan 8.250.000.-TL’yi bir sonraki ay da muhtasar beyannamesinde
gösterip, tahakkukunu yaptıracaktır.


Cemile Hanım beş bileziğini bir kuyumcuya satmıştır. Kuyumcu satın aldığı bileziklerden
dolayı ödemeyi belgelemek üzere gider pusulası düzenleyecek fakat bu ödeme üzerinden
tevkifat yapmayacaktır.



İbrahim Bey mobilyasını bir vergi mükellefi mobilyacıya satmıştır. Mal satan açısından
yapılan bu satış işlemi bir arızı ticari faaliyet değildir.Bu durumda bu mobilyacı aldığı eski
mobilyalar için gider pusulası düzenleyecek fakat vergi ve fon payı tevkifatı yapmayacaktır.



Sema Hanım evinde bulunan antik eşyalarını bir antikacıya satmıştır. Satan açısından da
durum İbrahim Bey’inkinden aynı olduğundan antikacı bu alımlarla ilgili gider pusulası
düzenleyecek fakat vergi ve fon payı kesmeyecektir.
HİZMET ALIMLARINDA TEVKİFAT



Musluk tamirciliği işiyle Uğraşan Ekrem Bey gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan
Avukat Hakan Bey’in musluğunu tamir etmiştir. Bu durumda Avukat Hakan Bey yapılan
hizmet nedeniyle gider pusulası karşılığı yapacağı ödemeden %10 gelir vergisi ve bu tutar
üzerinden %10 fon payı tevkifatı yapacaktır.
Bu hizmet için brüt 50.milyona anlaştıklarını düşünürsek;
Brüt tutar ………. 50.000.000.-TL* %10 =5.000.000.TL gelir vergisi
5.000.000.-TL* %10= 500.000.TL fon payı
-----------------5.500.000.TL kesinti toplamı
Brüt tutar……….50.000.000.-TL
Kesinti tutarı…… 5.500.000.-TL
-------------------öd.net tutar…
44.500.000.-TL

bu tutardan yukarıdaki örnekte olduğu gibi kesintiler yapılır ve bir sonraki ayda Avukat Hakan Bey
muhtasar beyannamesinde tahakkukunu yaptırır.


Her ay muntazam şekilde işyeri temizliğine gelen (b) sahsı için vergi mükellefi olan
Hüseyin Bey yaptığı ödeme için gider pusulası düzenleyecek Çünkü ilgili kişi bu işi kazanç

sağlamak amacıyla yapmaktadır ve bağlılık unsuru yoktur.Burada gelir vergisi kesintisi söz
konusu olacak mı? Gelir Vergisi Kanununun 9.maddesi 2.bendin de TEMİZLİKCİLİK ile
ilgili bir tanım olmamasına rağmen ilgili maddenin mantığı içinde düşünürsek yapılan işin
esnaf muaflığı kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor kanısındayım.Bu sebepten dolayı ve
yapılan ödemenin belgelendirilmesi açısından gider pusulasının düzenlenmesi ve kazanç
sağlama amacı söz konusu olduğu için G.V.K.nun 94/13 maddesi gereğince vergi ve fon
kesintisi yapılması gerekiyor.


Vergiden Muaf esnaf olan Ahmet Bey özel binek otosunu gerçek usulde vergi mükellefi
olan Harun Bey’e bir sözleşme karşılığında ayda 50 milyon TL karşılığı kiralamıştır.Harun
Bey yaptığı ödeme için gider pusulası düzenleyecek gelir vergisi kanununun 70 maddesi ve
94 maddelerine göre %20 gelir vergisi kesintisi %10 fon payı kesintisi yapacak ve bu
kesintileri bir sonraki ayda muhtasar beyanname ile tahakkuk ettirip ödeyecektir.
Brüt 50.000.000.-tl %20 10.000.000.tl gelir vergisi kes.
10.000.000.-tl %10 1.000.000.tl fon payı kes.
---------------11.000.000.-tl kesinti toplamı
50.000.000.- brüt
11.000.000.- kesinti
39.000.000.- Ahmet Bey e ödenecek tutar



Gerçek vergi mükellefi olan Ahmet Bey Yonca Ltd.şirketinden 2 yıllık sözleşme gereği
hatıra defterlerini poşetleme işi almıştır.Ahmet bey bu işleri dışardan yirmi kişilik bir aileye
yaptırmaktadır.Burada devamlılık ve bağlılık göz önüne alındığında işveren-hizmetli
ilişkisini ortaya çıkmakta ve ilgililerin hizmet erbabı sayılacağı açıktır. Bu durumda bu
kişileri işyerinde çalıştıracak ve sigorta primi ödeyecektir.
Belge düzenleme konumunda bulunmayan tüketicilerin “4077sayılı TÜKETİCİYİ
KORUMA KANUNU” çerçevesinde kendilerine mal satanlara yaptıkları iadelerde veya
fatura düzenledikten ve KDV beyanı verildikten sonra meydana gelen iadelerde vergi
mükellefi gider pusulasını mal+kdv bedeli olarak düzenleyecek ve tüketiciye imzalatıp
parasını iade edecektir.



Bir mağazadan alınan mal süresi (15 gün) içinde malın belgesiyle birlikte iade eden tüketici
mağazanın ilgili servisi tarafından malın cinsi, adedi ve fiyatı yazılı bir gider pusulası
düzenlenecek. Gider pusulasının “kesintiler toplamı” kısmına malın katma değer vergisi
yazılıp işlemi tamamladıktan sonra malı iade eden kişinin adı, soyadı ve adresi açık bir
şekilde yazılıp iade eden kişiye gider pusulası imzalatılıp aslı verilecektir. (T.K.H.K madde-4)

Türkiye dışındaki kişilerden alınan serbest meslek hizmetleri için
belgelendirilmesinde gider pusulası kullanılacaktır.


yapılan ödemelerin

Yabancı uzmanların Türkiye’de yaptıkları danışmanlık hizmetleri K.D.V Kanunun 1/1
maddesine göre, serbest meslek faaliyeti kapsamında KDV’ye tabi bulunmaktadır. Maliye
Bakanlığı’nın bir özelgesinde “Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi
bulunmayan yabancı kişi ve kuruluşlardan sağlanan hizmetlerle ilgili katma değer vergisi,
hizmet satın alan Türkiye’deki kişi ve kuruluşlarca hesaplanıp vergi sorumlusu sıfatıyla
beyan edilerek ödenir.” der. K.D.V’ si kanununun 9/1 ve KVK 24. maddesine göre,
Türkiye’de yerleşik alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla %18 katma değer vergisi hesaplanıp 2
no’lu KDV beyannamesi ile beyan edip öder. Ödediği bu kdv’yı indirim kdv’si yapar.

Hesaplanan gelir vergisi kesintisi de muhtasar beyanname ile tahakkuk ettirilip bir sonraki
ay ödemesi yapılmalıdır.
G -MUHASEBE KAYDI
Musluk tamircisi Ekrem bey e yapılan ödemenin muhasebe kaydı aşağıda yazıldığı gibidir.
İŞLETME DEFTERİ : MASRAFLAR sütununda 50.000.000.-TL yazılır.
SERBEST MESLEK :
“
“
“
“
BİLANÇO USULU : ____________/__________
770 GENEL YÖNETİM GİD. 50.000.000.360 VERGİ/RESİM/HARÇLAR 5.500.000.-tl
gelir v. …5.000.000.-tl
fon payı… 500.000.-tl
100 KASA HS
44.500.000.-tl
SONUÇ
Vergi Usul Kanununun 234.maddesi son derece kullanımı sınırlı olmakla birlikte Maliye
Bakanlığının meseleyi müktesalar ve tebliğlerle gider pusulasının kullanım alanını geniş tutmaya
çalışmaktadır. Özellikle gider pusulası düzenlenirken Gelir Vergisi Kanununun 9.maddesine göz
önünde bulundurmalıyız.Gider pusulası düzenleme kapsamına girmeyen harcamalar için muhakkak
Defterdarlık ve Maliye Bakanlığından görüş almalıyız. Vergi Usul Kanununun 234.maddesi
yeniden revize edilerek tevsik edilemeyen diğer harcamaları da içine alacak şekilde düzenlenmesi
gerekir.

Kaynaklar:
G.V.K./K.V.K./V.U.K./K.D.V./T.K.H.K
1-Vergici ve muhasebeciyle diyoloğ/m.Yaşar KULA,
2-Vergici ve Muhasebeciyle Diyoloğ/İsmail ASLAN
3-Vergici ve Muhasebeciyle Diyoloğ/İ.Halil BAĞDINLI
4-Giderler/Hasan YALÇIN
5-Gelir Vergisi Kanunu ve Yorumu/Şükrü KIZILOT
6-Vergici ve Muhasebeciyle Diyoloğ/M.Yaşar KULA

İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA MALİYET BEDELİ ARTIRIMI
Mustafa AKIL
Gelirler Kontrolörü

Erdal CANPOLAT
Gelirler Kontrolörü
Halkalı Vergi Dairesi Başkanı

4108 sayılı Kanununla G.V.K. 38’inci maddesinin son fıkrası hükmüne hem bilanço esasına hem de işletme
esasına göre defter tutan mükelleflere diledikleri takdirde işletmelerinde kayıtlı bulunan gayrimenkul, iştirak
hisseleri ile amortismana tâbi diğer iktisadî kıymetleri elden çıkarmaları halinde bu iktisadî kıymetlerin maliyet
bedelini, yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle vergilendirilecek satış kazancını belirleme imkanı
getirilmişti.
Söz konusu düzenlemenin mükelleflerin işletmelerine kayıtlı iktisadî kıymetlerini elden çıkardıklarında, bu
iktisadî kıymetlerin iktisap edildikleri ve elden çıkartıldıkları yıllar için endeksleme yapılmaması, enflasyon
nedeniyle ortaya çıkan kârlar üzerinde aşırı bir vergi yükü oluşmasına neden olduğu ve mükelleflerin bu imkândan
yararlanmasını sınırlandırdığı gerekçesi ile 4684 sayılı Kanunla 3.07.2001 tarihinden itibaren değiştirilerek elden
çıkarılacak iktisadî kıymetlerin maliyet bedelinin aylık bazda ve toptan eşya fiyat endeksi dikkate alınarak
artırılması suretiyle, mükelleflerin
enflasyondan kaynaklanan kârları üzerinden vergileme yapılmaması
sağlanmıştır. Buna göre değişikliğin yürürlüğe girdiği 03.07.2001 tarihinden itibaren, maddede belirtilen şartları
taşıyan gayrimenkul, iştirak hissesi ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmalarından sağlanan
kazancın tesbitinde, bunların maliyet bedeli, elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere, Devlet İstatistik Enstitüsünce
aylık periyodlarla tesbit ve ilan edilen Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranı dikkate alınarak artırılacaktır.
Kanun’un bu hükümlerinin yürürlük tarihi 03.07.2001 olduğundan söz konusu tarihten önceki satışlarda yeniden
değerleme değer artışı dikkate alınacaktır.
Söz konusu G.V.K.38’inci maddesinin son fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir.
"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 elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce
belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınabilir. Rüçhan
hakkı kullanılmak suretiyle edinilen iştirak hisseleri ile iştirak edilen kurumun ihtiyat akçeleri, banka
provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre ayrılan yeniden değerleme fonlarının sermayeye ilavesi dolayısıyla
bedelsiz alınan iştirak hisselerinin en az iki yıl öncesinde iştirak edilen şirketlere ait olması halinde, rüçhan hakkı
kullanılmak suretiyle edinilen veya alınan bu iştirak hisseleri iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır. Rüçhan hakkı
kullanılmak suretiyle veya bedelsiz olarak edinilen hisseler için maliyet bedeli artırımı, bu hisselerin itibari değeri
üzerinden bunların edinilmesine yol açan sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren uygulanır. Bu hüküm 39
uncu 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. Söz konusu iktisadi
kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını yaptıkları iktisadi kıymetler için bu
hükümden yararlanamaz. 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."
Aşağıda sadece iştirak hisseleri yönünden maliyet bedeli arttırımı üzerinde durulacaktır.1 “Maliyet Bedeli
Arttırımı” ile ilgili olarak 49 nolu2 K.V.K. Genel Tebliğinde açıklamalar da bulunulmuştur. Sözkonusu genel tebliğ
düzenlemeleri 4108 sayılı Kanunla ilgili bir düzenlemelerdir. Ancak tebliğin bir kısım düzenlemeleri şuanda
geçerliliğini korumaktadır.

Konu İle ilgili geniş bilgiler AKIL Mustafa, CANPOLAT Erdal “MENKUL SERMAYE İRADLARI VE BORSA
KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ” İstanbul--2001 kitabında bulunmaktadır.
2 Resmi Gazete:10.02.1995-22198
1

2
G.V.K. 38 inci maddesinin son fıkrası hükmü bir istisna uygulaması değildir. Bu hüküm ile hem bilanço
esasına hem de işletme esasına göre defter tutan mükelleflere diledikleri takdirde iştirak hisselerinin elden
çıkarılmasında, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedelini bunların elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere Devlet
İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırmak suretiyle vergilendirilecek
satış kazancını belirleme imkanı getirilmektedir. Ticari kazancın tespitinde uygulanan bu hüküm, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre safi kurum kazancının tespitinde de dikkate alınacaktır. Bu tutar, gelir ve
kurumlar vergisi açısından kazanç sayılmayacaktır. Madde hükmünde yer alan “alınabilir.” kelimesinden
mükelleflerin bu düzenlemeden yararlanmalarının ihtiyari olduğu ortaya çıkmaktadır.
G.V.K. 38’inci maddenin son fıkrasının düzenlemesinin gerekçesi genel tebliğde aşağıdaki şekilde
açıklanmıştır.
“Satış kazancının tespitinde, iktisadi kıymetlerin satın alındığı tarihteki maliyet bedellerinin dikkate
alınması, bu kıymetlerin değerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen fiktif artışların vergiye tabi kazanç olarak
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kıymetlerin VUK hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olup
olmaması da bu sonucu değiştirmemektedir.
Enflasyonun yukarıda açıklanan etkisi, işletmelerin sermayelerinin, elden çıkarılan iktisadi kıymetlerin
değerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen artışa isabet eden kısmının vergilendirilmesi sonucunu
doğurmaktadır. Başka bir deyişle, işletmeler gerçek gelirleri üzerinden değil sermayeleri üzerinden vergi ödemek
durumunda kalmaktadır.
Diğer taraftan, satış kazancının enflasyondan arındırılması halinde, sadece sermayenin vergilendirilmesi
değil, bu sermayenin kazanç olarak dağıtımı ve işletmeden çekilmesi de söz konusu olmaktadır. Kuşkusuz her iki
halde de, işletmelerin mali bünyeleri önemli ölçüde zayıflamaktadır.”
Buna göre, iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde maliyet bedelinin
artırılmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.
1-İştirak Hissesi Tanımı
G.V.K. 38’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “iştirak hisseleri” deyimi, menkul değerler portföyüne
dahil tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumlara ait hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir. Bunlar,
-Anonim şirketlerin hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım ortaklıkları
hisse senetleri dahil),
-Limited şirketlere ait iştirak payları,
-Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
-İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık paylarıdır.
49 nolu Tebliğ’de adi ortaklık payları iştirak hissesi olarak kabul edildiği halde, kollektif ve adi komandit
ortaklıktaki paylarının eskalasyon uygulamasına konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Ticaret Kanununa göre
sermaye şirketleri şahıs şirketlerine ortak olamazlar. Bu açıdan kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri
için bir sorun yoktur. Zira bunların ilgili şirketlere ortak olup iştirak hissesi elde edinmeleri zaten mümkün değildir.
Ancak ferdi işletmeler ve şahıs şirketleri, kollektif veya adi komandit şirket ortağı olup, iştirak payı edinebilirler.
Dolayısıyla bu şekildeki iştirak paylarının da eskalasyon uygulamasına konu edilmesi gerekir. Ancak tebliğ
düzenlemesi buna imkan tanır nitelikte değildir.3
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgeleri ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 38
inci maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmasında iştirak hisseleri olarak değerlendirilmeyecektir. Bir kısım
yazarlar ise 49 nolu tebliğ düzenlemesi sırasında yatırım fonu katılma belgelerinin hem gerçek hem de kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından vergiden istisna olmasına karşın 4369 sayılı kanundan sonra vergi kapsamına
alındıkları için 49 seri numaralı tebliğde değişiklik yapılarak yatırım fonu katılma belgelerinin de maliyet bedeli
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artırımından yararlanması gerektiğini ileri sürmektedirler.4 Oysa yatırım fonu katılma belgelerinin bu katılma
belgelerini ihraç eden kuruma satılmasından elde edilen kazanç kar payıdır. Eğer söz konusu katılma belgeleri ihraç
edenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilere satılması halinde elde edilecek kazanç değer artış kazancı yani alım
satım kazancı olacaktır. Fonların katılma belgelerinin borsada veya borsa dışında üçüncü kişilere satılması için fon
iç tüzüğüne hüküm konulması gerekmektedir. Ancak şuan fona iade dışında üçüncü kişilere satımı uygulaması
bulunmamaktadır. Üçüncü kişilere satış uygulamasının gerçekleşmesi ile birlikte yatırım fonu katılma belgelerinin
üçüncü kişilere satılmasında maliyet artırımının katılma belgesi sahiplerine de sağlanması yerinde olacaktır.
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 24.02.1997 tarih ve 51/5111/6626 sayılı özelge 5 de kooperatif hisseleri
konusunda; GVK 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendinde iştirak hisselerinden doğan kazançların
menkul sermaye iradı sayılacağı hükme bağlanmış aynı bendin parantez içinde kooperatiflerin dağıttıkları
kazançların da iştirak hisselerinden doğan kazançlara dahil olduğu belirtilmek suretiyle kooperatif hisselerinin
iştirak hissesi niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, kooperatif hissesinin iki yıl veya daha fazla süre aktifte
kayıtlı kalması halinde, satıştan sağlanan kazanç satışı yapıldığı yılda sermayeye eklenmesi şartıyla kurumlar
vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir. Böylece kooperatif hisselerinin elden çıkarılmasında maliyet esklasyon
yöntemi de uygulanabilecektir.
İştirak hisselerinin bir şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde de G.V.K. 38 inci maddesinin son
fıkrası hükmüne göre uygulama yapılabilecektir.
2-Elden Çıkarılan İştirak Hisselerinin Maliyet Bedelinin Artırılmasında Göz Önünde Bulundurulması
Gereken Hususlar
2.1-Bilanço Esasına veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutulması
Gelir Vergisi Kanunu’nun 38’inci maddesinin son fıkrası hükmü, bilanço esasına göre veya işletme hesabı
esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanacaktır. Serbest
meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu uygulamadan yararlanamayacaktır.
2.2.-İştirak Hisselerinin İki Tam Yıl Süre İle Aktifte Bulundurulması
Maliyet bedeli artırımına konu olacak iştirak hisselerinin iki tam yıl süreyle aktifte yer almış olması
gerekmektedir. Örneğin, 11.4.1999 tarihinde iktisap edilmiş bir iştirak hissesinin 11.4.2001 tarihinden (bu tarih
dahil) sonra satılması halinde, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli artırılarak kazanç tespit edilebilecektir. Satışın
bu tarihten önce yapılması halinde maliyet bedeli artırımı söz konusu olmayacaktır.
4684 sayılı Kanunla K.V.K.’na eklenen geçici 21 inci maddenin 3 numaralı fıkrası kaldırılmış yine halen
geçici 28 inci maddede yer alan, “Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen hisse senetleri ile iştirak edilen
kurumun ihtiyat akçeleri,banka provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre ayrılan yeniden değerleme fonlarının
sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz alınan hisse senetlerinin en az iki yıl öncesinde iştirak edilen şirketlere ait
olması halinde, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen veya bedelsiz alınan bu hisse senetleri iki yıl önce
iktisap edilmiş sayılır.” hükmü, geçici 28 inci maddenin uygulama süresinin uzatılmayacağı hususu dikkate alınarak
Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine taşınmakta ve böylece, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen
veya bedelsiz alınan hisse senetlerinin ne zaman iktisap edilmiş olduğu konusunda uygulamada ortaya çıkabilecek
tereddütlerin ve anlaşmazlıkların baştan önlenmesi amaçlanmaktadır.
2.3-Menkul Kıymet Ticareti İle Uğraşılmaması
Menkul kıymet ticareti ile uğraşan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu amaçla
bulundurdukları iştirak hisseleri için maliyet bedeli artırımı yapılmayacaktır.

ellerinde
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Ancak, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan ve dolaylı olarak diğer şirketlerin
yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği ortaklık payları da maliyet bedeli
artırımına konu olabilecektir.
2.4- Maliyet Bedelinin Artırılmasında Esas Alınacak Fiyat Endeksi
4689 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 38 inci maddesinde yer alan değişiklikte, elden çıkarılacak
iktisadî kıymetlerin maliyet bedelinin aylık bazda ve toptan eşya fiyat endeksi dikkate alınarak artırılması suretiyle,
mükelleflerin enflasyondan kaynaklanan kârları üzerinden vergileme yapılmaması sağlanmak amaçlanmıştır.
Bu durumda hisse senetlerinin maliyet (iktisap) bedeli, hisse senedinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak
üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit
edilecektir.
Ülkemizde 1987 yılından itibaren endeksi oluşturan sektörlerin payları ve maddeler esas alınarak 1987= 100
Temel Yılı Toptan Eşya Fiyatları endeksi hesaplanmış ancak kamu kesimi özelleştirmelerin artması sonucunda
1994= 100 Temel Yılı Toptan Eşya Fiyatları endeksi hesaplanmıştır. Bizim görüşümüze göre maliyet bedeli
artırımında 1994=100 Temel Yılı Toptan Eşya Fiyatları endeksi esas alınması gerekmektedir. Söz konusu fiyat
endeksi yazı sonunda verilmiştir.
Ancak 1994 yılında önce alınmış iktisadi kıymetlerin maliyet bedel arttırımında hangi endeksin alınacağı ise
henüz Maliye Bakanlığınca açıklanmamıştır. Bizim kanatimizce 1994 yılından önceki iktisaplarda yeniden
değerleme oranlarının esas alınması yerinde olacaktır.
2.5-Eskalasyon Uygulamasında Esas Alınacak Bedel
Yukarıda da belirtildiği üzere iştirak hisselerinin maliyetinin artırılmasında “iktisadi kıymetlerin maliyet
bedeli” nin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
Bu durumda iştirak hisseleri açısından uygulama belirsizliği ortaya çıkmaktadır. Zira iştirak hisseleri (ve
hisse senetleri) iktisap sırasında alış bedeliyle6 değerlenmiş olacağından satışın yapıldığı iki yılın sonunda söz
konusu iktisadi kıymetler bilançoda alış bedeliyle yer alacaktır. Alış bedeli kapsamına girmeyen ancak maliyet
bedeli kapsamında değerlenebilecek diğer harcamalar dönem gideri olarak dikkate alınmış olacağından iktisadi
kıymetin satılması anında zaten bilançoda yer almayacaktır. 49 seri nolu kurumlar vergisi genel tebliğinde de
esklasyon uygulamasının iktisadi kıymetlerin aktife girdiği tarihte VUK hükümlerine göre belirlenecek değerleri
üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir. Hisse senetleri ve iştirak hisselerinin alış bedeli ile değerlenmesi
durumunda esklasyon uygulamasının maliyet bedeli üzerinden değil, ancak alış bedeli üzerinden yapılması
sözkonusu olacaktır. Bu da yukarıda yer verilen esklasyon hükmüyle uyuşmamaktadır.7
Ancak iştirak hisselerinin iktisabında kullanılan kredi ve dövizlere ilişkin faiz ve kur farklarının
aktifleştirilmesi halinde söz konusu aktifleştirilen değerlerin iştirak hisselerinin satımında iştirak hisselerinin
maliyeti olarak esklasyon uygulamasına tabi tutulmalarının gerektiğini düşünmekteyiz.
2.6-Maliyet Bedeli Artırımı Uygulaması
Maliyet bedeli artırım işleminin nasıl olması gerektiğini bir örnekle aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.
ÖRNEK
4689 sayılı kanun öncesi düzenlemeye göre
1996 yılında 2.000.000.000 liraya satın alınan bir iştirak hissesinin 20.6.2001 yılında 50.000.000.000 liraya
satılması halinde, bu satıştan doğan kazanç 48.000.000.000 lira olacaktır. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 38 inci
maddesinin uygulanması halinde bu satıştan doğan kazanç aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
VUK 279’uncu madde
BAŞ Seyit Ahmet “İştirak Hisselerinin Değerlemesi Ve Maliyet Artırım Müessesesi” Vergici Ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi Şubat-2001 Sayı:154 Sf:62
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Yıl
1997

Yeniden değerleme
oranı (%)
80,4

Artırıma esas tutar
(TL)
2.000.000.000.-

Artırılmış maliyet
bedeli(TL)
3.608.000.000.-

1998

77,8

3.608.000.000.-

1999

52,1

6.415.024.000.-

2000

56.2

9.757.251.000.-

6.415.024.000.9.757.251.000.15.240.826.00
0.-

Bu mükellefin satış kazancı 48.000.000.000.-TL olmasına karşın maliyet bedelinin yeniden değerleme
oranında artırılması sonucu vergilendirilecek kazancı (50.000.000.000.- 15.240.826.000.=) 34.759.174.000.-TL
olacaktır.
Örnekte görüldüğü gibi bir sonraki yılda yeniden değerlemeye esas alınacak maliyet bedeli, yeniden
değerleme oranında artırılmış tutar dikkate alınmak suretiyle kümülatif hesaplama yöntemine göre yapılmıştır.
4689 sayılı kanun sonrası düzenlemeye göre
X A.Ş. aktifine kayıtlı 25.8.1996 tarihinde 2.000.000.000 liraya satın alınan bir iştirak hissesinin 20.8.2001
yılında 50.000.000.000 liraya satılması halinde, bu satıştan doğan kazanç 48.000.000.000 lira olacaktır. Ancak, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 38 inci maddesinin uygulanması halinde bu satıştan doğan kazanç aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır. (Hesaplama yöntemi Gelir Vergisi Kanununu 232 nolu8 Genel Tebliğinde belirtildiği gibidir.)
Ağustos-1996 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 340,6
Temmuz-2001 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 3920,6
Buna göre elden çıkarılan hisse senetlerinin endekslenmiş maliyet bedeli [(3920,6 x 2.000.000.000)/340,6=)
23.021.726.365.- TL olarak dikkate alınacaktır.
Bu mükellefin satış kazancı 48.000.000.000.-TL olmasına karşın maliyet bedelinin Devlet İstatistik
Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılması sonucu vergilendirilecek kazancı
(50.000.000.000.- 23.021.726.365.=) 26.978.273.635 -TL olacaktır.
2.7-Bedelsiz İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması
İştirak edilen şirketlerden bedelsiz alınan hisse senetlerinin satışında maliyet bedeli, bu hisse senetlerinin
itibari değerinin G.V.K. 38 inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre artırılması suretiyle bulunacaktır.
2.8-Elde Edilen Bedelsiz Hisselerin Kaynaklarına Göre Muhasebe Ve Satış Uygulamaları
2.8.1-Yedek Akçelerin ve Dağıtılmayan Kârların Sermayeye İlavesi Suretiyle Edinilen Bedelsiz
Hisselerin Satışı
Anonim şirketlerin her yıl safi karlarından, T.T.K. göre ayırmaları zorunlu oldukları yasal yedek akçelerin,
esas sermayenin yarısını aşan kısmına serbestçe tasarruf edilebileceğinden, bu yedek akçeler sermayeye ilave
olunabilmektedir. Aynı zamanda ihtiyari olarak ayrılan yedekler ise hiçbir miktar kısıtlamasına tabi olmaksızın
sermayeye ilave olunabilir.
Bunların dışında dağıtılmamış geçmiş dönem ve cari dönem karları da şirketlerce serbestçe sermayeye ilave
edilebilecektir.
Sermayeye ilave olunan yedek akçeler ile karlar sonucunda verilen bedelsiz hisseler gerçek anlamda
bedelsiz verilmemekte kar karşılığında verilmektedir. Dolayısıyla bedelsiz hisseleri alan işletmenin varlığında alınan
8
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iştiraklerin nominal bedeli kadar bir artış meydana gelmektedir. Aktife nominal bedelle alınması gereken bu
iştiraklerin karşılığı temettü geliridir. Bu gelir kurumlar tarafından elde edildiğinde iştirak kazançları istisnası olarak
KVK’nun 8/1 ve GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca kurumlar vergisinden ve stopajdan istisna edilmektedir.
Bedelsiz hisseyi alan işletmenin muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
------------------------------------------- /-------------------------------------------------242 İŞTİRAKLER
640

XXXXX

İŞTİRAKLER TEMETTÜ GELİRİ

XXXXX

------------------------------------------- /-------------------------------------------------Söz konusu hisse senetlerinin satışında V.U.K.’na göre iştirak hisseleri için gayrimenkuller gibi amortisman
ayrılması söz konusu olmadığından, bu hükmün uygulanmasında iştirak hisselerinin sadece maliyet bedeli Devlet
İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırılacaktır.
ÖRNEK
(Y) Anonim şirketi, iştirak etmiş olduğu şirketin yedek akçelerinin sermayeye ilave etmesi nedeniyle
1997 yılında sahip olduğu hisse senetlerine istinaden 20.3.2000 tarihinde bu şirketten 100 milyon lira itibari değeri
olan bedelsiz hisse senedi almıştır. Bu hisse senetlerinin 25.8.2001 tarihinde 300 milyon liraya satmıştır.
Bu kurumca elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin iktisap tarihi ile satış tarihi arasında iki yıllık bir süre
geçmemesine karşın asıl hisse senetlerinin iktisap tarihine göre iki yıllık süre geçmiş olduğundan “maliyet
arttırımı”ndan yararlanacaktır. Bu durumda anılan iştirak hissesinin satışından doğan vergilendirilecek kurum
kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Mart -2000 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 2246,8
Temmuz-2001 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 3920,6
Buna göre elden çıkarılan hisse senetlerinin endekslenmiş maliyet bedeli [(3920,6 x 100.000.000)/2246,8=)
174.497.062.- TL olarak dikkate alınacaktır.
Bu durumda vergilendirilecek kurum kazancı (300.000.000 - 174.497.000=) 125.503.000.- TL olacaktır.
Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
------------------------20.3.2000-------------------------242 İştirakler
640

100.000.000
İştirakler Temettü Geliri

100.000.000.

bedelsiz hissenin elde edilmesi
-------------------------/-------------------------100 Kasa

300.000.000

242 İştirakler
524 Maliyet Artışları Fonu
679 Olağandışı Gelir ve karlar
bedelsiz hissenin satışı
-------------------------/--------------------------

100.000.000
74.497.000
125.503.000

7
2..8.2- Sermaye Artışının Sermaye Yedeklerinden Karşılanması Suretiyle Edinilen
Bedelsiz Hisselerin Satışı
Kurumlar sermaye yedeği olarak isimlendirilen ve aşağıda sıralanan kurum içi bazı fonlarını
sermayelerine ekleyebilirler. Söz konusu fonlar;
i-İktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi sonucu oluşan fonlar,
ii-Maliyet artışına konu edilmesi sonucu oluşan fonlar,
iii-Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse
senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmalarından sağlanan kazançlar
iv-İptal edilen ortaklık paylarının satışından elde edilen kazançlar,
v-Kesilip satılmak üzere ağaç yetiştiriciliğinde aktifleştirilen giderlerin yeniden değerleme oranında
artırılması sonucu oluşan gider artış fonlardan,
oluşmaktadır.
Sermaye yedeklerinden karşılanan kısmına ait hisse senetleri, elde eden şirketler tarafından nominal
(itibari) değerleri ile bilanço aktifinde durumuna göre hisse senetleri iştirakler ya da bağlı ortaklıklar
hesabının bedelsiz kısmına, bilanço pasifinde ise kaynağına göre ;

 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları.
 524 İştiraklerden Gelen Emisyon Primi Fonları.
 526 İştiraklerden Gelen Maliyet Artış Fonu.
hesaplarına kaydedilecektir.
522 ve 523 hesapların her ikisi de VUK 298’inci maddeye göre sermaye ilave edilebilir. Sermayeye ilave
edilmedikleri takdirde ilgili bulundukları iktisadi kıymetler veya iştirak hisseleri satıldıkları takdirde birikmiş
amortismanlar gibi işleme tabi tutulacaklardır. Bu fonlar (522,523) sermayeye ilave dışında başka hesaba nakledilir
veya herhangi bir şekilde kullanılırsa bu işlemin yapıldığı yılda vergiye tabi tutulur.
Bedelsiz olarak edinilen iştirakler nominal bedelleri üzerinden aktifleştirilecek, karşılığında da pasifte özel
bir karşılık hesabı oluşturulacaktır. Bu nedenle aktife alınan bedelsiz hisselerin elden çıkarılması halinde henüz
sermayeye eklenmemiş değer artışının kar yazılması gerekmektedir. Bu işlemlere ilişkin muhasebe kaydı ise
aşağıdaki gibi olacaktır.
ÖRNEK
(X) A.Ş. 4.01.1998 tarihinde 1.000.000.-adet (Y) A.Ş. hisse senedi için 3.000.000.000.-TL bedel ödemek
üzere satın almıştır. (Y) A.Ş. 8.03.1998 tarihinde tamamı yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilavesi
suretiyle % 50 oranında sermaye artırımına gitmiştir. (X) A.Ş.’ye bedelsiz hisse senedi olarak 500.000.-adet hisse
senedi verilmiştir.
Bu durumda (X) A.Ş.’nin bedelsiz hisse senedi nominal maliyeti (500.000 adet * 1.000.-TL =)
500.000.000.-TL olacaktır. (X) A.Ş. nin muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde olacaktır.
--------------/---------------242-İştirakler
500.000.000..02 bedelsiz hisse
523-İşt.Yen.Değerleme Artış Fonu
500.000.000.--------------/---------------Söz konusu bedelsiz iktisap edilen hisseleri 10.8.2001 tarihinde 3.000.000.000.-TL ye satmıştır.
Mart -1998 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 912,7
Temmuz-2001 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 3920,6
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Buna göre elden çıkarılan hisse senetlerinin endekslenmiş maliyet bedeli [(3920,6 x 500.000.000)/912.7=)
2.147.803.221.- TL olarak dikkate alınacaktır.
Maliyet artış fonu
1.647.803.221

= Artırılmış maliyet
= 2.147.803.221.

-

itibari değeri
500.000.000.

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
--------------/---------------100-Kasa
3.000.000.000.523-İşt.Yen.Değerleme Artış Fonu
500.000.000.242-İştirakler
524-Maliyet Artış Fonu
645-Menkul Kıymet Satış Karı
--------------/----------------

500.000.000.1.647.803.221.1.352.196.779.-

İşletmelerin pasiflerinde yer alan iştirakler yeniden değerleme değer artış fonunun sermayelerine ilave
edebilirler. İştirakler yeniden değerleme değer artış fonunun sermayelerine ilave edilmesinden sonra satılması
halinde Maliyet Artış Fonu nasıl hesaplanacağı önem arz etmektedir.
Maliyet Artış Fonunun tespiti ile ilgili 49 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5-c bölümünde;
“Gayrimenkullerde Yeniden değerleme fonunun sermayeye eklenmesi halinde maliyet bedelinin artırımı” ile ilgili
olarak aşağıdaki açıklamada bulunulmuştur.
“Bilindiği üzere, kurumlar vergisi mükellefleri VUK’na göre yaptıkları yeniden değerleme uygulaması
sonucu oluşan değer artış fonlarını sermayeye ilave edebilmektedirler.
Değer artış fonunun sermayeye eklenmesi kurumlara vergisel bir avantaj sağlamaktadır. Yeniden
değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satışında hiç amortisman ayırmayan veya yeniden değerleme
yapmayan kurumlara göre değer artış fonunu sermayeye ekleyen kurumların satış kazancı sermayeye ekledikleri
kısım kadar azalmaktadır. Ancak, gayrimenkullere ilişkin değer artış fonunun sermayeye eklenmesi farklılık
arzetmektedir. VUK’nun mükerrer 298 inci maddesine göre bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki
kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulur.
Bu bakımdan, sözü edilen gayrimenkullerde yeniden değerleme uygulamasının bir vergi avantajı
yaratmaması gerekir. Bu nedenle, gayrimenkullere ilişkin değer artış fonunun sermayeye eklenmesi halinde,
hesaplanan değer artış fonunun satış karının hesabında nazara alınması gerekir.
Bu mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 38 inci maddesinin son fıkrasına göre maliyet artırımı
uygulaması yaptıklarında, oluşan maliyet artışından sermayeye ilave etmiş oldukları değer artış fonunu
düşeceklerdir. Başka bir ifade ile gayrimenkulün maliyet bedeli, sermayeye eklenen fon tutarı kadar daha az
artırılmış olacaktır.”
Bu açıklamalara göre gayrimenkullere ilişkin yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilave
edildikten sonra gayrimenkulün satılması halinde maliyet artış fonunun hesabında sermayeye ilave edilen yeniden
değerleme değer artış fonu düşülecektir. Bunun nedeni hem yeniden değerleme değer artış fonunun hem de
maliyet artış fonunun enflasyondan kaynaklanan bir değer artışı ifade etmesi bunların birbirlerini ikame
eden bir fonu oluşturmasından kaynaklandığı gerekçesine dayanmaktadır.
Buna göre yukarıdaki kanun maddesi ve genel tebliğ düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; değer artış
fonunu yeniden değerleme değer artış fonu ve iştirakler yeniden değerleme değer artış fonunun tamamlayıcısı olarak
görmek ve değerlendirmek gerekmektedir.
Yeniden değerleme fonu ve iştirakler yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilavesi kâr dağıtımı
sayılmamaktadır. Satış anında sermayeye ilave olunmamış yeniden değerleme fonu ve iştirakler yeniden değerleme
değer artış fonu kâr yazılmakta ancak yerini maliyet artış fonu ikame etmektedir. Sermayeye ilave olunmuş yeniden
değerleme fonu ve iştirakler yeniden değerleme değer artış fonu var ise bu kez bu değer artışı ortaklara intikal

9
ettirildiğinden, bu fon arttırılan maliyetten düşülerek arta kalan kısmı maliyet artış fonu olmakta ve bu fon ortaklara
intikal eden değer artışına ilaveten sermaye artışı dolayısıyla yine ortaklara yansıtılmaktadır. Yani satış esnasında
maliyet artış fonu ile yeniden değerleme fonu ve iştirakler yeniden değerleme değer artış fonu birbirinin aynı olan
alternatifler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum aşağıdaki Maliyet Artış Fonu hesabına ilişkin formülün
incelenmesiyle daha iyi anlaşılabilir.
(+) Artırılmış Değer
(-) Maliyet Bedeli
(-) Sermayeye Eklenmiş İştirakler YDF
(=) Maliyet Artış Fonu
Yukarıdaki örneğimizde iştirakler yeniden değerleme değer artış fonunun sermaye ilavesinden sonra
satışında sermaye ilave edilen İştirakler YDF nun Maliyet Artış Fonundan düşülmemesi ile düşülmesi durumu
irdelenecektir.
İştirakler yeniden değerleme değer artış fonunun 01.12.1999 tarihinde sermayeye ilave edilmesi durumunda
sermayeye ilave kayıtı aşağıdaki gibidir.
--------------/---------------523-İşt.Yen.Değerleme Artış Fonu
500-Sermaye
--------------/----------------

500.000.000.500.000.000.-

Sermaye ilave edilen İştirakler YDF nun Maliyet Artış Fonundan düşülmemesi
--------------/---------------100-Kasa
3.000.000.000.242-İştirakler
524-Maliyet Artış Fonu
645-Menkul Kıymet Satış Karı
--------------/----------------

500.000.000.1.647.803.221.852.196.779.-

Sermaye ilave edilen İştirakler YDF nun Maliyet Artış Fonundan düşülmesi
--------------/---------------100-Kasa
3.000.000.000.242-İştirakler
524-Maliyet Artış Fonu
645-Menkul Kıymet Satış Karı
--------------/----------------

500.000.000.1.147.803.221.1.352.196.779.-

Örnek incelendiğinde İştirakler YDF’nun sermayeye ilave edilmemesi ile ilave edlimesinden sonra satış
yapılmasında sermayeye ilave edilen İştirakler YDF’nun “Maliyet Artış Fonu”ndan düşülmesi durumunda vergiye
tabi kar birbirine eşit olmaktadır. Ancak sermayeye ilave edildiği halde satış sırasında İştirakler YDF “Maliyet Artış
Fonu”ndan düşülmediği takdirde vergilendirilecek kar daha düşük olmakta ve aynı zamanda daha sonra vergisiz
sermayeye ilave edilecek maliyet artış fonu da bir o kadar yüksek olacaktır. Kanun koyucu ve Maliye Bakanlığınca
yayınlanan 49 nolu KVK Genel Tebliğindeki Gayrimenkuller için yapılan açıklamada sermayeye ilave edilen YDF
gibi İştirakler YDF’nunda “Maliyet Artış Fonu”ndan düşülmesi gereklidir. Çünkü her iki fonda enflasyondan
kaynaklanan bir değer artışı ifade etmektedir.
2.8.3-Maliyet Artış Fonunun Sermaye İlavesi Suretiyle Edinilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Satışı
Maliyet artış fonunun sermayeye ilavesinden dolayı edinilmiş olan bedelsiz hisse senetlerinin sözkonusu
işletmeye iştirak edenlerin yapacakları muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
------------------------------------------- /--------------------------------------------------
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242 İŞTİRAKLER

XXX

526 İŞTİRAKLERDEN GELEN MALİYET ARTIŞ FONU

XXX

------------------------------------------- /-------------------------------------------------Maliyet artış fonunun sermaye ilavesi suretiyle söz konusu işletmeye iştirak eden ticari işletmelerin elde
etmiş oldukları bedelsiz hisselerin satışında da yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi
suretiyle edinilen bedelsiz hisselerinin satışında geçerli olan kurallar geçerli olacaktır.
2.8.4-Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28. Maddesi Uyarınca Yapılan Sermaye Artışından
Kaynaklanan Bedelsiz Hisselerin Satışı
Bilindiği üzere 1.1.1999 tarihinden önce iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancı istisnası KVK’nun geç.
23/a maddesinde düzenlenmişti. K.V.K. Geçici 23’inci madde kapsamında yapılan sermaye arttırımı karşılığında
ortaklara bedelsiz olarak iştirak payı verilecektir. Bu iştiraklerin ortaklar tarafından ne şekilde değerleneceği
konusunda 51 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde konuyla ilgili aşağıdaki açıklama yapılmıştır ;
“İstisnaya dayanak teşkil eden kazanç tutarlarının sermayeye ilavesi halinde sermayeye iştiraki
bulunanlara bedelsiz hisse senedi verilebilir. Esasen madde hükmü, bu kapsamda elde edilen kazançların
sermayeye ilavesini kâr dağıtımı olarak nitelendirmemektedir. Dolayısıyla, sermaye arttırımı nedeniyle
verilecek bedelsiz hisse senetlerinin, bu şirkete iştirak edenler yönünden, aktif ve pasiflerinde bir artışa neden
olmaması gerekir.”
Görüldüğü üzere Tebliğ düzenlemesinde, K.V.K. 23’inci madde kapsamda elde edilen kazançların
sermayeye ilavesinin kâr dağıtımı olmadığı gerekçesiyle, bu şirkete iştirak edenlerin bilançolarının aktif ve
pasiflerinde herhangi bir artış olmaması gerektiği yönünde açıklamada bulunulmuştur.
Ancak, 5422 sayılı KVK’nun geç. 23. maddesi hükmünün 31.12.1998 tarihinde son bulmasından sonra aynı
istisna bazı değişikliklerle birlikte 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere geçici 28. madde olarak
yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede önceki düzenlemeye göre en önemli farklılık, istisna kazancın
sermayeye ilave edilmesinin kâr dağıtımı sayılmadığı şeklindeki hükmün kaldırılmış olmasıdır. Buna göre; bu
kaynaktan yapılmış bir sermaye artırımı nedeni ile ortaklara hisse senedi verilmesi kâr dağıtımı anlamına
gelmektedir. Bu durum anılan maddenin 3. fıkrasında 4503 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonucunda 1999 yılı
gelirlerine de uygulanmak üzere, madde kapsamındaki kazançların sermayeye ilave edilmesi nedeniyle gerçek kişi
ortakların kâr payı elde ettiği teyit edilmiş ancak bu kâr payının gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyeceği
hüküm altına alınmıştır.
Böylece şirketlerin 1.1.1999 tarihinden itibaren KVK’nun geç. 28/a maddesi kapsamında yaptıkları sermaye
artışı nedeniyle ortaklarına verdikleri hisse senetlerinin nominal değerlerini elde eden şirketler tarafından temettü
geliri olarak kayda alınacak ve ilgili geçici vergi döneminde ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde istisna
kazanç olarak işleme tabi tutulacaktır.
K.V.K. Geçici 28 uygulaması sonucu iktisap olunan iştiraklerin muhasebe kaydı da aşağıdaki gibi olmalıdır.
------------------------------------------- /-------------------------------------------------242 İŞTİRAKLER

XXX

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRİ
------------------------------------------- /

XXX

--------------------------------------------------

Bu yolla edinilen iştirak payları, ortaklar açısından bir maliyet teşkil etmektedir. Bu maliyet, satış kârının
ortaklara iştirak payı şeklinde verilmesi dolayısıyla, bu kâr nakden dağıtılmış ve ortaklar bu nakit kârla iştirak
hissesi almışlar gibi düşünülmelidir. Dolayısıyla kâr payı niteliğinde olan bu iştirak hisselerinin satışı halinde, satış
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bedeli ile nominal bedel arasındaki fark kâr (veya zarar) olmalıdır. Bu kârda da enflasyonist bir fazlalık olabileceği
açıktır. Bunun için maliyet revizesi veya K.V.K. Geçici 23 üncü (geçici 28 inci) madde hükmünün, söz konusu
bedelsiz hisselerin satışında da uygulanması mümkündür.9
2.9 İlk Kuruluşta veya Sermaye Artırımında Sermaye Taahhüt Borcunun Kademeli Olarak
Ödenmesi Halinde İktisap Edilen İştirak Hisselerinin Durumu
Bilindiği üzere, sermaye taahhüt borcu bazı ortaklarca apeller halinde ödenebilmektedir. İştirak hissesinin
iki tam yıl süre ile işletmede bulundurulması şartına uyulup uyulmadığının tespitinde ise apel ödemelerinin ne
zaman yapıldığı önem arz etmemektedir.
Ancak anonim şirkete ait nama yazılı hisse senetlerine sahip olan ve G.V.K.'nun 38. maddesinin son
fıkrasında yer alan maliyet artırımı müessesesinden yararlanmak isteyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri
maddede yazılı olan tüm koşulları sağlamak zorundadırlar. Diğer taraftan nama yazılı hisse senetlerinin bedelleri
appeller halinde ödeniyorsa ve satış anında ödenmemiş apel varsa bu apel borcu Türk Ticaret Kanunu'nun 419.
maddesi uyarınca devralan kişiye geçecektir. Bu durumda satan kişi açısından hisse senedinin alış bedeli, Vergi Usul
Kanunu'nun 279. maddesi uyarınca, fiilen ödenen apeller kadar olacaktır ve maliyet artışı da fiilen ödenen apel
tutarlarının toplamı üzerinden yapılmak zorundadır.10
2.10-Dar Mükelleflerin Durumu
G.V.K. 38 inci maddesinin son fıkrasında tam veya dar mükellef ayırımı yapılmamıştır. Bu nedenle madde
hükmü, dar mükellef gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için de uygulanacaktır.
2.11-Bilanço ve İşletme Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Maliyet Artış Fonu Uygulaması
G.V.K. 38’inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satış kazancının
maliyet bedelinin artırılan kısmına tekabül eden kısmı, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin sermayelerinin bir cüzü olup ‘Maliyet Artış Fonu’ olarak işletmelerin bilançolarının pasifinde yer
alacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri bu fonu isterlerse sermayelerine ilave edebileceklerdir.
Ayrıca mükellefler tarafından, bu “Maliyet Artış Fonu”nun ortaklara kar payı olarak dağıtılması maliyet
bedeli artırımı uygulamasından yararlanma anlamına gelmekte olup, daha önce vergilendirilmeyen kazanç kısmı,
işletmeden çekildiği yılın kazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulacaktır.
Görüldüğü üzere kanun koyucu bilanço esasına defter tutan mükelleflerin maliyet artışına tekabül eden
kazançlarının kullanım yerleri hakkında sınırlama getirmiş ancak işletme esasına göre defter tutan mükelleflerde
böyle bir sınırlama yoktur.
Bu çerçevede işletme hesabı esasında maliyet artışına tekabül eden kazançlar, maliyet artış fonu gibi bir ad
altında herhangi bir şekilde kayıtlarda gösterilmeyecek ve bu fonun işletmeden çekilmesi vergilendirmeyi
gerektirmeyecektir. Çıkan bu sonuç işletme hesabına göre tutulan defterlerin hem içeriğine hem de bu usulde
kazancın tespitine uygun düşmektedir. Şöyle ki; eğer maliyet artışından yararlanılacak ise bu herhangi bir yerde
hesaplanarak maliyet bedeli ile ilişkilendirilecektir. Daha sonra artırılan maliyet bedelinin (Ayrılan amortismanlar da
gözönünde tutularak) satış bedelinden düşülmesi sonucu oluşan fark işletme hesabı defterinin hasılat kısmına
kaydedilecektir. (Oluşan fark zarar ise bu zararın maliyet artış fonuna tekabül eden kısmı vergilendirilecek kazancın
tespitinde dikkate alınmayarak sıfır olarak kabul edilecektir. KVK Genel Tebliği Seri No: 42) Görüldüğü gibi sadece
sonuçlar deftere yansımaktadır. Dolayısı ile ara işlemleri görmek mümkün değildir.11
ERDEM Haluk “Bedelsiz Hisseler” Vergi Dünyası Sayı: 205,Eylül-1998 Sf:80-82 makale geçici 23’üncü maddenin
yürürlükte olduğu dönemde yazılmış ancak ana mantığı açısından geçici 28 düzenlemesine de uygundur.
9

KARYAĞDI Nazmi “G.V.K. Md. 38 Uyarınca Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Anonim Şirketlerin
Hisse Senetlerinin Satışında Maliyet Artışı” Vergi Dünyası sayı:185,Ocak-1997 Sf:80
10

ÖGÜN İsmail, “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin 4108 Sayılı Yasayla Değişik Gvk'nun 38.
Maddesi Karsısındaki Durumu” Vergi Dünyası Dergisi Sayı:170 Ekim-1995 Sf.91
11
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3-Maliyet Bedelinin Artırılması Sonucunda Zarar Doğması
G.V.K. 38’inci maddesinin sonuna eklenen fıkra hükmü ile mükelleflerin enflasyondan kaynaklanan fiktif
kazançlarının vergilendirilmemesi amaçlanmıştır. Anılan maddenin zarar artırıcı bir işlevi bulunmamaktadır. Bu
nedenle iştirak hisselerinin maliyet bedelinin artırılması uygulamasından zarar doğması halinde, bu zarar
vergilendirilecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacak, satış karı sıfır olarak kabul edilecektir. Ancak maliyet
bedeli artırımı dikkate alınmaksızın iktisadi kıymetlerin satışından zarar doğması halinde ticari veya kurum
kazancının tespitinde bu zararın dikkate alınacağı tabiidir.
ÖRNEK
3.01.1998 tarihinde 3.000.000.000.-TLye satın alınan iştirak hissesi işletme tarafından 2.8.2001 tarihinde
4.000.000.000 TLye satılmıştır. Bu satıştan doğan kazanç aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Ocak -1998 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 839,1
Temmuz-2001 ayında Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeks değeri 3920,6
Buna göre elden çıkarılan hisse senetlerinin endekslenmiş maliyet bedeli [(3920,6 x 3.000.000.000)/839,1=)
14.017.161.244.- TL olarak dikkate alınacaktır.
Satış bedeli
Artırılmış maliyet bedeli
Satış karı (zarar) (-).:

4.000.000.000.-TL
14.017.161.000.-TL
10.017.161.000.-TL

Görüldüğü gibi şirket, bu satıştan 1.000.000.000.-TL (4.000.000.000 – 3.000.000.000=) kar elde etmesine
rağmen bu kar, maliyet bedeli artırımı uygulaması dolayısıyla vergilendirilmeyecektir. Ancak bu uygulama
neticesinde doğan 10.017.161.000 lira zarar da safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.
Satışa ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.
--------------/---------------100-Kasa
4.000.000.000.689-Menkul Kıymet Satış zararı
10.017.161.000.242-İştirakler
524-Maliyet Artış Fonu
--------------/----------------

3.000.000.000.11.017.161.000.-

Ancak burada 689 nolu hesabın dönem karının indiriminden sonra kanunen kabul edilmeyen gider olarak
kurum kazancına ilave edilmesi gerekir.

DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (Aylık)
Dönem

Endeks

Ocak

1995

148,5

Şubat

1995

159,0

Mart

1995

167,8

Nisan

1995

176,4

Mayıs

1995

179,7

Haziran

1995

182,0

Temmuz

1995

186,1

Ağustos

1995

190,3

Eylül

1995

199,1

Ekim

1995

206,5

Kasım

1995

213,8

Aralık

1995

223,1

Ocak

1996

244,8

Şubat

1996

259,1

Mart

1996

277,3

Nisan

1996

299,7

Mayıs

1996

312,1

Haziran

1996

320,6

Temmuz

1996

328,2

Ağustos

1996

340,6

Eylül

1996

358,0

Ekim

1996

377,6

Kasım

1996

396,9

Aralık

1996

412,5

Ocak

1997

435,8

Şubat

1997

462,8

Mart

1997

490,7

Nisan

1997

517,9

Mayıs

1997

544,8

Haziran

1997

563,4

Temmuz

1997

593,1

Ağustos

1997

624,6

Eylül

1997

663,7

Ekim

1997

708,0

Kasım

1997

747,6

Aralık

1997

787,7

Ocak

1998

839,1

Şubat

1998

877,4

Mart

1998

912,7

Nisan

1998

949,3

Mayıs

1998

980,2
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Haziran

1998

995,5

Temmuz

1998

1020,7

Ağustos

1998

1045,3

Eylül

1998

1101,2

Ekim

1998

1146,8

Kasım

1998

1185,7

Aralık

1998

1215,1

Ocak

1999

1258,6

Şubat

1999

1301,0

Mart

1999

1352,9

Nisan

1999

1424,4

Mayıs

1999

1469,9

Haziran

1999

1496,5

Temmuz

1999

1556,0

Ağustos

1999

1606,8

Eylül

1999

1700,8

Ekim

1999

1780,1

Kasım

1999

1852,7

Aralık

1999

1979,5

Ocak

2000

2094,0

Şubat

2000

2179,3

Mart

2000

2246,8

Nisan

2000

2300,5

Mayıs

2000

2339,5

Haziran

2000

2346,4

Temmuz

2000

2370,5

Ağustos

2000

2393,0

Eylül

2000

2448,3

Ekim

2000

2516,7

Kasım

2000

2577,2

Aralık

2000

2626,0

Ocak

2001

2686,8

Şubat

2001

2757,6

Mart

2001

3035,0

Nisan

2001

3470,8

Mayıs

2001

3689,6

Haziran

2001

3795,6

Temmuz

2001

3920,6

Ağustos

2001

4059,5

Eylül

2001

Ekim

2001

Kasım

2001

Aralık

2001
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ÖZEL MALİYET BEDELİ ve YENİDEN DEĞERLENMESİ
Mehmet ALTINDAĞ
Baş Hesap Uzmanı
Ankara Gelirler Bölge Müdürü
İktisadi işletmelere dahil bulunan gayrimenkuller (bina, arazi ve arsa), gayrimenkullerin
mütemmim cüzileri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar gibi iktisadi
kıymetler maliyet bedelleriyle değerlenir. Bu maliyet bedeline satınalma bedelinden başka;
makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, mevcut bir binanın satına
alınarak yıkılmasından ve arsasının tesfiyesine ilişkin giderler girmektedir. İnşa edilen
binalarda ve gemilerde, imal edilen makina ve tesisatta bunların inşa ve imal giderleri
satınalma bedeli yerine geçer.
Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım ve taşıt alım
vergileri ise isteğe bağlı olarak maliyet bedeline eklenebileceği gibi genel giderler arasında da
gösterilebilir. Mükellefler yukarıda sayılan iktisadi kıymetleriyle ilgili olarak bunların
aktifleştirilmesinden sonra da bir kısım harcamalarda bulunabilirler. Bu harcamaları iki grupta
toplamak mümkündür. Birinci grupta; olağan giderler olarak adlandırılabilecek normal bakım,
tamir ve temizleme gibi giderler yer almaktadır. Bunların yapıldığı dönemlerde doğrudan
gider yazılacağı açıktır. İkinci grupta yer alan giderler ise; söz sonusu iktisadi kıymetlerin
değerlerini devamlı olarak artıran, genişleten, kullanma süresini uzatan harcamalardır.
Örneğin bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve
barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle değerini artıran giderler ile bir
motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında
mevcut olmayan yeni bir tertibatın (klima v.b.) eklenmesi veya işyerinin amaca uygun hale
getirilmesi için yapılan (dekorasyon, bölmeler, sabit raflar v.b.) giderlerdir.
Anılan bu giderler işletmenin aktifinde kayıtlı iktisadi kıymetler için yapılmışsa iktisadi
kıymetlerin maliyet bedellerine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmeleri zorunludur.
Şayet bu giderler işletmenin aktifinde yer almayan, kiralanmış iktisadi kıymetler için kiracı
tarafından yapılmışsa bu takdirde “özel maliyet bedeli” olarak tekdüzen hesap planı
çerçevesinde “264-Özel Maliyetler Hesabı”nda aktifleştirilmeli ve kira süresi içerisinde eşit
yüzdelerle itfa edilmelidir. Kira süresi belli değilse beş yılda itfa edilirler. Kira süresi
dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler boşaltma
yılında bir defada gider yazılırlar. Özel maliyet bedeli için yüklenilen KDV ise anılan
dönemlerde indirim konusu yapılır.
Özel maliyet bedelleri, 4369 sayılı Kanunla 29.07.1998 tarihinden itibaren yeniden değerleme
kapsamına alınmıştır. Aktifleştirilen özel maliyet bedelleri, aktifleştirildikleri yılı izleyen
yıldan başlamak üzere her yıl yeniden değerlenebilecektir. Her yılın yeniden değerleme oranı,
ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Yeniden değerlemenin herhangi bir yıl
yapılmamasından veya değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı daha sonraki
yıllarda bu dönemlere ilişkin yeniden değerleme yapılamaz.
Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışları bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında
gösterilir. Bu fon Türk Ticaret Kanununun 422. maddesinin uygulanmasında ödenmiş
sermaye olarak kabul edilir. Yeniden değerlenen özel maliyet bedelleri yeni değerleri
üzerinden itfa edilirler.

ÖRNEK:
(X) Limited Şirketi 2000 yılında dört yıllığına kiraladığı bir işyerini kullanım amacına uygun
hale getirebilmek için aynı yıl 10 milyar lira tutarında harcama yapmıştır. Bu durumda 10
milyar lira tutarındaki harcamanın, mükellef kurum tarafından “264 - Özel Maliyetler
Hesabı”nda aktifleştirilerek kira süresi olan dört yılda, eşit oranda itfa edilmesi gerekir. 2000
yılında 10 milyar liranın ¼’ü olan 2,5 milyar lirası itfa edilecek, takip eden yıllarda ise önce
yeniden değerleme yapılacak, yeni değer üzerinden ¼’ü itfa edilecektir. Buna ilişkin
muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır:
(Yeniden değerleme oranı 2001 yılı için %100 olarak varsayılmıştır.)
254- Özel Maliyetler Hesabı

10.000.000.000,-

100- Kasa Hesabı

10.000.000.000,-

(Özel maliyet harcamalarının aktifleşitirilmesi)
770- Genel Yönetim Giderleri

2.500.000.000,-

257- Birikmiş Amortismanlar

2.500.000.000,-

(İlk yılın amortisman kaydı)
254- Özel Maliyetler Hesabı

10.000.000.000,-

257- Birikmiş Amortismanlar

2.500.000.000,-

522- MDV Yeniden Değerleme Artışları

7.500.000.000,-

(Yeniden değerleme işleminin kaydı)
770- Genel Yönetim Giderleri

5.000.000.000,-

257- Birikmiş Amortismanlar
(İkinci yılın amortisman kaydı)

5.000.000.000,-

STOKASTİK ORTAMLARDA YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ ÖNEMİ:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahveci
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yönetim düzeyinde, bir işin yapılmasına karar vermek en zor olgulardan birisidir.
Özellikle son dönemlerde, hızla gelişen ve giderek karmaşıklaşan dünya ekonomisinde
yöneticiler karar aşamasında birçok kantitatif
tekniklerden yararlanma ve bunların
uygulanması sonunda karar alma durumundadır.
Karar aşamasında kullanılan
kantitatif tekniklere, yöntemini dikkate alındığında
yöneylem araştırması adını vermek çok doğru olacaktır. Çünkü yöneylem araştırmasının en
temel amacı, karmaşık yapıdaki bir karar sürecinde uygulanacak bir kantitatif analizle
optimumu (en etkin) gerçekleştirmektir.
Yöneylem araştırması ilk olarak, İngilizler tarafından 1940 yılında II. Dünya Savaşı
sırasında
Alman
Hava
hücumlarına
karşı
optimum
savunma mekanizmasını sağlayabilmek gayesiyle kullanılmış ve geliştirilmiştir. Bu gelişimin
arkasından, Amerika Birleşik Devletleri de
İngiltere’nin 2. Dünya Savaşı sırasında
kullandığı yöneylem araştırması tekniklerinden yararlanarak bunları tüm askeri birimlerinde
kullanmaya başlamış ve bu amaca uygun yöneylem araştırması ekiplerini oluşturmuştur. 1
Yöneylem araştırması 2. Dünya Savaşında kullanılmış ve kullanıcılara çok olumlu katkılar
sağlamıştır. Bunun sonucunda birçok işletme, işletmeyle ilgili karar alımlarında yöneylem
araştırması tekniklerini bir çözüm aracı olarak görmeye başlamış ve bu teknikleri fiilen uygulamaya
koymuşlardır.2
Yöneylem araştırmasının karar verme sürecinde kullanılan teknikler içerisinde özellikle,
doğrusal programlama ile çözülebilecek problemlerde simplex tekniği kullanılmaktadır. Bu
tekniğin kullanımıyla bir işletmede maliyet analizi ya da kar analizi yapmak mümkündür.
Örnek olarak üretim yapan bir işletmede üretilen mamul veya mamuller için işletme
bünyesindeki kısıtlar oluşturularak her bir mamulden ne kadar üretilsin ki kar maximum
veya maliyetler minimum olsun, sorusuna simplex tekniğiyle cevap bulmak mümkündür.
Yukarıda verdiğimiz örneğe bağlı olarak; işletmenin üreteceği mamul miktarları hakkında,
yapılan bir kantitatif
analiz sonucu fikir sahibi olması bu işletmeyi gereksiz üretim
miktarlarından kurtaracak bunun sonucunda stok yönetimine önemli katkılar sağlayacaktır.
Bunun dışında yöneylem araştırmasında kullanılan diğer tekniklerden bazılarını, ulaştırma
problemlerinin çözümü, proje değerlendirme teknikleri olarak CPM ve PERT, en uygun işi
en uygun kişiye atamak amacıyla kullanılan macar algoritması, deterministik ve stokastik
stok modelleri, kuyruk modelleri ve formüle edilemeyen karmaşık yapıdaki problemler için
simülasyon tekniğini saymak olanaklıdır.
Ülkemiz ekonomisinde uzun bir süreçten beri yaşanan yüksek ve kronikleşmiş enflasyon,
işsizlik , bunun beraberinde getirdiği stagfilasyon ( işsizlik ve enflasyonun beraber olması )
ve stokastik süreç ( belirsizlik) piyasa ortamını da olumsuz etkilemiştir. Ülkemizde Şubat ayı içerisinde gerçekleşen olumsuz gelişmeler var olan ekonomik
krizin boyutunu daha da büyütmüştür. Ekonomik krizin sonucu döviz piyasalarında doların
değeri Şubat ayının yirmibirinde 680.000 TL’den Eylül ayının 20 sine kadar olan süreçte
ortalama olarak 1.550.000 TL’ye çıkmıştır.Buda Şubat – Eylül döneminde %56’lık bir
develüasyona karşılık gelmektedir. Burada yapılan hesaplama, IMF’ninde hesapladığı şekle
1
2

Ahmet ÖZTÜRK, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitapevi Yayınları,Genişletilmiş 5.baskı, Bursa, Ekim, 1997, s.1
Ibid, s.2

göredir. Bu hesaplamayı şu şekilde izah edebiliriz. Eylül ayında doların üst sınır değeri olan
1.550.000 ‘den 21 Şubattaki alt sınır değeri olan 680.000 TL çıkartıldığında 870.000 TL’lık bir fark
oluşmaktadır. Bu değer 100 ile çarpılıp doların eylül ayındaki üst sınır değeri olan 1.550.000 TL’ye
bölündüğünde yaklaşık %56’lık bir oran karşımıza çıkmaktadır. Bu hesaplamanın IMF tarafından
bu şekilde yapılmasının temel amacı sermaye, mal ve hizmet dönüşümünün esas alınmasıdır.
Bu durum karşısında ülkemizde siyasal iktidarın almış olduğu kararla bir süre dalgalı kur
politikası uygulamasına geçilmiştir. Bu da piyasaları çok olumsuz etkilemiştir.
Piyasaların olumsuz etkilenmesi ile ülkemizde varolan ekonomik krizin boyutları daha da artmıştır.
Tüm bu olumsuz gelişmeler ülkemizin aleyhine devam ederken, 11 Eylül 2001 günü A.B.D’de
meydana gelen saldırılar bir anda tüm dünyayı sarsmıştır. Özellikle bu tip durumlar, gelişmekte
olan ülkeleri negatif yönde etkilemektedir. Çünkü gelişmekte olan ülkelere bu gibi durumlar ters
etki yaratmaktadır. Ekonomileri güçlü, istikrarlı ve pozitif trend çizgisinde olan gelişmiş ülkelerde
örneğin petrol fiyatları düşerken biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Ayrıca
döviz piyasalarında da olumsuz ters etkiler görülmektedir. A.B.D.’deki üzücü olay sonucunda dolar
özellikle gelişmiş ülkelerde değer yitirmeye başlarken ülkemizde ters etki yaratıp artış eğilimi
göstermektedir. Ülkemiz yıllardır bu olumsuzluklarla uğraşıp gelişmekte olup da gelişemeyen ülke
konumuna düşmüştür.Görünen o ki; uzunca bir süreç daha piyasada farklı sektörlerde faaliyet
gösteren işletmeler, bu stokastik yani belirsizliklerle dolu ortama karşı sürekli hazır olmak
durumundadırlar. Bundan dolayı işletmeler son derece hassas dengelere bağlı bu ortamda planlı,
sistemli, dengeli olmalı ve kantitatif analizlere dayalı yöneylem araştırması tekniklerinden
yararlanarak rasyonel kararları almaya çalışmalıdırlar.
Şu an ki belirsiz ortamda işletmeler açısından en önemli durum, mevcut mamullere ve
hizmetlere olan talebi belirlemektir. Çünkü ülkemizdeki ciddi boyuttaki ekonomik krizin
sonucunda talep enflasyonu yaşanmaktadır. Tüketicilerin alım güçlerindeki hızlı düşüş mal ve
hizmetlere olan talebi ciddi boyutlarda azaltmış ve bunun sonucunda önemli oranda işyeri
tasfiye olmuştur.
Birçok işyerinin tasfiye olmasıyla birlikte de stagfilasyonun etkileri giderek artmaya
başlamıştır.Birbirlerine zincirleme olarak gelişen bu olaylar işsizlik sayısını da yüksek
oranlarda
arttırmıştır. Talep tahminlerinde işletmeler yöneylem araştırmasının önemli
konularından biri olan regresyon korelasyon analizini kullanabilirler. Örneğin işletme’nin
satışlarıyla fiyatları arasında yapılacak bir regresyon –korelasyon analiziyle elde edilecek
sonuçlara bağlı olarak bir sonraki dönem için standart hatalar yardımıyla elde edilecek alt
ve üst sınır değerlerine göre satış tahminleri yapılabilir. Stokastik ortamlarda bir işletme
için talep tahminini net bir şekilde ortaya koyabilmek oldukça zordur. Çünkü tüketici
davranışlarını etkileyen birden çok değişken vardır. Ancak yukarıda uygulama şeklini
açıklamaya çalıştığımız talep tahmini ile işletmeye ileriye dönük önünün görebilecek bir
bakış açısı kazandırabilmek mümkündür. Ayrıca bu tip teknikleri, deterministik yani her
şeyin bilindiği, belirsizliğin olmadığı ortamlarda uygulayabilmek ve elde edilen sonuçların
fiili değerlere çok yakın çıkması mümkündür.
Bir insan hayatında gerçekleşen olumsuz gelişmeler bu kişiyi zamanla depresyona
sürükleyebilir. Buna benzer durum ülke ekonomisinde yaşanmıştır. Uzunca bir süredir
devam eden yüksek enflasyon, işsizlik, süreklilik arz eden stokastik
süreç, üretimin
azalması , ihracat – ithalat dengelerinin sürekli ithalat yönünde artışı ve tüm bunlara bağlı
olarak bu olumsuz durumların giderilebilmesi için IMF, Dünya Bankası gibi parasal
kurumlardan alınan dış borçlar ülke ekonomisine ekonomik depresyonu getirmiştir.
Ekonomik depresyon devam ederken Şubat ayı içerisinde yaşanan olumsuz gelişmeler bu
ekonomik depresyonun tüketiciler üzerindeki etkisini daha da arttırmıştır.

Yukarıda, ülkemizin yaşadığı ağır ekonomik şartların boyutunu genel hatlarıyla açıklamaya
çalıştık. Yaşanan ekonomik depresyonun toplum üzerindeki etkilerini azaltmak için iyi ve
kararlı bir ekip çalışmasına ihtiyaç vardır. Daha öncede belirttiğimiz gibi Amerika Birleşik
Devletleri askeri birimlerinde başarıyı yakalamak için 2. Dünya Savaşı sırasında yöneylem
araştırması ekiplerini oluşturmuştur. Bunu oluşturmasının en önemli amacı, ülkenin savunma
mekanizmasında yaşanacak sorunları asgari düzeye indirmek ve ayrıca olası bir savaşta
Amerikan askeri kuvvetlerini en etkili şekilde kullanmaktır.. 1940 yıllarında oluşturulmaya
başlanan bu ekiplerle günümüz savaş teknolojisinde Amerika Birleşik Devletleri’nin ne kadar
güçlü ve etkili olduğu ortadadır. Bu örneği tekrar açıklamamızın en önemli nedeni bu
başarının arkasında yatan ekip çalışmasıdır.
Bu noktadan hareketle amaç, ülkemizdeki ekonomik sorunları, belirsizlikleri bunların getirdiği
ciddi boyuttaki işsizlik oranını asgariye indirmek için, toplumun tüm kesiminin üzerinde
birleşeceği insan kaynakları yönetimine önem vermektir. Bunun içinde
ülkedeki
sanayicilerden, işadamlarından, küçük ve ortak ölçekli işletmelerden, akademisyenlerden ve
halktan temsilcilerle oluşacak geniş çaplı genel bir konsey oluşturabilir. Bu konseyin
gerçekleştireceği bir dizi toplantılar sonrasında, ortaya somut olarak çıkacak öneriler ,
teknokrat ve bürokratlar düzeyinde değerlendirmeye alınabilir. Tüm bunlar uyumlu ve kararlı
bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bu ekibe ilaveten, stokastik süreçlerde etkin olarak
kullanılan yöneylem araştırması tekniklerini çok iyi bilen ve kullanabilen yönetim modeli
oluşturulabilir. Bu modelde, kısa ve uzun vadeli kararların alımında uygun teknikler
kullanabilir ve belirsizliklere ışık olabilecek sonuçlar elde edilebilir.
Özel sektörü incelediğimizde, uluslar arası nitelikte yöneylem araştırması,
muhasebe,
pazarlama , üretim
ve
halkla
ilişkiler gibi departmanların
kurulduğu
gözlenmektedir..Belirsizliklerin olduğu ortamlarda
alınacak kararlar, mutlak bir şekilde
gerçek verilerle araştırmaları gerektirmektedir. Bundan dolayı, işletmeler kuruluşlarından
itibaren işletmeyle ilgili tüm verileri bir veri bankası oluşturarak işletme bünyesinde
muhafaza etmelidirler. Bu veri bankasında muhafaza edilecek geçmişle ilgili veriler,
gelecekle ilgili kararlarda
yardımcı olacaktır. Özellikle stokastik yapıdaki piyasa
ortamlarında hiçbir sisteme, plana, araştırmaya ve bu araştırmanın gerektirdiği uygulamaya
dayanmadan alınan kararlarla yönetilen işletmeler, zaman içerisinde belirsizliğin yarattığı
dalgalar içerisinde kaybolup gideceklerdir.
ÖZET:
Kamu Sektörü veya özel sektör olsun yönetim düzeyinde bir işin yapılmasına karar
verirken insan kaynakları yönetimine önem vermek belirsizliklerle dolu ekonomilerde bir
zorunluluk haline gelmiştir. Tek kişilik karar mekanizması yerine katılımcı bir ekiple karar
almak en uygun yöntemdir. Birleşen düşünce güçlerinden elde edilecek nihai kararda, bu
gücün bir yansıtıcısı olacağından çok yönlü olacaktır. Ancak karar ekibinin içerisinde yer
alacak olan kişilerin, insiyatif kullanabilme yeteneği yüksek, profosyenel düşünebilen ve
deneyimli olmalarına çok dikkat edilmelidir.
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Yayımcılık,

ORTAĞIN ŞİRKETE DÖVİZLİ BORÇ VERMESİ
(Kur Farklarının Örtülü Sermaye Faizi Sayılmayacağı)
Mehmet Maç
Yeminli Mali Müşavir
Denet YMM A.Ş.
Ortaklarca şirkete (kuruma) döviz cinsinden borç verilmesi, daha sonra bu dövizin şirketçe
ortağa aynen iade edilmesi, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir uygulamadır. Bu
uygulamada ortaya çıkan kur farkının örtülü sermaye faizi sayılıp sayılmayacağı konusunda
tereddütler vardır.
Danıştay 4’üncü Dairesi’nin konu ile ilgili 16.06.1995 gün ve E.1994/3892 ; K:1995/2937 sayılı
Kararında Amerikan Doları olarak borç verilmesi olayında kur değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan
farkın faiz sayılamayacağı görüşü benimsenmiştir. Söz konusu karar döviz borcu veren ortağın gelir
elde edip etmediği ile ilgilidir. Bu konuda zaten sorun yoktur. Çünkü mevcut yasalarımız, şahsi
tasarruf sahiplerinin bu tasarruflarını dövizde tutmalarında vergi aramadıkları gibi döviz bazında gelir
elde edildiğinde de gelir, döviz tutarında meydana gelen artma olarak dikkate alınmakta ve kur farkı
hesaba katılmamaktadır.
Burada önemli olan, örtülü sermaye mahiyetindeki dövizli borcun, sadece kur farkının gider yazılması,
hiç faiz yürütülmemesi halinde bu kur farkının “faiz” sayılıp sayılmayacağı yani bu kur farklarının
örtülü sermaye faizi addedilerek, kanunen kabul edilmeyen gider muamelesine tabi tutulup
tutulamayacağıdır.
Sayın Şevki BORAN (YMM), Yaklaşım dergisinin Nisan 1999 sayısında, kur farklarının örtülü
sermaye bakımından faiz sayılmayacağı görüşünü dile getirmiştir.
Hesap Uzmanı Sayın Mesut KOYUNCU’nun görüşü ise kur farklarının örtülü sermaye faizi
niteliğinde olduğu şeklindedir. (Vergi Dünyası, Mayıs 1996)
Kur farklarının örtülü sermaye faizi sayılıp sayılmayacağı konusundaki tartışmalar ve farklı
görüşler sürüp gitmektedir. Yukarıda bahsi geçen yazar görüşlerine ilaveten, aynı konuyu ele
alan şu yazıları da okuyucuların dikkatlerine sunuyoruz:
Yayın – Sayı
Vergi Sorunları
Ocak 1997
Yaklaşım
Ağustos 1996
Nisan 1997
Yaklaşım
Yaklaşım
Mayıs 1999
Vergi Sorunları
Ağustos 2001

Yazar
Muhittin GÜNDOĞDU
Abdurrahim TANRIKULU
Hasan AKTAŞ
H. Hüseyin SAVAŞ
Okan ÖZANDAÇ (Soru-Cevap)

Örtülü sermaye bakımından kur farklarının “faiz” sayılması görüşünü Maliye İdaresi de
benimsemektedir.
İstanbul Defterdarlığı’nca verilen 22.4.1994 tarih ve 7038 sayılı mukteza şöyledir :
“Almanya’da yerleşik .............. şirketinden 830.000 Alman Markı tutarında ana parası on yıl
ödemesiz işletme kredisi almış olduğunuz ve bu krediyi işyeri ihtiyacı için gayrimenkul
alımında kullanıldığı belirtilerek söz konusu kredinin faiz ödemelerinin kurum kazancından
indirilip indirilmeyeceği sorulmuş ilgi (b) yazımız üzerine verilen ilgi (c) dilekçenizde
Almanya’da yerleşik firma ile ticari ilişkilerinizin olduğu ve mezkur firmanın malzemelerinin
ithal edilerek yurt içi ve yurt dışına pazarlandığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde “Kurumların
aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi
münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları istikrazlar, teşebbüste devamlı
olarak kullanılır ve bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet emsali
kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye sayılır”
hükmü yer almış, 9 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 2/B maddesinde, kurumlar
tarafından yapılan istikrazların örtülü sermaye sayılması için, bunların sabit değerlere
yatırılmış olup olmalarına bakılmayacağı, Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde
mezkur diğer şartların mevcudiyeti halinde, borçlanılan bu gibi paraların kesin olarak örtülü
sermaye sayılacağı belirtilmiştir.
Öte yandan Kurumlar vergisi Kanunun 15 nci maddesinin 2 numaralı bendinde örtülü
sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancından indirilmeyeceği
hüküm altına alınmıştır.
Bu durumda, Almanya’da mukim ............... den alınan 830.000 Alman Markı tutarındaki
on yıl vadeli kredi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ncı maddesine göre örtülü sermaye
niteliğinde olduğundan sözkonusu kredi için ödenen faizlerin ve yıl sonlarında
yapılacak değerleme sonucu oluşacak kur farklarının kurum kazancından indirilmesi
mümkün bulunmamaktadır.”
Yine İstanbul Defterdarlığı’nca verilen 29.5.1996 tarih ve 5300 sayılı muktezada kur farkları
örtülü sermaye açısından faiz sayılmış, KVK nun 24 ncü maddesi açısından faiz
sayılmamıştır. Mukteza metni şöyledir :
“İlgi dilekçenizde şirketinizin ortağı olan yurt dışındaki yabancı bir kurumdan döviz kredisi
aldığı, ancak geri ödeme yaparken faiz ödemesi yapmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle
sözkonusu kredinin örtülü sermaye sayılıp sayılmayacağı, ayrıca örtülü sermaye sayılması
durumunda geri ödemelerde ortaya çıkan kur farklarının işletmenin mutad bir gideri olarak
kabul edilip edilmeyeceği sorulmaktadır.
Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde “Kurumların
aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi
münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları istikrazlar, teşebbüste devamlı
olarak kullanılır ve bu istikrazlarla kurumun özsermayesi arasındaki nispet, emsali
kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye sayılır.”
hükmü yer almış, 9 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 2/B maddesinde, kurumlar
tarafından yapılan istikrazların örtülü sermaye sayılması için, bunların sabit değerlere
yatırılmış olup olmamalarına bakılmayacağı , Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ncı
maddesinde mezkur diğer şartların mevcudiyeti halinde, borçlanılan bu gibi paraların kesin
olarak örtülü sermaye sayılacağı belirtilmiştir.
Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 2 numaralı bendinde örtülü
sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancından indirilemeyeceği
hüküm altına alınmıştır.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde kurumlar vergisinin birinci
maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancının
tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı
hükme bağlanmıştır.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesinde ise, “Bilanço esasına göre ticari kazanç,
teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müsbet
farktır.” denilmiş ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192. maddesinin 3. bendinde, aktif
toplamı ile borçlar arasındaki farkın, müteşebbisin işletmeye mevzuu varlığını (özsermayeyi)

teşkil edeceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, sözkonusu 38. maddede, ticari kazancın bu suretle
tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun
40 ve 41 nci maddeleri hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin birinci fıkrasında da ticari
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın
tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiş bulunmaktadır.
Bu hükümlere göre şirketin şirket ortaklarından dövizle borç almaları Kurumlar Vergisi
Kanununun 16. maddesine göre örtülü kazanç teşkil etmediği takdirde, sözkonusu kur farkları;
Vergi Usul Kanununu 279 ncu, Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı, Kurumlar Vergisi Kanununu
14 ncü maddeleri çerçevesinde doğrudan dönem sonuçlarına gider olarak intikal ettirilecektir.
Ancak, şirket ortağından temin edilen kredinin Kurumlar vergisi Kanunun 16 ncı
maddesinde belirtilen şekilde örtülü sermaye teşkil etmesi halinde ise; sözkonusu
dönemler her ne kadar kur farkı olarak nitelendirilse bile gerçek manada kur farkından
ziyade kurum bünyesinde önceden vergilendirilmiş yada ilgili yıl içinde
vergilendirilecek kazancın vergilendirilme sonrası dağıtılan yada dağıtılacak temettüsü
olarak kabul edileceğinden, sözkonusu ödemelerin kurum kazancının tesbitinde gider
olarak dikkate alınması mümkün değildir. Keza, borç verme işlemlerinin, döviz türünden
değilde herhangi bir döviz türü esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılması halinde ya
döviz türünden yapılan borç verme işleminde muvazaa sözkonusu olması halinde farklı bir
değerlendirme ve vergilendirme işleminin yapılması gerekeceği hususu da tabiidir. Ayrıca,
diğer ortaklar şirketinize borç vermez iken ortaklardan sadece bir veya birkaçının bu şekilde,
yani faiz alınmaksızın borç vermelerinin bu şahıs veya şahıslar tarafından makul bir izahının
yapılması gerekeceği de tabiidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunun 274 ve 262 nci maddelerine göre emtianın satın alınıp işletme
stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur.
Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ilgili
bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.
İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri müesseselerden
aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay
vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna göre, mükellefler sözkonusu, ödemelerini
doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya
isabet eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir.
Bu konuda 2 Mart 1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 238 Sıra Nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Bilindiği gibi,5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 24. maddesinde dar mükellefiyete tabi
kurumların ticari, zira ve sair kazanç ve iratları dışında kalan kazanç ve iratları ile telif,
imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı, alameti farika ve benzeri gayrimaddi hakların satışı,
devir ve temliki mukabilinde alınan bedellerin % 25 nispetinde Kurumlar Vergisi tevkifatına
tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı maddede; Bakanlar Kurulu % 25 oranını iki katına
kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.
Bakanlar kurulu bu yetkiye dayanılarak 31.12.1993 gün ve 93/5147 sayılı kararı ile yabancı
devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü dış
krediler için ödenecek faizlerden yapılacak kurumlar vergisi tevkifatı oranı sıfır “0” olarak
belirlemiştir.
Yurt dışında bulunan yabancı kurum şeklinde ortaklarınızdan alınan borçların faizsiz
olarak iade edilmesinde ortaya çıkan kur farkları, borcu verenler açısından elde

edilmiş faiz geliri olarak nitelendirilmeyeceğinden bu tutarlardan Kurumlar Vergisi
Kanununun 24 üncü maddesine göre tevkifat yapılması da sözkonusu olmayacaktır. “
ENFLASYONDAN KAYNAKLANAN FİKTİF KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ,
ÜLKEMİZ MALİYESİNİN EN ÖNEMLİ YANLIŞLARINDAN BİRİDİR. Dikkat edilirse bu
muktezada da, söz konusu yanlışın sürdürülebilmesi uğruna yasa hükümleri zorlanmış ve çelişkiye
düşülmüştür.
Danıştay 3 üncü Dairesi’nin 4.5.1999 tarih ve E.1998/3380, K.1999/1651 sayılı kararında,
KVK nun 15/2 inci maddesi uyarınca örtülü sermayeye ilişkin faizlerin indirilmeyeceği bu
maddede kur farkından söz edilmediği gerekçesiyle kur farkının, örtülü sermaye ile ilgili
olsa dahi giderleştirilmesine engel bulunmadığı kabul edilmiştir. (Bu karardaki örtülü
sermaye vadeli mal satışından doğmuştur.)

Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 23.12.1998 tarih ve E:1998/3295, K:1998/5516 sayılı kararında
şöyle denilmiştir.
“Olayda davacı kurum % 99 paylı ortağı olan Fransada mukim (...) Fransa adlı firmadan
döviz cinsinden uzun vadeli borçlarla, tıbbi malzeme alımında bulunmuş, yıl sonunda ise
kalan borçlarını değerleyerek oluşan kur farklarını gider olarak kurum kazancından
indirilmiştir. Kurum kazancından indirilen miktarın sadece alım-satım ilişkisi nedeniyle ortaya
çıkan kur farkı olduğu, başka herhangi bir borç alma işlemi bulunmadığı ve bir faiz tahakkuk
ettirilmediği hususu taraflar arasında ihtilafsızdır.
İnceleme elemanınca, davacı kurumun yurt dışında mal alımı nedeniyle oluşan döviz
cinsinden borcunun örtülü sermaye olduğu ileri sürülerek tarhiyat önerilmiş ise de, söz
konusu borcun tamamen mal alımından kaynaklanması ve hiçbir şekilde faiz ödenmemiş
olması nedeniyle, sadece Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinden
kaynaklanan kur farkı giderlerinin, örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak
değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Davacı kurumun, sözkonusu mal alımı
nedeniyle herhangi bir faiz ödemesi söz konusu olmadığı gibi, bu malların alımı nedeniyle
borçlandığı miktarı ödemek üzere kredi kullanması halinde daha fazla finansman gideri
yükleneceği de açıktır. Ayrıca, örtülü sermaye nedeniyle faiz ödendiğinin kabulü için, örtülü
sermaye koyduğu ileri sürülen tarafın mamelekinde alınan faizden kaynaklanan bir artışın
olması gerekmektedir. Oysa olayda örtülü sermaye koyduğu ileri sürülen yabancı ortak firma,
davacı kuruma mal satmış olup, peşin alması gereken döviz cinsinden alacağını, çok uzun
süreler sonra faizsiz olarak tahsil etmiştir.
Bu durumda, mal alımı nedeniyle doğan borcun örtülü sermaye olduğundan bahisle, ödenen
kur farkının indirimi kabul edilmeyerek yapılan tarhiyatta ve bu tarhiyata karşı açılan davanın
kısmen reddine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır. ”
(Bu kararın metni, Yaklaşım dergisinin Nisan 1999 sayısında yayınlanmıştır .)
Danıştay 4. Dairesinin 26.1.1999 tarih ve E.1998/2255, K.1999/46 sayılı Kararı ile aynı tarih ve
E.1998/2254, K.1999/49 sayılı Kararında da aynen aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.
“....Kaldı ki, Kanunda sadece örtülü sermaye üzerinden ödenen faizlerin indiriminin kabul
edilmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında
değer kaybetmesinden kaynaklanan ve matrah farkının büyük bölümünü oluşturan kur
farkları da dikkate alınmadan karar verilmesi de yerinde değildir.”
Bizim görüşümüz, kur farklarının örtülü sermaye açısından faiz sayılamayacağı
yolundadır. Ancak bu konuda tarhiyat ve tarhiyatın onaylanması riski bulunduğundan, örtülü
sermaye oluşumundan kaçınılması, borçlanmanın direkt ilişkide bulunulan veya ortaklık

irtibatı bulunanlara değil, bunlar aracılığı ile de olsa bir bankaya yönelik olmasının
sağlanması tavsiye olunur.
Daha geniş bilgi için gerek örtülü sermaye, gerekse kurum kazançlarının vergilenmesine ilişkin diğer
açıklamaları içeren Kurumlar Vergisi isimli kitabımızın 3’üncü baskısına bakınız.

SIKINTIDAKİ ŞİRKETLER İÇİN VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ KURULUYOR
Mustafa ÖZYÜREK
TÜRMOB Genel Başkanı
Son bir yıl içerisinde ard arda yaşanan iki büyük kriz, belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük
ekonomik küçülmesine neden olacak. Yaşanan krizlerin olumsuz etkilerini en fazla reel sektör
hissediyor. Geçen yıl iyi durumda olan şirketler iki kriz sonrasında ayağa kalkamaz hale geldi.
Son bir yıl içerisinde her on işletmeden yedisi küçülebilmek amacıyla işçi çıkardı. Aynı
zamanda her yüz işletmeden kırkı kapandı.
Yaşanan kriz sonrasında reel sektörün küçülmesine, hatta şirketlerin kapanmasına neden olan
en önemli etken yükselen faizler sebebiyle ödenemeyen krediler. Almış olduğu kredileri
ödeyemeyen reel sektör aynı zamanda finans sektörünün de olumsuzluklar yaşamasına neden
oluyor. Ağustos ayı itibariyle bankacılık sektöründe tahsili geciken alacakların toplamı geçen
yıla oranla ikiye katlanmış durumda. Reel sektörle finans sektörü arasında yaşanan bu
olumsuzluklar zincirini kırmak ve zor durumda olan şirketlerin likidite problemlerini çözmek
amacıyla “Varlık Yönetim Şirketi” kurulması kararlaştırıldı.Çünkü zor durumda olan reel
sektörün yaşadığı sıkıntı aynı zamanda ekonominin bütün sektörlerini etkiliyor.
Varlık Yönetim Şirketi’nin kurulma kararı, ekonomi bürokrasisi, bankacılar ve reel sektör
temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu toplantısında alındı. Reel sektörle finans sektörü
arasında uyum sağlamak ve sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere Türkiye
Bankalar Birliği’nin önderliğinde bir teknik komite kurulacak. Bu komite içerisinde
bankaların yanı sıra TOBB ve TÜSİAD temsilcileri ve gerekirse akademisyenler ve kamu
temsilcileri yer alacak.
Varlık Yönetim Şirketi’nin en büyük ortağı özel sektör bankaları olacak. Ayrıca Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Dünya Bankası’nın özel sektör için oluşturmuş olduğu fon
olan International Finance Corporation (IFC) da şirketin ortakları arasında.
Üzerinden yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen hala hafızalardan silinmeyen ve yaşattığı etkiler
nedeniyle kolay kolay silinmeyecek olan “Uzak Doğu Asya Krizi” sonrasında, krizi doğrudan
yaşayan ülkelerde Varlık Yönetim Şirketi benzeri şirketler kurulmuştu. Söz konusu bu
şirketler yaşanan kriz sonrasında zor durumda olan reel sektörün ve bankaların kısa sürede
ayağa kalkmasını sağladı. Özellikle Güney Kore ve Tayland’da reel sektörün kurtarılması
amacıyla kurulan şirketler çok başarılı oldu. Benzer başarılı örneklere Japonya ve Meksika
gibi ülkelerde de rastlamak mümkün.
Varlık Yönetim Şirketi; özel bankalar TMSF ve IFC’nin aktaracağı fonlarla kurulacak. Fona
aktarılacak 2,5-3 milyar dolarlık fonun reel sektörü rahatlatmak için yeteceği tahmin ediliyor.
Söz konusu bu rakam, bankaların tahsili geciken alacak miktarlarının toplamına oldukça
yakın.
Şirket sürdürülebilir bir yapıda olan ama yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle faaliyetlerine
son verme aşamasına gelen firmaların borçlarını devralacak. Bu sayede ayağa kalkabilecek
durumda olan firmaların likidite sorunları fazla hukuki prosedüre takılmadan çözülmüş
olacak. Varlık Yönetim Şirketi tarafından devralınan borçlar karşılığında bankalara bir miktar
borç para verilecek. Ya da kredi, yüksek bir iskonto ile bankadan satın alınacak.

Finansal sorun yaşayan şirketlerin birden fazla bankaya borcu olması durumunda çözüm için
bankaların ortak bir yaklaşım sergilemeleri gerekiyor. Aynı zamanda Varlık Yönetim
Şirketi’nin sorun çözümünde KOBi’lere, ihracatçılara, imalatçılara, mali kuruluşlara ve büyük
şirketlere yönelik farklı yaklaşımlar izlemesi bekleniyor.
Bankalar, vermiş oldukları kredileri tahsil edemedikleri zaman idari takibe geçmek zorunda
kalıyorlar. Bu zorunluluk Bankalar Kanunu’ndan kaynaklanıyor. Yani bankaların sıkıntıda
olan şirketlere vade tanıma imkanları yok. Varlık Yönetim Şirketi sayesinde zor durumda olan
şirketlere vade tanınmış olacak. Bu durum ekonomik darboğaz içine düşen şirketlerin
borçlarını daha uzun vadede geri ödeyebilmelerine olanak sağlayacak. Dolayısıyla holdingler,
fabrikalar ve küçük işletmeler kapanmayacak ve belki de en önemlisi işsizlik artmayacak.
2001 yılı ekonomisinin, savaş yıllarında yaşanan küçülme oranlarını zorladığı bugün, reel
sektörün kurtarılması ve dolayısıyla ekonominin bütün kesimlerinin rahatlatılması amacıyla
kurulması kararlaştırılan Varlık Yönetim Şirketi ekonomi için büyük bir kazanım. Şirketin
kullanacağı fonun büyük bir kısmının özel bankalar ve IFC tarafından karşılanacak olması da
bütçeye ek yük getirmeyecek. Umarız, Varlık Yönetim Şirketi bir an önce hayata geçer ve
benzer örnekleri bulunan ülkelerde sağladığı başarıyı yakalar. Çünkü, faiz ve kurun kontrol
edilemediği ve güven bunalımı yaşadığımız ortamda reel sektörün canlanması ekonomik
bunalımdan kurtulmanın tek yolu gibi görülüyor.

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ, MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
ve
UYGULANABİLİRLİK SORUNLARI
İ.Ü. SBMYO Araş. Görv Dr.Neşe ÇARPRAZ
İ.Ü. SBMYO Araş. Görv Bağan GİDERSOY
İ.Ü. SBMYO Öğr. Görv. Kenan AYDEMİR
1. GİRİŞ
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebenin temel kavramları; muhasebenin ortak noktalarda
uzlaşılmış örf ve adetleridir. Nasıl her toplumun örf ve adetleri varsa muhasebe biliminin de örf ve adetleri,
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebenin temel kavramlarıdır.
Muhasebe uygulayıcıları, muhasebe uygulamalarında ve mali tabloları hazırlamalarında muhasebenin herkes
tarafından kabul edilmiş, bu örf ve adetlerinden yararlanırlar. Muhasebenin herkes tarafından kabul edilmiş, bu
örf ve adetleri muhasebe uygulayıcılarına, muhasebe uygulamalarında ve mali tabloları hazırlamalarında yön
verir. Bir düğün, bir nişan nasıl ki örf ve adetler şeklinde oluşan kültüre göre yapılıyorsa; muhasebe
uygulamaları da muhasebenin örf ve adetleri olan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebenin temel
kavramlarına dayanılarak yapılır.
Bu makalede, muhasebenin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebenin temel kavramları ele
alınacak, ayrıntılı olarak anlatılacak ve uygulanabilirliği sırasında karşılaşılabilecek özellikler sorunlar üzerinde
durulacaktır.
2. GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ
Muhasebede mali tabloların hazırlanması sırasında; yani muhasebe uygulamaları aşamasında bir takım
ilkelerden yararlanılır. Bu ilkeler, mali tabloların hazırlanmasında ve muhasebe uygulamalarında ilgililerin
çıkarlarını eşit olarak gözeten ilkelerdir. Bu ilkeler muhasebe uygulayıcıları tarafından kabul edilmiş olan “Genel
Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri” olarak adlandırılır.
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’nin amacı, muhasebe uygulayıcıları arasında farklılığı azaltmak, işletme
içi ve işletmeler arası karşılaştırmaları yapmaya uygun mali tabloların ve raporların elde edilmesine olanak
sağlamaktır.
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’nin dayanağı olan muhasebenin temel kavramları da evrensel nitelikte
olup, muhasebe uygulamasına yön verirler.
Muhasebenin temel kavramları, sağlıklı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olabilmesi bakımından muhasebe
kayıtlarının tutulmasında ve sonuçlarının sunulmasında vazgeçilmez koşullardır. Bu nedenle de muhasebe
uygulamalarına temel bir dayanak oluşturmaktadır.
Bu kavramlara dayanmadan üretilen muhasebe bilgilerinin sağlıklı ve güvenilir olamayacağı da gayet açıktır.
3. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sosyal Sorumluluk Kavramı
Kişilik Kavramı
İşletmenin Sürekliliği Kavramı
Dönemsellik Kavramı
Parayla Ölçülebilme Kavramı
Maliyet Esası Kavramı

7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
8. Tutarlılık Kavramı
9. Tam Açıklama Kavramı
10. İhtiyatlık Kavramı
11. Önemlilik Kavramı
12. Özün Önceliği Kavramı
3.1.Sosyal Sorumluluk Kavramı:
Muhasebede üretilen bilgileri önemseyen ilgilileri genel olarak işletme içi ve işletme dışı; yani devlet, kredi
veren kurum ve kuruluşlar, çalışanlar, ortak olmak isteyenler şeklinde iki gruba ayırabiliriz.
Muhasebe bu ilgililere ürettiği bilgileri sunarken toplumsal hareket ederek, tüm ilgi gruplarının çıkarlarını
koruyacak şekilde eşit, tarafsız ve objektif davranmalıdır. Bu yüzden bu kavram evrensel bir nitelik taşımakta,
bütün toplumlar ve zamanlar için geçerli olan değer yargılarıyla hareket edilmesi gerektiğini muhasebe
uygulayıcılarına vurgular.
Yine, “bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin
kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal Sorumluluk Kavramı; muhasebenin
organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve
sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi
üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.”
Özetle; bu ilkeden anlaşılan, kamuya bilgi vermesidir. Bu bilgi verilirken tüm kişi ve kuruluşlar dikkate alınarak
gerçeğe uygun, tarafsız ve sosyal sorumluluk duygusu ile hareket edilmesi gerekmektedir.
Bu da, muhasebenin mesleki ve ahlaki sorumluluğunu taşır. “Bir bankadan kredi alınırken işletmenin durumunu
olduğundan iyi göstermek bu ilke ile çatışır ya da devlete ödenecek verginin hesaplanmasında işletmenin kârını
olduğundan daha düşük göstermek de bu sosyal sorumluluk kavramı ile bağdaşmaz.” Ancak Sosyal Sorumluluk
Kavramı, mesleki ve ahlaki bir eğitim yanında hukuk kuralları ile de desteklenmelidir. Bunun yanında
işletmelerin işletme dışında bilgi vermemeleri ya da bundan çekinmeleri ve sadece yasal zorunlulukları yerine
getirmeleri uygulanabilirlik açısından karşılaşılan sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
3.2. Kişilik Kavramı:
“Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerinden ayrı bir
kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerekliliğini
öngörür.”
Muhasebe bir kişilik için tutulur, buna biz muhasebe kişiliği ya da hesapsal kişilik diyoruz. Böylece muhasebe
işlemleri ayrı bir kişilik olan “muhasebe kişiliği” için tutulur. Bundan dolayı muhasebenin işletme sahibinden
farklı ve ayrı bir “hesapsal kişiliği” mevcuttur. Örneğin; işletme tarafından yapılan bir satış sonucu alınan nakit,
işletmenin sahibinin cüzdanına değil, işletmenin kasasına girer. İşletme sahibi işletmeden ancak borç alabilir.
Aynı şekilde, işletme sahibinin özel bir gideri işletmenin kasasından ödenmiş ise bu gider, işletmeye ait
olmadığından işletme için bir gider olmayıp işletme sahibine borç para verilmiş sayılır.
Bu kavram aynı zamanda muhasebede çift taraflı kayıt esasını da oluşturmaktadır. Bu da işletmenin sahip olduğu
varlıkların kaynaklarını açıklar. Çünkü işletme birinci kişidir. Bu varlıklar işletmenin bu kişiliğine verilmektedir.
İşletme bu varlıkları almaktadır. Bundan dolayı varlıkları işletme “borç” lanır. Yani işletmenin kişiliği bu
varlıkları almıştır ve bu yüzden işletme borçlanmıştır. Varlıkların sebebi olan kaynaklar ise, ya işletme sahipleri;
yani ikinci kişiler tarafından ya da üçüncü kişiler dediğimiz diğer kişiler tarafından sağlanır. Diğer bir ifade ile
bu varlıklar ikinci kişiler, tarafından işletmeye verilir ki, verilen bu kısma sermaye diyoruz. İkinci kişiler bu
varlıkların tamamını ya da bir kısmını verdiğinden “alacak” lıdır ve şirketten “alacak” lanır. Yine aynı şekilde

üçüncü kişiler de bu varlıkların bir kısmını ya da tamamını vermişler ise, bu sefer de üçüncü şahıslar verdikleri
değer kadar şirketten “alacak” lanır. Böylece işletmeye verilen değerler ile alınan değerler her zaman eşit olur ve
işletmenin değer değişiminden doğan BORÇ-ALACAK ilişkisi, çoğalma ve azalmaları muhasebenin “hesapsal
kişiliğinde” takip edilir.
3.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı:
“Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle, işletme
sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet
esasının temelini oluşturur.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus
mali tabloların dip notlarında açıklanır.”
Kurumun ya da muhasebe kişiliğinin ömrünün sonsuz olması varsayımı karşısında ancak, yararı ileriki yıllarda
görülecek piyasa araştırmaları yapılacaktır. Aksi halde birkaç yıllığına kurulan bir şirket için böyle bir
araştırmada yapılacak giderler gereksiz olacaktır.
Yine işletmenin sürekliliği halinde, işletmeye her an tasfiye edilecek gözü ile bakılmayacaktır. Bu da çalışanları
motive ettiği gibi, işletmenin varlıklarının tasfiye değeri ile değil, edindikleri değer ile; yani maliyet değeri ile
değerlendirilmesine neden olacaktır.
İşletmelerin kişiliklerini kazanmalarında ilk adım olan şirket ana sözleşmelerinde işletme için özel bir amaç ve
amaca ulaşmada bir zaman sınırı getirilmemişse; işletmelerin sonsuza dek varlıklarını sürdüreceği ve
yaşamlarının işletme sahiplerinin doğal ömürleri ile herhangi bir bağının olmadığı kabul edilir. Ancak Türk
Ticaret Kanunu gereği kurulan şirketlerin sürelerinin belirtilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı uygulamada
kurulan tüzel kişiliklerin süreleri anasözleşmede belirtilmektedir. Bu da işletmenin süreklilik ilkesini
uygulanabilirlik açısından olumsuz etkilediği düşünülebilir. Ancak bu sürelerin belli bir amacın belli bir süre
içinde gerçekleştirilmesi haricinde çok uzun süreler olarak belirlenmesi de, bu olumsuz durumu ortadan
kaldırdığı şeklinde düşünülebilir. Yine sözleşmedeki sürenin çeşitli sebeplerle uzatılabilir olması da yine bu
ilkenin uygulanabilir olduğunu ortaya koymaktadır.
3.4. Dönemsellik İlkesi:
“Dönemsellik Kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere
bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve
giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider
ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.
Bu kavramdan sapmalar olduğunda bir başka ifadeyle; bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin
bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tabloların dip notlarında açıklanır.”
Süreklilik Kavramı gereğince işletmenin ömrü sonsuzdur. Ancak kurumun varlık ve sermaye durumu ile faaliyet
sonuçlarının ortaya çıkarılması bu ilke açısından olanaklı değildir. Bu nedenle kurumun sürekli ömrü hesap
dönemlerine bölünmüştür. Başka bir ifadeyle kurumun sürekli ömrü, hesap dönemi halkalarının birleşmesinden
oluşmaktadır.
Bu hesap dönemleri birbirlerinden bağımsız olup, her dönem için ayrı ayrı faaliyet sonuçları hesaplanır. Her bir
hesap dönemine ait faaliyet sonuçları da ilgili döneme ait gelirler ile yine hesap dönemine ait giderlerle
karşılaştırılarak dönemin faaliyet sonucu olan kar veya zarar hesaplanır.
Yine bu ilke gereğince gelir ve giderler ödendikleri dönem için değil tahakkuk ettiği bir başka ifadeyle
gerçekleştiği dönem için geçerlidir. Buna göre gerçekleşmiş gelir ya da giderler ilgili dönem gelir tablosuna

aktarılarak faaliyet sonuçlarını etkilerken; izleyen döneme ait olan gelir ve giderlerde bilanço ile bir sonraki
dönem ya da dönemlere taşınır.
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Örneğin; ısıtma giderleri için alınan yakıtın bir kısmı içinde bulunulan dönemde tüketilmiş, yarısı gelecek
döneme kalmış ise; sadece tüketilen kısım içinde bulunulan dönemin gelirleri ile karşılaştırılmak üzere gelir
tablosuna; tüketilmeyen ısıtma gideri ise, gelecek dönemin gelirleri ile karşılaştırılmak üzere, bilançoya
aktarılarak diğer döneme taşınır.
Uygulamada hesap dönemini Vergi Usul Kanunu (174) bir takvim yılı olarak belirlemiştir. Ancak yine aynı yasa
işyerlerinin faaliyetlerine uygun olan 12’şer aylık özel hesap dönemlerini Maliye Bakanlığından izin almaları
koşuluyla serbestçe seçebilirler.
3.5. Parayla Ölçülme Kavramı:
“Parayla Ölçülme Kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak
para birimiyle yansıtılmasını ifade eder.Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.” Örneğin;
akaryakıt; litre, kumaş; metre, peynir; kilogram, kereste; metreküp, çimento; torba v.b. ile alınır ve satılırlar; ama
muhasebe kayıtlarında ortak ölçü birimi olan ulusal para birimi olan lira üzerinden izlenirler. Ancak bu ilkenin
uygulanabilirlik sorunu enflasyonlu dönemlerde paranın satın alma gücündeki değişmeler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çünkü enflasyon dönemlerinde tarihi maliyetlere göre hazırlanmış finansal tablolar firmaların
gerçek mali durumlarını tam olarak ortaya koyamadığı ortadadır. Öncelikle stokların değerini olduğundan çok
şişkin, buna karşılık satılan mal maliyeti tutarının düşük hesaplanmasına ve yetersiz amortisman ayrılmasına
neden olarak reel kurları olduğundan fazla göstererek mali tablolardan yararlanacak olan çıkar gruplarını
yanıltacaktır. Fakat değişen fiyatların finansal tablolar üzerindeki etkilerini yansıtacak tek bir yöntem üzerinde
uluslararası bir uygulama sağlanamamasına rağmen bu etkileri gidermek için bir kısım varlıkları kapsayan
“yeniden değerleme” ya da tüm varlıkları kapsayan “enflasyon muhasebesi” gibi teknikler geliştirilmektedir.
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3.6. Maliyet Esası Kavramı:
“Maliyet Esası Kavramı; para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan
diğer kalemler hariç, işletme tarafından edilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde
edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.”
Maliyet Değeri, iktisadi bir değerin elde edilmesi ya da değerinin sürekli arttırılması için yapılan ödemeler ile
bunlara ilişkin giderlerin toplamından oluşur. Muhasebe özellikle kayıtlanma aşamasında varlıkların
maliyetlerini ortaya koymak zorundadır. Bunun için de ortak para ölçüsünü kullanmaktadır. Böylece muhasebe
nitelikleri gereği işletmenin para ve alacakları dışındaki varlıklarının da kaça mal olduğunu bilmek zorundadır.
Bu da maliyet esası kavramı ile gerçekleşir.
Ayrıca Maliyet Esası Kavramı, Süreklilik Kavramı ile bağlantılıdır. Çünkü işletmenin sürekliliği kavramında
değinildiği gibi eğer işletmenin sürekliliği kabul edilmediğinde, edinilen varlığın tasfiye halindeki değeri
düşünülecek, dolayısıyla piyasa fiyatlarının değişmesine paralel olarak varlıkların değeri de her an değişiklik
gösterecektir. Bu da piyasadaki her değişikliğe göre işletme varlıklarının değerinin muhasebe kayıtlarında
değiştirilmesi anlamına gelecektir. Bundan dolayı değişmez nitelikteki maliyet esası kabül edilir.
Ancak maliyet esası kavramı uygulanabilirlik açısından şu soranlarla karşılaşabilir.
Bunlardan birincisi; paranın satın alma gücündeki azalmaların etkisiyle maliyet değeri anlamsız bir hale
gelebilir.
Ya da ikinci olarak; değeri düşen, bozulan malları maliyet değeri ile değerlemek kârın olduğundan fazla
çıkmasına neden olabilir.
Bundan dolayı yukarıda belirtilen birinci sorun ilgili varlığın değeri o günün para değeri üzerinden yeniden
belirlenerek ortadan kaldırılabilir. İkinci sorunda ancak ilgili malın emsal bedeliyle değerlenmesi ile ortadan
kaldırılabilir. O halde yukarıda belirtilen iki sorun karşısında maliyet esası kavramından sapmalar söz konusu
olabilmektedir.
3.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı:
“Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif
belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız
davranılması gereğini ifade eder.”
Muhasebe işletmelerin mali nitelikteki olaylarını tarih sırasıyla kaydeder. Bundan dolayı muhasebe işletmelerin
tarihidir. Muhasebe işletmelerin tarihini yazarak işletmenin hafızası görevini yapar. Bu tarihi olma görevini
yaparken kaydettiği bilgilerin bir dayanağı olmalıdır. Her zaman bu tarihini kanıtlayabilmelidir. Ya da diğer bir
anlatımla, muhasebe işletmenin tarihini yazarken bu tarihin varlığını kanıtlayıcı belge dediğimiz bir yazılı
nesneye gereksinim duyar. Çünkü muhasebeleştirilen her olgunun objektif bir belgeye dayandırılması
gerekmektedir. Aksi halde belgenin olmadığı yerde muhasebe son bulur. Çünkü belge, muhasebeleştirilecek mali
nitelikteki olay ile kayıt arasındaki bir bağdır. Bu bağ sağlanamazsa kayıt da yapılamaz.
Ancak uygulanabilirlik açısından bazı sorunlar karşımıza çıkabiliyor. Örneğin, köprü geçişlerinde yapılan
ödemelerin belgesi verilmemektedir. Ya da kaptı kaçtı, dolmuş gibi araçlarda herhangi bir belge istenmesi veya
alınması pek pratik olmamaktadır. Bu gibi durumlarda belge temini mümkün olmamaktadır. Fakat bu mali
nitelikteki olayların da muhasebede kayıtlanması gerekmektedir. Bu da bazı gider unsurları için belgelenme
zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. V.U.K. 228. maddesi de bu gibi durumlar için belge aranmayacağını
hükme bağlamıştır.

3.8. Tutarlılık Kavramı:
“Tutarlılık Kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde
değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara
ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık Kavramı, benzer olay ve
işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden
tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler, uyguladıkları muhasebe politikalarını
değiştirebilirler. Ancak, bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dip notlarında
açıklanması zorunludur.”
Tutarlılık Kavramı, dönemsellik kavramının süreklilik kavramını bozmaması için bütün dönemlerin süreklilik
içinde karşılaştırılmaya uygun halde olmasıdır. Böylece her hesap dönemi aynı kural, ilke ve yöntemler
uygulanarak muhasebenin temel kavramlarından süreklilik kavramını bozmayacak şekilde tutarlı olacaktır.
Örneğin; işletme ilk dönem amortismanları ayırırken eşit paylı amortisman yönteminden; azalan bakiyeler
yöntemine göre amortisman ayırmaya başlarsa işletmenin süreklilik ilkesini, dönemsellik ilkesi bozmuş olacak;
bundan dolayı ilk dönem uygulanan kural, ilke ve yöntemler daha sonraki yıllarda da uygulanarak aynı esaslar
dahilindeki kural, ilke ve yöntemlerin kullanılması ancak tutarlılık kavramıyla gerçekleşecektir.
Yine aynı şekilde stok değerleme yöntemi içinde aynı şeyleri söyleyebilir. Diğer bir ifadeyle stokların
değerlenmesinde bir önceki dönem uygulanan yöntem, yine bir sonraki dönemde de uygulanmalıdır. Aksi halde
dönemler arasında bir karşılaştırma olanağı aynı esaslar uygulanmadığı için azalacaktır.
Eğer dönemler arasında kural, ilke ve yöntemlerde bir değişiklik söz konusu olması zaruri ise, bu durum mali
tabloların dip notlarında belirtilmeli, dönem kârı veya zararına etkisi ortaya konmalıdır.
3.9. Tam Açıklama Kavramı:
“Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar
vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.
Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer
almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu
kavramın gereğidir.” Çünkü, muhasebenin yalnızca işletmenin tarihini yazma işlevi bulunmamaktadır. Bu
işlevinin yanında kayda geçen bu bilgilerin doğrultusunda ilerki dönemler için analiz ve yorumlar yaparak
işletme için etkili kararların alınmasına neden olur. Ayrıca yine işletme dışı ilgi grupları da muhasebenin bu
analiz ve yorumlarından yararlanarak o işletme ile ilgili yatırımlarına yön verebilirler. İşte bu yorum ve
analizlerin yapılabilmesi için muhasebenin düzenlediği mali tabloların bu kavram gereğince raporlar üzerinde
inceleme yapacak olanlara gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde kurumun kişiliğine ait bütün olaylar tam
açıklanmalıdır. Örneğin; mali tablolarda sadece borç miktarının yazılı olması, işletmenin mali durumu hakkında
yorum yapılabilmesi için, yeterli değildir. Bu borçların vadelerinin de bilinmesi gerekir. Borç miktarı aynı
olduğu halde, borcun büyük kısmı uzun vadeli olduğunda mali durumu çok iyi olarak nitelenen bir işletmenin;
aksi durumda yani borçlarının büyük bölümünün kısa vadelerde ödenecek olması halinde mali açıdan bir
darboğazla karşı karşıya olduğu düşünülebilir.
Bu kavram gereğince, yapılan muhasebeleştirmenin, işlemleri tam açıklayıcı şekilde olmasına çalışılmalı, bunun
mümkün olmadığı durumlarda da muhasebe raporlarına konulacak “dipnot” larla gerekli açıklamalar
yapılmalıdır.
3.10. İhtiyatlık Kavramı:
“Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin gözönüne
alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için
karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe

işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe
oluşturamaz.”
Bu kavram gereğince, hasılatlar, gelir ve kârlar gerçekleştiği anda muhasebeye kayıt edilmelidir. Ancak,
masraflar, gider ve zararlar ise; gerçekleşmeden de tutarı tam olarak kestirilemese de kaydedilerek
muhasebeleştirilmelidir. Örneğin; tahsil etmek için dava açtığımız bir alacak için; bu aşamada bunu tahsil
edemeyeceğimizi düşünerek muhasebede karşılık ayırarak zararları atmamız bu kavramın gereğidir. Bu
kavramın ana temeli hiç kâr beklememek, bütün zararlara karşı tedbirli bulunmak şeklinde ifade edilebilir.
3.11. Önemlilik Kavramı:
“Önemlilik Kavramı; bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak
yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder.
Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur.”
Muhasebede herhangi bir bilgi, verilmediği takdirde mali tablo doğru yorumlanamıyorsa, o bilgi “önemli” dir.
Raporlarda yer alan muhasebe bilgileri önemli ise raporlarda yer almalıdır. Ama önemli değilse raporlarda yer
almayabilir. Örneğin, uzun yıllar kullanılacağı tahmin edilen herhangi bir varlık, diğer dönemlere taşınarak
bilançoda yer alırken yine uzun yıllar kullanılacağı tahmin edilen bir dolmakalem, gelecek dönemlere
taşınmayarak doğrudan alındığı yıl dönemin zararına aktarılır. Çünkü, bunun için yapılacak muhasebe
kayıtlarının masrafı bu varlığın bilanço ile taşınmasında sağlayacağı faydayı çok gerilerde bırakacaktır. Özetle
bu ilkeye göre, önemli olmayan durumlarda temel kavramlardan ve varsayımlardan uzaklaşılabilmektedir.
3.12. Özün Önceliği Kavramı:
“Özün önceliği kavramı; işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin
yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya
çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.”
Genel olarak işlemlerin şekilleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda şekil ile öz birbirinden
ayrılabilir. Yani bir işlemin şekli ile özü birbirinden farklı olabilir. Bu gibi durumlarda özün şekle önceliği esas
alınır. Bir örnekle açıklayacak olursak; yasal açıdan bakıldığında çekte vade yoktur. Çünkü, çek bir ödeme
aracıdır. Ancak uygulamada çeklerin keşide tarihleri yerine ileri bir tarih yazılarak çek vadeli bir biçimde
kullanılabilmektedir. Bu durumda çek, ödeme aracı olarak değil, özünde bir kredi aracı olarak kullanılmaktadır.
Böyle durumlarda bir kredi aracı olan ileri tarihli çekler, muhasebe uygulamalarında nakit ya da hazır değer
olarak değil, bir alacak olarak işlem görür. Böyle bir işlem görmesinin gereği de, “özün önceliği kavramı”
gereğidir. Bunun yanında yine; vergi hukuku açısından şüpheli alacak sayılan kanuni takipteki bir alacağın
tahsilinde pratik açıdan şüpheli bir durum görülmüyorsa, muhasebe bu alacağa şüpheli alacak gibi işlem
yapmamalıdır.
4. SONUÇ
Muhasebe uygulamacılarının, muhasebe uygulamalarında ve mali tabloları hazırlamalarında onlara ışık tutan,
rehber olan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebenin temel kavramlarından yararlanmak
durumundadırlar. Böylece muhasebe uygulamalarında ve mali tabloların hazırlanmasında evrensel değer ölçüleri
oluşmaktadır. İşte oluşan bu değer ölçülerinden yararlanılarak yapılan muhasebe uygulamaları ve mali tablolar
daha anlamlı ve sonuçların herkes tarafından aynı ölçüde anlaşılır ve doğru yorumlanabilir olmasını
sağlayacaktır. Ancak bu şekilde muhasebenin sonuçları bir anlam ifade edecektir. Aksi halde muhasebe çölde
rehbersiz kalan ancak eve gitmek istediğini bilen, fakat nasıl gideceğini bilmeyen birine benzeyecektir. İşte

muhasebe uygulamacılarına da muhasebe uygulamalarında ve mali tabloları hazırlamalarında muhasebenin genel
kabul görmüş ilkeleri ve temel kavramları bu şekilde yardımcı olacaktır.
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KANUNLAR
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
A- SOSYAL GÜVENLİK
1.07.2001
31.07.2001

1.08.2001
31.12.2001

16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için

146.947.500
124.920.000

167.940.000
142.749.000

a) 16 Yaşından Büyükler için
b) 16 Yaşından küçükler için

44.084.250
37.476.000

50.382.000
42.824.700

1- ASGARİ ÜCRET
A) Ücretliler İçin
B) Çıraklar İçin

2- SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
TABAN

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

TABAN

TAVAN

120.000.000
150.000.000
210.000.000

TAVAN

a) 01/04/2000-31/07/2000 Dönemi için
b) 01/08/2000-31/03/2001 Dönemi için
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 - 30.06.2001 Tarihleri arası
h)01.07 -14.09.2001 Tarihleri arası
ı)15.09.2001 Tarihinden itibaren
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
807.500.000
835.950.000
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

01.07-31.07.2001

01.08.2001'den İtibaren

440.842.500
146.947.500

503.820.000
167.940.000

293.895.000

335.880.000

1.763.370.000
881.685.000
440.842.500
293.895.000

2.015.280.000
1.007.640.000
503.820.000
335.880.000

146.947.500

167.940.000

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
İşçiler in Aylık
Asgar i Ücr eti (TL)

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
01.01.2001 - 30.06.2001
01.07.2001 - 31.07.2001
01.08.2001 - 31.12.2001

16 Yaşını Doldur muş
İşçiler in Aylık
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
118.957.500
124.920.000
142.749.000

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
139.950.000
146.947.500
167.940.000

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
01.08.2001 - 31.03.2001
01.04.2001'den itibaren

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

7.000.000

35.000.000

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

210.000.000

1.050.000.000

ÇALIŞANLARA ÇEŞİTLİ ADLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA PRİMİ
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ÖDEMENİN TÜRÜ

SSK KESİNTİSİ

Asıl Ücret
SSK Tavanı Var
Askerlik Yardımı
Var
Aile Yardımı
Yok
Avanslar (Ücret)
Yok
Ayakkabı Bedeli
Yok
Bayram Yardımı Ve Harçlığı
Var
Çocuk Yardımı
Yok
Çıraklık Ücreti
Yok (Devlet Karşılıyor)
Doğum Yardımı
Yok
Eğitim Öğretim Yardımı
Var
Elbise Bedeli
Yok
Evlenme Yardımı
Yok
Fazla Mesai
Var
Giyecek Yardımı
Yok
Giyecek Yardımı (Nakdi)
Var
Hakkı Huzur
Var
İkramiye
Var
İzin Harçlığı
Var
İdareci Primi
Var
İstirahat Yardımı
Var
İhbar Tazminatı
Yok
Kıdem Zammı
Var
Kasa Tazminatı
Yok
Kıdem Tazminatı
Yok
Kardan Hisse Ücret
Var
Komisyon Şeklinde Ödenen Ücret
Var
Ölüm Yardımı
Yok
Primler
Var
Sağlık Yardımı (Ayni)
Yok
Stajyer Yardımı
Yok
Satış Primi
Var
Taşıt (Servis)
Yok
Taşıt (Nakdi)
Var
Temettü İkramiyesi
Var
Toplu Sözleşme Zam Farkları
Var
Tabii Afet Yardımı
Var
Teşvik İkramiyesi
Var
Yolluk
Yok
Yemek (Ayni) İşyerinde
Yok
Yemek (Nakdi)
Yok
Yıllık İzin Ücreti
İş Kazaları İle Meslek Hast. Primi Yok
Yıpranma Tazminatı
Var
Yılbaşı İkramiyesi
Var
Yakacak (Nakdi-Ayni)
Yok

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

Var
Var
Belli Miktarı Aşan Kısma Var
Kesilmiyor
Var
Var
Belli Miktarı Aşan Kısma Var
Yok
Belli Miktarı Aşan Kısma Var
Var
Var
Belli Miktarı Aşan Kısma Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Belli Miktarı Aşan Kısma Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var

Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Yok
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var

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%

70.000.0000.000 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

70.000.000.000 liradan fazlasının

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

Oran

1.01.1999

30.09.1999

% 35.8

% 55.5

1.01.1999

31.12.1999

1.01.2000

30.06.2000

1.01.2000

30.09.2000

% 58.4

1.01.2000

31.12.2000

% 107.6

1.01.2001

30.03.2001

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

% 54.1
% 61.5

Yeniden
Değerleme

% 99.5

1.01.2001

30.06.2001

% 72.8

1.01.2001

30.09.2001

% 80.4

1.01.1999

30.06.1999

% 77.8

1.01.1999

30.09.1999

% 52.1

1.01.1999

31.12.1999

1.01.2000

30.06.2000

1.01.2000

30.09.2000

1.01.2000

31.12.2000

1.01.2001

31.03.2001

1.01.2001

30.06.2001

%56

Gider
Kısıtlaması

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi için

% 52.1
% 29.2
%33,20
%56
%6,80
%37,90
%55,80
%10,60
%10,50
%11,50
%18,30
%15,70
%21.4
%7.7
%18,50

PRA Tİ K Bİ LGİ LER
B- VERGİ
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranları
1.01.2000
1 ) Ücretlerde
Binde 6
2 ) Avanslarda
Binde 7,50
3 ) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
600.000
4 ) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
1.230.000
5 ) Muhtasar Beyanname
390.000
6 ) Diğer Beyannameler
90.000
7 ) Bilançolar
2.540.000
8 ) Gelir Tablosu
1.230.000
9 ) İşletme Hesabı Özeti
1.230.000
10 ) Teklif Mektupları
390.000
Şirket Kuruluşları veya Sermaye Artrımında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları
1 ) Anonim,Eshamlı Komandit ve limited şirket Mukavelenameleri
2 ) Vergi miktarı 13.000.000.000.-TL'yı aşamaz.

1.01.2001
Binde 6
Binde 7,50
930.000
1.910.000
600.000
140.000
3.960.000
1.910.000
1.910.000
600.000
Binde 5

Damga vergisi Anonim,Eshamlı komandit ve Limited şirketlerin kuruluşlarında ve süre
uzatımlarına ödenecek olup,4684 sayılı Yasanın 22/C maddesiyle sermaye Arttırımlarında
ödenen Damga vergisi(2) sayılı listeye dahil edilerek,sermaye arttırımları Damga vergisinden
bağışık tutulmuştur.

E-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94.MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI
Ödemenin Türü

Telif Ödemelerinden (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999'dan geçerli olmak üzere
25.8.1999'dan itibaren)
Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 1.12.1999'dan itibaren)
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden
(93/5148 sayılı BKK ile)
Dar mükellefiyete tabi olanlara,telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan
ödemelerden, (93/5148 sayılı BKK ile)
Kira ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 1.12.1999'dan itibaren)
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, (95/6429 sayılı BKK ile 1.2.1995'ten itibaren)
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, (96/8955 sayılı BKK ile 1.1.1997'ten itibaren)
(B) tipi Yatırım Fonları ile Mankul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği
Kazançlarından (93/5148 sayılı BKK İle)

İlgili Bent

Tevkifat
Oranı

2/a

15%

2/b

20%

3

5%

4

25%

5/a

20%

5/b

20%

5/c

20%

6/a-ii

10%

6/b-i

5

6/b-i

15

6/b-ii

18

Kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra 75.
maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi
mükellefi olmayanlara ödenenler dahil)
- Halka açık Anonim Şirketlerde (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere
(25.8.1999 dan itibaren)
- Diğerlerinde (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere
(25.8.1999 dan itibaren)
Kurumlar vergisi kanununun 8. Maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan iştirak
kazançları istisnasından yararlanan kazançlar hariç, yatırım indirimi istisnasından
yararlanan kazançlar dahil olmak üzere; dağıtılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisine tabi
kurumların, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından (istisna uygulamasının
zarar doğurması halinde bu zarara isabet eden tevkifat, istisnadan kaynaklanan zararın
indirildiği dönemde yapılır. Tevkifat uygulamasında mahsup edilen zarar tutarının öncelikle
istisna uygulamasından kaynaklandığı kabul edilir.) (2000/1689 sayılı BKK ile 8.12.2000
den geçerli olmak üzere)

Dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi Kanununun 75. Maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı
bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından indirim ve istisnalar düşüldükten sonra ,
kalan kısmından (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere 25.8.1999 dan

6/b-ii

15

7/a, b, c

0

7/ d, e, f

12

İlgili Bent

Tevkifat
Oranı

8/a-aa

18

8/a-ab

16

8/b-ba
8/b-bb
8/b-bc
8/b-bd

16
16
14
10

8/b-be

6

8/c-ca
8/c-cb
8/c-cc
8/c-cd

16
16
14
10

8/c-ce
8/d

6
0

9/a

16

9/b

16

9/c-ca
9/c-cb
9/c-cc

16
14
10

9/c-cd

6

itibaren)
Devler tahvili ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, (98/11794) sayılı
BKK ile 1.10.1998 den itibaren)
Nama ve hamiline yazılı tahvil faizleri ile diğerlerinden (96/8955 sayılı BKK ile 1.1.1997 den
itibaren)

Ödemenin Türü
Mevduat faizlerinden
- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz
katılma hesaplarına ödenen kar paylarından
* 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda
(2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda
(2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
- Nama yazılı mevduat hesaplarında yürütülen faizlerden
* Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 3 aya kadar (3 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 6 aya kadar (6 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıla kadar vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile
18.08.2001 den itibaren)
- Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden
* Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 3 aya kadar (3 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 6 aya kadar (6 ay dahil) (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıla kadar vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001 den itibaren)
* 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile
18.08.2001 den itibaren)
- Diğerlerinden (98/11593 sayılı BKK ile 01.09.1998 den itibaren
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından (2000/1713 sayılı BKK ile
01.01.2001 den itibaren)
Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından (2000/1713 sayılı BKK ile
01.01.2001 den itibaren)
Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından
- 30 ve 90 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 180 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 360 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)
- 360 günden daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKKile
18.08.2001 den itibaren)

Ödemenin Türü
Repo Gelirlerinden (2001/2847 sayılı BKKile 18.08.2001 den itibaren)

İlgili Bent

Tevkifat
Oranı

14

16

10/a

15

10/b

15

11/a-i
11/a-ii

1
2

11/b-i
11/b-ii

2
4

11/c-i
11/c-ii

2
4

11/d

0

12

25

13/a

2

13/b
13/c

20
5

13/d

10

Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer
kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden, (99/13230 sayılı BKK ile 1.09.1999 dan geçerli olmak üzere
25.08.1999 dan itibaren)
4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını
iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara
bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (99/13230
sayılı BKK ile 1.9.1999 dan geçerli olmak üzere 25.8.1999 dan itibaren
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer zirai mahsulleri için;
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için
(95/7137 sayılı BKK ile)
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler ,
* Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması
ve benzeri hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile).
* Diğer hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için
(2001/2839 sayılı BKK ile 10.07.2001 den itibaren)
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,
(93/5148 sayılı BKK ile)
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve
her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia
bedelleri veya bu emtianın imaline ödenen hizmet bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden
(95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer mal alımları için (95/7137 sayılı BKK ile)
- Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin
ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (95/7137 sayılı BKK ile)

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
20.01.2000 Tarihleri Arası
9.07.1998
1.12.2000
21.01.2000
Tarihleri Arası
29.03.2001 Tarihleri Arası
2.12.2000
29.03.2001
Tarihinden İtibaren her ay için

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

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

Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihinden İtibaren her ay için
6.09.1995
1.02.1996
21.10.1996
9.07.1998
24.01.2000
20.12.2000
31.03.2001

% 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 ( 01.07.2001 Tarihinden İtibaren )
Ücret Kademeleri (TL)
363.875.000 ve yukarısı
359.780.000 - 363.874.999
309.730.000 - 359.779.999
268.780.000 - 309.729.999
183.353.750 - 268.779.999
183.353.749 ve aşağısı

Yurt Dışı Harcirahlar ( 01.07.2001 Tarihinden İtibaren )
Gruplar
I
II
III
IV
V

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

912.000

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

Gündelik Tutarı (TL)
9.750.000
7.650.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
Ücret Kademeleri (TL)
359.780.000 ve yukarısı
337.030.000 - 359.799.999
298.355.000 - 337.029.999
183.353.750 - 298.354.999
183.353.749 ve aşağısı

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
108
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

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

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
veya
1999 Yılı Net Satışlar Toplamı
2001 Yılı İçin
2000 Yılı aktif toplamı
veya
2000 Yılı Net Satışlar Toplamı

150.000.000.000 Aşanlar
300.000.000.000 Aşanlar
300.000.000.000 Aşanlar

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

600.000.000.000 Aşanlar

2000 Yılı İçin
900 Milyar
2 Trilyon

2001 Yılı İçin
1.8 Trilyon
4 Trilyon

Veraset Yoluyla
İntikallerde (%)
1
3
5
7
10

İvazsız
İntikallerde (%)
10
15
20
25
30

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

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.
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N
T
A
B
L
O

İade Hakkı Doğuran İşlem
KDVK (Madde No)

(11) Mal ve
Hizmet İhracatı

(13)
Araçlar,Petrol
Arama ve Teşvik
Belgeli
Yatırımlarda
İstisna

Teminatsız ve
İncelemesiz Nakit İade
Sınırı

2.000.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

200.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

1.000.000.000
(81 No.lu G.T.)

200.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

2.000.000.000
(74 ve 76 No.lu
KDV Tebliğleri)

200.000.000
(73 No.lu KDV
Tebliği)

Nakit İade Yok
(72 No.lu KDV
Tebliği)

Teminatsız ve
İncelemesiz Başka Vergi
Borçlarına Mahsubunda
Sınır

Sınırsız

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(74 No.lu KDV
Tebliği)

Sınırsız
(58 No.lu KDV
Tebliği)

2.000.000.000
(81 No.lu KDV
Tebliği)

Şirket Ortaklarının Vergi
Borçlarına Mahsup
İmkanı

Var,Sınırsız
(39,81 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

Var,Sınırsız
(82 No.lu KDV
Tebliği)

YOK

YOK

Mal ve Hizmet temin
Edilen diğer Mükelleflerin
Vergi Borçlarına Mahsup
İmkanı

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

YOK

YOK

Mükellefin, Ortaklarının,
Mal ve Hizmet Aldığı
Kişilerin İthalde Alınan
Vergilerine ve SSK Prim
Borçlarına Mahsup
İmkanı

Var,Sınırsız
(81,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

Var,Sınırsız
(82,83 No.lu
KDV Tebliği)

YOK

YOK

Geçerli
(58 No.lu KDV
Tebliği)

2 milyar TL'yi
aşan kısmın
mahsuben
iadesinde Geçerli
(72 ve 81 No.lu
KDV Tebliğleri)

(14) Transit
Taşımacılık

(15) Diplomatik
İstisnalar

(29/2) İndirimli
Orana Tabi
(9) Hurda Metal
Teslim ve
Teslimleri
Hizmetler (Yıllık
İade)

13/a,b ve d için
Geçerli 13/c için
Geçerli
15/1-a için
Geçerli
İadede YMM Tasdik
(16,13,15,19,20 Geçersiz(8 No.lu
Geçersiz
15/1Geçerli
(6 ve 20 No.lu
b için Geçerli(19 (74 No.lu KDV
Raporunun Geçerli Olup No.lu SM,SMMM SM,SMMM ve
SM,SMMM ve
YMM Tebliği)(72
Tebliği)
ve YMM
No.lu SM,SMMM
Olmadığı
YMM Tebliğleri)
No.lu KDV
Tebliğleri)
ve YMM Tebliği)
Tebliği)

(9) Fason İş
Bedelleri

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ VERİLERİNE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

AYLIK
Toptan Eşya
Tüketici
1999 2000 2001 1999 2000 2001
3,6
5,8
2,3
4,8
4,9
2,5
3,4
4,1
2,6
3,2
3,7
1,8
4
3,1 10,1
4,1
2,9
6,1
5,3
2,4 14,4
4,9
2,3 10,3
3,2
1,7
6,3
2,9
2,2
5,1
2.9
3,3
0,7
3.1
1,8
0,3
4
1
3,3
3,8
2,2
2,4
3,3
0,9
3,5
4,2
2,2
2,9
5,9
2,3
4,2
3,1
4,7
2,8
6,3
3,1
4,1
2,4
4,2
3,7
6,8
1,9
5,9
2,5

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

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 61,8 64,3 58,6 56,1
52,4 52,3 65,4
65 56,2 56,3
53,7 48,9 69,6 65,4 53,2 57,5
54,4 43,9
64,3
49
55,2 41,4
64,7 44,4
56,3 39,1
64,6 43,8
62,9 32,7
68,8
39

YILLIK

TÜRKÇE-İNGİLİZCE BİLANÇO (AKTİF)
1

AKTİF (VARLIKLAR)

ASSETS

DÖNEN VARLIKLAR

CURRENT ASSETS

10 Hazır Değerler
100
101
102
103
108

Kasa
Alınan çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Hazır Değerler

11 Menkul Kıymetler
110

Hisse senetleri

31.12.2001

Liquid Assets

0,00 $

CASH AND CASH EQUIVALENTS
CHEQUES RECEIVED
CASH IN BANKS
CHEQUES ISSUED AND PAYMENT ORDERS (-)
OTHER LIQUID ASSETS

0,00 $
0,02 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

Securities

0,00 $

STOCKS

0,00 $

111

Özel Kesim Tahvil .Senet ve Bonoları

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PRİVATE SECTOR

0,00 $

112
118
119

Kamu Kesimi Tahvil. Senet ve Bonoları
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PUBLIC SECTOR
OTHER SECURITIES
SPECIAL ALLOWANCE FOR LOSS IN THE VALUE OF SECRITIES (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $

12 Ticari Alacaklar
120

Alıcılar

TRADE RECEIVABLE

0,00 $

BUYERS

0,00 $

121

Alacak Senetleri

NOTES RECEIVABLE

0,00 $

122
126
127
128
129

Alacak Senetleri Reeskontu(-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

DISCOUNTS OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES
DOUBTFUL COMMERCIAL RECEIVABLE
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBFUL DEBTS (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

13 Diğer Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

131

Ortaklardan Alacaklar

DUE FROM SHAREHOLDERS

0,00 $

132
133

İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARIES

0,00 $
0,00 $

135

Personelden Alacaklar

DUE FROM STAFF

0,00 $

136

Diğer Çeşitli Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

137

Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

REDISC./OTHER NOTES RECEIVAB

0,00 $

138
139

Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

OTHER DOUBTFUL RECEIVABLES
PROV./OTHER DOUBTFUL RECEIVAB.

0,00 $
0,00 $

15 Stoklar
150
151

İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller-Üretim

INVENTORIES

0,00 $

RAW MATERIALS AND SUPPLIES
WORK IN PROCESS

0,00 $
0,00 $

152

Mamüller

FINISHED GOODS

0,00 $

153
157
158
159

Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları

COMMERCIAL GOODS
OTHER INVENTORIES
PROV.FOR DECREASE VALUE OF IN
ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

17 Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
170
179

0,00 $

Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
Taşeronlara Verilen Avanslar

18 Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah.

0,00 $
0,00 $
EXPENSES AND REALIZED INCOME OF COMING MONTHS

0,00 $

180

Gelecek Aylara Ait Giderler

EXPENSES OF COMING MONTHS

0,00 $

181

Gelir Tahakkukları

ACCRUED INCOME

0,00 $

19 Diğer Dönen Varlıklar
190
191
192

Devreden KDV.
İndirilecek KDV
Diğer KDV

OTHER CURRENT ASSETS

0,00 $

DEFERRED V.A.T.
V.A.T. TO BE REDUCED
OTHER V.A.T.

0,00 $
0,00 $
0,00 $

193

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

TAXES AND FUND LEVIES PAID IN ADVANCE

0,00 $

195

İş Avansları

JOB ADVANCES

0,00 $

196

Personel Avansları

PERSONNEL ADVANCES

0,00 $

197
198
199

Sayım Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

DEFICIENT IN COUNTING AND DELIVERY
OTHER VARIOUS CURRENT ASSETS
ALLOWANCE FOR OTHER VARIOUS ASSETS (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

1

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

TOTAL OF CURRENT ASSETS

2

DURAN VARLIKLAR

FIXED ASSETS

22 Ticari Alacaklar
220
221
222
226
229

Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

23 Diğer Alacaklar
231
232
233
235

Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar

COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

BUYERS
NOTES RECEIVABLE
REDISCOUNT OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBTFUL DEBTS (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

DUE FROM SHAREHOLDERS
DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARES
DUE FROM STAFF

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

236
237
239

Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

24 Mali Duran Varlıklar
240
241

Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Krş.(-)

OTHER MISC.RECEIVABLES
REDISCOUNTS OTHER / PROMISSORY
PROV./ OTHER DOUBTFUL RECEIVA

0,00 $
0,00 $
0,00 $

FINANCIAL FIXED ASSETS

0,00 $

LONG TERM SECURITIES
PROV./ DECREASE IN VALUE OF S

0,00 $
0,00 $

242

İştirakler

AFFILIATES

0,00 $

243
244

İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Krş.(-)

SHARE CAPITAL COMMITMENTS TO A.
DECR.IN VALUE OF AFF. SHARES

0,00 $
0,00 $

245

Bağlı Ortaklıklar

SUBSIDIARIES

0,00 $

246
247

Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahh. (-)
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş.Karş.(-)

COMMITMENTS TO SUBSIDIARIES
PROV./ DECR.IN VALUE OF AFF.

0,00 $
0,00 $

248

Diğer Mali Duran Varlıklar

OTHER FINANCIAL FIXED ASSETS

0,00 $

249

Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

PROV./OTHER FINANCIAL FIXED

0,00 $

25 Maddi Duran Varlıklar
250
251

Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

TANGIBLE FIXED ASSETS

0,00 $

TANGIBLE FIXED ASSETS
LAND IMPROVEMENTS

0,00 $
0,00 $

252

Binalar

BUILDINGS

0,00 $

253

Tesis. Makina ve Cihazlar

MACHINERY INSTALLATIONS AND EQ

0,00 $

254

Taşıtlar

TRANSPORTATION VEHICLES

0,00 $

255
256

Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar

FURNITURE / FIXTURES AND FITTI
OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS

0,00 $
0,00 $

257

Birikmiş Amortismanlar (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0,00 $

258
259

Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar

CONSTRUCTION IN PROGRESS
ADVANCES GIVEN

0,00 $
0,00 $

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260
261

Haklar
Şerefiye

INTANGIBLE FIXED ASSETS

0,00 $

RIGHTS
GOODWILL

0,00 $
0,00 $

262

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

PRE-OPERATING EXPENSES

0,00 $

263
264
267
268
269

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar

RESEARCH / DEVELOPMENT EXPEN
SPECIAL COSTS
OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS
ACCUMULATED DEPRECIATIONS
ADVANCES GIVEN

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
271

Arama Giderleri

SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0,00 $

EXPLORATION EXPENSES

0,00 $

272

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

PREP.AND DEV.EXPENSES

0,00 $

277

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

OTHER SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0,00 $

278

Birikmiş Tükenme Payları (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0,00 $

279

Verilen Avanslar

ADVANCES GIVEN

0,00 $

28 Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakukları

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

0,00 $

280

Gelecek Yıllara Ait Giderler

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

0,00 $

281

Gelir Tahhakkukları

29 Diğer Duran Varlıklar
291
292
293
294
295
297
298
299
2

Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)

ACCRUED INCOME

0,00 $

FIXED ASSETS

0,00 $

DEDUCTABLE V.A.T. FUTURE YEARS
OTHER V.A.T.
INVENTORIES FOR FUTURE NEEDS
INVENTORIES HELD FOR SALE
PREPAID TAXES AND FUNDS
OTHER FIXED ASSETS
PROVISIONS FOR STOCK LOSSES
ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

TOTAL OF FIXED ASSETS

0,00 $

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR

TOTAL OF ASSETS

0,00 $

Başlangıç Dolar Kuru
Bitiş Dolar Kuru
Ortalama Dolar Kuru

700.000,00 $
1.300.000,00 $
1.000.000,00 $

TÜRKÇE-İNGİLİZCE BİLANÇO (PASİF)
PASİF (KAYNAKLAR)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK
30 Mali Borçlar
300
303
304
305
306
308
309

Banka Kredileri
K.V Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
Tahvil. Anapara. Borç. Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
Diğer Mali Borçlar

32 Ticari Borçlar
320
321
322
326
329

Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar

33 Diğer Borçlar
331
332
333
335
336
337

Ortaklara Borçlar
İstiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

LIABILITIES
FINANCIAL LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TRADE PAYABLES

0,00

ACCOUNTS PAYABLE
NOTES PAYABLE
REDISCOUNTS OF NOTES PAYABLE
DEPOSITS AND GUARANTEES RECEIV
OTHER TRADE PAYABLES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OTHER PAYABLES

0,00

DUE FROM SHAREHOLDERS
DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARIES
DUE FROM STAFF
OTHER MISC. PAYABLES
REDISCOUNTS OF OTHER NOTES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar

0,00
0,00

35 Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri

0,00

350 35.Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

2

BANK LOANS
CURRENT PORTION OF LONG TERM L
SECURITY PRINCIPLE / INTEREST
BONDS / NOTES ISSUED
OTHER SECURITIES ISSUED
VALUE DEFERENCE ON SEC. ISSUE
OTHER FINANCIAL LIABILITIES

34 Alınan Avanslar

36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

31.12.2001

SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00
TAXES AND OTHER LIABILITIES

0,00

TAXES AND FUNDS PAYABLE
SOCIAL SECURITY DEDUCT. PAYABL.
OTHER DUTIES PAYABLE

0,00

OTHER LIABILITIES

0,00
0,00
0,00

RESERVES FOR DEBTS AND EXPENSES

0,00

PROV. TAX AND OTHER DUTIES ON

0,00

PREPAID INCOME TAX / DUTIES

PROV. / OTHER LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF COMING MONTHS

0,00

DEFERRED INCOME
EXPENSE ACCRUALS

0,00
0,00

OTHER SHORT - TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

CALCULATED V.A.T.
OTHER V.A.T.
HO BRANCH CURRENT ACCOUNTS
STOCK COUNT GAINS
OTHER SHORT TERM LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

TOTAL OF SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

LONG TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

40 Mali Borçlar
400 Banka Borçları
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409 Diğer Mali Borçlar

FINANCIAL LIABILITIES
BANK CREDITS
BONDS ISSUED
OTHER SECURITIES ISSUED
VAKUE DIFF. ON SECURITIES ISSU (-)
OTHER FINANCIAL LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42 Ticari Borçlar
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu (-)
426 Alınan Depozito ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar

TRADE PAYABLES
ACCOUNTS PAYABLE
NOTES PAYABLE
REDISCOUNTS OF NOTES PAYABLE
DEPOSITS AND GUARANTEES RECEIV
OTHER TRADE PAYABLES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43 Diğer Borçlar

OTHER PAYABLES

0,00

DUE TO SHAREHOLDERS
DUE TO AFFILIATES
DUE TO SUBSIDIARIES

0,00
0,00
0,00

37 Borç ve Gider Karşılıkları
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülükler Karşılıkları
371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
381 Gider Tahakkukları
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391
392
393
397
399

Hesaplanan KDV
Diğer KDV
Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

PROV./ TERMINATION INDEMNITIES

436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya
Taksitlendirilmiş Borçlar
44 Alınan Avanslar

OTHER PAYABLES
REDISCOUNT ON OTHER NOTES PAY.
PAYABLES TO GOVERNMENT

0,00
0,00
0,00
0,00

ADVANCES RECEIVED

0,00

440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Karşılıkları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481 Gider Tahakkukları
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin
Edilecek KDV
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

0,00
0,00
PROV. / DEBTS & EXP.

0,00

PROV. / RETIREMENT FEES
PROV. / OTHER DEBTS & EXP.

0,00
0,00

INC. RELATING TO FUTURE PERIODS

0,00

INC. RELATING TO FUTURE PERIODS
EXPENSE ACCRUALS

0,00
0,00

OTHER LONG TERM. LIABILITIES

0,00

VAT DEFERED TO FOLLOWING YEARS
INSTALL. PARTICIPATION SHARES
OTHER LONG TERM. LIABILITIES

0,00
0,00
0,00

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

TOTAL OF LONG TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

5 ÖZKAYNAKLAR

EQUITY

50 Ödenmiş Sermaye

PAID-UP CAPITAL

0,00

500 Sermaye

CAPITAL

0,00

501 Ödenmemiş Sermaye (-)

OUTSTANDING CAPITAL (-)

0,00

CAPITAL RESERVES

0,00

ISSUANCE PREMIUM ON STOCK SHAR
PROFIT ON CANCELLED SHARES
INCREASES FORM REVALUATION OF FIXED TANGIBLE ASSETS
REVALUATION OF INVEST.
OTHER CAPITAL RESERVES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OTHER RESERVES

0,00

LEGAL RESERVES
STATUTORY RESERVES
EXTRA ORDINARY RESERVES
OTHER RESERVES OF PROFIT
SPECIAL FUNDS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROFIT OF PREVIOUS YEARS

0,00

PROFIT OF PREVIOUS YEARS

0,00

LOSSES OF PREVIOUS YEARS

0,00

LOSSES FROM PREVIOUS YEARS

0,00

NET INCOME FOR THE PERIOD

0,00

NET INCOME FOR THE PERIOD
NET LOSS FOR THE PERIOD

0,00
0,00

TOTAL EQUITY

0,00

TOTAL LIABILITIES

0,00

52 Sermaye Yedekleri
520
521
522
523
529

Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
M.D.V Yeniden Değerleme Artışları
İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri

54 Kar Yedekleri
540
541
542
548
549

Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Özel Fonlar

57 Geçmiş Yıllar Karları
570 Geçmiş Yıllar Karları
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları
59 Dönem Net Karı (Zararı)
590 Dönem Net Karı
591 Dönem Net Zararı (-)
5 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR

31.07.2001

60 BRÜT SATIŞLAR
600 Yurtiçi Satışlar
601 Yurtdışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
610 Satıştan İadeler(-)
611 Satış İskontoları(-)
612 Diğer İndirimler(-)
NET SATIŞLAR

GROSS SALES
Domestıc Sales
Export Sales
Other Income
SALES DEDUCTIONS
Sales Returns
Sales Deductıons
Other Deductıons
NET SALES

0
0
0
0
0
0
0
0
0

62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623 Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

COST OF SALES
Cost of Goods Sold (Product)
Cost of Goods Sold (Trade)
Cost of Servıces Rendered
Cost of sales (Other)
PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES

0
0
0
0
0
0

63 FAALİYET GİDERLERİ(-)
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
631 Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
632 Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI

OPERATING EXPENSES
Research & Devpt Exp.
Mark. Sellıng & Dıstrıb Ext.
General Admınıstr. Exp.
OPERATING PROFIT OR LOSS

0
0
0
0
0

64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Menkul Kıymet Satış Karları
646 Kambiyo Karları
647 Reeskont Faiz Gelirleri
649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
65 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-)
653 Komisyon Giderleri (-)
654 Karşılık Giderleri (-)
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
656 Kambiyo Zararları (-)
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)
659 Diğer Gider ve Zararlar (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.
Dıvıdend Income From Affılıate
Dıvıdend Inc. From Subsıdıarıes
Interest Income
Commıssıon Income
Provısıons No Longer Requıred
Profıt on Sale of Marketables
Profıt From Foreıgn Currencye
Redıscount Interest Gaıns
Other Operatıonal Incomes
EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.
Commıssıon Expenses
Provısıons
Loss on Sale of Marketable sec
Exchange Rates Losses
Redıscount Interest Expense
Other Ordınary Exp. Losses
Fınancıal Expenses (Short Term)
Fınancıal Expenses (Long Term)
INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları
69 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

NON-OPERAT REVENUES / P
Prıor Perıod Revenues / Profıt
Other Non-Operat. Revenues / P
EXTRAORD EXPENSES LOSSE
Idle Capacıty Expenses Losses
Prıor Perıod Expenses Losses
Other Extraord.ExpensesLosse
INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD
Prov/Taxes Statutory Oblıg.
NET PERIOD PROFIT OR LOSS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FINANCIAL EXPENSES

TOPTAN EŞYA FİYATLARI INDEKSİ
AYLIK GENEL INDEKS SAYILAR
AYLAR
YILLAR SEKTÖR
1995 TOPLAM
DEVLET
ÖZEL
1996 TOPLAM
DEVLET
ÖZEL
1997 TOPLAM
DEVLET
ÖZEL
1998 TOPLAM
DEVLET
ÖZEL
1999 TOPLAM
DEVLET
ÖZEL
2000 TOPLAM
DEVLET
ÖZEL
2001 TOPLAM
DEVLET
ÖZEL

OCAK

ŞUBAT

5630,3 6026,3
5850,2 6205,8
5545,9 5957,4
244,8
259,1
232,5
243,6
248,6
263,9
435,8
462,8
437,5
459,4
435,3
463,8
839,1
877,4
827,0
834,1
842,8
890,4
1258,6 1301,0
1131,9 1164,9
1296,8 1342,0
2094,0 2179,3
2479,9 2547,1
1977,6 2068,4
2686,8 2757,6
3017,5 3071,9
2587,1 2662,8

MART
6395,4
6474,9
6364,9
277,3
267,1
280,4
490,7
470,2
496,9
912,7
843,4
933,6
1352,9
1230,7
1389,8
2246,8
2619,5
2134,4
3035,0
3449,8
2909,9

NİSAN
6647,6
6733,5
6614,6
299,7
294,9
301,1
517,9
481,4
528,9
949,3
858,1
976,8
1424,4
1314,3
1457,6
2300,5
2647,5
2195,9
3470,8
4191,9
3253,3

MAYIS
6759,0
6933,0
6692,2
312,1
304,6
314,3
544,8
512,6
554,5
980,2
881,8
1009,9
1469,9
1394,3
1492,7
2339,5
2680,4
2236,7
3689,6
4481,2
3450,9

HAZİR.

TEM.

6845,4
7118,3
6740,7
320,6
314,1
322,6
563,4
539,0
570,7
995,5
913,4
1020,2
1496,5
1482,6
1500,7
2346,4
2732,2
2230,1
3795,6
4741,1
3510,5

AĞUS.

7009,1
7292,5
6900,3
328,2
322,2
330,0
593,1
605,0
589,5
1020,7
940,9
1044,8
1556,0
1638,4
1531,1
2370,5
2770,9
2249,7
3920,6
4948,7
3610,5

7214,9
7395,6
7145,5
340,6
340,8
340,6
624,6
654,3
615,7
1045,3
970,9
1067,8
1606,8
1739,5
1566,8
2393,0
2792,6
2272,5
4059,5
5197,3
3716,3

EYLÜL
7558,8
7555,9
7559,9
358,0
357,8
358,0
663,7
697,8
653,4
1101,2
1034,1
1121,4
1700,8
1871,4
1649,3
2448,3
2833,1
2332,3

EKİM
7890,2
7689,9
7967,1
377,6
375,9
378,1
708,0
728,1
701,9
1146,8
1055,8
1174,2
1780,1
1964,9
1724,4
2516,7
2877,3
2407,9

KASIM

ARA.

8232,1 8567,1
7905,7 8133,0
8357,4 8733,7
396,9
412,5
396,4
409,0
397,0
413,6
747,6
787,7
764,4
807,9
742,5
781,6
1185,7 1215,1
1081,8 1095,9
1217,0 1251,0
1852,7 1979,5
2090,5 2386,2
1781,0 1856,8
2577,2 2626,0
2932,5 2976,3
2470,0 2520,3

ORT.
7064,7
7107,4
7048,3
327,3
321,6
329,0
595,0
596,5
594,6
1022,4
944,8
1045,8
1564,9
1617,5
1549,1
2369,9
2740,8
2258,0

NOT:
*1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
**1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
***1990-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
****1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN 38.MADDESİNİN SON FIKRASI 4684 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. DEĞİŞİKLİKLE;GAYRİMENKUL İŞTİRAK HİSSELERİ VE AMORTİSMANA TABİ DİĞER
İKTİSADİ KIYMETLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE,BU İKTİSADİ KIYMETLERİN MALİYET BEDELİ;BUNLARIN ELDEN ÇIKARTILDIKLARI AY HARİÇ OLMAK ÜZERE DEVLET İSTATİSTİK
ENSTİTÜSÜNCE BELİRLENEN TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ ORANINDA ARTTIRILARAK KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.
(BUNUN HARİCİNDEKİ DİĞER HUSUSLAR 49 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN AÇIKLAMALARA GÖRE YAPILMAYA DEVAM EDECEKTİR.

ÇALIŞMA MEVZUATIMIZDA ÖZEL HÜKÜMLERLE KORUNANLAR

Tahsin SINAV
Baş İş Müfettişi

Resul KURT
Sigorta Müfettişi

GİRİŞ
Hizmet akdiyle çalışan bütün işçileri kapsayan çalışma mevzuatımızda, uluslararası
metinlerde yer alan temel biyolojik ve sosyolojik esaslardan hareketle, kadın işçiler, çocuk işçiler ve
özürlü işçilere yönelik bazı koruyucu düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin amacı, bünyece
ağır ve tehlikeli işlerde çalışmalarında sakınca bulunan işçilerin korunmasıdır. Bu yazımızda, kadın
işçileri, çocuk işçileri ve özürlü işçileri korumaya yönelik özel hükümleri açıklamaya çalışacağız.
I. KADIN İŞÇİLERİ KORUYUCU HÜKÜMLER
Çalışma mevzuatımızda, erkeklere göre bünyece daha farklı olan kadın işçilerin
korunmasına yönelik olarak “Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma
Koşulları Hakkında Tüzük”1 ve “Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla
Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük”2 ile “Ağır ve Tehlikeli İşler
Tüzüğü”3nde özel koruyucu düzenlemeler yapılmıştır.
A. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak Kadın İşçiler İçin Sağlık Raporu Alınması
İş Kanunu’nun 68. maddesinde, “Yer ve sualtında çalıştırma yasağı” başlığıyla, “Maden
ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya sualtında çalışılacak
işlerde, (...) her yaştaki kadınların çalıştırılmaları yasaktır.” düzenlemesi yapılarak, kadın işçiler,
özel olarak korunmuştur.
İş Kanunu’nun 78. ve 79. maddesi hükümleri doğrultusunda, Ağır ve Tehlikeli İşler
Tüzüğü’ne bağlı cetvelde, karşısında (K) harfi bulunan, örneğin demir tel ve çubuktan malzeme
imalatı işleri (çivi, zincir, vida vb.) ağır ve tehlikeli işlerde, kadın işçiler çalıştırılabilecek; bu harfin
bulunmadığı işlerde ise çalıştırılamayacaktır.Anılan cetvelde karşısında (K) harfi bulunmayan işler
incelendiğinde, arama ve sondaj işleri, metalürji sanayii ile ilgili işler,yapı işleri gibi ağır ve
tehlikeli işlerin sayıldığı görülmekte ve kadın işçilerin korunmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Kadın işçilerin karşısında (K) harfi bulunan işlerde işe girişlerinde veya işin devamı süresince, işin
niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının hekim raporu ile
saptanması zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca
olmadığının 18 yaşını bitirmiş bayan işçiler için, yılda en az bir defa hekim raporu ile saptanması
gerekmektedir. Bir emsal kararı inceleyelim: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 10.07.1969 tarih ve
E.7290, K.8002 sayılı Kararı’nda, “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde
bedence bu işe elverişli ve dayanıklı olduklarını belirten hekim raporu alması icap eder. Aksi
takdirde bu yüzden hastalanan işçiye yapılan masrafları Sigorta Kurumunun işverenden talep etme
hakkı vardır.”
Bu raporlar; işyeri, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en
yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilir.
İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi, en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık
Kurulunca verilen rapor kesindir.
Bir işçinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse ara muayenelerinde
22.08.1973 tarih ve 14633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
10.4.1987 tarih ve 19427 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
3
09.04.1973 tarih ve 14502 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
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saptanan sağlık durumları bu rapora işlenir. Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre
hareket edilir. Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.
Ağır ve tehlikeli işlerde yukarıda açıklandığı şekilde sağlık raporu almadan kadın işçi
çalıştırılması halinde 01.01.2001 tarihi itibariyle, 14.236.560,-TL para cezası uygulanacaktır. Bu
tutar her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeniden Değerleme Oranında artırılacaktır.
B. Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılması
İş Kanunu’nun 69. maddesinde “gece çalıştırma yasağı” başlığıyla yapılan düzenlemede,
“Sanayie ait işlerde (...) her yaştaki kadınların çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır.” hükmüne yer
verilmiştir. Ancak, işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş
kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilgili Tüzük şartları çerçevesinde izin
verilebilecektir. Nitekim ilgili Tüzük’ün “Kadınların gece çalıştırılabileceği işler” başlıklı 2.
maddesinde, kadın işçilerin gece çalıştırılmasının yasak olan işler de belirtilmiştir. Şöyle ki, Ağır ve
Tehlikeli İşler Tüzüğü’ne bağlı cetvelin;
 11 sıra numarasında kayıtlı toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş
tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme,
 95 sıra numarasında kayıtlı insan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk,
kaptanlık, şoförlük ve bu işlerde yardımcılık,
 96 sıra numarasında kayıtlı her türlü taşıt araçlarında makinistlik, arabacılık, frencilik,
makasçılık ve bu işlerde yardımcılık,
 103 sıra numarasında kayıtlı çöpçülük işlerinde kadın işçilerin gece postalarında
çalıştırılmaları yasaktır.
Ayrıca,
 Emzikli kadın işçiler, doğum tarihinden itibaren altı ay süre ile gece postalarında
çalıştırılamazlar.
18 yaşını doldurmuş kadın işçiler, beceriklilik, çabukluk ve dikkat isteyen, sürekli olan ve
fazla enerji ve kuvvet harcanmasını gerektirmeyen işlerde, gece postalarında çalıştırılabilirler.
Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, bu isteklerini yazılı olarak
işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirirler.
Bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda durumları bu tüzükte belirtilen koşullara uygun
olan işyerleri için başvurma tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli izin verilmesi, Tüzük’ün
9.maddesiyle öngörülmüş olmasına rağmen, iş denetiminin gerekli olduğu durumlarda, İş Teftiş
Kurulu Başkanlığı’na bağlı İş Teftiş Grup Başkanlığı’nda görev yapan ‘İş Müfettişi’nin yapacağı
inceleme sonucunda düzenleyeceği İnceleme Raporunun ilgili Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olması
gerektiğinden, belirtilen süreyi aşabilmektedir. Konumuz itibariyle, bazı hatırlatmalar dışında, kadın
işçilerin sanayie ait işlerde gece postalarında çalıştırılmasına izin verilmesi hakkındaki incelemenin
detayına girilmemiştir.
“Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları
Hakkında Tüzük”ün 5.maddesine göre; “Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri
için, işe başlamalarından önce, işyeri, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde
sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocakları, Hükümet ve belediye tabipliklerine
muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığına dair raporlarının sağlanması şarttır.
Bunların muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.”
Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde
çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına
rastlamayacak şekilde düzenlenir. Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma
istekleri, işverence, olanak oranında karşılanır.
Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla
beraber, posta değişim saatlerinde, alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri,
gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla şehrin belirli
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merkezinden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. Kadın işçilerin her ne şekilde olursa olsun,
gece süresinde fazla saatlerde çalıştırılmaları yasaktır.
Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasında yukarıda açıklanan Tüzük hükümlerine
aykırı davranan işverenlere 01.01.2001 tarihi itibariyle, 42.709.680.- TL para cezası uygulanacaktır.
Bu tutar her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeniden Değerleme Oranında
artırılacaktır.
C. Emzikli ve Gebe Kadınların Korunmasına Yönelik Düzenlemeler
Kadın işçilerin,doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık süre
içinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu süreler,işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan
önce ve sonra hekim raporuna dayanılarak arttırılabilir. İsteği halinde, kadın işçiye, doğumdan
sonraki 6 haftadan sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, ücretli izin hakkının hesabında
nazara alınmaz. İşçiler,başvurmaları halinde,gebeliğin ilk üç ayında,işyeri,işçi sağlığı
dispanserleri,bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık
tesisleri,sağlık ocakları, hükümet veya belediye hekimlerince muayene ve tedavi edilirler. Sonraki
aylarda, ayda en az bir defa tıbbi muayeneye gitmelerine izin verilir.
Emzikli kadın işçiler doğum tarihinden itibaren altı ay süre ile gece postalarında
çalıştırılamazlar. Bunların anılan süre içinde çalışmaları; "Gebe veya Emzikli Kadınların
Çalıştırılma Koşullarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) Hakkında
Tüzük" hükümleri saklı kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.
Emzikli işçilerin, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde kadınların çalıştırılabilecekleri
belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için,doğumdan sonraki 6 haftanın bitiminde ve işe
başlamalarından önce, işyeri,işçi sağlığı dispanserleri,bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en
yakın Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri,sağlık ocakları,hükümet veya belediye hekimlerine
muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.
Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasında mahzur olduğu hekim raporuyla
belirlenen emzikli kadın işçiler doğumdan sonra ilk 6 ay içinde bu işlerde çalıştırılamazlar.
Kadın işçilerin, belgelemek kaydıyla evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi
arzusu ile işi bırakması halinde “kıdem tazminatı” almaya hak kazanırlar.
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde,bir
yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emzikli kadınların çocuklarını emzirmeleri
için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme
odasının kurulması zorunludur.
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,150'den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6
yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması,emzikli kadınların çocuklarını emzirmeleri için
işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun (kreş) kurulması
zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa, işveren, taşıt sağlamakla yükümlüdür.
Emzikli işçilere, oda ve yurtlarda bulunan bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri
için,1475 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca verilecek olan ara dinlenmesinden önce ve
sonra olmak üzere, günde iki kez 45’er dakika emzirme izni verilir. Emzirme izni iş süresinden
sayılır.100 den az kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde ise,emzikli işçilere,bir yaşından küçük
çocuklarını emzirmeleri için biri ara dinlenmesinden,biri işin bitiminden önce,ayrı ayrı iki defa kırk
beşer dakikalık izin verilir.
İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü,bu
Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.
Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan
sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın işçilerin toplam sayısı dikkate alınır.
Çalışma mevzuatında İş Kanununun 81. maddesi uyarınca çıkarılmış Tüzük hükümlerine
uymayan işverenlere 01.01.2001 tarihi itibariyle, 42.709.680,-TL para cezası uygulanacaktır. Bu
tutar her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeniden Değerleme Oranında artırılacaktır.
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II. ÇOCUK İŞÇİLERİ KORUYUCU HÜKÜMLER
1475 sayılı İş Kanununa göre, 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. Bu
nedenle, işyerlerinde 15 yaşından küçük işçilerin çalıştırılmaması gerekmektedir. Hem bir işyerinde
işçi olarak çalışan hem de okula giden çocuk işçilerin, iş saatleri, okul saatlerine göre düzenlenir ve
ders saatleri 7.5 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 18 yaşından küçük işçilere, 18 işgününden
daha az yıllık ücretli izin kullandırılamayacaktır.
15 yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) çocukların herhangi bir işe alınmalarından önce;
işyeri, işçi sağlığı dispanseri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın SSK, sağlık ocağı,
hükümet veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek işin niteliğine göre vücut yapılarının
dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar en az her altı
ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek, bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca
olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde muhafaza ettirilerek, yetkili
memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur.
Bir çıraklık okuluna gitmeyen ve yukarıda belirtilen koşullarda bir işyerinde çalışan
çocukların normal sigortalı olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca,
çalışma yasağı bulunan işçinin yasağa rağmen çalıştırılmış olması halinde, işçi sayılarak sosyal
sigorta yasalarının işçilere tanıdığı haklardan istifade ettirilmesi gerekmektedir. (YİBK, 18.6.1958,
E. 20, K. 9; RG 30.10.1958 No: 10020).4
18 yaşını doldurmamış küçük işçiler, gece postasında çalıştırılmazlar. Hemen belirtelim ki,
İş Kanunu’nun 68. maddesine göre, “maden ocakları, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yeraltında
veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadınların
çalıştırılmaları yasaktır.” 16 yaşını bitirmiş fakat 18 yaşını doldurmamış çocukların, hangi ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri, ilgili Tüzük’e ekli cetvelde (Ç) rumuzuyla gösterilmiştir.
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 12. maddesinde, gazino, bar gibi içki kullanılan
yerlerle hamam ve plajlarda 21 yaşından küçük kişilerin çalıştırılması yasaklanmıştır.
Fazla Çalışma Tüzüğü’nün 4/a. maddesi hükmüne göre, 15 yaşından aşağı kız ve erkek
çocuklara (yani 14 yaşını doldurmamış çocuk işçilere) fazla mesai yaptırılmaz. Bu nedenle yasal
olmamakla beraber, çocuk işçilere hafta tatili günü çalışma yaptırılırsa, fazla çalışma niteliğinde
olacağı için, bu çalışma, belirtilen Tüzük hükmüne aykırı olacak ve iş müfettişinin yaptığı teftiş
sırasında tespiti halinde, idari para cezasının uygulanması istenecektir. 01.01.2001 tarihi itibariyle,
Fazla Çalışma Tüzüğüne aykırılık nedeniyle 14.236.560,-TL para cezası uygulanacaktır. Bu tutar
her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeniden Değerleme Oranında artırılacaktır.
Çocuk işçiler de sigortalı yapılacak ve kendilerine yaşlarına uygun “asgari ücret”
ödenecektir. Çocuk işçilerin, 01.04.1981 tarihinden sonraki bir tarihte sigortalı olmaları halinde, bu
süreler sigortalı gün sayısı toplamına dahil edilmekte ancak sigortalılık başlangıç tarihi olarak 18
yaşın doldurulduğu tarih kabul edilmektedir. Çocuk işçilerin iş akitlerinde ve ibranamelerinde
kanuni velilerinin de imzası bulunacaktır.5
16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Nitekim
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 11.05.1968 tarih, E.967/8679, K.968/568 sayılı Kararı’nda “Ondört
yaşındaki bir erkek çocuğun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.” denilmektedir. Ancak,
ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip o konudaki işi meslek edinmiş kadınlarla 16 yaşını
doldurmuş çocuklar, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü’ndeki cetvelin 35 inci sırasından 62. sırasına
kadar (62 dahil) belirtilen karşısında (Ç) harfi bulunan işlerde çalıştırılabilirler.
18 yaşını doldurmamış küçük işçilerin, sağlık raporu alınmadan çalıştırılması halinde
01.01.2001 tarihi itibariyle, 14.236.560,-TL para cezası uygulanacaktır. Bu tutar her yıl ocak ayında
Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeniden Değerleme Oranında artırılacaktır.

Resul KURT, “SSK ve Vergi Mevzuatı Uygulamalarında Öğrenci, Çırak, Kursiyer, Stajyer ve Küçük İşçilerin
Statüsü”, Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2001, Sayı 104, s.172.
5
Resul KURT, a.g.m. s.172.
4
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16 yaşını doldurmamış çocukları ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıran işverenler hakkında
01.01.2001 tarihi itibariyle, 42.709.680.- TL para cezası uygulanacaktır. Bu tutar her yıl ocak
ayında Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeniden Değerleme Oranında artırılacaktır.
Ayrıca, gece postalarında 18 yaşını doldurmamış çocukları çalıştıran işverenlere 01.01.2001
tarihi itibariyle, 42.709.680.- TL para cezası uygulanacaktır. Bu tutar her yıl ocak ayında Maliye
Bakanlığınca açıklanan Yeniden Değerleme Oranında artırılacaktır.
III.ÖZÜRLÜ İŞÇİLERİ KORUYUCU HÜKÜMLER
İşverenler; aynı il hudutları içerisindeki işyerlerinde elli ve daha çok işçi çalıştırdıkları
takdirde (l999 yılı başından itibaren) % 3 oranındaki özürlüyü, mesleklerine, bedensel, zihinsel ve
ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Çalıştırılacak sakat sayısının
belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama
çıkarılır. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin, çalıştırmakla yükümlü
oldukları özürlü sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanacaktır. Yükümlülük kapsamında işyerinde
çalışmakta olan özürlü ve eski Hükümlü olarak istihdam edilenler, toplam işçi sayısında dikkate
alınmayacaktır. Ayrıca, 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan çırak ve meslek eğitimi gören
öğrenciler de dahil olunmayacaktır. İşyerinde alt işveren (taşeron) bulunması halinde taşeronun
işçileri, asıl işverenin işçileri gibi değerlendirilmeyecektir.
Çalışmak isteyen sakatlarla çalışırken sakatlanıp işverence Türkiye İş Kurumuna gönderilen
veya kendiliklerinden müracaat edenlerin çalışma güçlerini hangi oranda yitirdikleri Türkiye İş
Kurumunca gönderilecekleri sağlık kuruluşunca tespit edilir. Sakatların sağlık kurulu raporuna
itiraz etmeleri halinde,itiraz dilekçesi ve raporun onaylı örneği Kurumca en yakın başka bir sağlık
kuruluşuna gönderilir.Birinci ve ikinci sağlık kurulu raporları aynı olursa rapor kesinleşir. İki sağlık
kurulu raporu arasında fark varsa, sakatın lehine olan rapora göre işlem yapılır.Bu fark Kurumca
önemli bulunursa,sakat,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilmiş hakem sağlık
kuruluşuna gönderilir.Bu kuruluşça verilecek rapora göre işlem yapılır. Sakatlara bu madde
hükümlerine göre resmi sağlık kuruluşlarınca verilecek raporlar için muayene ve tetkik ücreti
alınmaz. Özürlü işçilere tanınan bu haktan yararlanabilmek için, bedensel, ruhsal veya zihinsel
özürleri sebebiyle çalışma gücünün en azından %40’ını kaybedenlerden bir işte çalışmasında
herhangi bir sakınca olmadığını sağlık kurulu raporuyla belgeleyen kişiler yararlanabilecektir.
İşverenlik, Türkiye İş Kurumu tarafından, ilgili Tüzük hükümlerine göre, her açık özürlü
kadrosuna en az iki özürlünün gönderilmesine rağmen,ilgili eksiklerini tamamlamadığı takdirde,
ikinci aşamada gönderilen listede yer alanlar arasından seçim yapmak, ayrıca onları bünyece
elverişli bir işte çalıştırmak zorundadır. İşverenler, herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren veya
işten ayrılan sakatları, bir ay içerisinde ayrılma nedenleri ile birlikte Kuruma bildirmek zorundadır.
Sakatların çalıştırılabilecekleri işler, “Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük”6 e bağlı
çizelgede gösterilmiştir. Bu çizelgede yer almayan sakatlıklarda, sakatın çalıştırılabileceği işler
sağlık kurulu raporunda gösterilir.
Sakatlık, daha düşük ücretle çalıştırma sebebi olamaz. Sakat işçiler,diğer işçilere yapılan
sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. Toplu iş sözleşmelerine sakat işçiler aleyhine hükümler
konulamaz.
Özürlü işçiler, sakatlık oranına göre sakatlık indiriminden de yararlanırlar. Ayrıca, sağlık
raporları ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurulması halinde “Özürlü Kimliği”
alabilmektedir. Özürlü kimliği, toplu taşıma hizmetleri, Devlet Tiyatrolarından ücretsiz, DDY’de
%50 ve THY’de ise %40 oranında indirimden yararlanma imkanı sağlayacaktır.
Özürlü işçi çalıştırma yükümlülüklerine uymayan işverenlere, 1475 sayılı İş Kanunu’nun
98/C fıkrası gereğince, çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü işçi ve çalıştırmadığı her ay için
2001 yılında 293.000.000. TL para cezası verilecektir. Bu tutar her takvim yılı başında, bir önceki
yılın 213 sayılı VUK gereğince belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.
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16.03.1987 tarih ve 19402 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
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SONUÇ
Çalışma mevzuatımızda özel hükümlerle korunanlar itibariyle koruma hükümlerini ve bu
hükümlere aykırı davranan işverenler hakkında uygulanacak para cezalarını özetlemiş bulunuyoruz.
Bu tür düzenlemeler, zamanla daha da gelişmekte ve uluslar arası normlara yaklaşmaktadır. Yine,
ülkemiz koşullarına uygun olarak ekonomik, sosyal ve teknolojik, vb. şartların gerektirmesi
doğrultusunda, mevzuatımıza bu tür yeni hükümler girecektir. Bu düzenlemeler, mevzuat yoluyla
veya hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle yapılabilecektir.
Ancak, yukarıda açıklanan toplum kesimlerine yönelik koruyucu hükümlere uygun
davranılmadığı ve işverenlerce yeterince dikkat ve özenin gösterilmediği görülmektedir. Bunun en
önemli nedeni sanayi ve sanayi ötesi toplumsal bilinçlenmenin henüz yerleşmemiş olmasıdır.
Ayrıca, yaptırımların yeterince caydırıcı olmaması da diğer bir etkendir.

6

ZİRAİ KAZANÇLAR
Sabri ODAK
Serbest Muhasebeci Mal Müşavir
1- ZİRAİ KAZANCIN KONUSU
Zirai kazanca geçmeden önce “tarım” üzerinde durmakta fayda vardır.
Dar anlamda tarım; arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan ve hayvansal
ürünler üretilmesi veya bunların üreticileri tarafından işlenip değerlendirilmesi faaliyetidir.
Geniş anlamda tarım; bitkisel ve hayvansal ürünler üretiminin yanında, bu ürünlerin yetiştiricileri
tarafından işlenmesi, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri, tarımsal ürünlerin yetiştiricileri tarafından
taşınması ve saklanması, mağazalara devredilmeden üreticileri tarafından satılması ile tarım alet ve
makinelerinin diğer tarım üreticilerinin üretimle ilgili faaliyetlerinde bir bedel karşılığında
kullandırılmasını da kapsamaktadır.
Tarım; toplumların en eski ve köklü bir faaliyet alanıdır. Günümüzdeki ekonomik faaliyetler tarım,
sanayi ve hizmetler diye üç ana sektöre ayrılmaktadır. Bu sektörler, milli gelire olan katkıları
oranında önem kazanırlar. Ne yazık ki bugün tarım sektörümüz gelişen teknolojiye ayak
uyduramamış ve istenilen düzeye de erişememiştir.
Vergi hukukundaki zirai kazanç tanımlamalarına gelince;
Zirai kazanç; zirai faaliyetten doğan kazançtır.
Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah
yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan ,balık
ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını,
taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.
Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye
kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai
faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua
münhasır kalmak şartiyle dükkan ve mağaza sayılmaz.
Ürünlerin tarlada çiftçi tarafından satılması bir zirai kazançtır. Ancak ürünlerin toplanmadan tarlada
veya ağaçta toptan satılması ve alan kişinin tacir olması halinde alım-satımdan doğan kazanç ticari
kazançtır.
Besi olarak yetiştirilen canlı hayvanların, kesilip et veya et mamulleri olarak veyahut canlı şekilde
satılmaları zirai faaliyeti teşkil eder.
Ancak bazı hallerde elde edilen kazançlar ticari , gayrimenkul , diğer kazanç ve irat sayılır gibi
gözükürse de yasa bunları da zirai kazanç olarak kabul etmiştir.
Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri, bu
kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.

1

Örnek:
(A) nın sahip olduğu 50 dönümlük bir tarlayı , (B)’ye buğday ekilmek üzere vermiştir. (A) buna
karşılık, (B)’den hasat zamanında kaldırılan ürünün %30’nu vermesini talep etmiş, (B) de bunu
kabul etmiştir. Hasat zamanında (B) nin (A) ya vermiş olduğu %30 miktarındaki buğdayın o günkü
rayiç bedeli üzerindeki değerinin zirai kazanç olarak değerlendirilmemesi gerekir. (A)’nın üründen
alacağı pay Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 maddesinin son fıkrasına göre gayrimenkul sermaye iradı
olarak değerlendirilecek ve bu değer üzerinden vergilendirilecektir.
Aşım yaptırmak maksadı ile erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve
aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır.
Araç, makine ve aletlerin bir ücret karşılığında işletilerek elde edilen gelir, (bu gelirin devamlı bir
mahiyet arzetmesi halinde) ticari bir kazançtır. Elde edilen gelir devamlılık arzetmiyorsa diğer
kazanç ve irat teşkil edecektir.
Ancak bazı zirai kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 54 inci maddesinde yer almamıştır.
Dolayısıyla bu ürünler için işletme büyüklüğü ölçüleri söz konusu değildir. Çiftçilerin, nihai kişilere
yaptıkları satışlar dışında, elde ettikleri zirai kazançlar GVK’nun 94 inci maddesine göre tevkifata
tabi olacaktır.
Örneğin, tavuk besiciliği faaliyetinden elde edilen gelir bir zirai kazanç olmasına rağmen GVK’nun
54 üncü maddesinde yer almamıştır. Tavuk besiciliği yapan mükellefler bu kazançlarından dolayı,
eğer kendileri istemezlerse gerçek usulde vergiye tabi olmayacaklardır. Ancak kendi isteği ile
gerçek usulde vergi mükellefi olabilirler.
Tavuk besiciliği konusunda Maliye Bakanlığı’nın 22.03.1999 tarih ve B.07.0,GEL.0.41/4102136/11439 sayılı özelgesi bulunmaktadır.
Yarış atı yetiştirici ve sahiplerine yapılan ödemelerden (teşvik primi ve ikramiye gibi ödemeler
dahil) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 11 numaralı bendinin (a) alt
bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. İşletme büyüklüğü ölçüsünü aşmayan çiftçilere
yapılan bu tür ödemelerden kesilen vergi bunların nihai vergisi olacaktır.
2-ÇİFTÇİ, MAHSUL VE ZİRAİ İŞLETME DEYİMLERİ:
a.Çiftçi:
Farsça “culf”tan kaynaklanır. Bu da çift (toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan)
anlamındadır. Çiftçi, toprağı ekerek geçimini sağlayan kimsedir. Rençper olarak da adlandırılır.
Gelir Vergisi Kanunu’na göre; zirai faaliyet ile uğraşan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar çiftçi
sayılır. Adi ortakların, zirai kazançtan dolayı aldıkları kar payı, şahsi zirai kazanç hükmündedir.
Kollektif, adi ve eshamlı komandit şirketler, zirai faaliyetle uğraşsalar dahi çiftçi sayılmazlar.
Kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirketi karından
aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.
Anonim ve limited şirketler,zirai faaliyette bulunsalar da yine çiftçi sayılmazlar.
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b.Mahsul:
Zirai faaliyet sonucunda istihsal olunan maddelere mahsul denir.
c.Zirai İşletme:
Zirai işletme, zirai faaliyetin yapıldığı yerdir.
3-ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, GVK’nun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden
tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir GVK’nun 54 üncü maddesinde yazılı işletme büyüklüğü
ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına
kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya
diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde
vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler. (GVK Md.53)
Öte yandan 4369 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 45 inci madde uyarınca, on
yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olma şartı çiftçinin kendi işinde kullanılması koşuluyla
2007 yılı sonuna kadar on yıl süreyle dikkate alınmayacaktır.
Ziraat gruplarının birkaç tanesi içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapılması halinde , en fazla
iki gruba ait işletme büyüklüklerinde bu gruplar için tespit olunan hadlerin yarısını aşanlar gerçek
usulde vergilendirilecektir.
Tevkifat suretiyle vergilendirilen çiftçiler defter tutmayacak ve beyanname vermeyeceklerdir.
Ancak bu çiftçiler yaptıkları satış ve hizmetleri dolayısıyla müstahsil makbuzu almak ve saklamak
zorundadırlar.
Gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler zirai işletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutmak
ve beyanname vermek, alış ve satışları için belge almak, vermek ve bu belgeleri saklamak
zorundadırlar.
Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçilerin, zirai işletme hesabı veya bilanço esasında defter
tutmaları kendi isteklerine bırakılmıştır. Bilanço esasında defter tutmak için kanunla belirlenmiş bir
sınır bulunmamaktadır.
Zirai faaliyette bilanço esasında defter tutma zorunluluğu , sadece yatırım indiriminden yararlanmak
için gereklidir. Dolayısıyla zirai kazanç mükellefleri yatırım indiriminden yararlanmak istiyorlarsa,
bilanço esasında defter tutmak zorundadırlar. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai kazanç bilanço
esasına göre tespit edilmiş olmalıdır. (GVK.Ek Md.2/1)
Ancak çiftçilerin bilanço esasında defter tutmak istediklerini Gelir Vergisi Kanunu’nun 59 uncu
maddesi hükmüne göre, yazı ile vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Yazı ile yapılacak talep,
müteakip vergilendirme dönemi başından, yeni işe başlayanlarda ise işe başlama tarihinden itibaren
hüküm ifade edecektir. Bu suretle bilanço esasını kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden
dönemeyeceklerdir.
54 üncü maddede yazılı ölçüleri aşanlar müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek
usulde; gerçek usule tabi olanlardan bu ölçülerin altında kalanlar müteakip vergilendirme dönemi
başından itibaren hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilirler.
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4 - İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLERİ
Zirai kazancın gerçek usulde tespitinde dikkate alınacak işletme büyüklüğü ölçülerine ilişkin
uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır.
a. Aile İşletmeleri:
Aile reisi ile birlikte yaşayan eş ve velayet altındaki çocuklara ait işletmelerde işletme büyüklüğü
toplu olarak dikkate alınacaktır.
b. Ortaklık Halindeki İşletmeler:
Ortaklık halindeki işletmelerde işletme büyüklüğü toplu olarak dikkate alınacaktır. Ortaklıklarda
ortaklığın birden fazla işletmeye taalluk etmesi veya işletmelerin ayrı ayrı mahallerde bulunması
durumu değiştirmeyecektir
c. Tek İşletme:
52 nci maddede yazılı tek işletmelerde işletme birden fazla ortaklıklara ait olsa bile bu ortaklıklara
ait işletme büyüklüğü toplanmak suretiyle dikkate alınacaktır.
5 - VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU
Maliye Bakanlığı , zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve satımına aracılık eden kuruluşlar
ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından
müteselsilen sorumlu tutmaya, sözkonusu ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi tevkifatının
hangi safhada yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve
süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır. (VUK Md.11)
Örnek:
Hayvan ürünleri ticareti yapan (A) Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. 15.08.2001 tarihinde, (B) çiftçiden
2.000.000 TL.den 50 adet koyun bağırsağı satın almıştır. (A) Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti. Müstahsil
Makbuzu düzenlemiş ve çiftçi (B)’ye imzalatarak Ticaret Borsası’nda tescil etmiştir. Müstahsil
Makbuzu ile tahakkuk edilen (2.000.000 x 50 = 100.000.000.- x %1 = 1.000.000.-) 1.000.000..-gelir
vergisi stopajını , ertesi ayın 20 inci günü mesai bitimine kadar muhtasar beyanname ile, bağlı
bulunduğu vergi dairesine ödenecektir. 1.000.000.TL. (2.000.000 x 50 = 100.000.000.-x %1 =
1.000.000.-) TL.Bağ-Kur primini ise ertesi ayın 20 inci günü mesai bitimine kadar Bağ-Kur Çiftçi
Primleri Tevkifat Bildirimi doldurularak, Bağ-Kur şubelerine ödeme yapılacaktır.
(B) çiftçisi yukarıdaki zirai kazançtan dolayı, gelir vergisi stopajı ve Bağ-Kur pirimi ödemesi
yapmayacak ve bu vergilerden dolayı müteselsil sorumluluk taşımayacaktır.
Bağ-Kur primleri çiftçi adına ödenecektir. Dolayısıyla çiftçiler, kendi adına ödenen bu primleri cari
ve geçmiş dönem prim borçlarına mahsup edebilirler.
Vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer
ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 54 üncü maddesindeki “İşletme büyüklüğü ölçüleri” ne ait hadlerin
günümüzdeki Türk Lirası’nın değerine göre yeniden tespit edilmesi gerekmektedir.
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Bazı zirai ürünler var ki bunların tüketimi hemen hemen Türkiye’de yapılmamaktadır. Örneğin;
Asorti edilmiş küçükbaş hayvan bağırsaklarının %98’i yurt dışına ihraç edilmektedir. %2’si ise kat
küt fabrikalarında ameliyat ipliği olarak imal edilerek tıp alanında kullanılmaktadır.
6 - GELİR VERGİSİ STOPAJI DURUMU
Zirai mahsullere alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılır ve takip eden ayın 20 inci
günü akşamına kadar mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar beyanname verilerek
ödeme yapılır. Muhtasar beyannamenin ekinde , borsa alım-satım beyannamesi verilir.
Bilindiği üzere zirai alım-satımlar 5590 sayılı kanuna göre kurulmuş olan Ticaret Borsalarında,
borsa kotasyonuna tabidir. Yurt içinden ve yurt dışında alınan zirai ürünler, ticaret borsalarında
tescil edilir ve her firma (özellikle ihracat firmaları ) için bir stok hesabı tutulur. Bu firmaların mal
satmaları halinde satış faturalarını da borsaya tescil ettirerek, kendilerine açılmış olan stok
hesabından düşüm yaptırmaları gerekmektedir. Özellikle ihracatçı firmalar ihraç edecekleri zirai
ürünleri ticaret borsalarında tescil ettirmezlerse gümrük müdürlüklerince ihracata izin verilmez.
Ticaret Borsalarında
tevkifatı;

tescil ettirilerek yapılan alım-satım muamelelerinde

gelir vergi

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için %1,
b) Diğer zirai mahsulleri için %2,
nispetinde tevkifat yapılacaktır.
Ticaret borsası dışında alım-satım konu olan zirai mahsullerin alış bedelleri üzerinden alınan
gelir vergisi tevkifatı;
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için %2,
b) Diğer zirai mahsulleri için %4,
nispetinde tevkifat yapılacaktır.
4369 sayılı kanunla zirai kazancın vergilendirme esasları yeniden belirlenmiş, kesinti suretiyle
vergilendirme temel vergilendirme esası olarak konulmuştur. Zirai kazancın vergilendirilmesinde
hasılat ölçüsü tamamen kaldırılmış, işletme büyüklüğü ölçüleri de önemli ölçüde artırılmıştır. Buna
göre işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler zirai kazançlarını zirai işletme veya bilanço esasına
göre tespit edeceklerdir. Bu hadleri aşmayan çiftçiler için gelir vergisi tevkifatı nihai vergileme
olacaktır.
Zirai ürün, çiftçiden alındığında stopaj ödenmesi gerekmektedir. Bir tüccar, çiftçiden aldığı zirai
ürünü, başka bir tüccara satması halinde ikinci kez satış tutarı üzerinden stopaj yapmayacaktır.
Diğer taraftan zirai işletmelerde ücretli durumuna girmeksizin çalıştırılan çiftçilerce bizzat yapılan
sulama, süt sağımı, meyve toplanması, kavaklıklarda dikim, kesim, toplama, taşıma, gibi hizmetler
de zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak kabul edilecektir.
Bu durumda zirai faaliyet kapsamında hizmetleri ifa eden çiftçilere ödenecek hizmet bedelleri
üzerinden % 4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
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7- GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN
DAĞILIMI

YILLARA GÖRE

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün “Faaliyet Raporu” nun Gerçek usulde
vergilendirilen Gelir Vergisi mükellef sayıları (Aralık 1999 Tarihi İtibariyle) xx nolu tablosu
kıyaslandırmak amacıyla aşağıya çıkarılmıştır.
Yıllar

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Ticari Kazanç
Mükellefleri
1.210.564
1.267.336
1.305.217
1.382.175
1.386.174
1.294.645
1.325.457
1.376.568
1.447.005
1.475.766
1.435.620
1.419.471
1.382.344
1.357.005
1.374.291
1.404.567
1.461.088

Zirai Kazanç
Mükellefleri

Serbest Meslek
Kazançları

180.317
182.018
179.240
179.720
183.450
112.356
102.891
98.906
100.833
91.323
73.633
74.714
72.581
64.055
63.135
85.023
45.914

79.489
84.537
93.694
94.626
102.264
76.256
74.203
78.123
82.645
91.354
91.937
91.153
88.241
79.521
81.690
88.397
96.190

Sermaye
Şirketleri
36.996
39.864
43.284
45.626
49.141
73.640
90.914
100.576
110.918
157.448
193.953
237.801
270.574
350.081
411.877
462.081
482.787

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ticari kazanç, serbest meslek kazanç ve sermaye şirketleri
mükelleflerinde artış olmasına rağmen, zirai kazanç mükelleflerinde azalma olmuştur.
Türkiye’de büyük ve küçükbaş hayvan sayılarında meydana gelen azalmalar, bunun paralelinde
zirai kazançla uğraşan mükellef sayısında da azalmalar getirmiştir.
Aşağıdaki tablo, yukarıda zirai kazanç mükellef sayılarında meydana gelen azalmanın nedenlerini
göstermektedir.
KEÇİ SAYISI
Yıllar
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Sayı (Baş)
18.775.000.19.043.000.18.926.000.18.213.000.16.732.000.13.100.000.13.336.000.13.406.000.13.057.000.12.914.000.-
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1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

11.942.000.10.977.000.10.764.000.10.454.000.10.133.000.9.564.000.9.111.000.8.951.000.8.376.000.8.057.000.7.774.000.-

KOYUN CİNSİNDEN HAYVANLARIN KESİN SAYISI
SENE
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

SAYI (BAŞ)
46.026.000.48.630.000.49.598.000.49.636.000.48.707.000.40.391.000.42.500.000.43.758.000.43.796.000.45.384.000.43.647.000.40.553.000.40.433.000.39.416.000.37.541.000.35.646.000.33.791.000.33.072.000.30.238.000.29.435.000.30.256.000.-

Yukarıdaki keçi tablosunda 1980 yılında 19.043.000 baş hayvan olmasına rağmen 1999 yılı
sonunda 7.774.000 adete inmiştir.
Koyun tablosunda 1982 yılında 49.636.000 baş hayvan olmasına rağmen, 1999 yılı sonunda
30.256.000 baş hayvana inmiştir.
Dolayısıyla küçükbaş hayvan sayılarında meydana gelen azalmalar neticesinde zirai kazanç
mükelleflerinde de azalmalar olmuştur.
Örneğin; 1987 yılında 183.450 zirai kazanç mükellefi var iken, bu rakam 1999 yılında 45.914’e
düşmüştür.
8 - İSTİSNALAR
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a. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya
sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan
çiftçiler, (GVK Md.9/5)
b. ......tarım ve hayvan yetiştirilmesini........teşvik maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar,
(GVK MD.29/1)
c. İşletme büyüklüğü ölçülerini aşmayanlar.(GVK Md.54)
9-ZİRAİ KAZANÇTA GEÇİCİ VERGİ
Zirai kazanç sahipleri ile ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irat elde
eden gelir vergisi mükelleflerinin geçici vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. (GVGT Seri
No: 217)
Gelir Vergisi Kanunun Mük.120 inci maddesinde zirai kazanç sahipleri geçici vergi mükellefi
olarak yer almamıştır.
9 - VERGİ ÖDEME ZAMANLARI
Zirai kazanca ilişkin gelir vergisi beyannamesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 117 inci maddesinde
belirtilen aylarda verilir ve aynı maddede belirtilen zamanlarda üç taksit halinde ödenir.
Ancak, Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetkiye göre ; gelirlerin bir kısmını zirai kazanç teşkil
eden mükellefler hakkında gerek görülen hallerde, üç taksitten fazla olmamak üzere, belli üretim
bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tayin edebilir. Bakanlık, GVK’nun 117
inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre kendisine verilen yetkiyi, 20.6.2000 tarih ve 234 seri
no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde kullanarak uygulamaya geçmiştir.
İlgili tebliğde, 1999 yılına ait olup 2000 yılının Haziran ve Eylül aylarında ödenmesi gereken ikinci
ve üçüncü taksitler yine aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında ödenmesini belirtmiştir.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1- G.V.Genel Tebliği 219
2- Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim Yapısal ve
Sosyal Değişim. Gezden geçirilmiş 6. Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım
A.Ş.- Nisan 1999. S.169.
3- Prof. Dr. Halil Seyidoğlu. Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük 2. Baskı
Kurtiş Batbaacılık İstanbul_1999. S.89
4- Şükrü Kızılot Danıştay Kararları ve Özelgeler. Yaklaşım Yayınları
5- Cilt.Sayfa 194
6- Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:234
7- www.tarim.gov.tr
8- www.gelirler gov.tr.
9- Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:242
10- 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama
Tebliği Seri No: 4
11- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
12- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI – 8
MADDİ, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İLE ÖZEL TÜKENMEYE TABİ
VARLIKLAR

Serpil BOSTANCI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
I.GİRİŞ
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası çalışma komitelerinden biri olan
Muhasebe Standartları Komitesi olarak, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
(TMUDESK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) uygulanmasına
yönelik çalışmalar kapsamında, yayınlanan 15 adet TMS’yi odamız üyelerinin pratikte en çok
karşılaştığı konular öncelikli olmak üzere ele alıp incelemeye başladık. Her bir çalışma,
komitemiz üyesi bir arkadaş tarafından hazırlanmakta ve komite toplantılarında
tartışılmaktadır. Bu çalışmaların daha geniş bir kitlenin görüşlerine açılması amacıyla odamız
yayın organı Mali Çözüm Dergisi’nde hazırlayan arkadaşın imzasıyla yayınlanacaktır. Komite
başkanı olarak bu düşünceye öncülük yapmak üzere tarafımdan hazırlanan, Maddi, Maddi
Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar konulu TMS-8’e ilişkin
yaptığım çalışma, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
II. STANDARDIN OZETİ

Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar konulu 8 no.lu
Türkiye Muhasebe Standardı, işletmelerin aktif toplamları içinde genellikle önemli bir yer tutan
ve finansal durumun belirlenmesinde büyük öneme sahip, maddi, maddi olmayan duran varlıklar
ve özel tükenmeye tabi varlıkların muhasebeleştirilme esaslarını açıklar. Duran varlıklar dışındaki
ticari alacaklar ve mali duran varlıklar bu standardın konusu değildir. Bu standartta geçen maddi,
maddi olmayan duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklara ilişkin terimler ve amortisman
haricinde muhasebeleştirilme esasları mevcut uygulamalarla benzer niteliktedir. Bu yüzden bu
çalışmada tanımlara girilmeyecek, daha çok TMS-8 özetlenerek mevcut uygulamalardan farklılık
arz eden hususlar üzerinde durulacaktır.
Standarda göre, bir maddi, maddi olmayan duran varlık ve özel tükenmeye tabi varlığın şirket
aktiflerine kaydedilebilmesi için aşağıdaki iki şartın birlikte mevcut olması gerekir:-

Varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararlardan işletmenin yararlanması ve
Bu varlığın işletmeye maliyetinin (satın alma maliyeti, inşa maliyeti veya üretim
maliyeti) güvenilir olarak ölçülebilmesi.

Elde edilen bu tür varlıklardan gelecekte ekonomik yararlar sağlanamayacağı tahmin edilmişse
(fayda kısa bir süre içinse), dönem giderlerine atılır. Bu can alıcı noktada bu tür tahminlerin
güvenilir olmasının önemi açıktır.
Bu standart, tek tek önemsiz nitelikte olan kalıp, alet gibi tutarların toplanarak tek bir kalem
altında işleme tabi tutulmasına, tanım olarak maddi, maddi olmayan duran varlık ve özel
tükenmeye tabi varlık olan bir harcamanın önemsiz olması nedeniyle gider yazılabilmesine, bir
duran varlığı meydana getiren parçaların pratik olarak birbirlerinden ayırt edilebilir nitelikte
olmaları ya da parçaların ekonomik ömürlerinin farklı olması nedeniyle (uçak ve uçak motorları
örneği) ayrı amortismana tabi tutulmasına imkan vermektedir.
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Maddi, maddi olmayan duran varlık ve özel tükenmeye tabi varlık kalemleri maliyet değerleri ile
kaydedilirler. Bu maliyet değeri, alış fiyatı, ithal parçaları, geri alınamayan bir takım vergiler ile
varlığın kullanılacak hale gelmesi için yapılan masrafları içerir. Varlıkların elde edilmelerinden
sonra katlanılan maliyetlerden varlığın;
-

ekonomik ömrünü uzatan,
kapasitesini arttıran,
üretilen mal veya hizmetin kalitesini arttıran ya da
önceden belirlenmiş maliyetleri azaltan

harcamalar ilgili varlığın maliyetine eklenebilir.
III. MEVCUT UYGULAMADAN FARKLILIK ARZEDEN HUSUSLAR
1. Yapılmakta olan yatırımlarla ilgili olarak ortaya çıkan finansman giderleri ve kur farkları
yatırımın tamamlanmasına ve kullanılabilir duruma gelmesine kadar maliyete dahil edilir, daha
sonra ortaya çıkan finansman giderleri dönem gideri olarak kaydedilir. Ayrıca inşa edilen bu
varlığın toplam maliyeti gerçeğe uygun değerini1 aşarsa aşan borçlanma maliyetleri de dönem
gideri olarak kaydedilir. Bu hususta uygulama ile farklılık mevcuttur. Geçerli vergi mevzuatına
göre sabit kıymetlerin aktifleştirme dönemi sonuna kadar tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ve
kur farklarının maliyete alınması zorunludur. Aktifleştirme döneminden sonra ise maliyet ya da
gider yazılması ihtiyaridir. Yine geçerli vergi mevzuatına göre maliyete eklenen bu borçlanma
maliyetleri ve kur farkları ilgili sabit kıymetin kalan amortisman süresi içinde eşit olarak
amortismana tabi tutulur. SPK’ya göre durum TMS-8 ile benzerlik göstermekle birlikte,
aktifleştirmeden sonra ortaya çıkan ve bu varlıkların iktisabında kullanılan kredilerden
kaynaklanan kur farkları aktifleştirilebilir ve ilgili bulunduğu varlığın kalan amortisman süresi
içinde itfa edilir.
2. Amortismana tabi duran varlıkların amorti edilme süreleri ile ilgili olarak da TMS-8 ile geçerli
mevzuat arasında fark vardır. Şöyle ki;
TMS-8’de amortismana tabi varlıklar, varlığın hizmet süresi boyunca sistemli bir şekilde
amortismana tabi tutulurlar. Varlığın hizmet süresi ise, amortismana tabi bir varlığın işletme
tarafından kullanılması beklenen dönem veya işletme tarafından varlıktan elde edilmesi beklenen
üretim birimi veya birim sayısıdır. Geçerli mevzuata göre ise amortisman süresi Maliye
Bakanlığı’nca tespit ve ilan olunan amortisman nispetleri ile ve maksimum % 20 oranında (5 yıl)
tespit edilmiştir.
3. TMS-8, varlıkların aktifleştirme sonrası değerlerinin tespitinde iki yöntem açıklamaktadır.
Bunlardan birincisi, varlıkların piyasa değerlerine eşitlenmesi, (ki bu bir bilirkişi tarafından değer
tespiti veya yenileme maliyeti yöntemleriyle olabilir) ikincisi de ülkede mevcut olan mevzuat
hükümleri çerçevesinde ilgili varlıklara yeniden değerleme yapılması. Her iki yöntemde de
değerleme sonucu oluşan artışlar özkaynaklarda sermaye yedekleri grubunda gösterilirler.
4. TMS-8’de geçerli mevzuattan farklı başka bir durum, binaların muhasebeleştirilmesinde
gözlenir. TMS-8’e göre arsalar, binalarla birlikte alınmış olsalar dahi, binalardan ayrı hesaplarda

Gerçeğe uygun değer; karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir alıcı ile bilgili bir satıcı arasında bir varlığın el değiştirmesi
veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.
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muhasebeleştirilecek ve sınırsız bir ömre sahip oldukları için de amortismana tabi
tutulamayacaklardır.
5. Mevcut uygulamadan farklı olarak TMS-8’de varlıkların geri kazanılabilir değerleri2
tanımlanmakta ve varlıkların geri kazanılabilir değerinin defter değerinden daha az olması
durumunda, defter değerinin geri kazanılabilir değere indirilmesi, azalan tutarın eğer varsa
değerleme fonundan mahsup edilmesi, tersi durumda gider yazılması gerekmektedir.
6. TMS-8, bir duran varlığın bedelsiz olarak veya çok düşük bir değerle elde edilmesi durumunda,
bu varlığın gerçeğe uygun değerinin bulunması ve bu değer üzerinden aktifleştirilmesini öngörür.
Bu gibi durumlarda ortaya çıkan fark gelecek yıllara ait gelirler olarak pasifte uzun vadeli yabancı
kaynakta gösterilir ve izleyen dönemlerde ilgili varlığın ekonomik ömrü esas alınarak sistemli
olarak cari dönem gelirlerine aktarılır. Geçerli uygulamada bedelsiz intikal eden bu gibi
varlıkların gerçek değerine taşınması söz konusu değildir.
IV. AÇIKLAYICI ÖRNEKLER
1..Mevcut Uygulamadan Farklılık Arzeden Bina Edinimleri İle İlgili Örnek;
Z Sanayi ve Ticaret A.Ş., 175 Milyar TL alış fiyatı ile bir iş merkezinden yönetim ofisi olarak
kullanılmak üzere gayrımenkul almıştır. Satın alınan bu yerle ilgili birtakım vergi ve harçlar ile
diğer masrafların tutarı 15 Milyar TL’dır. Ayrıca bu yerin arsa payı değeri 50 Milyar TL olarak
tespit edilmiştir. Amortisman oranı yıllık % 2 olarak belirlenmiş olup binanın aktifleştirme ve
amortisman kayıtları nasıl olacaktır?
Aktifleştirme;
______________ ./. _____________
250 ARAZİ ve ARSALAR
252 BİNALAR

50.000.000.000.-TL
140.000.000.000.-TL

102 BANKALAR
______________ ./. ______________

190.000.000.000.-TL

Amortisman;
______________ ./. _______________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2.800.000.000.-TL

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
______________ ./. _______________

2.800.000.000.-TL

2.Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlık ve Özel Tükenmeye Tabi Varlık Alımlarında
Katlanılan Finansman Giderleri ve Kur Farkları ile İlgili Örnek;
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Geri kazanılabilir değer; varlıkların satış anındaki artık değer de dahil olmak üzere hizmet süresi boyunca bir varlığın
sağladığı yararların toplamıdır.
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Z Sanayi ve Ticaret A.Ş. ocak ayı içinde ithal ettiği makine ile ilgili olarak yurtdışına 100.000
USD transfer etmiştir. Bu ödeme, B Bank A.Ş.’den 100.000 USD tutarında yıllık %12 faizle ve
vade sonunda anapara ödemeli kredi alınarak yapılmıştır. Makinenin alım tarihinde dolar kuru
673.000 TL/USD kredi alım ve paranın transfer tarihinde 675.000 TL/USD’dir. Daha sonra ithal
edilen makine ile ilgili olarak ithal harçları, gümrük vergileri, nakliye, montaj ve eğitim masrafı
olarak 20 Milyar TL harcanmıştır. Bu makine ile ilgili aktifleştirme kayıtları ve aktifleştirme
sonrası ortaya çıkan finansman masrafları ile kur farkları kayıtları nasıl olacaktır?
Kullanıma hazır hale gelene dek yapılacak kayıtlar;
_______________ ./. _______________
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
-makine alış bedeli

67.300.000.000.-TL

320 YURTDIŞI SATICILAR
_______________ ./. _______________

67.300.000.000.-TL

_______________ ./. _______________
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
-transfer kur farkı

200.000.000.-TL

320 YURTDIŞI SATICILAR

67.300.000.000.-TL

300 BANKA KREDİLERİ
_______________ ./. _______________

67.500.000.000.-TL

_______________ ./. _______________
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
-diğer masraflar

20.000.000.000.-TL

102 BANKALAR
_______________ ./. _______________

20.000.000.000.-TL

_______________ ./. _______________
253 MAKİNE, TESİS ve CİHAZLAR

87.500.000.000.-TL

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
_______________ ./. _______________
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87.500.000.000.-TL

Kredi kapamada yapılacak kayıtlar ; -kur 1.300.000TL/USD
______________ ./. ____________
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
-kredi faizleri
-kredi kur farkları

78.100.000.000.-TL
15.600.000.000.62.500.000.000.-

300 BANKA KREDİLERİ

67.500.000.000.-TL

102 BANKALAR
______________ ./. _____________

145.600.000.000.-TL

3.Varlıkların Geri Kazanabilir Değerleri ile İlgili Örnek;
Z Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin demirbaşlarından koltuk takımının sene sonu itibariyle defter değeri
5 Milyar TL, geri kazanılabilir değeri 6.5 Milyar TL’dır. Yine defter değeri 3 Milyar olan desktop
bilgisayarın geri kazanılabilir değeri 2 Milyar TL’dır. Bu durumda TMS-8’e göre yapılması
gereken kayıtlar nedir?
Koltuk takımı için yapılacak kayıt;
______________ ./. ______________
255 DEMİRBAŞLAR

1.500.000.000.-TL

522 Y.DEĞERLEME DEĞER ARTIŞ FONU
522.2 TMS-8’e Göre Artışlar

1.500.000.000.-TL

______________ ./. ______________
Desktop için yapılacak kayıt;
______________ ./. ______________
522 Y.DEĞERLEME DEĞER ARTIŞ FONU
522.2.TMS-8’e Göre Artışlar3

1.000.000.000.-TL

255 DEMİRBAŞLAR
______________ ./. _______________

1.000.000.000.-TL

4.Bedelsiz Olarak Duran Varlık Edinimi ile İlgili Örnek;
Z Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bedelsiz olarak edindiği bir bilgisayarın piyasa değerinin 2.5 Milyar
TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yapılacak olan kayıt nedir?
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İlgili varlık için daha önceden ayrılmış değer artış fonu yoksa, bu tutar gider yazılır.
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______________ ./. ____________
255 DEMİRBAŞLAR

2.500.000.000.-TL

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
______________ ./. _____________

2.500.000.000.-TL

Ertesi yıl yapılacak kayıt;
______________ ./. _____________
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

500.000.000.-TL

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR

500.000.000.-TL

______________ ./. _____________

V.SONUÇ
Avrupa Birliği ile uyum sürecinde muhasebe sisteminde gelinecek en son nokta, Uluslar Arası
Muhasebe Standartlarının paralelinde bir muhasebe sistemi ve uygulamaları olacaktır. Bu,
Uluslar Arası Muhasebe Standartları ile örtüşen Türkiye Muhasebe Standartlarının
uygulanması ile olabilecektir. Enternasyonel çerçevede geçerli ve kuralları işleyen bir
muhasebe sisteminin verdiği rakamlar, makro düzeyde ülkemizin, mikro düzeyde
şirketlerimizin dış dünyada güvenilirliğini arttıracaktır.
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SORU : 21.08.2001 Tarihinde X Bankasından 20.000 $’lık
taşıt kredisi kullanarak,geri kalan kısım nakit olmak üzere bir adet 2001 Model
binek araba alınmıştır. (21.08.2001 M.B.D.A. Kuru : 1.418.465 TL)
a) Alınan kredi 12 ayda 1.850 $’lık eşit taksitlerle ve her ayın 20.günü
ödenecektir.
Aracın Fatura Değeri
: 25.900.369.552+ KDV’dir. (KDV=%26)
Taşıt Alım Vergisi
: 1.247.640.000
Ek Taşıt Alım Vergisi
: 3.108.040.000
Çevre Kirliliğini Önleme Fonu : 311.910.000
Motorlu Taşıt Vergisi
:
80.870.000
Eğitime Katkı Payı
:
11.000.000
Özel İşlem Vergisi
:
22.000.000
Trafik Harcı
:
23.260.000
Damga Vergisi
:
140.000
Bu alımla ilgili yapılması gereken yevmiye maddelerinin ve oluşacak kur
farklarının ne şekilde işlem göreceği konusunda aydınlatmanızı rica ederim.
CEVAP:
1- Taşıtın Aktif değerini hesaplarken ödenen Taşıt Alım Vergisi Ek Taşıt Alım
Vergisi,Çevre Kirliliğini Önleme Fonu v.b. vergi ve harçların maliyet unsuru
yada gider kaydedilmesi konusunda ; mükellefin kendi arzusuna
bırakılmıştır. Binek otomobillerinin KDV’leri indirim konusu yapılmayıp
maliyete eklenirler.(K.D.V Kanunun Madde-30”İndirilemeyecek K.D.V”
b) bendinde açıklanmıştır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek
otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu
amaçla kullandıkları Hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin
alış vesikalarında gösterilen KDV)
2- Taşıt için ödenen Motorlu Taşıt Vergisi, Özel İşlem Vergisi niteliğindeki
vergi ve harçlar gider kabul edilmeyip kanunen kabul edilmeyen gider
kapsamındadır.
3- Kredinin 1.taksit ödemesi 20.09.2001 tarihinde kasadan nakit olarak
yapılmış, kredi ödemesinden doğan kur farkı ve kredi faizleri taşıtın
maliyetine ilave edilecektir. (20.09.2001 1$=1.491.023 TL)

4- Geçici Vergi dönemleri itibari ile döviz hesaplarının değerlemesi yapılması
gerekmektedir (V.U.K. Madde-280 Bilindiği üzere Kurumlar ve Gelir vergisi
mükellefleri her üç ayda bir geçici vergi beyannamesi düzenlemek ve
beyannamelerinde değerleme hükümlerine uymak zorundadırlar.)
(30.09.2001 1 $ 1.500.000 Tl-Tahmini değerdir
____________________21.8.2001 ________________________
254- Taşıtlar Hesabı
37.302.055.635
Taşıt fatura değeri
32.634.465.636.Taşıt alım vergisi
1.247.640.000.Ek taşıt alım verg.
3.108.040.000.Çevre Kirl.önleme fonu 311.910.000.770- Genel Yönetim Giderleri

137.270.000

300- Banka Kredileri
28.369.300.000
20.000 USD*1418.465 TL
100- Kasa
9.070.025.635
___________________21.8.2001 ________________________
950- K.K.E.G.
102.870.000
Motorlu taşıt verg. 80.870.000.Özel İşlem vergisi
22.000.000.951- K.K.E.G.
__________________

/

102.870.000
________________________

___________________20.9.2001 ___________________
300- Banka Kredileri
2.364.581.155
1667 USD*1418.465 TL
254- Taşıtlar

393.811.395

100- Kasa
2.758.392.550
1850 USD*1491.023 TL
____________________30.9.2001 _________________
254- Taşıtlar
1.494.781.155
18.333 USD*(1.500.000-1.418.465 TL)
300- Banka Kredileri

1.494.781.155

_____________________ _____________________
Yukarıdaki yevmiye maddeleri işlemlerinden de görüleceği üzere taşıtın alındığı
yıldaki kur farkları ve kredi faizleri giderleştirilmeyip ,taşıtın maliyetine
eklenmiştir.(163 seri no’lu V.U.K Genel Tebliği) Ancak daha sonraki yıllarda
oluşacak kur farkları ve kredi faizlerinin ilgili yıllarda taşıtın maliyetine
eklenerek Amortisman ayrılması veya doğrudan gider yazılması mümkün
bulunmaktadır.
Bilindiği üzere aktife kayıtlı demirbaşlarla ilgili olarak, alındıkları yılda yeniden
değerleme yaptırılmamakta sadece amortisman ayrılmaktadır.

SORU: 07.08.1999 tarihinde 10.000.000.000.-Tl sermayeli bir Limited Şirket kurduk. Şu
anda şirket ortaklarımız ortaklık paylarını 45.000.000.000.-Tl bedelle başkalarına
devretmek istemektedirler. Bu devir işleminden dolayı değer artış kazancı
doğacakmıdır? Eğer böyle bir kazanç doğacaksa hesaplanması ne şekilde
olacaktır?Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP : Gelir vergisi kanununun Geçiçi 56.maddesinin (D/1) bendinde
ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların
değer artış kazancı olarak vergilendirileceği açıklanmıştır.
Ancak elde edilen kazancı vergilendirilebilmesi için 3.500.000.000.-TL’yı aşmış
olması gerekmektedir.
Kazancı hesaplanmasında iktisap bedeli;elden çıkarılan mal ve hakların elden
çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan
Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranında arttırılarak tespit edilmektedir.
Bu genel bilgiden sonra sizin sorduğunuz soruya gelirsek 1999 yılında sahip
olduğunuz 10.000.000.000.-TL’lık Limited şirket ortaklık payını,2001 yılında
satışını yapacağınız ay hariç Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen
Toptan Eşya fiyat Endeksindeki artış oranında arttırarak(Aylık Endeksleme
yaparak) iktisap bedelinin bulunması gerekmektedir.
Bulduğunuz iktisap bedeli ile satış yapacağınız 45.000.000.000.-Tl arasındaki
fark 3.500.000.000.-TL’yı aşıyor ise 3.500.000.000.-TL’yı aşan kısmını 2002
yılı Mart ayında vereceğiniz Gelir vergisi Beyannamesi ile Değer artış kazancı
olarak beyan etmeniz gerekecektir.

TÜRMOB 12.OLAĞAN GENEL KURULUNA GİDERKEN
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
İSMMMO HİZMET VE KÜLTÜR BİNASI İNŞAATI
12 nisan 2001 tarihinde temelini atmış olduğumuz hizmet ve kültür binamızın inşaatı yükselerek
yoluna devam ediyor.Olağanüstü bir olumsuzluk olmazsa yıl sonunda yaklaşık 4500 metre kare
kapalı alanı olacak olan binamızın kaba inşaatı tamamlanmış olacaktır. Sizlere ek yük
getirilmeden,sadece üye aidatları zamanında ödenirse bir veya bir buçuk yılda binamıza hep birlikte
kavuşacağız.
Sayılamayacak yararlarının yanında bu bina; hepimizin gururu olacaktır, lokalinde bizleri bir araya
getirerek dostluklarımızın pekiştirecek, altı bilgisayarlı dershanesi ile yabancı dil eğitimi yapılarak
dünya ile rekabet etmemizi sağlayacak ve Ar-Ge si ile topluma proje üreten Oda’mızı öncü ve
örnek meslek odası yapacaktır. Gelin bu bina hepimizin ortak eseri olsun.
EĞİTİM ÇALIŞMALARI


GENEL EĞİTİMLER

Konusunda uzman bürokrat ve uygulamacıların katıldığı yoğun ilgi gören geleneksel olarak süren
genel eğitimler yeni konular ilave edilerek aşağıdaki dönemlerde gerçekleşecektir.
-

Aralık ayında; Dönem sonu işlemleri,
Ocak ayında ; Yeni vergiler,
Şubat ayında ; Sosyal Güvenlik Mevzuatı,
Mart ayında ; Gelir vergisi beyanname düzenlenmesi,
Nisan ayında ; Kurumlar vergisi beyanname düzenlenmesi,
Kasım veya aralık ayında ; Bilirkişilik semineri,



30 İLÇE EĞİTİMLERİ

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği İstanbul Şubeleri ile birlikte geçen dönem başarıyla
tamamlanan aşağıdaki konularda bölge eğitim çalışmalarına devam ediyoruz.
-

Tekdüzen Hesap Planı ve Uygulamaları
İnşaat ve Kooperatif İşletmelerine Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe
Uygulamaları
Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
Ticaret İşletmelerinde, Küçük ve Orta Ölçekli İmalat ve Üretim İşletmelerinde Vergi ve
Muhasebe uygulamaları
Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
Dönem Sonu İşlemleri
Mali Tablo Denetleme ve Bulgularının Raporlanması
İş Hukuku SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı
Büro Organizasyonu ve Yönetim Kavramları İlkeleri ve Uygulamaları
Vergi Uyuşmazlıkları – Bilirkişilik
Serbest Bölge İşletmelerinde Muhasebe, Vergi Kavram ve Uygulamaları
Kar Amaçsız Kuruluşlarda Muhasebe, Vergi Kavram ve Uygulamaları

SPK Muhasebe Standartları ve Tekdüzen Hesap Sistemi Arasındaki İlişki
Kar Dağıtımı



STAJYER EĞİTİMİ

2001 yılında ÖSYM staja giriş sınavlarını kazanan stajyerlerimize 3 gün aşağıdaki konularda
zorunlu stajyer eğitim programını uygulamaya koyarak bir ilki daha başlatıyoruz.
1.gün
Ülkemiz Muhasebe Mesleğinin Tarihsel Gelişimi Ve Günümüzdeki Durumu
Ülkemiz muhasebe mesleğinin tarihçesi
Cumhuriyet döneminde muhasebe mesleği
Günümüzde muhasebe mesleğinin istihdam alanları
Günümüz muhasebe mesleğinin müşterileri
Muhasebe Uygulamalarında Standartlaşma – Tekdüzen Muhasebe Hayatı
TMUDESK : Türkiye Muhasebe Standartları
- Yazılı Olmayan Hukuk
- Çalışma Metodolojisi
-

2.gün
Ülkemiz Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakı, Mesleki Disiplin ve Türk Muhasebe Mesleğini
Etkileyen Kural Ortamları
-

Uluslararası muhasebe mesleği uygulamalarında meslek ahlakının yeri ve
önemi
Ülkemizde muhasebe mesleği meslek ahlakı
Ülkemizde Vergi Mevzuatı
Ülkemiz SPK ve Bankacılık Mevzuatı
Sosyal Güvenlik Hukuku
Ticaret ve Borçlar Hukuku
İdari Yargılama ve Vergi Sorunlarının Çözümlenmesi
Bilgi Teknolojisinin Önemi

3.gün
Türk Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklara Doğru
-

Ülkemiz Muhasebe Mesleğinin Günümüzdeki Durumu
Stajyerlik Dönemi ve Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ülkemiz Muhasebe Meslek Hukuku; Mesleğe Giriş, Mesleğin Örgütlenmesi ve Yönetimi,
Odalar ve Birlik
Mesleki Disiplin Kuralları
Vizyon ve Misyonumuz
Değerlerimiz
Beklentilerimiz
Yabancı Dil

WEB SİTEMİZ
Sitemiz bilgi bankası olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde sitemizden aşağıdaki bilgilere ulaşabileceksiniz.
 Üye Bilgileri Bölümünde; aidatların öğrenilmesi,kredi kartı ile ödenebilmesi,
 Resmi Gazete Bölümünde;günlük ve geçmiş resmi gazete bilgileri,
 Döviz Kurları Bölümümde;Bir gün önceki ve geçmiş günler merkez bankası kurları,
 Soru-Cevap Bölümünde; mevzuatla ilgili sorunuzun danışmanımızca hemen cevaplanması,
 Yayınlar bölümünde;
- Mali Çözüm dergimizin tüm sayıları,
- Muhasebe Denetimi Sempozyumları,
- Odanın tüm genel kurulları,
- Odanın tüm panelleri,
- Levent söyleşileri,
- Mali Çözüm TV programları,
- İngilizce bilanço ve gelir tablosu
BAĞ-KUR’DA YAŞANAN SORUNLAR
Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bizlerin ve iş sahiplerinin vergi dairesine,SSK ya
ve Bağ-Kura biriken borçlarından dolayı ödeme kolaylığı getirilmiştir. Vergi idaresi ve SSK
taksitlendirmeyi başarıyla uygularken Bağ-Kur bu uygulamaya hazırlıksız yakalanmış,bu da
yetmezmiş gibi müşterilerine yardımcı olmak isteyen meslek mensuplarımızın vekaletlerini geçersiz
kılarak sistemi kilitlemişlerdir. Sığındıkları konu ise 15.07.1983 tarihinde Başbakanlıkça
yayımlanan 1983 / 62 sayılı genelgedir.Konu TÜRMOB ve Odamız tarafından yazılı bir rapor ile
Çalışma Bakanı Sayın Yaşar Okuyan a iletilmiş , şifayen gereği yapılacağı denmesine rağmen aynı
anlamsız uygulamalar devam etmektedir.Sıkıntının çözüm yeri Başbakanlıktır. Meslek yasamızın
olmadığı dönemde iş takibi ile ilgili olan bu genelge bizim de yer alacağımız şekilde kısa sürede
çözümlenmesi için TÜRMOB ve Odalarımız gereken mücadeleyi Başbakanlık seviyesinde
verecektir.
MESLEK MENSUPLARIMIZIN MAHSUP UYGULAMALARI
Meslek mensuplarımızın vergi alacaklarına istinaden verdikleri vergi borçlarına ilişkin mahsup
dilekçeleri düzeltmelerin vergi dairelerince yapılmaması nedeniyle icra ile karşı karşıya kaldıklarını
üzüntüyle izlemekteyiz. Biliyorsunuz ki bu konunun çözümü için Odamız uzun bir süre mücadele
etmiş ve bunun sonucun da gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.Mahsupla ilgili yapılan yasal
düzenlemeler;


01.03.2001 tarihinde 241 sıra no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ; nakit iade istenmediği
taktirde, vergi alacağımızdan sadece vergi borçlarımızın mahsubu istendiğinde saymanlıklar
arası işleme gerek olmadan meslek mensuplarının verdikleri listenin yeterli olacağı tebliğde
açıkça belirtilmiştir.

Tebliğin yayımlanması tarihinden sonraki uygulama ile herhangi bir sorun olmaz iken önceki
dönem ile ilgili gecikme zammı alınacağı şeklinde bir görüş oluşmuş,Gelirler Genel Müdürü Sayın
M.Akif Hamzaçebi’ye konunun mağduriyeti anlatılmış bunun üzerine Defterdarlıklara 29.03.2001
tarihinde 17060 sayılı İç Genel yazı gönderilmiştir. İlgili İç Genel yazıda;
- 28.2.2001 tarihinden önce mahsup talebine ilişkin olarak verilen dilekçe ile birlikte söz konusu
listenin ( icmal tablosu ) verilmiş olması halinde mahsubun yapılacağı tarihe kadar gecikme zammı

hesaplanmaması açıkça belirtilmiştir.Yukarıda bahsi geçen tebliğ ve iç yazıyı ; Odamızın Web
sitesinde vergi arşivi - gelir vergisi bölümünden temin edebilirsiniz. Bu konuda verilen dilekçe
yetmiyor,önemli olan yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda düzeltme fişinin alınmasıdır.
HAKSIZ REKABET-ÜCRET TARİFELERİ
Haksız rekabet edenlerle mücadeleye devam ediyoruz.Odamıza gelen şikayetleri anında
değerlendiriliyor,ruhsat kiralayanların (deyim yerindeyse) gözünün yaşına bakmıyoruz. Yaşadığınız
gibi Maliye Bakanlığınca yayımlanan tarife modeli ömrünü tamamlamıştır.Odamızın Ücret Tespit
Komitesinin 55 sayıda kriterlerini anlattığım emeğimizi,zamanımızı esas alan yeni ücret tarifesi
camiamızın görüşüne sunulmuştur.Ücret tespit Komitesinin değerli Başkanı Sayın Hüseyin Turna
ve Komite Üyelerine,Prof. Dr. Recep Pekdemir’e, bu konudaki özverili çalışmalarına teşekkür
ediyoruz. 2002 Yılında herkesin katkısı alınarak,benimsendiği taktirde 2003 yılında zorunlu olarak
uygulanmasını düşünüyoruz. Bu yıl yine Maliye Bakanlığına ücret tarifesi göndermiyoruz.Odalar
olarak kendi tarifemizi yayınlamaya devam edeceğiz.Ancak 2001 yılında uygulamada yaşanan
sıkıntılar,ülkemizde ve dünyada gelişen ekonomik gelişmeler,yaklaşık bin meslek mensubumuzun
görüşleri, Danışma Meclisinde değerlendirilerek uygulanabilir,haksız rekabete az neden olacak
kendi tarifemizi yayınlama çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmanın sonuçları size ivedilikle
duyurulacaktır.
VERGİ DAİRELERİNDE UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ
Çalışma programımızda var olan Vergi Dairelerinde uygulama birlikteliğini sağlayacak olan
çalışmanın ilk adımı gerçekleşti.İlk adım; açılış,değişiklikler ve kapanış konusunda bir rehber
düzenlendi. Çalışma, İstanbul Defterdarı tarafından Maliye Bakanlığına sunulacak.Bize hiçbir
zaman desteğini esirgemeyen Sayın Defterdarımız Kadir Boy’a, Defterdarlık temsilcilerine
Odamızın Mevzuat Komitesinin değerli Başkanı Latif Bayrı ve Komite üyelerine,Büro
Standartları, Komitesinin değerli Başkanı Ahmet Ceylan ve Komite üyelerine bu konudaki özverili
çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz.
MESLEKİ KARARLAR
Meslek kararları bir meslek örgütünün bağımsızlığını göstermektedir.Bağımsızlık mesleğimizin
vazgeçilmeyecek en temel değeridir.Bu temel değerlere hepimizin sahip çıkması
gerekiyor.Önümüzdeki günlerde Etik kurallarla ilgili bir meslek kararımız yayınlanacak.Sırada
Sınırlı Uygunluk Denetimi (SUD) ve Haksız Rekabetin önlenmesine yönelik meslek kararları var.
Biran evvel bu meslek kararların yayınlanması bekliyoruz.
SONUÇ OLARAK
TÜRMOB’un 12.Olağan Genel Kuruluna giderken; Mesleki sorunlarımızın çözümlenmesi, mesleki
kararlarımızın yürürlüğe girmesi, savaş söylemlerinin susması, barışın tüm dünyada gerçekleşmesi,
ekonomideki olumsuzlukların azalması, meslektaş ve yurttaşlarımızın mutluluk ve esenlik içinde
olması dileğiyle...

DENEME ÜRETİMİNDEN ÇIKAN BOZUK VE KUSURLU MAMULLERİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Özcan UNUTKAN
Marmara Üniversitesi
Öğretim Üyesi
I.GENEL AÇIKLAMA
İşletmenin yeni kurulması, kapasitenin arttırılması veya yeni tesis edilen üretim
araçlarının denenmesi genellikle yüksek tutarlarda gerçekleşir. Kuruluşta, genişlemede ya da
örgütlenmede yapılan bu yatırımların tutarlarının, gerçekleştikleri dönemlerde sonuç
hesaplarına yansıtılması, giderlerin aşırı yüksek çıkmasına neden olacaktır. Birden fazla
dönemde fayda yaratması beklenen bu giderlerin, fayda yaratacakları dönemler süresince
gidere dönüştürülmesi ise daha gerçekçi olacaktır. Kuruluş veya örgütlenme ile ilgili bu
giderlerin bir kerede ya da fayda sağlayacakları dönemler itibarı ile gider kaydedilmesi dönem
sonuçlarına farklı etki edeceğinden, hangisinin tercih edileceği önem kazanmaktadır. İşletme
yönetimleri beklentileri doğrultusunda tercihlerini yapmak isteyeceklerdir. Bu konuda Türk
Yargı Mevzuatımızda bahsi geçen giderlerin dönem gideri yada aktifleştirilerek itfa edilmeleri
ile ilgili düzenleme yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu 282. Maddesi “...İlk tesisi ve taazzuv
giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir”.hükmüyle konuyu açıklığa kavuşturmuş ve işletme
yönetimlerinin ihtiyacına cevap vermiştir.
Yeni kurulan veya genişleyen üretim işletmeleri yeni üretim araçları ve yeni üretim
tekniklerini denemek amacıyla kullanacaklardır.Bu deneme üretimi çalışmaları bazı
durumlarda yüksek tutarlara ulaşmaktadır. Bu da beraberinde deneme üretimi ilgili üretim
giderlerinin ne şekilde gidere dönüştürüleceği, üretimin deneme amaçlı olmasından
kaynaklanan sorunlu mamullerin maliyetlerinin ne şekilde değerlendirileceği ve
muhasebeleştirileceği sorusunun önemini arttırmaktadır.
II.DENEME ÜRETİMİNİN KAPSAMI
Deneme üretimi giderlerinin prensip olarak örgütlenme gideri olduğunu, büyük
tutarlara varan bu giderlerin aktifleştirilerek amortismanı tabi tutulmasının yerinde olacağını
düşünebiliriz. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 282.Maddesi kuruluş ve örgütlenme giderleri
karşılığında fiziki bir çıktı olmaması hükmünü getirmiştir. Halbuki dönem üretiminde fiziksel
mevcudiyeti olan çıktılar elde edilmektedir. Bu da bahsi geçen giderlerin ilke olarak
örgütlenme gideri kabul edilseler bile, vergi mevzuatımızdan örgütlenme gideri olarak
aktifleştirilemeyeceği anlaşılmaktadır.Yasal düzenleme doğrultusunda, deneme üretiminden
elde edilen mamullerin üretim maliyetinin hesaplanıp değerlendirilmesi gerekecektir. Ancak
deneme üretiminde amaç; üretimin hangi makinelerde ne miktar ve nitelikte ham ve yardımcı
madde, işçilik ve benzeri hususları teknik olarak denemek ve kontrol sağlamak olduğundan,
mamullerin çoğunluğu istenilen nitelikte olmayacaktır.
III.DENEME ÜRETİMİNDEN ÇIKAN BOZUK VE KUSURLU MAMULLERİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:
A.Bozuk ve Kusurlu Mamul Kavramı:
Sanayi işletmelerinde çeşitli nedenlerden dolayı istenen kaliteyi sağlayamadan üretilen
hatalı mamuller, genellikle bozuk veya kusurlu mamul olarak anılmaktadır. Bozuk ve kusurlu

mamul kavramları bazen birbiri yerine kullanılsa da farklı hatalı mamulleri ifade
etmektedirler.
Bozuk mamuller, üretim aşamasının belli bir noktasında ortaya çıkabilen veya üretim
sürecini tamamlamakla birlikte beklenen kaliteyi sağlayamayan bozuk veya ıskarta
durumundaki mamullerdir.Bozuk mamuller ekonomik sayılamayacak harcamalarla istenen
kalitedeki mamullere dönüştürülebilir. Ancak bu mamullerin atılmaları veya taşıdıkları
maliyetin çok altında satılmaları olasıdır.
Kusurlu mamuller, üretimin çeşitli aşamalarında gerekli teknik standartlara uymayan
mamullerdir. Bu mamullerin ekonomik sayılabilecek ek direkt ilk madde ve malzeme, direkt
işçilik ve genel üretim giderine katlanılması ile istenen düzeyde kaliteye sahip mamullere
dönüştürülmesi mümkündür.
B.Deneme Üretiminden Çıkan Bozuk ve Kusurlu Mamullerin Üretim Maliyeti
Maliyet muhasebesinin iki temel amacını maliyet kontrolu ve mamul maliyetlemesi
oluşturur. Maliyet kontrolüne ilişkin muhasebe, oluşan maliyetlerin sorumluluk merkezlerine
yüklenmesi ile ilgilidir. Diğer yandan mamul maliyetlemesi oluşan maliyetlerin mamul
stoklarına ya da diğer uygun hesaplara yüklenmesi ile ilgilidir. Bozuk ve kusurla mamullerin
maliyetlemesi, bu yapıyla nasıl uyumlaştırılabilir? Öncelikle hem normal hem de anormal
bozuk ve kusurlu mamul maliyetlerinin, mamul maliyeti olduğunu belirtmemiz gerekir.
Böylece bu mamul maliyetleri ya sağlam mamulleri ya da bozuk ve kusurlu mamulleri temsil
eder. Şöyle ki:

Normal Bozuk ve Kusurlu
Mamul Maliyeti

Sağlam Mamullerin
Maliyeti (stoklanabilir)
EVET

Anormal Bozuk ve Kusurlu HAYIR
Mamul Maliyeti

Tüketilen Maliyetler
(hemen zarar olarak kaydedilir)
HAYIR

EVET

Bozuk ve kusurlu mamulleri oluşan maliyetlerin dışında ek bir maliyetin yapılmasını
zorunlu kılmaz. Bozuk ve kusurlu mamuller, mamullerin imalatının tamamlanmasına dek fark
edilmediği durumlarda, sağlam mamuller için gerekli çabanın harcanmasını zorunlu kılar.
Başka bir ifadeyle tüm mamuller üzerinde aynı etkinlikte çalışılır. Fakat ham maddenin
yeterli miktar veya kalitede olmaması, makine teçhizatın yetersiz kalması veya doğru
kullanılmaması gibi nedenlerle bozuk veya kusurlu mamuller oluşabilir.
Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-Hammadde ve malzemedeki kusurlar,
-İşgücündeki hatalar,
-Makine ve teçhizattaki hatalar,
-Üretim temposundaki aşırı hız,
-Kullanılan üretim tekniği.
Bozuk ve kusurlu mamul üretimine neden olan unsurların tespiti ve oluşum
noktalarının fiziken ayrı ayrı belirlenmesi oldukça önemlidir. Ancak bu daha çok kalite
kontrol niteliği taşımaktadır. Bu da üretimin daha ziyade teknik yönüdür.
Bozuk ve kusurlu mamullerin üretim maliyeti, stok değerlemesi, satılan ve
satılamayan malların maliyetini bulma ve mamul fiyatlama konuları önem arzetmektedir.
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Bu nedenle bozuk ve kusurlu mamul maliyetlerinin bilinmesi yeterli değildir. Aynı zamanda
maliyet kontrolü amacıyla bozuk ve kusurlu mamul mamül maliyetleri ayrı olarak tespit
edilmeli ve analizi yapılmalıdır. Bu mamullerin miktarları ve tutarları tespit edilerek
raporlanması suretiyle, bunların standartlarla veya olması beklenen sınırlarla karşılaştırılması
gerekmektedir. Böylelikle üretim kayıplarının azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Bu
ürünlerle ilgili diğer bir konu üretim maliyetlerinin yüklenmesi ile ilgilidir. Bozuk ve kusurlu
mamuller üretim aşamasından geçmiş olduğundan, üretim maliyetinin unsurları olan direkt ilk
madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerini taşıyacaklardır. Normal üretim
koşullarında olması beklenen bozuk mamullerin maliyetinin sağlam mamullere yüklenmesi
gerekir. Beklenmeyen düzeydeki bozuk mamul maliyetleri, sağlam mamul maliyetlerini
etkilememeli, dönem gideri olarak kar ve zarar hesabında gösterilmelidir. Kusurlu mamuller
ise ek maliyetlerle istenen düzeydeki mamullere dönüşebileceğinden üç değişik yol
izlenebilir.
-Kusurlu mamul olarak satılabilir,
-Düzeltilmek üzere yeniden işlem görebilir,
-Üretimin ilk aşamasında direkt ilk madde ve malzeme olarak kullanılabilir.
C.Bozuk ve Kusurlu Mamul Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
Bozuk ve kusurlu mamuller stoklarda izlenmek istendiğinde, paylarına düşen üretim
maliyeti ile aşağıdaki gibi kayda alınabilir.

/
152 MAMULLER
... ....
157 DİĞER STOKLAR
....Bozuk Mamuller
....Kusurlu Mamuller
151 YARI MAMULLER ÜRETİM
.....
Üretim maliyetinin gider taşıyıcılarına yüklenmesi
/
Stoklarda yer alan bozuk ve kusurlu mamullerin satışında ise aşağıdaki gibi kayıt
yapılabilir.
/
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
...Bozuk ve Kusurlu mamuller
157 DİĞER STOKLAR
....Bozuk Mamuller
....Kusurlu Mamuller
Bozuk ve kusurlu mamullerin satış maliyeti
/
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/
100 KASA
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
...Bozuk ve Kusurlu Mamul Satışları
391HESAPLANAN KDV
.... ....
....Nolu fatura ile satılan bozuk ve kusurlu mamuller
/
Bozuk ve kusurlu mamullerin stoklarda izlenmeyip maliyetlerinin sağlam mamullere
yüklenmesi için ek bir muhasebe kaydına ihtiyaç duyulmaz. Üretim maliyetinin tamamının
sağlam mamullere yüklenmesi yeterlidir. Bozuk ve kusurlu mamulleri miktar olarak izlemek
amacıyla rapor veya tablolar kullanılabilir.
Stoklarda görülmeyen bozuk mamullerin satışı durumunda aşağıdaki gibi kayıt
yapılabilir.
/
100 KASA
649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
....Bozuk Mamul Satış Geliri
391 HESAPLANAN KDV
.. ....
....Nolu fatura ile satılan bozuk mamuller
/
Kusurlu mamullerin üretiminde ilk madde olarak kullanılması durumunda ise
aşağıdaki gibi bir kayıt yapılabilir.
/
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
...Üretimde Tekrar Kullanılan Mamuller
157 DİĞER STOKLAR
...Kusurlu Mamuller
Üretimde tekrar kullanılan kusurlu mamuller
/
Ya da genel üretim giderlerine dahil edilip, tüm üretime dağıtılabilir.
/
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
... ...
157 DİĞER STOKLAR
...Kusurlu Mamuller
Üretime tekrar alınan kusurlu mamuller
/
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IV.SONUÇ
Deneme üretiminde ortaya çıkan bozuk ve kusurlu mamullerin miktarının normal
seviyelerde olması ek bir çabayı gerektirmeyecektir. Ancak bu seviye anormal olduğunda
yüksek maliyetlerle karşılaşılacaktır. Bu maliyetlerin karşılığı, aynı düzeyde hasılat elde
edilemeyeceğinden, dönem sonucuna zarar olarak yansıyacaktır. Halbuki bu deneme
üretimleri pek çok hesap dönemine yaygınlaşan fayda yaratmaktadır. Hem yaratılan fayda
hem de yüksek maliyetleri göz önüne alındığında deneme üretiminden çıkan bozuk ve kusurlu
mamullerin üretim maliyetlerinin aktifleştirilmesi ya da dönem gideri olarak kayda alınması
serbestliğinin daha yararlı olacağı kanısındayız.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
HACIRÜSTEMOĞLU Rüstem : “Maliyet Muhasebesi”, İstanbul-1995
KARCIOĞLU Reşat
: “Sanayi İşletmelerinde Üretim Kayıpları”, Atatürk Ünv.Basım evi, Erzurum-1993
ÜSTÜN Rıfat
: “Maliyet Muhasebesi”, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir-1985
YALÇIN Hasan
: “Giderler”, Kılavuz Yayınları, İstanbul-2000
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Kapsam T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih : 02.03.2001
Sayı : B.07.0.GEL.0.42/ 4213-1532/13142
KONU : KURUMUN PERSONELİNE ÖDEDİĞİ TEŞVİK TAZMİNATININ GELİR
VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLİP EDİLMEYECEĞİ HK.
İlgili Madde GVK : 29 - 61
ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü)
İLGİ : 19/02/2001 tarih ve B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-11029-6/942 sayılı yazınız.
İlgi’de kayıtlı yazınız incelendi.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücretin tarifi yapılmış, aynı Kanunun 29/1
inci maddesinde de “İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket
bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve
mükafatlar”ın gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu Kanunun 29/1 inci maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanabilmesi için,
ödemenin maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla ve memleket çapında önemi haiz bir
çalışma sonucu yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, ödeme yapan ile ödeme yapılan arasında bir
hizmet ilişkisinin bulunmaması gerekir.
Bu hükümlere göre, 02/06/2000 tarih ve 4574 sayılı Kanun gereğince, ..... Saymanlığı tarafından
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Döner Sermaye personeline ödenen “teşvik
tazminatı”nın anılan maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilmediği, hizmet
erbabı işveren ilişkisinin gereği olarak hizmet karşılığında ödendiği ve süreklilik arz ettiği
anlaşıldığından, Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesine göre vergiden istisna edilmesi
mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu ödemelerin anılan Kanunun 61 inci
maddesinde yer alan ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir.
Bilgi edinilmesini rica ederim

Kapsam T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih : 08.05.2001
Sayı : B.07.0.GEL.0.60/6000-2217/25190
KONU : TARHİYATTA YAPILMIŞ OLAN MATRAH HATASININ DÜZELTME
HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZELTİLİP DÜZELTİLMEYECEĞİ HK.
İlgili Madde VUK : Ek1. - Ek.6 - 116 - 117
AFYON VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)
İLGİ : 09/02/2001 gün ve B.07.4.Def.0.03.10/VRS.5-5/549 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, 14/04/1998 tarihinde ölen ......'nin mirası ile
ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mirasçıları tarafından 12/08/1998 tarihinde verildiği,
daha sonra vergi dairesince murise ait olup söz konusu beyannamede beyan edilmediği anlaşılan .....
Anonim Şirketi’ndeki 5.030.370.000.-TL değerindeki hissesi için bu değer üzerinden mirasçılar
adına ikmalen cezalı tarhiyat yapıldığı, mirasçılarca bu tarhiyat için uzlaşma talebinde bulunulduğu
ve uzlaşmanın sağlanması sonucunda komisyon kararına göre yapılan tarhiyatın kesinleştiği, ancak,
adı geçen şirket tarafından ilgili vergi dairesine başvuruda bulunularak murisin ölüm tarihi itibariyle
şirketteki hissesinin değerinin 162.270.000.-TL olduğunun, hisse değerinin ölümünden sonra
gerçekleştirilen sermaye artırımı sonucu 5.030.370.000.-TL’na yükseldiğinin bildirildiği
anlaşılmaktadır.
Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinde, ikmalen, re'sen veya
idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezalar hususunda idare ile mükellefin uzlaşabileceği, ek
6’ncı maddesinde ise uzlaşmaya varılması halinde, “... tutanakla tespit edilen hususlar hakkında
dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz...” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükme göre, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde uzlaşma tutanağının mükellefe tebliğ ile
üzerinde uzlaşılan vergi kesinleşmektedir.
Ancak, vergi sistemimizde “hata üzerinden vergi alınmaması” esası açık bir şekilde benimsenmiş
olup, Vergi Usul Kanunu’nun 116 ve müteakip maddelerinde tanımlanmış olan vergi hatalarının
düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesine imkan tanınmıştır.
Bu hata türlerinden sadece aşağıda belirtilen;
-Vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden muaf olanlara yapılmış olan tarhiyatların,
-Vergiye tabi olmamaları gerekenler adına yapılan tarhiyatların,
-Aynı vergilendirme dönemi için yapılan mükerrer tarhiyatların,
uzlaşma mevzu edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış olması ve bu hatalı durumun uzlaşma sırasında
dikkate alınmamış olması hallerinde, söz konusu hataların Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme
hükümleri çerçevesinde düzeltilmesi şeklinde bir uygulama yapılması yönünde Bakanlık

Makamından onay alınmış ve uygulamaya bu şekilde yön verilmiştir.
Bu uygulama, kısmi vergi hatası taşıyan tarhiyatların düzeltilmesine imkan tanımamakta ancak,
vergi kanunlarının mevcut hükümleri karşısında hiç yapılmaması gerektiği halde yapılmış olup
uzlaşma yolu ile kesinleşen tarhiyatların düzeltilmesini kapsamaktadır.
Bu durumda, tarhiyat sonrası uzlaşma yoluyla kesinleşen herhangi bir vergilendirme olayında
yukarıda üç şekilde sayılmış olan hata türlerinden herhangi birinin yapıldığının tespit edilmesi
halinde Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümlerine göre düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.
Yazınızda belirtilen olayda, Vergi Usul Kanunu'nun 117/1’inci maddesinde tanımlanmış olan
matrah hatası yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, .....’nin mirası ile ilgili vergilendirme işleminde
uzlaşmaya konu edilmiş ve uzlaşmanın sağlanması sonucu kesinleşmiş bulunan tarhiyatta yapılmış
olan matrah hatası, yukarıda üç bent halinde tanımlanmış olan hata türlerinden herhangi birisinin
kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu tarhiyatın Vergi Usul Kanunu'nun düzeltme
hükümlerine göre düzeltilmesi mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak sonucundan 15/01/2001 tarihli dilekçesine
cevaben mükellefe bilgi verilmesini rica ederim.

Kapsam T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih : 10.05.2001
Sayı : B.07.0.GEL.0.60/6000-2219/25844
KONU : NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER HK.
İlgili Madde VİVK : 1 - 2 - 5 - 7 - 9
İLGi : 23/01/2001 gün ve Hukuk-119-1624 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, vasiyet, miras mukavelesi ve hibe işlemlerini
yapan birliğinize bağlı noterlerce, bu işlemleri yapmadan önce ilgililerden veraset ve intikal vergisi
ile ilgili ilişik kesme belgesinin istenilip istenilmeyeceği ve yapılan işlemlerin 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 7, 148 ve izleyen maddeleri uyarınca vergi dairelerine bildirilip bildirilmeyeceği
hususlarındaki Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Türkiye
Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla
veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset
ve intikal vergisine tabi olduğu, 5’inci maddesinde de verginin mükellefinin, veraset yoluyla veya
ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olduğu hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, aynı Kanunun 2’nci maddesinin (c) bendinde, “Veraset” tabirinin; miras, vasiyet ve
miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları, (d) bendinde de “ivazsız intikal” tabirinin hibe
yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği belirlenmiştir.
Ayrıca, aynı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ölüm Türkiye'de meydana
gelmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen dört ay içinde,
mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen altı ay içinde,
anılan maddenin 2’nci fıkrasında da diğer suretle meydana gelen intikallerde malların hukuken
iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ilgili vergi
dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir tarzda
bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup verginin mükellefinin de
veraset yoluyla veya karşılıksız olarak mal iktisabında bulunan şahıs olduğu açıktır. Dolayısıyla,
veraset yoluyla veya ivazsız suretle iktisap edilen malların da iktisap edenlerce bir beyanname ile
beyan edileceği, Veraset ve intikal Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinde belirlenmiştir.
Vasiyet ve miras mukavelesi, ölüme bağlı bir tasarruf olup bu tasarruflara bağlı intikaller vasiyet
eden veya mirası ile ilgili olarak miras mukavelesi düzenleyen kişinin ölümü ile gerçekleşmektedir.
Daha açık bir ifade ile vasiyet ve miras mukavelesi düzenlemelerinde vergiyi doğuran olay,
bunların düzenlendiği tarihte meydana gelmemektedir.
Bu nedenle, Birliğinize bağlı noterlerce vasiyet ve miras mukavelesi düzenlenmesi sırasında işlemi
yapan noterlerce ilgililerden veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesinin istenilmemesi gerekir.
Hibelerde (bağışlarda) ise veraset ve intikal vergisi beyannamesinin hukuken iktisap tarihinden
itibaren bir ay içinde verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, hibe sözleşmelerinin düzenlenmesi

sırasında da noterlerce veraset ve intikal vergisi ilişiksiz belgesi istenilmesi söz konusu
olmayacaktır.
Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 148’inci maddesinin birinci fıkrasında, “kamu idare ve
müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler,
Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri
vermeye mecburdurlar.” denilmektedir. Bu hükme göre, Maliye Bakanlığı’nın veya vergi
incelemesine yetkili olanların isteyecekleri vergi işlemleri ile ilgili olabilecek her türlü bilgiyi kamu
kuruluşları ve mükellefler vermek zorundadırlar.
Dolayısıyla, mükelleflerin yanı sıra onlarla işlem yapan üçüncü kişilerin de bilgi verme
yükümlülüğü bulunduğu açıktır.
Bu itibarla, vergi daireleri tarafından, vergilendirmenin zamanında ve sağlıklı yapılabilmesi
bakımından Birliğinize bağlı noterlerden, bağış ve yardımlarla ilgili olarak noterde yapılan işlemler
hakkında bilgi istenilmesinde yukarıda sözü edilen kanun hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kapsam T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih : 21.05.2001
Sayı : B.07.0.GEL.0.44/4428-123/27546
KONU : BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN KENDİ KAYITLARINI
KENDİLERİNİN TUTUP TUTAMAYACAĞI HK.
İÇEL VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü)
İLGİ : 24.04.2001 tarih ve DEF.0.33.11.GEL.0.33.11.GEL.2001/701-728/3041 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, iliniz ..... ilçesi ..... mah. de ikamet eden .....’a tayin edilen
08.04.2001 tarih ve ..... sayılı muktezanız incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına
gerek görülmüştür.
Bilindiği üzere; basit usulde vergilendirme konusunda açıklamaların yapıldığı 215 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliğinde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kayıtlarının, öncelikle mesleki
yönde bağlı olunan odalar bünyesinde kurulan bürolarda tutulacağı ancak, defterdarlık ve birliklerce
uygun görülen mükelleflerin kayıtlarını kendilerinin tutabileceği açıklanmıştır.
Konu hakkındaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla yayımlanan 21.12.1998 tarih 48833 sayılı
genel yazımızın 4 üncü bölümünde uygulamaya yeni geçilmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması
bakımından isteyen mükelleflerin kayıtlarını kendilerinin tutabileceği belirtilmiştir.
Buna göre; basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenlerden defterdarlık veya birliklerin
iznine gerek kalmadan kayıtlarını kendileri tutabilecekleri gibi, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış
meslek mensubuna da tutturabileceklerdir. Kayıtlarını kendileri tutan mükelleflerin
vergilendirmeyle ilgili ödevlerin tamamı da kendilerince yerine getirilecektir.
Bilgi edinilmesi, uygulamanın yukarıdaki açıklamalara göre yapılarak neticesinde adı geçene de
bilgi verilmesini rica ederim.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN İŞLETMELERDE VERGİLİ
BİRLEŞMELER
İsmail Hakkı GÜNEŞ
İstanbul Kültür Ünv.Öğretim Gör.
Ali Arslan Akbıyık
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
1.GİRİŞ
Dünyada yaşanan sosyal,ekonomik,politik ve teknolojik gelişmeler,işletmelerin bu gelişmeleri takip
etme zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.Bu zorunlulukla işletmeler,yoğunluğu az bir rekabet
ortamında bulunmak ,büyüme ve süreklilik sağlamak,ölçek ekonomilerden faydalanmak,finansman
kolaylığı sağlamak,vergi yasalarından faydalanmak,riskleri azaltmak, işletme başarısızlıklarından
kurtulmak,teknolojik gelişmelerden faydalanmak,sermaye piyasasında olumlu karşılanmak,iyi bir
yönetime sahip olmak,psikolojik rahatlık içinde olmak,değerli sinai haklara sahip olmak ve büyük
bir işletme yaratmak gibi şartlarda hayatlarını sürdürmek isterler.İşletmelerin hayatlarını bu
şartlarda sürdürebilmeleri için güçlü bir sermaye yapısına sahip olması gerekmektedir.Bu da
işletmelerin büyüme ihtiyacını ortaya çıkarmakta,işletmelerin birleşmelerini gündeme getirmektedir 1

İşletmelerde birleşme işlemleri analiz edildiğinde ,Birleşme işlemlerinin Türk Ticaret,Kurumlar
Vergisi,Katma Değer Vergisi,Sermaye piyasası,Rekabetin korunması Hakkındaki Kanunlar
uyarınca hareket edildiği görülmelidir.
Çalışmamızda; birleşme işlemlerini Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre ;Vergili birleşmeler
açısından inceleyeceğiz.
2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN VERGİLİ BİRLEŞMELER
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 36.maddesi hükmü uyarınca,bir veya birkaç kurumun
birleşmesi,birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar açısından tasfiye hükmünde sayılmış ve bu
işlemde tasfiye karının birleşme yerini alan “Birleşme karının” Vergiye tabii tutulması hükme
bağlanmıştır 2.
Dağıtılan şirketin aktif ve pasif değerleri,devralan kuruma devir tarihindeki bilançosunda kayıtlı
değerlerden eksik veya fazla değerler yansıtılır ise burada devir değil, “Birleşme hükümleri”
uygulanır. 3
Kurumlar vergisi kanununun 36.maddesinde bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla
birleşmesinin,birleşen kurum açısından tasfiye hükmünde olduğu belirtilmiştir.Birleşme halinde
birleşen kurumun varlıkları ve borçları birleşilen kuruma geçecektir. 4
K.V.K’nın 36.maddesinin son fıkrasına göre;K.V.K’nun 34 ve 35 maddeleri uyarınca tasfiye
halinde tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevlerin birleşme halinde birleşilen kuruma ait
olacağı hüküm altına alınmıştır.Buna göre söz konusu 34 ve 35. maddede açıklanan vergisel ödevler
ve sorumluluklar aynen birleşilen ve birleşme dönemi ile ilgili olarak geçerlidir.Birleşme
1

AKBIYIK,Ali Arslan ;”İşletmelerde Birleşme İşlemlerinin hukuki yönden İncelenmesi Ve Tekdüzen Hesap Planına
göre muhasebeleştirilmesi “ ,Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi İstanbul
1998,Sayfa:231

2

Maç ,Mehmet ;”Güncel Kurumlar Vergisi”,Denet yayınları,İstanbul 1995, Sayfa:36.4

3

ATAMAN,Ümit ;”Şirketler Muhasebesi “Türkmen kitabevi,2.baskı ,istanbul 1996 sayfa :307

4

ERDEM ,Hayrettin “Vergi kanunu yönünden Tasfiye ,Birleşme ve Devir “,Yaklaşım dergisi
sayı :53 yıl:5 sayfa :128

döneminden önceki dönemlere ait olarak sonradan ortaya çıkabilecek matrah farkları konusunda
birleşilen kurumun sorumlu tutulamayacağı ,bu dönemlere ait belge saklama ,bilgi verme ve
inceleme elemanlarına muhatap olma ve bir fark tespit edildiğinde gereğini yerine getirme ödevleri
konusunda ilgili dönemlerdeki kanuni temsilciler sorumludur 5
2.1. Birleşme Dönemi
Birleşme tasfiye dönemi yerine birleşme dönemi geçecektir.Ancak bunun tespit ve tayini
gerekmektedir.Tasfiyenin başlangıcı şirketin infisahının tescil tarihidir.Bitimi ise tasfiye sonunda
düzenlenen bilanço ve nihai hesabın ortaklar genel kurulunca tasdik tarihidir.Kurumların vergisel
açıdan tasfiyeye girişleri ,tasfiye süresince uygulanacak kuralları Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30.
(KVK Md.30) ve izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. 6
Birleşmede ise bir görüşe göre tasfiye dönemi gibi bir dönem yaşanmaz.Birleşme sözleşmesinin
ilgili şirketleri genel kurullarınca onayladığı tarihte birleşme gerçekleşir.Yani birleşme aynı tarihte
hem başlamış hem de sonuçlanmış olur.
Diğer bir görüşe göre şirketlerin birleşme kararlarının tescil edildiği tarih birleşmenin başlangıcı,
birleşilen şirketin sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinin tescil ve ilan edildiği tarih
birleşmenin sonu olarak kabul edilmektedir.İki tarih arasındaki dönem ise “Birleşme dönemi” olarak
kabul edilmektedir.Bu görüş ,tatbikat dikkate alındığında daha kabule şayan görülmektedir. 7

2.2 Birleşme Karı
Kurumlar vergisi kanununun 36. maddesinde ,birleşme karının tespitine ilişkin esaslara göre
hesaplanacağı belirtilmiştir.Tasfiye karı ,tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile ,tasfiye
dönemi başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır.Ancak ,tasfiye karı hesaplanırken tasfiye
döneminin başındaki ve sonundaki servet değerlerine bir takım eklemelerin yapılması ve bundan
sonra bulunacak rakamların kıyaslamaya esas alınması gerekir. 8
Yukarıda değindiğimiz üzere,birleşme döneminin özelliği gereğince ,birleşme karının ,birleşmede
esas alınan servet değeri ile birleşme öncesi servet değerinin kıyaslanması suretiyle bulunması
gerekir.
Birleşeme öncesi servet değeri,birleşme dolayısı ile infisah eden kurumun birleşmeden önceki mali
bilançosuna göre tespit edilen öz sermayedir.Bu bilançoda birleşilen kuruma intikal edecek varlıklar
vergi usul kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetlerin değerlenmesi ile ilgili hükümlerine göre
”İktisap bedeli “ile değerlenmiştir.Birleşme dolayısı ile,birleşen kuruma ait varlıklar,cari değerle
değerlenmeye tabii tutulacak, birleşilen kurumdan bu şekilde bulunan değer karşılığında pay
alınacaktır.Birleşme karının tespiti için,birleşme öncesi servet değeri ile kıyaslanacak olan bu
değerdir.Bu aynı zamanda, birleşilen kurumdan alınan pay senetlerinin değerine tekabül eder. 9
2.3 Birleşme Karının Beyanı Ve Ödenmesi
Birleşme karının ilişkin beyannamenin,birleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren
Maç,Mehmet ;”A.g.e “ S:36.4-36.5
GÜNEŞ,İsmail Hakkı; “Anonim Şirketlerde Tasfiye Ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması” Marmara Üniversitesi
Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi İstanbul 1998,Sayfa:16
7
KONOR,Vedat ;”Anonim Şirketlerde Birleşme Ve Devir “,mükellefin dergisi, Sayı:54,
Haziran 1997 Sayfa:51
8
GÜNEŞ,İsmail Hakkı; agt
9
AKBIYIK,Ali Arslan ;agt
5
6

(birleşmenin gerçekleştiği tarih,devralma suretiyle gerçekleştirilen birleşmelerde sermaye artışının
ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir.Yeni kuruluş suretiyle gerçekleştirilen birleşmelerde ise
yeni kuruluşun ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir.)15 gün içerisinde birleşilen kurum
tarafından ,münfesih kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve bu kara ilişkin vergi stopaj ve
fonlar aynı süre içinde ödenir. 10
3.Birleşme Beyannamesinin Verilmesine İlişkin Sorumluluk
K.V.K’nun 36.madde son fıkrası hükmü uyarınca birleşme nedeniyle sorumluluk birleşen kuruma
yüklenilmiştir.Anılan maddeye göre ,birleşilen kurum tasfiye memurları gibi
Sorumlu tutulmuştur.Bu sorumlulukları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 11
3.1.Birleşme Beyannamesinin Verilmesine İlişkin Sorumluluk
Birleşmeden doğan kar,birleşmenin gerçekleşmesinden itibaren 15 gün içinde birleşilen kurumca
verilecek beyanname ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.Beyannamenin zamanında
verilmemesi halinde uygulanacak ceza birleşen kurumun varlığından ödenir.
3.2.Birleşme Öncesi Dönemlerle İlgili Beyannamelerinin verilmesi bakımından sorumluluk
Birleşen kurum’un ,birleşmenin gerçekleşmesi öncesine ilişkin dönem beyannamelerinin de
birleşilen kurum tarafından verilmesi gerekmektedir.
3.3.Tahakkuk etmiş vergilerin ödenmesi yönünden sorumluk
Birleşen kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile birleşme beyannamesine göre hesaplanan vergilerini
birleşilen kurum ödemek zorundadır.Bu ödemeler yapılmadan birleşen kurum ortaklarına hisse
senedi verilemeyecek ve bir paylaştırmada yapılmayacaktır.Bu yapılmazsa vergi asıl ve zamları ile
vergi cezalarından birleşilen kurum sorumlu olacaktır.
3.4.İtirazlı Tarhiyatlar için Karşılık ayrılması Yönünden Sorumluluk
İtirazlı Tarhiyat varsa bunlar için birleşilen kurumca karşılık alınır.Bu karşılık ayrılmadan birleşen
kurum ortaklarına hisse senedi verilemez ve başka herhangi bir paylaştırma yapılamaz.
3.5.Birleşme İşlemlerinin İncelenmesini istemeye ilişkin sorumluluk
Birleşilen kurum vergi dairesine başvurarak birleşme işlemlerinin incelenmesini istemek
zorundadır.Birleşilen kurum birleşme beyannamesinin incelenmesine ilişkin sonuçlardan
sorumludur.
4.SONUÇ
Vergili birleşmeler de ,Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birleşme işlemleri yönünden yukarıda
bahsedildiği gibi bir takım yükümlülükleri gündeme getirmektedir.Bu yükümlülükler yerine
getirilmediği takdirde;birleşmeye muhatap kurumlar,vergisel yönden cezalı işlemlerle karşı karşıya
kalabilirler.
Bu durum işletmelerde birleşme işlemlerinin çok teknik bir konu olduğunu belirtmekte ,birleşme
konusunu gündemlerine getirecek şirketlerin Türk Ticaret ,Vergi,sermaye Piyasası,Rekabetli
korunması hakkındaki kanunları ve Muhasebe kayıtları açısından Tekdüzen Hesap Planını çok iyi
etüd etmeleri,bu işlemleri yerine getirirken kesinlikle işletme birleşmeleri konusunda uzmanlığa
sahip meslek mensuplarıyla birlikte hareket etmeleri gerçeği ortaya çıkmaktadır .
10
11
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TÜRKİYE’NİN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞİ
İlhan GÜVEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Türkiye’deki Bilgi ve Dijital Teknolojik Gelişme
Dünya yeni bir çağa girmiştir. Bu çağ bilgi ve dijital teknoloji ağırlıklıdır. Bu bilgi çağında kendi
bilim ve teknolojisini üretmeyen ülkelerin bağımsızlıklarını koruyup kollamaları da mümkün
olmayacaktır. Bağımsız bir ülke olma çabaları ve söylemleri ileri sürülen bir ideolojiden bir
iddiadan öteye geçemeyecektir. Bilim ve teknolojiyi tekeline almış ülkeler bilim ve dijital
teknolojisini üretemeyen, geri kalmış ülkeleri her zaman kontrol edip, yönlendireceklerdir.
Türkiye önümüzdeki 20 yılda bilim ve dijital teknoloji gücünü, çağın gelişim hızına ayak
uyduramadığı takdirde, gelişmiş ülkelerle yarışmak bir yana, onların bugün bulunduğu düzeye
gelme olanağını bile kaçırmış olacaktır.
Dünyanın geleceğinin oluşmasında ki temel unsurların bilim ve dijital teknoloji olacağı bir
gerçektir. Bunu elde etmek için, bilgi ve beceri açısından yeterli sayıda ve düzeyde gençlerin
yetiştirilmesi ve yeterli kaynağın yaratılması gereklidir.
Türkiye’nin Cumhuriyetten bu yana sanayileşmesine bakıldığında, yarı sanayileşmiş bir ülke
olduğu görülür. Türkiye sanayisi gelişmiş ülkelerden eski teknolojileri ithal ederek bugüne
ulaşmıştır. Bilişim teknolojisini de ithal teknoloji olarak kullanmaktadır. Bugüne bakıldığında;
sanayileşmiş toplumlardan bilgi toplumuna geçmiş ülkeler ile geçmek üzere olan ülkeler
izlendiğinde, bu ülkelerin hemen hepsinin bilgi ve dijital teknoloji üretebilir durumda oldukları
görülür.
Bilgi ve dijital teknoloji üretmek demek yenilik demektir. Oysaki Türk toplumuna bakıldığında
yenilik peşinde, yaratıcılık peşinde koşan olmadığı görülecektir. Bunun nedeni de, bilgi ve dijital
teknoloji üretmenin ön koşullarının hazırlanmamış olmasındandır. “Teknolojik değişim için
düşünce kalıpları ve dünya görüşünün değişimi yeterlidir. Bu özellik ayrıca stratejik öneme
de sahiptir.” Türkiye’nin teknolojik bakımdan geri kalmasının temel nedeni taklitçilik üzerine
kurulan “kültürel gelişmede” yatmaktadır.
Türkiye’deki Kültürel Gelişme
İnsanlığın varoluşundan bu yana kültürel değerler; geçmiş kuşaklardan miras kalan değerler,
düşünce biçimleri, dünya görüşleri ve sosyal davranış kalıplarıdır. Doğaldır ki insanlar sahip
oldukları kültürel değerlerinden kolay kolay vazgeçmezler. Toplumsal gelişme içinde ki insanlar
tüm bu kültür değerlerini değiştirmek veya vazgeçmek zorunda değildirler.
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Batı toplumu rönesansdan sonra her şeyi akıl süzgecinden geçirmiştir. Rönesans ile gerçek bilimsel
düşünceyi keşfetmiştir. Bilim; olmuş bir olayın nedenlerinin açıklanmasında, olayın oluşumundaki
“neden-sonuç” ilişkisini analiz eder. Tutarlı ve mantıksal açıklamasını yapar. Batı toplumu ve
sanayi toplumunun temelinde yatan özellik işte budur.
Türk toplumunda ise; dünya görüşü, olayların açıklanmasında bilimsel verilere dayalı değil,
olayların “yorumlanmasına” dayalı bir düşünce kalıbına oturmaktadır. Türk insanı oluşmuş olan
olayı kendi iç dünyasında hissederek, kendi düşünce ve değer yargılarının da bir parçası yaparak,
onu duygularına dayandırarak bir yorum getirir. Bu şekilde bir değerlendirme objektif olmanın
aksine, değerlendiren kişilerin değer yargılarına dayalı sübjektif bir yaklaşımla karşımıza çıkar.
Türk toplumu hala ataerkil yapısını terk etmemiştir. Türk insanının eğitimi aileden başlayarak
üniversite eğitimini tamamlayana kadar “duygu ve düşünceler” empoze edici tarzdadır. Aile içinde
ana ve baba, nedenini açıklamadan iyiyi veya kötüyü çocuklarına öğretir. Orta öğretimde de
öğretmen dersleri ezberletir. Üniversitede eğitim ise tek kitap tek düzeyi empoze eden bir sistem ile
tamamlanır. Bunun doğal sonucunda olaylara kendi inanç ve değer yargıları ile bakan,
mutlaklaştırılmış bir insan ortaya çıkar. Mutlaklaştırılmış insansa daima üst otoritelerinin emirlerine
bağlı kalır. Kendi değer ve inanç kalıpları içinde, aklını kullanarak bağımsız karar veremez. Bu
insanlar insiyatif kullanma yeteneğine sahip olmadıkları gibi, yeniliğe ve yaratıcılığa yatkın
değildirler. Geleneksel düşünce kalıpları içinde kalmayı tercih ederler.
Genelliklede Türk insanının bu düşünce kalıbı içinde kalması istenir. Toplumumuzda da genellikle
aydın denilen insanlarda, sadece kendi inanç ve ideolojilerine taraftar kazanma çabası içindedirler.
Çünkü; amaç insanlara bilgi veya bilimi öğretmek değil, kendi değerlerini satmaktır. Türk
toplumunun zamanı üst otoriteler ile mutlaklaştırılmış insanların duygusal ve yüzeysel kavgalarıyla
bilgi ve bilim üretmeden harcanmıştır.
Toplumumuzda batılılaşma politikası hep yanlış izlenmiş, bilimsel düşüncelerin yerleşmesi yerine
taklitçilik yapılmıştır. Bir taraftan da yabancılaşmaya yönelinmesiyle, batı ve yerli kültürümüz
çatışmaya başlamıştır. Toplumsal enerjimiz bu çatışmalarla boşa harcanmıştır. Üst otoriteler
olaylara tepkisel, duygusal ve yorumcu yaklaşımdan kendilerini kurtaramamışlardır. Dinamik bir
gelişim için bunu değiştirmek yeterlidir. Dinamik bir gelişimde ancak; insana “bilim ve bilimsel
düşünmeyi” vermekle olabilir.
Batı toplumu dijital teknoloji ile doğaya hakim olma çabası içindedir. Bu çaba ile de yeni
teknolojiler üretmektedir. Yeni teknolojilerle de daha fazla üretmektedir. Türk toplumu ise üretime
değil doğanın sunduğundan yararlanma çabasındadır. Türk toplumu doğanın verdiği nimetlerle
yetinmiş, gereksinimini karşılayamaz durumlarda ise başka yerlere göç etmiştir. Bu nedenle Türk
insanı var olanla yetinmiştir. Gördüğünü hisseden, görmediğini düşünemeyen, Türk insanı yaratıcı
değildir. Pratik zekası, yenilik ve yaratıcılığı kültürel yozlaşmasıyla sınırlıdır. Türk insanının
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üretimden çok ticarete yönelmesinin de nedeni budur. Bu durumda uzun dönemli planlı çalışma
yerine kısa dönemli olanakları değerlendirme şeklindeki davranışları ön plana çıkmaktadır.
Bilgi ve bilime dayalı olmayan “neden-sonuç” ilişkisiyle “sistem” kurulamaz. Sistemin olmadığı
yerde de “kurumsallaşma” olmaz. Bu sonuç kişilerin keyfi egemenliğini geçerli kılar. Geçmişten
buyana Türk toplumundaki başarının motivasyonu, üretime dayalı olma yerine, fırsatçılığa dayalı
olma şeklinde hala geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenledir ki ilişki toplumu olma özelliği devam
etmekte ve kişi egemenliği üst otorite olup, her alana yayılmasına sebep olmuştur.
Bilgi ve bilime dayalı toplum olabilmek için insanların yaratıcılığının ön plana çıkarılması
gereklidir. Türk toplumunun yapısı bilgi toplumu olmaktan uzak değildir. “Kültürel ve sosyal
durgunluk” düşüncelerin yenilenmesiyle açılabilir. Toplumumuzda bilimsel düşünce üretme,
çalışma, başarı motivasyonları ile dijital teknoloji üretim yolları aşılabilir.
Toplumumuz artık bilgisayar okur-yazar olan bir toplum olmalıdır. Toplumun kültür anlayışı da bu
olmalıdır. Toplumun tüm eğitim seviyelerinde ve üst otoritelerinde bu anlayış hakim kılınmalıdır.
Hizmet içi eğitimlerle, kitle iletişim araçları ile toplumun her kesimi, bilgisayar kültürü hakkında
bilgilendirilmelidir.
Unutulmamalıdır ki, gelecekte;
. Bilgi Toplumunu bilgisayar ve dijital teknoloji temsil edecektir.
. Sanayi toplumunda, üretim içinde “fiziksel emek” yoğunluğu söz konusu iken, bilgi
toplumunda üretim içinde “zihinsel emek” yoğunluğu söz konusu olacaktır.
. Bilgi Toplumunda herkesin bilgi üretimine katkısı olacaktır.
. Bilgi Toplumunda fiziksel değerler tatmin aracı olmaktan çıkarak, başarı ile tatmin
sağlanacaktır.
. Sosyal değişiklikler karşısında çaresiz kalan insanların gelecek kaygısı temel sosyal
sorun olacaktır.
Bilgi toplumu yeni çevre inşa edecektir. Bilginin üretilmesi, saklanması, depolanması, işlenmesi,
dağıtımını, tüketimini sağlayan bilgisayarlar “bilgi devrimi”ne yol açmıştır.
Bu nedenledir ki toplumsal enerji boşa harcanmamalıdır. Artık aydınlar, toplumu aydınlatmalı, bilgi
devrimini anlatmalıdırlar.
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BALANCE SHEET FOOTNOTES
1. For partnerships which accepted authorized capital system, authorised capital ceiling is . . . . . . . . TL . . . . . . . . . . . .
2. a) Total amount of any kind of advances and debts given, in the current period, to senior managers such as Chairman of the Board and
secretary general : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Balance of the advance or debt as of the end of the current period : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Total Insurance amount of the active assets : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Total amount of mortgage and other securities received for receivables : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Total amount of mortgages and other guarantees given for foreign liabilities : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Total amount of commitments not covered in the liabilities : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Foreign exchange available in cash and banks : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foreign Currency

Amount

TL rate

Total Amount

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

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

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

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

TL rate

Total Amount

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

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

8. Receivables from abroad (including advances)
Foreign Currency
Amount
........
........
........

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

9. Liabilities to abroad (including advances)
Foreign Currency
Amount

TL rate

Total Amount

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

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

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

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

10. Amount of secured bonds other than the financing bonds in circulation : TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Total amount of investment allowance to be made use of in the current and forthcoming periods : TL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Total amount of those bonds in circulation which are convertible into share certificate : TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Breakdown of the share certificates representing the capital :
Type
........
........
........

Class
........
........
........

Quantity
........
........
........

Exponents
........
........
........

Total Amount
........
........
........

14. Sum of the share certificates issued in the current period: TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Of the owner of the Enterprise or of those shareholders having more than 10 % of the Company capital:
Name

Share Proportion

Share Amount

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

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

TL . . . . . . . . .
TL . . . . . . . . .
TL . . . . . . . . .
TL . . . . . . . . .

16. Of the subsidiaries and affiliates having more than 10 % of the capital
Name
Share Proportion
Share Amount
..............
.........
TL . . . . . . . . .
.............
.........
TL . . . . . . . . .
.............
.........
TL . . . . . . . . .
..............
.........
TL . . . . . . . . .
.............
.........
TL . . . . . . . . .
17. Inventory Valuation Method
a) Method applied in the current period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Method applied in the prior period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….
c) Amount of increase (+) or decrease (-) caused by the change, if any, in the method applied during current period : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Tangible fixed assets’ movement in current period :
a) Cost of the tangible fixed assets purchased, manufactured or built : TL . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Cost of the tangible fixed assets disposed of or reserved as scrap : TL . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Revaluation increments that occurred in the current period : TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- in the cost of assets : (+) TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- in accumulated depreciations (-) TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Principal company’s, subsidiaries’ and affiliates’ shares in trade receivables and payables :
Trade Receivable
Trade Payable
1) Principal Establishment
..........
...........
2) Subsidiaries
..........
...........
3) Affiliates
..........
...........
20. Average total number of staff in the current period

:..........
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21. Information on the issues that occurred after the date of balance sheet, which require clarification:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ……………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Information on contingent losses which have specific importance but amount of which can not be estimated, and on any kind of contingent
earnings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Information on the modifications in accounting estimates which have considerable influence on the gross profit ratios of the enterprise, and
pecuniary effects thereof. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Amount of the deposit in banks that is blocked : ……………………………………………………………………………………………………TL
25. Amount of the securities which are issued by partners, subsidiaries and affiliates of the enterprise and which are included in the group of
securities group, and partnerships which issued such securities : ………………………………………………………………………... . ……… ..TL
26. Amount of capitalization issues obtained from capital increment effected in subsidiaries and affiliates by internal resources : . .. . . . . . .TL
27. Amount of unaccrued interest debts for the forthcoming period, of the loans received and securities issued (including participation dividend
certificate) : TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Amount of such obligations as guarantee, commitment, surety, endorsement, bill of guarantee given in favour of partners, affiliates and
subsidiaries : TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Other issues that are influential on the financial statements, or other matters which require to be clarified for the financial tables to be explicit
and understandable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Date on which the balance sheet was approved and finalized : 31 / 01 / 2001
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INCOME TABLE FOOTNOTES
1. All depreciation expenses and redemption & depletion portion of the period: TL........................
a) Depreciation expenses: TL...................... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
. aa) Ordinary depreciation expenses: TL.................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...
bb) Depreciation expenses caused by revaluation: TL..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
b) Redemption and depletion portions :TL................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...
2. Provision Expenses of the Period: TL................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ......
3. All financing expenses of the Period: TL............. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......
a) Those furnished to manufacture cost: TL ............. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....
b) Those reserved to cost of fixed assets: TL........... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ......
c) Those directly shown as expense: TL .................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ......
4. Out of the financing expenses of the period, the amount of the portion regarding the principal enterprise, principal partnership, establishment,
subsidiary and affiliates (Those which have a share more than 20 % shall be separately shown)
TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Sales effected with the principal enterprise, principal partnership, establishment, subsidiary and affiliates (Those which have a share more
than 20 % shall be separately shown)
TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Interest, rent and etc. received from and paid to the principal enterprise, principal partnership, establishment, subsidiary and affiliates (Those
which have a share more than 20 % shall be separately shown)
TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Total amount of remuneration and similar benefits provided to senior managers such as chairman and members of the Board, General
Manager, General Coordinator, deputy general managers.
TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Increase (+) or decrease (-) in depreciation expenses of the period caused by the methods and changes made in methods used for calculation
of depreciation.
TL Normal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Cost calculation systems (stage or order) and inventory valuation methods (weighted average cost, first – in – first – out method, moving
average method etc) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Reasons, if any, for failure in fulfilment of actual inventory counting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Where the sum of the sales for by – products, scraps, salvage and the sales for services (separate sums) exceed 20 % of the gross sales,
the amounts for these materials and services TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Explanatory note including the amounts and resources of the income and expenses for the prior periods as well as expense and losses for
the prior period :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Profit and dividend share proportions per stock, provided the same is separately shown for common and privileged share certificates. . . . . . .
...................................................................................................................
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BİLANÇO DİP NOTLARI
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:..........-TL............................…….......
2. Yönetim kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı
: ......................................................................………………........TL
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
: ...................................................................………………...........TL
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
: .....................................................................……………….........TL
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
: ...................................................................................…………...TL
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : ...........................................................................……….……TL
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
: .................................................................................………….....TL
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :
Döviz Cinsi
Miktarı
TL. Kuru
Toplam Tutar TL
........................................
................................
........................... ..................................
........................................
................................
........................... ..................................
........................................
................................
........................... ..................................
8.Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi
Miktarı
.........................................
.................................
.........................................
.................................
.........................................
.................................

TL. Kuru
...........................
...........................
...........................

Toplam Tutar TL
................................
..................................
..................................

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi
Miktarı
.........................................
.................................
.........................................
.................................
.........................................
.................................

TL. Kuru
...........................
...........................
...........................

Toplam Tutar TL.
....................................
....................................
....................................

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
:................................... TL
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
: .................................. TL
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
: .................................. TL
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :
Türü
Tertibi
Adedi
Küpürleri
Toplam Tutarı TL.
................................
..............
.......................
.............................
....................................
................................
..............
.......................
.............................
....................................
................................
...............
.......................
.............................
....................................
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı .........................................

: ................................. TL.

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :
Adı
Pay Oranı
.............…......................................................
.... % .........
.................................................................................
.... % .........

Pay Tutarı TL.
...............................-TL.......
...............................-TL.......

16.Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :
Adı
Pay Oranı
Top.
Sermayesi TL.
Son Dönem Karı TL.
................................................
...................
.................................
......................................
................................................
...................
.................................
......................................
.................................................
...................
.................................
......................................
17. Stok değerleme yöntemi
a) Cari dönemde uygulanan yöntem :................................................………………………...........................................................ortalama
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem :..........................................................................………………………...........................................
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya
azalış (-) tutarı ....................................................................................................................................………………………....................
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri (000)
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti .......................................…………………….............................TL.
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti .................................................……………………............... TL.
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları ...................................................................................……………............ TL.
- Varlık maliyetlerinde (+) ......................................………………………………………………………………….................................... TL.
- Birikmiş amortismanlarda (-) .....................................................………………………………………………………………….............. TL.
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları
Ticari Alacak
Ticari Borç
1- Ana Kuruluş ............................................. .................................................
2- Bağlı Ortaklık ............................................. .................................................
3- İştirakler
............................................. .................................................
20. Cari Dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :..................................................................................…………………............. Kişi
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : ....................................................……………...
................................................................................................................................................................................................…….……….

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,
(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
………..................................................................................................................................................................................................
...........…………....................................................................................................................................................................................
23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve
bunların parasal etkileri …………………..............................................................................................................................................
.................................................…………..............................................................................................................................................
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ........…………........................................................................................ TL.
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından
çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar. .......……………………........................................................
....................................................................................................................................…………...........................................................
..................................................................................................................…...........................………........................................... TL.
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan artırım nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
.............................................................................................................................................................…………..................................
...................................................................................................................................................................………...............................
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma, intifa senedi dahil) kredi ve
menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları:.................................................
.............................................................................................................................................................................…………..................
..........................................................................................................................................................................................………….....
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : ………….
………..................................................................................................................….............................................................................
..........………….....................................................................................................................................................................................
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması
gerekli olan diğer hususlar, ..........................................................................................................................................……………….
..............................................................................................................................................................................................…………
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih :

GELİR TABLOSU DİP NOTLARI
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
:.........................………………………………...…………………..-TL.
a) Amortisman giderleri .........................................................................................................………….....…………………………… .-TL.
aa) Normal amortisman giderleri............................................................................................………….………………………..…….TL.
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri ....................................................................………………………………..TL.
b) İtfa ve tükenme payları ...................................................................................................................……..……………….................TL.
2. Dönemin karşılık giderleri ........................................................................................................................………………………….......TL.
3. Dönemin tüm finansman giderleri ..................................................................................................………………………………...........TL.
a) Üretim maliyetine verilenler ...................................................................................................................……………………………..TL.
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ...........................................................................................……………………………….........TL.
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar
içindeki payları % 20‘yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)TL....................................................................................……………………………..
.........................................................................................................................................................................................................………
.........................................................................................................................................................................................................………
5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese , bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar, (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca
gösterilecektir.) TL......................................................................................................................................................………………………
.........................................................................................................................................................................................................………
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri,(Toplam tutar
içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) TL.......................................................................................................………………..
...............................................................................................................................................................................................……………...
7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde
sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL:..................................................................................................……………………
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış
(+) veya azalış (-) TL.Normal.......................................................................................................................................……………………
9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli
ortalama maliyet v.s. gibi.)...................................................................................................................................................…………………
10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri.............................................................................…………
...................................................................................................................................................................................................……….......
11. Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı
ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları TL
…………………………………………..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................………
12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderleri ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı
not.....................................................................................................................................................................................................……….......
..................................................................................................................................................................................................…………
13.
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları.....................................……...
.........................................................................................................................................................................................................………........
.................................................................................................................................................................................................………....

SUNUŞ
Değerli Üyemiz,
Sizlere, büyük ilgi ve beğeniyle okuduğunuz Mali Çözüm dergisinin 56. sayısını
daha içerikli güncel makaleler ve geniş kapsamlı pratik bilgilerle donanımlı
olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
21. yüzyılın elektronik bilgi çağı olmasından dolayı Odamızın Web. Sayfası her
geçen gün revize edilerek geniş bilgiyle donatılmıştır. Web sayfamızın
izlenmesi, bilgi paylaşımını sağlayacak , meslektaşlarımızın mesleki
çalışmalarında bilgilenmelerine yardımcı olacaktır.
57. Mali Çözüm sayımızda buluşmak üzere sağlık, mutluluk ve başarılar
diliyoruz.
YÖNETİM KURULU

“Bilinçsizce kullanımdan, aşırı zorlamadan,
sürekli aşınmadan yorgun düşmüş topraklar üzerinde yaşıyoruz.
Gidecek, göçecek ya da fethedecek bakir topraklar kalmadı;
önümüzde arkamızda ya da çevremizde. Var olanla yetinmek,
tüketmeden üretmek, var olanı korumak,
gelecek kuşaklara yaşanabilir, aldığı borçları ödeyebilir
bir ülke bırakmak zorundayız.
Hep yinelendiği gibi, kültürel varlığımızı
yalnız atalarımızdan yadiğar bulmadığımızı,
gelecek kuşaklardan da ödünç aldığımızı söyleyip duruyoruz ya
artık bunun gereğini yapmak, geleceğe yönelmek zorundayız.”
Bozkurt Güvenç

AKTİF (VARLIKLAR)

ASSETS

DÖNEN VARLIKLAR

CURRENT ASSETS

Hazır Değerler

Liquid Assets

0

100
101
102
103
108

CASH AND CASH EQUIVALENTS
CHEQUES RECEIVED
CASH IN BANKS
CHEQUES ISSUED AND PAYMENT ORDERS (-)
OTHER LIQUID ASSETS

0
0
0
0
0

Menkul Kıymetler

Securities

0

110

Hisse senetleri

STOCKS

0

111

Özel Kesim Tahvil .Senet ve Bonoları

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PRİVATE SECTOR

0

112
118
119

Kamu Kesimi Tahvil. Senet ve Bonoları
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PUBLIC SECTOR
OTHER SECURITIES
SPECIAL ALLOWANCE FOR LOSS IN THE VALUE OF SECRITIES (-)

0
0
0

Kasa
Alınan çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Hazır Değerler

Ticari Alacaklar

31.Ara.00

TRADE RECEIVABLE

0

120

Alıcılar

BUYERS

0

121

Alacak Senetleri

NOTES RECEIVABLE

0

122
126
127
128
129

Alacak Senetleri Reeskontu(-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

DISCOUNTS OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES
DOUBTFUL COMMERCIAL RECEIVABLE
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBFUL DEBTS (-)

0
0
0
0
0

Diğer Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0

131

Ortaklardan Alacaklar

DUE FROM SHAREHOLDERS

0

132
133

İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARIES

0
0

135

Personelden Alacaklar

DUE FROM STAFF

0

136

Diğer Çeşitli Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0

137

Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

REDISC./OTHER NOTES RECEIVAB

0

138
139

Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

OTHER DOUBTFUL RECEIVABLES
PROV./OTHER DOUBTFUL RECEIVAB.

0
0

Stoklar

INVENTORIES

0

150
151

İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller-Üretim

RAW MATERIALS AND SUPPLIES
WORK IN PROCESS

0
0

152

Mamüller

FINISHED GOODS

0

153
157
158
159

Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları

COMMERCIAL GOODS
OTHER INVENTORIES
PROV.FOR DECREASE VALUE OF IN
ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES

0
0
0
0

Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
170
179

0

Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
Taşeronlara Verilen Avanslar

0
0

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuku

EXPENSES AND REALIZED INCOME OF COMING MONTHS

0

180

Gelecek Aylara Ait Giderler

EXPENSES OF COMING MONTHS

0

181

Gelir Tahakkukları

ACCRUED INCOME

0

Diğer Dönen Varlıklar

OTHER CURRENT ASSETS

0

190
191
192

Devreden KDV.
İndirilecek KDV
Diğer KDV

DEFERRED V.A.T.
V.A.T. TO BE REDUCED
OTHER V.A.T.

0
0
0

193

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

TAXES AND FUND LEVIES PAID IN ADVANCE

0

195

İş Avansları

JOB ADVANCES

0

196

Personel Avansları

PERSONNEL ADVANCES

0

197
198
199

Sayım Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

DEFICIENT IN COUNTING AND DELIVERY
OTHER VARIOUS CURRENT ASSETS
ALLOWANCE FOR OTHER VARIOUS ASSETS (-)

0
0
0

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

TOTAL OF CURRENT ASSETS

0

DURAN VARLIKLAR

FIXED ASSETS

Ticari Alacaklar

COMMERCIAL RECEIVABLES

0

BUYERS
NOTES RECEIVABLE
REDISCOUNT OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBTFUL DEBTS (-)

0
0
0
0
0

Diğer Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0

231
232
233
235

DUE FROM SHAREHOLDERS
DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARES
DUE FROM STAFF

0
0
0
0

220
221
222
226
229

Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar

236
237
239

Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

Mali Duran Varlıklar

OTHER MISC.RECEIVABLES
REDISCOUNTS OTHER / PROMISSORY
PROV./ OTHER DOUBTFUL RECEIVA

0
0
0

FINANCIAL FIXED ASSETS

0

240
241

Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Krş.(-)

LONG TERM SECURITIES
PROV./ DECREASE IN VALUE OF S

0
0

242

İştirakler

AFFILIATES

0

243
244

İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Krş.(-)

SHARE CAPITAL COMMITMENTS TO A.
DECR.IN VALUE OF AFF. SHARES

0
0

245

Bağlı Ortaklıklar

SUBSIDIARIES

0

246
247

Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahh. (-)
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş.Karş.(-)

COMMITMENTS TO SUBSIDIARIES
PROV./ DECR.IN VALUE OF AFF.

0
0

248

Diğer Mali Duran Varlıklar

OTHER FINANCIAL FIXED ASSETS

0

249

Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

PROV./OTHER FINANCIAL FIXED

0

Maddi Duran Varlıklar

TANGIBLE FIXED ASSETS

0

250
251

Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

TANGIBLE FIXED ASSETS
LAND IMPROVEMENTS

0
0

252

Binalar

BUILDINGS

0

253

Tesis. Makina ve Cihazlar

MACHINERY INSTALLATIONS AND EQ

0

254

Taşıtlar

TRANSPORTATION VEHICLES

0

255
256

Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar

FURNITURE / FIXTURES AND FITTI
OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS

0

257

Birikmiş Amortismanlar (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0

258
259

Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar

CONSTRUCTION IN PROGRESS
ADVANCES GIVEN

0
0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

INTANGIBLE FIXED ASSETS

0

260
261

Haklar
Şerefiye

RIGHTS
GOODWILL

0
0

262

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

PRE-OPERATING EXPENSES

0

263
264
267
268
269

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar

RESEARCH / DEVELOPMENT EXPEN
SPECIAL COSTS
OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS
ACCUMULATED DEPRECIATIONS
ADVANCES GIVEN

0
0
0
0
0

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0

271

Arama Giderleri

EXPLORATION EXPENSES

0

272

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

PREP.AND DEV.EXPENSES

0

277

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

OTHER SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0

278

Birikmiş Tükenme Payları (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0

279

Verilen Avanslar

ADVANCES GIVEN

0

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

0

Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakukları
280

Gelecek Yıllara Ait Giderler

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

281

Gelir Tahhakkukları

ACCRUED INCOME

0

FIXED ASSETS

0

DEDUCTABLE V.A.T. FUTURE YEARS
OTHER V.A.T.
INVENTORIES FOR FUTURE NEEDS
INVENTORIES HELD FOR SALE
PREPAID TAXES AND FUNDS
OTHER FIXED ASSETS
PROVISIONS FOR STOCK LOSSES
ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0
0
0
0
0
0
0
0

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

TOTAL OF FIXED ASSETS

0

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR

TOTAL OF ASSETS

0
0

Diğer Duran Varlıklar
291
292
293
294
295
297
298
299

Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)

AKTİF (VARLIKLAR) Milyon TL.

ASSETS

31.Ara.97

1 DÖNEN VARLIKLAR

CURRENT ASSETS

10 Hazır Değerler

Liquid Assets

0

CASH AND CASH EQUIVALENTS
CHEQUES RECEIVED
CASH IN BANKS
CHEQUES ISSUED AND PAYMENT ORDERS (
OTHER LIQUID ASSETS

0
0
0
0
0

100
101
102
103
108

Kasa
Alınan çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Hazır Değerler

11 Menkul Kıymetler

Securities

3

0

110

Hisse senetleri

STOCKS

0

111

Özel Kesim Tahvil .Senet ve Bonoları

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PRİVATE

0

112
118
119

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PUBLIC
Kamu Kesimi Tahvil. Senet ve Bonoları
Diğer Menkul Kıymetler
OTHER SECURITIES
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılı SPECIAL ALLOWANCE FOR LOSS IN THE VAL

12 Ticari Alacaklar

TRADE RECEIVABLE

0

Alıcılar

BUYERS

0

121

Alacak Senetleri

NOTES RECEIVABLE

0

122
126
127
128
129

Alacak Senetleri Reeskontu(-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

DISCOUNTS OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES
DOUBTFUL COMMERCIAL RECEIVABLE
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBFUL DEBT

0
0
0
0
0

13 Diğer Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

Ortaklardan Alacaklar

DUE FROM SHAREHOLDERS

0

İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARIES

0
0

300
303
304
305
306

Banka Kredileri
BANK LOANS
K.V Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizle CURRENT PORTION OF LONG TERM L
Tahvil. Anapara. Borç. Taksit ve Faizleri SECURITY PRINCIPLE / INTEREST
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
BONDS / NOTES ISSUED
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
OTHER SECURITIES ISSUED

308

Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

309

Diğer Mali Borçlar

VALUE DEFERENCE ON SEC. ISSUE

0
0

0
0
0

0
0
0

DEPOSITS AND GUARANTEES RECEIV

Dıger Tıc.Cekler (Verılen Cekler)

OTHER TRADE PAYABLES

0

0

OTHER PAYABLES

0

0

Ortaklara Borçlar
İstiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar

DUE FROM SHAREHOLDERS
DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARIES
DUE FROM STAFF
OTHER MISC. PAYABLES

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

REDISCOUNTS OF OTHER NOTES

331
332
333
335
336
337

34 Alınan Avanslar
340
349

Alınan Sipariş Avansları
Alınan Diğer Avanslar

35 Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri

DUE FROM STAFF

0

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0

REDISC./OTHER NOTES RECEIVAB

0

138
139

Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

OTHER DOUBTFUL RECEIVABLES
PROV./OTHER DOUBTFUL RECEIVAB.

0
0

360
361

350

Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

0

0
0

0
0

368

Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş veya TaksitlendOTHER DUTIES PAYABLE

369

Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Yükümlülükler

152

Mamüller

FINISHED GOODS

0

153
157
158
159

Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları

COMMERCIAL GOODS
OTHER INVENTORIES
PROV.FOR DECREASE VALUE OF IN
ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES

0
0
0
0

370

0

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı

0
0

373
379

Maliyet Giderleri Karşılığı
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

EXPENSES AND REALIZED INCOME OF COM

0

EXPENSES OF COMING MONTHS

0

ACCRUED INCOME

0

19 Diğer Dönen Varlıklar

0

TAXES AND FUNDS PAYABLE
SOCIAL SECURITY DEDUCT. PAYABL.

0
0

Gelir Tahakkukları

0
0

0

0

Gelecek Aylara Ait Giderler

0
0

0
0
0

RAW MATERIALS AND SUPPLIES
WORK IN PROCESS

OTHER LIABILITIES

0
0

0
0

RESERVES FOR DEBTS AND EXPENSES

0

0

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
PROV. TAX AND OTHER DUTIES ON
Yükümlülükler Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Di PREPAID INCOME TAX / DUTIES
Yükümlülükleri (-)

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk

0
0

0

INVENTORIES

371

0

TAXES AND OTHER LIABILITIES

İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller-Üretim

37 Borç ve Gider Karşılıkları

0

0

35.Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri

36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

150
151

181

0

0
0

Alınan Depozito ve Teminatlar

Personelden Alacaklar

180

0

OTHER FINANCIAL LIABILITIES
TRADE PAYABLES

329

Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

18 Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah.

0
0
0
0
0

326

Diğer Çeşitli Alacaklar

Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
Taşeronlara Verilen Avanslar

0

0
0
0
0
0

ACCOUNTS PAYABLE
NOTES PAYABLE
REDISCOUNTS OF NOTES PAYABLE

135

170
179

31.12.1999
0

Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)

137

17 Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri

31.12.1999

320
321
322

136

15 Stoklar

2

FINANCIAL LIABILITIES

33 Diğer Borçlar

0

131
132
133

LIABILITIES
SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES

32 Ticari Borçlar

0
0
0

120

PASİF (KAYNAKLAR) Milyon TL.
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK

30 Mali Borçlar

0

0

0

0

PROV./ TERMINATION INDEMNITIES

0

0

PROV. / OTHER LIABILITIES

0
0

0
0

INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF C

0

0

380

Gelecek Aylara Ait Gelirler

DEFERRED INCOME

381

Gider Tahakkukları

EXPENSE ACCRUALS

0

0

OTHER SHORT - TERM EXTERNAL RESOUR

0

0

39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

0

0

391

Hesaplanan KDV

CALCULATED V.A.T.

0

0
0

OTHER CURRENT ASSETS

0

392

Diğer KDV

OTHER V.A.T.

0

190
191
192

Devreden KDV.
İndirilecek KDV
Diğer KDV

DEFERRED V.A.T.
V.A.T. TO BE REDUCED
OTHER V.A.T.

0
0
0

393
397
399

Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

HO BRANCH CURRENT ACCOUNTS
STOCK COUNT GAINS
OTHER SHORT TERM LIABILITIES

0
0
0

0
0
0

193

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

TAXES AND FUND LEVIES PAID IN ADVANCE

0

TOTAL OF SHORT TERM EXTERNAL RESOU

0

0

195

İş Avansları

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

0

4

196

Personel Avansları

PERSONNEL ADVANCES

0

40 Mali Borçlar

FINANCIAL LIABILITIES

0

0

197
198
199

Sayım Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

DEFICIENT IN COUNTING AND DELIVERY
OTHER VARIOUS CURRENT ASSETS
ALLOWANCE FOR OTHER VARIOUS ASSETS

0
0
0

400
405
407

Banka Borçları
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

BANK CREDITS
BONDS ISSUED
OTHER SECURITIES ISSUED

0
0
0

0
0
0

1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

TOTAL OF CURRENT ASSETS

0

408

Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

VAKUE DIFF. ON SECURITIES ISSU (-)

0

2 DURAN VARLIKLAR

FIXED ASSETS

409

Diğer Mali Borçlar

OTHER FINANCIAL LIABILITIES

0

0

22 Ticari Alacaklar

COMMERCIAL RECEIVABLES

0

TRADE PAYABLES

0

0

BUYERS
NOTES RECEIVABLE
REDISCOUNT OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBTFUL DEBT

0
0
0
0
0

ACCOUNTS PAYABLE
NOTES PAYABLE
REDISCOUNTS OF NOTES PAYABLE
DEPOSITS AND GUARANTEES RECEIV
OTHER TRADE PAYABLES

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0

OTHER PAYABLES

0

0

DUE FROM SHAREHOLDERS
DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARES
DUE FROM STAFF
OTHER MISC.RECEIVABLES
REDISCOUNTS OTHER / PROMISSORY
PROV./ OTHER DOUBTFUL RECEIVA

0
0
0
0
0
0
0

DUE TO SHAREHOLDERS
DUE TO AFFILIATES
DUE TO SUBSIDIARIES
OTHER PAYABLES
REDISCOUNT ON OTHER NOTES PAY.
PAYABLES TO GOVERNMENT

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

FINANCIAL FIXED ASSETS

0

0

0

0
0

0
0

220
221
222
226
229

Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

23 Diğer Alacaklar
231
232
233
235
236
237
239

Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

24 Mali Duran Varlıklar

JOB ADVANCES

3

240
241

Bağlı Menkul Kıymetler
LONG TERM SECURITIES
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü KPROV./ DECREASE IN VALUE OF S

0
0

242

İştirakler

0

243
244

İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
SHARE CAPITAL COMMITMENTS TO A.
İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklü DECR.IN VALUE OF AFF. SHARES

AFFILIATES

Bağlı Ortaklıklar

246
247

Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahh. (-)
COMMITMENTS TO SUBSIDIARIES
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer DüPROV./ DECR.IN VALUE OF AFF.

0
0

248

Diğer Mali Duran Varlıklar

OTHER FINANCIAL FIXED ASSETS

0

249

Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

PROV./OTHER FINANCIAL FIXED

0

TANGIBLE FIXED ASSETS

0

25 Maddi Duran Varlıklar

420
421
422
426
429

0

250
251

Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

TANGIBLE FIXED ASSETS
LAND IMPROVEMENTS

0
0

252

Binalar

BUILDINGS

0

Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar

43 Diğer Borçlar
431
432
433
436
437
438

Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Kamuya Olan Ertelenmiş Veya
Taksitlendirilmiş Borçlar

44 Alınan Avanslar
440
449
472
479

Kıdem Tazminatı Karşılığı
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

48 Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Karşılıkları
480
481

Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları

49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492
493
499
4

ADVANCES RECEIVED

Alınan Sipariş Avansları
Alınan Diğer Avanslar

47 Borç ve Gider Karşılıkları

0
0

245

SUBSIDIARIES

42 Ticari Borçlar

LONG TERM EXTERNAL RESOURCES

0

PROV. / DEBTS & EXP.

0

0

PROV. / RETIREMENT FEES
PROV. / OTHER DEBTS & EXP.

0
0

0
0

INC. RELATING TO FUTURE PERIODS

0

0

INC. RELATING TO FUTURE PERIODS
EXPENSE ACCRUALS

0
0

0
0

OTHER LONG TERM. LIABILITIES

0

0

Edilecek KDV

0

0

Tesise Katılma Payları
INSTALL. PARTICIPATION SHARES
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynak OTHER LONG TERM. LIABILITIES

0
0

0
0

0

0

PAID-UP CAPITAL

0

0

CAPITAL
OUTSTANDING CAPITAL (-)

0
0

0
0

CAPITAL RESERVES

0

0

Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

TOTAL OF LONG TERM EXTERNAL RESOU

253

Tesis. Makina ve Cihazlar

MACHINERY INSTALLATIONS AND EQ

0

5

254

Taşıtlar

TRANSPORTATION VEHICLES

0

50 Ödenmiş Sermaye

255
256

Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar

FURNITURE / FIXTURES AND FITTI
OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS

0
0

257

Birikmiş Amortismanlar (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0

258
259

Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar

CONSTRUCTION IN PROGRESS
ADVANCES GIVEN

0
0

520
521

Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları

ISSUANCE PREMIUM ON STOCK SHAR
PROFIT ON CANCELLED SHARES

0
0

0
0

INTANGIBLE FIXED ASSETS

0

522

M.D.V Yeniden Değerleme Artışları

INCREASES FORM REVALUATION OF FIXED

0

0

523
529

İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri

REVALUATION OF INVEST.
OTHER CAPITAL RESERVES

0
0

0
0

OTHER RESERVES

0

0

LEGAL RESERVES
STATUTORY RESERVES
EXTRA ORDINARY RESERVES
OTHER RESERVES OF PROFIT
SPECIAL FUNDS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

PROFIT OF PREVIOUS YEARS

0

0

PROFIT OF PREVIOUS YEARS

0

0

LOSSES OF PREVIOUS YEARS

0

0

LOSSES FROM PREVIOUS YEARS

0

0

NET INCOME FOR THE PERIOD

0

0

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260
261

Haklar
Şerefiye

RIGHTS
GOODWILL

0
0

262

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

PRE-OPERATING EXPENSES

0

263
264
267
268
269

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar

RESEARCH / DEVELOPMENT EXPEN
SPECIAL COSTS
OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS
ACCUMULATED DEPRECIATIONS
ADVANCES GIVEN

0
0
0
0
0

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

ÖZKAYNAKLAR

VAT DEFERED TO FOLLOWING YEARS

500
501

Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)

52 Sermaye Yedekleri

54 Kar Yedekleri
540
541
542
548
549

Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Özel Fonlar

57 Geçmiş Yıllar Karları

EQUITY

SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0

271

Arama Giderleri

EXPLORATION EXPENSES

0

272

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

PREP.AND DEV.EXPENSES

0

277

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

OTHER SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0

278

Birikmiş Tükenme Payları (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0

279

Verilen Avanslar

ADVANCES GIVEN

0

590

Dönem Net Karı

NET INCOME FOR THE PERIOD

0

28 Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakukları

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

0

591

Dönem Net Zararı (-)

NET LOSS FOR THE PERIOD

0

0

280

Gelecek Yıllara Ait Giderler

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

0

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

TOTAL EQUITY

0

0

281

Gelir Tahhakkukları

ACCRUED INCOME

0

FIXED ASSETS

0

DEDUCTABLE V.A.T. FUTURE YEARS
OTHER V.A.T.
INVENTORIES FOR FUTURE NEEDS
INVENTORIES HELD FOR SALE
PREPAID TAXES AND FUNDS
OTHER FIXED ASSETS
PROVISIONS FOR STOCK LOSSES
ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL OF FIXED ASSETS

0

TOTAL OF ASSETS

0

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

TOTAL LIABILITIES

0

0

29 Diğer Duran Varlıklar
291
292
293
294
295
297
298
299

Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)

2 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR

570

Geçmiş Yıllar Karları

58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580

Geçmiş Yıllar Zararları

59 Dönem Net Karı (Zararı)

5

NAZIM HESAPLAR

0

31.07.2001

60 BRÜT SATIŞLAR
600 Yurtiçi Satışlar

GROSS SALES

0

Domestıc Sales

0

601 Yurtdışı Satışlar

Export Sales

0

602 Diğer Gelirler

Other Income

0

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)

SALES DEDUCTIONS

0

610 Satıştan İadeler(-)

Sales Returns

0

611 Satış İskontoları(-)
612 Diğer İndirimler(-)

Sales Deductıons
Other Deductıons

0
0

NET SATIŞLAR
62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

NET SALES

0

COST OF SALES

0

620 Satılan Mamuller Maliyeti(-)

Cost of Goods Sold (Product)

0

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

Cost of Goods Sold (Trade)

0

622 Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623 Diğer Satışların Maliyeti(-)

Cost of Servıces Rendered
Cost of sales (Other)

0
0

PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES

0

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
63 FAALİYET GİDERLERİ(-)

OPERATING EXPENSES

0

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)

Research & Devpt Exp.

0

631 Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
632 Genel Yönetim Giderleri(-)

Mark. Sellıng & Dıstrıb Ext.
General Admınıstr. Exp.

0
0

OPERATING PROFIT OR LOSS

0

FAALİYET KARI VEYA ZARARI
64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri

INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.

0

Dıvıdend Income From Affılıate

0

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

Dıvıdend Inc. From Subsıdıarıes

0

642 Faiz Gelirleri

Interest Income

0

643 Komisyon Gelirleri

Commıssıon Income

0

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar

Provısıons No Longer Requıred

0

645 Menkul Kıymet Satış Karları

Profıt on Sale of Marketables

0

646 Kambiyo Karları

Profıt From Foreıgn Currencye

0

647 Reeskont Faiz Gelirleri

Redıscount Interest Gaıns

0

649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar

Other Operatıonal Incomes

0

65 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-)
653 Komisyon Giderleri (-)

EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.

0

Commıssıon Expenses

0

654 Karşılık Giderleri (-)

Provısıons

0

655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)

Loss on Sale of Marketable sec

0

656 Kambiyo Zararları (-)

Exchange Rates Losses

0

657 Reeskont Faiz Giderleri (-)

Redıscount Interest Expense

0

659 Diğer Gider ve Zararlar (-)

Other Ordınary Exp. Losses

0

66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

FINANCIAL EXPENSES

0

Fınancıal Expenses (Short Term)
Fınancıal Expenses (Long Term)

0
0

INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS

0

NON-OPERAT REVENUES / P

0

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları

Prıor Perıod Revenues / Profıt

0

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

Other Non-Operat. Revenues / P

0

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

EXTRAORD EXPENSES LOSSE

0

680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları

Idle Capacıty Expenses Losses

0

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları

Prıor Perıod Expenses Losses
Other Extraord.ExpensesLosse

0
0

69 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD

0

Prov/Taxes Statutory Oblıg.

0

NET PERIOD PROFIT OR LOSS

0

TÜRKÇE-İNGİLİZCE BİLANÇO (AKTİF)
1

AKTİF (VARLIKLAR)

ASSETS

DÖNEN VARLIKLAR

CURRENT ASSETS

10 Hazır Değerler
100
101
102
103
108

Kasa
Alınan çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Hazır Değerler

11 Menkul Kıymetler

31.12.2001

Liquid Assets

0,00 $

CASH AND CASH EQUIVALENTS
CHEQUES RECEIVED
CASH IN BANKS
CHEQUES ISSUED AND PAYMENT ORDERS (-)
OTHER LIQUID ASSETS

0,00 $
0,02 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

Securities

0,00 $

110

Hisse senetleri

STOCKS

0,00 $

111

Özel Kesim Tahvil .Senet ve Bonoları

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PRİVATE SECTOR

0,00 $

112
118
119

Kamu Kesimi Tahvil. Senet ve Bonoları
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

OBLIGATION NOTES AND BONDS OF PUBLIC SECTOR
OTHER SECURITIES
SPECIAL ALLOWANCE FOR LOSS IN THE VALUE OF SECRITIES (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $

12 Ticari Alacaklar

TRADE RECEIVABLE

0,00 $

120

Alıcılar

BUYERS

0,00 $

121

Alacak Senetleri

NOTES RECEIVABLE

0,00 $

122
126
127
128
129

Alacak Senetleri Reeskontu(-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

DISCOUNTS OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES
DOUBTFUL COMMERCIAL RECEIVABLE
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBFUL DEBTS (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

13 Diğer Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

131

Ortaklardan Alacaklar

DUE FROM SHAREHOLDERS

0,00 $

132
133

İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARIES

0,00 $
0,00 $

135

Personelden Alacaklar

DUE FROM STAFF

0,00 $

136

Diğer Çeşitli Alacaklar

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

137

Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

REDISC./OTHER NOTES RECEIVAB

0,00 $

138
139

Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

OTHER DOUBTFUL RECEIVABLES
PROV./OTHER DOUBTFUL RECEIVAB.

0,00 $
0,00 $

15 Stoklar

INVENTORIES

0,00 $

150
151

İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller-Üretim

RAW MATERIALS AND SUPPLIES
WORK IN PROCESS

0,00 $
0,00 $

152

Mamüller

FINISHED GOODS

0,00 $

153
157
158
159

Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları

COMMERCIAL GOODS
OTHER INVENTORIES
PROV.FOR DECREASE VALUE OF IN
ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

17 Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
170
179

0,00 $

Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maaliyetleri
Taşeronlara Verilen Avanslar

18 Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah.

0,00 $
0,00 $
EXPENSES AND REALIZED INCOME OF COMING MONTHS

0,00 $

180

Gelecek Aylara Ait Giderler

EXPENSES OF COMING MONTHS

0,00 $

181

Gelir Tahakkukları

ACCRUED INCOME

0,00 $

19 Diğer Dönen Varlıklar

OTHER CURRENT ASSETS

0,00 $

190
191
192

Devreden KDV.
İndirilecek KDV
Diğer KDV

DEFERRED V.A.T.
V.A.T. TO BE REDUCED
OTHER V.A.T.

0,00 $
0,00 $
0,00 $

193

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

TAXES AND FUND LEVIES PAID IN ADVANCE

0,00 $

195

İş Avansları

JOB ADVANCES

0,00 $

196

Personel Avansları

PERSONNEL ADVANCES

0,00 $

197
198
199

Sayım Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

DEFICIENT IN COUNTING AND DELIVERY
OTHER VARIOUS CURRENT ASSETS
ALLOWANCE FOR OTHER VARIOUS ASSETS (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

1

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

TOTAL OF CURRENT ASSETS

2

DURAN VARLIKLAR

FIXED ASSETS

22 Ticari Alacaklar
220
221
222
226
229

Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

23 Diğer Alacaklar
231
232
233
235
236
237
239

Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

BUYERS
NOTES RECEIVABLE
REDISCOUNT OF NOTES RECEIVABLE (-)
DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN
ALLOWANCE FOR SPECIFIC DOUBTFUL DEBTS (-)

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES

0,00 $

DUE FROM SHAREHOLDERS
DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARES
DUE FROM STAFF
OTHER MISC.RECEIVABLES
REDISCOUNTS OTHER / PROMISSORY
PROV./ OTHER DOUBTFUL RECEIVA

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

24 Mali Duran Varlıklar

FINANCIAL FIXED ASSETS

0,00 $

240
241

Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Krş.(-)

LONG TERM SECURITIES
PROV./ DECREASE IN VALUE OF S

0,00 $
0,00 $

242

İştirakler

AFFILIATES

0,00 $

243
244

İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Krş.(-)

SHARE CAPITAL COMMITMENTS TO A.
DECR.IN VALUE OF AFF. SHARES

0,00 $
0,00 $

245

Bağlı Ortaklıklar

SUBSIDIARIES

0,00 $

246
247

Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahh. (-)
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş.Karş.(-)

COMMITMENTS TO SUBSIDIARIES
PROV./ DECR.IN VALUE OF AFF.

0,00 $
0,00 $

248

Diğer Mali Duran Varlıklar

OTHER FINANCIAL FIXED ASSETS

0,00 $

249

Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

PROV./OTHER FINANCIAL FIXED

0,00 $

TANGIBLE FIXED ASSETS

0,00 $

25 Maddi Duran Varlıklar
250
251

Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

TANGIBLE FIXED ASSETS
LAND IMPROVEMENTS

0,00 $
0,00 $

252

Binalar

BUILDINGS

0,00 $

253

Tesis. Makina ve Cihazlar

MACHINERY INSTALLATIONS AND EQ

0,00 $

254

Taşıtlar

TRANSPORTATION VEHICLES

0,00 $

255
256

Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar

FURNITURE / FIXTURES AND FITTI
OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS

0,00 $
0,00 $

257

Birikmiş Amortismanlar (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0,00 $

258
259

Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar

CONSTRUCTION IN PROGRESS
ADVANCES GIVEN

0,00 $
0,00 $

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

INTANGIBLE FIXED ASSETS

0,00 $

260
261

Haklar
Şerefiye

RIGHTS
GOODWILL

0,00 $
0,00 $

262

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

PRE-OPERATING EXPENSES

0,00 $

263
264
267
268
269

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar

RESEARCH / DEVELOPMENT EXPEN
SPECIAL COSTS
OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS
ACCUMULATED DEPRECIATIONS
ADVANCES GIVEN

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0,00 $

271

Arama Giderleri

EXPLORATION EXPENSES

0,00 $

272

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

PREP.AND DEV.EXPENSES

0,00 $

277

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

OTHER SPECIAL AMORTIZABLE ASSE

0,00 $

278

Birikmiş Tükenme Payları (-)

ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0,00 $

279

Verilen Avanslar

ADVANCES GIVEN

0,00 $

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

0,00 $

28 Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gelir Tahakukları
280

Gelecek Yıllara Ait Giderler

PREPAID EXPENSES FUTURE PERIO

0,00 $

281

Gelir Tahhakkukları

ACCRUED INCOME

0,00 $

FIXED ASSETS

0,00 $

DEDUCTABLE V.A.T. FUTURE YEARS
OTHER V.A.T.
INVENTORIES FOR FUTURE NEEDS
INVENTORIES HELD FOR SALE
PREPAID TAXES AND FUNDS
OTHER FIXED ASSETS
PROVISIONS FOR STOCK LOSSES
ACCUMULATED DEPRECIATIONS

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

TOTAL OF FIXED ASSETS

0,00 $

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR

TOTAL OF ASSETS

0,00 $

29 Diğer Duran Varlıklar
291
292
293
294
295
297
298
299
2

Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)

Başlangıç Dolar Kuru
Bitiş Dolar Kuru
Ortalama Dolar Kuru

700.000,00 $
1.300.000,00 $
1.000.000,00 $

TÜRKÇE-İNGİLİZCE BİLANÇO (PASİF)
PASİF (KAYNAKLAR)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK
30 Mali Borçlar
300
303
304
305
306
308
309

Banka Kredileri
K.V Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
Tahvil. Anapara. Borç. Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
Diğer Mali Borçlar

32 Ticari Borçlar
320
321
322
326
329

Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar

33 Diğer Borçlar
331
332
333
335
336
337

Ortaklara Borçlar
İstiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

LIABILITIES
FINANCIAL LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TRADE PAYABLES

0,00

ACCOUNTS PAYABLE
NOTES PAYABLE
REDISCOUNTS OF NOTES PAYABLE
DEPOSITS AND GUARANTEES RECEIV
OTHER TRADE PAYABLES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OTHER PAYABLES

0,00

DUE FROM SHAREHOLDERS
DUE FROM AFFILIATES
DUE FROM SUBSIDIARIES
DUE FROM STAFF
OTHER MISC. PAYABLES
REDISCOUNTS OF OTHER NOTES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar

0,00
0,00

35 Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri

0,00

350 35.Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

2

BANK LOANS
CURRENT PORTION OF LONG TERM L
SECURITY PRINCIPLE / INTEREST
BONDS / NOTES ISSUED
OTHER SECURITIES ISSUED
VALUE DEFERENCE ON SEC. ISSUE
OTHER FINANCIAL LIABILITIES

34 Alınan Avanslar

36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

31.12.2001

SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00
TAXES AND OTHER LIABILITIES

0,00

TAXES AND FUNDS PAYABLE
SOCIAL SECURITY DEDUCT. PAYABL.
OTHER DUTIES PAYABLE

0,00

OTHER LIABILITIES

0,00
0,00
0,00

RESERVES FOR DEBTS AND EXPENSES

0,00

PROV. TAX AND OTHER DUTIES ON

0,00

PREPAID INCOME TAX / DUTIES

PROV. / OTHER LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF COMING MONTHS

0,00

DEFERRED INCOME
EXPENSE ACCRUALS

0,00
0,00

OTHER SHORT - TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

CALCULATED V.A.T.
OTHER V.A.T.
HO BRANCH CURRENT ACCOUNTS
STOCK COUNT GAINS
OTHER SHORT TERM LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

TOTAL OF SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

LONG TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

40 Mali Borçlar
400 Banka Borçları
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409 Diğer Mali Borçlar

FINANCIAL LIABILITIES
BANK CREDITS
BONDS ISSUED
OTHER SECURITIES ISSUED
VAKUE DIFF. ON SECURITIES ISSU (-)
OTHER FINANCIAL LIABILITIES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42 Ticari Borçlar
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu (-)
426 Alınan Depozito ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar

TRADE PAYABLES
ACCOUNTS PAYABLE
NOTES PAYABLE
REDISCOUNTS OF NOTES PAYABLE
DEPOSITS AND GUARANTEES RECEIV
OTHER TRADE PAYABLES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43 Diğer Borçlar

OTHER PAYABLES

0,00

DUE TO SHAREHOLDERS
DUE TO AFFILIATES
DUE TO SUBSIDIARIES
OTHER PAYABLES
REDISCOUNT ON OTHER NOTES PAY.
PAYABLES TO GOVERNMENT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37 Borç ve Gider Karşılıkları
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülükler Karşılıkları
371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkuk
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
381 Gider Tahakkukları
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391
392
393
397
399

431
432
433
436
437
438

Hesaplanan KDV
Diğer KDV
Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Kamuya Olan Ertelenmiş Veya

PROV./ TERMINATION INDEMNITIES

Taksitlendirilmiş Borçlar
44 Alınan Avanslar

0,00
ADVANCES RECEIVED

440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Karşılıkları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481 Gider Tahakkukları
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin
Edilecek KDV
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

0,00
0,00
0,00

PROV. / DEBTS & EXP.

0,00

PROV. / RETIREMENT FEES
PROV. / OTHER DEBTS & EXP.

0,00
0,00

INC. RELATING TO FUTURE PERIODS

0,00

INC. RELATING TO FUTURE PERIODS
EXPENSE ACCRUALS

0,00
0,00

OTHER LONG TERM. LIABILITIES

0,00

VAT DEFERED TO FOLLOWING YEARS
INSTALL. PARTICIPATION SHARES
OTHER LONG TERM. LIABILITIES

0,00
0,00
0,00

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

TOTAL OF LONG TERM EXTERNAL RESOURCES

0,00

5 ÖZKAYNAKLAR

EQUITY

50 Ödenmiş Sermaye

PAID-UP CAPITAL

0,00

500 Sermaye

CAPITAL

0,00

501 Ödenmemiş Sermaye (-)

OUTSTANDING CAPITAL (-)

0,00

CAPITAL RESERVES

0,00

ISSUANCE PREMIUM ON STOCK SHAR
PROFIT ON CANCELLED SHARES
INCREASES FORM REVALUATION OF FIXED TANGIBLE ASSETS
REVALUATION OF INVEST.
OTHER CAPITAL RESERVES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OTHER RESERVES

0,00

LEGAL RESERVES
STATUTORY RESERVES
EXTRA ORDINARY RESERVES
OTHER RESERVES OF PROFIT
SPECIAL FUNDS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROFIT OF PREVIOUS YEARS

0,00

PROFIT OF PREVIOUS YEARS

0,00

52 Sermaye Yedekleri
520
521
522
523
529

Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
M.D.V Yeniden Değerleme Artışları
İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri

54 Kar Yedekleri
540
541
542
548
549

Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Özel Fonlar

57 Geçmiş Yıllar Karları
570 Geçmiş Yıllar Karları
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları
59 Dönem Net Karı (Zararı)
590 Dönem Net Karı
591 Dönem Net Zararı (-)
5 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR

LOSSES OF PREVIOUS YEARS

0,00

LOSSES FROM PREVIOUS YEARS

0,00

NET INCOME FOR THE PERIOD

0,00

NET INCOME FOR THE PERIOD
NET LOSS FOR THE PERIOD

0,00
0,00

TOTAL EQUITY

0,00

TOTAL LIABILITIES

0,00

FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

1- UNVANI

: SWG LOGISTICS LTD.

2- KURULUŞ TARİHİ/TİCARET SİCİL NO

10.06.1999 - 421942/369524

3- YATIRIM YERİ İL KODU

: 34

4- MERKEZ İL KODU

: 34

5- MERKEZ/YAZIŞMA ADRESİ

: GÜMÜŞSUYU CADDESİ DÜNYA SAĞLIK SOKAK
BEYOĞLU,İSTANBUL

6- BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ
ADI

: BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ

HESAP NO

: 333 020 1397

İL VE POSTA KODU

:

TEL NO

: 0212- 252 16 07, 252 16 08

FAKS NO

: 0212- 252 16 53

7- KONUMUZLA İLGİLİ BİLGİ ALABİLECEĞİMİZ MUHASEBE YETKİLİSİNİN
ADI VE SOYADI
TEL NO

ARDEM S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.

: İLHAN GÜVEN

: 0212- 556 91 20, 556 91 25
: 0212- 642 90 95

FAKS NO
8- BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ
ADI

: MERTER VERGİ DAİRESİ

HESAP NO

: 073 00 37 203

9- DAHİL OLDUĞU HOLDİNG VEYA ŞİRKETLER GRUBU
ADI/HOLDİNGLERİN TİC.SİCİL NO
ADRESİ

:

(Bundan sonr aki bilgiler tar ih belir tilmedikçe 31.12.1997 itibar iyle düzenlenecektir .)
FAALİYET
AĞIRLIĞI
%

10- FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR
ASIL FAALİYET KONUSU İLE

:

ÜRÜN TÜRÜ/HİZMETİN TANIMI

:

YAN FAALİYET KONULARI İLE

:

ÜRÜN TÜRÜ/HİZMETİN TANIMI

:

LOGISTICS HİZMET

11- İŞTİRAKLER (*)
ADI/TİCARET SİCİL NO

:

ADRESİ

:

SERMAYESİ

(MİLYON TL)

:

FİRMANIN PAYI (MİLYON TL)

:

(*) Tüm iştir akler için ayr ı ayr ı
düzenlenecektir .
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100

12- ORTAKLAR
ADI VE SOYADI

(*) Yabancı ser maye ise ilgili sütuna

SERMAYEDEKİ
PAY MİKTARI
'(MİLYON TL.)

YABANCI
SERMAYE (*)

" Y" kodu gir ilecektir .
SWG LOGISTICS
ERDEM KAYA
TOLGA KÖKTEN

35.000.000.000
35.000.000.000
17.500.000.000

87.500.000.000

TOPLAM
13- YÖNETİM KURULU

ADI VE SOYADI

14- ÇALIŞAN SAYISI (YILLIK ORTALAMA)

UNVANI

ŞİRKET MÜDÜRÜ
ŞİRKET MÜDÜRÜ

TOLGA KÖKTEN
ERDEM KAYA

7 KİŞİ

15- ÖZEL HESAP DÖNEMİNE
TABİ OLUP OLMADIĞI

EVET
: ( )

16- İHRACAT TUTARI

:

(ABD DOLARI)

:

(MİLYON TL)

17- İTHALAT TUTARI

" Y"

HAYIR
(X )

:

(ABD DOLARI)

:

(MİLYON TL)

18- ÜRETİMDEN SATIŞLAR

:

(MİLYON TL)

19- AĞIRLIKLI FAALİYETİNİZDEN
YURTDIŞI SATIŞLAR

:

(MİLYON TL)

20- MAMUL MALİYETİ (*)

(MİLYON TL)
2000

2001

DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ
GENEL ÜRETİM GİDERİ
(*) Satışlar ın maliyeti tablosu düzenlemeyen
fir malar tar afından doldur ulacaktır .

21- FAALİYET GİDERLERİ

(MİLYON TL)
2000

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ.GİD.
AMORTİSMANLAR
:
PERSONEL GİDERLERİ
- Maaş ve Ücr etler
:
- Sosyal Sigor ta Pr imler i, Kıdem
Tazminatlar ı, Emeklilik Ödemel :
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
AMORTİSMANLAR
:
PERSONEL GİDERLERİ
- Maaş ve Ücr etler
:
- Sosyal Sigor ta Pr imler i, Kıdem
Tazminatlar ı, Emeklilik Ödemel :

22- KATMA DEĞER BİLGİLERİ (MİLYON TL)

2001

ÖDENEN MAAŞ VE ÜCRETLER (BRÜT) :
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2001

ÖDENEN FAİZLER
ÖDENEN KİRALAR
AMORTİSMANLAR
DOLAYLI VERGİLER
ÖDENEN TOPLAM KDV
DİĞER (Bina, pul, tüketim, r esim,
har ç ve diğer ver giler )
SUBVANSİYONLAR (-)
SUBVAN. VE VERGİ İADESİ
İHRACAT İÇİN İADE KDV

:
:
:
:
:
:
:

23- DEVAM EDEN YATIRIMLAR
TÜRÜ (*)
BAŞLANGIÇ-BİTİŞ
TARİHLERİ

(*) Moder nizasyon, tevsii, kapasite ar tır ımı,
yeni yatır ım ve diğer ler i
24- FİRMAYI DENETLEYEN
BAĞIMSIZ DENETLEME
KURULUŞUNUN UNVANI

REVİZE
YATIRIM
TUTARI
(MİLYON TL)

:

25- İNŞAAT FİRMALARI İÇİN
DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ (*)
İŞVEREN KURULUŞ

:

İŞE BAŞLAMA TARİHİ

:

SÜRE UZATIMI (VARSA)

:

İŞİN İHALE BEDELİ

:

(MİLYON TL)

ESKALASYON VE FİYAT FARKI

:

(MİLYON TL)

YILSONU HAKEDİŞLER

:

(MİLYON TL)

KESİLEN STOPAJ LAR (-)

:

(MİLYON TL)

TOPLAM GELİRLER

:

(MİLYON TL)

TOPLAM HARCAMALAR

:

(MİLYON TL)

(*) Devam eden her iş için
ayr ı ayr ı düzenlenecektir .

AÇIKLAYICI NOTLAR
Fir ma Tanıtım Bilgiler i For mu ekinde;
1- Bilanço esasına gör e defter tutan ve kur uluş şekli ne olur sa olsun, Maliye Bakanlığı'nca
aktif toplamı ve net satışlar toplamına gör e belir lenen limitler i aşmayan işletmeler (1996 yılında bir
önceki yıl aktif toplamı 300 milyar lir a, net satışlar toplamı 750 milyar lir a olar ak belir lenmişti.)
aşağıda belir tilen temel mali tablolar ı;
a-Bilanço
b- Gelir Tablosu
c- Satışlar ın Maliyeti Tablosu
d- Bilanço ve Gelir Tablosu Dip Notlar ı
2- Aktif toplamı veya net satışlar toplamı belir lenen limitler i aşan işletmeler ise,
aşağıdaki temel ve ek mali tablolar ı;
a- Bilanço
b- Gelir Tablosu
c- Satışlar ın Maliyeti Tablosu
d- Bilanço ve Gelir Tablosu Dip Notlar ı
e- Kar Dağıtım Tablosu
f- Nakit Akım Tablosu
gönder ecekler dir .
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GERÇEKLEŞEN
YATIRIM
TUTARI
(MİLYON TL)

BLN

SADECE SARI ALANLARA VE MİLYON TL
FİRMANIZIN AÇIK TİCARET UNVANI
SWG LOGISTICS LTD
BİLANÇO (MİLYON TL.)
AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-Kasa
2-Alınan Çekler
3 Bankalar
4-Verilen Çek/Ödeme Emirleri (-)
5-Diğer Hazır Değerler
B-MENKUL KIYMETLER
1 Hisse Senetleri
2 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bon
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Bonol
4 Diğer Menkul Kıymetler
5-Menkul Kıymet Değ Düş Karş (-)
C-TİCARİ ALACAKLAR
1 Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4 Verilen Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Alacaklar
6-Şüpheli Ticari Alacaklar
7-Şüpheli Ticari Alacak Karş (-)
D-DİĞER ALACAKLAR
1 Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4 Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6 Diğ Alacak Senet Reeskontu ( )
7 Şüpheli Diğer Alacaklar
8-Şüpheli Diğ Alacaklar Karş (-)
E-STOKLAR
1-İlk Madde ve Malzeme
2-İarı Mamüller
3 Mamüller
4-Ticari Mallar
5 Diğer Stoklar
6 Stok Değer Düşüklüğü Karş ( )
7-Verilen Sipariş Avansları
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM M
1-Yıllara Yaygın İnş/Onarım Maliyet
2-Taşeronlara Verilen Avanslar
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER-GELİR TA
1 Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelecek Aylara Ait Gelir Tahakkukl
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1 Devreden Katma Değer Vergisi
2-İndirilecek Katma Değer Vergisi
3-Diğer Katma Değer Vergisi
4 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
5-İş Avansları
6-Personel Avansları
7 Sayım ve Tesellüm Noksanları
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9-Diğer Dönen Varlıklar Karş (-)
II-DURAN VARLIKLAR
A-TİCARİ ALACAKLAR
1 Alıcılar
2 Alacak Senetleri
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4-Verilen Depozito ve Teminatlar
5 Diğer Ticari Alacaklar
6-Şüpheli Ticari Alacaklar
7-Şüpheli Alacaklar Karş (-)
B-DİĞER ALACAKLAR
1 Ortaklardan Alacaklar
2 İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4 Personelden Alacaklar
5 Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğ Alacak Senet Reeskontu (-)
7-Şüpheli Alacaklar Karş (-)
C-MALİ DURAN VARLIKLAR
1-Bağlı Menkul Kıymetler
2 Bağlı Men Kıy Değ Düş Karş ( )
3-İştirakler
4-İştiraklere Serm Taahhütle (-)
5 İşt Serm Payı Değ Düş Karş ( )
6-Bağlı Ortaklıklar
7-Bağlı Ort Sermaye Taah (-)
8 Bağ Ort Serm Payı Değ Düş Kar( )
9-Diğer Mali Duran Varlıklar
10-Diğ Mali Dur Var Değ Düş Karş(-)
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Arazi ve Arsalar
2 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
3-Binalar
4-Tesis Makina ve Cihazlar
5 Taşıtlar
6-Demirbaşlar
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 Birikmiş Amortismanlar ( )
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Haklar
2 Şerefiye
3-Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
4 Araştırma Geliştirme Giderleri
5 Özel Maliyetler
6-Diğ Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 Birikmiş Amortismanlar ( )
8-Verilen Avanslar
F-ÖZEL TÜKENMEİE TABİ VARLIKLAR
1 Arama Giderleri
2-Hazırlık Geliştirme Giderleri
3-Özel Tükenmeye Tabi Diğ Varlıklar
4 Birikmiş Tükenme Payları ( )
5-Verilen Avanslar
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER-GELİR TA
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
2-Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkukl
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2 Diğer Katma Değer Vergisi
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4-Elden Çıkar Stok/Maddi Duran Varlık
5 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7 Stok Değer Düşüklüğü Karş ( )
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-MALİ BORÇLAR
1 Banka Kredileri
2-Uz Vad Krd Anapara Taksit/Faizleri
3-Tahvil Anapara Borç Taksit/Faiz
4 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7-Diğer Mali Borçlar
B-TİCARİ BORÇLAR
1 Satıcılar
2-Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)
4 Alınan Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Borçlar
C-DİĞER BORÇLAR
1-Ortaklara Borçlar
2-İştiraklere Borçlar
3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4-Personele Borçlar
5 Diğer Çeşitli Borçlar
6-Diğer Borç Senet Reeskontu (-)
D-ALINAN AVANSLAR
1 Alınan Sipariş Avansları
2-Alınan Diğer Avanslar
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT/ONARIM HAK
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜL
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2 Ödenecek Sosy Güvenlik Kesintileri
3 Vad Geçmiş/Ert/Taksit Vergi+Diğ Yük
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1-Dönem Karı Vergi+Diğ Yasal Yük Karş
2-Dönem Karı Peşin Ver+Diğ Yüküm(-)
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı
4-Maliyet Giderleri Karşılığı
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
H-GELECEK AİLARA AİT GELİR-GİDER TAH
1 Gelecek Aylara Ait Gelirler
2-Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukl
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL
1 Hesaplanan Katma Değer Vergisi
2-Diğer Katma Değer Vergisi
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
4 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-MALİ BORÇLAR
1-Banka Kredileri
2-Çıkarılmış Tahviller
3 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
5-Diğer Mali Borçlar
B-TİCARİ BORÇLAR
1 Satıcılar
2 Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Borçlar
C-DİĞER BORÇLAR
1 Ortaklara Borçlar
2-İştiraklere Borçlar
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4 Diğer Çeşitli Borçlar
5-Diğer Borç Senet Reeskontu (-)
6-Kamuya Olan Erteli/Taksitli Borçlar
D-ALINAN AVANSLAR
1 Alınan Sipariş Avansları
2-Alınan Diğer Avanslar
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
F-GELECEK YILLARA AİT GELİR-GİDER TA
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2-Gelecek Yıllara Ait Gider Tahakkukl
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK
1-Gelecek Yıllara Erteli/Terkin KDV
2 Tesise Katılma Payları
3-Diğ Çeş Uzun Vadeli Yab Kaynaklar
V-ÖZ KAYNAKLAR
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
1-Sermaye
2-Ödenmemiş Sermaye (-)
B-SERMAYE YEDEKLERİ
1 Hisse Senedi İhraç Primleri
2 Hisse Senedi İptal Karları
3-M D V İeniden Değerleme Artışları
4 İştirakler İeniden Değer Artışları
5-Diğer Sermaye İedekleri
C-KAR YEDEKLERİ
1 Yasal Yedekler
2-Statü Yedekleri
3 Olağanüstü Yedekler
4 Diğer Kar Yedekleri
5-Özel Fonlar
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
AKTİF PASİF TOPLAMLARI FARKI
AKTİF - PASİF TOPLAMLARI FARKI
AKTİF PASİF TOPLAMLARI FARKI

OLARAK VERİ GİRİŞİ YAPILACAK

SWG LOGISTICS LTD

31.12.1995

31.12.1996

31.12.1997

100

10 734 262 212

16 958 133 859

100

492 287 719

311 716 270

100
0
0
0
0

486 942 507
0
5 345 212
0
0

311 716 270
0
0
0
0

/XMab406 BÿLGÿ
TABLOYA
{Esc}

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

3.061.942.690

1.796.990.461

BÿLANÇO PASÿF:

0
0
0
0
0
0
0

3 061 942 690
0
0
0
0
0
0

1 796 990 461
0
0
0
0
0
0

KAR/ZARAR:

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

6.997.269.158

14.310.891.358

0
0
0
0
0
0
0

885 050 000
0
0
6 101 299 158
10 920 000
0
0

1 490 736 587
0
0
12 766 512 271
10 920 000
0
42 722 500

0

0

0
0

0
0

0

93.471.622

0
0

93 471 622
0

0
0
0
0
0
0

0

89.291.023

538.535.770

0
0
0
0
0
0
0
0
0

69 128 000
20 163 023
0
0
0
0
0
0
0

521 591 000
16 944 770
0
0
0
0
0
0
0

0

388 467 934

565 730 395

0

112 000

112 000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
112 000
0
0
0

0
0
0
112 000
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

305 838 526

324 944 217

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
59 254 381
0
753 831 552
0
507 247 407
0
0

0
0
0
59 254 381
0
772 937 243
0
507 247 407
0
0

0

74 863 408

231 383 408

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
124 772 348
0
49 908 940
0

0
0
0
0
281 292 348
0
49 908 940
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

7 654 000

9 290 770

0
0
0
0
0
0
0
0

7 654 000
0
0
0
0
0
0
0

9 290 770
0
0
0
0
0
0
0

100

11.122.730.146

17.523.864.254

31.12.1995
0

31.12.1996
4.055.163.928

31.12.1997
7.772.250.814

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

2.249.788.467

4.334.999.870

0

0
0
0
0
0

2 249 788 467
0
0
0
0

4 334 999 870
0
0
0
0

0

0

2.218.282.335

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2 129 391 335
0
0
0
88 891 000
0

0

0

0
0

0
0

92.187.956
92 187 956
0

0

0

0

0

159.731.461

287.945.653

0
0
0
0

125 495 688
12 411 753
21 824 020
0

240 911 653
47 034 000
0
0

0

1.645.644.000

838.835.000

0
0
0
0
0

1 779 437 000
133 793 000
0
0
0

1 373 717 000
534 882 000
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

7.067.566.218

9.751.613.440

0

0

4.000.000.000

5.000.000.000

0
0

5 000 000 000
1 000 000 000

5 000 000 000
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

20.000.000

20.000.000

0
0
0
0
0

20 000 000
0
0
0
0

20 000 000
0
0
0
0

0

782.829.031

0
0

0
2.264.737.187

0

3.047.566.218
0
1.684.047.222

0
0

2 264 737 187
0

1 684 047 222
0

0

11 122 730 146

17 523 864 254

31 12 1995
31 12 1996
31 12 1997

FARK
FARK
FARK

100
0
0

AKTÿF PASÿF E¯ÿT
AKTÿF PASÿF E¯ÿT DEªÿL
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/XMV425~ BÿLGÿ
TABLOYA
/ribr41

ARA MENÜ
DÜZELTMELER MENÜSÜNE DÖNÜ¯
/XGO411~

ARA MENÜ
DÿªER BÿLGÿLER MENÜSÜNE DÖNÜ¯
/XGaa401~

SMT
SADECE SARI ALANLARA VE MİLYON TL. OLARAK VERİ GİRİŞİ YAPILACAK
SWG LOGISTICS LTD.
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (MİLYON TL)

31.12.1995

ÜRETİM MALİYETİ
A-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
B-DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ
C-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

31.12.1996

31.12.1997

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

0

0

0

E-MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM

0

0

0

1-Dönem Başı Stok (+)
2-Dönem Sonu Stok (-)

0
0

0
0

0
0

I-SATILAN MAMUL MALİYETİ

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

D-YARI MAMUL KULLANIMI
1-Dönem Başı Stok (+)
2-Dönem Sonu Stok (-)

TİCARİ FAALİYET
A-Dönem Başı Ticari Mallar Stoku(+)
B-Dönem İçi Alışlar (+)
C-Dönem Sonu Ticari Mallar (-)
II-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

0

0

0

III-SATILAN HİZMET MALİYETİ

0

0

0

SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)

0

0

0

Page 1

GT
SADECE SARI ALANLARA VE MİLYON TL. OLARAK VERİ GİRİŞİ YAPILACAK
SWG LOGISTICS LTD.
GELİR TABLOSU (MİLYON TL.)

31.12.1995

A-BRÜT SATIŞLAR

31.12.1996

31.12.1997

0

34.802.053.235

52.000.421.957

0

28.756.540.250

52.000.421.957

0
0

6.045.370.985
142.000

0
0

0

228.820.000

1.657.675.000

0

228.820.000

1.657.675.000

0
0

0
0

0
0

C-NET SATIŞLAR

0

34.573.233.235

50.342.746.957

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

0

27.402.656.542

39.763.333.592

0

6.129.280.560

0

0

21.273.375.982

39.763.333.592

0
0

0
0

0
0

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

0

7.170.576.693

10.579.413.365

E-FAALİYET GİDERLERİ(-)

0

3.249.180.911

7.543.482.403

0

0

0

0
0

393.942.629
2.855.238.282

2.467.841.563
5.075.640.840

FAAALİYET KARI VEYA ZARARI

0

3.921.395.782

3.035.930.962

F-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KARLAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

0

3.921.395.782

3.035.930.962

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0

122.778.405

21.833.260

0
0

0
122.778.405

0
21.833.260

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

0

4.044.174.187

3.057.764.222

K-D.KARI VERGİ VE DİĞ YASAL YÜK.KARŞ(-)

0

1.779.437.000

1.373.717.000

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

0

2.264.737.187

1.684.047.222

1-Yurt İçi Satışlar
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1-Satıştan İadeler (-)
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer İndirimler (-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)

1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)

1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları4
7-Kambiyo Karları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞ.FAALİİET.OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-)
1-Komisyon Giderleri (-)
2-Karşılık Giderleri (-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderl (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderl (-)

1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-)
2-Önceki Dönem Gid.ve Zararları (-)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar(-)

BİLANÇODAKİ VERGİ İLE OLAN FARK (1)
BİLANÇODAKİ DÖNEM NET K/Z İLE OLAN FARK (

0
0

0
0

* (1) VE (2) NO'LU FARKLAR SIFIRDAN FARKLI İSE BİLANÇODAKİ VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER (370 NO'LU HESAP) İLE DÖNEM NET KAR/ZARARINI (59 NO'LU HESAP)
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KDAĞIT
SADECE SARI ALANLARA VE MİLYON TL. OLARAK VERİ GİRİŞİ YAPILACAK
SWG LOGISTICS LTD.
KAR DAĞITIM TABLOSU (MİLYON TL)

31.12.1995

31.12.1996

31.12.1997

A-DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1-DÖNEM KARI

0

4.044.174.187

3.057.764.222

2-ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.044.174.187

3.057.764.222

0

0

0

0

0

0

Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler

NET DÖNEM KARI
3-GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
4-I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
5-İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)

0

0

0

0

4.044.174.187

3.057.764.222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1-Sayısı
2-Nominal Değeri

0

0

0

0

0

0

1-Sayısı
2-Nominal Değeri

0
0

0
0

0
0

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI
6-ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Adi Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
7-PERSONELE TEMETTÜ (-)
8-YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
9-ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Adi Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
10-İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
11-STATÜ YEDEKLERİ (-)
12-OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)
13-DİĞER YEDEKLER
14-ÖZEL FONLAR

B-YEDEKLERDEN DAĞITIM
1-DAĞITILAN YEDEKLER
2-II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
3-ORTAKLARA PAY (-)
Adi Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlì Hisse Senedi Sahiplerine
4-PERSONELE PAY (-)
5-YÖNETİM KURULUNA PAY (-)

C-HİSSE BAŞINA KAR

1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
a-TL.
b-%
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
a-TL.
b-%

D-HİSSE BAŞINA TEMETTÜ

1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine Temettü
a-TL.
b-%
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Temettü
a-TL.
b-%

E-ADİ HİSSE SENEDİ

F-İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ

Page 1
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SADECE SARI ALANLARA VE MİLYON TL. OLARAK VERİ GİRİŞİ YAPILACAK
BİLANÇO DİPNOTLARI (2001 YILI)

MİLYON TL

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan
ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı

2-

87.500.000.000

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a)Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı

0

b)Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi

87.500.000.000

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

0
0

5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı

0

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:
Döviz cinsi
USD

0

Toplam Tutar

Miktarı

TL. Kuru

(Milyon TL.)

0

0

0

DEM

0

0

0

ITL

0

0

0

GBP

0

0

0
0

TOPLAM
8- Yurt dışından alacakların (avanslar dahil):

Döviz cinsi

Miktarı

USD
DEM
ITL
GBP

Toplam Tutar

TL. Kuru

(Milyon TL.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

TOPLAM
9- Yurt dışına borçların (avanslar dahil):

Döviz cinsi

Miktarı

Toplam Tutar

TL. Kuru

(Milyon TL.)

0

0

0

0

0

0

ITL

0

0

0

GBP

0

0

0

USD
DEM

TOPLAM
10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin taolam tutarı
12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

0
0
0
0

SWG LOGISTICS LTD.(TR) BALANCE SHEET FOOTNOTES

Türü

Tertibi

Adedi

Üsleri

Page 2

Toplam Tutar
(Milyon TL.)

14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı

0

15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:
Adı,Soyadı
Pay Oranı (%)
SWG LOGISTICS
ERDEM KAYA
TOLGA KÖKTEN

40
40
20

TOPLAM

100

Pay Tutarı

35.000.000.000
35.000.000.000
17.500.000.000
0
0
0
87.500.000.000

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan
İŞTİRAKLER ile müessese ve bağlı ortaklıkların:
Son Dönem

Adı,soyadı

Pay Oranı

Top.Sermayesi

Karı

0
0
0
0
0
0
0

17- Stok değerleme yöntemi
a)Cari dönemde uygulanan yöntem
b)Önceki dönemde uygulanan yöntem
c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği
artış (+) veya azalış (-) tutarı
18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti
b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti
c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
-Varlık maliyetlerinde (+)
-Birikmiş amortismanlarda (-)
19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari
alacak ve ticari borçlar içindeki payları:
Ticari Alacak

1-Ana Kuruluş
2-Bağlı Ortaklık
3-İştirakler
20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

ORTALAMA MALİYET
ORTALAMA MALİYET
0
0
0
0
0
0

Ticari Borç

0
0
0
0

SWG LOGISTICS LTD.(TR) BALANCE SHEET FOOTNOTES
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22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta
bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek
hukuki ihtilafların mahiyeti bu bölümde açıklanır.)

23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar
25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri 've bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar
26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları

0

0

0

27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin
katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş
gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları

0

28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen
garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı

0

29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir
ve anlaşılabilir'olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih

0
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GELİR TABLOSU DİPNOTLARI ( 2001 YILI )

MİLYON TL.

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve
tükenme payları
a)Amortisman giderleri
aa)Normal amortisman giderleri
bb)Yeniden değerlemeden doğan amortisman
b)İtfa ve tükenme payları

0
0
0
0
0
0

2- Dönemin karşılık giderleri

0

3- Dönemin tüm finansman giderleri
a) Üretim maliyetine verilenler
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler
c) Doğrudan gider yazılanlar

0
0
0

4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana
ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle
ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları
% 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

0

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık
ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)

0

6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve
iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve
benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi
aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

0

7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel
koordinatör genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutarı

0

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde
yapılan değişikliklerin dönemin amortismon giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)

0

9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya
sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı
ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar, hareketli
ortalama maliyet gibi.)

0

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı
yapılmamasının gerekçeleri
FİİLİ STOK SAYIMI YAPILDI
YOKTUR
11- Yurtiçi veya yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde
yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin
satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması
halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları

YOKTUR

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki
döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not

0

YOKTUR

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı
gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar
payı oranları

YOKTUR
0
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NAKİTAK

SADECE SARI ALANLARA VE MİLYON TL. OLARAK VERİ GİRİŞİ YAPILACAK
SWG LOGISTICS LTD.
NAKİT AKIM TABLOSU (MİLYON TL.)
2000 YILI
A-DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU
0
B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ:
0
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit
0
a)Net Satışlar
0
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar
0
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
0
2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit
0
3-Olağan Dışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit
0
4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan
0
Sağlanan Nakit (Alımlarla ilgili Olmayan)
a)Menkul Kıymet İhraçlarından
0
b)Alınan Krediler
0
c)Diğer Artışlar
0
5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan
0
Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)
a)Menkul Kıymet İhraçlarından
0
b)Alınan Krediler
0
c)Diğer Artışlar
0
6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit
0
7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit
0
8-Diğer Nakit Girişleri
0
C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI:
0
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
a)Satışların Maliyeti
0
b)Stoklardaki Artışlar
0
c)Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar
0
d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan)Artışlar(-)
0
e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)
0
f)Stoklardaki Azalışlar (-)
0
2-Faaliyet Giderlerine ilişkin nakit çıkışları
0
a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
b)Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri
0
c)Genel Yönetim Giderleri
0
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)
0
3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
a)Diğer Faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar
0
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
0
4-Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları
0
5-Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
0
a)Olağan Dışı Gider ve Zararlar
0
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
0
6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
0
7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgisi Olmayan)
0
a)Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
0
b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri
0
c)Diğer Ödemeler
0
8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgisi Olmayan)
0
a)Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
0
b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri
0
c)Diğer Ödemeler
0
9-Ödenen Vergi ve Benzerleri
0
10-Ödenen Temettüler
0
11-Diğer Nakit Çıkışları
0
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)
0
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)
0
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2001 YILI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

