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Sevgili Mali Analiz dergisinin takipçileri,

Dergimizin 77. sayısıyla karşınızdayız. Öncelikle bu derginin 
çıkarılma sürecinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm komisyon 
üyelerimize ve katkı veren değerli yazarlarımıza sonsuz sevgilerimi 
sunuyorum.

Bu dergiyi okurken içinde Mesleğimize, ekonomiye, sağlığa ve 
daha doğrusu hayata dair  her şeyi bulabilmeniz için tasarladık,  İçerik 
itibariyle her sayısında daha da zenginleşmesi açısından komisyon 
olarak var gücümüzle yeniliklere ve yenilere açık her sayısında daha 
fazla gelişen bir bilgi hazinesi olmasını istedik MALİ ANALİZ der-
gisinin.

Yazı yazmak, fikir beyan etmek ve insanın düşündüklerini diğer 
insanlara aktarabilmesinden daha güzel bir şey olamaz. 

Ayrıca kaleme alınmış her cümle ve bir yerlere iliştirilmiş her 
yazı tarihe düşmüş nottur, ve bir gün gelip birileri o yazıyı kelimeyi  
okuyacaktır. Şimdi olmasa bile yarın, yarın olmasa bile bir hafta sonra 
, bir yıl sonra , ama bir gün mutlaka ,  siz siz olun yazmaktan ve oku-
maktan çekinmeyin. 

Şu anda bu dergiyi eline almış okuyan bütün meslektaşlarımıza, 
dostlarımıza, okuyucularımıza , yazarlarımız ve emeği geçen 
arkadaşlarımız adına teşekkür eder herkesten derğimize yazılı ve 
görsel olarak katkı vermelerini büyük bir mutlulukla beklediğimizi be-
lirtmek isterim.

Komisyonum adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Ali ÖZBAL
SMMM - GAZİANTEP SMMMO BASIN 

YAYIN KOMİSYONU BAŞKANI
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Saygıdeğer Meslek Mensupları,

Göreve geldiğimiz günden itibaren hem mesleki faaliyet-
ler hem de bölgesel faaliyetler açısından yoğun bir dönem 
geçirmekteyiz. Dergimizin bu sayısıyla birlikte çalışmala-
rımızı ve sonuca ulaşmasını beklediğimiz faaliyetlerimizi 
sizlerle paylaşmanın memnuniyetini duymaktayım.

Öncelikle geçmiş olan Ramazan Bayramınızı kutlar, tüm 
insanlık için huzurun ve barışın habercisi olmasını temen-
ni ederim. Mübarek ramazan dönemi içerisinde düzenle-
miş olduğumuz iftar yemeğimize üyelerimiz büyük bir ka-
tılım göstermişlerdir. İl ve ilçe temsilciliklerimiz tarafından 
düzenlenen iftar yemekleri de Kamu Kurum Temsilcileri 
ve üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca meslek camiamızın iş yükünü hafifletmek adına 
Odamızın hazırladığı ve Gaziantep Ticaret Odası’ nın 
destek verdiği 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu uygu-
lamasının SGK sisteminin Kolluk Kuvvetlerine açılarak 
çift bildirimin önlenmesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanına 
bu konu yazılı olarak diğer ilgililer ile beraber iletilmiş 
bulunmaktadır. Alınan cevabi yazıya istinaden ve diğer 
yetkililer nezdinde girişimler sonucu; İçişleri Bakan Yar-
dımcısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı 
ve ilimiz Milletvekilleri ile konu değerlendirilmiş olup, Em-
niyet Genel Müdürlüğü’ ndeki Kanun Değişiklik taslağına 
1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunun Madde 6’ya e ve f 
bentleri eklettirilerek konunun çözümlenmesi aşamasına 
gelinmiş, TBMM’nin yeni yasama döneminde bu taslağın 
görüşüleceği yetkililer tarafından ifade edilmiştir.

Kimlik bildirimi çalışmalarının yanı sıra odamızın kurumsal 
kimliğini de daha üst seviyelere taşımak için oluşturulan 
komisyon tarafından profesyonel firmalara odamız için 
Logo çalışmaları hazırlatılmıştır. Yapılan logo çalışmaları 
içerisinden alınan karar neticesinde Oda Danışma Mec-
lisinde görüşme yapılarak Gaziantep SMMM Odası’ nı 
temsil edecek,  mesleğimizi ve Gaziantep’ imizi en iyi şe-
kilde ifade eden logoya karar verilmiştir. 

 Logo çalışmaları için oluşturulan komisyonumuzun ya-
nında diğer komisyon üyelerimizin yaptığı çalışmalar da 
göz önünde bulundurularak Bağımlı Çalışanlar Komis-
yonumuz tarafından dile getirilen bağımlı çalışan meslek 
mensuplarının ücret uygulamaları hakkında karşılaşılan 
sorunlar ele alınmış, buna bağlı olarak Türkiye’ de ilk defa 
bağımlı çalışan meslek mensupları için asgari ücret tarife-
si düzenlenmiştir. Danışma Meclisinde görüşülerek kabul 
edilen bu tarife Odamız internet sitesinde yayımlanmıştır.
Odamız adına gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra son 
dönemde ülkemizde de önemli bir gelişme olan 10 Ağus-
tos 2014’te yapılan seçimde Türkiye Cumhuriyeti tarihin-
de bir ilk yaşanmıştır. Bu doğrultuda cumhur, ilk defa 
doğrudan başkanını seçmiştir. Ülkemizde demokrasinin 
oturmasında son derece önemli olan Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin Türkiye’ye ve milletimize hayırlı olmasını temen-
ni ederim.

Sözlerime son verirken mesleğimizin daha iyi yerlere gel-
mesi için zaman ve emek koyan her meslek mensubu 
arkadaşımıza, bu manada canla başla özverili şekilde 
çalışan komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarı, hayatınızda sağlık ve mutluluk 
her daim sizlerle olsun...

Hüseyin ÖZBAY
GSMMMO Başkanı
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10 Mayıs 2014’ te Diyarbakır’da yapılan 36’nci Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlar Kurulu Toplantısın-
da GSMMM Odası Bşk Hüseyin Özbay ın yaptığı sunum;

Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyo-
rum.

Bu sunumun konusunu Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirlik Mesleğinin Geleceği ve Vizyonu oluşturmaktadır.

Buradaki amaç siz meslektaşlarımız ile mali müşavirlik 
mesleğinin geleceği ve verimliliği için neler yapılabileceği-
nin tespit ve önerilerini paylaşmaktır.

Muhasebeciliğe tarihsel boyuttan baktığımızda; milletlerin 
yerleşik düzene geçmelerine bağlı olarak devlet oluştur-
duklarında ve bütçe yapma ihtiyacı hasıl olduğunda mu-
hasebecilere ve muhasebecilik mesleğine ihtiyaç duyul-
muştur.

Bizim tarihimizde muhasebe kayıtlarının kullanılmasının ilk 
bilenen yöntemi merdiven yöntemi olup, 8. yy yılın ikinci 
yarısında Abbasi Devletin’ de kullanılmaya başlanmıştır. 
Daha sonra 13. yy ortalarında İlhanlılara geçmiş, çok açık 
olmamak üzere Selçuklular tarafından da kullanıldığı belir-
tilmektedir.  14. yy sonlarında İlhanlılardan alınan yöntem 
19.yy sonlarına kadar Osmanlılar tarafından kullanılmıştır.

Daha sonraları kapitalist sistemin neticesi olarak çift ta-
raflı kayıt sistemi ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. 
Hali hazırda kullanılan kayıt sistemi çift taraflı kayıt siste-
midir.(1)

Ülkemizdeki muhasebe mesleğinin yasal statüye kavuş-
ması; Cumhuriyet kurulduktan sonra bu mesleğin yasal 
statüye kavuşması için çeşitli isimler altında meslek men-

supları dernekler /cemiyetler oluşturulmuş bu yolla örgüt-
lenmeler yapılmıştır. Ancak 13/6/1989 tarihinde 3568 sa-
yılı SMMM ve YMM KANUNU ile Muhasebe Mesleği yasal 
bir statüye kavuşmuş daha sonra bu kanun 26/07/2008 
tarih ve 5786 sayılı yasa ile bazı değişikliğe uğramıştır.

Ülkemizde Muhasebe mesleğinin yasal statüye geç ka-
vuşmasının çeşitli sebepleri vardır. Yakın komşumuz olan 
SURİYE’ de 1950’li yıllarda KANUNİ MUHASEBECİLER 
KANUNU adıyla bu meslek yasal statüye kavuşmuş biz-
de ise 1989 yılında ancak yasal statü kazanmıştır. Bu 
doğrultuda şu unutulmamalıdır: İnsanın çalışma gücü 
azmi ile doğru orantılıdır.

Geçmişten günümüze muhasebe mesleğinin gelişimi de-
ğerlendirildiğinde; basit bir şekilde alış veriş, borç - ala-
cak ilişkileri ile başlayan kayıtlama ve muhasebe ihtiyacı 
ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle 
önem ve değer kazanmış ve ekonomik yaşamın zorunlu 
bir parçası haline gelmiştir.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir şekilde yüksel-
diği günümüzde uzmanlık alanları da hızla artmakta, bu 
durum bilim dallarını sürekli geliştirdiği gibi yeni fonksi-
yonlar üstlenmesine yol açmakta ve her bilim dalı da bu 
gelişmelerden nasibini almaktadır. Muhasebe bilim dalı 
da bunlardan biridir.

Şu an uygulamada olan mevzuat çerçevesinde muhase-
beciler ne yapmaktadırlar;

Kısaca özetleyecek olursak: Gerçek ve tüzel kişilere ait 
ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması, finansal tablo-
larının hazırlanması, ilgili beyan ve bildirimlerinin yapılması 
vb. iş ve işlemlerin yapılmasıdır (bunların tamamına yakı-
nını da elektronik ortamda yapmaktadırlar).
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SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN 

GELECEĞİ VE VİZYONU



Muhasebeci iş ve işlemleri yaparken kamu adına hizmet 
vermektedir. Kanunların kendisine verdiği yetkiyi kullanır-
ken yine kanunlarla belirlenmiş kurallara uymak zorunda-
dır. Bunların bazıları; tarafsızlık, bağımsızlık, doğruluk, vb. 
leridir. Bunlara uymadığı takdirde çeşitli yaptırımlarla karşı 
karşıya kalmaktadır.

Muhasebe mesleğini icra ederken günümüzün teknolojik 
gelişmelerini yakından takip ederek bu teknolojiyi kullan-
manız gerekmektedir. Şayet bu gelişime ayak uydurma-
manız ve mesleğinizde kullanmamanız durumunda mes-
lekte gerilere düşersiniz (bir çok muhasebeci bundan 
dolayı mesleği bırakmak zorunda kalmıştır). Çünkü mu-
hasebe mesleği durağan bir meslek değil sürekli gelişen 
dinamik bir meslektir.

Muhasebe mesleğinde iş ve işlemleri yaparken şüpheci 
bir yaklaşımla araştırıp doğruluğu teyit edildikten sonra 
işlemler yapılmalıdır.

Muhasebe mesleği bire bir insanlarla yüz yüze yapılan, 
devlet ve toplumu ilgilendiren bir meslek olduğu için ara-
bulucu rolü üstlenmekte bir köprü vazifesi görmektedir. 
Özellikle bilimsel gelişmeler birçok alanda sektörel geli-
şim ve değişimlere öncülük ederken muhasebe mesleği 
de bu gelişmelerden önemli bir şekilde etkilenmektedir. 
Söz konusu gelişmeler ekonomik anlamda birçok yenili-
ği beraberinde getirdiği için her uzmanlık alanında klasik 
bakış açılarının sürdürülmesi mümkün değildir.

Muhasebe mesleğinde de benzer durum söz konusudur. 
Elde edilen gelişmeler sonucunda her bilim dalında oldu-
ğu gibi muhasebe bilimi ve mesleğinde de klasik bakış 
açısı gitmiş yerine gelişmeleri izleyen, analiz eden, yön 
veren bir muhasebe alanı ortaya çıkmıştır ki, profesyonel 
muhasebe kavramıyla ifade edilecek bu kavramın içeriği 
oldukça önemlidir.

Muhasebe Mesleğinde Sağlanan Gelişmeler

Muhasebe mesleğinin fonksiyonları gelişmekte, değiş-
mekte ve artmaktadır. Ekonomik olaylar gelişip değiştik-
çe muhasebe mesleğinden beklenen hizmetler artmıştır. 

Günümüzde ekonomik olaylar her sahada karşımıza çık-
makta her meslek mensubunun da o konuları derinleme-
sine bilmesi mümkün olmamaktadır. Yani her şeyi yapan 
bilen muhasebecilikten ziyade Alan ve Sektörel Uzman-
laşması olması gerekmektedir.

Bunları iki ana başlık altında toplayabiliriz :
A- Alan(Saha) Uzmanlaşması   :
Adli Muhasebe
Yönetim Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
Dış ticaret Muhasebesi
Denetçilik, Bağımsız Dış Denetim
Bütçeleme
Kurumsal Yönetim
Risk Yönetimi
Vergi Danışmanlığı (vergi planlaması, vergileme sorunları)
Çalışma Hayatı Danışmanlığı(Sosyal Güvenlik )
Ekonomik İhtilaf ve Davalarda Araştırma, Bilirkişilik
Değerleme ve Derecelendirme İşlemleri   
                  
(BASEL kriterleriyle daha da önem kazanacak),
Finansal Raporlama Tekniklerinin Güncel Gelişmeler Işı-
ğında Yeniden Yorumlanması ve Benzer Tekniklerin Ge-
liştirilmesi
Mesleki Alanlarla İlgili AR-GE Faaliyetleri 
15.Yatırım Teşvik-Dahili İşleme Muhasebesi

Sayı:77 • Temmuz-Ağustos • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın OrganıGSMMMO mali analiz4

B
A

Ş
K

A
N

D
A

N



B- Sektörel Uzmanlaşma
      1.Enerji Sektörü
      2.Lojistik Sektörü
      3.Telekomünikasyon –Bilişim-İletişim Sektörü
      4.İnşaat Sektörü
      5.Tekstil Sektörü
      6. Turizm Sektörü vb. 
olarak ifade edilebilir. Ancak bu başlıkların gelişen ko-
şulların etkisi altında sürekli değişeceğini vurgulamak da 
gerekir.

Globalleşme süreci ve artan dış ticaret hacmi uluslara-
rası şirketlerin sayısının artması sonucunda muhasebe 
mesleğinin belli standartlarla yapılmasını zorunlu kılmak-
tadır. Buna bağlı olarak muhasebe meslek elemanlarının 
yabancı dil bilmesi kendisi için artı bir kazanım olacaktır. 
Günümüz Türkiye’sin de yabancı sermaye girişinin arttığı 
düşünülürse bu yeni jenerasyon meslek mensupları için 
kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Ayrıca muhasebe mesleğinde denetimin önemi anlaşıl-
mış ve bu konuya verilen önem giderek artmıştır.

 Muhasebe ve denetim mesleği, toplumda saygı gören 
ve gelecek vadeden bir kariyer mesleğine dönüşmüştür. 
Şu anda mesleğimize aşırı bir talep bulunmaktadır. Mes-
leğimizde de ara eleman ihtiyacı bulunmakta, bu konuda 
çalışmak isteyenlere özel sektörde hemen hemen her za-
man iş olanağı sağlanmaktadır.

TÜRMOB’ un da bu gelişmeler ışığında görevini disiplin 
ve sorumluluk içinde yapmasıyla ne kadar meslektaşa 
ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Nitelik ve sayısal olarak ye-
terli yeni meslek mensubunun alınması ve yetiştirilmesi 
ile muhasebe mesleği gelecek dönemlerde en çok önem 
verilen meslekler arasında olacaktır. Burada şunu belirt-
mekte fayda vardır: TÜRMOB TESMER vasıtasıyla nite-
lik olarak kaliteli meslektaşın yetişmesi konusunda son 
derece verimli çalışmalar yürütmekte, meslekteki sayısal 
yığılmaların da önüne geçilmektedir.

NELER YAPILMASI KONUSUNDAKİ ÖNERİLER

-Mesleğe girişte kabul edilen fakültelerde; Muhasebe ko-
nusunda uygulamaya yönelik derslere ağırlık verilip, son 
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(1) Osmanlı İmratatorluğunda Kullanılan muhasebe yöntemi Merdiven Yöntemi Prf.Dr.Oktay Güvemli

yıllarında intörn öğrenci uygulamasına geçilip bu uygula-
manın yaygınlaştırılarak öğrencilerin meslek konusunda 
bilgilendirilmeleri ve yetişmeleri sağlanabilinir.(G.Antep 
Ünv bu yıl intörn öğrenci uygulamasına geçmiş bulun-
maktadır.)

-Meslekte uzmanlaşmayı sağlamak için üniversitelerin 
son sınıflarında seçmeli dersler konularak alan uzmanlaş-
maları sağlanmalıdır.

-Mesleki Büro Standartlarının bir an önce yasallaşması 
sağlanırsa mesleki olarak mükellef dağıtımı da daha ada-
letli bir duruma gelecektir.

-Bölgemizdeki en önemli sorun ücretlerin zamanında 
tahsil edilememesi olarak tespit edilmekte, bunun için 
tahsilatların banka kanalıyla yapılması ve yönetmelikte 
bulunan iki aydan fazla tahsilat yapılamaması durumunda 
mükellefin işine bakılamayacağı hükmünün (cezai işlem 
olarak)uygulanması yerinde olacaktır.

-Ayrıca meslekte uzmanlaşmayı sağlayacak kurslar, eği-
tim programları odalarımız tarafından düzenlenmelidir. 
Gerekirse bu TÜRMOB öncülüğünde bir program dahi-
linde yapılmalıdır.

-Türkiye’de yabancı sermayenin artması ve bölgemizde-
ki firmalarında ya yabancı  ortak almaları veya tamamen 
yabancı sermayenin gelmesiyle yabancı dil bilen meslek 
mensubuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda çeşitli eği-
tim çalışmaları uygulanabilir.

-  Meslek içi eğitim standartları hem TÜRMOB hem de 
Bağlı Odalar aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda 
hemen hemen tüm meslek mensupları faydalanmakta ve 
gelişimlerini tamamlamaktadır. Buna ek olarak Milli Eği-
tim ve Yüksek Öğretim Kurumları ile TÜRMOB ve Bağlı 
Odalarca görevlendirilecek Meslek Mensuplarının piyasa 
bilgilerini aktaracağı ders saatleri ve Çalışma hayatının 
anlatıldığı uygulamalar (Workshoplar) ilgili eğitim kurum-
ları bünyesinde düzenlenmelidir.

-Özellikle Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 
(SMİYB) işlemleri başta olmak üzere meslek Mensubu-
nun VUK 359 ‘dan kaynaklı yükümlülüğü ya kaldırılmalı 
yada VEDOP – SMİYB ve/veya Koda giren mükellef liste-
leri meslek mensubunun bilgisine sunulmalıdır.

-Meslek mensuplarınca çok uzun yıllardır beklenen Vergi 
Daireleri ile entegre olma süreci hızlandırılmalı VEDOP – 
Meslek Mensubu ilişkisi sağlanmalıdır. Bu hem iş yükünü 
vergi daireleri ile iletişim bazında azaltacak hem de kolay 
vergileme süreci hızlanacaktır.

-Bağımsız Denetim sürecinde bağımsız denetçilerde 
SMMM olma şartı korunmalı, bunun dışında SMMM siz 
Bağımsız Denetçi ihdas edilmesi düşüncelerinden vaz-
geçilmelidir.

-Bağımsız Denetim ilgili meslek yasamızca SMMM’lere 
ait çalışma konularıdır. Bu korunmalı ve geliştirilmeli, Ba-
ğımsız Denetçilerin de muhasebe yapmamaları sağlan-
malıdır.

-Günümüzde ekonomik hayatın gelişmesi ve çeşitlenme-
si ile muhasebecilere daha fazla ihtiyaç duyulduğu için 
bu mesleğe girmek isteyen gençlerimizin kendilerini tam 
manasıyla yetiştirmesi, donanımlı hale getirmesi gerek-
mektedir.

Ekonomik faaliyetler ne kadar önemliyse; ekonomik fa-
aliyetlerin kayıt altına alınması, kayıtlanması, izlenmesi, 
raporlanması ve bunların sonuçlarının ilgililere sunulması 
bir o kadar önemlidir. Bunu sağlayacak olan da Muhase-
bedir, Denetimdir. 

Ekonominin kayıtlanması gibi önemli bir misyonu üstlen-
miş muhasebe meslek mensupları, olayları ve gelişmeleri 
yakalayıp gelişmeler ışığında kendine yön vermek zorun-
dadır.

SMMM mesleğini bölgesel olarak ele almaktan ziyade 
Türkiye ölçeğinde ele alma zorunluluğu hissettim. Çünkü 
bu kadar ekonomik ortaklıkların arttığı kişiye bilgiye ulaş-
manın bu kadar kolaylaştığı bir ortamda, mesleğin gele-
ceğini bölgesel olarak ele almak doğru olmazdı.

Dünyada ekonomik hayat devam ettikçe muhasebe 
mesleğinede ihtiytaç olacaktır.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder say-
ğılar sunarım.10/05/2014
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Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güven-
lik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel 
amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları 
düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, 
oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip 
oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de de-
vam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına 
dayanmaktadır.

 Şirket, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyenlere, 
sisteme girme kararını etkileyebilecek hususlar hakkında 
bilgi verir. Kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir 
düzeyine ve yaşına uygun bir emeklilik planı teklifi sunu-
lur. Emeklilik sözleşmesine sahip olmak isteyen kişi, giriş 
bilgi formunu ve emeklilik planı, plan kapsamında sunu-
lan fonlar, yapılan kesintiler, varsa katkı payı tutarı ile eme-
klilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren “teklif 
formu”nu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. Şirketin 
İnternet sitesi, çağrı merkezi veya şirketçe yetkilendir-
ilen çağrı merkezi aracılığıyla düzenlenen sözleşmelerde 
ise, katılımcı, emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına 
ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini 
teyit ederek teklifi çağrı merkezi veya elektronik imza 
aracılığıyla onaylar. 

BES fırsatını kaçırmayın 
Bireysel Emeklilik Sistemi kısa adı ile BES ülkemizde-

ki geçmişi çok uzun değil. Fakat geçen bu kısa sürede 
büyük ilgi gördüğünü söyleyebilirim. BES öncelikle devlet 
güvencesinde en güvenli yatırım ve birikim alternatifidir 
desek yalan söylemeyiz. Buna “en karlı” cümlesini de 
eklemek gerekir. Sistem özetle, çalışırken ve kazanırken 
yapılan birikimlerin emeklilik döneminde ya toplu para ya 
da emeklilik maaşı olarak geri almak olarak izah edilebilir. 
Burada önemli olan konu, hatta en önemli konu demek 

daha doğru “Devlet Katkısı”... Yani devletimiz bu birikimi 
yapacaklara her 100 TL’si için 25 TL bir katkı yapıyor ve 
bu tutar maaşlara ekleniyordu. Sistemde en az 10 yıl 
kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Bu süreden 
önce çıkıldığında stopaj kesintisi yapılıyordu. Paranın 
tümünden yapılan kesinti yanlışı vardı ve bu düzeltildi sa-
dece kazanılan nemadan yapılma şekline dönüştürüldü.

En güvenli yatırım bes
BES,en güvenli yatırım aracı. Bunun yanında yüzde 

25 devlet katkısı ile getirisi en yüksek yatırım aracı da de-
nilebilir. Bir de buna birikim fonlarında kazanılan nemaları 
da eklersek tam oluyor. “Devlet BES’i neden destekli-
yor?” diye bir soru işareti gelebilir. Bunun sebebi ül-
kemizde ki tasarruf açığı şeklinde açıklanabilir. Ne yazık 
ki kazandığımızdan çoğunu harcadığımızdan tasarruf 
bilincimiz henüz gelişmedi. BES fonları uzun vadeli fon-
lar olması nedeniyle özellikle kriz dönemlerinde ülkeden 
kaçan sıcak paranın dövize baskı yapmaması ve krizin 
faiz ve dövizde dalgalanmalara sebep olmaması için em-
niyettir.

Her şey tüketicinin lehine
Bireylerin tasarruf alışkanlıklarının artması için olan bu 

sistem bireylerin bütün avantajları düşünülerek yeniden 
dizayn edildi. Cayma süreleri artırıldı, BES şirketlerinin 
katılımcılardan aldıkları giriş ve fon işletim kesintilerini 
de aşağı çekti. Geriye artık gidip bir şirket seçip BES’e 
girmek kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde 100 TL yatırıp 
parası 125 TL olarak hesabına geçen başka bir uygu-
lama yoktur herhalde. Bunu bir özel şirket yapsa “inan-
mam” diyebilirsiniz ama birikimlerinizin “Devlet” güvenc-
esinde olduğunu bilmek yeterli değil mi ?

YENİ DÖNEM BES

Birol TUNALI
Sigorta Acentesi Yetkilisi
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ODAMIZA YAKIŞAN YENİ TOPLANTI 
SALONUMUZ ARTIK HİZMETİNİZDE
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ODA DANIŞMA MECLİSİ
YENİ SALONUMUZDA YAPILDI
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NEZİH BİR ORTAMDA
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ÜYELERİMİZ İLE İFTAR YEMEĞİ
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KİLİS VE NİZİP’TE İFTAR KEYFİ
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STAJYER BİLGİLENDİRME
TOPLANTISINA GENİŞ KATILIM

Haziran ayında Odamızın toplantı salonununda düzenlediğimiz 
Stajyer Bilgilendirme Toplantısı geniş katılım ile yapıldı. Bu tür eğitimlerin 

önemine değinen Başkan Hüseyin Özbay, bu tür eğitimleri 
düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.
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BAŞKAN FATMA ŞAHİN’E
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Sayın Fatma 
Şahin’in Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu olarak 

ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulunduk...
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Gaziantep’in ilk kadın 
Belediye Başkanı olan 
Sayın Fatma Şahin’e 
yeni görevinde başarılar 
dileriz...

S.M.M.M.
Yönetim Kurulu

Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Avukat Osman 

Toprak’ı da makamında ziyaret ederek, 
çalışmalarında başarılar diledik...
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  2014 Yılı halı saha futbol 
Turnuvamız Nisan ayının 
19 Nisan 2014 Cumartesi 

günü başladı. Bir nevi 2013 
Sonbahar turnuvasının 

devamı niteliğinde, diğer 
bir bakışla 4 tane güçlü oda 
takımımız ile 4 tane güçlü 

kurum takımının ebedi dostluk 
ve ezeli rekabeti olmaya ilk 

haftasından belli oldu.

GELENEKSEL FUTBOL

TURNUVAMIZ
BÜYÜK BİR ÇEKİŞMEYE

SAHNE OLDU

Bu şekil bir statü ilk kez uygulanıyordu. Belki bazı 
arkadaşlarımız tarafından eleştirilsede, bize göre oda 
Turnuva tarihinin en kaliteli ve çekişmeli maçları
Bu turnuvada oynandı. Turnuvada odamızı 2013 
Sonbahar turnuvası Şampiyonu Optimalspor, İkincisi 
Birlikspor, Üçüncüsü Novaspor ve dördüncüsü 
Körükçü spor takımları temsil etti. Kurum takımları 
olarak ise 2012 Yılı şampiyonu Defterdarlık spor, 
2010 Yılı Şampiyonu  SGK, 2011 Yılı ikincisi Vergi 
Dairesi Başkanlığı ve Turnuvamıza her zaman renk 
katan ve dönem dönem başarılı sonuçlar alan 
İŞKUR Takımları renk kattılar. İlk haftadan çekişmeli 
ve genelde tek farklı sonuçlar ile geçen turnuvada 
Son hafta oynanan maçlar sonunda A Grubundan 
Optimalspor 3 te 3 galibiyet ile birinci aynı grupta 
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Deftardarlık takımı ikinci B Grubunda Novaspor 2 
galibiyet 1 Beraberlik ile grup birincisi Vergi dairesi 
başkanlığı ise grup ikincisi olarak Yarı finale çıktılar.
Yarı finalde bir nevi erken final diye 
nitelendireceğimiz maçta Optimal spor ger-
gin ve kıran kırana geçen bir maç sonucu, 6-3 
lük skorla adını finale yazdırıyor, Diğer maçta 
ise turnuvalarımıza her zaman iddalı gelen 
Defterdarlık takımı sürpriz bir şekilde hemde ağır 
bir yenilgi ile 10- 3 lük bir skorla yeniliyor FİNALİN 
ADI : OPTİMALSPOR – NOVASPOR OLARAK 
belirleniyor.17 Mayıs 2014 Finalin diğer bir anlamı 
ise uzun yıllar sonra ilk kez kendi turnuvamızda 
iki tane oda takımımızın karşılaşması idi. Final 
maçında oyunun bazı bölümlerinde zorlansada 
kadro kalitesi ile Turnuvanın ilk haftasından 
itibaren kupayı almaya favori olarak göster-
ilen OPTİMALSPOR 6-2 lik skorla kazanarak 
GAZİANTEP SMMM ODASI 2014 YILI HALI 
SAHA FUTBOL TURNUVASI ŞAMPİYON OLDU.

Unutulmayan maç : A Grubu Optimalspor – Bir-
likspor maçı, maçın 50. dakikasında maçı 3-3 
lük skora getiren Birlik spor son on dakika maça 
ortak olarak ne kadar kaliteli bir takım olduğunu 
gösterdi ve o dakikadan sonra topun bir o  kalede 
bir bu kalede geçtiği bir maç oldu. Maçı kadro 
kalitesi ile son dakikalarda attığı iki golle ka-
zanan Optimalspor 5-3 lük skorla aynı zamanda 
muhtemel kuvvetli bir şampiyon adayını turnu-
vadan eledi.

Turnuvaya katılan takımlar içerisinden en cen-
tilmen oyuncular, en iyi oyuncuya en iyi takım 
sorumlusuna ve Turnuvayı anısına düzenlediğimiz, 
Merhum Meslektaşlarımız Ali KARTAL ve Ah-
met TUFAN’ın ailelerine plaket verildi. Turnuvaya 
katılan bütün takımlara ve emeği geçen bütün 
spor komisyonu üyelerine teşekkür eder, Başka 
turnuvalarda buluşmak üzere saygılarımızı sunarız.
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Nostalji kelimesi geçmişe dayanan özlemleri, hatıraları 
anıları yansıtmaktadır. Kendi mesleğimizde geçmiş’de 
yaşadığımız nice acı ve tatlı anılarımız olmuştur. Sizlere 
meslektaş olarak geçmişte yaşadığımız anılarımızı gözler 
önüne sermeye , sizleri  ve genç meslektaşlarımıza mu-
hasebenin ve muhasebecilerin  elimizden geldiğince , dil-
imiz döndüğünce geçmiş anılarını, çalışmalarını anlatmak 
istiyorum.

KDV ve KDV  beyannamesi yok idi. Muhtasar beyan-
nameler ise  yıllık olarak verilirdi. Yılın son ayından son-
raki gelen ayda yani ocak 
ayında verilmesi gerekirdi. 
Mart ayında ise Yıllık Ge-
lir vergisi beyannameleri 
verilirdi. Muhasebeciler 
bu ayda vergi cetvellerine 
göre Yıllık beyannamelerini 
tanzim ederlerdi. Bir son-
raki mart ayı gelince kadar 
Maliye’ye uğramak ger-
ekmez idi. Muhasebe ve 
muhasebeciye ihtiyaç sa-
dece mart ayında olurdu. 
Hesap kitap bilen çoğu kişi 
bu beyannameleri tanzim 
edebilirdi. Yani mesleki yet-
erlilik aranmıyordu.  Bordro 

ve vergi hesaplamaları ise FACİT denilen  hesap makinesi 
ile elle çevirme usulü ile yapılmaktaydı. Bir iş gününün 
sonunda makineyi çevirmekten kollarınız kırılır idi. 

Fatura düzenlemek ise günümüze göre çok komik bir 
durumdaydı. Gerek alış ve gerek satış faturaları Bakkal 
ve kırtasiyecilerden alınır ve her işyeri kendine göre fatu-
ra tanzim ederdi. Eğer faturada ki rakamlar işyerlerinin 
istediği verginin altında  veya üstüne çıkmış ise düzenle-
nen faturalar yırtılır , kırtasiyeciden yeniden  fatura alınır ve 
tanzim edilirdi. Bu durum 02.02.1985 yılında yayınlanan 
Resmi  Gazeteye kadar sürdü. Resmi  Gazetede 
yayınından   sonra  Fatura maatbadan basılmadan önce 
MALİYEDEN fatura bastırma İZİN YAZISI alınırdı.  Fatura 
,her mükellefin iş hacmine göre fatura  bastırma cilt sayısı 
vergi dairesinin izin yazındaki sayıya göre yapılırdı. 1999 
yılında yayınlanan 274 Nolu V.U.K. tebliği ile maliyeden 
müsaade alma yazısı zorunluluğu kaldırılıp, fatura basımı  
bu günkü halini alarak maatbalardan serbest’  çe basılır 
oldu.

Defter ise  işletme ve Bilanço usulüne göre tutul-
makta idi. Bilanço usulünde ise 2 sistem vardı.  Şimdiki 
kullandığımız hesap planlarındaki İTALYAN sistemi, 
yani yevmiye ve defteri kebir ayrı ayrı tutulurdu.Birde 
AMERİKAN sistemi vardı. O sistemde ise yevmiye ve 
defteri kebir aynı defter’de birlikte tutuluyordu. Her iki sis-
temi’ de tutmak ihtiyari idi. Tabi bunlar manüel olarak elle 
yazılmakta idi. Yevmiye defteri ve Kebir defterini tutanın 

yazısı inci gibi olmalı 
idi. Rakamlar ve yazılar 
herkesin okuyabileceği 
düzgün yazılar olmalıydı. 
Kayıtlar ilk önce Yevmiye 
defterine yazılır, oradan 
defteri kebire  her he-
sap için ayrılan sayfalara  
borcuna ve alacağına 
göre yazılırdı. Yevmiye 
ve defteri kebirler ‘deki  
toplamlar Facit maki-
nesi ile toplanırdı. Yevmi-
ye ve kebir defterinin 
denkliğini sağlayabilmek 
oldukça üstün bir ka-
biliyet gerektirirdi.Denklik 

MALİ MÜŞAVİRLİK 
MESLEĞİNİN 
‘NOSTALJİSİ’

Mustafa KARADUMAN
Haksız Rekabet Komisyonu Başkanı

Bizim ve bizden önceki kuşaklarda 
muhasebecilerin çalışma takvimi 

yılda  sadece MART ayında yoğun 
olurdu. Diğer aylarda sadece 

işyerlerinde bordro ve bildirgeler 
yapılırdı. Bir muhasebe bürosunda  
tahmini  5 iş günü bordro yapılır ve 

bordrolar her işçiye göre ayrı ayrı 
manuel  hesaplanırdı. Bordro yapmak 

çok bilgi ve uzmanlık gerektirirdi.   
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sağlamadığında günlerce  toplamlar ve kayıtlar tekrar 
gözden geçirilir, gerektiğinde yevmiye ve defteri kebir 
eve götürülüp defterde yapılan hata bulmaya çalışılırdı. 
Bir 10 kuruş hatayı bulmak saatleri günleri almakta idi.

Mizanlarda ana hesap ve Muavin hesaplarda ayrı 
ayrı tutulmakta idi. Muavin hesaplar KALOMAZA denilen 
yapraklı kalın geçirmeli deftere yazılmakta  idi. Yani mu-
hasebe yapmak, hesapları tutturmak, mizan çıkarmak 
bir işkence gibi idi. 

KDV ve KDV beyannamesi ise 25.10.1984 yılında 

çıkarılan 3065 sayılı kanun ile 1985 yılı başından itibaren 
uygulanmaya başladı. İlk önce 3 ayda bir,  sonradan aylık 
beyannameler şeklinde verilmeye başlandı. Muhasebe 
ve muhasebecilikteki  resmiyet , yavaş yavaş işlemeye 
başladığı anlar KDV ‘nin Türkiye’de ilk  uygulanmaya 
başlaması ile  oldu. Yukarıda bahsettiğimiz gibi fatu-
ralarda Yine aynı dönemde ciddi anlamda resmiyet ka-
zanarak maliyeden müsaade yazılı almadan bastırılamaz 
oldu. Muhasebecilik 1985 yılından itibaren eskiye göre 
daha değerli ve kıymetli olmaya başlandı. 

01.06.1989 yılında yayınlanan 3568 sayılı yasadan 
sonra ise artık mali müşavirlik ve muhase-

becilik  artık uzmanlık gerektiren, kari-
yer mesleği halini almaya başladı. 

Daha önce , Öğretmenlerin 
, imamların, vs mesleklerin 
yaptığı muhasebecilik ehliyetsiz 
kişilerce (Belgesiz)  yapılamaz 

oldu. Belgesi olmayanlar bu 
mesleği i icra etmesi kanunla 

yasaklandı.

01.01.1994 yılından itibaren  
Muhasebe sitemi Uygulama tebliği 

çıkarılarak Tek düzen hesap çerçevesi ve 
planı  çıkarılarak,  tüm Türkiye’de uygulanmaya 

başlandı. Günümüze gelinceye kadar çıkarılan ka-
nun, tebliğ ve yönetmelikler ile bugünkü halini  almış oldu. 
Daha önce her muhasebeci ve işyerinin kendi kafasına 
göre açtığı hesap planları, Bilanço ve gelir tabloları  artık 

tek düze hale gelmiş oldu. 

1994 yılından itibaren işyerleri ve mu-
hasebe büroları Manüel defter  tutmayı 

bırakarak, aşama , aşama Bilgisayarlı 
Muhasebe tutmaya başladılar. Artık, 
Muhasebecilik mesleği bilgisa-
yar kullanmadan yapılabilecek bir 
meslek olmadan çıkmış oldu. Mu-

hasebeciler bu yeni sisteme uymak 
için canını dişine takarak , bilgisayarlı 

muhasebe yapmayı  öğrenmiş oldular. 
Artık, Mali tablolarını ve defterlerini bilgisa-

yardan yazmaya ve çıkarmaya başladılar. 

Şimdi ise, Beyannamelerini,  tahakkuklarını, 
mali tablolarını ve fatura ve diğer bel-

gelerini  elektronik ortamda 
oluşturmaya, almaya, iletmeye  

başladılar. 

Yukarıdan beri  izah 
etmeye çalıştığımız mu-
hasebe ve muhasebecinin 

nostaljik serüvenini sizlere  
kısaca anlatmaya çalıştım. 

Bütün meslektaşlarımı 
saygılarımla selamlar, sağlıklı ve 

mutlu bir ömür geçirmeleri  diler, 
çalışmalarında Başarlılar dilerim. 



Sevgili meslek mensubu arkadaşlarım ve değerli 
okuyucularım bu ayki yazımızda son zamanlarda özel-
likle sistematik hale gelen kasıtlı olarak yapılan kişinin 
sağlığında ve mesleki durumunda zarar doğuran 
davranışlar” mobbing”den bahsedeceğim.

Tarih içerisinde, insanlar hep toplu yaşamışlardır. 
İnsanların toplu yaşamalarındaki en önemli etken sosyal 
varlıklar olmalarıdır.

Günümüzde insanlar, gerek resmi olarak, gerek özel 
kurumlarda hep birlikte çalışmak zorundadır. Yöneticiler 
iş yerinin verimliliği kadar, çalışanların uyumundan, rahat 
olmasından sağlığından ve güvenliğinden de sorumlu-
dur. Ne yazık ki ülkemizde yönetici olmak için herhangi 
bir olumlu özellik aranmamakta, o kişinin şu yâda bu 
görüşten olması, istenecekleri sorgulamadan yapmaya 
hazır olması yeterli olmaktadır. Bu nedenle birçok yönetici 
hak etmediği statüye getirilmekte, herhangi bir yeterliliğe 
sahip olup olmadığına bakılmaksızın eline çeşitli yetkiler 

verilmektedir. Peki nedir bu mobbing ve kimlere uygulanır

Mobbing  nedir? Türkçede “iş yeri tacizi” yıldırma 
gibi terimlerle karşılanmaya çalışılmış ancak hiçbiri için 
tam bir görüş birliği sağlanamamıştır. Bunlardan en 
çok kabul göreni iş yeri tacizidir.çalışma yaşamında 
bireylere,üstleri,eşit düzeydeki çalışanları veya astları 
tarafından uygulanan kötü muamele,tehdit,aşağılama 
gibi davranışları ifade eden anlamlar taşımaktadır.

 Mobbing durumu nasıl ortaya çıkar:

• Mesleki yeterliliğin sorgulanması

• Kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi

• Kasten verilen süre içinde bitirilmeyecek görevlerin 
verilmesi

• Kişiden bilgi saklanması

• Kişinin görmezden gelinmesi ve gruptan izole edilm-
esi.

İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN
“MOBBİNG”

Meltem KILIÇ
SMMM
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Kimlere uygulanır:

Genellikle, kibar, zeki,dürüst,çalışkan ve duygusal 
zekası yüksek kişilere uygulanır.

Mobbingin etkileri:

• İnsanın mesleki bütünlük ve duygusunu zedeler

• Paronayaya ve kafa karışıklığına neden olur 

• Maruz kalan kişi kendine güven duygusunu yitirir 
huzursuzluk, utanç, endişe korku ,ağlama panik atak  
gibi rahatsızlıkları yoğun bir şekilde yaşar.

Mobbing karşısında çalışanların hukuksal 
hakları nelerdir:

İş Kanunu Açısından Mobbing: 

İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu: İş Kanunu madde 
77 ve Borçlar Kanunu madde 332’de düzenlenmiştir. 
Buna göre işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini 
sağlamak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür-
ler. İşverenin veya işveren vekillerinin işçiye mobbing 
uygulaması veya başka bir işçinin mobbing uygulamasına 
göz yumması işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırılık 
teşkil eder. Bu durumda işçi sözleşmeye aykırılık nedeni-
yle maddi ve manevi tazminat hükümlerine başvurabilirir. 
Bu davaların zamanaşımı on senedir.

İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma: İş Kanunu 83. 
Maddesine göre mobbing mağduru işçi mobbing ned-
eniyle sağlığını bozacak veya acil ve hayati bir tehlikeyle 
karşı karşıya kalırsa iş sağlığı ve güvenliği 
kuruluna başvurarak durumun tespitini 
isteme ve gerekli tedbirler alınana 
kadar iş görme borcunu ifadan 
(çalışmaktan) kaçınma 
hakkına sahiptir. 

İşçinin İş 
Sözleşmesini Haklı 
Nedenle Fesih Hakkı: 
Mobbing konusu ey-
lem işçinin veya ailesi 
üyelerinden birinin şeref 
ve namusuna dokunacak 
sözler veya davranışlar 
şeklinde oluşmuşsa mob-
binge maruz kalan işçi, 
İş Kanunu 24/II hükmüne 
göre iş sözleşmesini ihbar 
süresini beklemeden derhal 
haklı nedenle feshedebilir. İşçi 
bu hakkını mobbing eylemi-
nin sona ermesinden itibaren 
6 gün içinde kullanmalıdır. Bu 
fesih işçiye aynı zamanda kıdem 
tazminatını talep hakkı da verme-
ktedir.

Eşit Davranma Borcuna 
Aykırılık ve Ayrımcılık Tazminatı: 
Mobbing kapsamında 
işveren tarafından sergile-
nen davranışlar; işyerinde 

belli bir işçiye odaklı olarak sistematik şekilde farklı ve 
olumsuz davranışlar olarak sergilendiğinden, işçiler 
arasında ayrımcılık teşkil etmekte ve işverenin eşit 
davranma borcuna aykırı davrandığı anlamına gelme-
ktedir. İş Kanunu’nın 5. Maddesi eşit davranma borcu 
ve buna aykırı yaptırımları düzenlemiştir. Buna göre: “İş 
ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi in-
anç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım 
yapılamaz” Bu ayırım yapıldığı takdirde “işçi, dört aya 
kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka 
yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.” şeklinde 
ayrımcılık tazminatı düzenlenmiştir. Bu tazminat on 
yıllık zamanaşımına tabi olup, talep edilmesi için normal 
tazminat hükümlerinden farklı olarak işçinin zarar görme-
si şartı aranmamaktadır. Ayrımcılık tazminatı dışında işçi 
koşulları oluşursa kötü niyet tazminatı hükümlerine de 
başvurabilir.
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Bilanço bütün kamuoyunu ilgilendiren ve 
günümüzde borsaya açılan, açılmak isteyen, 
bankalardan kredi alan firmaların ve yöneticilerinin 
önemle üzerinde durdukları bir mali tablodur.

Burada bilançonun akademik unsurları üzer-
inde durmayacağım. Daha çok taraflar bilan-
çoya nasıl bakar, bilançodan ne bekler, kimin 
ne işine yarar gibi sorularla değişik bir açıdan 
bakamaya çalışalım. 

Bilançoya hani sözüm ona makyaj yapılır 
ya, peki bu makyajı kim yapar? ve herkes 
onu güzel görür ya. Peki taraflardan hangisi 
bilançoya makyaj yapıp onu güzelleştirir.  
Yada gelinlik giydirir.  Meşhur bir laf 
vardır, çirkin kadın yoktur bakımsız kadın 
vardır, diye. Lütfen bu sözlerime bayanlar 
alınmasın. Ama gerçekte budur. Dünyada 
nereye ve neye bakarsanız bakın ancak 
bakım ile herşey güzelleşir.  

Gelelim asıl soruya 
bilançoya taraflar 
nasıl bakar? 
İşletmeci: Benim kârım az çıksın 

dolayısı ile az vergi vereyim. Bilanço-
mun rasyoları güzel olsun bankadan 
düşük faizli yüksek krediler alayım, 
düşüncesine hakim kişidir.

Bankacı: Rasyolar güzel olsun 
çünkü banka yönetimi satış baskısı 
altında ezilen pazarlama yöneticileri 
çeşitli riskleri de göze alarak gelirler 
ve şirket yöneticilerine yok efendim 
EBİTDA oranı iyi olsun, kar marjı 
reel olsun, cari oran şöyle olsun vs. 
deyip şirket yöneticilerinin zihinler-
ini bulandırırlar.

Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir: Vergi mevzuatında 
ne yazıyorsa ben onu uygularım 
kardeşim diyen meslek men-
subudur. Bankacının söylediği ve 
işletme yöneticisinin ne söylediği 

pek de umurunda olmayan kişidir. 

HAYDİ BİLANÇOYA 
MAKYAJ YAPIP GELİNLİK 

GİYDİRELİM

Mehmet Emin TATLI
SMMM / Bağımsız Denetçi
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Çünkü kendini bağlayan mevzuatlar var. 

Yeminli Mali Müşavir: Beni hiçbir şey ilgilendirmez 
ben tasdik makamıyım. Kayıtların ve işlemlerin 
doğruluğundan sorumluyum. Neticede olayların 
sorumluluğundan en az işletmeci kadar sorumluyum di-
yen kişidir. Mevzuatın dışına çıkmazlar.

Kamu Gözetimi ve Denetimi Kurumu: Bu kurum 
yeni olması hasebiyle olaylara ne kadar ciddi yaklaştığı 
henüz karşılaştırılabilecek düzeyde değil. Ancak şunu 
söyleyebilirim, sanırım yanlış yapanları fena benzetecek.

İşçi veya halk: Kardeşim biz maaşımıza ve 
ücretimize bakarız bilançoda neymiş diyen taraftır.

Sendikalar: Haa bu işletme çok kar ediyor diyebilir, 
dolayısı ile işçi tarafına daha fazla maaş zammı isteyebilir. 

Sivil Toplum Örgütleri: Evet bu işletme büyük bir bi-
lançoya sahipmiş, gidip biraz faaliyetlerimizi desteklem-
esi için sponsorluk isteyelim diyen taraftır.

Vergi Daireleri: Sadece vergisini tahsil eden kurum-
dur. Benim için işletme kar etsin vergisi çıksın onu da 
gününde ödesin diyen taraftır. Bilançonun güzel olması 
onu çok da ilgilendirmez.

Güzellik Merkezi: Genelde yukarda saydığım 
taraflardan hiçbiri bu makyajı yapmaz ve yapanları da 
sevmez. Ancak peki kim bilançoyu süsler, kim bilançoya 
gelinlik giydirir veya kim makyajını yapar, herhalde bu 
işler sadece güzellik merkezinde olur.  Öyle mi; Ben bu 
konuya sadece gülerim.

Tarafların kısaca düşünceleri böyledir. 

Ama kim ne derse desin bilançonun denkliği 
açısından bazı şeyler yapılabilir. Ancak yine de mev-
zuattaki ihtiyarilik ve ihtiyatlılık kavramları içinde yapmak 
lazımdır. Başka çeşidi düşünülemez. Bunun adına siz bi-
lanço makyajlaması deyin, işletmeler bilançonun süslen-
mesi desinler. 

Bilanço işletmenin o anki net görünümünü fotoğraf 
gibi çıkartmaktı hani? Bu sorular bitmez. 

Bilançomuz büyümüş gelinlik çağa gelmiş ise bilan-
çomuzu süsleyip, makyajlayıp, gelinlik giydirip podyuma 
çıkarmaktır.

En önemli soru ise hani damat nerde?

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın Organı • Temmuz-Ağustos • Sayı:77 GSMMMOmali analiz 23

M
A

K
A

LE



GİRİŞ

Çalışma hayatında işçilerin birtakım risklerle karşılaşma 
ihtimali her zaman mevcuttur. Sosyal güvenlik sisteminin 
en önemli amaçlarından birisi işçilerin karşılaşacakları 
risklere karşı hayat standardını korumaktır. Bu riskler so-
nucu yaralanan, sakatlanan, hastalanan işçiler istirahat 
alarak çalışmamaktadır. İşçilerin hastalık vs nedenlerle 
aldıkları kısa süreli raporlar genelde problem olamayarak, 
rapor bitiminde işçi  işine devam etmektedir. istirahat alan 
işçilerinin işe gelmemesi durumunda bazı işverenlerin, 
işçinin yaptığı işin yürütümü açısından zor durumda kaldığı 
da aşikardır. İstirahat süresinin uzun olması ve ne zaman 
biteceğinin belli olmadığı durumlarda taraflar arasında 
problemlere yol açmaktadır. Hastalık ve kaza nedeniyle 
işçinin istirahatli olması dolayısıyla işe gelmemesi duru-
munda iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hususlar 4857 sayılı 
İş Kanunu’ nun 25. Maddesinde düzenlenmiştir.(1)

Bu makalemizde işçinin istirahatli olduğu süre içinde 
işten çıkarılıp çıkarılamayacağı konusu ele alınmıştır.     

Hangi durumlarda istirahat dönemindeki işçi işten 
çıkarabilir?

4857 sayılı İş Kanununda istirahatli olan işçinin 
hangi durumlarda işten çıkarabilecekleri belirtilmiştir(2).
Hangi hallerde işçinin istirahatli iken işten çıkarılabileceği 
aşağıda sayılmıştır.

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan 
yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 
hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple 
doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir 
ayda beş iş gününden fazla sürmesi 

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek 
nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca 
bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda  

c) Yukarıda sayılan sebepler dışında; işçinin hastalık, 
kaza, doğum ve gebelik  gibi hallerinde istirahatli olması 
dolayısıyla da işe gelmemesi sebebiyle  işveren için iş 
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin 
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre hak edilen fesih 
sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Yani daha yalın bir ifadeyle istirahat süresinin;

-İşyerindeki çalışması altı aydan az olan işçi için, sekiz 
haftayı,

-İşyerindeki çalışması altı aydan bir buçuk yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, on haftayı,

-İşyerindeki çalışması  bir buçuk yıldan üç yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, on iki haftayı,

-İşyerindeki çalışması  üç yıldan fazla sürmüş olan  işçi 
için, on dört haftayı,

Aşması halinde işverenin iş sözleşmesini fesh etme 
yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğmaktadır.

d) Doğum ve gebelik hallerinde  işverenlerin bildirim-
siz iş akdini fesih hakkı ise  normal istirahat süresi olan 
16 haftalık sürenin sonunda başlar. Ancak işçinin iş 
sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği 
süreler için ücret işlemez.

16 haftalık istirahat süresinin doğumdan önce 8 
hafta doğumdan sonra 8 hafta olduğu düşünüldüğünde, 
şayet doğum öncesi kullanılmayıp doğum sonrasına 
aktarılmayan bir izin yoksa, doğumdan sonraki 8. hafta 
sonunda işveren işçisinin sözleşmesini 6 hafta bekledik-
ten sonra feshedebilir. 

İşveren İstirahatli İşçiyi Belirtilen Gerekçeler 
Dışında işten çıkarırsa Ne olur ?

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan 
yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir 
hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple 
doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir 
ayda beş iş gününden fazla sürmesi 

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek 
nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca 
bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda  

yukarıda belirtilen nedenler oluştuğu takdirde gerekli 
tespitler, raporlar ve tutanaklar yazılı olarak belgelendik-
ten sonra herhangi bir süre beklenmeksizin işçi işten 
çıkarılabilir. Ancak belirtildiği üzere belirtilen nedenler 
yazılı olarak belgelenmesi gerekmektedir. Aksi durumda 
işverenin feshi geçersiz fesih sayılacaktır.

Yukarıda sayılan sebepler dışında süreye bağlı olarak 
işçinin işten çıkarılmasında ise sürenin dolması kesinlikle 
beklenmelidir.4857 sayılı İş Kanununa göre istirahatli 
işçiyi, istirahat süresi kanunda belirtilen sekiz ile on dört 
haftalık süreyi geçmeden işten çıkaran işveren bildirim 
süresine ilişkin ücret tutarında işçiye ihbar tazminatı öde-
mek zorundadır.

İSTİRAHATLİ
İŞÇİ İŞTEN 

ÇIKARTILABİLİR Mİ ? 

Gökhan BEDİR
Sosyal Güvenlik Denetmeni

İş ve Sosyal Güvenlik Adli Bilirkişi
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Yani daha yalın bir anlatımla;

-İşyerindeki çalışması altı aydan az olan işçi için, iki 
haftalık,

-İşyerindeki çalışması altı aydan bir buçuk yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, dört haftalık,

-İşyerindeki çalışması  bir buçuk yıldan üç yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, altı haftalık,

-İşyerindeki çalışması  üç yıldan fazla sürmüş olan  
işçi için, sekiz haftalık,

Ücreti tutarındaki ihbar tazminatını işverenin işçiye 
ödemesi gerekmektedir.

Bu konuda Yargıtay 9. Hukuk dairesinin muhte-
lif kararlarında görmekteyiz. Örneğin 2007/512 sayılı 
kararın özetinde;

“işverenin hastalık sebebiyle iş sözleşmesini feshi 
halinde altı haftayı aşan istirahat raporu sebebiyle 
işverence iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işçinin 
kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerinde olmakla birlikte, 
ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi doğru 
değildir. kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabında, istira-
hat raporunun altı haftayı aşan kısmı dikkate alınmaz.” 
Diyerek işverenin fesih halinin haklı olduğu fakat bunun 
kıdem tazminatı ödemesine engel olmadığı fakat ihbar 
tazminatı ödemeyeceği hükmünü vermiştir.(3)

 SONUÇ

Yukarıda belirtilen sağlık  durumlarının  varlığı 
halinde işverenin  işçinin sağlık sebeplerini belirtilerek iş 

sözleşmesini haklı nedenlerle fesih hakkı bulunmaktadır. 
İşveren Bu durumların varlığında  İş sözleşmesini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 
sağlık sebepleri nedeniyle feshedebilecektir.

İşveren istirahatli işçiyi, belirtilen ihbar sürelerini dik-
kate alarak ve almayarak işten çıkarmış olsa dahi işçi 
işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa , 
işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

Kanunda sayılan sebepler dışında süreye bağlı olarak 
işçinin işten çıkarılmasında ise sürenin dolması kesinlikle 
beklenmelidir.4857 sayılı İş Kanununa göre istirahatli 
işçiyi, istirahat süresi kanunda belirtilen sekiz ile on dört 
haftalık süreyi geçmeden işten çıkaran işveren bildirim 
süresine ilişkin ücret tutarında işçiye ihbar tazminatı öde-
mek zorundadır.

İşçinin hastalık ve kaza, gibi sağlık nedenlerinden 
dolayı İşverenin iş sözleşmesini bildirimsiz feshi halinde, 
işçinin çalıştığı süreler esas alınarak kıdem tazminatına 
hak kazanır. Ancak işçinin  ihbar tazminatı hakkı doğmaz.

Sosyal Güvenlik Denetmeni, İş ve Sosyal Güvenlik 
Adli Bilirkişi

(1) 10.06.2003 tarih 25134 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

(2) 10.06.2003 tarih 25134 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır

(3) Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/512 sayılı 
kararı.
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İnsanlığın varoluşundan itibaren süre gelen ekonomik ilişkiler günümüzde sınır ötesi bir 
hal almıştır. Serbest piyasa hâkimiyetinin süre geldiği sistemde ülkeler arasındaki ekono-
mik gelişme düzeyi gerek rekabette gerek hakimiyette önemini hissettirmektedir. Ekonomik 
gelişme; bir ülkenin hem maddi olarak hem de sosyal ve kültürel anlamda değişimiyle ilgilidir. 
Gelişmekte olan ülkeler için önemlilik arz eden nokta ise ekonomik gelişmeyi sağlayarak bu-
nun devamını getirmektir. Ekonomik gelişmeyi sürdürmenin en önemli şartı ise ülke sınırları 
içerisinde gerçekleştirilen üretim miktarıdır. Üretimi gerçekleştirilen birimler olan işletmelerin 
son dönemde kazandıkları nitelikler farklılaşmıştır. Artık sadece bir işletme olmak yetme-
mekte bunun yanında ekonominin ve siyasi yapının durumuna ayak uydurabilecek kişiliğe 
kavuşmaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak günümüzde kapsayıcı ekonomik kurumlar 
kimliği ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Kapsayıcı ekonomik kurumlar; bir milletin yeteneğini en iyi şekilde göstermesini 
sağlayacak eşit şartlar sağlayabilen kurumlardır. Mülkiyet haklarını koruyan, hukuka saygı 
gösteren, ekonomide eşit şartlarda rekabet ortamı yaratan, yatırımı ve inovasyonu özen-
diren kurumların tümünü kapsayıcı olarak adlandırmak mümkündür. Kapsayıcı ekono-
mik kurumların özelliklerinin başında demokratik bir yapıya sahip olmaları gelir. Buna bağlı 
olarak hesap verebilen, fazla çalışma durumundan kaçınmayan kurumlar ortaya çıkmaktadır. 
Demokratik yapının getirdiği özellikle kurumlar, yöneticilerin negatif ayrımcılık yapmayacağına 
inandıklarından dolayı kayıt dışı ekonomi miktarından azalma olacak, milli gelir de yani refah 
düzeyinde artış yaşanacaktır. Bu kurumların oluştuğu ekonomik sistemin gereği olarak huku-
ki ve işlevsel işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi de ekonomiye artı bir katkı sağlamaktadır. 
Bu kurumların gelişme sürecindeki en etken faktörleri refah düzeyini artırmaktır. Bir ülkedeki 
rekabet düzeyinin yüksek oluşu üretilen mal miktarının ve kalitesinin artmasına bağlı olarak 
verimlilik düzeyini artırmaktadır. Ayrıca inovasyon ve Ar – Ge çalışmalarına ağırlık verilmesiyle 
elde edilen çıktıların üretim maliyetleri düşerken ürün çeşitliliğiyle de dış piyasada ülkenin re-
kabet şansını artmaktadır. Tüm bu etkenler ışığında ise yatırım miktarında artış yaşanacaktır. 

Ülkelerin refah içinde yaşaması ve hâkimiyet kurmasının ekonomik güç ile doğru 
orantılı olduğu geçmişten beri bilinen bir durumdur. Günümüzde ise bu gerçeğin gerekli-
likleri değişmiştir. Artık işletmelerin yapısı ve siyasi tutumunun önemi artmıştır. Bir ülkede 
kapsayıcı ekonomik kurumların varlığı ile siyasi yapının tutumunun olumlu yönde değişeceği, 
bu değişiklik sonucunda rekabetin artmasına bağlı olarak üretilen mal ve hizmet miktarının 
kalite ile verimliliğinin artacağı, milli gelir düzeyinin yükseleceği, inovasyon çalışmalarına ağırlık 
verilerek ürün çeşitliliğinin yaratılacağı, dış satım gücünün artmasına bağlı olarak elde edilen 
döviz getirileri ile yatırım miktarının artacağı, tüm bu oluşumlar sonucunda ise ülkede ekono-
mik gelişme düzeyinin artacağı buna bağlı olarak da refah düzeyinin yükseleceği görünen bir 
gerçektir. 

KAPSAYICI
EKONOMİK KURUMLAR

Nahide ÖZÇELİKKOL
Gaziantep SMMM Odası

Genel İdare Müdürü
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Genel 
Şartları Şu Şekildedir,

1)   T.C Vatandaşı olmak,

2)   Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4)   Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde be-
lirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan 
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar 
ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fe-
sat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak,

5) Ceza ve disiplin kovuşturması nedeniyle memuri-
yetten çıkarılmış olmamak,

6) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bu-
lunmamak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Özel 
Şartları Şu Şekildedir,

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, 
bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında 
eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği 
Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı 
yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde 
mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans 
seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen 
bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış ol-
mak, 

2) En az üç yıl staj yapmış olmak, 

3) Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını 
kazanmış olmak, 

4) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış 
olmak. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın ‘Zorlu’ 
Şartları Şu Şekildedir,

1) Lisans mezuniyetinden sonra bulunduğunuz ilin 
Tesmer şubesine gidip staja giriş sınav dosyası açtırmak 

için gerekli evrakları hazırlamak ve yaklaşık 1.500,00-TL 
ücret ödemek,

2) Dosya başvuru işlemlerinden sonra staj başlatma 
sınavı için gerekli kaynakları temin edip sınava hazırlanmak. 
Bu kaynaklar için yaklaşık 750,00-TL ödemek,

3) Sınav günü belli olunca sınava gireceğiniz ilde kala-
cak otel rezervasyonu yapmak ve uçak veya otobüs bi-
leti kestirmek. Bunların bedeli ise yaklaşık 400,00-TL’yi 
bulmaktadır, (İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin sınav 
merkezi olmalarından buralarda ikamet eden adaylar 
diğerlerine göre daha şanslı. Bu durum haksız rekabet 
doğurmaktadır.)

4) Eğer çalışıyorsanız çalıştığınız işyerinden en az iki 
gün sınav izni almanız gerekiyor. Çalışmadığınız gün-
lerden dolayı kaybınız ortalama 200,00-TL,

5) Sınav günü geldi çattı bir yandan sınava 
hazırlanıyorsunuz bir yandan sınav yerine ulaşım 
esnasında bir problemle karşılaşma riskini aklınızın bir 
köşesinden çıkarmıyorsunuz. Stres üstüne stres. Bedeli 
paha biçilemez,

6) Varsayalım ilk girişte sınavı kazandınız bu sefer 
sınav sonuç belgenizle beraber bulunduğunuz ildeki Tes-
mer şubesine gidip staj dosyası açtırmanız ve uygun bir 
işyerinde stajınızı başlatmanız gerekiyor. Eğer staj sınavını 
ilk girişte kazanamazsanız her seferde ulaşım ve sınav 
harcıyla beraber ortalama 500,00-TL ödemeniz gereki-
yor,

7) 3 yılın sonunda stajınız bittiğinde yine Tesmer 
şubesi aracılığıyla yeterlilik sınavına başvurmanız gereki-
yor. Bunun içinde 1.250,00-TL’ye küsmeniz şart,

8) Yeterlilik sınavı için yine ulaşım, otel ve diğer mas-
raflar olarak 1.000,00-TL ödemeniz gerekiyor,

9) Varsayalım yeterlilik sınavını ilk girişte kazandınız 
bu sefer ruhsat harcı oda kaydiye ücreti vs. 3.750,00-TL 
daha ödemeniz gerekiyor,

10) Toplamda yaklaşık 10.000,00-TL yi bulan 
masrafınız ve en az staj başlatma ve yeterlilik sınav 
süreçleri dahil 4 yıl emek vermeniz gerekiyor.

 Verdiğiniz, vereceğiniz emeklerin karşılığını 
almanız dileğiyle Allah’a emanet olun.

SMMM OLMANIN 
GENEL, ÖZEL VE

‘ZORLU’ ŞARTLARI

Adem SATAN
SMMM
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Film izlemek, bazı kişiler için alışkanlığın ötesinde 
tutkuya dönüşmüştür. Ben de onlardan biriyim aslında. 
IMBD 100 Listesinin en üst sıralarında yer alan hemen 
tüm filmleri izlemişimdir.  Benim favorim, Hollywood’un 
kuralsız, özgün yönetmeni ve oyuncusu Quentin Tar-
antino ve onun kült filmleridir. İsterseniz sinema tarihine 
damga vurmuş ve benim favorim olan filmlere kısa bir 
gezi düzenleyelim. 

“Pulp Fiction”… Ekşi Sözlük derki; Tekrar tekrar izle-
necek filmler listesinde üst sıralarda olmayı hak eden film. 
İkinciyi seyrederken ağızdan salyaların akmasına sebep 
verecek derecede süper, mükemmel şey. Tüm film bo-
yunca bir dakika bile sıkılmanıza fırsat vermeyen, devamlı 
yeni bir şeylerin olduğu ve izlenesi harika şey. 

Trainspotting,  klozet,  içine giriş ve açlıktan ölen be-
bek,  filmin en etkileyici sahneleridir. 

  Reservior Dogs, Mr.Blonde’un polis memurunu 
sandalyeye bağladıktan sonra sigarasını yakıp müzik 
eşliğinde büyük bir keyifle kulağını kesmesi filme damga, 
vurmuştur. 

Memento, en az 2 defa izlendikten sonra anlaşılan 
film…  

Public Enemies ve başrollerde Johnny Depp. 

Leon, Matilda… Scarface, agresif, sinirli Tony Mon-
tana. 

Umudunu Kaybetme, Will Smith ve sıfırdan 
başlayanların hikayesi…

Flashbacks Of a Fool, hayatını tekrar gözden geçirmek 
isteyenler için. 

The Godfather  serisi, üzerine onlarca sayfa yazılacak 
bir başyapıt. 

Rolver, Ego ve insan üzerine her şey. 

Benjamin Button… Yaşamı ters çeviren film… 

Owing Mahowny,  kumar tutkusu olan bir bankacıyı 
anlatan, geçen günlerde kaybettiğimiz Philip Seymour 
Hoffman’nın başrolünü oynadığı film.  Ve daha niceleri… 

Türk Filmleri

Bir Erkan Can resitali “Gemi”de... Yazgı, Musa ve Savcı 

tiradı etkileyici.  “Tabutta Rövaşata” evsiz Mahsun’un hi-
kayesi.  “Umut”, Yılmaz Güney ve Tuncel Kurtiz... “Eşkıya”, 
Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrollerini paylaştığı film. 
Nuri Bilge Ceylan ve bol ödüllü filmi “Uzak”. “Derman” ve 
etkileyici müziği Mamak türküsü. “Yılanların Öcü”, Kadir 
İnanır ve Fatma Girik. “Yeraltı” Zeki Demirkubuz, Engin 
Günaydın, ego, çelişki ve nefret… “İstanbul Kanatlarımın 
Altında”, “Sürü”,  “Kara Köpekler Havlarken”, “Selvi Boy-
lum Al Yazmalım”, “Devrim Arabaları”  ve onlarcası… 

Yukarıdaki ve çoğu sinema filmi,   yönetmenlerinin ve 
oyuncularının,  en   büyük arzusu ve hayali Oscar ödül-
ünü almaktır.  Bu yılın en büyük organizasyonlarından 
biri olan 86. Oscar Ödül Törenini geçen günlerde geride 
bıraktık. Asıl ismi “Academy Of Motoin Picture Arts and 
Sciences (AMPAS) olan ve  “Sinema Sanatları ve Bilim-
ler Akademisi” tarafında verilen Oscar ödüllerinin bu yılki 
töreni, Rusya’da gerçekleşen,  Soçi Kış Olimpiyatlarından 
dolayı normal tarihinden bir hafta sonraya ertelendi. ABD 
film endüstrisinin kalbi olan Los Angeles’daki Dolby 
Tiyatrosu’nda düzenlenen törende 24 kategoride filmler 
bir biriyle yarıştılar.

Kırmızı Halı

Ödül töreni kadar çok konuşulan kırmızı halı ser-
emonisinde yine bu yılın en şık  ve  en rüküşleri seçildi. 
Julia Roberts, Amy Adams, Jennifer Lawrence bu yılın 
en şıkları arasına girerken, geçtiğimiz sene ödülünü Jen-
nifer Lawrence’a kaptıran Anne Hathaway en rüküşler 
arasındaydı.  

Törene Ellen Degerenes Damgası

Bu yılki ödül törenini,  talk showcu ve komedyen, 
neşeli insan Ellen Degerenes sundu. 

 Geçen yıl gerçekleşen Oscar Ödül Töreni’nde  “ E n 
iyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü almak için sahneye çıkarken 
elbisesine takılıp düşen Jennifer Lawrence, bu sene de 
kırmızı halıda düştü. Tabi bu fırsatı kaçırmayan Ellen “Bu 
gece kazanırsan, Oscar’ı biz sana getirmeliyiz,” esprisi 
salonu kahkahalara boğdu. 

Törende acıkan ünlülere pizza söyleyen ve parasını 
ünlülerden toplayan Ellen DeGeneres’e, en çok parayı 
ünlü aktör Kevin Spacey verdi. Arka sıralara peçete 
ve tabak dağıtan Brad Pitt’e,  Kevin Spacey de pizza 

86. OSCAR 
ÖDÜLLERİ TÖRENİ

İsmail TEKBAŞ
SMMM
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dağıtarak yardımcı oldu. Hollywood yıldızlarına pizza 
dağıtan adamın topladığı bahşiş ise 1000 USD’di. 

Ellen Show “Selfie”

Ödül törenine Ellen’in ünlü oyuncularla çektiği self-
ie pozu damga vurdu. Ellen daha sonra pozu twitter 
aracığıyla,  paylaştı ve 47 dakikada 1 milyon retweet 
alan bu kare paylaşım rekoru kırmış oldu.  Bence Oscar 
Ödül törenini her yıl Ellen Degerenes sunmalı…

Kaybedenler Kulübü Üyesi, Lenoardo Di 
Caprio

Oscar’ın gelmiş geçmiş en talihsiz oyuncusu seçilse 
bence Leonardo Di Caprio birinci seçilir.  86. Oscar 
ödülleri töreninde Para Avcısı (The wolf of Wall street) 
filmindeki rolüyle bir kez daha “En iyi erkek Oyuncu” kat-
egorisinde Oscar’a aday olan Dicaprio bu kez de,  eli 
boş döndü. Daha öncede bu kategoride 4 kez aday 
olan Dicaprio,   bu sefer de mutlu sona ulaşamaması 
sosyal medyada espri konusu oldu. 

Düzenbaz  (Amrican Hustle) hayal kırıklığı 
yarattı. 

Oscar ödül töreninde en iyi film ödülünü  “12 Years a 
Slave” alırken, “Gravity” en iyi yönetmen dahil toplamda 
6 ödül alarak geceye damga vurdu. Diğer yandan ödül 
töreni öncesi favori olan “American Hustle” aday olduğu 
10 kategoriden sıfır çekerek hayal kırıklığı yarattı. 

McConaughey En İyi Erkek Oyuncu 

Ödül törenine annesiyle gelen sinema oyuncusu 
Matthew Mcconaughey de “Dallas Buyers Club” deki 
( Sınırsızlar Kulübü) performansı ile En İyi Erkek Oyun-
cu ödülünün sahibi oldu. Uyuşturucu bağımlısı ve HIV 
taşıyıcısı Ron Woodroof’un hayatından esinlenerek 
beyaz perdeye aktarılan filmi ben de izledim. Gerçekten 
Mcconaughey’ın,  filmdeki performansı etkileyiciydi. 

Bir yıldır heyecanla beklenen 86. Oscar Ödül 
töreni yine kaybedenleri, kazananları, 
kırmızı halısı ve  bu, seneye özel 
Ellen ve selfie pozuyla   
yıla  damgasını 
v u r m u ş 
oldu… 

B u 
arada bazı 
y a z a r l a r , 
y a z a r k e n 
en çok din-
ledikleri şarkıyı,  
açıklamaya başladılar. 
En son Elif Şafak yazarken 
Nıghtwıst’den,  “Ghost Love 
Score” şarkısını dinlediğini açıklarken,  
ben de bu yazıyı,  Red Hot Chilli 
Peppers’den  “Can’t Stop” şarkısını 
dinlerken hazırladım. Neyse…

İleriki, senelerde Oscar Ödül 
Töreninde bir Türk filmi görmek 
umuduyla… Hoşça kalın… 

OSCAR ÖDÜLLERİ 
TAM LİSTESİ

En İyi Film: 12 Yıllık Esaret 

En İyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey 
(Dallas Buyers Club)

En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Blue 
Jasmine)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jared Leto (Dallas 
Buyers Club)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Lupita Nyong’o 
(12 Yıllık Esaret)

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón (Yerçekimi)

En İyi Uyarlama Senaryo: 12 Yıllık Esaret (John 
Ridley)

En İyi Özgün Senaryo: Her (Spike Jonze)

En İyi Sinematografi: Yerçekimi (Emmanuel 
Lubezki)

En İyi Animasyon Film: Karlar Ülkesi (Frozen)

En İyi Kısa Animasyon: Mr Hublot 

En İyi Film Yabancı: Muhteşem Güzellik ‘’La 
Grande Bellezza’’ (İtalya)

En İyi Şarkı: Let It Go - Karlar Ülkesi 

En İyi Müzik: Yerçekimi 

En İyi Belgesel: 20 Feet from Stardom 

En İyi Kurgu: Yerçekimi 

En İyi Yapım Tasarımı: Muhteşem Gatsby ‘’The 
Great Gatsby’’ 

En İyi Kısa Belgesel: The 
Lady In Number 6 

En İyi Kısa Film: Helium 

En İyi Kostüm Tasarımı: 
Muhteşem Gatsby 

En İyi Makyaj ve Saç: 
Dallas Buyers Club 

En İyi Ses Kurgusu: Yerçekimi 

En İyi Ses Miksajı: Yerçekimi 

En İyi Görsel Efekt: Yerçekimi
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Anonim Şirketler Yönetim Kurulları, Limited Şirketler 
ise Müdürleri tarafından  yönetilmektedir.Bu yöneticilere 
Huzur hakkı veya ücret ödemesi yapılmaktadır.

Kelime Anlamı ile Huzur Hakkı: “Belli bir konuyu 
görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen 
paralardır.” Şeklinde tanımlanmaktadır.  

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunda Ücret; işverene tabi belirli 
bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen 
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorum-
luluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, 
prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında 
ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde 
olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin 
edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Gelir Vergisi kanunu uygulanmasında, aşağıda yazılı 
ödemeler de ücret sayılır.

1. 23 üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istis-
na dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları;

2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler 
karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer men-
faatler;

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve bel-
ediye meclisi üyeleri ile özel kanunlara veya idari karar-
lara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların 
üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimse-
lere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, 
ayın ve menfaatler;

4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleri ve 
tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya 
sağlanan para, ayın ve menfaatler;

5. Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor 
hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen 
veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

6. Sporculara tranfer ücreti veya sair adlarla yapılan 
ödemeler ve sağlanan menfaatler.

Ayrıca 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 394. 
Maddesinde; “ Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas 

sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak 
şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve yıllık kardan pay 
ödenebilir.” denilmektedir. 

Yeni ve Eski TTK. Uygulamasında temel şart Yö-
neticilere ödenecek Ücret veya Huzur haklarının 
ödenebileceği, Ana Sözleşme veya Genel Kurul  kararına 
bağlanması gerekmektedir.

Huzur hakkı ödemeleri muhtasar beyanname verirk-
en aylık veya üç aylık verilmesi etkileyen unsur olan 10 
işçiden fazla işçi çalıştırılması durumda beyannamenin  
aylık verileceği hususunda , şirket yöneticilerine ödenen 
huzur hakları beyanname verirken işçi sayısına eklenme-
kte ve aylık veya üç aylık beyanname vermeyi doğrudan 
etkilemektedir.

Limited Şirket Müdürleri ve 
Anonim Şirket Yöneticilerine  

Ödenen Huzur Hakkı ile  Muhtasar 
beyanname verme açısından bunların 

çalışan sayısına etkisi

Mehmet ÖZBAL
SMMM
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T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı: 38418978-120[98-13/5]-456

29/04/2014

Konu: Muhtasar beyanname verme süresi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, huzur hakkı ödemeleri yaptığınız şirket ortaklarının   muhtasar beyan-

namelerinin aylık veya üçer aylık olarak verilmesi açısından hizmet erbabı sayısının hesabında dikkate alınıp 

alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak 

çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, 

prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde 

olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü 

yer almakta olup, 62 nci maddesinde de; hizmet erbabını işe alan emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve 

tüzel kişiler işveren olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi, kurum ve kuruluşların, aynı maddede bentler 

halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahip-

lerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup, maddenin birinci 

fıkrasının 1 inci bendinde; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemel-

erden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 98 inci maddesinde, “94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay 

içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 

yirmiüçüncü  günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirm-

eye mecburdurlar. Yılsonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre 

bir ay uzatılır.

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir 

merkezden bildirilmesi caizdir.

Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha 

az olanlar, 94’üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi 

dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü 

akşamına kadarverebilirler” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, üçer aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verme imkanından yararlanıyor iken 

bu yararlanma hakkını yitiren işverenler ve vergi sorumluları bu haklarını kaybettikleri aydan itibaren (bu ay dahil) 

tevkifatın yapıldığı her ay için muhtasar beyanname vereceklerdir.

Bu itibarla, şirketinizin yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin ücret olarak vergilendirilmesi 

dolayısıyla, bu kişilerin muhtasar beyanname verilmesi açısından hizmet erbabı hesabında dikkate alınması ger-

ekmektedir.

Bu çerçevede muhtasar beyannamenin aylık veya üçer aylık verilmesinde dikkate alınması gereken aynı anda 

çalışan 10 hizmet erbabının anlaşılması gerektiğinden, şirketinizce huzur hakkı ödemesi yapıldığında bu kişiler 

ile birlikte çalışan hizmet erbabı sayısı 10 kişinin üstüne çıkması halinde bu döneme ait muhtasar beyannamenin 

ertesi ayın 23 üncü günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Konuyla ilgili olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığınca
29.04.2014 tarihli verilen özelgede tamda buna işaret etmektedir.
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3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana zaman zaman 
boyutu değişmektedir. Hızlandırılmış KDV iade siste-
mi (HİS) 2008 yılında 109 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 
ile yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile sistemin adından 
anlaşılacağı üzere, belirli koşulları sağlayan mükelle-
flerin KDV iade taleplerinin daha hızlı yerine getirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, HİS sertifikası sa-
hibi mükelleflerin  nakden ve/veya mahsuben iade tale-
plerinin tutarına bakılmaksızın, teminat aranılmaksızın, 
vergi inceleme raporu veya YMM raporu aranılmadan 
yerine getirilmesini sağlayan sistemin adi “Hızlandırılmış 
İade Sistemi” (HİS)’dir. 26 Nisan 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama 
Genel Tebliği ile KDV Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin 
esaslar tek bir tebliğde toplanmıştır.  Tebliğ 1 Mayıs 2014 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  Bu tarihten itibaren 
daha önce yayımlanan KDV Genel Tebliğlerinin tamamı     
(123 Adet) yürürlükten kaldırılmıştır.  Kaldırılan Tebliğ’lere 
yapılan atıflar, bu Tebliğ’in ilgili bölümlerine yapılmış sayılır.

Eski ve yeni HİS hakkında hatırlatmalar;

* 109 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde HİS; Bu 
Tebliğde belirtilen şartları sağlayan mükelleflerin katma 
değer vergisi iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalar 
çerçevesinde yer- ine getiri-
lecek, bu uygula-
ma Hızlandırılmış 
KDV İade Sis-
temi (HİS) adıyla 
anılacaktır. Bu 
Genel Tebliğde 
geçen “olumsuz 
rapor”, “olumsuz 
tespit”, “olumlu 
rapor”, “genel esaslar”, 
“özel esaslar”, “sahte veya muhteviyatı iti-
bariyle yanıltıcı belge (SMİYB)” ibareleri 84 seri 
No.lu KDV Genel Tebliğinde tanımı yapılmış olan 
kavramları ifade etmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğine göre, aşağıdaki 
şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda 
belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde “HİS sertifikası” 
verilir. 

a) Başvuru tarihinden önceki son 5 tam yıl itibariyle 
vergi mükellefiyet kaydının bulunması gerekmektedir. 

b) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş 
olan son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer 
alan bilançoda ve gelir tablosunda yer alan büyüklüklerin  
göre en az aşağıdaki tutarlarda olması gerekmektedir. 
(Bütün koşulların aynı anda karşılanması gerekmektedir.)

1- Aktif toplamı 400.000.000 YTL ve daha fazla,

2- Maddi duran varlıkları toplamı 100.000.000 YTL ve 
daha fazla,

3- Öz sermaye tutarı 200.000.000 YTL ve daha fazla,

4- Net satışlar 500.000.000 YTL ve daha fazla,

c). Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine 
verilmiş olan muhtasar beyannamelere göre aylık ortala-
ma çalışan kişi sayısının 750 ve daha fazla olması,

d) Başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde mükellef 
ile ilgili olarak aşağıda sayılan olumsuzluklardan hiç birinin 
olmaması gerekmektedir.

Bu olumsuzluklar;

1- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, 
defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, 

2- Farklı vergilerin her birine ait beyan-
name verme 

ödevinin birden 
fazla dönem için 
a k s a t ı l m a m ı ş 
olması (süres-
inden sonra 
kendiliğinden ver-
ilen beyanname-
ler hariç),

3- Sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı bel-
ge düzenleme veya kullanma 
fiili nedeniyle hakkında olum-
suz rapor [1] düzenlenmemiş 
olması, (Raporun, son 5 
yıl içindeki vergilendirme 

dönemleri ile ilgili ve öngördüğü 

Hızlandırılmış Kdv 
İade Sistemi (HİS) ‘nde 

değişenler…

Ahmet BİZER
SMMM
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tarhiyatın tamamının nihai yargı kararıyla iptal edilmemiş 
olması gerekmektedir. Yazılan raporun dava edilmeksizin 
uzlaşma vb. şeklinde ödeme yapılması halinde olumsuz 
durum )

e) Başvuru tarihi itibariyle mükellefin KDV iade tale-
plerinde 84 numaralı KDV Genel Tebliği’nin II numaralı 
bölümünde düzenlenen özel esaslara tabi olmayı gerek-
tiren bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

f) Mükellefin ödenmesi gereken (muaccel) vergi bor-
cunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu 
şartın ihlali sayılmaz) gerekmektedir.

Uygulamadan yararlanabilmek için yukarıda sayılan 
şartların hepsini birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı 
oldukları vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bir dile-
kçe ile başvurması gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları 
taşıdığı anlaşılanlara başvuru tarihini izleyen 15 gün 
içinde HİS Sertifikası verilecektir. 

18.08.2012 ’de yayınlanan 120 no.lu KDV Genel 
Tebliğinde, yukarıda belirttiğimiz hadler aşağıdaki şeklini 
alarak  109 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin4 (b.) ve (c.) 
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b. Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş 
olduğu son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde 
yer alan bilançoya göre en az;

1) Aktif toplamının 200 Milyon TL,

2) Maddi duran varlıkları toplamının 50 Milyon TL,

3) Öz sermaye tutarının 100 Milyon TL,  

4) Net satışlarının 250 Milyon TL,  olması,

c. Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine 
vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık or-
talama çalıştırılan kişi sayısının 350 ve daha fazla olması,”

01 Mayıs 2014 itibari ile yeni Katma Değer Vergisi 
Genel Tebliği’ne göre ise;

Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri 
ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı 
oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde 
Defterdarlık) tarafından “HİS sertifikası” (EK: 21) verilir.

a) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı 
itibarıyla vergi mükellefiyetinin bulunması,

b) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş 
son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer 
alan bilânçoya göre en az;

- Aktif toplamının 200.000.000 TL,

- Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,

- Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,

- Net satışlarının 250.000.000 TL,

olması, (bu koşullardan herhangi üç tanesinin 
sağlanmış olması yeterlidir.)

c) Başvurudan önceki takvim yılında vergi daires-
ine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık 
ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla 
olması,

ç) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı 
içinde;

- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, 
defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

- Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV 
uygulamalarından her birine ait beyanname verme 
ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla 
aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden 
verilen beyannameler hariç),

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 
belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel es-
aslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara 
dönülmüş olması,

d) Başvuru tarihi itibarıyla;

- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı ger-
ektiren bir durumunun bulunmaması,

- Vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş 
olması bu şartın ihlali sayılmaz), 

gerekmektedir.

Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları 
Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile 
başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün 
içinde “HİS Sertifikası” verilir.  Olarak değiştirilmiştir. 

Haksız/Yersiz Yere Alınan Vergilerin Oranıyla İlgili 
Değişiklik

Eski uygulamada haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan 
mükelleflerden; haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgi-
li dönemde yapılan vergi iadelerine oranı % 1’i geçen 
mükelleflerin sertifikaları iptal edilmekteyken KDV Genel 
Uygulama Tebliğinde bu oran % 5’e çıkarılmıştır.

Eksik Belgelerin Tamamlanma Süresiyle İlgili Değişiklik
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Tamamı ibraz edilen belgelerde şekil veya muhteviyat 
yönünden vergi dairesince eksiklik veya yanlışlık tespit 
edilmesi halinde iade talepleri yerine getirilmekle birlikte, 
bu hususlar belgelerin ibraz edildiği tarihi izleyen 15 gün 
içinde mükellefe tebliğ edilmektedir. Yeni Tebliğ düzen-
lemesinde mükelleflerin tebliğ tarihinden itibaren üç ay 
içinde eksiklikleri tamamlamamaları halinde, durum ilgili 
Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bildirilecektir. Bu 
süre daha önce 30 gün olarak uygulanmaktaydı.

Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından ger-
ekçeleri göz önünde tutularak eksikliklerin tamamlanması 
için mükellefe üç aylık ek süre verilebilecektir. Bu süre so-
nunda da eksikliklerin tamamlanmaması halinde belge 
eksikliğine rağmen iade edilen KDV’nin ilgili bulunduğu 
vergilendirme dönemleri incelemeye sevk edilir. Belge 
eksikliğine rağmen iade edilen KDV tutarı kadar na-
kdi teminat veya banka teminat mektubu verilmemesi 
halinde HİS Sertifikası da iptal edilecektir.

Borcun Olmaması Konusunda Vergi Türleri İtibariyle 
Değişiklik

Sisteme dahil olmak için daha önceki düzenlemede 
farklı vergilerin her birine ait beyanname verme ödevinin 
birden fazla dönem için aksatılmamış olması (süresinden 
sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç) ger-
ekirken, yeni düzenlemede, gelir veya kurumlar vergisi, 

ÖTV ve KDV uygulamalarından her birine ait beyanname 
verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla 
aksatılmamış olması koşulu getirilmiştir. Örneğin, bu du-
rumda damga vergisi bu ile geç ödeme bu kapsamda 
değerlendirilmeyecektir.

HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Get-
irilmesi sürecinde değişiklik;

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin nakden iade ta-
lepleri eski uygulamada belgelerin tamamlandığı tarihi 
izleyen 5 iş günü içerisinde yerine getirilirken yeni uygu-
lamada ibraz edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sis-
temi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olum-
suzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma 
sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilecektir. Olum-
suzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının ia-
desi ise olumsuzlukların giderilmesi veya aranan şartların 
sağlanması kaydıyla yerine getirilecektir. Mahsuben iade 
talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibarıyla hüküm 
ifade edecektir. 

Sonuç itibari ile; Yeni Tebliğ’den anlaşıldığı üzere 
Hızlandırılmış Kdv İade Sistemi (HİS) ‘nden 

yararlanma şartlarında değişme olmuştur. Fakat ger-
ekli şartların değişiminde önemli bir değişme olmamıştır. 
Zira bu uygulama Türkiye geneli  az sayıda firmanın KDV 
iade taleplerine cevap vermektedir. 

Sayı:77 • Temmuz-Ağustos • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayın OrganıGSMMMO mali analiz34

M
A

K
A

LE



Bilindiği üzere, safi kazancın tespitinde indirilecek ve 
indirilemeyecek giderler, GVK’nın 40 ve 41. maddeler-
inde sayılmıştır. Sözü edilen 40. maddenin üç numaralı 
bendinde, işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye 
veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen za-
rar, ziyan ve tazminatların safi kazancın tespitinde indi-
rilecek gider olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir. Anılan 
Kanun’un 41. maddesinin beş numaralı bendinde ise, 
her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sa-
hibinin suçlarından doğan tazminatların gider olarak 
indirilemeyeceği hükme bağlanmış, aynı bendin parantez 
içi hükmünde ise, akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen 
tazminatların cezai mahiyette tazminat sayılmayacağı 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’un “Kanunun Şümulü” başlıklı 1. maddesinde; 
“Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait ver-
gi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme 
masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme 
zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin 
akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında 
kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan 
diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu 
kanun hükümleri tatbik olunur” denilmektedir. 

  Kurum alacaklarının zamanında ödenmemesi halinde 
bu alacaklara 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre 
gecikme zammı hesaplanacağı ve birlikte tahsil edileceği 
yönünde yer alan düzenlemeler ise kurum alacaklarında 
uygulanacak mali müeyyideyi belirtmektedir. Dolayısıyla, 
ticari akitlerden doğan alacaklar 6183 sayılı Kanun 
kapsamında değildir. Elektrik, su, telefon ve doğalgaz 
hizmetlerini sunan kurumların kamu kurum ve kuruluşları 
ile belediyelere ait olması durumu değiştirmemekte, bu 
kuruluşlara ait olan alacakların kamu alacağı niteliğinde 
olduğunu göstermemektedir. Çünkü, belirtilen türden 
tüketimlerin yapılabilmesi ancak, ilgili kurum ile sözleşme 
yapılmasına bağlıdır ve bundan doğan alacaklar da akit-
ten doğan alacaktır. Bu nedenle, belirtilen kurumaların 
alacaklarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili söz 
konusu değildir. Yapılan sözleşmelerde, tüketim bedelin-
in süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırım 
belirlenmekte ve bunu her iki taraf da kabul etmektedir. 
Dolayısıyla, bu tür ödemelerin süresinde yapılmaması 
halinde ödenen gecikme zamları bir akde dayanmaktadır.  

Maliye Bakanlığı’nın 14.06.2001 tarih ve 32996 sayılı 
Özelgesi ile; 

 “PTT ve TEAŞ gibi kurumların kamu kuruluşu olmasının 
bu kuruluşlara ait alacakların kamu alacağı niteliğinde 
olduğunu göstermeyeceği, bu kurumların alacaklarının 
6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilinin mümkün 
olmadığı, elektrik, su ve telefon faturalarının süresinde 
ödenmemesi nedeni ile alınan gecikme zamlarının işle il-
gili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak 
nitelendirilmesi gerektiği ve kurum kazancının tespitinde 
gider olarak yazılmasının mümkün olduğu” 

    “Telefon, elektrik, su, doğalgaz iletim ve dağıtım 
kuruluşlarına gecikme bedeline bağlı olarak ödenen kat-
ma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün 
bulunmaktadır. Ancak, bu indirim yapılırken Katma Değer 
Vergisi Kanunu’nun 58. maddesi hükmünün de dikkate 
alınacağı tabiidir.”  

Şeklinde idari görüş belirtmiştir. 

   Bu tür ödemelerin süresinde yapılmaması  halinde 
ödenen gecikme zamları bir akde dayanmakta ve medeni 
ve ticari akitlerden doğan alacaklar da 6183 sayılı kanun 
kapsamına girmemekte, adı geçen kanun’a göre takip ve 
tahsili söz konusu olmamaktadır. Elektrik, su doğalgaz 
bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle uygulanan gecikme 
zamları işle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen 
tazminat niteliğinde olmaktadır.

Telefon, Elektrik, Su ve 
Doğalgaz Faturalarının Geç 

Ödenmesi Halinde Uygulanan 
Gecikme Zammının Gider Kaydı 

ve KDV İndirimi

Ergün BULGUN
SMMM
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Zamanın hiç kıymeti yok, bereketi kalmadı , nerede 
eski zamanlar denildiğini duymaktayım.Yalnız unutmaya-
lım ki zaman aynı zaman yüzyıl öncede ,10 yıl öncede 
aynıydı dünya döndüğü müddetçe de aynıdır.  Ancak 
benzer koşullarda yaşayan ,kişi ve kurumların üretimleri 
bireysel yeteneklerden de kaynaklanan farklılıklar göste-
rir. Burada en önemli etken  zamanın nasıl kullanıldığıdır. 
Zaman aslında herkes için sabittir, diğer bir deyişle her-
kes için günde 24 saat , haftada 168 saat vardır. Zaman 
yönetimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar 
elde edilmesini sağlar. Yeniçağın hastalığı olan ‘zaman 
yetmiyor’ olayını ‘zamanı verimli nasıl kullanırım’ kelime-
si ile dönenceyi değiştirelim.Zamanı bize uyarlayalım biz 
zamana yenik düşmeyelim.Her şey den önce kişileri kır-
madan güzellikle HAYIR demeyi öğrenmek lazım bu kilit 
cümledir.Bu şekilde işlerimiz yetişecek artan zamanları-
mızda sosyal faaliyetlerimizi dahi artırarak yaşam kalite-
mizi artırabiliriz.

* * *   ÖZLÜ SÖZLER * * *

* ZAMAN çok değerli bir sermayedir. 

* ZAMAN mutlak kardır.

* ZAMAN satın alınmaz.

* ZAMAN saklanmaz ve depolanmaz.

* ZAMAN çoğaltılamaz.

* ZAMAN kesinlikle bir daha geri gelmemek üzere 
akıp gider.

* ZAMAN sahip olduğumuz en önemli ve değerli ha-
zinedir.

 YAŞAMIMIZDA Ki BiR  SAAT’ LiK  
ZAMANIN  DEĞERi  ACABA  NEDiR ? 

Ortalama bir insan ömrü aşağı yukarı iki yüz bin 
(200.000) planlanabilir saatle sınırlıdır.

VAKİT
NAKİT’TİR    

Özlem ANNAÇ BİŞGİN
S.M.M.M.
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İktisadi olarak yapılan araştırmalara göre, bir insan 
toplam iş görebilme gücünün ancak % 30 - 40 ‘ nı kulla-
nabilmektedir. Peki geriye kalan %60 civarındaki iş göre-
bilme gücü nereye gidiyor?

• Netleşmemiş hedefler,

• Planlamada yapılan hatalar,

• Plansızlık,

• Önceliklere gerekli önemi verememe,

• Sürekli erteleme,

• Öze inememe,

• Detayla fazla uğraşma,

ZAMAN KAYBI ÖNLEME STRATEJİSİ:

1. Amaçlarınızı ve hedeflerinizi belirleyin :  

Her şey den önce atalım masamızdan küp 
kağıtları,küçük not kağıtlarını.Masamızda ben bunu ya-
pacağım diye yazdığın o küçük not kaybolma ve unu-
tulma riski en yüksek olan bombadır.Hayatında yapmış 
olduğun ilk zaman bombası küçük kağıtlara yazmış ol-
duğumuz, yapacağımızı düşünmek zorunda kalacağı-
mız işler bombası oldu .Onun yerine masamızda ajanda 
bulunmalı akşam olunca yapılan işlem bir sonraki güne 
aktarılmadan yeni iş planı hazırlanmalı.Hedeflerimiz öl-
çülebilir olmalı ben başarılı olmak istiyorum,mutlu olmak 
istiyorum bunlar hedef değil yazılmalı ve ölçülebilir olmalı.
Ben bu yıl şu kadar ciroda satış yapacağım,ben şu kadar 
kilo vereceğim gibi,ben bu yıl şu konuda uzmanlaşaca-
ğım gibi

2. Sizi bu amaçlara ve hedeflere götürecek yol 
haritasını çizin

Ajandamız da işler önem derecesi yüksek olan gö-
revden başlayarak , hiyerarşik dağılımını yapmalıyız  (ilgili 
evrak hazırlanması,kişi yetkilendirilmesi , kurum işlemi 
veya kişinin işini en iyi şekilde yapabilmesi için o sebep-
lere tutunması  gerekir.Hedeflerimiz için  doğru yer ve 
zamanı bulup istikrarlı olmak lazım.

 Bir gün bir adam ülkesinden başka bir ülkeye gider.

 Tiyatro! Gelin! Kaçırmayın! Bu akşam tiyatro ! Adam 
Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve inanılmaz derecede 
merak etmiş.biletin nereden alındığını öğrenmiş.Bilet fi-
yatı cebindeki tüm para kadar olmamasına rağmen hiç 
tereddütsüz bileti almış.Akşam olmuş,başlamış merakla 
oyunu izlemeye .

 Oyun bitmiş ,herkes dağılmış ve bizim meraklı öylece 
kalmış, izlediği muhteşem oyunun karşısında. O sırada 
temizlikçi tarafından salonu boşaltmak için ikaz edilmiş.

Adamsa,’Bana müdürünüzü yerini söyler misiniz? 
Onunla bir şey konuşmam gerek.’ demiş.

Seyrettiği oyunun etkisiyle müdür ile konuşmuş ve 
buranın bir parçası olmak için ne iş olursa olsun çalışmak 
istediğini belirtmiş.Müdür çok şanslı olduğun,şu sıralar 
bir temizlikçi aradığını fakat önce onu denemesi gerekti-
ğini ifade etmiş ve denemek üzere aylardır el değmemiş 
kütüphanenin temizliğini uygun bulmuş.’İşte burayı te-

mizle.Eğer beğenirsem seni işe alırım.’demiş ve gitmiş.

Tiyatro aşkının verdiği şevkle temizlik beklenenden 
kısa sürede bitmiş.Müdür odayı görmeden adamın sa-
mimiyetine inanmamış.Onu diğerleri gibi işi savsaklayan 
birisi sanmış.Fakat odanın temizliğini görünce hayretler 
içinde kalmış.Aylardır içeriye girilmeyen oda gıcır gıcır 
oluvermiş.Müdür bu çabuk ve becerikli adamı işe alma-
ya karar vermiş:

Müdür  : ‘Tamam,seni işe alıyorum.’             

Adam : ‘Fakat benim yatacak yerim yok.’   ‘

 Müdür: ‘O zaman burada yatarsın ve işe daha erken 
başlarsın. ‘  

 İstediği olan tiyatro tutkunu huzurlu bir şekilde odayı 
terk ederken müdür : 

 ‘Adın neydi senin , buraya yazalım..’       Aldığı cevap 
ise; ‘William ! William Shakespare !’olmuş

3. Kendinize ve içinizdeki güce güvenin, ön yargı-
larınızdan uzaklaşın

Ben bu işi yapamam çok zor , bu işi yapmak için 
çok ekmek yemem gerek ,ama bu konu beni aşıyor gibi 
selsel işleri duyuyor gibiyim ; bence zeki insan yok azimli 
insan vardır.Benim bir arkadaşım vardı  çok zor algılardı, 
aynı keza oldukça zeki, okuduğunu bir defa da anlayan, 
arkadaşım da vardı . Ben ancak defalarca okuyup not 
alıp  okumazsam anlayamam dediğim arkadaşım olduk-
ça azimli ve sistemli çalışırdı.Çok güzel bir üniversiteyi 
bitirdi ve iyi bir kariyer sahibi oldu.Diğer arkadaşım ise  
ben bilerime güvenerek geride kaldı. Önemli olan adım 
atmak ve başaracağına inanmak.

4. Tüm planlama ve organizasyon süreçleri için 
kendinize zaman ayırın.

Planlamayı yapıyorken asla yarış atı gibi koşturamaz-
sın plan ve organizasyonu yaparken mantık ölçüleri çer-
çevesinde kendimize  yapamıyacığımız idealler peşinde 
koşturmadan hareket etmek lazım.O zaman çalışma 
zevkin kırılmaz tam hız yola devam edersin.

5. Kendinize bir yapılacak işler listesi oluşturun.

Yapılacak işler listesi oluşturduğumuzda ne yapaca-
ğımızı bilerek gün içinde bu iş zaten lüzumsuz ben bunu 
listeme yazmasam da olur kelimesi tehlikeli , lüzumlu 
veya lüzumsuz oluşu değil konu  senin  gün içinde vakit 
ayırmak zorunda olman.Her iş kendi içinde size lazımdır 
o iş için sen nefes tüketeceksin , bedenin yorulacak , 
fikrin yorulacak  ve en önemlisi zaman ayıracaksın .

6. Her adım için esnek olun. Katı olursanız kırıl-
manız daha kolay olacaktır. 

Her zaman için hoşgörü her şeyin anahtarı  evrakta 
, görevlendirdiğin kişide,kurumda veya o işin sonuçlan-
ması konusunda her ne şekilde olursa olsun aksilikler-
le karşılaştığımızda, bugün hiç bir işim olmayacak , bir 
sonraki işimi yapmayayım .Aman ne olacak diğerlerini de 
yarın yapayım demeyelim.Tamamen negatif düşünceler 
içine girmeyelim.
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Düşüncelerinize dikkat edin,gerçekleşebilirler ;

Bozcaada’da tatil yapan Gökhan Özbek ,burada 
hurda bir araba görünce aklına hemen espri geldi.Genç 
adam arabanın içine girip sağ arka koltuğa oturdu ve öl-
müş gibi poz vererek fotoğraf çektirdi.Gökhan tatil dönü-
şünde bu fotoğrafı arkadaşlarına gösterip şaka yapacak  
ve trafik kazası geçirdim,öldüm.Bakın buda ölümüm fo-
toğrafı ben aslında bir hortlağım!diyecekti.Tatil bitti ,Gök-
han memleketine döndü.Kısa süre sonra gelen Ramazan 
Bayramı vesilesi ile Gökhan ailesi İzmir’e gitmeye karar 
verdiler.Otomobili Gökhan’ın babası kullanıyordu Ma-
nisa Kırkağaç girişinde mola veren aile ,biraz dinlendik-
ten sonra tekrar yola koyuldular yola çıkalı henüz birkaç 
dakika olmuştu ki , önlerine aniden bir yaya fırladı.Baba 
Hikmet Bey direksiyonu kırdı,ama yaya ya  çarpmayı 
engelleyemedi kazanın etkisi ile Hikmet bey direksiyon 
hakimiyeti kaybetti.Ön cam patladı ve araba 4 takla ata-
rak bir hendeğe yuvarlandı.Gökhan tıpkı 7 ay önce şaka 
olsun diye çektiği fotoğraftaki gibi arabanın araka koltu-
ğunda oturuyordu .Görüntüsüyle de fotoğraftakine çok 
benziyordu.Fotoğraf şakası ne yazık ki , gerçek olmuş-
tu.Burada anlatılan ise sadece şaka değil olumsuz olan 
her düşünce hayatınızın yönünü değiştirebilir çünkü kişi 
kendisini olumsuzluğa odaklayıp hazırladığı için bu olay-
ların başına gelmesi kaçınılmaz olabiliyor .Olumlu güzel 
düşünceler ve hayat bizleri bekliyor.

7. Günün hangi saatlerinde daha enerjik ve verimli 
olduğunuzu bulun. 

En enerjik olduğunuz saatte size göre en ağır olan iş 
listenizdeki işi alın programınıza ki diğer işlerimizde daha 
programlı çalışalım bu stratejiyi belirlemek sana ait ki-
misi sabah saati hiç çalışamaz ben akşam mesai bitimi 
daha verimli çalışırım der o zaman kapı, telefon çalmaz, 
gelen giden olmaz ,daha rahat çalışırım der,başkası için 
ise sabah erken saatte ben gelip o işi bitireyim vücudum 
yorulmadan zinde beyinde çalışabileyim der.İşin derecesi 
günün verimli kullanımında en önemli etkendir.

8. Mükemmeliyetçi olmayın. 

 Mükemmel dört dörtlük hiçbir şey olamaz önemli olan 
eksik olan işlerde o eksikliği görüp kabul edip yola devam 
edebilmeyi bilmektir .Kusursuzluğa beklemek bazı işlerin 
imkansızlığına sebebiyet verebilir.Bir diğer işe geçmene 
engel teşkil eder bir yerde saplanıp kalman senin prog-
ram ve hedeflerinde geride kalmana neden olarak sana 
kaçınılmaz zaman kaybı haline gelir ve bomba elinde pat-
lar bir işteki eksikliği gidereyim derken zaman yönetimi ile 
ilgili bütün hedefleriniz yok  olabilir.

9. Hiçbir şey için fazla vakit harcamayın ve işleri-
nizi ertelemeyin.

Zamanı iyi kullanmak adına hedeflerimiz olmalı bu 
hedefler doğrultusunda başarılı olabiliriz dedik ; özellikle  
uzun süreli olan hedeflerde çok dikkatli olmalıyız.Muhak-
kak alternatif bir B planı kuralım ki sendeleyip düşmeden 
yola devam edelim.

Kararlılıkla esnekliği harmanlamamız gerek.

Fatih Sultan Mehmet ‘in İstanbul’u fethetmek için kaç 
tane projesi olduğunu biliyor musunuz?40 farklı proje 
hazırlıyor ve 4.Projesiyle fethediyor.Gemilerin karadan 
yürütülmesi o an verilmiş bir karar değildir.Fatih Sultan 
Mehmet daha fetih planı hazırlanırken eğer Haliçten ge-
çemezsek o zaman ne yaparız sorusunu düşünmüş ve 
çözüm olarak gemilerin karadan yürütülmesi gerektiğini 
projeyi dahil etmiştir.Alternatifi olmayan  en güzel bir plan 
bile başarısızlığa uğrayabilir. 

10. “Hayır” demeyi öğrenin.

İşimizde vaktimizi etkin kullanmak istiyorsak herkesin 
işi kendine göre acildir.Mümkün mertebe elindeki işi ya-
rım bırakma hayır şu anda elimde daha acil işim var di-
yebilmeyi bilmek lazım bu şekilde elimizdeki işlerin önem 
sırası değişmeden bitirmiş oluruz.
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Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tas-
dik Zamanı” başlıklı 221 inci maddesinde, “Bu Kanunda 
yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı 
zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar” denilmek-
tedir. Anılan Kanunun 352 nci maddesinin 8 numaralı 
bendinde; “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 
birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni 
sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik 
ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.)” birinci derece usul-
süzlük fiili olarak hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince tutul-
ması mecburi olan defterlerin tasdik ettirilmemiş olması 
re’sen takdir nedeni olarak belirlenmiştir. Defter tasdikle-
rini yapmayı unutan gerçek kişi ve işletmeler tüm bir yılın 
incelemeye konu olması ve 1 yıl boyunca indirim konusu 
yaptıkları tüm KDV lerin reddedilmesi tehlikesiyle karşı 
karşıyadırlar.

Oysa, KDV Kanununun 29/1-a ve 34/1 inci maddele-
rine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için, fatu-
ra ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belge-
lerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tutulması zo-
runlu defterlerde;

-Tasdik işleminin hiç yaptırılmamış olması,

-Bir önceki takvim yılında veya hesap döneminde tas-
dik ettirilerek kullananlardan ara tasdike gidilmeksizin bir 

sonraki hesap döneminde de aynı defterlere kayıt yapıl-
ması,

Vergi Usul Kanununun 30/3 ncü maddesine göre 
re’sen tarhiyat nedeni olup, bu defterlere kaydı yapılan 
belgelerde yer alan KDV nin de indirimi Kanunun 29 ve 
34 üncü maddeleri gereğince mümkün bulunmamakta-
dır.

Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Ancak, yapıla-
cak bir incelemede ya da dönem matrahının takdiri sıra-
sında tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin 
gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı 
tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla 
bu belgelerdeki KDV nin indirim konusu yapılması müm-
kün bulunmaktadır.

Zira, bu yönde verilmiş bazı muktezalarda var-
dır (Çanakkale valiliği defterdarlık gelir müdürlüğü-
nün 16/02/2012 tarih ve B.07.4.DEF.0.17.10.00-
KDV-2010-02-15 sayılı özelgesi)

Ancak, kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına ka-
naat getirilmesinin en önemli delillerinden biri de söz 
konusu belgelere ait ödemelerin bankacılık yoluyla yapıl-
masıdır. Zira, kasa ile yapılan ödemelerde bu ödemelerin 
gerçek olduğuna kanaat getirilmesi oldukça güçtür. Her 
ne kadar alınan ve indirim konusu yapılan faturaya ait 
KDV nin karşı işletme tarafından da beyan edilmiş olması 
durumu pek değiştirmeyecektir.

DEFTER
TASDİKLETMEMENİN 

YAPTIRIMI

Güfer FARİZ
S.M.M.M.
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Bir mükellefimle özel bir bankadan 2004 yılında aldı-
ğı çek karnesinden 1 adet çek yaprağını yırtıp attığı için 
birlikte Ticaret Mahkemesindeyiz. Öncesinde, Gaziantep 
Adalet Sarayı önünde otoparka girmek istiyoruz. Güven-
lik, parkın avukatlara mahsus olduğunu belirtti ve avu-
kat kartı olmayanın karşı taraftaki ücretli parka geçme-
si gerektiğini izah etti. Gaziantep Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi önüne gittiğinizde doktorların 
özel otopark yeri olduğunu görebilirsiniz. Bunun örnek-
leri çoğaltılabilir. Fakat Gaziantep Vergi Dairesi Başkan-
lığı önünde veya yanında Yeminli Mali Müşavirler ile Mali 
Müşavirlere ait bir otopark göremezsiniz. Yüce ve kutsal 
bir meslek icra eden Mali Müşavirlere yaklaşım ve tavırla-
rın ileriki zamanlarda farklılaşacağını ümit ediyoruz. Yine 
umuyoruz ki, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yeni 
hizmet yerinde bu gibi konular da dikkate alınabilsin.

Adeta bir devlet memuru gibi çalıştırılan ancak kanun 
ve kanunlarımız gereği bağımsız olan ve kendi mesle-
ğini icra eden meslek mensuplarımız bakın neler yapı-
yor bugün? Bilgisayar ve elektronik gelişmelere paralel 
e-devletteki gelişmeler Mali Müşavirlere vurdu. Hatta Mali 
Müşavirleri vurdu. Neden mi? Özellikle bağımsız çalışan 
Mali Müşavirler bürolarına mahkum edildi. Bürolarından 
çıkamaz hale geldi. Aşırı yüklemeler ve yüklenmelerden 
dolayı. Bunun böyle gitmeyeceğini öncelikle Mali Müşa-
virlerin anlaması lazım. Serbest meslek mensubu olan 
meslektaşlarımız sonuçta bir işletme sahibi. Bir birim iş 
karşılığı kaç birimlik zaman harcadığı ve karşılığında kaç 
birim kazanç elde ettiği de önemli. Bu meseleye, işletme-
nin karlılığı; sürekliliği açısından bakmak gerekirken mes-
leki kalite açısından da bakmak gerekir. 

Daha önceleri memur eliyle yapılan bir çok iş ve işlem 
e-devlet ile Mali Müşavirler kanalıyla sisteme geçirttiril-
mektedir. Özellikle 2000’ li yılların başlarına kadar kamu 
personeli tarafından bir iş ve işlem için mesai harcanırdı. 
Bu iş için resmi kurum ve müesseselerde personel istih-
dam edilirdi. Artık devletin önceden yapılan birçok iş ve 
işlem için istihdamda bulunmasına gerek kalmadı. Hatta 
personel politikası bile değişti. Kamuda bir iş yapılacak-
sa adı; elektronik . Peki kim yapacak bu işi? Vatandaş. 
Vatandaş olan mükellef de, Mali Müşavirine dönüyor. 
Dönmese de çoğu defa ibre Mali Müşaviri gösteriyor. 
Üzülerek belirtmek isterim ki; Herkes için çalışan bir Mali 

Müşavir ordusu var artık. Yapılan bir işin karşılığının olma-
sı sadece iş yükü değil mesleki saygınlık, ücret de olmalı. 
Tahsilat sorunu yaşayan meslek mensupları için bir de 
üstüne bedava devlet memurluğu yaptırılması hiçbir vic-
dana uymaz kanaatindeyiz. 

Biz e-Mali Müşavirlerin yaptığı bazı iş ve işlemler şöyle;

1-MALİYE
• e-beyanname ile mükelleflerin beyannamelerinin ve-

rilmesi
• vergi levhası tastiki ve sistemde onaylanması
• mükellef bilgileri bildirimi yapılması
• Borç sorgulama ve dökümü
• KDV İadesi talebi girişi
• İade talep dilekçe bildirimleri
• E beyanname yetki bilgileri ile e-beyanname aracılık 

ve sorumluluk sözleşme girişi ile e-beyanname aracılık 
sözleşme girişi

• Sona eren veya fesih edilen e-beyanname sözleşme 
girişi

• ÖTV bildirimleri ve madeni yağ bildirimleri
• Borcu yoktur yazısı alma
• Mükellefiyet yazısı alma

2-SGK
• e-bildirge ile aylık prim ve hizmet bildirgelerinin ve-

rilmesi
• İlişiksizlik belge başvurusu
• Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
• e-Borcu Yoktur Uygulaması
• İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim
• Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi

3-TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ
• e-imza ile şirket kuruluşu ve her türlü tadil ve deği-

şiklikler

4-NOTER
• SMMM defter bilgi girişi

5-İŞKUR
• Aylık İşgücü çizelgelerinin verilmesi

6-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
• 1774 sayılı kanuna göre yapılan kimlik bildirimleri

E-Mali Müşavir

Mikail PAYAM
SMMM
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Son olarak da TÜİK formları meslek-
taş üzerine kaldı. Mali Müşavirler kamu 

kurumları tarafından maalesef kadrosuz 
m e - mur olarak görülüyor. Her kurum başı sıkıştı-
ğında çareyi Mali Müşavirler de buluyor ve iş yıkıyor. Bu-
rayı bir fıkra ile geçmek isterim:

Bir köyde, eşekler semerciden çok şikayetçiymiş. 
Yaptığı semerlerden dolayı sırtları yara oluyormuş. ‘’Se-
merci ölse de kurtulsak’’ diye dua ediyorlarmış. Bir gün 
semerci ölmüş. Yerine yeni bir semerci gelmiş ancak 
onun da yaptığı semerlerden sırtları yara oluyormuş. 
‘’Dua edelim bu da ölsün’’ dediklerinde, içlerinden biri 
müdahale etmiş; ‘‘Arkadaşlar, bu da ölürse, başka bir 
semerci gelecek. En iyisi biz dua edelim de Allah bizi 
eşeklikten kurtarsın’’ demiş.

Fıkra bu ya.. meslektaşlarım lütfen alınmasın; onlar 
hepsi birbirinden kıymetli zor bir görev icra eden saygın 
bireylerdir. Bu yükün farkında olan meslektaşlarım ne ka-
tip olduklarını ne de bedava memur olduklarını söylerler. 
Daha donanımlı ve eğitimli meslek mensupları yetiştir-
memiz bu ülkenin geleceği ve çağdaş muasır medeni-
yetler seviyesine çıkmamız için büyük önem arz etmek-
tedir. Daha iyi hizmet sunabilmek ve mesleğini layıkıyla 
yerine getirmek isteyen Mali Müşavirlerin hakkını bilmesi, 
hakkını alması ülke menfaatlerimizi korumak adına bü-
yük önem arz etmektedir. 

Vergi geleceğimizin teminatıdır. Vergi bilincinin yer-
leştirilmesi, vergi mevzuatı ve muhasebe usul esaslarına 
göre vergi beyanı ile tahsilatı açısından sistemin vazge-
çilmezi olan mali müşavirlerin her yönden desteklenme-
si ve onlara yardım edilmesi ülkemiz adına önemlidir. 
Mali Müşavirler kaybedilenler değil, kazanılanlar olmalı. 
Kaybettirenler değil, kazandıranlar olmalı. Mali Müşavir; 
mesleki saygınlığı yakalamalı ve mesleğini zevkle yap-
malıdır. Daha elverişli şartlarda, daha iyi imkanlarla ça-
lışmalıdır.

Bakanlarımızın dedikleri gibi e-devleti sevdik ama 
gereğinden fazla yükleme olmamak kaydıyla. Günümüz 
şartlarında her işi bir kişiye yaptırma lüksümüz maalesef 
yok. E-devleti sevdik ama en azından kendi mesleği-
mizle ilgili söyleyebiliriz ki; yaptığımız işlerin ve hizmetin 
karşılığını alamıyoruz. Alanımız ve mesleğimizle ile ilgili iş 
ve işlemler için meslek odaları ve birliğimizin görüşü de 

alınmalıdır. Bakalım Nasrettin Hoca ne diyor;

Padişah bir gün öküzünü sarayın dışına 
salıverdirir. Ferman yayınlatır ki; -Öküze do-
kunan olursa boynu vurulsun. 
Tabi öküz önüne gelen ne 
varsa bağ, bahçe bozup ge-
çer. Ahali rahatsız. Ses de 
edemiyor. Kafa gidecek. Bunu 
ancak Nasrettin Hoca çözer 
derler. Nasrettin Hoca da ne olacak ki Padişahımıza za-
rar ziyanı anlatırız öküzden de kurtuluruz demiş. Bakmış 
destekçisi çok etrafında. Yola koyulurlar. Derken saraya 
yaklaşılırken bakar ki hoca, grupta eksilmeler var. Artık 
saray görünür. Nasrettin Hoca bakar ki etrafında 10-15 
kişi kalmış. Bu da bana yeter der ilerler. Sarayın kapısı-
na gelinmiştir. Hoca sağına soluna bakar, hiç kimse yok. 
Padişahın huzuruna çıkar: Padişahım halk sizin öküzü 
çok sevmiş. Bir tane daha isterler.. 

Öğrendik ki; Hak verilmez, alınır. Amacımız daha fazla 
artı değer ve katma değer için biz meslek mensuplarına 
yardımcı olunması ve önümüzün açılması. Bakanlıklarca, 
mali müşavirler ve Türmob’un katılımı olmadan, talep ve 
düşünceleri dikkate alınmadan dayatmacı bir anlayışla 
hazırlanan ve Mali Müşavirlik mesleğini fiilen yük altında 
bırakacak adımları iyi hesaplamamız gerekiyor. Mali Mü-
şavirlik mesleği sadece kazanç amacı güden bir meslek 
gurubu değildir. Bakanlıkların ve Mali Müşavirler Odaları-
nın ortak çalışmalar sergilemesini ümit ediyoruz. 

Danıştay’ın 146. kuruluş yıl dönümünü hatırlarız. 
Barolar Birliği Başkanı’nın Cumhurbaşkanımızı, Başba-
kanımızı karşısına alarak yaptığı aşağı yukarı bir saatlik 
konuşmasını biliriz. Avukatlar, Danıştay’da görülen da-
vanın vekili, temyiz edenidir. Bir nev’i davacı ile davalı 
arasında serbest meslek icra eder. Aracıdır. Bir hizmet 
karşılığı davacı veya davalıyı temsil ederler. Oysa ki; biz 
Mali Müşavirlerin meslek örgütü olan Türmob toplantıla-
rına hükümetten bir temsilci gelse sevinir haldeyiz. Bizler 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kuruluşunda bir saat değil 15 
dakika sunum hakkı elde edebilsek, herhalde siyasetten 
konuşmazdık. Bu ülke ve mesleğimiz için sorunlarımızı 
sıralamaya kalksak zamanımız yetmeyecektir. Herkes 
için, geleceğimiz için el ele çalışmak dilekleriyle…
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5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE 
ARAZİ KULLANIMI KANUNU

 5403 Sayılı Toprak koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu’nda, 6537 sayılı kanunla yapılan değişiklikle as-
gari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklüğü belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte belirle-
nen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler bölünemez 
eşya niteliği kazandı. 

Kanunla amaç toprağın doğal veya yapay yollarla kay-
bını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, 
geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma 
ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak 
usûl ve esasları belirlemektir. 

Buraya kadar herşey güzel ancak Kanunu incelediği-
mizde bu yasanın maalesef birtakım eksileri bulunmak-
tadır. 

Burada İki büyük sıkıntıyı paylaşmak istiyorum birin-
cisi aynı bölge üzerinde birden fazla araziye sahip olan 
çiftçi Ya da şahısların bunların tamamını tek şahsa  satma 
zorunluluğu. Diğeri komşu parsellerrin (çiftçi olsada ol-
masa da) kötü niyet güderek satışa engel olabilecek ön 
alım hakkı kullanımı.

Birden çok Araziniz tarım kapsamında ise satışı ger-
çekleşemeyecek. Yani, dört tane tarlanız varsa, birini sa-
tarak mali dar boğazı aşamıyorsunuz! Paranız olmadığı 
için, Ya da ekonomik getiriye sahip olmadığından ekip di-
kemediğiniz diğer üç tane tarla ile satışı sınırlandığından 
kalakalıyorsunuz. Tarım arazileri yine korunsun ama çare, 
insanların kendi malı üzerindeki alım-satım hakkını kısıtla-
mak değil. Teşvikler, borcun yeniden yapılandırılması, Ge-
rekirse 50 Ya da 100 dönüm üzeri tarlası olana en az 10 
yıldan az olmamak koşulu ile arazilerin yine aktif tarım için 
kullanacağını belgelenmesi şartı  ile Traktör yardımı ya-
parak tarıma teşvik etmek daha uygun olmazmı ; Tarımın 
zarar görmesinin ilk nedeni; teoride konulan kanunların 
pratikte çiftçiyi zor durumda bırakması

Ayrıca kanunla Yapılan değişiklik sonrası 25 Mayıs 
2014 tarih itibariyle ivedi bir şekilde uygulanmak üzere 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine genelge gönde-
rilmesine rağmen kanun kapsamında henüz bir yönetme-
liğin yayımlanmadığını belirtmek isterim. 

   TAPUDA NELER 
OLUYOR?

ARAZİ SATIŞLARI
DURDUMU?

Aydın Kirişci
İnşaat Mühendisi
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İşlemler uzadı Tapu daireleri ile ilgili kurumlar ara-
sındaki yazışmalar elden takipli yapılsa da, kurumlar-
daki yoğunluk ve kanunun yeni uygulanmaya başla-
masından kaynaklanan aksaklıklar, satış işlemlerinin 
uzamasına neden oluyor. Ancak, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, tapu sicil mü-
dürlükleri 5-6 aya kadar hazır hale gelecek olan “arazi 
işletme veri tabanını” kullanarak, tarım il/ilçe müdürlük-
lerine başvurmaksızın devir işlemlerine yön verebilecek. 
Bu da devir işlemlerinin hızını artıracak.

Nakit sıkışıklığı olan çiftçi zor durumda borcundan 
veya zorunlu ihtiyaçlarından dolayı tarım arazisini satmak 
isteyen çiftçiler yasadan kaynaklanan engellerden dolayı 
zor durumda kaldı. Alıcı ile pazarlığını yaparak satış için 
tapu dairesine gelen ve kanundan haberdar olmayan 
mal sahipleri, arazisini satamayacağını öğrendiğinde ha-
yal kırıklığına uğruyor. Alıcı için de hayal kırıklığı yaratan 
bu durum karşısında bazı vatandaşlar özel mülkiyetlerini 
satamamalarına tepki gösteriyorlar.

 Elinde tek tapu olan vatandaşlar herhangi bir kısıtla-
ma olmaksızın satış yapabiliyor.

Tarım arazileri arasındaki uzaklık, üretim giderlerini 
artıran, dolayısı ile ekonomik bütünlüğü bozan bir faktör 
olduğu için, yasa bir uzaklık sınırlaması getirmiş. Bu sı-
nırlamaya  göre bir kişinin  parselleri, bulunduğu  köyden 
başka bir köyde ve kuş  uçumu 5 km’den fazla mesafe-
de ise alan sınırlaması olmadan satabiliyor.

Tarım dışı kullanım amaçlı taleplerde, tarım dışı kul-
lanıma izin verilmiş parseller, tarımsal açıdan ekonomik 
bütünlük oluşturmayacağı için satılabiliyor.

Yalnız şunu belirtmek isterim uygulama ile ilgili yeni 
bilgiler İL Tarım Müdürlüklerine ulaşmaya başlar başla-
maz pek çok sıkıntı aşılmış olacak;  satışlar önündeki 
engeller  %90  kalkacaktır.
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Sevgili okurlar

Çağımızın enerji çağı olduğunu hepimiz biliyoruz.Bu 
konuda atılacak doğru her adımdan yatırımcılar ve ülke-
miz çok büyük oranda tasarruf ve getiri sağlayacaktır.Dışa 
bağımlık yerine kendi gücümüzü kullanarak etkinliğimizi 
ortaya koyabiliriz. Fikirler üretebilir, bu fikirleri icra edebi-
liriz, bütün kalbinizle inanırsanız başarılmayacak iş yok. 
Gerçek fakirlik parasal değildir. Düşünce ve inançlarımız-
da ki fakirliktir.Her şeyden önce kendi enerjimizi  alternatif 
kaynakları kullanarak üretebileceğimize inanmamız lazım.

ÖZGÜR KURT 
Çelimsiz ve aç bir kurt ,soğuk bir günün sabahı köyün 

yakınlarında dolaşırken,

Besili ve karnını iyice doyurmuş bir köpekle karşılaş-
tı.’söylesene dostum dedi kurt , ‘Nasıl böyle tombul ola-
biliyorsun dedi ?’

‘İnsanlar beni besliyorlar.’diye cevap  verdi.Köpek.

‘Hepsi bu kadarmı?’diye alaylı bir ifadeyle sordu kurt.

‘işin çok zor olmalı öyleyse.’

‘Hayır .’dedi köpek .Yaptığım tek şey ,geceleri bah-
çeyi beklemek.’

‘Bunun için mi sana yemek veriyorlar ? ‘ dedi kurt.  

‘Eğer hepsi buysa bende sana yoldaş olurum .Sen 
dışarıda yiyecek bulmanın ne demek olduğunu bilemez-
sin.’

‘Sahibim şüphesiz senide besler.’dedi köpek.

Kurt  köpeğin haline imrendi ve beraberce köpeğin 
bekçilik yaptığı yere doğru gittiler.Bahçeye girer girmez 
kurt , köpeğin boynunda ki bir ize dikkat kesildi.

‘Baksana  dostum, boynundaki tüylere ne oldu ?’

‘Zincir tüylerimi döktü.’dedi köpek.’Görüyorsun , gü-
nün ve gecenin büyük bir bölümünde ben zincirle kazığa 
bağlıyım.’

‘O  halde hoşça kal zavallı dostum .’dedi kurt ve hızla 
oradan uzaklaşmaya başladı.’fikrimi değiştirdim.Ben aç 
kalabilirim, ama  zayıf ve özgür olmayı   şişman fakat esir 
olmaya tercih ederim.’ Diye de ekledi.

ENERJİDE
ALTIN ÇAĞI

Bekir Özcan ANNAÇ
An-El Yönetim Kurulu Üyesi
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Enerjide dışarıya bağımlı olmak yerine alternatif 
kaynaklarla enrjimizi üretebiliriz. Size vereceğim , TÜİK 
rakamsal verilerine göre 2013 yılında Türkiye’nin top-
lam ithalatı 251.650.560 doları bulurken bu miktarın 
55.915.234 dolarlık bölümü  ENERJİ İTHALATI  olarak 
gerçekleşmiştir.Başka bir ifade ile Türkiye ithalat için 
ödediği her 100 doların 22,21 dolarını enerji ürünleri 
için harcamıştır.Bu verileri göz önüne aldığımızda enerji 
konusunda yapılacak her yatırımın dönüşümü çok hız-
lı olacaktır.İnsanlarımız ellerindeki kapital ile ne yapalımı 
düşünürken , ihtiyacımız ithalat rakamlarında açıkça gö-
rünmektedir.Dönüp neleri ithalat ediyoruz sutununa TİM 
(Türkiye İhracatçılar Meclisi) sayfasından çok kolay ula-
şabilirler. Ayrıca enerji yatırımı her çapta yapılabilmekte 
tabiiki yatırım miktarı kadar kazanç sağlamaktadır. Enerji 
verimliliği konusunu üzerinde ülkemiz de çok titizlikle 
durmakta ve küçük yatırımcıları bu konuda devletimiz 
desteklemektedir.Rüzgar , güneş , biogaz , kojeneras-
yon , hidroelektrik santralleri kurarak sağlam müşteri , 
en önemlisi kesin ve zamanında tahsilat sağlayabilirsiniz.

Bu üretimlerin % 90’dan fazlası için alıcı devlettir.Bu yu-
karıda yazdığım santral isimlerini görüp lütfen yatırımdan 
korkmayınız.Tabi ki hafife de almayınız.Ama düşünüldü-
ğü gibi hayal edilemeyecek rakamlarla kurulmamaktadır.
Öncelikle kendi evinizden başlayabilirsiniz , normal bir 
eve ortalama güneş enerjisi sistemi 10.000 ile 15.000 
TL arasında kurulmaktadır. Başka bir örnek , son za-
manların en karlı işlerinden olan kojenerasyon tesisleri-
dir.Bir üretim tesisi,otel, avm,hastane veya herhangi bir 
kompleks sıcak su veya buhar ihtiyacı varsa aynı anda 
istenilen miktarda elektrik enerjisi tüketiyorsa kurulması 
gereken en uygun ve geç kalınmış bir sistemdir.Yatırımın 
geri dönüşümü 3 ile 5 yıl arasında değişmekte yatırım 
maliyeti 2000 kw için yaklaşık 850.000 eurodur.Aylık net 
kar yaklaşık 20.000 eurodur. Yukarıdaki iki örnekten yola 
çıkarsak sizin belirleyeceğiniz yatırım maliyetlerine ve bu-
lunduğunuz konuma göre enerji konusunda yatırım ya-
pabilir sağlam güvenli bir kazanç sağlayabilirsiniz.

Saygılarımla...

Daima ara. Bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın.

CENAP ŞAHABEDDİN
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I.GİRİŞ

Sizce bir bağımsız denetçi borsada işlem gören 
müşteri hisse senetlerini satın alabilir mi? Yazımızın 
başında sorumuzu hemen cevaplayalım. Evet, bağımsız 
denetçiler borsada işlem gören müşteri hisse senetlerini 
satın alabilirler. Bunu engelleyen hiçbir yasal düzenleme 
yoktur. Yazımızın temel amacı, Sermaye Piyasası Kuru-
lu ve Kamu Gözetim Kurumunun, bağımsız denetçinin 
bağımsızlığını ortadan kaldıran durumları net olarak be-
lirlememesinden kaynaklanabilecek sorunlara dikkat 
çekmektir. 

II. DÜNYADAKİ BAĞIMSIZ 
DENETİM SKANDALLARI 

Amerika Birleşik Devletleri ve dünya ekonomisini et-
kileyen finansal kriz ve skandalların en önemli figüranları 
hep bağımsız denetim şirketleri olmuştur. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin en büyük yedinci şirketi olan Enron’un iflas 
süreci bunların içerisinde en meşhur olanıdır ve genel-
likle herkes tarafından bilinmektedir. Yine Worldcom, 
Parmalat gibi şirketlerde yaşanan muhasebe ve denetim 
skandallarının baş sorumluları olarak bağımsız denetim 
şirketleri gösterilmiştir. 

 Bağımsız denetim şirketleri, yaşanan mu-
hasebe ve denetim skandallarında denetim sürecini 
hakkıyla yerine getirmediği ve zamanında gerekli uyarıları 
yapmadığı için ciddi eleştirilere maruz kalmışlardır. Tabi bu 
başarısızlığın sonucunda bağımsız denetim şirketlerine 
olan güven derinden sarsılmıştır.

III. BAĞIMSIZ DENETİM SKANDALLARI 
SONRASI YAPILAN YASAL DÜZENLEMER

Bilindiği gibi gerek Enron gerekse daha sonra or-
taya çıkan finansal raporlama skandalları, dünya genel-
inde yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güvenini 
sarsmış, bu çerçevede denetim mesleği de yara almıştır. 
Yatırımcıların yeniden güvenini kazanmak için ABD’de 
Sarbanes-Oxley yasası, Avrupa’da ise Parmalat ve Ahold 
skandallarının ardından “Yeni Denetim Direktif Tasarısı” 
hazırlanmıştır. Avrupa Komisyonu dolandırıcılık ve yolsu-
zlukla başa çıkabilmek için finansal tabloların denetimi-
yle ilgili direktifinde, denetçilerin görevlerini netleştirerek 
yeni ahlak ilkelerini kurmayı hedeflemektedir. Bu amaçla 

komisyon, sekizinci direktifi yeniden ele alan bir önergeyi 
parlamentoya sunmuştur.  

Sarbanes-Oxley kanunu, muhasebe ve denetim 
mesleği açısından önemli değişiklikler getirmiştir. Yasa ile 
denetçi bağımsızlığına ilişkin kurallar yeniden belirlenmiş 
ve muhtemel skandalların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Sarbanes- Oxley kanunu ile bağımsız denetçi ile il-
gili düzenleme yapma yetkisi Sermaye Piyasası ve Borsa 
Kuruluna (Securitiesand Exchange Commission, SEC) 
verilmiştir. Komisyon 22 Ocak 2003 tarihinde “Denetçi 
Bağımsızlığının Güçlendirilmesine ilişkin Kuralları” 
onaylamıştır. 

Sarbanes- Oxley Kanunu’nun denetçi bağımsızlığı 
ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir. 

• Denetim Dışı Hizmetler

• Denetim Komitesinin Ön Onayına Tabi Hizmetler

• Denetim Firmasının Ortaklarının Rotasyonu 

• Denetim Komitesine Sunulacak Raporlar

• Çıkar Çatışması 

IV. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM VE 
BAĞIMSIZLIK İLKESİNE AİT DÜZENLEMER

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun getirdiği en büyük değişiklik kuşkusuz 
bağımsız denetim olmuştur. Daha önce sadece Sermaye 
Piyasası Kurumunda işlem gören şirketler için geçerli olan 
bağımsız denetimin tüm kuralları değişmiş olup, tüm yetki 
SPK tarafından Kamu Gözetim Kurumuna devredilmiştir. 

ABD ve Avrupa’da yaşanan tüm bu gelişmeler 
doğrultusunda eş zamanlı olarak ülkemizde de bağımsız 
denetim ve bağımsızlık ilkesine ilişkin düzenlemeler 
Sermaye Piyasası Kurulu ve  Kamu Gözetim Kurumu 
tarafından yapılmaktadır. 

Bağımsız denetime ve bağımsızlık ilkesine ilişkin 
düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri X 
No: 22 sayılı “Sermaye Piyasasından Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliğ”  ve Kamu Gözetim Ku-
rumu tarafından da 26 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 
“Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN 
BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKE 

ALTINDA

İsmail TEKBAŞ
SMMM
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V. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZLIK İLKESİNE 
AİT SAKINCALAR 

Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurumu 
(SEC) tarafından “Denetim Müşterisine Yapılan Yatırımlar” 
kısmında, denetim müşterisine yapılan ve bağımsızlığı 
bozan yatırımlar net olarak belirlenmiştir. Özellikle 
denetçinin müşterisine yapacağı her türlü  yatırım 
hususları ve ticari ilişkileri göz önünde bulundurulmuş, 
bu yönde önlemler ve kararlar alınmıştır. 

Örneğin,  denetim firmasının, bu firmadaki herhangi 
bir ilgili kişinin veya onun birinci derecede aile üyeler-
inin denetim müşterisinde direkt yatırımları (hisse sen-
edi, tahvil, senet, opsiyon veya diğer menkul kıymetler 
gibi) , denetçinin bağımsızlığını bozan durumlar olarak 
belirlenmiştir. 

Diğer bir taraftan denetçinin bir aracı kurum vasıtası 
ile denetim müşterisine yapacağı  yatırımlar belirli 
şartlar çerçevesinde direkt yatırım olarak kabul edilme-
kte,  doğrudan ve dolaylı yatırımlara ait hususlar tek 
tek  ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş olup, her türlü önlem 
alınmıştır.  

Türkiye’de ise Sermaye Piyasası Kurulunun “Seri 
X No: 22 Madde 13”de, bağımsızlığı ortadan kaldıran 
durumlar özetlenmektedir. Seri X No :22 Madde 13 2. 
fıkrasının a bendinde “ Bağımsız denetim kuruluşunun 
ortak, yönetici, bağımsız denetçileri, denetçi yardımcıları 
ve bunların 3’üncü dereceye kadar (3 üncü derece da-
hil) kan ve sıhri hısımları ile eşleri veya bağımsız denetim 
kuruluşları tarafından müşteriden veya müşteri ile ilgili 
olanlardan, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir 
menfaat elde edilmesi durumunda bağımsızlığın ortadan 
kalktığı bildirilmiştir. Ancak doğrudan ve dolaylı men-
faatlerinin neler olduğu detaylandırılmamıştır. 

Yine 26.Aralık.2012 tarihinde Kamu Gözetim 
Kurumu tarafından yayınlanan “Bağımsız Denetim 
Yönetmeliği”nde madde 22’de “Bağımsızlık ve 
bağımsızlığın korunması” başlığı altında bağımsızlık ilkesi 
özetlenmiştir. 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 22. maddesinin 
3. fıkrasında “ Denetim kuruluşu veya denetçilerde, 
bağımsızlığın zedelendiğine dair kanaat oluşması halinde 
bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir” denilmiş, an-
cak bağımsızlığı ortadan kaldırılan durumlar detaylı ve  
net olarak belirlenmemiştir. 

VI. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gerek Sermaye Piyasası Kurumu tarafından, ger-
ekse Kamu Gözetimi  Kurumu tarafından “Bağımsız 
Denetçiliğin Bağımsızlığını”  ortadan kaldıran durum-
lar net olarak belirlenmemiş,  ilgili kanunlarda bah-
sedilen doğrudan ve dolaylı menfaatlerinin neler olduğu 
detaylandırılmamıştır. 

 Örneğin “Denetçinin aracı kurumlar  ile dolaylı 
olarak müşterisine yaptığı yatırımlar bağımsızlığını or-
tadan kaldırır mı ?” veya “Müşterinin denetim sürecinde 
birebir görev almış olan denetçi ile  denetim sürecinde 
görev almamış denetçinin  müşteriye yapmış olduğu 
dolaylı yatırımların yasalar karşısında durumu nedir?”

Özellikle halka arz sürecinde bağımsız denetçinin 
müşteri hisselerini borsada satın alması yasal olarak 
yapılabilmekte ve önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı, Sermaye  Piyasası Kurumu 
ve Kamu Gözetim Kurumu  tarafından gerekli düzelt-
meler yapılmalı ve detaylara inilerek bağımsızlık ilkesin 
ortadan kaldıran durumlar ile özel durumlar ayrı ayrı be-
lirlenmelidir. Özellikle ilgili yasalarda belirtilen doğrudan 
ve dolaylı menfaatlerinin neler olduğu belirtilmelidir. Aksi 
halde Türkiye’de ikinci bir Enron vakasının  yaşanması 
işten bile değildir. 

Konuyla ilgili Kamu Gözetim Kurumu ile mail aracılığı 
ile iletişime geçilmiş olup, denetçinin bağımsızlığını ze-
deleyen ve ortadan kaldıran durumlar ile ilgili yönet-
melik dışında bir çalışma olup olmadığı ve ilerde bir 
çalışma yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi istenmiştir. 
Cevap gelmesi durumunda ileriki yazılarımızda sizlerle 
paylaşılacaktır.   

• Makalenin Sözü ; “Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. 
Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek 
ise başarıdır. “ Henry Ford.

Hoşça Kalın…

KAYNAKÇA 

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ,  Seri:X No:22

Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Yrd. Doç. Dr. Türkan Önder; Amerika’da Yatırımcılar Nasıl Korunmaktadır. 

Bağımsız Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Sec ve SPK açısından İncelenmesi 

Mustafa KOCAMEŞE, Fırat Coşkun GÜÇLÜ , SMMM- İ.Ü.S.B.E, Doktora Öğrencisi CFE, SMMM - İ.Ü.S.B.E. Doktora Öğrencisi, Denetçi 
Bağımsızlığına İlişkin Düzenlemelerin Ülkemiz ve dünya Açısından, Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması. 
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Doğuştan itibaren her erkekte bulunan ve idrar tor-
basının çıkışını çepeçevre saran bir salgı bezidir. İdrar 
yollarının savunmasını yapan ve meniye katılan birtakım 
salgılar üretir. Prostat belirli bir yaştan sonra olan değil, 
doğuştan itibaren tüm erkeklerde bulunan bir organdır. 
Belirli bir yaştan sonra prostat hormonlardaki değişimin 
de etkisi ile yavaş yavaş büyümeye başlar; bu büyüme 
tamamen fizyolojiktir. 

Prostatın değişik türleri var mı?
Prostatın 3 tane önemli ve birbirinden farklı hastalığı 

vardır. Bu üç hastalık bu organda genellikle değişik za-
manlarda olmakla birlikte birbirinden tamamen ayrı olup 

aynı anda üçü birden de bulunabilir.

1- Prostatitler: Prostatın iltihabıdır. Ani ve çok şiddetli 
bir prostat iltihabı olduğunda insanı hastaneye aceleyle 
getiren, idrarı yapamaz hale getiren bir hastalıktır. Ağırlıklı 
olarak gençlerde görülür ve cinsel yolla bulaşan mikrop-
larla oluşur. Hijyene dikkat etmemek de prostat iltihabına 
neden olabilir. Yüksek ateş ve idrar yapamama gibi şika-
yetlerle başlar ve kişiyi yatağa düşürebilir. Prostat iltihabı-
nın tam olarak tedavi edilmesi zordur, çünkü bu organın 
iç kısımlarına antibiyotikler zor geçer ve iltihap bu nedenle 
kronik (müzmin) hale gelerek yıllarca sorun yaratabilir. Bu 
nedenle bilhassa cinsel yolla bulaşan hastalıklardan şüp-
helenildiğinde mutlaka laboratuvar tetkiklerinin yapılması 

PROSTAT
Dr. Nazım Sözduyar

Üroloji ve Bevliye Uzmanı
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ve doğru tedavi edilmesi gerekir. Doğru tedavi edilmezse 
yıllarca bu durum devam eder ve sonucunda da kısırlık 
bile ortaya çıkabilir.

2-Prostatın büyümesi: Büyüyerek çevresinde bulun-
duğu idrar yolunu sıkılaştırması ve idrar yapmada zorluk 
oluşmasıdır. Bu durum ileri yaşlarda hemen hemen her-
keste normal olarak bir miktar görülebilir. Sonuçta erkek-
lerin yüzde 10’u hayatlarının belirli bir döneminde pros-
tatla ilgili bir sorundan dolayı ameliyat olurlar.

Prostat hastalıgının belirtileri nelerdir

1-İdrar yaptıktan sonra boşalamama hissi

2-Sık sık idrara çıkma

3-İdrar yaparken kesik kesik yapma

4-Sıkışık bir şekilde ve sık sık koşarak aciliyet hissi ile 
tuvalete gitme

5-İdrar yaparken akımın çok ince olması

6-İdrar yaparken ıkınmak zorunda kalmak

7-Geceleri 2 ya da daha fazla tuvalete kalkma ihtiyacı

8-İnce ve ayak dibine doğru ileri atım yapamadan id-
rar yapmak

9-İdrar yapma sonrası damlamalar olması

10-İdrar kaçırma

11-Mesanenin dolarak şişmesi ve idrar yapamama 
sonrası şiş bir karınla hastaneye gitmek

Prostat belirtileri gösteren kişi ne yapma-
lıdır?

Bu belirtilerin ne şiddette olduğu ve hayatı ne kadar 
etkilediği önemlidir. 60 yaşında bir insanda bunların bir 
kısmı olsa dahi bu durum böbreklerine, idrar yollarına bir 
zarar vermiyorsa yani iltihaba vs. neden olmuyorsa bura-
da kişiye bağlı bir karar verilmelidir. Kişinin sosyal hayatı, 
çalışma hayatı değerlendirilir;  Herkesin prostatı büyür 
ama gerçekte sadece bazıları ameliyat olmak zorunda 
kalır. Gençliğindeki kadar rahat idrar yapamamakla bir-
likte gerçekten ameliyat edilmesine gerek olmayan kişileri 
lüzumsuz yere ameliyat edersek daha mutsuz insanlar 
ortaya çıkar. Kendilerine ameliyat önerilen ve ameliyatları-
nı benim yapmam için gelenlerin önemli bir kısmına ame-
liyatın gereksiz olduğunu anlatmak zorunda kalmaktayım

3-Prostat kanseri

İleri yaşlarda sık görülen bir başka türü de kanserdir. 
60 yaşındaki insanlarda yüzde 30, 70 yaşındaki insanların 
yüzde 40’ında kanser başlangıcı olacak kadar bozulmuş 
hücrelere rastlanır. Batı ülkelerinde trafik kazalarında ölen 
belirli yaşlardaki erkekler tarandığında 70 yaşındakilerin 
yarıya yakınında kanserli hücreler görülmüştür. Prostat 
kanseri erken aşamalarda yakalandığında tamamıyla 
tedavi edilip vücuttan yok edilebilir ve hastalıktan eser 
kalmaz. Ama geç teşhis edilirse bu hastalık kemiklere ya-
yılırsa sadece idare edici tedaviler yapılır. Batı ülkelerinde 
45-50 yaşından itibaren PSA denilen basit bir kan tetki-
ki ile tarama yapılarak, kanser başlangıcı olup olmadığı 
araştırılır. 50 yaş sonrası her erkeğin 6 ayda bir düzenli 
olarak yaptırmasını öneririm. Prostat büyümesi nedeni ile 
açık, kapalı veya lazer ile ameliyat olanlarda da bu risk 
devam ettiğinden PSA testine devam edilmesi önemlidir.

Prostat kanserinin belirtileri ile 

prostat hastalığının belirtileri aynımıdır?

  Prostat kanserinin kendine özgü bir belirtisi yoktur. 
Hiçbir belirtisi olmadan ilerleyip kemiklere geçerek ve an-
cak bir kemik kırılması ile ileri dönemde ortaya çıkabilir. 
Mutlaka 50 yaş civarından başlayarak prostatınızı yılda 2 
defa kontrol ettirmenizi öneririm.

Prostat hastalıklarını önlemek için 

yapılacak bazı şeyler var mı?

Sebze meyve türü beslenmeye ağırlık verilme-
si önerilebilir. Batı usulü fast-food tarzı beslenme-
nin prostat kanseri riskini artırdığı iddia edilmektedir. 
Prostatı önlemek için yapılacak belirli bir tedavi şek-
li olmasa da doğal beslenmenin her türlü hastalığa ol-
duğu gibi prostat kanserine de iyi geldiği söylenebi-
lir.                                                                                                                                          
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Saygıdeğer meslektaşlarım günlük hayatta mükellef-
lerimizin karşılaşmış olduğu sorunlardan biride;

İş terki nedeniyle indiremedikleri KDV nin ne olacağı-
dır.Bu yazımda sizlere bununla ilgili açıklamalarda bulu-
nacağım.

   Kanun gereği, işe devam eden mükelleflerin faa-
liyetlerine ilişkin olarak yüklenip indiremedikleri KDV’yi, 
indirilmek üzere sonraki dönemlere devretmeleri gerek-
mektedir. Ancak, işi bırakan (faaliyetini terk eden) mükel-
leflerin indiremedikleri KDV’yi, faaliyetlerini terk etmeleri 
nedeniyle bir daha indirebilmeleri mümkün olmadığından, 
indirilmek üzere sonraki dönemlere devretmeleri söz ko-
nusu bulunmamaktadır. Bu ise, faaliyetini terk eden mü-
kelleflerde indirilemeyen KDV sorununa neden olmakta-
dır. Bu sorun, özellikle yıl sonlarında ortaya çıkmaktadır. 
KDV Kanunu’nda, mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak 
yüklendikleri KDV’lerin telafisinde;

• İndirim,

• İade,

• Gider yazma veya maliyete intikal ettirme,

olmak üzere 3 yöntem düzenlenmiştir.

1- İndirim yöntemi, işi bırakan mükelleflerde indi-
rilemeyen KDV sorununu çözememektedir

KDV Kanunu’nun 29-34. maddelerinde düzenlenen 
indirim yöntemine göre, mükelleflerin bir vergilendirme 
döneminde yüklendikleri KDV’yi, mal ve hizmet satışları 
üzerinden hesapladıkları KDV’den indirmeleri, yüklenilen 
vergilerin, hesaplanan KDV’den büyük olması halinde 
aradaki fark verginin indirilmek üzere sonraki dönemlere 
devredilmesi gerekmektedir. Ancak, işi bırakan mükel-
leflerin indiremedikleri KDV’yi işi bırakmaları nedeniyle 
indirilmek üzere sonraki dönem devretmeleri kanunen 
mümkün değildir. Dolayısıyla, indirim yönteminin, işi bı-

rakan mükelleflerin indirilemeyen KDV sorununu 
çözmesi mümkün bulunmamaktadır.

Halil ÖZYURTSEVEN
S.M.M.M.

İŞİ BIRAKAN MÜKELLEFLER
İNDİREMEDİKLERİ KDV’Yİ

NE YAPABİLİRLER ?
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2- İşi bırakan mükelleflere indiremedikleri KDV 
iade edilebilir mi?

İşi bırakan mükelleflerin yüklenip indiremedikleri 
KDV’nin, işi bırakma fiilinin KDV Kanunu’nda düzenle-
nen iade hakkı doğuran işlemler arasında sayılmaması 
nedeniyle iade edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

3- İşi bırakan mükellefler indiremedikleri KDV’leri 
doğrudan gider olarak dikkate alabilirler mi?

KDV Kanunu’nda, işi bırakan mükelleflerin indirim ko-
nusu yapamadıkları KDV’lerle ilgili olarak yapılacak işlem 
konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla beraber, 
Kanunun 58. maddesinde, mükelleflerce indirilebilecek 
KDV’nin gider

yazılamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, işi 
bırakan mükelleflerce yüklenilip indirilemeyen KDV, işi 
bırakma nedeniyle “İndirilemeyecek KDV” haline dönüş-
mekte olup, KDV Kanunu’nun 58. maddesinden hare-
ketle GVK ve KVK yönünden gider olarak dikkate alın-
ması gerekir.

Yüklenilip indirilemeyen ve işi bırakma nedeniyle de 
bir daha indirilmesi mümkün olmayan KDV’nin, gider 
yazma yoluyla telafisine olanak sağlanmaması, işi bıra-
kan mükellefleri nihai tüketici konumuna getirir ki, bu da 
KDV’nin genel teorisine aykırıdır.

Nitekim, bu konuda Maliye Bakanlığı da aynı görüşte 
olup, verdiği bazı özelgelerin özetleri aşağıdadır:

• “31.08.2010 tarihinde işi bırakmanız nedeniyle 
yüklendiğiniz ve indirim yoluyla gideremediğiniz KDV’yi 
2010 yılı gelir vergisi matrahının tespitinde gider veya 
maliyet unsuru olarak dikkate almanız mümkün bulun-
maktadır.” (GİB. Balıkesir VDB’nin, 26.10.2011 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1308/-107 sa-
yılı Özelgesi)

• “Mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibariyle indirim 
yoluyla giderilemeyen KDV ilgili dönem gelir ya da ku-
rumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınabilecektir.Diğer taraftan, dev-
reden vergilerin gider yazılabilmesi ile ilgili bu uygulama 
sadece faaliyeti bırakan mükellefler için geçerlidir. Faa-
liyetin devamı süresince devreden vergilerin gider veya 
maliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayaca-
ğı tabiidir.” (MB. İstanbul VDB’nin, 27.08.2011 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.58-1443 sayılı Özelgesi)

• “İşi bırakan mükellefler, devreden vergilerini indirim 
yoluyla telafi etme imkânı ortadan kalktığı için işin bırakıl-
dığı dönem itibariyle indirim yoluyla telafi edemedikleri bu 
vergileri gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabile-
ceklerdir. Buna göre;

- İşin bırakılması veya şirketin tasfiyesi dolayısıyla, 
işletmede bulunan vergiye tabi malların işin bırakılması 
veya şirketin tasfiyesinden önce satış vb. yollarla tasfiye 
edilmesi halinde teslim bedeli üzerinden, tasfiye edilme-
miş ise bu malların işletmeden çekilen değer olarak KDV 
Kanunu’nun 3/a maddesi gereğince emsal bedel üze-
rinden KDV hesaplanarak ilgili dönem beyannamesinde 
beyan edilmesi gerekmektedir.

- İndirim konusu yapılamayan KDV ise sonraki dö-
neme devreden KDV olarak kalacaktır. Sonraki döneme 
devreden KDV’nin, iade hakkı doğuran bir işlem bulun-
maması kaydıyla, iadesinin talep edilmesi mümkün bu-
lunmamaktadır. Ancak, mükellefiyetin terkin edildiği tarih 
itibariyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV ilgili dönem 
gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

• Diğer taraftan, devreden vergilerin gider yazıla-
bilmesi ile ilgili bu uygulama sadece faaliyeti bırakan 
mükellefler için geçerlidir. Faaliyetin devamı süresince 
devreden vergilerin gider veya maliyet olarak değerlendi-
rilmesinin mümkün olamayacağı tabiidir.” (MB. İstanbul 
VDB’nin, 25.10.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01- 
KDV.29-1875 sayılı Özelgesi)

• “Terk ettiğiniz faaliyetinize ilişkin olarak katma değer 
vergisi beyannamenizde yer alan sonraki döneme dev-
reden KDV’nin tamamının, iade hakkı doğuran işlemleri-
niz bulunmaması halinde KDV Kanununun 58. maddesi 
uyarınca kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde gider 
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün 
bulunmaktadır.” (GİB. Ankara VDB’nin, 15.11.2011 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-164-402 sa-
yılı Özelgesi)

• “Tasfiyeye giren şirketinizin mevcutlarını işi terkten 
önce satış vb. yollarla tasfiye ettiği takdirde teslim bede-
li üzerinden, mevcutlar tasfiye edilmemişse işletmeden 
çekiş göstererek emsal bedeli üzerinden KDV hesapla-
yıp beyan etmesi gerekmektedir. Hesaplanan bu vergile-
re rağmen indirilemeyen bir tutarın kalması halinde, söz 
konusu tutarın iadesi söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla, tasfiyeye giren şirketinizin tasfiye sonu-
cunda devreden KDV’sinin bulunması halinde indirim 
imkanı kalmayan bu tutarın, kurumlar vergisi matrahı-
nın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün 
bulunmaktadır.”(MB. Sivas Defterdarlığı’nın, 17.8.2011 
tarih ve B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-2-12-5 sayılı)
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11/01/2011 tarihinde kabul edilen, 
04/02/2011 tarihinde resmi 

gazetede yayınlanan Türk Borçlar 
Kanunu, 01/07/2012’de yürürlüğe 

girmiştir. Birçok değişiklikleri 
içeren bu kanunun, işçi ve 

işverenleri ilgilendiren hizmet 
sözleşmesi ve yükümlülükleri 
kısmını ve İş Kanunun 8 ila 26 

arasındaki maddelerde yer alan 
sözleşmeleri ele alacağım.

Bildiğiniz üzere, işçi ve işveren arasında bir hizmet 
sözleşme yapılması gerekmekte olup, düzenlenmesi zo-
runludur. Yapılan bu sözleşme, işçinin işverene bağımlı-
lığı ve iş görme borcunu, işverenin ise bunların sonucu 
olarak bir ücret ödemeyi üstlendiği yazılı sözleşmedir. Bu 
sözleşmeler belirli süreli, belirsiz süreli, tam ve kısmi söz-
leşmeler, deneme süreli ve takım sözleşmesi diye çeşitli 
adlar altında düzenlenebilmektedir. Kısaca bunları açıkla-
mam gerekirse;

• Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri: İşçi ile işveren arasın-
da belirsiz bir süreyi kapsayan sözleşmelerdir. Bu tür söz-
leşmelere iş ediminin ne zaman biteceğine dair bir ibare 
ve süre konulmaz. En çok kullanılan sözleşme türüdür. 

• Belirli Süreli İş Sözleşmeleri: İşçi ve işveren arasın-
da belirli bir süreyi kapsayan, iş ediminin belirli bir süreye 
kadar bitirileceği öngörüsüyle yapılan sözleşmelerdir. Bu 
tür sözleşmeler genellikle mevsimlik işlerde ve mevsimsel 
faaliyet gösteren turizm sektöründe yaygın olarak kulla-
nılmaktadır.

• Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri: İşçinin toplam çalışma 
süresine (45 saat) kıyasla, önemli ölçüde daha az olan 
(örneğin 20 saat) sürelerdeki işler için düzenlenen bir söz-
leşmedir. Örneğin part-time olarak çalıştırılan işçiler ve iş 
yeri hekimleri genelde bu sözleşme türüyle çalıştırılırlar.

HANGİ SÖZLEŞME 
TÜRÜYLE ÇALIŞTIĞINIZI 

BİLİYOR MUSUNUZ?

Ali İhsan KAYACI
CRMA, MA, SMMM
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• Çağrı Üzerine Dayalı İş Sözleşmesi: İşçinin yapmayı 
üstlendiği iş konusunda ihtiyaç duyulması halinde iş edi-
mini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı sözleşmelerdir. 
Örneğin danışmanlar, belirli konularda uzmanlaşmış ve 
bağımsız hizmet veren kişiler, bu sözleşmeler ile çalıştı-
rılabilirler.

• Takım Sözleşmesi: Birden fazla kişinin bir araya ge-
lerek oluşturdukları bir takımı temsilen bir işçinin, takımı 
temsilen işverenle yapmış olduğu sözleşmelerdir. Mutla-
ka yazılı olarak yapılmalıdır ve her işçinin kimliği ile ala-
cağı ücretin ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. İşveren, 
işçilerin ücretini takım liderine değil, her bir işçiye ayrı ayrı 
ödemek zorundadır. Takım lideri için, takımı oluşturan 
bireylerin ücretinden aracılık ücreti ve benzeri kesintiler 
yapamaz.

Sonuç olarak, işe başlamadan önce işverenle mut-
laka yukarıda sözleşmelerden birisini yazılı olarak yapıp, 
bir nüshasını işveren de, diğer nüshası işçide kalacak şe-
kilde düzenlemeye özen göstermeliyiz.  Bir sözleşmeye 
deneme süresi konulacaksa bu 2 ayı geçemez (toplu iş 
sözleşmelerinde en fazla 4 aya kadar artırılabilir). 

Ayrıca, deneme süresi sigorta başladığı tarihte baş-
lamaktadır. Sigortasız çalışmalarda (ki kanunen yasak), 
deneme süresi kesinlikle başlamış sayılmaz. Belirtiğim 
gibi; deneme süresi sigortanın başladığı gün başlayaca-
ğından, asla sigortasız ve sözleşmesiz işe başlanılma-
malıdır.
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Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müş-
terinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı sa-
tan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen 
ticari vesikadır. (Vergi Usul Kanunu md: 229)

 Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesine göre fatura-
da aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.

* Faturanın düzenleme tarihi seri veya sıra numarası,

* Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş 
adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

* Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve 
hesap numarası,

* Malın ve işin nev’i, miktarı ve tutarı,

* Satılan malın teslim tarihi ve irsaliye numarası.

Diğer yandan faturanın düzenlenmesi sırasında aşağı-
daki ilkelere uyulması gerekmektedir.

* Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilecek-
tir. Aynı müessesenin muhtelif şube kısımlarında her biri 
ayrı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldı-
ğı takdirde bu faturaları şube kısımlarına göre şube veya 
kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki 
(ayrımı) yapılması gerekmektedir.

* Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun 
kalemi ile doldurulur. (Günümüzde kopya kurşun kalemi 
yerine mürekkepli kalem türleri kullanılmaktadır.)

* Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. 
Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her bir örneğe 
kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

* Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına 
mezun (yetkili) olanların imzası bulunur.

* Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten 
itibaren 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde dü-
zenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve 
soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numara-
sının doğruluğundan sorumludurlar. Bu bağlamda fatura 
düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi 
dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zo-
rundadır. (Vergi Usul Kanunu md: 232)

Uygulamada bazı hallerde faturanın yanlış düzenlen-
mesi nedeniyle fatura asılları üzerinde yer alan bilgilerin 

üzeri çizilerek düzeltildiği görülmektedir. Gerek Vergi Usul 
Kanunu’nda gerekse Türk Ticaret Kanunu’nda fatura 
üzerinde yer alan bilgilerden bazılarının doğru olmama-
sı halinde doğru olamayan bilginin üzerinin çizilerek dü-
zeltilebileceğine yönelik herhangi bir düzenleme mevcut 
değildir.

Faturanın özelliği dikkate alındığında düzenleyicisi ile 
kullanıcısının farklı mükellefler olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle faturaların düzeltilmesi aşamasında hem düzen-
leyicisi nezdinde kalan örneğinin hem de kullanıcı nez-
dinde bulunan aslının düzeltilmesinin eşanlı yapılması 
gerekmektedir ki, bu birlikteliğin oluşturulması çoğu kez 
imkansız olabilmektedir. Oysa faturanın aslında yapılan 
bir düzeltmenin, faturayı düzenleyenin de eşanlı olarak 
kendinde kalan örneği düzelttiği konusu devamlı durak-
sama yaratmaktadır. 

Diğer yandan Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2. maddesi 
uyarınca “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren 8 gün 
içinde faturanın içeriği hakkında itirazda bulunmamışsa 
bu içeriği kabul etmiş sayılır.“ Dolayısıyla fatura kullanıcı-
larının, fatura üzerindeki bilgilerin doğru olmaması halinde 
8 gün içinde faturaya itiraz hakları vardır. Bu hak fatura 
üzerinde doğru olamayan her türlü bilgi için geçerlidir.

Faturayı kullanacak olan faturaya itiraz etmediği süre-
ce de faturayı kabullenmiş olacaktır. Dolayısıyla faturanın 
içeriği hakkında faturanın muhatabının yani kullanıcısının 
faturanın içeriği konusunda bir duraksaması mevcutsa 
faturanın içeriği hakkında faturayı düzenleyene itiraz ede-
rek faturanın düzeltilmesini talep etmesi gerekmektedir.

Faturaya karşı yapılacak itiraz, herhangi bir şekle tabi 
değildir. Düzenlenip gönderilen bir faturanın kabul edil-
meyip 8 günlük süre içerisinde taahhütlü mektupla dü-
zenleyicinin posta adresine geri gönderilmesi veya elden 
geri verilmesi faturaya kanuna uygun olarak itiraz edilmiş 
kabul edilir.

Faturaya yapılan itiraz üzerine söz konusu fatura iptal 
edilerek yerine yenisi düzenlenir.

Bu bilgiler ışığında yanlış düzenlenen faturaların, yan-
lış olduğu iddia edilen bilgilerin üzeri çizilerek düzeltilmesi 
doğru bir yaklaşım değildir. Doğrusu; yanlış bilgileri veya 
bilgiyi içeren faturanın iptali ile yerine doğru bilgileri içe-
ren yeni faturanın düzenlenerek kullanılması ve kayıtlara 
alınmasıdır.

Fatura üzerinde
yapılan düzeltme

geçerli mi?

Hüseyin BAŞKIR
S.M.M.M.
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ŞİRKETLERDE TASFİYE

Tasfiye, kelime anlamı arıtma, ayıklama, temizleme, 
hesabı kapatmak anlamındadır. Tasfiye, herhangi bir 
nedenle faaliyetine son veren, şirketin tüm hesaplarının 
kapatılmasıdır. Anonim ve Limited şirketler, kanun ve şir-
ket ana sözleşmesinde yazılı hallerin meydana gelmesi 
veya ortaklar kurulu kararı ile sona erer. Sermaye şirket-
leri, iflastan başka bir nedenle infisah ettiklerinde, durum 
ortaklar kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. İn-
fisahın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih, tasfiyenin baş-
ladığı tarih sayılır. Tasfiye süreci, fesih veya infisah edilme 
halinin meydana gelmesinden başlar, tasfiye işlemlerinin 
tamamlamasını müteakip şirket kaydının ticaret sicilinden 
sildirilmesine kadar devam eder. Tasfiye işlemlerini mü-
teakip ticaret sicilinden kaydının silinmesi ile tüzel kişilik 
son bulur.

Şirketlerde Tasfiyenin Nedenleri

• Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenen şirket 
süresinin bitmesi,

• Şirket sermayesinin üçte ikisinin eksilmesine rağ-
men ortaklar kurulunca kalan kısımla yetinilmesi veya 
sermayenin eksilen kısmının tamamlanmasına ilişkin ka-
rar alınmaması,

• Şirketin iflasına karar verilmesi,

• Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi,

• Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi,

• Şirket amacının elde edilmiş olması yahut elde edil-
mesinin imkansız hale gelmesi,

• Ortak kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi, 
hallerinde şirket tasfiye haline girer.

Hesap dönemi normal olarak bir yıllık süreyi kapsar. 
Tasfiyeye giren kurumlarda “hesap dönemi” yerine “tasfi-
ye dönemi” esas alınır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Tasfiye İşlemine Başlamadan Önce Yapılması Gere-
ken İşlemler

• Tasfiye süresi Türk Ticaret Kanununa göre 1 (bir) yıl-
dır,

• Tasfiyeye girmeden önce hesap planlarınızdaki borç 
ve alacakları mümkün olduğu kadar tasfiye ediniz,

• Tasfiyeye girmeden önce mümkünse demirbaşları-
nızı satınız,

• Tasfiyeye giriş bilançosu hazırlayınız,

• Tasfiye işlemlerini yürütecek tasfiye memurunu se-
çiniz. (Tasfiye memuru tasfiye döneminin sorumlusudur)

Tasfiye Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler

• Dilekçe

• Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Onaylı), (Tasfiye me-
muru dışarıdan tayin edilmiş ise uyruğu ve ev adresi de 
belirtilecektir.)

• Tasfiye memurunun imza beyannamesi

• Tasfiye memuru şirket dışından tayin edilmiş ise re-
simli nüfus cüzdan sureti (noter onaylı)

• Tasfiye giriş bilançosu

• Tescil harç makbuzunun aslı

Tasfiyenin tescilinden sonra tasfiye memurunun şir-
ket, borç ve alacaklarını davet eden ve Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi’nde  3 kere yayınlanacak olan ilanı yaptır-
maları gerekmektedir.

Tasfiyeye Giriş Karar Örneği

• Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görül-
mediğinden tasfiye haline girmesine,

• Şirket Müdürü ……………………………………’ın 
tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra 
edilmesine,

• Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC uy-
ruklu ……………….. adresinde ikamet eden 
……………………’ın tasfiye memuru olarak atanmasına 
ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imza ile şirketi temsil ve 
ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Vergi Dairesi Müracaat İşlemleri

• Dilekçe ( (Dilekçede tasfiye memurlarının kim olduğu 
ve tasfiye adresi yazılacak)

• Sicil tasdikli ortaklar kurul kararı (1 adet)

• İmza Sirküleri (Tasfiye Memuruna ait)

• Üç defa yayınlanmak üzere alacaklılara davet ilanı

• Tasfiyeye giriş sicil gazetesi

ŞİRKETLERDE ADIM 
ADIM TASFİYE 

İŞLEMLERİ

Ali AYBAR
S.M.M.M.
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• Tasfiye giriş bilançosu

Ayrıca şu hususlara dikkat edilmeli;

• Bir yıllık tasfiye sürecinde tüm beyannamelerinizi 
(KDV, varsa Muhtasar) veriniz.

• Tasfiye döneminde tasfiye işlemleri ile alakalı geçici 
vergi beyannamesi verilmez.

• Tasfiye’ye girdiğiniz tarihten itibaren; tasfiyeye gi-
riş tarihini takip eden dördüncü ayın 15’ine kadar bağlı 
bulunulan vergi dairesine, Tasfiye öncesi döneme ait ku-
rumlar vergisi beyannamesi vereceksiniz.

• Tasfiye işlemlerine başlamadan önce aynı yıl içeri-
sinde olsa bile tasfiye dönemi için yeni bir defter (yevmi-
ye+ kebir+envanter) tasdik ediniz veya o yılın defterine 
ara tasdik yapıp tasfiye dönemi kayıtlarını buraya işle-
yiniz.

• Tasfiye tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde 
tüm resmi ve özel kurumlara şirketin tasfiyeye girdiğini 
bildiriniz. (SSK, BAĞKUR,BÖLGE ÇALIŞMA VB.)

• Alacaklılara yapılan davet ilanının yayınlandığı üçün-
cü gazetenin yayın tarihinden itibaren en erken bir yıl 
sonra ve tüm alacak ve borçlar sıfırlandıktan sonra “Ka-
panış Ortakları Kurulu” yapılır ve şirket kapatılır.

• İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel iş-
letmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şir-
ketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği tarihten iti-
baren, şirket ortaklarının ve şirket müdürünün Bağ-kur 
kaydı sona erdiğinden; şirket ortaklarının ve şirket müdü-
rünün Bağ-kur kaydını Bağ-kur’dan İB formu ile sildiriniz.

• Tasfiye süresi sona erdiğinde, bilançonun veya nihai 
hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içerisinde son 
kurumlar vergisi beyannamesini vereceksiniz.

Tasfiyenin Bitiminden Önce Yapılmasını Tavsiye Edi-
len Konular

Tasfiye dönemi olan bir yıl dolduğunda, karar defte-
rine karar alarak tasfiye döneminin sona erdiğini tescil 
ettirmeniz ve sicil gazetesinde yayınlatmanız gerekmek-
tedir.

Bu kararda tasfiyenin ve alacaklılara davet ilanı 
T.Ticaret Sicil Gazetesinin hangi tarih ve sayısında yayın-
landığı ve şirket defter ve belgelerinin kime teslim edildiği 
ve hangi adreste saklanacağı belirtilecek.

Tasfiye sonuç gazetenizi vergi dairenize ve ticaret 
odasına götürünüz kaydınızı sildiriniz.

Tasfiyenin veya iflasın kapandığını; vergi dairesine ve 
diğer resmi kurumlara 15 gün içinde bildirmelisiniz.

TASFİYE SONU

Tasfiye Sonunun (Kayıt Silme) Tescili İçin Gerekli Olan 
Belgeler

• Dilekçe

• Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Onaylı)

• Mal Beyanı

• Tescil Harç Makbuzunun Aslı

Tasfiye Sonu Karar Örneği

Şirketimiz ………. tarihinde tasfiyeye girmiş olup, 
tasfiye kararı, ……………… tarihinde tescil edilmiştir.

Alacaklılara çağrı ilanları (…….. tarih ve ……….), 
(…….. tarih ve ……….), (…….. tarih ve ……….) sayılı 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1-Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre 
geçtiğinden tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilanço-
sunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine,

2- Defter ve belgelerin ……..ili………..ilçesi 
…………………………………….. adresinde mukim 
……………..’e teslim edilmesine oy birliği ile karar ve-
rildi.

Vergi Dairesine Müracaat İşlemleri

• Dilekçe (Tasfiyenin bitimi ve mükellefiyet terkini) 

• Sicil tasdikli ortaklar kurulu kararı (1 adet)

• Tasfiye muamelelerinin vergi bakımından incelen-
mesi için “talepname” verilecek.

• Ortaklara dağıtılan değerlerin cetveli (Tasfiye sonun-
da kalan değerlerin ortaklara ne şekilde dağıtıldığını gös-
terir cetvel, dilekçe ekinde verilecek)

• Kapanış ortaklar kurulunun tescilinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumlar Beyannamesi verilecek.

• Kapanış aşamasında kullanılmayan tüm fatura, 
sevk irsaliyesi, gider pusulası vb. iptal ettirilir. Ayrıca ka-
panış dilekçesine vergi levhası varsa yazar kasa tutanak 
ve levhası eklenir.

Diğer Kayıt İşlemleri

Şirket tasfiyesi sona erdiği tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde kurumlar beyannamesi ilgili vergi dairesine ve-
recek.

Tasfiye tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tüm 
resmi ve özel kurumlara şirketin tasfiyesinin sona erdiği 
bildirilecek. (SSK, BÖLGE ÇALIŞMA vb.)
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Kat karşılığı inşaat işlerinde uygulamayı , arsa karşılı-
ğında daire veya işyeri alınması şeklinde gerçekleşen ve 
kat karşılığı inşaat sözleşmesine bağlı olarak,arsa üzerine 
müteahhit tarafından inşa edilecek daire veya işyerlerin-
den bir kısmının müteahhit tarafından arsaya karşılık ola-
rak arsa sahibine devredilmesi şeklinde ifade edebiliriz. 

Kat karşılığı uygulamasında yapılan iş, müteahhit 
(inşaat yapımını üstlenen …) açısından arsa alımı, arsa 
sahibi açısından ise daire veya işyerinin elde edilmesine 
yönelik arsa payı satışıdır.Müteahhit burada arsa karşı-
lığında inşaat işini üstlenen konumundadır.Yaptığı iş bir 
hizmet faaliyeti değil,daire işyeri şeklinde mamul elde et-
meye yönelik bir üretim faaliyetidir.

Müteahhit işin sonunda katlandığı maliyetlerin karşı-
lığı olarak daire veya işyeri sahibi olacaktır .Ortaya çıkan 
üründen pay alacaktır. Müteahhit açısından yapılan faali-
yetin adı, mamul üretim faaliyetidir.

Bu uygulamada müteahhidin işletme türü mamül 
üretim işletmesidir . Örneğin , arsa karşılığında 10 daire 
verecek olan müteahhit, 24 dairelik bir inşaatta 14 daire 
sahibi olacaktır.İşte bu daireye 14 daireye sahip olabil-
mek için 24 dairelik inşaatın maliyetine katlanmıştır.Arsa 
sahibine arsasının karşılığı olarak verilen dairelerin inşaat 
maliyeti, müteahhit açısından ‘’ arsa maliyeti ‘’ dir. 

Kat karşılığı inşaat işinde ,inşaatın bitiminde müteah-
hide ait olan daire veya işyerlerine ilişkin arsa payları, arsa 
sahibinin varlığından çıkmaktadır . İşin bitiminde tarafların 
daire ve işyeri olarak kendi payları tapuda ayrı ayrı tescil 
edilecek , bina tapuları çıkarılacaktır. Bu aşamada müte-
ahhide ait olan daire veya  işyerleri , bina olarak arsadan 
pay alacaklardır. Dolayısıyla , müteahhide ait olan daire 
veya işyerlerinin arsa payları , arsa sahibinin varlığından 
çıkacak ,müteahhide devredilecektir. Bu işlemde arsa 
sahibi açısından gelir,arsanın karşılığında müteahhitten 
alınan daire veya işyerlerinin emsal değeri olurken, ma-
liyet ise devredilen arsa paylarının değeridir. Müteahhide 
devredilen arsa paylarının değeri ile , karşılığında sahip 
olunan daire veya işyerlerinin değeri arasındaki fark, arsa 
sahibinin kazancını oluşturacaktır.

Müteahhit açısından ise katlanılan maliyet ,arsa sahi-
bine arsasının karşılığı olarak bırakılan daire veya işyerleri 
dahil ,toplan inşaat maliyetidir.Karşılığında elde ettiği işe, 
kendisine kalan daire veya işyerleridir.Yukarıdaki örneği-
mizde , müteahhit 14 daireye sahip olmak için 24 da-

irenin inşaat maliyetine katlanmıştır.Müteahhitin toplam 
maliyeti 24 dairenin inşaat maliyetidir.

Kat karşılığı inşaat işçilerinde iş bitiminde iki ayrı işlem 
ortaya çıkmaktadır. Birincisi, müteahhit inşa ettiği daire 
veya işyerlerinden bir kısım sözleşme gereği arsa sahi-
bine devretmektedir.İkinci işlem ise, arsa sahibi müte-
ahhitten aldığı daire veya işyerlerine karşılık olarak sahip 
olduğu arsasından bir kısım  arsa payını müteahhite dev-
rekmektedir .Her iki işlemdede ayrı ayrı teslim hükmünde 
olduğu kanatindeyiz.3065 sayılı katma değer vergisi ka-
nunun 2. maddede ‘’ Teslim, bir malın üzerindeki tasarruf 
hakkının mallık veya onun adına hareket edenlerce alıcıya 
veya adına hareket edenlere devredilmesidir…’’ hükmü 
yer almaktadır . İnşaatın bitiminde , sözleşme gereği mü-
teahhide kalan bağımsız bölümlere ait arsa payları üze-
rindeki tasarruf hakkı müteahhidin olacaktır.Müteahhit 
kendisine kalan bağımsız bölümlere tasarruf edebilmekle 
aynı zamanda bu bağımsız bölümlerin arsa paylarına da 
tasarruf etmiş olacaktır.Müteahhit bu bağımsız bölüm-
lerin satıldığında , söz konusu arsa payları müteahhidin 
ekonomik tasarrufun bir unsuru olacaktır…Müteahhidin 
bu tasarruf hakkı kat karşılığı inşaat sözleşmesi doğrul-
tusunda arsa sahibi tarafından kabul edilen arsa payının 
devrinden gelmektedir.

Bu işlemin sonunda arsa sahibinin müteahhide ait ba-
ğımsız bölümler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığı gibi, 
bu bölümlere ait arsa payları üzerinde  de herhangi bir 
tasarruf hakkı kalmamaktadır.

Müteahhit, arsa sahibine teslim ettiği bağımsız bölüm-
ler için genel hükümler çerçevesinde Katma Değer  Vergi-
si hesaplamalıdır.(Fatura düzenlenmesini, fatura üzerinde 
sadece Kdv hesaplanmasına yönelik olduğunun belirtil-

İNŞAAT MUHASEBESİ 
UYGULAMASINDA KAT 

KARŞILIĞI

Belgin Ölçal
S.M.M.M.
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mesini, hesaplanacak Kdv ‘ nin ilave edilecek Kdv olarak 
beyan edilmesini,fatura üzerindeki Kdv matrahının gelir 
olarak dikkate alınmaması gerektiği görüşündeyiz…)

Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa paylarının 
tesliminde, arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması (ar-
sanın sahibinin aktifinde yer alıyor olması …) veya arsa 
sahibinin arsa alım – satımını sürekli bir faaliyet olarak 
yapıyor olması halinde, arsa sahibi tarafından daire veya 
işyeri karşılığında müteahhide yapılan arsa paylarının 

teslimi Katma Değer Vergisine tabidir.Ancak , arsa sahi-
binin gerçek usulde mükellefiyetini gerktirmeyecek şekil-
de ,arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri kar-
şılığında müteahhide tesliminde Kdv uygulanmayacaktır. 
(30 seri no.lu Kdv Genel Tebliği )

Kat karşılığı inşaat faaliyeti bir özel inşaat türüdür. 
Dolayısıyla muhasebe uygulamalarında özel inşaatlara  
özgü mamul üretim işletmesi hesap planı uygulanmalıdır.

Örnek uygulama 
50 daire 4 işyeri inşaatında , kat karşılığı inşaat sözleşmesi üzerinden ,müteahhit arsa sahibine 20 daire 1 işyeri 

teslim edecektir.2010 yılında başlanan  inşaat  25 /12/2011 de tamamlanmıştır.Arsa ,gerçek kişiye ait olup bu kişi-
nin şahsi gayrimenkulüdür.İnşaatı üstlenen işletmede 7/A seçeneği uygulanmaktadır.

2010 YILI :

İlk madde ve malzeme alımı ....................... 1.350 .000

İnşaatta kullanılan ilk madde malzeme ........ 1.300.000

Direkt işçilik giderleri ...................................... 280.000

Genel üretim giderleri ..................................... 310.000

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri ................. 50.000

Genel Yönetim giderleri .................................. 120.000

2011 YILI:

İlk madde ve malzeme alımı ........................... 740.000

İnşaatta kullanılan ilk madde ve malzeme ....... 490.000

Direkt işçilik giderleri ...................................... 110.000

Genel üretim giderleri ..................................... 240.000

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri ................. 60.000

Genel yönetim giderleri .................................. 180.000

2010 yılına ait Muhasebe kayıtları ........................ 2010 

Arsa sahibine teslim edilecek yerler:

20 daire x 120 m2 de .................................. 2.400 m2

1 işyeri x 40 m2 ............................................... 40 m2,

Müteahhide ait yerler :

30 daire x 120 m2 den ................................ 3.600 m2 

3 işyeri x 40 m2 den ....................................... 120 m2

olmak üzere

İnşaatın toplam alanı: (2.440 + 3.720) : 6.160 m2 dir.

İşletmenin inşaat faaliyeti ile ilgili bilgileri (TL)
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Limited Şirket ortağının taahhüt etmiş olduğu serma-
ye bedelini ödememiş olması hali 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun  “Limited Şirketler”e ilişkin bölümünde açık-
ça düzenlenmemiş olup; esas sermaye pay bedellerinin 
ödenmesi hususunda anonim şirketlere ilişkin hükümler 
kıyasen uygulanır denilmiştir. Dolayısı ile esas sermaye 
pay bedellerini ödemeyen limited şirket ortağı hakkında 
anonim şirketin bu bölüme ilişkin hükümlerini kıyasen uy-
gulamak gerekmektedir.

Anonim şirketlerin sermayenin ödenmemesi halini dü-
zenlediği hükümler TTK. 480 vd. maddelerinde düzen-
lenmiştir.

481. madde ödeme yapmayan ortaklara yapılması 
gereken çağrıyı düzenlemiştir. Bu madde kapsamında 
payların bedelleri, yönetim kurulu (limited şirketlerde mü-
dür/müdürler) tarafından, esas sözleşmede başkaca hü-
küm bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla 
istenir. İlanda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı 
veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılaca-
ğı açıkça belirtilmelidir.  Sermaye koyma borcunu süresi 
içinde yerine getirmeyen pay sahibi, kural olarak ihtara 
gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. 
Lakin ana sözleşmede sermayenin ödenmesi için vade 
öngörülmemişse sermaye borcunu ödemeyen ortak an-
cak bu çağrı sonucunda temerrüde düşmüş olur.

İlgili madde  kapsamında taahhüt ettiği sermayenin 
ödenmemesi halinde yönetim kurulu (limited şirkette mü-
dür/müdürler), temerrüde düşmüş olan pay sahibini, işti-
rak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan 
haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp 
yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi 
varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir.

Lakin bu işlemlerin yapılabilmesi için anonim şirketler-
de yönetim kurulu tarafından limited şirketlerde  ise mü-
dür/müdürler tarafından temerrüde düşmüş olan pay sa-
hibine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile esas sözleşmenin 
öngördüğü şekilde ilan yoluyla şirketin internet sitesinde 
de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunmak gerek-
mektedir. Bu ihtarda muhakkak mütemerrit pay sahibinin 
temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi 
hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı 
ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilmelidir.

Şirketten çıkarmaya ıskat denilmektedir. iskat pay sa-
hibinin ödemede temerrüde düştüğü paylar bakımından 
“pay sahipliğinin düşürülmesi’’ anlamına gelmektedir.[5]

Şirketten çıkarma ve temerrüt faizinin yanı sıra serma-
yesini zamanında ödemeyerek şirketi zarara uğratan or-
taktan şirketin tazminat talebinde de ayrıca bulunabilme 
imkanı vardır.

Sermaye borcunun yerine getirilmemesi halinde şirket 
ya temerrüde düşmüş olan pay sahibine karşı dava açar 
sermayenin ifasını ister ya icra takibinde bulunur veyahut 
ıskat (düşürme) işlemine başvurur.

Özetle görüldüğü üzere taahhüt etmiş olduğu serma-
yeyi ödemeyen limited şirket ortağını anonim şirketler için 
öngörülmüş olan ‘’Iskat’’ yolu ile Müdür/Müdürler usulü-
ne uygun ihtarları çekip, ilanlar vererek ortaklıktan çıka-
rabilmektedir. Bunun yanı sıra şirketin sermayenin öden-
memesi sebebiyle bir zararı varsa ve bu zarar sermayeyi 
ödemeyen ortağa isnat edilebiliyorsa limited şirket yine 
bu kişiden tazminat talebinde de bulunabilecektir. Son 
olarak limited şirket ortaklığından çıkarma düşünülmü-
yorsa şirket, sermayenin ödenmesi için bir ifa davası aça-
bilir yahut icra takibi başlatabilir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında borçlarından dolayı 
sermaye arttırımına gitmek zorunda olan şirketlerde ser-
mayesini ödemeyen ortaktan dolayı ödenmemiş serma-
ye görünüyor ise ve de ortak sermayesini ödemeyi red-
dettiği takdirde TTK’nun 481.maddesi uygulanır.

Buna göre ödenmemiş sermayesi bulunan şirketlerde 
sermayesini ödemeyen ortağa noter aracılığıyla serma-
yesini 15 gün içerisinde ödemesi için ihtar çekilir. Buna 
rağmen sermaye ödenmez ise Ticaret Sicil Gazetesinde 
sermayenin durumu yayınlanır. Daha sonra ödeme yap-
mayan ortağın sermayesi aynı kalmak kaydı ile sermaye 
artışına gidilir.

Sonuç olarak sermaye artışı sonrası ödeme yapma-
yan ortağın ortaklık payı düşürülerek şirket sermayesi 
arttırılır.

ORTAKLARA BORÇLARDAN
DOLAYI SERMAYE ARTIŞINDA 
BULUNMAK ZORUNDA OLAN 
ŞİRKETLERDE ÖDENMEMİŞ

SERMAYE

Serpil ZENGİN
SMMM
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Ellerimiz. Ayak tabanlarımız. Göz bebeklerimiz ve ku-
laklarımız  vücudumuzun. Bir çeşit haritasını taşırlar .

Refleksoloji alternatif bir tedavi şeklidir ve ayak altında 
organlarımızın yansıdığı noktalara uyarıcı baskılar yapa-
rak uygulanan bir tedavidir

Her organımız yansıma noktası ile bağlantılıdır 

Örneğin ayağımızın altındaki karaciğer noktasına bas-
kı uygulayarak yada ovuşturarak  karaciğerimizi uyarmış 
oluruz 

El göz bebeği ve kulaklarımıza nazaran ayak tabanı-
mızdaki noktalarımız daha belirgindir. Bu nedenle ayak 
altında çalışmak dahakolay olur

Reflexsoloji  masajında organlar ile organların yansı-
ma noktaları arasında bir bağ vardır

Rahatsız olan organımızın ayak tabanımızdaki yansı-
ma noktasını bulup o noktaya uyguladğımız  uyarıcı bas-
kılarlabir çeşit enerji akışı sağlarız   Böylelikle o organımı-
zın uyarılmasını ve çalışmasını sağlarız 

Son yıllarda. Reflexsoloji masajı ile felçli hastaların. Yü-
rüme zorluğu çeken çocukların  konuşma zorluğu çeken 
kişilerin  yada gece altını ıslatankişilerin  refleksoloji ile çok 

REFLEXOLOJİ

Özcan Filiz HAKSAL
Güzellik Podoloji ve Refleksoloji Uzmanı
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iyi düzelme gösterdikleri ile ilgili görsel medyada ve yazılı 
medyada  görmekteyiz

Günlük yaşantımızda başımıza gelen üzücü  olaylar 
stres hastalıklar  travmalar sonucu vücudumuzun enerji 
kanalları tıkanabiliyor bunun sonucu olarakta  organları-
mıza az. Yada çok enerji akışı ile yada başka bir deyişle  
hastalıklar baş gösteriyor bağışıklık sistemimiz zayıflıyor

Ayağımıza yaptırdığımız reflexsoloji masajı ile vücudu-
muza uyumlu enerji dağılımını sağlayabiliriz

Uykusuzluk. Hazımsızlık  yüksek tansiyon sık sık tek-
rarlayan baş ağrısı  sırt ağrısı  stresin giderilmesi gibi fay-
dalarını sayabiliriz

Reflexoloji  uygulamaları özellikle çocuklarda çok ba-
şarılı olduğu gözlenmiştir

Reflexsoloji masajı yapısal bozuklukları yani kanser 
aids gibi hastalıkları iyileştirmez ancak ağrı kesici özelliği 
nedeni ile kişilerin ağrısını azaltıp sakinleştirebilir

Refleksoloji masajının uygulanmadığı durumlar

Hamilelikte 

Tromboz

Diabet

Varis

Yaralı ayaklara

Çürük alanlara uygulanmaz

Refleksologlar hekim değildir bu nedenle bazı durum-
larda hekim onayı olmadan uygulama yapamazlar unu-
tulmamalıdırki reflexsoloji tıbbi tedavinin tamamlayıcısıdır

Ayak altındaki bazı şişlikler yapısal değişiklikler renk 
değişimleri  ayaktaki şekil bozuklukları bize kişilerin sıkın-
tıları ile ilgili ip uçları verir  ve bize hangi noktalara çalış-
mamız gerektiğini gösterir 

Herkese sağlıklı huzurlu ömür dilerim.
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Her kurumun, her memurun muhatabı katiplerdi ön-
celeri. Şimdilerde üzerimize o kadar çok angarya yükleni-
liyor ki mesleğimiz mali müşavirlikten uzaklaştı, katipliğe 
doğru gidiyor.

Maliyeye ve SGK’na beyanda bulunmak başlı başına 
risk!. Geç gelen evraklar, düzeltmeler, istenilen bilgileri ve-
rirken yapılacak en ufak hatalar ceza getiriyor.

Ticari ve sınai hayatın her adımında, hemen her konu-
da mükellefin aklına muhasebeci geliyor. İş güvenliğinden 
TTK’na, İş Kanunundan TÜİK’e kadar her adımda muha-
sebeciye görev düşüyor.

Mükellefler, gazete haberleri ve TV programlarını izle-
dikçe haberdar oldukları her alanda muhasebecilerin her 
şeyi bilecekleri ve yapacaklarını düşünerek kendilerini ge-
liştirmeyi reddediyor.  

MUHASEBE 
MESLEĞİNDE KATİPLİĞE 

DÖNÜŞ

Ali İhsan TÜRKYİĞİT
S.M.M.M.
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İşletmelerin çoğunun ön muhasebesi yoktur veya ye-
tersizdir. Kaldı ki ön muhasebesi bulunan mükelleflerde 
bile sorumluluk muhasebecilerin omzundadır.

Güya mali müşavirlik yapıyoruz. Aslında yaptığımız 
işletmenin kazaya belaya uğramadan çalışmasını sağla-
mak, kazaya belaya uğrarsa olabilecek en hafif hasarla 
işletme sahibini kurtarmaktır.

Sigortasız işçi çalıştırmayın diye bin kere söylersiniz, 
buna rağmen sigortasız işçi çalıştırırken yakalanan işve-
ren imdat diye hemen kimi arar?. Tabii ki muhasebeciyi!.

Faturasız mal alıp satmayın dersiniz, çok geçmez tu-
tulan tutanaklar önünüze gelir. İş güvenliği diye ikaz üstü-
ne ikaz yaparsınız, iş kazası olunca sıkıntı yine sizi bulur.

Her adımınızda kamunun nefesini ensenizde hisse-
dersiniz. Hız limit levhası olmayan bir yolda pusuya ya-
tan radar gibi sizin hata yapmanızı beklerler. Kamu zararı 
olsun olmasın ceza yazmaktan mutlu olan görevli pek 
fazladır.

 ........................... Sadece bunlar değil. Ekstre iste-
diğinizde ağırdan alan bankalar, mükellefin mali tabloları 
lazım olunca acil demeyi, gecikince mükellefe sizi şikayet 
etmeyi iyi biliyorlar.

 Hele yıl içinde geçici mizan verdiyseniz, onlara izahat 
vermeniz gerekiyor. Aksi halde muhasebeci yanlış evrak 
verdi diye derhal mükellefe şikayet edilirsiniz.

Siz mükellef için kurum kurum dolaşır her kapıya ayrı 
haber anlatırken, mükellefin daha düşük ücretle muha-
sebe yapmayı teklif edenlerle pazarlık halinde olduğun-
dan emin olabilirsiniz.

 ..............Türkiye’de bizim fiilen yaptığımız mesleğin 
eşi benzeri yoktur. Bu benzeri olmayan ve gitgide katip-
liğe dönüşen mesleğin sorunlarını çözme umudumuz da 
bulunmamaktadır.

 .......Geçenlerde gittiğim düğünde damat Amerikalı 
idi. Gelin tarafı damadın ne varlıklı olduğunu anlatıyordu, 
zaten ihtişama bakınca anlatmasına gerek de yoktu.

 .. Amerikalı damadın şirketi olduğunu söylüyorlardı. 
İnternet sitesine baktım, unvan olarak “Certified Public 
Accountat” yani mali müşavir yazıyordu.

 .............Üstelik yapılan işler de bizim yaptıklarımıza 
göre gayet sıradan işlerdi. Lakin onlar ülkelerinde iyi bir 
standart elde etmişken, bizim katipliğe dönüş yolunda 
olmamız yüreğimi acıttı.
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Devletimiz vergi gelirleri ile gerçekleştireceği bir takım 
hizmetlerin görülmesinde vatandaşların gönüllü katılımını 
sağlamak ve devletin görmesi gereken görev ve hizmet 
yükünü azaltmak, bağış ve yardımları artırmak için vergi 
kanunlarında çeşitli düzenlemeler yapmıştır. 

Bu düzenlemeye istinaden bağış ve yardımda buluna-
rak devletin yükünü hafifleten kişi ve kurumlardan daha 
az vergi alarak sosyal adaleti sağlamakta, aynı zamanda 
bağış ve yardımda bulunanları ödüllendirmiş olmaktadır.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara iliş-
kin vergi avantajlarından yararlanabilmek için  Gıda, Te-
mizlik, Giyecek ve Yakacak maddelerinin dernek veya 
vakfa yapılmış olması; bağışı kabul edecek dernek veya 
vakfın tüzüğünde veya vakfın senedinde gıda bankacılığı 
yapabilmesine ilişkin hüküm bulunması gerekmektedir. 

Bağış yapılacak derneğin kamu yararına çalışan der-
nek olması gerekmediği gibi vakfın da bakanlar kurulun-
ca vergi muafiyeti tanınmış vakıf olması zorunluluğu bu-
lunmamaktadır. 

Yapılacak bağışların şartsız olarak (bedelsiz olarak ih-
tiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması gerekmek-
tedir.

BAĞIŞ VE YARDIMLARA 

İLİŞKİN YASAL MEVZUAT
a) Gelir Vergisi Kanunu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi-
nin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde Fakirlere yardım 
amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 
vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yaka-
cak maddelerinin maliyet bedelinin tamamının vergi mat-
rahından indirilebileceği hüküm  altına alınmıştır.

b) Kurumlar Vergisi Kanunu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Fakirlere yar-
dım amacıyla gıda bankacılığı

faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yardım ile ilgili 
hüküm bulunmaması kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
kapsamda yardım yapmasına engel teşkil etmez. Çünkü, 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum ka-
zancı” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında kurum-
lar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde 
ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı aynı 
maddenin ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tes-
pitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki 
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle kurumlar vergisi mükellefleri de Fakirle-
re yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 
dernek ve vakıflara bağışladıkları gıda, temizlik, giyecek 
ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamını ver-
gi matrahından indirilebilecektir. 

c) Katma Değer Vergisi Kanunu

Ayrıca KDV Kanunu’nun 17/2-b maddesinde ile, fa-
kirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bu-
lunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin katma değer 
vergisine tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu hüküm gereği fakirlere yardım amacıyla gıda ban-
kacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yardım 
yapıldığında düzenlenecek Fatura/Belgede; Katma De-
ğer Vergisi Kanunu’nun 17/2-b maddesine istinaden 
İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV 
hesaplanmamıştır. İbaresi yazılarak Katma Değer Vergisi 
Hesaplanmayacaktır.

 Söz konusu istisna; kısmi istisna olduğundan Bağış-
lanan malın alımında veya imalinde indirilen Katma Değer 
Vergisi bağışın yapıldığı dönem ile ilgili verilecek Katma 
Değer Vergisi Beyannamesinin ilave edilecek Katma De-
ğer Vergisi satırına ilave edilecektir. 

-Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetin-
de bulunan dernek ve vakıflara bağış ve yardım yapılırken 
aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir:

- Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirti-
len fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka 
bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek 
ve bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecek 
fatura ile belgelendirilecektir. Mal bedeli olarak faturada, 
bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer 
vergisi hariç) yazılı olacaktır

GIDA BANKACILIĞI 
KAPSAMINDA BAĞIŞ VE 

YARDIMLAR

Mehmet ÖZSEVER
S.M.M.M.
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Söz konusu faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şar-
tıyla bağışlandığından KDV

hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer almasının zorunlu-
dur. Ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.

--Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde 
veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapa-
bilmesine ilişkin hükümlerin bulunduğu kontrol edilmeli-
dir.

- Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve va-
kıflara bağış ve yardım, alınacak makbuz karşılığında ya-
pılmalıdır. Karşılığında makbuz alınmayan bağışların hiç 
bir şekilde gelirden indirimi söz konusu değildir.

- Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve va-
kıflara bağış ve yardım karşılıksız yapılmalıdır. 

- Yapılacak yardımın ayni yardım olması gerekmek-
tedir.

- Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 
vakıflara bağış ve Yardım’ın sadece ilgili dönem kazan-
cından indirilmesi gerekir. İndirilemeyen kısım ertesi yıla 
nakledilemez.

-Gelir vergisi mükellefleri için indirilecek bağış ve yar-
dımın belirlenmesine esas olan gelir geçmiş yıl zararları 
düşüldükten sonra kalan gelirdir.

-Kurumlar vergisi mükellefleri için İndirilecek bağış ve 
yardım giderlerinin üst sınırının

hesaplanmasında esas alınacak kurum kazancı; za-
rar mahsubu dahil indirimler yapıldıktan, iştirak kazanç-
ları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı 
ifade etmektedir.

Yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması 
veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde 
indirilen bağış ve yardım tutarının, yıllık beyannameye 
göre yararlanılması mümkün olan kısmı, beyan edilen 
gelirden indirilecek, kalan kısım indirim konusu yapıla-
mayacaktır.

SONUÇ OLARAK:

Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin ma-
liyet bedellerinin tamamı Gelir Vergisi Kanununun 40’ 
ıncı ve 89’ uncu maddeleri ile 251 seri no.lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliğinde belirtilen ve yukarıda açıklanan şartlar 
dahilinde ; hem Gelir Vergisi mükelleflerince hem de Ku-
rumlar Vergisi Mükelleflerince vergi matrahından indiril-
mesi mümkündür.

FAKİRLERE VEYA ÖĞRENCİLERE ZEKÂTIN 

NAKİT PARA OLARAK VERİLMESİ:

Tüzüklerinde gıda bankacılığı yapacağı belirtilmiş der-
nek veya vakfa nakit para verilmesi halinde; gıda, temiz-
lik, giyecek ve yakacak maddesi almak şartı ile de verilse 
dahi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde Fakirlere yar-
dım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan der-
nek ve vakıflara yardım kapsamında vergi matrahından 
indirilmesi mümkün değildir.

Ancak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-c 
maddesine göre bağış yapılan dernek veya vakfın Ba-
kanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf olması 
veya belediye başkanlığına verilmesi halinde kurum ka-
zancının % 5 ‘i ile sınırlı olarak vergi matrahından indirim 
yapılabilir.
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Ticari faaliyette ki İthalat işlemlerinde çeşitli ithalat ve 
ödeme şekilleri söz konusudur. En sık kullanılan yöntem 
ise  akreditifli ithalat işlemidir  örnek olarak.

Uygulama: Öncelikle akreditif hesabının açtırıldığını 
varsayalım:

---------------------------/--------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları 3.200,00                 

159.02  Yurtdışı avanslar                                  

159.02.001 Mal Bedeli                                     

 102 Bankalar  3.200,00                 

Mal bedelinin akreditif hesabına yatırılması

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

Eğer, mal bedelinin tümü nakit olarak karşılanmayıp 
bankadan kredi sağlanmışsa “300. BANKA KREDİLERİ” 
ana hesabının alt hesabı olarak “İthalat Kredileri” hesabı 
alacaklandırılır. 

---------------------------/--------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları 3.200,00                      

159.02  Yurtdışı avanslar                                  

 300  Banka Kredileri 3.200,00                                 

 300.05  İthalat Kredileri                                                                                   

Mal bedelinin kredi kullanılarak transferi

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

 

İthal edilen malın bedeli henüz ödenmemiş ise; 

---------------------------/--------------------------------

159  Verilen Siparış Avansları               3.200,00                 

  159.02.001  Mal bedeli                                       

                        320 Satıcılar                            3.200,00                  

                                     320.02 Yurtdışı satıcılar                                 

Yurtdışı Siparişlerin kaydı 

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

İthal edilen malın fatura tarihinden mal bedelinin trans-
feri tarihine kadar geçen zamanda kur farkında meyda-
na gelen değişme ile ortaya çıkacak aleyhte kur farkları 
159.02 Yurtdışı Avanslar hesabının alt hesabı olarak “Kur 
Giderleri” hesabı da kullanılabilir. Bu durumda, Kur gider-
leri ithal edilen malın maliyetine dahil edilmiş olur.

---------------------------/--------------------------------

320  Satıcılar 100                  

320.02  Yurtdışı Satıcılar                   

159  Verilen Siparış Avansları 20

159.02  Yurtdışı Avanslar                                 

159.02.008  Kur Giderleri                         

 102  Bankalar                                      120

 102.02  Döviz Tevdiat Hesapları

Mal bedelinin transferi 

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

MUHASEBEDE İTHALAT 
İŞLEMLERİNİN 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Leyla ERTAŞ
S.M.M.M.
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İthal edilen malla ilgili nakliye ve sigorta masrafları, mal 
gümrükten çekilirken varsa ödenen gümrük vergisi, telafi 
edici vergi ve fonlar, gümrük komisyonu, döviz tahsisi ile 
ilgili harç gideri ve diğer masraflar “Yurtdışı Avanslar” alt 
hesabının altında açılmış ilgili alt hesaplara kaydedilir.

---------------------------/--------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları 135

159.02  Yurtdışı Avanslar

159.02.002  Faiz Ve Banka Kom. 10

159.02.003  Akreditit Gideri 15

159.02.004  Gümrük Vergisi 50

159.02.005  Komisyon Ve Diğer Gid. 70

 102 /100 135                  

Akreditif Açılış Giderinin, Ödenen Faiz, Komisyon 

Ve Gümrük Vergilerinin, kaydı

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

Mal gümrükten çekildikten sonra Yurtdışı Avansları 
hesabı toplam değerleri üzerinden “Ticari Mallar” hesa-
bına devredilir.

---------------------------/--------------------------------

153 Ticari Mallar 235

Kahve Makineleri                                

 159 Verilen Sipariş Avansları  235

 159.02.001  Mal Bedeli  100

 159.02.002 Faiz Ve Banka Kom.  10

 159.02.003 Akreditit Gideri  15

 159.02.004 Gümrük Vergisi  50

 159.02.005 Komisyon Ve Diğ.Gid. 70

İthalat maliyetinin mal hesabına devri

-------------------------------------------------------------
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I.GİRİŞ

Bu yazı ellerinde mükelleflere ait fatura ve evraklar ile 
kilometrelerce yol yürüyen muhasebeci çıraklarına ithafen 
yazılmıştır. 

03 Haziran 2014 tarihinde Türkiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Federasyonu’nun 30. Genel Kurulu’na katılan Sayın 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi yapılandırılması 
ile ilgili açıklaması haber bültenleri tarafından kamuoyu ile 
“Cumhuriyet tarihinin en büyük mali ve vergi affı yolda”  
söylemi ile paylaşıldı. 

02 Haziran 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisini’ne, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri 
tarafından sunulan   “Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek-
lifi” Plan Bütçe Komisyonu’nda uzun zamandır beklenen 
torba kanun ile birleştirilerek görüşülmeye başlandı. 

Bu yazıda ; “af ve yapılandırma kavramları çelişkisi, 
dünyadaki vergi afları,  Türkiye’de vergi afları ve Türkiye 
ekonomisi üzerindeki etkisi ve beklenen af tasarısına ait 
belirgin düzenlemelere” genel anlamda değinilecektir. 

II.  AF VE YAPILANDIRMA KAVRAMLARI 
ÇELİŞKİSİ

 Türk Dil Kurumu tarafından af  kelimesi “bir suçu, bir 
kusuru veya hatayı bağışlama” yapılandırma ise genel 
anlamda “oluşturmak, düzenlemek ve yapılı duruma get-
irmek” olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumumuz tarafından içeriği ne olursa olsun bu tür 
yasalar af olarak algılanmakta ve kamuoyunda büyük bir 
heyecan yaratmaktadır. İşin trajedi tarafı ise bu heyecanın 
en fazla iki veya üç taksit ödemesine kadar sürmesidir. 

 Yasayı çıkaran hükümetler ise tam tersi bunun bir 
af olmadığını , tahsilatların hızlandırılmasına yardımcı 
olunması amacıyla yapılan düzenlemeler olduğunu , ifade 
ve iddia etmektedirler. 

Bilimsel yaklaşım ile yasa, ceza ve faizleri içeren vergisel 
yükümlülüklerden vazgeçilmesi hususunu kapsadığından 
af niteliğindedir. Diğer bir ifade ile mükellefler tarafından 
zamanında yerine getirilmeyen vergi sorumlulukları 
nedeniyle oluşan ceza ve faizlerden vazgeçildiğinden 

yapılandırmanın dışına çıkılarak af kapsamına girilme-
ktedir. Nitekim beklenen yasasının içeriğinde, “kurum-
lar vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihi itibarıyla 
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulun-
mayan kasa mevcutları ile ortaklardan alacakların vergi 
dairesine beyan edilerek kayıtların düzeltilmesi imkânının 
sağlanması”  ifadesi doğrudan bir af uygulamasıdır. 

III. DÜNYADAKİ VERGİ AFLARI

Vergi afları sadece Türkiye’ye has olmayıp, dünyanın 
bir çok, ülkesin de vergi ve diğer kamu alacaklarına 
dair af uygulamaları ile karşılaşmak mümkündür.  Vergi 
aflarını gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler açısından 
değerlendirildiğinde, gelişmekte olan ülkelerde af 
uygulamaları sık sık yapılmakta ve rutin bir uygulama 
haline geldiği gözlenmektedir. Genel bir bakış acısı ile 
gelişmekte olan ülkelerde af uygulamaları doğrudan 
bütçe açıkları ve siyasi çıkar güdüsü sonucu ortaya 
çıkmaktadır.  

Son otuz beş yılda Hindistan’da yedi Arjantin’de 
yirmi bir kez vergi affına başvurulmuştur. Burada başarı 
olarak, afların sayısı değil; afların etkinliği, kayıt dışı 
kişilerin kayıt içerisine alınması ve vergi gelirlerinde artış 
kıstas olarak alınmalıdır.  Dünyada başarılı olarak nitele-
nen en önemli vergi afları İrlanda (1998) ve Kolombiya 
(1987) af uygulamalarına örnek olarak gösterilmektedir. 
Kolombiya’da 1987 yılında çıkartılan af uygulaması so-
nucunda, merkezi hükümetin bütçe açıklarının %54’ü 
karşılanmıştır.   

Yine Asya Cumhuriyetlerindeki afların temel nedenleri 
arasında;   kayıt dışı ekonominin payını azaltmak, yatırım 
ve devletin gelirlerini artırmak gibi faktörler sayılmaktadır. 
Bu cumhuriyetler arasında örneğin Tacikistan’da 2003 
vergi afları ile vergi gelirleri artarken, Kazakistan’da 2001 
vergi afları sonucunda 3000 başvuru ile yine vergi gelirl-
erinde artışlar meydana gelmiştir. Ancak Kırgızistan 2007 
vergi affının aynı etkileri ortaya koyduğu söylenememekle 
birlikte, aksine vergi affı ile ne vergi gelirleri artmış ne de 
kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilebilmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde af yasalarına 
dünyanın bir çok ülkesinde karşılaşmak normal, ancak 
amaç, uygulama, başarı ve devamlılık anlamında farklılık 
göstermektedir.  

TÜRKİYE EKONOMİSİ
MALİ AFLARA 
BAĞIMLI MI?

İsmail TEKBAŞ
SMMM
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IV. TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARI VE 
TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Cumhuriyet tarihi boyunca çıkarılan vergi affı yasası 
otuz iki adettir. 2000 yılında günümüze kadar çıkarılan 
vergi affı yasası ise altı adettir. Geçmiş yıllar ile ilgili 
vergi aflarını incelediğimizde ülkemizde bir af geleneği 
oluşmuştur. Dönemler itibariyle çıkarılan vergi aflarının 
amaçları da farklılık göstermektedir. Afların çıkarılış ned-
enleri olarak gelir elde etmek, idari yargıdaki iş yükünü 
hafifletmek ya da ekonomik kriz dönemlerini atlatmak ve 
ekonomi canlandırmak olarak sayılabilir. 

2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6111 Sayılı yasada 
yapılan uzatmalar sonucunda yasa bilindiği gibi 30 Ni-
san 2014 tarihinde sona erdi. Yeni yasalaşacak olan 
vergi affı da 30 Nisan 2014 dönemi ve önceki dönemlere 
ilişkin kamu alacaklarını kapsadığından,  sonuç olarak 
karşımıza bir bakıma kesintisiz ve zincirleme bir aflar 
yasası çıkmaktadır. 

Ülkemizde bu kadar sık kesintisiz ve zincirleme 
olarak af yasaların çıkarılmasının nedeni olarak, siyasi 
hamlelerin yanı sıra,  vergi denetimlerinin yetersiz olması, 
ekonomik kriz dönemleri ve bütçe açıklarının kapatılması 
kaygıları, ön plana çıkmaktadır.

Yıllar itibariyle incelenen mükellef sayılarına 
baktığımızda,  2011 yılında 16.267, 2012 yılında 46.845, 
2013 yılında 71.352 mükellef incelenmiştir. İncelenen 
mükellef sayıları her yıl artmasına rağmen,  genel mükellef 
sayısının %5’ne denk gelmemektedir. Ve bu doğrultuda 
vergi afları devreye girmektedir.  

Vergi aflarının bütçeye etkisini inceleyecek olur 
isek, 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı yasadan dolayı 
bütçenin kasasına giren toplam tahsilat tutarı 22 milyar 
liradır.  Özellikle 2010 Ocak-Ağustos döneminde 14,4 
milyar TL açık veren bütçe vergi affının etkisiyle 2011 
Ocak-Ağustos döneminde 2,1 milyar TL fazla vermiştir. 
Bir önceki yıla göre vergi artışlarındaki oran %22,1 olarak 
gerçekleşmiştir.

2013 yılında çıkartılan, 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Varlık Barışı)  ile 
yurtdışında bulunan para, döviz, altın vb. değerlere ait 
beyan edilen tutar 69 milyar TL olup, Türkiye getirilip ver-
gisi ödenen tutar 10 milyar TL’dir. 

Ekonomik veriler göz önüne aldığımızda vergi ve mali 
aflarının hem bütçeye hem de cari açığa doğrudan poz-
itif etkisi reddedilemez.  

V. BEKLENEN AF TASARISINA AİT 
BELİRGİN DÜZENLEMELER

02 Haziran 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne sunulan mali affı “Cumhuriyet tarihinin en 
büyük mali ve vergi mali affı” olarak belirtilse de, 2011 
yılında yürürlüğe giren ve geniş bir mali af olan,  6111 
sayılı yasada yer alan matrah artırımı, stok affı, uzlaşma 
aşamasındaki tarhiyatlar gibi bir çok düzenleme bu yasa 
tasarısı içerisinde yer almamaktadır.  Yasa teklifinin haz-
iran sonuna, kadar yasalaşması düşünülmektedir. 

Genel anlamda yasasının içeriği aşağıdaki gibidir: 

•  Vergi affı, kesinleştiği halde ödenmeyen vergi, 
resim, harç, trafik para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi 
ve idari para cezaları olmak üzere on beşe aşkın vergi 
kalemini kapsamaktadır. 

• 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden 
önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, gecikme zamları, yine 30 Nisan 2014 
dönemi ve önceki dönemlere ait 5510 kapsamında yer 
alan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri alacakları, üzer-
inden tahakkuk eden gecikme zamlarından vazgeçiler-
ek,  yeniden vergi asılları üzerinden TEFE/TÜFE’ye 
oranlarına göre aylık değişimler hesaplanarak 2 aylık 
dönemler halinde ödenmek suretiyle 18 taksitte yeniden 
yapılandırılacaktır. 

• 31.12.2013 tarihi itibariyle bilançolarda görülme-
kle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 
ve işletmenin esas faaliyetleri konusu dışındaki işlemler 
dolasıyla ortaklardan alacakları kanun yayımlandığı 
tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar beyan edilip, 
%3 oranında vergi ödenerek düzeltilebilmelerine imkân 
sağlanmıştır.   

Yasanın en belirgin uygulamaları yukarıdaki gibi olup, 
yasalaşma sürecinde de uygulamanın genişletilmesi 
veya yeni düzenlemeler yapılması mümkün olabilme-
ktedir. Hatta yasa teklifi meclis komisyonunda daha 
yeni görüşülmesine rağmen, dağıtılmayan karlar, emlak 
vergileri gibi bir çok düzenlemenin yasa içerisine dahil 
edileceği hakkında söylemler konuşulmaya başladın 
bile…   

VI. SONUÇ

Son dönemlerde çıkarılan mali aflarının ekonomiye ve 
bütçeye katkısı kesinlikle tartışılmaz. 

 Konuyu genel olarak değerlendirdiğimizde;  bu 
uygulamaların af mı yoksa yapılandırma olduğu, ver-
gisini zamanında ödeyen mükellefin cezalandırılıp 
cezalandırılmadığı, vergi aflarının rutin veya alışkanlık 
haline gelip gelmediği sorularının yanına bizce bütçenin 
vergi aflarına bağımlı hale gelip gelmediği sorusu da 
eklenmelidir.

Makalenin sözü;  “ İnsanın temel niteliği, tahmin edile-
mez oluşudur.”  L. Althusser 
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K2’DE CEZA 
MAĞDURLARI 

Özlem ANNAÇ BİŞGİN
S.M.M.M.

Şirketlerimiz Ulaştırma Balanlığından K belgesi adılar 
daha sonra değişiklik bildirimini yapmadıklarından dolayı 
ceza ile karşılaştılar .Firmalara bağlı araç takipçileri ya-
şamış oldukları selselişleri dile getirince derginin bu sa-
yısında bu konu üzerinde durmak gerektiğini düşündüm.
Firmalarında yapılan değişikliklerin bildirimi yapılamayan 
her konu için 410 tl işlem başına ceza kesilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından; 
yolcu,yük taşımacılığı yapan kişi ve kurumlar bakanlık-
tan yetki belgesi alarak taşımacılık işini yapabilmektedir 
.Bakanlığın yetki belgesi olmadan taşımacılık ve araç 
kullanımı yapılamamaktadır.Asıl iştigal konusu taşıma-
cılık olmayan firmalar ise K2 belgesi almakta diğer ana 
faaliyet konusu yolcu ve yük taşımacılığı olan firmalar ise  
SRC,C2, C3, K1, K3, L T, N ,R , M ve P türü ..... gibi yetki 
belgeleri  almaktadır. 

K2 Belgesi 
K Belgesi hangi araclara gerekli ;

Araç türü olarak ruhsatta kamyonet olarak belirtilmiş 
tüm araçlar( kangoo,doblo,vb camlı camsız koltuklu kol-
tuksuz panelvan).

Ruhsat bilgilerinde yer alan kullanım amacı kısmına 
bakılmaksızın (Kullanım amacı: Yük nakli hususi, yük nakli 
ticari, yolcu nakli hususi, yolcu nakli ticari gibi) araç kam-
yonet sınıfı bir araç ise;

Şirket adına kayıtlı veya şahıs şirketi sahibi adına ka-
yıtlı araçlar  K2 Belgesi kapsamındadır.

Şirket veya şahış şirketi sahipleri araçları yük taşıma 
maksatlı kullanmıyor olsalar bile yük taşıma yapıp yap-
madıkları kontrol edilemediği için bu tip araç sahibi ol-
duklarından ötürü K2 Belgesi cezası ile karşılaşırlar.

Araçlarını şahsi kullanım için alanlar ve vergi levhası 
sahibi olmayanlar otomobil maksadı dışında kullanma-
dıkları sürece belge almak zorunda değildirler. Ancak 
bu durumda olup araçlarını şahsi işlerinin dışında takım 
çantası,inşaat malzemesi,köydeki bahçesindeki malları 
taşımak maksadıyla kullanırlar ise cezai durum söz konu-
sudur. Bu durumda olanlar ilgili işleriyle ilgili vergi levhası 
alıp K2 Belgesi almak zorundadırlar.

Ruh-
satında mi-
nibüs olarak ka-
yıtlı araçlar K2 Belgesi 
kapsamında değildir. Bu-
rada dikkat edilmesi gereken 
husus aracın ruhsata minibüs 
olarak kayıt edilmiş olmasıdır.

K2 Belgesi cezası
K2 sahibi olmayanlar 

30.04.2010 tarihinden itiba-
ren ceza kapsamındadır.

K2 Belgesi olmadan 
veya mevcut K2 Belgesine 
yeni alınan araçları kaydet-
meden kullanan araç sa-
hipleri için uygulanan ceza 
2.426 tl dir.

Kendi özmal araçları ile 
hususi veya ticari olarak 
alınmış olsun şayet araç 
yük taşımaya haiz bir araç 
ise
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Yapılan işe uygun K Belgesi alınmalıdır. K Belgesi tür-
leri aşağıdaki gibidir;

K Yetki Belgesi : Yurtiçi Esya Tasimacılığı yapacak 
gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre tür-
lere ayrılır.

Yetki belgesi sahiplerinin uymakla yükümlü oldukları 
bazı önemli kurallar mevcuttur. Bu kurallara uyulmadığı 
taktirde para cezalarının yanı sıra belge iptali de söz ko-
nusu olabilir. Peki nedir bu uyulması gereken kurallar.İlk 
başta hepimizin bildiği gibi yeni bir araç aldığınızda yetki 
belgenize bu aracı ilave etmeniz gerekir.

Aynı şekilde 1 araç sattığınızda da yetki belgenizden 
düşürmeniz gerekir. Yetki belgenizde 1 adet kayıtlı ara-
cınız bulunmaktaysa en geç 60 gün yani 2 ay içerisinde 
yetki belgenize bir adet araç ilave etmek zorundasınız. 

Aksi halde yetki belgeniz 61’inci gün iptal olur 
ve yeniden belge almak için müracaat et-

mek zorunda kalırsınız.

Aşağıda yazılı olan değişikliklerin 
olması durumunda 60 gün içinde 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığına bildirimi 

yapılmak zorundadır. Bildi-
rilmeyen her değişiklik için 

yenileme zamanı gel-
diğinde  410 TL idari 

para cezası uygu-
lanmaktadır. 

HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİN 

BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

1- ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

2- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

3- ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ

4- VERGİ DAİRESİ veya NUMARASI  DEĞİŞİKLİĞİ

5- HİSSE DEVRİ

6- YÖNETİCİ ve ACENTELİK SÖZLEŞMELERİ

7- TAŞITLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ; 10/7/2003 
tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 9/4/1987 
tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan ‘ K 
belgesi ile ilgili 

MADDE :43 

(22).Fıkrasında  Yetki belgesi sahibi ger-
çek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi (Değişik 
ibare:RG-31/12/2010-27802) (1)  numarası, ortaklık, 
hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline 
yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, 
acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, de-
ğişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde 
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Bu  madde ile  addedilen  konulardan  şirkete ait 
muhteviyat değişikliklerinin tamamı Ticaret sicil gazete-
sinde  ilgili kişi ve kurumlar  için ilan edilerek bilgi veril-
mektedir. 

 Ticaret sicil müdürlükleri bu bildirimleri vergi daire-
lerine,  sgk il müdürlüklerine ve diğer bilgi isteyen tüm 
resmi daire ve kuruluşlara bildirmektedir. Bu bildirimler 
ticaret sicil müdürlüklerinden istenmesi halinde ulaştırma 
bakanlığına da bildirilecektir.Ayrıca bu şekilde bürokrasi 
azalmış olacaktır.

Taşıt alım satımları ise Noter aracılığıyla yapılmaktadır. 
K belgesi kullananlar yapmış oldukları değişiklikleri resmi 
kanal üzerinden yapmaktadır . Noterler Emniyet müdür-
lüklerine Vergi dairelerine bildirimi online olarak yapmak-
tadır.  Ulaştırma bakanlığının talep etmesi halinde ulaştır-
ma bakanlığına da bildirim yapılabilir. 

Ülkemizdeki mevcut veri tabanı  ağı son derece geliş-
miş olup K Belgesi ile ilgili değişiklik bildirimlerinin küçük 
veri aktarımı olayı ile çözülebileceğini kullanım kurallarına 
daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve olası mağduriyet-
lerin en aza indirilmesini sağlanabilmesi adına söz konu-
su düzenlemenin bildirim yapılan veri tabanların süzülüp 
alınarak mağduriyetlikler giderilebilinir. İşverene ait olan  
bu yükümlülükler çalışma hayatını olumsuz yönde etki-
lemekte entegre ağ üzerinden işlem görerek angaryalar 
kurtulmalıdır.
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I-GİRİŞ

karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği 
şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağla-
mak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile 
nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetle-
rin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilen-
lerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, 
karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlik-
te ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve 
mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak amacı ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı RG 
de 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu  ve    11.06.2009  
tarih ve  27255 sayılı R.G de    KARAYOLU TAŞIMA  
YÖNETMELİĞİ   yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kara-
yolu Taşıma kanunu ve yönetmeliği uyarınca Taşımacılık, 
acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat am-
barı ve kargo işletmeciliği , lojistik işletmeciliği, dağıtım 
işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetler 
ile kendi araçlarıyla faaliyet konusu ile ilgili  işini idame 
ettirmek amacıyla eşya,yük ve yolcu taşımacılığı faaliyet-
lerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları 
faaliyetlere uygun yetki belgesini Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığından alınması zorunlu kılınmıştır.

 Yetki belgeleri ile ilgili bildirim ve ceza hükümleri Söz 
konusu yönetmelikte  düzenlenmiş olup, değişikliklere 
ilişkin bildirimin yerine getirilmemesi halinde idari cezalar 
kesilmektedir. Bu durumda  bildirim işlemleri işletmele-
rin yetkilileri/Muhasebe İşlemlerinden sorumlu kişilerine 
düşmektedir. Bu durum işletmelerin serbest muhasebeci 
Mali Müşavirlerinin/muhasebe personellerinin sorumlu-
luğunu da artırmıştır. zira İşletmeler karşılaştıkları cezai 
müeyyidelere karşı  zımnen de olsa serbest muhasebeci 
Mali Müşavirleri /muhasebe personellerini sorumlu tut-
maktadırlar.

Yazımızın Konusu Karayolu Taşıma kanunu ve yö-
netmeliği kapsamına giren ve kendi araçlarıyla faaliyet 
konusu ile ilgili  işini idame ettirmek amacıyla eşya,yük 
ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan  gerçek ve 
tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun almış olduk-
ları yetki belgesi (K2) bulunan işletmelerin cezai müeyyide 
ile karşılaşmamaları için  dikkat etmesi gereken işlemleri 
kapsamaktadır.

II-KARAYOLU TAŞIMA KANUNU VE 

YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HÜKÜMLER:

Karayolu Taşıma kanununun 5’inci maddesi uyarınca  
taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile 
nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için 
Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur. Aynı ka-
nununun 34’üncü maddesi uyarınca  Taşımacılık faaliyeti 
yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar, 
verilecek yetki belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri ve taşıt 
kartları ile diğer belge ve hizmetlerin ücret, süre, kapsam, 
tür ve şekilleri, her belge türü için gerekli olan taşıt ka-
pasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri, istiap hadleri ve ter-
minal hizmetlerinde öngörülecek hususları ve  Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili diğer esas ve usullerin yönetmelikle 
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca da 
11.06.2009  tarih ve : 27255 sayılı R.G de    Karayolu 
Taşıma  Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik uyarınca  Yönetmelik kap-
samına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komis-
yonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı 
işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, da-
ğıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faali-
yetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları 
faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakan-
lıktan almaları zorunlu kılınmış ve yönetmelik hükmünün 
(Değişik:RG-23/10/2012-28450) 6. maddesi ile Yetki 
belgesi türleri Aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

-A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi 
veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tü-
zel kişilere verilir.  A1, A2 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi 
yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. 
 B1,  B2,  B3,  Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-C türü yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşı-
macılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın 
şekline göre C1, C2, C3 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılı-
ğı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekli-
ne göre Dl, D2, D3, D4, Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı 

KARAYOLU TAŞIMA 
KANUNU VE YÖNETMELİĞİ 

UYARINCA YETKİ BELGELERİ 
SAHİPLERİNCE  HANGİ 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE 
UYULMADIĞINDA CEZA KESİLİR?

Nurullah TOSUN
S.M.M.M.
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alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  
Faaliyetin şekline göre Fl, F2  Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo 
taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel 
kişilere verilir. G1,G2,G3,  G4 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-H türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı 
alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere 
verilir. H1 H2 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapa-
cak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre 
aşağıdaki türlere ayrılır: 

a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı 
yapacaklara,

b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu 
ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşı-
macılık yapmayacaklara, 

c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası 
taşımacılığı yapacaklara,verilir. 

-L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği 
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. L1 L2  Yetki Bel-
gesi olarak ayrılır.

- M türü yetki belgesi: Tarifeli olarak ticari amaçla kar-
go işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  
M1 M2 M3 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

-N türü yetki belgesi: Ticari amaçla nakliyat ambarı 
işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. N1 
N2 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

- P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletme-
ciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. P1, P2 Yetki 
Belgesi olarak ayrılır.

-R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı 
alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve 
tüzel kişilere verilir. R1 R2 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

- T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak 
gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 
verilir T1 T2 T3 Yetki Belgesi olarak ayrılır.

Bu durumda faaliyet konusu Nakliye,taşıma,lojistik 
olmayan, yani halı, iplik, toptan eşya alım satımı ile işti-
gal eden işletmelerin ticari faaliyetini yerine getirmek için 
nakliye -taşıma işlerinde kullanacağı kamyonet,servis 
aracı vs araçları için K2 belgesi alması gerekmektedir.

 Yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bu-
lunanlara  aynı kanunun 26. maddesi uyarınca beş bin 
Türk Lirası, İdari Para cezası kesileceği öngörülmüş ve 
verilen bu idarî para cezaları, bu Kanunda ve yönetmelik-
te düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî 
yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği aynı 
kanunun 27. maddesinde  hükme bağlanmış ve bu Ka-
nunda belirtilen idarî para cezasını gerektiren fiillerin iş-
lendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı nitelikteki fiili üç 
defa işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği 
fiillerin cezalarının toplamının on katı idarî para cezası ve-
rilir ve  taşıt şoförünün yurt içi ve yurt dışı taşımalarda 
sürücü mesleki yeterlilik belgesi ile varsa uluslararası sü-
rücü sertifikası bir yıl süreyle askıya alınacaktır.

Söz konusu Yetki belgesine (K2 dahil) sahip olanlara 
da bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Bu  yükümlülük-
ler   tebliğin 43’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre ;Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43/22. fıkrasında; 
“Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, 
vergi numarası, “(Değişik: RG 31/12/2010) ortaklık, his-
se devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı 
hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik 
sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin 
meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakan-
lığa bildirmekle yükümlüdürler.”  hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin 76/1-n maddesinde de  “(Değişik: RG 
31/12/2010-27802)  43 üncü maddesinin dördüncü, 
altıncı, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondo-
kuzuncu, yirmiikinci ve yirmiyedincı fıkralarına aykırı ha-
reket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu 
fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; 
yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve yirmialtıncı fıkralarına 
aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; yirmise-
kizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,” verile-
ceği hükme bağlanmıştır.

Yine yönetmeliğin 76/3 maddesi uyarınca  Yetki bel-
gesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyar-
maların veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde; Bakanlı-
ğa yazılı başvuruda bulunarak verilen uyarmaların paraya 
çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya 
çevrilebilmesi için; bu 90 günlük süre içinde uyarma 
başına 63 Türk Lirasının Bakanlık döner sermaye he-
saplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapıl-
masından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen 
uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından 
geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında artırılarak uygulanır. hükmü yer al-
maktadır. yeniden değerleme hükümlerine göre 2014 yılı 
için bir uyarmanın karşılığı 82,-TL dır

III-SONUÇ:

Yukarıda yer alan yasal açıklamalar uyarınca, yet-
ki belgesi (k2 dahil) sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki 
belgesini aldıktan sonra unvan, adres, vergi numarası, 
ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik 
sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişikliklerin meydana 
gelmesi durumunda , değişikliğin meydana geldiği tarih-
ten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa (ilgili yetki belgesi  
servisine ) bildirmekle yükümlüdürler. Bildirilmemesi ha-
linde  her bir işlem için belge sahibi (5) uyarma cezasıyla, 
cezalandırılır. 2014 yılı için bir uyarmanın cezası 82,-TL 
olup, (82x5)= 410,-TL dir.
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T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1298      30/04/2014

Konu: Elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kartların kullanımında belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizde, Türkiye’de ve dünyada online alışveriş sitelerinde güvenli alışveriş yap-

mak için kullanılan ön ödemeli kartların bilgisayar ortamında üretimi, yazılımı ve şifreleme sisteminin şirketiniz tarafından yapı-

lacağı, şifreleme işlemi yapılan kartların şirketiniz ve bayileriniz tarafından komisyon karşılığında satılacağı belirtilerek; bilgisayar 

ortamında üretilen ve şifrelenen bu kartların nihai tüketici, gerçek veya tüzel kişilere belirli bir komisyon karşılığında satışı sıra-

sında düzenlenecek belgeler ile alıcıları tarafından internet ortamında kullanıldıktan sonra kartın (komisyon bedeli hariç) esas 

bedelinin harcama yapılan yerli veya yabancı kişi, firma veya kuruluşa ödenmesi aşamasında düzenlenecek belgeler ile bu kişi 

veya kuruluşların vergi mükellefi olmaması durumunda gider pusulası ile ödeme yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlı-

ğımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve 

muamelelere ait olan kayıtların tevsik edileceği,

229 uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere 

emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

231 inci maddesinin beşinci fıkrasında, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten  itibaren azami yedi gün içinde 

düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde 

olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları  basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunla-

rında fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları,

234 üncü maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetin-

de olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için 

tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura 

hükmünde olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

- İnternet üzerinden güvenli alışveriş imkânı sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan (para yerine geçen) ön ödemeli kartlar için 

kurumunuz veya bayileriniz tarafından tahsil edilen komisyon hariç tutarlar,   herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil 

etmediğinden (mal satışını yapan veya hizmet ifasında bulunan gerçek veya tüzel kişilere aktarılması ve bu aktarımın belgelen-

dirilmesi şartıyla) bu tutarlar için ön ödemeli kartı alan gerçek veya tüzel kişiler adına vergi mevzuatına göre belge düzenlenme-

yecektir.

-Ön ödemeli kartların satışına ilişkin alıcıdan alınan komisyonlar için hizmetin gerçekleştiği (alıcının komisyon dahil tutarı 

şirketinize havale yaptığı tarihte hizmet gerçekleşmiştir.) tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde kartı alan kişi veya kuruluşlar 

adına şirketiniz tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

-Bedelini ön ödemeli kartlar kullanmak suretiyle ödemek isteyenlere mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan kişi ya da 

kuruluşlardan şirketinizce komisyon alınması durumunda ise hizmetin gerçekleşmesinden itibaren azami yedi gün içerisinde söz 

konusu kişi veya kuruluş adına şirketiniz tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

-Bedelini ön ödemeli kartlar kullanmak suretiyle ödemek isteyenlere mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan kişi ya da 

kuruluşların, satışı gerçekleştirilen ürün veya verilen hizmete ilişkin faturayı ürünün satıldığı veya hizmetin verildiği tarihten itibaren 

azami yedi gün içinde kart kullanıcısı adına düzenlemesi gerekmektedir.

-Ön ödemeli kartların kullanılan kısmının, mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan kişi ya da kuruluşlara ödenmesi ile kartın 

kullanılmayan kısmının kullanıcılar tarafından tarafınıza iade edilmesi durumlarında, tevsik için bu ödemelere ilişkin banka dekon-

tu, ekstre gibi belgeler yeterli olup, gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu belgelerin Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre muhafaza ve gerektiğinde ibraz edilmesi gerektiği tabiidir.

-Kart kullanıcısı tarafından ön ödemeli kartların herhangi bir sebeple kullanılmaması ve bedelin tarafınızda kaldığı durumlarda 

ise gelir yazılacak bu tutar için kart kullanıcısı adına fatura düzenlemeniz mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı:46480499-155.01.05[19-2013/18]-40     24/04/2014
Konu: Hak ediş ödemelerinde damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile 5018 sayılı Kanun eki listelerde yer alan kurumlara yapmış olduğunuz satışlara ilişkin 
hakedişlere ait damga vergisinin kesmiş olduğunuz faturalara damga vergisi kaşesi vurularak tarafınızca makbuz mukabili öden-
mesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların 
damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle 
kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden 
maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği 
bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 19 uncu maddesinde, genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve 
belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müessese-
lerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin, bu ödemelerin ya-
pılması, avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması 
şekliyle tahsil edileceği; 23 üncü maddesinde, genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda 
bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen damga vergisinin, ertesi ayın yirminci ( 371 sıra no.lu VUK Tebliği 
uyarınca 23 üncü) günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve 26 ncı günü 
akşamına kadar yatırılacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar”  başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafın-
dan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere 
verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış 
veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların damga vergisine tabi tutulacağı 
hükme bağlanmıştır.

Buna göre, yapmış olduğunuz satışlara  ilişkin düzenlediğiniz faturalara istinaden resmi daireler tarafından tarafınıza yapılan 
ödemelere ilişkin makbuzlar ve bu mahiyetteki kağıtlar damga vergisine konu teşkil etmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çercevesinde, resmi dairelerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödeme belgelerine 
ilişkin damga vergisinin makbuz mukabili ödenmesi mümkün bulunmayıp, söz konusu verginin resmi daireler tarafından ödeme 
yapılması sırasında istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilerek ödenmesi gerekmektedir.             

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:38418978-120[61-14/1]-454      29/04/2014

Konu: İrtibat bürosundan ve tek işverenden elde edilen ücretin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk vatandaşı olduğunuzu, Danimarka mukimi ... şirketinin Türkiye irtibat bürosunda 

14.08.2013 tarihine kadar sigortalı olarak çalıştığınızı, 15.08.2013 tarihinden itibaren de 01.07.2013 tarihinde Türkiye’de kurulan 

... San. ve Tic. A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak çalıştığınızı, ikametgah adresinizin Türkiye olması nedeniyle 

Danimarka’da gelir vergisinden muaf olduğunuzu belirterek, irtibat bürosundan ve Türkiye’de kurulu şirketten elde ettiğiniz söz 

konusu ücret gelirleri nedeniyle beyanname verip vermeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesiyle gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi tutulmuş olup, gelirin bir ger-

çek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu belirtilmiştir. Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (1) numaralı bendinde ise Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 

iratların tamamı üzerinden tam mükellefiyet esasında vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 61 inci maddesinde,” ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen 

para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” hükmü yer almış olup, aynı Kanunun  94 üncü maddesin-

de ise tevkifat kapsamına giren ödemeler bentler halinde sayılarak, (1) numaralı bendinde; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 

61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerine 

göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 23 üncü maddesinin 14 numaralı bendinde, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükelle-

fiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak 

ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların bünyesinde çalışan hizmet 

erbabına ödenen ücretlere bu istisnanın uygulanabilmesi için;

1-Türkiye’de hizmet arzeden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu kurumun da Türkiye’de 

hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

2-Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması,

3-Dar mükellef kurumun Türkiye’de personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurtdışı kazançlarından karşılanması,

4-Ücretin döviz olarak ödenmesi,

5-Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi,

şartlarının bir arada mevcut olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; merkezi Danimarka’da bulunan ...’nin Türkiye’de kurulu irtibat bürosunda çalıştığınız dö-

nemde anılan şirketin tarafınıza döviz olarak ödediği ücret, yukarıda sayılan tüm şartların varlığı halinde gelir vergisinden istisna 

olup, söz konusu ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.

Öte yandan,
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde;

“Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyan-

nameye dahil edilmez.

1- Tam mükellefiyette;

...
b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden 

sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan 

mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil

...”
hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun “Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler” başlıklı 95 inci maddesinin birinci fıkrasıyla ücretlerini yabancı bir memleket-

teki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabının; ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmayacağı ile ikinci fıkrasıyla 

bunlar gelirlerini, Kanun’un dördüncü kısmın 2 nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirecekleri hüküm altına 

alınmıştır.
Bu itibarla,  merkezi Danimarka’da bulunan ...’nin Türkiye’de kurulu irtibat bürosundan elde ettiğiniz ücret gelirinizin Gelir 

Vergisi Kanununun 23/14 üncü maddesinde yer alan istisnaya ilişkin olarak 147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan 

şartların tamamını taşıyarak gelir vergisinden müstesna olması halinde, Türkiye’de kurulu şirketten elde ettiğiniz ve Gelir Vergisi 

Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddesi hükümleri gereğince tevkif suretiyle vergilendirilmesi kaydıyla tek işverenden 

alınan ücret olarak değerlendirileceğinden yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

            Diğer taraftan, irtibat bürosundan elde edilen ücret gelirinizin istisnaya ilişkin tüm şartları taşımaması halinde ise Gelir 

Vergisi Kanununun 95/1 inci maddesi gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmekte olup, Türkiye’deki 

işvereninizden aldığınız tevkifata tabi ücret geliriniz aynı Kanunun 86/1-b maddesi kapsamında vereceğiniz yıllık beyannameye 

maddede belirlenen haddi aşmaması halinde dahil edilmeyecektir. Belirlenen haddi aşması halinde ise söz konusu ücret geliri-

nizin beyannameye dahil edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı:19341373-125[ÖZELGE-2013/11]-35      28/04/2014
Konu: Tahkim Kararına İstinaden Ödenen Tazminatın Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılıp Yazılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın bir yurt dışı firmasıyla ticari mal almak için sözleşme imzaladığı, söz konusu 
mal alımı için akreditif kredisi verecek olan bankanın piyasa koşullarını gerekçe göstererek krediyi açamayacağını bildirmesi 
üzerine şirketinizin de mal alımını gerçekleştiremeyeceğini ilgili firmaya bildirmesi üzerine yurt dışı firmanın zarara uğradığını ileri 
sürerek İngiltere’de aleyhinize dava açtığı, dava sonucunda  mahkemenin ödemenize hükmettiği tazminatın firmanızca ödendiği 
belirterek, ödenen tazminatın Kurumlar Vergisi Kanunu açısından gider yazılıp yazılmayacağı hususu sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirket-
lerinin, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği, 6 ncı mad-
desinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, 
safi kurum kazancının tespitinde de Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına 
alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye 
veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi ticari kazancın tespitinde gider olarak yazıla-
bileceği hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fırkasının (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan 
tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve 
manevi zarar ve tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmü yer almaktadır.

Ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için; işle ilgili olması, sözleşmeye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmesi ve 
söz konusu zararın teşebbüs sahibinin kusurundan doğmamış olması gerekmektedir. Mukavelename, ilam veya kanun emri  
olmaksızın ödenen tazminatların gider yazılması mümkün değildir.

Yabancı memleketlerde hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların, 
takibi yapılacak ülkede icra olunabilmesi o ülkedeki yetkili mahkeme tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Tenfiz kararı 
verecek olan mahkeme, tenfiz şartlarına bağlı olarak tahkim kurulu kararının, kısmen veya tamamen tenfizine veya değiştirerek 
istemin reddine karar verebilmektedir. Ayrıca, söz konusu tenfiz kararlarının temyiz edilebilme imkanı da bulunabilmektedir.        

Buna göre, yurt dışı firmanın zarara uğradığını ileri sürerek İngiltere’de aleyhinize açtığı dava sonucunda şirketinizin tazminat 
ödemesi yönündeki Tahkim Kurulu Kararı ile ilgili  olarak Türkiye’de yetkili mahkeme tarafından tenfiz kararı verilmesi gerekmek-
te olup tenfiz kararı olmaksızın Tahkim Kurulu Kararına  istinaden şirketinizce düzenlenen uzlaşma sözleşmesine göre ödenen 
tazminat tutarının Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında ilgili dönem kurum 
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması  mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı:60757842-GVK 94-8      21/04/2014

Konu: Kalkınma Ajansı Hibeleri

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kalkınma Ajanslarının gerçek veya tüzel kişilere sağladığı hibelerin Gelir Vergisi Kanu-

nunun Geçici 84 üncü maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile söz konusu hibelerin hangi hesaba kayıt 

edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddede;

“Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan 

hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin ola-

rak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje 

sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve 

yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları 

ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi 

yapılmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (10.2.9.2.4.) numaralı bölümünde, bu mevzuat çerçevesinde hibe 

şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları, ticari kazancın bir 

unsuru olarak kazanca dâhil edilecektir hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan 

diğer tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

“602 Diğer Gelirler” hesabı; işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında 

oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali 

yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı 

yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme vb. hasılat kalemlerinin izlendiği 

hesaptır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 84 üncü maddesi sadece Avrupa Birliğinden sağlanan 

hibelerini kapsamakta olup söz konusu madde hükmünün Kalkınma Ajanslarının gerçek veya tüzel kişilere sağladığı yatırım 

destekleyici hibelere uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, Kalkınma Ajansları tarafından hibe edilen para ve karşılıksız yardımların “602 Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi 

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı:96620903-130[17/4-g-2013/21]-33     08/04/2014Konu: Bankadaki altın hesabı üzerinden banka havalesi yoluyla saf altın satışında vergi uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden,  yurt içinde saf altın ticareti ile iştigal ettiğinizi, ... Bankası A.Ş. vb. bankalardan aldığınız saf altınları bu bankalardaki saf altın hesaplarınıza intikal ettirdiğinizi ve çek, kredi kartı gibi ödeme araçları ile satılan saf altınların hesabı-nızdan, ilgili kişilerin aynı bankalarda bulunan altın hesaplarına banka havalesi yoluyla aktarıldığını belirterek, 1) Yapmış olduğunuz faaliyetin vergi kanunları açısından bir sakıncası olup olmadığı, 2) Yapılan bu işlemin finans hizmeti sayılıp sayılmayacağı, 3) Saf altın ticaretinin KDV ye tabi olup olmadığı, 4) Bankalardan alınan saf altın alış dekontlarının alış belgesi yerine geçip geçmediği ve muhasebe kayıtlarında kullanılıp kullanılamayacağı, 5) Saf altın satışından dolayı vadeli çekle yapılan satışlarda olduğu gibi sonradan ortaya çıkan gecikme zammı, vade farkı faturalarında KDV olup ol-madığı, 6) Kurumunuzca  düzenlenen satış faturasının irsaliyeli fatura şeklinde olup olamayacağı, 7) Kurumunuz tarafından yüklenilip indirim yoluyla giderilemeyen KDV lerin direkt olarak gider kaydedilip kaydedilemeyeceği, 8) 379 Seri Nolu VUK Genel Tebliği uyarınca fatura yerine kıymetli maden alım satım belgesi düzenleme zorunluluğunuz olup olmadığı, 9) Yurt içinde saf altın alım satımı yapmanızın bir sakıncası olup olmadığı konularında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:
Vergi Usul Kanununun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.Aynı Kanunun 230/5 inci maddesine göre satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasının faturada bulunması zorunlu olup malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması gerekmektedir.Diğer taraftan, 211 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231 nci maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçe-rek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükelleflerin, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, Tebliğde sıralanan esaslara uygun olarak “irsaliyeli fatura” düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetleri Hakkında Kanunla ilgili olarak yayımlanan 9 Seri No.lu Genel Tebliğin 9 uncu bölümünde de kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanımına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Öte yandan, 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar uyarınca bankaların, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları anılan Tebliğde belirtilen şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgelemeleri gerekmektedir.
Buna göre, özelge talep formunuzda bahsettiğiniz satışların yapılmasının mümkün olup olmadığı konusu Bakanlığımız görev alanına dahil olmadığından cevaplandırılamamaktadır.
Ancak bu satışların yapılması halinde;
- Sevk irsaliyesi ve irsaliyeli fatura satışa konu olan ticari mal hareketinin takip edilebilmesini sağlayan bir belge olup bankalardan tedarik ettiğiniz altınların ilgili kişilerin aynı bankalardaki altın hesaplarına banka havalesi suretiyle aktarılması durumunda şirketinizce irsaliyeli fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
- 243 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda bankalardan alınan saf altın alışlarına ilişkin dekontların alış belgesi olarak muhasebe kayıtlarında kullanılması mümkün bulunmaktadır.
- Müşterilerin hesaplarına havale yoluyla yapılan altın satışlarınızın satışın yapıldığı tarih itibariyle duruma göre düzenlenmesi gereken fatura ya da ÖKC satış fişleri ile belgelendirilmesi gerekmektedir.       
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
- 17/4-g maddesinde, külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik, virconia) tes-limlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,
- 23/e maddesinde, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrahın, külçe altın bedeli dü-şüldükten sonra kalan miktar olduğu,
- 20 nci maddesinde,  teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya borçla-nılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği;-24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,
-30/a maddesinde ise; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gös-terilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içerisinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağıhükme bağlanmıştır.
105 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde; KDV Kanununun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu, dolayısıyla teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farklarının matraha dahil edileceği ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirileceği açıklanmış olup, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farklarının da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin mat-rahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerektiği açıklanmıştır.    114 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin “ Altından Mamul veya Altın İhtiva Eden Ziynet Eşyaları ile Sikke Altın Teslimleri “ başlıklı (B) bölümünde, 1211 sayılı TCMB Kanununun “ Temel Görev ve Yetkiler “ başlığını taşıyan ve Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4 üncü maddesinde 4651 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişiklik ve İstanbul Altın Borsasının kurulması nedeniyle, söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesin-de yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinde, İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan son resmi iş gününde oluşan kapanış fiyatının esas alınmasının uygun olacağı; ayrıca borsada işlem gerçekleşmeyen günler için söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın hesaplanmasında da, Borsada işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınacağı açıklamala-rına yer verilmiştir.     
Buna göre,  KDV Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca, külçe altın teslimleri KDV den istisna olduğundan, sonradan ortaya çıkan gecikme zammı ve vade farkı faturalarında da KDV uygulanması söz konusu olmayacaktır.
Öte yandan, KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifa-sı ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içerisinde yer alan katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacağın-dan indirilemeyen bu verginin işin mahiyetine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ya da maliyet unsuru olarak kabul edileceği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Birazda gülelim...
TASLAK

Ağız dalaşları sırasında kocası, karısına 
çıkışır: -Erkeğin önemi şuradan belli ki, 

Tanrı bile onu kadından önce yaratmıştır. 
Karısı hemen yanıtlar: -Aklına şaşayım. 
Bir sanat eseri yaratmak için, önce bir 

taslak yapmanın adet olduğunu bilmiyor 
musun?

DON GİYMEYE 
VAKTİ YOK 

Sultan en güvendiği adamını Arabistan’a 
hünkar göndermiş. Hünkar, Arabistan’da 
gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar 
ama altlarına don giymiyorlar. Bir rüzgar 
etsimi, manzara felaket! Haber salmış, 
altına don giymeyenler kadı huzuruna 
çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler 

geçmiş, Arabın bir tanesi don giymemiş 
ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı 
huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş;-

Adın? Abdullah -Baba adın? Abdülmecit 
-Evli misin? 

-5 tane karım var! -Kaç Çocuğun 
var? İlkinden 15, ikincisinden 17, 

üçüncüsünden 16, dördüncüsünden 
13, beşincisinden 18 tane. Bir tane de 
yolda… Kadı kararını vermiş; -Yaz katip 
efendi; Abdülmecit oğlu Abdullah’ın don 
giymeye vakti olmadığından beraatına 

karar verilmiştir!

KUŞ YEMİ
Adam elinde valizle 

gümrükten geçerken, 
gümrük memuru 

sormuş: -Valizde ne 
var? -Kuş yemi… 
-Açar mısınız bir 
görelim. Adam 

valizi açmış, içinde 
pırlantalar,elmaslar… 
-Hani kuş yemiydi? 
-Valla ben önlerine 
koyarım,yerlerse..

MİNNET BORCU 

İki aslan konuşuyordu; -Şu adam 
sana neden her hafta et getiriyor? 

–Unuttun mu? Geçen yıl onun 
kaynanasını yemiştim ya… Minnet 

borcunu ödüyor! ...

ŞANS
Adamın birine sayısaldan büyük 

ikramiye çıkıyor. Karısına bile 
söylemeden, sabaha karşı ikramiyeyi 
almak için Ankara’ya yola çıkıyor. Tam 

Ankara’ya yaklaşırken bir telefon… 
Arayan kayınbiraderi; -Neredesin 

enişte? -Dışarıdayım hayırdır? -Çabuk 
eve gel! -Ne oldu? Çok mu acil? 

-Hemen gel ablam… -Yoksa hasta 
mı? -Yok sizlere ömür! Telefonu 
kapattıktan sonra adam koltuğa 

yaslanıp demiş ki; -Ey güzel Allah’ım, 
verdikçe veriyor, verdikçe veriyor… 

BİZİMKİ
Dul bir adamla dul bir kadın 
evlenirler. Bunların önceki 

evliliklerinden birer çocuğu vardır. 
Evlendikten sonra bir çocukları 
olur. Çocuklar bir gün bahçede 
oynarlarken kavgaya tutuşurlar. 

Evin penceresinden durumu fark 
eden hanım eşine bağırır: Bey 

çabuk gel çocuklar kavga ediyor. 
Adam seslenmiş: Kimle kim kavga 

ediyor? Kadın cevap vermiş: Seninki 
ile benimki bir olmuş bizimkini 

dövüyorlar.

İYİ BİR ÇOBAN VE VERGİ
Bir eyalet valisi, Kayser Tiberlus’a vergilerin arttırılmasını önermiş. 

O da şu yanıtı vermiş; İyi bir çoban, koyunlarının yününü kırpar 
ama derisini asla yüzmez!..

SEMERCİ
Bir köyde, eşekler 
semerciden çok 

şikayetciymiş. Yaptığı 
semerlerden dolayı 

sırtları yara oluyormuş. 
‘’Semerci ölse de 

kurtulsak’’ diye dua 
ediyorlarmış. Bir gün 

semerci ölmüş. Yerine 
yeni bir semerci gelmiş 
ancak onun da yaptığı 

semerlerden sırtları 
yara oluyormuş. ‘’Dua 
edelim bu da ölsün’’ 

dediklerinde, içlerinden 
biri müdahale etmiş; 
‘‘Arkadaşlar, bu da 
ölürse, başka bir 

semerci gelecek. En 
iyisi biz dua edelim de 
Allah bizi eşeklikten 
kurtarsın’’ demiş.
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Özlü Sözler...
Yerinde sayanlar 

yürüyenlerden daha 
fazla ses çıkartırlar.

(Churchill)

Hırs bir teknenin, 
yelkenini şişiren rüzgara 
benzer. Fazlası tekneyi 
batırır. Azı da tekneyi 
olduğu yerde saydırır.

(Voltaire)

Çalışmak bizi şu üç 
beladan kurtarır: 

Can sıkıntısı, kötü 
alışkanlıklar ve 

yoksulluk.

(Voltaire)

Çiçeğin dikeni var 
diye üzüleceğimize, 

dikenin çiçeği var diye 
sevinelim. 

(Goethe)

Dünyanın en yoksul 
insanı, paradan başka 
hiçbir şeyi olmayandır.

(Schopenhauer)

Eğer sizden sokakları süpürmeniz
istenirse; Michelangelo’nun resim yaptığı,

Beethoven’ın beste yaptığı veya Shakespeare’ın şiir 
yazdığı gibi, süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki 

ve yerdeki herkes durup; ‘‘Burada dünyanın en iyi 
çöpçüsü yaşıyormuş’’ desin.

(Martin Luther King)

Hiç kimse başarı 
merdivenlerini elleri 

cebinde tırmanmamıştır.

(M. Head)

Yarınlar Yorgun ve 
bezgin insanlara değil, 
rahatını terk edebilen 

gayretli insanlara aittir. 

(Cicero)

Adaletin kuvvetli, 
kuvvetlinin de adil 

olması gerekir. 

(Pascal)

Bekar erkekler
sultanı, 

evli erkekler de 
sultanlığı arar.

(Alıntı)
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ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeliğine 

yeni katılan arkadaşlarımıza hoşgeldin derken, 
çalışma hayatlarından başarılar dileriz...

                                                            Hüseyin ÖZBAY                                                                    
                                                            Yönetim Kurulu Başkanı

17071813

17071815

17071817

17071819

17071814

17071816

17071818

17071820

Lütfiye
KARADAL

28.03.2014’te
aramıza katıldı.

İbrahim Halil
ÇELİK

28.04.2014’te
aramıza katıldı.

İbrahim Halil
ÖZYURTSEVEN

20.05.2014’te
aramıza katıldı.

Tarık 
MAMATOĞLU

20.05.2014’te
aramıza katıldı.

Feridun
TİRYAKİ

24.04.2014’te
aramıza katıldı.

Tolga Memik
DURU

13.05.2014’te
aramıza katıldı.

Ahmet Enes
ATACAN

20.05.2014’te
aramıza katıldı.

Cuma
TİRYAKİ

20.05.2014’te
aramıza katıldı.
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17071821

17071823

17071825

17071827

17071829

17071822

17071824

17071826

17071828

17071830

İbrahim
SERDAR

21.05.2014’te
aramıza katıldı.

Mustafa
BALABAN

22.05.2014’te
aramıza katıldı.

Fırat
PİŞKİN

26.05.2014’te
aramıza katıldı.

M.Emin
DÖNER

27.05.2014’te
aramıza katıldı.

Burhan
ÇATAK

27.05.2014’te
aramıza katıldı.

İzzet
DAMAR

21.05.2014’te
aramıza katıldı.

Ziya Toprak
ÇEKİRDEK

22.05.2014’te
aramıza katıldı.

Ahmet
YÜZGEÇ

27.05.2014’te
aramıza katıldı.

Ali
ÇİKOLAR

27.05.2014’te
aramıza katıldı.

M.Emin
IŞIK

28.05.2014’te
aramıza katıldı.
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17071831

17071833

17071835

17071837

17071839

17071832

17071834

17071836

17071838

1707

Sevcan
ÖZUFACIK

28.05.2014’te
aramıza katıldı.

Aydın
DİLER

02.06.2014’te
aramıza katıldı.

Doğan Baykal
AYLAZ

04.06.2014’te
aramıza katıldı.

Canan
KAYA

10.06.2014’te
aramıza katıldı.

Selahattin
BEKMEZ

01.07.2014’te
aramıza katıldı.

İbrahim
KIRTAN

28.05.2014’te
aramıza katıldı.

Mahmut
DEMİRKIRAN

03.06.2014’te
aramıza katıldı.

Mahmut
ŞAHİN

05.06.2014’te
aramıza katıldı.

Tuncay
ŞENKAHVECİ

11.06.2014’te
aramıza katıldı.
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