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BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Bunun devam edebilmesi lazım. İşte bunun devam edebilmesi için de biraz önce 

söylediğim bu vergi reformunun, çok komik olan Türkiye’deki bu vergi 

çarpıklığının düzelmesi lazım. Bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Bu şekilde 

devam ederse çok daha büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Bu anormal durum daha da 

belirgin hal alacaktır. Şu anda bunu söylemem lazım, ama Maliye Bakanlığı 

kapatılsa belki, kusura bakmasın arkadaşlarım ben de maliyeciyim sonuçta, Maliye 



Bakanlığı kapatılsa yine bu şekilde devam eder durum. Etkili bir Maliye Bakanlığı 

lazım. “Maliye Bakanlığı” demek sadece, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Yani Maliye Bakanlığı olmasa da aynı vergiler 

alınır mı? 

 

BÜLENT KUŞOĞLU     

 

Yeminli Mali Müşavirler de alır. Hakikaten bu sorumlulukla, mevcut sorumlulukla, 

zaten 800 bin, en son galiba 805 bin oldu Kurumlar Vergisi mükellefi. İnanın bunun 

ilk büyük 1000’i zaten verginin % 60 – 70’ini ödüyor. Zaten böyle geri kalan 800 

bin, 805 bin mükellefin, hani 800 bin küsuru hiçbir şey ödemiyor aşağı yukarı. 

Bunun yaygınlaştırılması lazım.  

 

Kayıt dışı ekonomi, yıllardan beri kayıt dışı ekonomi yerinde sayıyor. Kimsenin 

kayıt dışı ekonomiyle uğraştığı yok. Ne olduğunu bilmiyoruz? Ne kadar olduğunu 

bilmiyoruz? 

 

DİNLEYİCİ  Fiilen zaten kapandı Bakanlık yani, Hazine’ye bağlandı Bakanlık.  

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Bakanlığın yapısı da çok değişti. “Bakanlık” deyince, tabii sadece kurumlar belli bir 

kâğıt üzerinde yazılı binalardan da oluşmuyor, kurumlar içerisinde çalışanlarda var. 

Çok değerli insanlar da var. Oralarda çalışan çok değerli kadrolar da var ve hepsinin 

morali bozuk maalesef, Ankara’da bürokrasi çok sıkıntılı, Maliye Bakanlığı’nın da 

biran önce düzelmesi lazım, farklı bir yapıya bürünmesi lazım. Meslek açısından 

gerçekten büyük bir sıkıntı var. Yani bu işten sadece ekmek yediğimiz için değil, 

ama Türkiye’nin geleceği açısından konuya baktığımız zaman, yaklaştığımız zaman, 

çok fazla sıkıntı görüyorum ben bir parlamenter olarak. Ve bunun çok fazla 

anlatılacağı kimse de yok maalesef, bunu çok fazla anlayabilecek kimsede yok. Ama 

anlatılması lazım, anlaşılması lazım ve gerekenlerin de yapılması lazım.  

 

Vergi reformu, sadece bazı maddelerin, vergiyle ilgili maddelerin düzeltilmesi değil. 

Vergi yapısının, mimarisinin, mühendisliğinin de düzeltilmesi lazım Türkiye’de, her 

şeyiyle. Yani şu anda kendimizi kandırıyoruz. Hazirun için söylemiyorum, Türkiye 

olarak diyorum. Maliye Bakanlığı olarak diyorum. Birçok idealizmini kaybetmiş, 

ideallerini kaybetmiş maalesef bir Maliye Bakanlığı var. Ben Plan ve Bütçe 

Komisyonundayım, bürokrasi sürekli olarak geliyor, tanıyorum, düzenli olarak 

biliyorum, maalesef büyük eksikliklerimiz var. Bu şekilde devam etmemiz çok 

büyük sıkıntılar getirecektir ileride. Ve böyle kadroları da yetiştiremeyeceğiz ileride 

bir daha. Bunları da düşünmemiz lazım. Biraz özce sizin değerinizin, sizlerin 

değerinin sadece maliyecilikle ölçülemeyeceğini söyledim. Gerçekten sosyal değeri 



var. Ülke için getirdiğiniz, biraz önce konuşurken yemekte “özgül ağırlık” denmişti 

ya, yani Yeminli Mali Müşavirlerin, maliyecilerin bir de özgül ağırlığı var, o da çok 

önemli. Biz birçok batılı ülkeyle kıyasladığımızda mesleğimizi icra tarzımız, icra 

şeklimiz, seviyemiz birçok diğer mesleklere göre Türkiye’deki diğer mesleklere 

göre çok daha ileri seviyede, yani Avrupa’ya daha yakın. Biz de sertifikası olanlar, 

dili de varsa rahatlıkla yurtdışında çalışabilir, bu işi yapabilir durumdalar. Ama her 

meslek için bunu söylemek mümkün değil. Biz iyi bir camiayız, bunu devam 

ettirebilmek için de bu kuralları tekrar düzeltmemiz gerekiyor. Çarpıklığı 

gidermemiz gerekiyor hep beraber, bununla hep beraber uğraşmamız lazım.  

 

Bu nasıl düzelir? Bizlerin daha fazla mecliste yer almasıyla düzelir. Bu konuda biraz 

da fedakârlık yapmak gerekiyor. Siyasetin farklı kuralları var. Sadece tepeden 

birilerinin desteğiyle olmuyor, tabanda da çalışmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. 

Biliyorum aranızda bu işi yapanlar da var. Oturup, gayret gösterip, mesleğinden, 

ailesinden fedakârlık yapıp gayret edenler de var, uğraşanlar da var. İnşallah daha 

fazla meslektaşımız bu konuda başarılı olur ve bu biraz önce çizdiğimiz yeni mimari 

çizilir. Ondan sonra da uygulanır. O tasarım yapıldıktan sonra da uygulanır. Bunu 

çok önemli görüyorum gerçekten, basit bir mesele olarak görmüyorum. İnşallah 

istediğimiz gibi olur. Sıkmak ta istemiyorum sohbet ederek ama… 

  

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Biraz isterseniz karşılıklı sohbet yapılım mı? 

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Yapabiliriz tabii, nasıl isterseniz.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Sayın Başkan çok güzel şeyler söyledi, tadına doyum olmaz. İnşallah da etkili 

yerlerde olursunuz. Özellikle bu camia için söyledikleriniz, birçok kişi burada 

oluyor, ama mesela geçende sağ olsun gene bizim üyemiz AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı buradaydı, bizden biri, siz de bizden birisiniz.  

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Vedat Bey, değerli bir arkadaşımızdır.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Evet, Vedat Bey. Başkaları söylediği zaman belli oluyor siyasi olduğu, ama siz 

söylediğinizde, belli ki hakikaten bizden biri olarak söylüyorsunuz. En büyük 



istediğimiz şey de Türkiye’nin Yeminli Mali Müşavirlerden yararlanması, 

“kıymetini bilmesi” demiyoruz, kıymetimizi bilsin bilmesin, yararlansın, yani 

bizden yararlansın. Keşke Türkiye doğru dürüst muhasebesi, Sayın Başkan sizin 

dileğinize aynen katılıyorum camia olarak ve asker gibi de hazırız, keşke öyle olur. 

Bizim değerimiz de o zaman anlaşılır. Gönül ister ki, işletmeler doğru dürüst defter 

tutsun, vergi problem olmaktan çıksın, yani “vergi ödesin değil”, zaten gelecek ister 

istemez peşinde. Şu artık herkesin vergi için defter tuttuğu değil de, hesabını kitabını 

yaptığı, işte belki o zaman şansı olur.  

 

Değerli meslektaşlarım, sohbete katılmak serbest, yorum yapmak, soru sormak, 

Sayın Bülent KUŞOĞLU buradayken. Zamanı çok güzel kullandı. Uçağa da 

yetişecek, daha sonra öbür toplantımız da var. Muammer bey buyurun, sonra Zafer 

bey.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Sayın Vekilim özellikle hoşgeldiniz. Rahatsızlığınızdan dolayı geçmiş olsun 

diyorum. Sayın Genel Başkanınıza da geçmiş olsun dileklerimizi Odamız olarak 

iletmek istiyorum. Kamu yönetimindeki eşitlik, adalet, hesap verebilirlik, gibi 

konularda gereğine inanmıyorum. Madem karşımızda bir Cumhuriyet Halk Partili 

Milletvekili üstadımız var. Bu fırsattan yararlanarak… 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Dur, dur, soruyu ben sorayım. Biz nasıl milletvekili oluruz? “ol” diyorsun da onu 

soruyor, nasıl oluruz.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Değiştirdim soruyu.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Değiştirdin mi soruyu? 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Değiştirdim soruyu. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Biz de olalım diyordum. 

 



MUAMMER ÖZKOCA 

 

Ülkemizde bir yasa var hepimizin bildiği gibi, bunlar değişmez yasalar. Birincisi, 

1962 – 1963 yıllarında Hal Yasası vardır, değişmez. Hiç kimse de değiştiremez.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

“Hal” dediğin bildiğimiz “hal”, yani kabzımal.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Hal Yasası, evet. Oradaki üretimi, üretimin planlanmasını, satışını, tüketicilere 

maliyetliliğini düzenleyen bir Hal Yasamız var, ona hiç kimse dokunmaz. 

 

İkinci yasamız da, 1982 Anayasası’ndan sonra, yani darbenin iyisi, kötüsü olmaz, 

darbe darbedir. Darbeyle getirilen Siyasi Partiler Yasamız var. Ve ne yazık ki o 

Siyasi Partiler Yasamıza da hiç kimse dokunmuyor. Madem aile içi konuşma 

diyoruz, izninizle bir, iki konuyu yurttaş olarak bilginize sunuyorum.  

 

Siyasi partiler bütçeden pay alıyorlar. Aynen yasadaki tanımlaması, seçimlere 

katılan siyasi partiler aldıkları oy oranına göre bütçeden bir pay alırlar. Ve bütçenin 

gelir kalemleri % 7 oy oranını geçerse, pay alıyorlar. Diyelim ki 100 lira para var. 

Bütçeden ayrılan, siyasi partilere ödenen 100 lira para var. Bu 100 liranın da 70 

lirası, bakın % 70 seçimlere katılan partiler olsun, ne kadar para almaları gerekir. 

Bütçenin % 70’ini alırlar, yani payın % 70’ini alırlar, çünkü o kadar oy alırlar. % 30 

katılmayan diğer parası kesilen siyasi partiler var. Niye siyasi partiler geri kalan % 

30’un parasını da kendisi alıyorlar, çünkü onların bütçeye iade edilmesi gerekiyor. 

Aslında tüm partilerimiz Hazine’ye para iade etmeleri gerekir. Ya da seçime katılan 

tüm partilere aldıkları oy oranında verilmesi gerekir. Burada bir haksızlık olduğuna 

inanıyorum. Bu haksızlığın da giderilmesi gerekir. Çünkü orada gerçekten siyasi 

anlamda çalışma yapan, fikrini ifade etmeye çalışan azınlıklar var, azlar var. O 

azlara da devletin katkıda bulunması gerekir.  

 

İkinci konu, yine iyi kötü Cumhuriyet Halk Partisi demokrat bir anlamda değerleri 

savunuyor, adalet diyor. Aynen tahterevalli gibi, bir iktidar varsa, bir de muhalefet 

var. Ana muhalefet partisi lideri meclisin en büyük partisi. Bu meclisin en büyük 

partisi kendi tüzüğüne neden uymuyor? Örneğin seçimlerde herhangi bir zorunluluk 

olmadığı takdirde, ön seçim zorunlu kılıyor.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    

 

Muammer beyin önünü niye kapatıyorsunuz tüzükle, değil mi Muammer bey? 

Mesele burada.  



 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Niye ön seçim yapmıyorsunuz da, iktidar olmaya çalışmıyorsunuz… 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Ama ön seçim olursa, sen seçilirsin, şaka yapıyorum, kusura bakma. 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Yok, oraya girmeyelim. Bir de sayın üstadımız çok yorulduğunu, meslektaşlarını 

özlediğini söylüyor, gel üstadım yer değişelim.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    

 

Valla hemen gelir, ben tanıyorum Sayın Başkanı gelir valla. Sonunda asıl dileğini 

söyledi yani.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Gerçekten özveriyle arkadaşlarımızı, üstatlarımızı, vekillerimizi tutmamız gerekir, 

zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak zor dönemden geçerken, milletvekili olarak 

gönderdiğimiz arkadaşlarımızın da belediye başkanlığına soyunmak için ayrılmaya 

çalışmalarını da gerçekten kabul etmek mümkün değil. Sahada çalışan demokrasiyi, 

hukuku, egemenliğini savunan insanlar olarak seçtiğimiz insanların belediye 

başkanlığını tercih etmeye yönelik çalışmalarını da onaylamadığımı belirtmek 

istiyorum, saygılarımla. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Bir şeyi ilave edeyim, “yerimizi değiştirelim” dedin ya, Sayın Bülent KUŞOĞLU 

milletvekili olduğu gün Yeminli Mali Müşavirlikten kazanç elde etmeyi bıraktı. Pek 

örneği yoktur da, özellikle söyleyeyim dedim. Konuyla alakası var mı, yok mu, 

belki yer değiştirmek istemezsin o zaman yani. Buyurun Zafer Bey.  

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Evet, teşekkür ederiz Bülent beye. Şimdi Muammer beyden sonra benim konuşmam 

renksiz bir konuşma olacak.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   

 



Hata ettik, önce sana söz verecektik, ama sen de parmak kaldırmadın. 

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Görmediniz, mum dibine ışık vermez, yakından görmediniz. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Yukarıda beraberken söyleseydin, 

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Şimdi vergiyle ilgili görüşünüze tamamen katılıyorum. Çok güzel koydunuz ortaya 

sorunları, rakamları, ancak şunu beklerdik; Siz ana muhalefet partisisiniz ve iktidara 

adaysınız. Bu iflas etmiş olan vergi sistemi konusunda önerilerinizi duymak isterdik, 

buna değinmediniz.  

 

İkinci değineceğim nokta, çok güzel mesaj verdiniz bizim meslek örgütümüze. 

Umarım bu mesajı anlarlar. Çünkü hep şunu söyledik, bir sürü kanun bizimle ilgili 

mevzuat değişikliği olduğu zaman, maalesef Odamız…  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Odamız uyuyor veya kış uykusunda. 

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Veya TÜRMOB, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK      

 

TÜRMOB olur, tamam, bak burada Başkanları var, onlar olur. 

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Ben fazla uzatmayayım. Üçüncü olarak da, biraz siyasi olacak amma kelimeleri 

seçerek konuşuyorum, gerçi muhalefete muhalefet etmek kolay bu ülkede. Geçen ay 

iktidar partisi milletvekili geldiğinde çok daha dikkatle konuşmak zorundaydım.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

İkisine de hatır bırakmıyorsun, ikisine de konuşuyorsun.  

 



ZAFER ALTINTAŞ 

 

Biraz daha buraya dokunmakta fayda görüyorum. Çünkü risk yok.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

O bizden.  

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Şimdi Türkiyede şu anda yani bayağı bir zamandır bütün makroekonomik 

göstergeler bozulmuş. Piyasada yaprak kımıldamıyor ve işte dış politika da malum 

durum. Bu kadar olumsuz şartlarda ana muhalefet partisinin oy oranının % 25’lerde 

çakılı kalması, bir türlü bunu aşamaması nasıl oluyor? Bunun kendi kurullarınızda, 

yetkili kurullarda bir değerlendirmesini yapıyor musunuz? Ve bunu aşmak için ne 

gibi projeleriniz, programlarınız var merak ediyorum, yoksa bizim Odamız gibi, 

yani böyle kendiliğine bıraktığınız bir durum mu var? Odamıza da böyle bir proje 

falan üretildiğine … 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Nasılsa seçiliyoruz hocam.  

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Yani öyle bir şey mi var? Nasılsa biz % 25 garanti… 

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Sataşma var. 

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Yani 25 garanti mi diyorsunuz Onun için teşekkür ediyorum tekrar, geçmiş olsun.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK     

 

Teşekkür ederiz neşeli konuşmanız için Zafer Bey. Mustafa Bey buyurun.  

 

MUSTAFA BUZE  

 



Mustafa BUZE, Yeminli Mali Müşavir. Sayın KUŞOĞLU çok teşekkür ederiz 

katıldığınız için. Şimdi siyasiyi burada bulmuşken, bir siyasi soru sormadan 

edemeyeceğim.  

 

Cumhur Başkanlığı seçiminden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü 

Genel Kurulu istekleri dile getirildi. Fakat yönetim dedi ki, önümüzde yerel seçimler 

var, yerel seçim arifesinde genel kurul yapmak doğru değil. Fakat Cumhuriyet Halk 

Partisi hariç, bu seçimden sonra, bu süre içerisinde hepsi genel kurul yaptılar. Yani 

yerel seçimlere sadece Cumhuriyet Halk Partisi katılacakmış gibi oluyor. Ne gibi 

zararı olurdu genel kurul yapmanın. Neyse, bu siyasi soru. 

 

Ben aslında meslekle ilgili bir şeyi merak ediyorum. Açıklamalarınızda dediniz ki, 

birçok meslektaşımız var, işte meslekle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bildiğim 

kadarıyla, avukatları ilgilendiren bir konu olduğu vakit her partiden avukat aynı 

doğrultuda hareket ediyor. Acaba bizim mesleğimizle ilgili konularda da diğer 

partilere mensup meslektaşlar bir araya gelip, bir görüş alışverişi veya ortak hareket 

etme dürtüsü, isteği, ya da bir eylemi oluşabiliyor mu? Yoksa parti disiplini öne 

çıkıp, yukarıdan bir emir gelirse onu mu uyguluyor, Sayın Milletvekilinden 

öğrenmek istiyorum? Teşekkür ederim.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Sağ olasın, Mustafa bey güzel soru. Buyurun. 

 

İBRAHİM ALBAYRAK 

 

İbrahim ALBAYRAK, Yeminli Mali Müşavir. Üstat bahsetti, vergiler adaletsiz ve 

özellikle harcamalar üzerinden vergi almaya devam ediyoruz. ÖTV mükellefi, KDV 

mükellefinin belki de 10’da, 1’i, ama şu anda en büyük vergi ÖTV’den. Çünkü 

ÖTV’li ürünler esnekliği olmayan ürünler. Dört tane liste var. Bunlara ne kadar 

oranı artırırsanız artırın, bu gelir garanti, böyle bir sistem veriyoruz, bunun 

sürdürülebilirliği ne kadar? Öncelikle soru bu.  

Bir de geçtiğimiz haftalarda bir düzenleme yapıldı.  

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

İbrahim Bey son bölümü alabilir miyim tekrar. 

 

İBRAHİM ALBAYRAK 

 

Bu tür harcamalara giden ÖTV olarak algılanan, devam eden bir sistem ne kadar 

sürdürülebilir? 

 



Diğer bir sorum da, geçtiğimiz haftalarda yapılan düzenleme olarak, benim hala 

aklım almıyor, yapanlara da Allah akıl fikir versin diyeceğim. Konu şu; özellikle 

eğitim sektöründeki KDV oranının artırılması konusu, e gazete ve e kitapta % 1’den, 

18’e çıkarıldı KDV, e dergide de 8’den 18’e çıkarıldı, bunu kim yaptıysa çok iyi 

düşünmüş. Mesela, benim çocuklarım var. Bize % 10 ek bir maliyet gelmiş. Acaba 

üstatlar bu konuda nasıl düşünüyor, Diyoruz ki, eğitimli iyi bir nesil yetiştirelim, 

ama “e” olarak çıkan her şeyin vergi oranını artırıyoruz. Bunlar lüks vergi mi? Ne 

diye çıkartıyoruz? Buna nasıl bir muhalefet yapıldı? Çok merak ediyorum. Yazık, 

vatandaş bunlara muhatap 01.01.2019’dan itibaren. Yani nereden nasıl bir vergi 

toplama noktasında mali idarenin çok kafası karışık anladığım kadarıyla, çünkü 

geçtiğimiz hafta özellikle şunu söylemişti “119 milyar borç var, 70 milyar da 

Bakanlık bütçesinden keserek bulduk” diye. Kalanları nereden bulacaksınız? İşte 

buralardan, trafik cezaları hepimize geliyordur son dönemde. Yani bunlar vatandaşın 

üzerinde bir kambur ama burada da etkili bir muhalefet yapılmadığını düşünüyorum 

ben. Daha dikkatli olunması lazım. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    

 

Teşekkür ederiz. Eğer uygun görürseniz, soruları burada keselim, cevaplayalım. 

Çünkü Bülent Bey uçağa yetişecek. Tabii buyurun. 

 

MUSTAFA ÖZYÜREK    

 

Vakit varsa, ihtiyaç varsa.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK     

 

İhtiyaç var üstat, vakit yok da,  

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Zaruret.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   

 

Zaruret, buyurun üstadım.  

 

MUSTAFA ÖZYÜREK 

 

Öncelikle Sayın Bülent KUŞOĞLU’na, değerli arkadaşımıza hoşgeldiniz diyorum. 

Odamıza da böyle bir düzenlemeyi, toplantıyı akıl ettiği için teşekkür ediyorum. 

Şimdi bir sohbet toplantısı yapıyoruz. O nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi’nde 

tüzük niye uygulandı, niye uygulanmadı, tabii Sayın KUŞOĞLU ne diyecek onu 



bilmem ama yani bunlar çok uzun böyle. Biz de tüzük tartışmalarını çok severiz 

Partide.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Üstat yarısını cevaplandırırsan, memnun oluruz.  

 

MUSTAFA ÖZYÜREK 

 

Evet, sabaha kadar sürer. Vergi reformuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

düşünceleri, o da iki gün sürer. Ama daha çok sohbet düzeyinde tutmakta yarar var. 

O çerçevede bir şey söyleyeyim. Bizim zamanımızda 550 kişiydi milletvekili, şimdi 

600 oldu. Ama her partiden çalışanların sayısı 50–60 kişiyi geçmez. Büyük kısmı 

kuliste oturur, lak lak eder veya gider akşam sohbet eder. Veya polis yolunu 

çevirince “sen benim kim olduğumu biliyor musun” diye polise kafa tutar. Onun için 

milletvekili olmuştur. Bana derlerdi, niye bu kadar çok, Sayın Bülent 

KUŞOĞLU’nun yaptığı gibi hem yönetici hem milletvekili. Ben de genel 

saymandım bir dönem, hem de Plan Bütçe Komisyonu üyesiydim. Hem mecliste 

koşturuyorsunuz, hem partide koşturuyorsunuz. Arkadaşlar sorardı “niye bu kadar 

çok koşturuyorsun üstat” diye, ben de derdim ki, “biz memuriyetten geldiğimiz için 

verilen paraları hak edelim diye çok koşturmak zorundayız”. Bülent Bey de çok 

koşturanlardan biri, onun için bütün şeyi görüyor.  

 

Tabii parlamento 2007’den itibaren, ben 2002’den itibaren milletvekilliği yaptım. 

2007’den itibaren tek kişi her şeye hakim olunca, parlamentonun önemi gittikçe 

azaldı. Şimdi de anayasal olarak, yasal olarak zaten çok fazla bir fonksiyonu 

kalmadı.  

 

Şimdi kanun tasarısı hazırlamak, tabii milletvekilleri ne kadar çalışırsa çalışsın çok 

teknik bir iştir, hükümetin katkısı olmadan kanun tasarısı hazırlanmaz. Görüşü ben 

tasarıda, Bülent bey de söyledi, hepsi hükümetten geliyor. Ama hükümet olmadığı 

için, onu yarım ağız dinlemiş milletvekilleri savunmak zorunda kalıyorlar, bu bir 

gariplik ve büyük bir eksiklik. Nasıl giderilir, bilemiyorum, ama büyük çoğunluk bu 

konularla ilgilenmediği için, hem meclisin çalışma düzeniyle ilgilenmezler, hem bu 

yasalarla ilgilenmezler.  

 

Size bir anekdot anlatayım. Bu Bankalar Kanununda büyük bir değişiklik yapılmıştı. 

Bülent beyin anlattığı gibi, bir Torba Kanun var, bir Temel Kanun var, bir de gece 

yarısı gelen önergeler var. Her şey komisyondan geçmiştir, tam oylanacağı zaman 

iktidar partisinden bir önerge gelir. Sizin o komisyonda yaptığınız çalışmaların 

hepsini altüst eder gider. Yine gece yarısı böyle Bankalar Kanunuyla ilgili, ama 

aylarca Bankalar Kanunuyla ilgili komisyonlarda çalıştık. Bir şey geldi, bizim bütün 

çalışmalar çöp sepetine, yepyeni bir şey. Gece yarısı da geldi gerçekten gece 3 



filandı. Şöyle bir baktım, elime aldım dedim ki, iktidar partisinden bu önergeyi 

imzalayan arkadaşlarım dâhil, bilen birisi varsa ben milletvekilliğinden istifa 

edeceğim”, “yok biz biliyoruz” dediler, “çıkın anlatın” dedim, “sizi seviyoruz, sizin 

istifanızı istemiyoruz, onun için de çıkıp anlatmayız” dediler. Şimdi böyle, maalesef 

bizim kanun saygısı diye peşine koştuğumuz, buralarda eğitim dediğimiz şeyler, 

biraz da böyle. Gayri ciddi şekilde yasalaşıyor ne yazık ki, o bakımdan gerçekten 

parlamenter sistemin, başkanlık sisteminin, tabii hepsi olabilir. Ama mesela 

Amerika’da Başkanlık sisteminin nasıl işlediğini görüyorsunuz, bütün hükümet 

kapandı. Bizde bütçe konuşuldu, oylandı, reddedilseydi ne olacaktı? Yeniden 

değerleme oranında Cumhurbaşkanı artırarak uygulayacaktı.  

 

Şimdi gerçekten bizim meslektaşlarımızın parlamentoya çok katkıda bulunduğunun 

ben de tanığıyım. Öncelikle muhasebe işi, mali müşavirlik işi, bilgilendirme işi, belli 

kurallarımız var. Belli konularda hâkimiyetimiz var. Burada da, parlamentoya bu 

yansıyor.  

 

Bir arkadaşımızın sorusu oldu. “avukatlar birleşiyor da, mali müşavirler birleşiyor 

mu”, maalesef birleşmiyorlar. Ben bunu Meslek Yasamızda görmüştüm. Plan Bütçe 

Komisyonunda oybirliğiyle Meslek Yasamızı çıkarmıştık. Fakat daha sonra 

yukarıdan bazı emirler geldi. Maalesef iktidar partisindeki milletvekili 

arkadaşlarımız başka oy verince bizim çalışmalarımız boşa gitti. Bu birliktelik 

avukatlarda var, fakat mali müşavirlerde yok. Tabii vergi kanununda falan 

olmayabilir, ama Meslek Yasasında bunun olması lazım, Meslek Yasamızda da 

olmuyor.  

 

Şimdi siyasetle ilgili şunu söyleyeyim. Ben TÜRMOB Başkanıyken de her genel 

kurulda meslektaşlarımı siyasete davet ettim. Ben de zaten TÜRMOB Başkanlığı’na 

siyasetten gelmiştim. Gerçekten katkı sağlarlar, ama siyaset çok zor iştir değerli 

arkadaşlarım. Bana özellikle bazı bürokrat arkadaşlar “beni partiye götür de kayıt 

olayım” falan diye, genellikle ayak sürüyorum. Çünkü dayanamazlar, biraz sonra 

“biz buraya niye geldik” derler, terk eder giderler. Yani ben Sayın Bülent 

KUŞOĞLU gibi çok az sayıda arkadaşlarımız buna tahammül etmişlerdir, gerçekten 

zor bir iştir. Benim siyaset için bir tanımım var, “normalde selam vermeyeceğiniz 

insanlarla saatlerce konuşma sanatıdır”, çok zor bir iştir. Kahveye gidersiniz, 

buradaki gibi böyle bir saygı içinde soru sorulmaz, adam yerinden kalkar, “o kanunu 

niye öyle çıkardınız” diye bağıra çağıra konuşur ve bir şey de diyemezsiniz, böyle 

gider. Böyle alışılmış bir şey var.  

 

Ben işte sohbete katkı olur diye bunları anlatıyorum sizlere. Çok teşekkür ederim, 

sağ olun. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK     

 



Çok teşekkür ederiz, sağ olun üstat. Çok güzel bir sohbet oldu. Uygun görürseniz 

şimdi sayın misafirimizi dinleyelim. Son yorumları, cevapları, bu konuşmalar 

üzerine, inşallah da bir kısmını belki üstat üstlenmiş olur, senin işini kolaylaşmış 

olur Sayın Başkan. 

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Üstadım sağ olsun benim işimi kolaylaştırdı, çok teşekkür ederim kendisine. 

Muammer beyin sorduğu bir soru vardı. “değişmez iki yasa var, Hal Yasası, Siyasi 

Partiler Yasası” dedi. Bunlar değişiyor ama uygulaması değişmiyor gerçekten. 

Uygulamada Hal Yasası birkaç sene önce değişti, ama uygulama aynı kaldı, sürekli 

olarak yine gündemde, ama uygulamayı değiştiremiyorlar. Kabzımalları ortadan 

kaldıramıyorlar. Siyasi kabzımallar aynen devam ediyor. İkisinde de değişiklik söz 

konusu olmuyor.  

 

Hazine yardımı yapılmalı, seçime katılanlara, katılıyorum ona, ama kanun koyucu 

böyle öngörmüş. Bu çok fazla düşünülerek, taşınılarak siyasi partilerin tümü 

tarafından ortak olarak kararlaştırılmış yasa değil, iktidar tarafından bu şekilde 

kararlaştırıldı. Genellikle iktidarlardan bunu başka partinin önünü kesmek için 

yapıyorlar biliyorsunuz, ona göre yapılan bir düzenleme.  

 

Kendi tüzüğünüze neden uymuyorsunuz, ön seçim yapmıyorsunuz? Ön seçim yine 

de biz yapıyoruz şu şartlar altında dahi, şu anda da hangi ilçe, örgüt ön seçim 

istiyorsa, oralarda hemen hemen ön seçim yapılıyor. Kimler eğilim yoklaması 

istiyorsa, daha doğrusu ön seçim yapmamız mümkün değil. Çünkü Şubat ayında ön 

seçim yapabileceğiz yasaya göre, onun için ön seçim değil ama eğilim yoklamasını 

kim istiyorsa yapıyoruz şu anda. Buna da en fazla uyan, daha doğrusu sadece uyan 

tek parti Cumhuriyet Halk Partisi, başka bir parti de yoktur. Ama bu konuda da en 

fazla eleştiriyi alan parti, Cumhuriyet Halk Partisi’dir.  

 

Teşekkür ederim, yerimde olmak istersiniz, teşekkür ederim öyle gördüğünüz için, 

ama şunu da söyleyeyim, ben meslektaşlarım da burada, yani Hesap Uzman 

Muavinliği dönemindeki kadar çalışıyorum. Bir milletvekiliyim. Sekizinci 

yılımdayım, ama ben her akşam eve iş götürüyorum, her akşam evde çalışmak 

zorundayım. Çünkü hiçbir zaman mecliste, büronuzda çalışamıyorsunuz, çalışmanız 

mümkün değil. Günlük gelişmeleri takip edebilmeniz için, ya sabahın erken saatinde 

kalkıp, oturup çalışmanız lazım, ya da gece geç saatlerde çalışmanız lazım. Her gün 

götürüyorum ve çalışıyorum, her gün ama istisnasız.  

 

Yani yerimde olabilirsiniz, o anlamda söylüyorum ama dışarıdan göründüğü gibi 

değil, ya da üstadımın söylediği gibi, bütün milletvekilleri de bizim gibi değil, 

biliyorsanız daha fazla çalışmak zorundasınız.  

 



Zafer üstadımızın önerileri vardı, “önerilerinizi belirtmediniz vergiyle ilgili” dedi. 

Şöyle, tabii bunun sakıncalarını söylerken, aslında ne olması gerektiğini de bir 

anlamda söyledim. Ama bu sohbet toplantısı. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

birçok konuda ya da vergiyle ilgili görüşlerini açıklamayla ilgili şeyimiz yoktu, yani 

partiyle ilgili daha doğrusu bir amacım yoktu. Siyasi bir toplantı olarak görmediğim 

için, hiçbir zaman öyle bir mesaj vermeye çalışmadım, onu da anlatmadım, uygun 

görürseniz bir gün gelirim, anlatırım, sıkılmazsanız tabii ki. Aslında, konuşulması 

gereken bir konu, vergi yasası biraz önce söylediğim gibi, sadece madde 

değişikliklerinden ibaret değil. Türkiye’de yeni bir dizayn gerekiyor. Yeni bir 

mimari gerekiyor. Bu kadar kayıt dışılığın olduğu, kayıt dışılığı 2002 den beri 

Maliye Bakanlığı her sene sunar. Ben her sene soruyorum. 2002’de demişler ki, 

yanlış hatırlamıyorsam % 37, 2016’ya, 2017’ye gelmiş, düşmüş 27’ye, bir de onu 

böyle binde ile şey yapıyorlar. Nasıl ölçtünüz bunu?  

 

Bir de üç misline çıktı gayri safi yurt içi hâsıla, 2002’yle kıyaslanınca üç misline 

çıktı deniyor. Üç misline çıktıysa kayıt dışılık nasıl üç misli kadar arttı. Bir 

anormallik yok mu? Bunun hesabı kitabı böyle mi olur? Böyle saçma bir şekilde mi 

yapılır? Komik duruma düşüyoruz. Bunları oturup konuşmamız lazım gerçekten, bu 

konularda sizin de katkınızın olması lazım. Piyasayı bilen, ne yapıldığını piyasada 

bilen insanların. Kayıt dışılığını bilmeyen, yani ülke ekonomisini bilmeyen bir 

devletin vergi alması mümkün değildir. Şu anda o vaziyetteyiz, yani böyle 

görüyoruz, konuşuyoruz bazı şeyleri ama gerçekten acınacak vaziyetteyiz. Dediğim 

gibi, bir maliyeci olarak bazen sıkılıyorum, utanıyorum, bu şekilde yürümemesi 

lazım bu işlerin. Bir Maliye Bakanlığı böyle olmaz, olmaması lazım. Bu yetişmiş 

elemanlarıyla, yani mevcutlarıyla, ya da dışarıda yetiştirdiği şu anda dışarıda olan 

bu insan kaynağıyla Türkiye’nin Maliyesinin böyle olmaması lazım. Bu kadar 

büyük kayıt dışılık olamaz, yani 805 bin kurum olacak, Kurumlar Vergisi mükellefi 

olacak 805 bin, ilk 1000’i % 60’ını ödeyecek verginin, bir anormallik yok mu? 

Ondan sonra KOBİ’lerle tutuyorsunuz, ya da şu şirket kurtarmalara bakıyorsunuz, 

ne yapıldığı belli değil. Bunların hangisi vergi ödedi de, kurtarmaya çalışıyorsunuz. 

Kıyaslama yapın, hiç bunların bağlantısı yok. Maliye Bakanlığı devrede değil. 

Bunların ne kadar vergi ödediği, nasıl ödediği, bunlar bilinmiyor. Bir taraftan da 

kurtarmalar yapıyoruz, TMSF’ye dâhil ediliyor vesaire. Bütün bunların derli toplu 

ele alınması lazım.  

 

Şimdi çok zor ve önemli bir soru sordunuz, bu olumsuz koşullarda. Neden CHP % 

25’de çakıldı? Kaç seçimden beri % 25’deyiz hakikaten, niye değişmiyor? Bütün 

partilerin oy oranları aşağı yukarı aynı değil mi? Bunları biliyoruz. MHP’nin barajın 

biraz üzerinde, HDP’nin barajın biraz üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 25, 

iktidar partisinin de belli bir oranda zaman zaman düşüyor, yükseliyor, niye böyle? 

Hakikaten neden böyle, hiç düşündünüz mü? Tabi işiniz siyaset olmadığı için 

düşünmemişsinizdir. Ama şunu söyleyeyim; Türkiye’de siyaset şununla yapılmıyor 

artık. Siyasi partiler şunu söyleyince “benim kadrolarım bunlar, söylemim de bu, 



programım da bu, bana oy verin” demiyor siyasi partiler artık, farklı bir şey oldu. 

Türkiye’nin siyaseti Orta Doğu’nun siyasetine döndü. Orta Doğu siyasetinin özelliği 

de şudur; Çağdaş, bizim anladığımız, bildiğimiz anlamdaki siyasette programa göre, 

insanların zihniyetine göre siyasi partilere oy vermesi söz konusudur ya, Orta Doğu 

siyasetinde kimliklere ve mezhebe göre partilere oy verilir. Libya’da, Suudi 

Arabistan’da Irak’ta, Suriye’de, Tunus’ta, buralardan hemen hemen yakın zamana 

kadar, ki şu anda da devam ediyor, siyasi mücadele sadece aşiret mücadelesidir, 

mezhep mücadelesidir veya kimlik mücadelesidir, etnik mücadeledir. Türkiye’de 

siyasi partileri buna dönüştürmeye çalıştılar. Bunun için uğraşıldı. Önemli ölçüde de 

o kimlikleri, alt kimlikleri ortaya çıkararak başarılı olundu. Bu noktaya gelindi. 

Onun için dört siyasi parti var Türkiye’de kaç dönemden beri. O nedenle böyle 

oluyor maalesef. Onun için bazı şeyler aşılamıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu 

çok üzerinde durulması gereken bir konu.  

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Umut yok mu, umut yani? 

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Umut olmaz olur mu, aklı başında insanların bunları aşması lazım. Bizim doğuştan 

gelen kimliğimizi, aidiyetimizi filan, meslek aidiyeti, aklı başında bir insanın bir 

mesleği olur, meslek aidiyeti olur, hobileri olur, kendi hobilerine göre, kendi 

düşüncesine göre insanlarla birlikte olmaya çalışır, beraber olur, sosyalliğini onlara 

göre ayarlar, sadece doğuştan gelen aidiyetine göre kalan, oraya çakılan insanların 

siyasetini de ona göre düzenleyen insanların, basit insanlar olduğunu hepimiz 

biliyoruz, maalesef öyle. Türkiye’de o noktaya doğru götürmek istediler maalesef. 

Sıkıntı budur, bunu aşmamız lazım. Biz de bunu aşmak için elimizden geleni 

yapıyoruz. Bununla ilgili çok şey söyleyebilirim, bunun aşılması lazım. İnsanları 

kimliklerine göre, mezheplerine göre bölmemiz, siyaseti bunun üzerine kurmamız 

lazım. Bu Türkiye’nin birlik beraberliğini bozar. Geleceğimizi yok eder. Çok 

tehlikeli bir iştir. % 25’in asıl sebebi de odur. Yoksa bizim söylemlerimizin eksik 

olmasından, kadrolarımızın eksik olmasından, bir şeyleri yanlış yapmamızdan, 

bunlardan dolayı değil, maalesef böyle.  

 

Hiç gördünüz mü Cumhuriyet Halk Partilinin, Ak Parti’ye oy vermesi, ya da Ak 

Partilinin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermesi, böyle bir geçiş yok. Bazı 

seçimlerde çok başarılı bizim seçim beyannamelerimiz oluyor, çok başarılı, çok iyi 

adaylarımız oluyor, oy değişmiyor. Niye değişmiyor? İşte bu yüzden...  

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Nasıl aşacağız Başkanım? 



 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Aşacağız, onun aşma yöntemleri var. Şöyle, siyasetle sıkmak istemiyorum. Çok 

basit onu aşmak, biraz zaman gerektiriyor tabii.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Sayın KUŞOĞLU buraya bunun için gelmedi, dostumuz olduğu için geldi Zafer 

bey. Burada aşabilirsek iyi de, biraz zor, yani beş dakika içinde.  

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Şöyle, bunları konuşmaktan ben zevk alıyorum. Değerli arkadaşlar, bunları 

konuşmaktan ben zevk alıyorum. Gerçekten böyle çok seviyeli, kaliteli sorular 

sormanızdan da çok mutlu oldum. Ama sizi sıkmak, bir siyasi kişi olarak, 

meslektaşınız olarak, sadece siyasetten bahsetmek, kendi partimden bahsetmek, 

bunu da istemiyorum. Onun için bunları çekinerek ifade ediyorum. Yoksa çok rahat 

bunları anlatırım. Çok zevkle anlatırım. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.  

 

Mustafa beyin soruları vardı. “diğer partiler genel kurul yaptılar, neden CHP 

yapmadı seçim sonrası”. 

 

Klasik cevap vereyim. İmza sayısı yeterli sayıya ulaşmadığı için. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Bu en güzel cevap oldu. 

 

MUSTAFA BUZE 

 

Onu biz biliyoruz. 

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Parlamentoda biraraya geliyor meslektaşlar. Bir araya geliyoruz da, üstadımın dediği 

gibi, belli konularda yasaları zorlama, ya da gelen yasaları değiştirmeyle ilgili 

maalesef bir araya gelemiyoruz. Onun sebebi de, şu anda iktidar partisinin belli bir 

yerden yönetiliyor olması. Yani bir yasa teklifi geldiği zaman, maalesef onu 

değiştiremiyorlar öyle kolay kolay. Gidip de cesaret dahi edemiyor. Bakanlar 

gördüm ben, gece yasa görüşüyoruz parlamentoda, “sayın bakan şu yanlış olmuş” 

dedim, baktı “hakikaten yanlış ama Bülent bey, ben bunu bu saatte değiştiremem, 

böyle çıksın, sonra değiştiririz”, hakikaten bu vaziyet. “çıksın, sonra değiştiririz” 



dedi. Değiştirilebilmesi için sorulması gerekiyor bir yerlere, “bu saatte 

soramıyorum” diyor bakan.  

 

İbrahim beyin soruları vardı. “sistem ne kadar sürdürülebilir”. 

Şöyle, bu vergi sistemi anormal vaziyette dolaylı, dolaysız ayrımıyla, süresiz olarak 

devam eder. Devlet vergi alıyor mu? Alıyor. 756 milyar lira 2019’da vergi alınacak. 

Her sene öngörülenin üzerinde vergi alınıyor, harcama yapılsın yeter ki. Vergi 

almakta sorun yok ki, vergi alınıyor, ama bu vergiler adil mi? Değildir. Vergi kazanç 

üzerinden alınıyor mu? Alınmıyor, anormallik burada, yani böyle devam ederse 

mesleğimiz de ölecek. Türkiye için de garabet sorunlar ortaya çıkacak. Bu şekilde 

sürdürülmesinin sakıncaları var. Yoksa sürdürülebilir, devam eder bu şekilde. 

 

“e gazete, e vergi” 8’den, 18’e çıktı ama bu kanunla yapılmadı. Kanunla yapılmadı, 

Cumhurbaşkanına verilen, kanunların verdiği yetkiyle yapıldı. Şimdi muhalefet 

sadece muhalefet partileri tarafından yapılmaz, yapılmamalı. Muhalefeti meslek 

kuruluşları, akademisyenler, üniversiteler, medya, biliyorsunuz demokrasinin unsuru 

olan bütün unsurlar yapmalı. Şimdi bu konu, çok önemli bir konuydu. Bu konuyla 

ilgili medyanın, üniversitelerin, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin bizden önce 

söz söylemeleri gerekiyordu.  

 

ZAFER ALTINTAŞ 

 

Kayyum tehlikesi var.  

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Evet, sorun oraya gelince, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Odamızda yok kayyum tehlikesi.  

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Bunların aşılması lazım, şimdi espri olarak da bazı şeyleri söylüyoruz. Mustafa Bey 

konuşurken dedi ki, “siz muhalefettesiniz, daha rahat konuşabiliyorum iktidar 

temsilcisine göre”, espri ama yani hakikat payı var. Herkes tarafından böyle bir etki 

var. Böyle bir his var. Herkes üzerinde bir yük hissediyor, böyle bir realite de var. 

Bunu da görmek zorundayız.  

 

MUSTAFA BUZE    

 

Adam Özgür ÖZEL’i bile savcıya gönderdi.  



BÜLENT KUŞOĞLU    

 

Evet. 

 

DİNLEYİCİ    

 

Milli Eğitim Bakanı acaba bu KDV oranları hakkında bir itirazı oldu mu? Bir itiraz 

oldu mu? Ya da o da çıktığında mı öğrendi? 

 

BÜLENT KUŞOĞLU    

 

Tabii tabii çıktığında öğrendi. Milli Eğitimle, ama Kültürle daha fazla ilgili, Kültür 

Bakanlığı’nın da bu konuyu bilmesi lazım, ama yetkiye dayanarak Cumhurbaşkanı 

tarafından imzalandı, çıktı.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK     

 

İbrahim Bey para lazım, 2019’da daha da artabilir. Başka vergiler kalkabilir. 

Tasarruf da olacak, başkada çare yok. Sen de olsan, sen de aynı şeyi yapacaksın. 

Bakan olsan aynı şeyi yapacaksın. Açık açık, bu seferde döviz gidiyor, faiz gidiyor, 

yani ne yapacaksın. Yahya Bey buyurun. 

 

YAHYA KIZILGÖK 

 

Bütün bu yasaları kimsenin bilmediği görülüyor. Peki, kim biliyor? Ayrıca özel 

danışmanları var mı? Cumhurbaşkanı tek başına bunları çıkaramaz. Gizli danıştığı 

danışmanlar mı var? Nedir bunlar? Onu anlamak istiyorum. Yabancı danışmanlar mı 

var, nedir? Sizin bir bilginiz var mı? 

 

BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Evet, bu da güzel bir soru. Şimdiki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar 

sayısı düşürüldü. Bakanlar Kurulu kalktı biliyorsunuz. Başbakan da yok artık. Türk 

Devlet geleneğinde binlerce yıldır devleti temsil eden bir padişah veya 

cumhurbaşkanı vardı. Hakan vardı, devleti teslim ederdi. Bir başbakan vardı, icrayı 

temsil ederdi. Hükümeti temsil ederdi. Sadrazam veziri azam olarak vardı. Bu 

ortadan kalktı. Devleti de, icrayı da Cumhurbaşkanı temsil ediyor. 

Cumhurbaşkanına şu anda belediyeler dâhil bütün kamu kuruluşları 

Cumhurbaşkanına bağlı şu andaki sistemde. Hiçbir zaman Türkiye merkezi bir 

sistemle yönetilmedi. İlk defa böyle bir merkezi sistemle yönetiliyor. Bakanlar 

Kurulu da kalktı. Bakanlar, biraz önce anlatmaya çalıştım, bakanlar seçimle 

gelmiyor, atanıyor, siyasi iradeleri yok. Ve meclise karşı hesap verme durumları yok. 

Cumhurbaşkanına hesap veriyorlar. Cumhurbaşkanının da meclise hesap verme 



durumu söz konusu değil. Böyle farklı bir yapı oluştu. Bakanların sayısı azaldı ama 

Cumhurbaşkanlığı içerisinde yeni birimler oluşturuldu. Dört ofis oluşturuldu. Dokuz 

başkanlık oluşturuldu. 11 de kurul oluşturuldu, yani farklı bir yapı söz konusu.  

 

Maliye Bakanlığı içerisinden de bazı birimler alındı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Başkanlığa bağlandı. Yani Maliye Bakanlığı’yla ilgili yetkilerinin bir kısmını 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı kullanıyor. Bir kısmını Maliye Bakanlığı kullanıyor.  

 

Yani bakanlık sayısı azaltıldı ama aslında işler iki başlı hale getirilmiş oldu. Bu 

fonksiyonu iki kurum düzenliyor, yerine getiriyor.  

 

Bütçede Strateji Başkanlığı’nın Maliye Bakanlığı’na öneri vermesi, öneri sunması, o 

önerilerin nasıl uygulandığını, Maliye Bakanlığı’nın nasıl çalıştığının denetlemesi 

de söz konusu. Çünkü Bütçe ve Strateji Başkanlığı’nın başında da Cumhurbaşkanı 

var. Yaptığı önerileri de nasıl çalışıyor diye zaman zaman denetleme yetkisi de var. 

İki başlılık tescillenmiş oldu şu anda. Öyle bir sıkıntı var. Bu sadece Maliye 

Bakanlığı için değil, Dış İşleri Bakanlığı için de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 

de, bütün bakanlıklar için daha doğrusu söz konusu. Yani Cumhurbaşkanlığı birimi 

içerisindeki bazı üniteler, ofisler, başkanlıklar ve kurullar, bakanlıklarla eş zamanlı 

çalışıyor aynı zamanda. Dolayısıyla hangisinden çıktığını da tam olarak 

bilemiyoruz. Onun için sorduğunuz soru hakikaten önemli ve yeni sistemin de çok 

önemli bir özelliği. Bakanlık sayısı azaltıldı ama çok başlılık daha da arttı. Kamu 

kuruluşu sayısı arttı şu anda. Önümüzdeki dönemde de bu yeni sistemin sıkıntılarını 

hep beraber yaşayacağız. Henüz bu fark edilmedi, ama yeni sistemin, yeni kamu 

yapısının birçok sakıncası var maalesef. Bütçe sırasında onları yaşadık.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Son bir soru daha var Sayın Başkan. Buyurun Hüsnü Bey.  

 

HÜSNÜ ERDOĞMUŞ 

 

Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Mustafa ÖZYÜREK üstadımız çok güzel bir 

tanımlama yaptı. Dedi ki, “normalde selam vermeyeceğiniz insanlarla saatlerce 

konuşma sanatıdır siyaset”. Ben de buna bir tanımla katkıda bulunmak istiyorum. 

Siyaset seçimlerden önce saatlerce konuştuğunuz insanlara seçimden sonra hiç 

görünmeme sanatıdır! Sayın vekilime şunu söyleyebilirim, en büyük hesap halka 

verilir, bunu asla unutmamak lazım.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK      

 

Evet, söz meclisten dışarı, yani burada ona muhatap yok. Sayan Başkanım söz sizin. 

 



BÜLENT KUŞOĞLU 

 

Teşekkür ederim. Tabii en büyük hesap gerçekten halka verilir ama hesabın halka 

verilmesinden önce de, verilmesi gereken demokrasi içerisinde kurumlar olması 

lazım. Bunların başında da parlamento geliyor. Halk adına o denetimi yapıyor. 

Halka verilen hesabın ilk yapılması gereken, verilmesi gereken yer de parlamento. 

Maalesef denetim konusunda şu anda parlamento devre dışı. Öyle bir eksiğimiz var.  

Çok teşekkür ediyorum, çok keyif aldım. Rahatsızlığımı da unuttum. Hepinize iyi 

yıllar diliyorum. Daha güzel ortamlarda da bir araya geliriz. Tekrar Başkanım davet 

ederse, yine şerefle bir arada oluruz. Ankara’ya da beklerim ayrıca, bir çay içmeye, 

kahve içmeye her zaman için uğrayabilirsiniz, çok mutlu olurum. Şeref verirsiniz. 

İyi yıllar diliyorum tekrar.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Sayın Bülent KUŞOĞLU özel bir kardeşimiz, çok teşekkür ediyoruz, çok güzel 

oldu. Bir kere inceliği için özellikle teşekkür ediyorum. Buraya gelip bize bir 

meslektaş olarak, bir dost olarak hitap edip, elden geldiğince siyasete girmemeye 

çalıştı. Ama bu da tabii soruları da açıkta bıraktı Sayın Başkan. İsterseniz, uygun 

görürseniz, sizi biz tekrar davet edeceğiz. Ama bu sefer CHP’yi iyice bir sallayalım 

yani. 

 

Bizim bu toplantılarda, bir özet yapmama izin verin. Bir plaket takdim edeceğiz 

sayın konuğumuza, sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Kendileri de yola devam 

edecekler.  

 

İki, üç şey ortaya çıktı. Bir, elden geldiğince Sayın Mustafa ÖZYÜREK, Sayın 

Bülent KUŞOĞLU, Sayın Vedat DEMİRÖZ lazım bize, bir kere kesin. Belki bakın 

direkt Muammer Bey aday ama onu da seçmiyorlar. Bir de onları da seçtirtmemiz 

lazım. Bu sadece lafla değil, elden geldiğince, sonra işte Belediye Başkan 

adaylarımız var. Bahri bey var, Gürkan bey var, Ebubekir bey var, inşallah başarılı 

olurlar. Daha önce buradan mesela milletvekili adayları çıktı. Devam edeceğiz. 

Hangi partiden olursa, olsun, elden geldiğince hakikaten bizim arkadaşlarımızın 

artması lazım. Sayın konuğumuzla ortak dileğimiz budur. 

 

Bir ortak dileğimiz de, bu ülkenin, bu memleketin maalesef mali sistemi seksen 

yıldır, yeni de değil, belki son 200 yıldır iyi değil. O yüzden de bir türlü, birçok 

ülkeler Güney Kore vesaire gittiği halde, biz o kadar gidemiyoruz. Bir şekilde 

büyüyoruz, bir şeyler oluyor, ama sınıf atlayamıyoruz. Sanayi üretimi yapamıyoruz, 

telefon üretemiyoruz, bunun yolu buradan geçiyor, mali disiplinden geçiyor. Bunda 

biz belki hatalıyız. Belki bizim daha etkili olmamız lazım, onu bilmiyorum ama 

asker gibi hazırız Sayın Vekilim. Bu konuda sizlerle birlikte bütün meclisteki hiçbir 

ayrımı gözetmeden meslektaşlarımızla hakikaten işbirliği yapmak isteriz. Bir takım 



girişimlerimiz de var şu anda. Size de ulaşacağım ben, getireceğim. Daha henüz ilk 

toplantımızı yapmadık. Nasıl olabilir, hani gerçekçi olarak nasıl olabilir? Kanun 

yapmak değil de, bir model yapmak, bilmiyorum sizin partinizle uyuşur mu, 

uyuşmaz mı? Bir takım çalışmalar içindeyiz.  

 

Bir de, sizi yakalamışken uçağa 5 dakika kala iki tane duyuru yapayım sayın 

haziruna, çünkü bu yılın son toplantısı. Bir anketimiz başladı, inşallah birkaç gün 

içinde bitireceğiz. Hem Yeminli Mali Müşavirler, hem de mükellefler nezdinde 

İstanbul Üniversitesi’yle birlikte. Hep atıyoruz, tutuyoruz, diyoruz ki, “bizi çok 

seviyor mükellefler yere göğe sığdıramıyor”, hakikaten öyle mi bir göreceğiz. 

Aynaya bakacağız, doğru mu, yanlış mı? Sonuçları objektif ve bilimsel bir şekilde 

tartacağız. Elimizde de hiç olmazsa bir kitabımız olacak. Bu nedenle sizlere çok 

ihtiyaç var. Oda’dan arayacaklar. Hocalar onu rast gele seçiyorlar, biz hiç muhatap 

olmuyoruz, karışmıyoruz. Kimi seçtiklerini de bilmiyoruz. Hakikaten torbadan 

böyle seçiyorlar, size, bana çıkabilir. Elden geldiğince lütfen yardımcı olalım, bu 

çok önem taşıyor, çok önemli, çok da para verdik özellikle, şu paramızı rahatlıkla 

alalım. Buna cevap verin. Ve de mükelleflerinizle randevulara da lütfen elden 

geldiğince yardım edin.  

 

Daha önce açıklamıştım. Şubat ayında inşallah ekonomik toplantımızı yapacağız, 

olağan toplantımızı. Bu anketimiz, diğer anketimiz, yani “İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odası Ekonomik Beklenti Anketi” de iyi gitti. Dört, beş tur denedik, 

hepsi doğru çıktı, verdiğiniz cevaplar. Kolay olmuyor onu da almak. Şimdi 2019’un 

ilk iki çeyreğini almaya çalışıyoruz. Onu da Şubat ayında sizinle ve kamuoyuyla 

paylaşacağız. 

 

Bina alımında son aşamaya geldik. Bir, iki ay içinde inşallah bizim de artık bir 

binamız olacak. Epey alternatif var, değerlendiriyoruz.  

 

Bir sanat kitabımız basılıyor, “Fikret Mualla” değerli sanatkâr üstadımız, resimden 

anlayan üstadımız onu yazdı. Onu da inşallah yılbaşı hediyesi olarak dağıtacağız. 

Hakikaten Türkiye’nin yetiştirdiği, ilginç hayatını da yazıyor, sadece resimleri değil. 

Biz bilmiyoruz, çok enteresan bir adam, Türkiye’nin içinden yetişen, ama hiç kimse 

kıymetini bilmiyor. Bunu da kültür hizmeti olarak elden geldiğince dağıtmaya 

çalışacağız.  

 

Ayrıca üç tane sanat faaliyetimiz var, elebaşları burada. Kendilerinden söz aldık. 

Türk Sanat Müziği ekibimiz çalışıyor, bir de Türk Halk Oyunları ekibimiz zeybekle 

başladılar. İnşallah bir, iki harmanizasyon şeklinde Nisan ayında, Türkiye ne olursa 

olsun, biz güle oynaya yolumuza devam edeceğiz.  

 

Efendim müsaade ederseniz sayın misafirimize plaketini hep birlikte takdim 

ediyoruz.  



Sayın Başkanım bize çok büyük onur verdiniz, çok da zevkli, çok lezzetli oldu, yine 

bekliyoruz, çok teşekkür ederim.  

 

Efendim çok teşekkür ediyoruz. İkinci Bölüme geçebiliriz, bir on dakika aradan 

sonra. 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Biliyorum “Dönem Sonu İşlemleri” çok ilgi çekmeyen bir konu, keşke daha çok ilgi 

çeken bir konu olsaydı ama, gerçekten dönem sonu işlemleri mutlaka bir şekilde 

sizin önünüzden geçen konular. Sizin bilmediğiniz konular değil belki ama 

hatırlatma babında bazı şeyleri söylememiz gerekiyor.  

 

Böyle çift oturumlarda biraz sıkıntı oluyor. İlk oturumda herkes yoruluyor 

dinlemekten, biliyorsunuz insanların dinleyebileceği böyle, dikkat kesilebileceği bir 

süresi var. O süreyi sanırım önceki oturumda kullandık.  

 

Çok değerli üstatlarım, arkadaşlarım, Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Konumuz “Dönem Sonu İşlemleri” sizin gerçekten bildiğiniz 

konular, ama bizim bütün amacımız size bazı konularda hatırlatma yapmak. Olur ya, 

unutulur bir husus varsa, en azından onları hatırlatmış oluruz.  

 

İki tane sunucumuz var. Birisi, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcılarından, 

şimdiki tabiriyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Grup Müdürü, aynı zamanda Usul Grup 

Müdürlüğü’nü de yapıyor Sayın İsmail Vefa AK. 

 

Diğer konuşmacımız ise, çok değerli Yeminli Mali Müşavir arkadaşımız Sayın 

Mahmut Bülent YILDIRIM.  

 

Her zaman olduğu gibi ilk söz hakkı hep devlete veriyoruz. Burada da son sözü de 

devlete vereceğiz bildiğiniz üzere, ilk sözü de onlara verelim.  

 

Henüz gelmeyenler varsa bir, iki kelime daha edeyim. Hepinizin bildiği üzere, 2018 

yılının son semineri, son oturumumuz. İnşallah hepinize hayırlı, uğurlu olmuştur 

geçmişte bol kazançlar olmuştur. Eğer olmamışsa, en azından bizim önümüzde 2019 

yılı var. 2019 yılının hepiniz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bol kazançlı 

geçmesini diliyoruz.  

 

Evet, ben sözü daha fazla uzatmadan, Sayın İsmail Vefa AK Grup Müdürümüze 

bırakıyorum, buyurun 

 

İSMAİL VEFA AK 

 



Teşekkür ederim. Saygıdeğer İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası mensupları, 

değerli Yeminli Mali Müşavirler, biz bugün İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak 

gerek Vergi Usul Kanunu mevzuatı çerçevesince, gerekse Kurumlar Vergisi, Gelir 

Vergisi Kanunu mevzuatında özellikli gördüğümüz, bizim gündemimize aldığımız, 

güncel, özellikli konulardan bazılarına kısaca değineceğiz. Böyle bir sunum 

hazırladık, istifadenize sunmak üzere.  

 

Sunumumuz öncelikle, bu yıl uygulamasına başlanılan ve birçok soru ve sorunla 

gündemimizi işgal eden vergi uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesiyle 

ilgili bazı özellikli konular, ilk olarak ona değineceğiz. Daha sonra, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamalarında bir, iki tane özellikli hususa değindikten 

sonra, değerleme işlemleri, yabancı paralarda değerleme işlemleri ve değerleme 

işlemlerinde diğer özellikli durumlar. Son olarak da şüpheli alacak ve değersiz 

alacak olarak, konkordato işlemi konularına kısaca değineceğiz.  

 

Vergi uyumlu mükelleflere vergi indirimi, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 

121’inci maddesinde getirilmişti. Bu tabii çok gündemimize geldi. Soru ve sorun 

güncel bir şekilde gündemimizi işgal etti. Burada sadece gerek Gelir İdaresi 

Başkanı’nın merkez teşkilatıyla yaptığımız yazışmalar, gerekse özelgelere konu olan 

bir, iki hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela burada, bu slaytda bir 

mükellefimiz, yani bunun arka planında vergiye uyumlu mükellef olma vasfını 

taşımakla birlikte, yapılandırma 6736 Sayılı Kanun kapsamında matrah artırımına 

başvurmuş. Matrah artırımı bildiriminde bulunmuş. Ancak, matrah artırımına ilişkin 

o tutarı süresinde ödememiş. Burada bize “ben acaba bundan sonra vergi uyumlu 

mükellef olup olmama noktasında bir sıkıntı yaşar mıyım” şeklinde soruyor. Bu da 

notlarıma bakıyorum, Ekim ayında Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatı’yla 

yaptığımız bir yazışma sonucu oluşturduğumuz görüş, burada bu matrah artırımına 

ilişkin ödemenin, özel kanunla belirlenen bildirim formlarıyla yapılıyor olması 

sebebiyle bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden verginin kanuni süresinde 

ödenmiş olması şartını, matrah artırımı tutarının süresinde ödenmemiş olması ihlal 

sayılmıyor.  

 

Diğer taraftan da yine bir konu, düzeltme beyannamesi verilerek % 5 indirimden 

faydalanabilir mi? Evet. Yıl içerisinde sehven unutulup, % 5 indirimi 

beyannamesinde göstermeyen mükellefler düzeltme beyannamesi vererek 

uygulamadan faydalanabilirler.  

 

Bir başka özellikli konu olarak gündemimizi hayli işgal eden bir konu da, vergi 

inceleme raporlarına istinaden tarh edilen vergi sonrası mükelleflerin % 5 

indirimden ne şekilde faydalanıp, faydalanamayacağı noktasında? Burada da bir 

mükellef, bir olayda, bu da yine geçtiğimiz Kasım ayında yeni oluşturduğumuz 

görüşlerden biri. Kanunda bilindiği üzere resen, ikmalen ve idarece tarh edilen 

vergilerden sonra, bu vergilerin ancak kesinleşmiş yargı kararı, uzlaşma ve düzeltme 



hükümleriyle ortadan kaldırılması halinde, vergiye uyumlu mükellef kriterlerine 

haiz olabileceği ifade ediliyor kanunda. Dolayısıyla mükellef de bu örnek 

olayımızda, aslında vergi inceleme raporuna istinaden tarh edilen vergiyi 

yapılandırma kapsamında ödemiş. Ancak, Bakanlığımız burada bu ortadan kalkan, 

vergi borcu süresinde ödenmiş bir vergi borcu olarak dikkate almıyoruz.  

 

Yine, nevi değişikliği söz konusu olduğunda % 5’lik vergi indirimi uygulanabiliyor. 

Burada da şöyle sorular gelmişti. Vergiye uyumlu mükellef olmak için, geçmişe 

dönük bir faaliyet süresinin de bulunması lazım, çünkü geçmişe dönük ilgili yıl ve 

geçmiş iki yıl beyannamelerine ve vergilerine burada bakılıyor. Nevi 

değiştirildiğinde de işte limitetten, A.Ş.’ye dönüşme söz konusu olabiliyor. Burada 

da “acaba anonim şirket olduk, işte mükellefiyetimiz acaba hani bu nevi değişikliği 

geçmişe dönük faaliyetlerimizi de etkiler mi” diye. Hayır, nevi değişikliği eğer diğer 

şartları da sağlıyorsa mükellef % 5’lik vergi indiriminin uygulanmasına engel değil.  

 

Bu da yine Gelir İdaresi Başkanlığı’na yaptığımız bir yazışma sonucu 

oluşturduğumuz bir görüş. Birleşme durumunda her iki kurumunda vergiye uyumlu 

mükellef olma şartlarını tamamen taşıması lazım. Bu örnek olayımızda şöyle kısaca 

bahsedelim; Basit olumlu, yani devir alan taraf, birleşilen kurum, aslında vergiye 

uyumlu mükellef olma şartlarını taşıyor, ancak birleştiği kurum bu şartları taşımıyor. 

Burada da şu noktadan hareket etti Bakanlık. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında 

bu birleşme suretiyle münfesih olan kurumun tahakkuk etmiş ve edecek borçlarını 

da birleşilen kurum üstlendiği için, bunu bir taahhütnameyle taahhüt ettiği için, bu 

kapsamda geçmişe dönük münfesih kurumda eğer şartları ihlal etmesi söz konusu 

ise, yine burada devralan kurumda, birleşilen kurumda % 5 indirimden 

yararlanamıyor.  

 

Şimdi bir, iki çok kısa Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında özel bir duruma 

değinmek istiyoruz. Bu da bu yaz oldukça gündemimizi işgal etti, hisse senetlerinde 

iktisap tarihi. Gelir Vergisi uygulamasında, ancak yine kurumları da bir yönüyle 

ilgilendiren bir konu. Daha önceki Bakanlık görüşlerinde limited şirketten, anonim 

şirkete dönüşmesi halinde şirketlerin, ortakların hisse senetlerini, anonim şirket 

hisse senetlerini elden çıkarması halinde, elde bulundurma süresi hesaplanırken 

limited şirketteki geçen süreler de dikkate alınmaktaydı. Ancak, Bakanlık geçtiğimiz 

sene görüş değiştirdi. Hatta bu sene yaz aylarında yine Gelir İdaresi merkez 

teşkilatıyla yazışmalarımız oldu. Önceki görüşlerin değiştirilmesini ve mükelleflere 

yeni görüşe göre özelge tayin edilmesi konusunda uyarıları oldu. Dolayısıyla bu 

değer artışı kazançlarında iki seneden fazla elde tutulan hisse senetlerinin vergi dışı 

bırakılması hususu, tür değişikliğinde limited şirketin eğer A.Ş.’ye dönüşmesi söz 

konusuysa, elde bulundurulması gereken süresinin hesabında yeni hisse senetlerinin 

bastırılma tarihi esas alınıyor. Süre oradan itibaren hesaplanmaya başlanacak.  

 



Kısa kısa geçelim. Kooperatiflerle ilgili biliyorsunuz bir düzenleme geldi. Ortak dışı 

işlemlerin ayrı iktisadi işletmeler nezdinde yürütüleceği noktasında. Burada da yine 

Bakanlıkla yaptığımız bir yazışmada, kooperatife ait iktisadi işletmeler ticaret sicil 

memurluklarınca, işte sicile tescil edilecekler mi, edilmeyecekler mi diye, Bakanlık 

“hayır, gerek bulunmamakta” diye kooperatife ait iktisadi işletmelerin vergi dairesi 

mükellefiyetlerini tescil edip, işlemlerini gerçekleştirebiliyor.  

 

Yine Kurumlar Vergisinde özellikli bir konu olarak, yurtdışı mukimi kişi ve 

kurumlara verilen hizmetlerde bir indirim söz konusu, % 50’lik bir indirim. Burada 

bir mükellefimize tayin ettiğimiz bir özelge, geriye dönük, yani beyannamesinde 

göstermediği bu % 50’lik vergi indirimini geriye dönük düzeltme beyannamesi 

vererek düzeltilmesinin mümkün bulunmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı 

görüşlerinde açıklamış bulunuyor.  

 

Yine bu eski bir görüş ama bu sene çok gündemimize geldi. Bilindiği gibi yine Gelir 

Vergisi Kanununda da, Kurumlar Vergisi Kanununda da yurtdışına hizmet veren 

bazı hizmetleri kapsıyor bu uygulama. Şirketlerin, işletmelerin bu kazançları 

üzerinden % 50’lik bir vergi indirimi yapılıyor. Ancak, tabii bu kazançlar yurtdışını 

ilgilendirdiğinden yurtdışında da vergiler ödenebilmekte.  

 

Peki, “Kurumlar Vergisinde Verginin Mahsubu” başlıklı maddesinde, yurtdışında 

ödenen vergilerin mahsubu çerçevesinde bu verginin ne kadarı, yani bu kazançlara 

isabet eden verginin ne kadarı mahsup edilebilir diye sorulduğunda, Maliye 

Bakanlığı da bu kazançlara isabet eden vergilerin % 50’sinin, nasıl % 50’si vergiden 

indirim konusu yapılıyorsa, hesaplanan matrahtan indirim konusu yapılıyorsa, 

mahsup edilecek verginin de yurtdışına ödenen verginin % 50’siyle sınırlı olduğu 

görüşlerini ortaya koymuşlar.  

 

Nakdi sermaye indirimi de, artık Kurumlar Vergisi sunumumuz yavaş yavaş bitiyor. 

Nakdi sermaye indirimi de, bu sene yine çok sorulan sorular olduğu için burada 

paylaşma ihtiyacı duydum.  

 

Bilindiği gibi, tebliğ hükmü birleşme işleminden kaynaklanan sermaye artırımları 

dolayısıyla, nakdi sermaye indiriminden, faiz indiriminden faydalanamamakta. 

Ancak, eğer nakdi sermaye indirimi birleşme kararından önce şartlarıyla birlikte 

gerçekleşmişse, başka bir şirketle birleşilmesi daha sonraki yıllarda da nakdi 

sermayeden kaynaklanan faiz indiriminden faydalanılmasını engellemeyecek. 

Küçük bir konu gibi duruyor ama özellik arz etti. Dairelere de bu anlamda bize soru 

sormaya yöneltti bu slayt. Bilindiği gibi Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliğinde nakdi 

sermaye artırımında faiz indirimine ilişkin tebliğ bir şekil şartı getirmiş. Bankaya 

fiilen yapılan ödemenin hesap özetinin Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme 

süresi içerisinde daireye ibraz edilmesi gerekiyor. Peki, daire bunun ibraz 

edilmediğini tespit etti, “yararlanacak mı, yararlanmayacak mı” diye bize 



sorulduğunda, burada da bu sene yine Ekim ayında Maliye Bakanlığı’yla, Gelir 

İdaresi Başkanlığı’yla yaptığımız yazışma sonucu oluşan görüş, Maliye Bakanlığı 

kısaca şunu diyor, “bu bir şekil şartı, ama aranılacak bir şart, hesap özetinin mutlaka 

elektronik ortamda veya kâğıt ortamında fiilen bankaya yatırıldığı nakdi sermaye 

artırımını ilişkin hesap özetini daireye ibraz edilmesi lazım, ibraz edilmez ise, 

mükellefe ikinci derecede özel usulsüzlük cezası kesilecek”. 

 

DİNLEYİCİ   Ne zamana kadar, süresi neydi? 

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Şöyle, daire bunu tespit ediyorsa eğer, bir kere mükellefle irtibata geçmeli. Ama 

tabii süresinde de bir bildirim olmadığından, çünkü tebliğ bu hesap özetinin 

süresinde, yani Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinde ibrazını arıyor. 

O zaman hemen dairenin yaptığı ilk işlem usulsüzlük cezası kesmek oluyor. Daha 

sonra mükellefe yani hemen “sen yararlanamazsın” demiyor. Çünkü gerçekten bir 

şekil şartı bu, yine de arıyoruz ama.  

 

DİNLEYİCİ     

 

Üstat tebliğle mi cezai işlem uygulanıyor. e tebligatta da böyle bir sıkıntı oldu, 

mahkemeden döndü, burada da tebliğde mi yazıyor yani ceza uygulanacağı burada. 

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Bu bizim görüşümüz.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Mümkünse sorularımızı sunumdan sonra soralım, hem de yazılı olarak sorarsak, 

cevabını alırsınız isterseniz. Müsaade edelim sunumunu bitirsin. 

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Yani bu tebliğ düzenlemesi değil. Gelir İdaresi Başkanlığı’yla yaptığımız yazışmalar 

sonucu oluşturulan bir görüş. Yani burada bildirimlerin süresinde yapılmaması 

noktasında ikinci derecede bir özel usulsüzlük cezasının kesilmesi sonucuna varıyor 

bu görüş. Daha sonra tabii mükellefle irtibata geçilmesi gerekiyor. Tabii bir süre 

verilmesi gerekiyor 15 günden az olmamak üzere. Bu süre içerisinde de, eğer bu 

hesap özetinin ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmesini 

söylüyor. Ama süreler içinde, yani mükellefle irtibata geçilmesi halinde, bu şekil 

şartının yerine getirilmesi halinde, diğer şartların da taşınması kaydı şartıyla bu 

indirimden faydalanabileceğini söylüyor. Aslında yani bu dairelerin, belki o biraz 



detay kalıyor, “özel usulsüzlük cezası kesilir mi, kesilmez mi”, tebliğde açık bir 

şekil şartı olarak konulduğu için, bunun indiriminden faydalanmaması sonucunu 

doğurur mu, doğurmaz mı? Sonuçta daireler de görüşlere göre hareket ediyorlar. 

Dolayısıyla aslında önüne geçmediğini görüyoruz bu şekil şartının yerine 

getirilmemesinin.  

 

Son olarak, bu da bu sene çok soruldu “imar barışı” ile alakalı. Yapı kayıt belgesi, 

imar bedelleri üzerinden ödenen tutarlar. İmar Kanunu kapsamında ödenen tutarların 

indirim konusu mu yapılacağı, yoksa maliyet bedeline mi ekleneceği. Bu daha 

henüz iki gün önce Grup Müdürlüğümüzce oluşturulan görüş, tabii ki Ankara’yla 

birlikte onaylanan görüş. Burada Maliye Bakanlığı, tabii tartışılabilir. Ama bu 

harcamayı taşınmazın iktisadi kıymetini artıran bir harcama olarak görüyor. 

Dolayısıyla bu tutarın da taşınmazın maliyetine eklenmesi gerektiğini ve 

amortismanla giderleştirilmesi gerektiği konusunda görüşe varmış. Burada bu tabii 

çok tartışılır, zamanımız buna elvermeyebilir ama son olarak Bakanlığımızın 

oluşturduğu görüş bu.  

 

Şimdi çok kısa, değerleme işlemleri zaten anlatılacak, bu kapsamda bir, iki hususa 

değinmek istiyorum. Burayı da sabrınızı fazla zorlamadan hızlıca geçmek istiyorum, 

ama bu konu son bir ayda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın sivil toplum 

örgütleriyle yapmış olduğu, istişare toplantılarında sıkça gündeme gelen bir konu 

olduğu için ben burada paylaşma ihtiyacı duydum. İstanbul Sanayi Odası, TÜSİAD 

ve Yabancı Yatırımcılar Derneği (YASED) , bu konuları gündeme getirdi, yeni bir 

uygulama. Bu Vergi Usul Kanununun 278/a maddesiyle 2018 yılında bir imha 

yöntemi getirildi. Şöyle ki, imha edilmesi mutat olan bozulma, çürüme, son 

kullanma tarihi geçmesi gibi sebeplerle imha edilmesi mutat olan, süreklilik arz 

eden bir takım mal gruplarının, malların, ki bunlar Vergi Usul Kanunu Tebliğinde 

detaylı bir şekilde açıklanıyor. Bunların belli bir usul ve esaslar dairesinde imha 

edilmesi noktasında düzenlemeler var.  

 

Maliye Bakanlığı aslında yeni bir usul getiriyor burada ve artık otomatikleştirilmiş 

bir imha yöntemi, tabii ki biraz baştaki süreci sıkıntılı, ama sonra her sene otomatik 

şekilde bir imha yöntemi getiriyor.  

 

Peki, Maliye Bakanlığı ne yapıyor? Bu uygulamadan yararlanmak için bir başvuru 

gerekiyor. Başvuran mükelleflerin geçmiş yıllardaki işlemlerini, fiili üretimlerini, 

sektördeki durumlarını, imha süreçlerini dikkate alıyor ve bir oran tayin ediyor. 

Mükellef bunu kabul ediyor. Bu oran üzerinden imha edilen malların emsal bedelleri 

sıfır olarak kabul ediliyor. Tabii mükellef bunu ayrıca kendisi yapıyor. Yani ya atık 

tesislerinde ya da kendi bünyesinde eğer böyle imhaya ilişkin tesisler varsa orada 

kendi tutanağını kendi tutuyor. Mükellefler tabii bu imha işlemlerine ilişkin 

evrakları, her türlü kayıt ve belgeleri vergi usul mevzuatının muhafaza ve ibraz 

yükümlülüğü çerçevesinde muhafaza ve gerektiğinde ibraz edecekler.  



 

İmha oranı ise, imha edilecek malların toplam yurtiçi satış miktarı içerisindeki 

oranını ifade ediyor. Bu uygulama Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mal 

grupları sayılarak, şu mal gruplarında sınırlanmış. İşte bunlarda genel halk ve insan 

sağlığına ve çevre sağlığına etki edebilecek ve imha edilmesi mutat olan ürünler 

zaten. Et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, taze sebze, meyve, unlu mamuller ve her 

türlü ilaç benzeri emtia. Bu uygulamadan kazançları bilanço usulüne göre tespit 

edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanabilecekler. Ancak, bu 

mükelleflerin de net satışlarıyla aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10 

milyon TL’nin üzerinde olması lazım veya özsermaye büyüklüklerinin 5 milyon TL 

üzerinde olması gerekmekte. Tabii bir yazılı başvuruyla süreç başlıyor. Bu sürece 

ilişkin başvuru formları ve gerekli bilgiler Vergi Usul Kanunu 496 Sıra Nolu 

Tebliğde detaylarıyla anlatılıyor. 

 

Başvuru önce Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatına aktarılıyor. Oradan 

müspet bir kanaatin hâsıl olması, “evet bu usulle mükellef imhalarını 

gerçekleştirebilir” denilirse, konu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na intikal 

ettiriliyor. Orada da bir müfettiş görevlendiriyorlar. Görüş ve Öneri Raporu 

yazılıyor. Görüş ve Öneri Raporunda mutlaka imha oranına bir kanaat belirtilmesi 

gerekiyor. Ancak, bu Görüş ve Öneri Raporunun yazılması uygulamayı nihayete 

erdirmiyor. Çünkü bu Görüş ve Öneri Raporu yine tekrardan Gelir İdaresi 

Başkanlığı merkezine intikal ettiriliyor. Burada da üç kişilik bir komisyon 

kuruluyor. Bunlar tabii imha oranını biraz artırabilir, eksiltebilir bu yetkileri var. 

Daha sonrada imha oranını mükellefe sunuyorlar. Mükellef de bunu kabul ettiği 

takdirde, beş sene boyunca, yani kabul tarihini içeren yıl ve izleyen beş hesap 

dönemi boyunca bu imha oranı üzerinden süt üreticisiyse, işte et üreticisiyse falan, 

kendi tesislerinde veya başka tesislerde kendileri Maliye Bakanlığı Takdir 

Komisyonu olmadan bu imha oranları üzerinden, işte belirlenen şekil tutanak 

formlarıyla birlikte imha işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. İlk işe başlama halinde 

ise, bu süre üç yılla sınırlı.  

 

Tabii bu uygulama mükellefe bir de bildirim yükümlüğü getiriyor. Her yıl Gelir ve 

Kurumlar Vergisi Beyannamesini verilme süresi içerisinde “İmha Oranı Yıllık Takip 

Raporu”, bir dilekçe ekinde Maliye Bakanlığı’na ibraz edilecek. Ve tabii yapılacak 

başvurularla şartların değişmesi, mükellefin ihtiyaçları, duruma göre yapılacak 

başvuruyla imha oranları yenilenebilir ve revize edilebilir. Bunu da kısaca bahsetmiş 

olalım.  

 

Bir de tabii şu anda güncel ekonomik gelişmeler, yabancı paralarla yapılan 

değerlemelerin önemini çok daha artırdı. Ciddi anlamda kâr veya zararları ortaya 

çıkıyor. Tabii bu konu çok geniş, ama sadece belki bilinen, ama hatırlanmasında 

fayda olan veya özellik arz eden bir, iki husustan da bahsetmek istiyorum.  

 



Birincisi, Merkez Bankası’nda Türk Lirası karşılığı bulunmayan para birimlerinin 

kayıtlara alınması, burada da hani görüşlerde çok da eski olmayan, hani yeni 

görüşler olduğu için biraz da paylaşmak istedim. Burada hatırlıyorum, işte mükellef 

Orta Doğu ülkelerine ziyaretlerde bulunduğunu, burada yani işle ilgili olan giderleri 

gerçekleştirdiğini, genel para birimlerinin Türk Lirası karşılıklarının Merkez 

Bankası’nca ilan edilmediğini, bunu nasıl değerlemesi gerektiğini sormuştu. 

“Merkez Bankası’na başvurularak bildirilen kur üzerinden değerleme yapılması 

gerektiğini” söylüyoruz.   

 

Mükellef ilan edilen kurların Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede ilan 

edildiği saatten sonra döviz üzerinden kesilen bir faturanın hangi kur esas alınarak 

kayıtlara intikal ettirileceğini sormuştu. Burada daha kapsayıcı bir görüş ortaya 

çıktı. Tabii bu satışa konu işlem bir sözleşmeye dayanıyor, sözleşmede bir kur 

belirliyor ise, burada tabii sözleşme kuru esas alınıyor. Onun dışında eğer 

sözleşmede bir kur belirlemesi yapılmamış ise, faturanın düzenlendiği tarihte, tabii 

resmi gazetede yayınlanan döviz alış kuru esas alınacak. Ancak, bazı durumlarda 

işte resmi tatil, hafta sonu tatili, yarım gün çalışılan günlerde veya işte yayınlandığı 

saati sonrasında kesilen faturalar, yapılan işlemlere ilişkin ise, son iş günü esas 

alınıyor. Yani bir resmi tatilde veya hafta sonuna denk gelen bir günde resmi 

gazetede kurların ilan edilmediği bir tarihte, bir fatura kesilmiş ise, son işgününde 

ilan edilen kur esas alınarak değerleme işlemi yapılıyor.  

 

Bu da çok yeni, şimdi notlarıma bakıyorum 18.12.2018 tarihli bir özelge Sakarya 

Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş. Bilindiği gibi, 32 Sayılı Karar 

hakkında bu sene oldukça detaylı, özellikle sözleşmeleri ilgilendiren düzenlemeler 

yapıldı. Bir tebliğ çıkarıldı. Hangi sözleşmelerin döviz üzerinden yapılabileceği ve 

hangi istisnai durumlarda döviz üzerinden sözleşme yapılabileceği ve hangi 

sözleşmelerin bedellerinin ve ödeme yükümlülüklerinin TL olması gerektiği 

zorunluluğu, bu tebliğde detaylı bir şekilde açıklanmış durumda.  

 

Bu sorulan bir soru, bir sözleşmeyi yabancı para cinsinden yapamıyoruz, 

faturalarımızı nasıl keseceğiz veya işte Türk Lirası cinsinden yaptığınız işlemlerle 

ilgili olarak. Burada bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu mevzuatında belgeler 

üzerinde Türk Lirası gösterme mecburiyeti var. Ancak, tabii Türk Lirasının 

karşılığının gösterilmesi şartıyla fatura üzerindeki bedeller döviz olarak da 

gösterilebilmekte. Tabii yurtdışı müşterilerine düzenlenen faturalar yabancı para 

cinsinden düzenlenmekte, Türk Lirası karşılığı gösterilmeden. Burada da sorulan 

soru da, 32 Sayılı Karara bağlı olarak çıkarılan tebliğe göre, eğer siz bu sözleşmeleri 

bu kapsamda, yabancı para üzerinden yapılması yasaklanan sözleşmeler kapsamında 

eğer bir işlem yapıyorsanız, o zaman faturanızı da yabancı para cinsiyle değil, Türk 

Lirası ile kesebilirsiniz, diyen bir görüş.  

 



Diğer bir, iki küçük özellikli bir durum, bu da aslında bilinen, ama biliyorsunuz 

Türk Lirasındaki değer kaybı sebebiyle altın hesaplarına, işletmelerin altın, gümüş, 

platin cinsinden mevduat hesapları açtırması söz konusu olabiliyor.  

 

Bizim görüşlerimiz, bu altın, gümüş ve platin hesapları, mevduat hesapları bir 

alacak niteliği taşıdığı yönünde. İlgili yine 32 Sayılı Karara bağlı olarak çıkarılan 

tebliğde, bankalara da bu altın fiyatları belirleme yetkisi verildiğinde, bu altın 

fiyatları üzerinden işletmeler mukayyet değerle vadeli altın mevduat hesaplarını 

kayıtlarına intikal ettirecekler. Dönem sonunda, mesela 10 gram altına, mesela, 

misal % 10 diyelim altın üzerinden faiz tahakkuk ettiriliyor. O, 10 gram altın ne 

oluyor 1 gram faiz altın gibi oluyor. O işleyen faizde bankanın biçtiği değer 

üzerinden, yine hesaplara mukayyet değere intikal ettirilecek. Mevduatın geri 

ödenmesi sırasında ise, mukayyet değerle geri ödenme tarihinde bankanın 

hesapladığı altın arasındaki fark, duruma göre gelir veya gider hesaplarına intikal 

ettirilecek.  

 

Yine sıkça gündemimize gelen bu sene, destekleme primleri, 2 B’ler, bunların nasıl 

değerleneceği, maliyetle mi ilişkilendirileceği veya hâsılata mı kaydedileceği 

noktasında sorulan sorular üzerine, bu slaytları da burada paylaşma ihtiyacı 

duydum.  

 

Bilindiği gibi, muhasebe usulünü düzenleyen genel tebliğde destekleme primleri, 

sübvansiyonlar gelirlerin hâsılat olarak kaydedileceği, hatta 602 Nolu hesaba 

kaydedileceği düzenlenmiş. Ancak, bizim görüşlerimizde, eğer bu destekleme 

primleri bir sabit yatırımın alımında kullanılıyorsa, sabit bir kıymet alınıyorsa, bu 

sabit kıymetin alınmasına isabet eden tutara göre bu hibeler destekleme primleri de 

sabit kıymetlerden indirilebilir. Dolayısıyla bu hibe desteğiyle alınan sabit kıymetin 

maliyet bedeli primlerin indirildiğinden sonraki tutar olacaktır ve bunun üzerinden 

amortisman ayrılacaktır. Ancak, isteyen mükellefler yine bunu hâsılat olarak da 

kaydedebilirler. Tabii Bakanlık vergide bir belirleme, belirlilik, öngörülebilirlik 

esasından caymadan tercih edilen yöntemin sonraki dönemlerde de devam 

ettirilmesinden yana.  

 

Son olarak, bu da gündemimizde olduğu için, aslında bilinen bir konu ama 

“konkordato” müessesesi. Bu da bilindiği gibi, bu yıl içerisinde iflas ertelemesi de 

kaldırıldı kanun maddesiyle bildiğim kadarıyla, İcra İflas Kanununda bir düzenleme 

yapıldı. İşte mükellefe süre veriliyor. Tacir olmayanlar da konkordatoya 

başvurabiliyor. Bir proje hazırlanıyor. İşte alacaklıların çoğunluğu aranıyor falan. 

Maliye Bakanlığı tabii konkordatoya değerleme yönüyle bakıyor ve burada soru 

“konkordato kapsamındaki alacaklar şüpheli ticari alacak mı, değil mi”, 

Bakanlığımız burada bunun konkordato kapsamındaki alacaklara şüpheli ticari 

alacak karşılığı ayrılmaması yönünde görüşlerini açıklıyor.  

 



Diğer taraftan da bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu kapsamında kazai bir hükme 

veya karar verici bir vesikaya göre, tahsiline artık imkân kalmayan değersiz 

alacaklara biz “değersiz alacaklar” tanımlamasını yapıyoruz. Tabii kazai bir hüküm, 

bir mahkeme kararı, yani alacak için gerekli kanuni yollara başvurulması 

gerekmekte, icra takibinin yapılması gerekmekte ve alacağın ödenemeyeceğine 

ilişkin hâkim tarafından bir hükme varılmasına gerek bulunmaktadır.  

 

Karar verici vesika ise, yine Vergi Usul Kanunu uygulamasında sayılmıştır. 

Görüşlerimizde de vardır. Ödemeyi imkânsız hale getirecek, getirmiş olan hal ve 

sebepler sonucu ortaya çıkmış belgeler, kanaat verici vesika olarak kabul 

edilmektedir. İşte alacaktan vazgeçildiğine daire konkordato anlaşması da, tabii bu 

tenzilatlı konkordatolarda oluyor. Yani söz gelimi üç birim alacak varsa, konkordato 

kapsamında bu bir birim alacak, artık feragat edilen bir alacaksa, bu kapsamda 

feragat edilen, yani tenzil edilen alacakla sınırlı olmak üzere bu alacağa biz 

“vazgeçilen alacak” yani “değersiz alacak” olarak nitelendiriyoruz. Ve konkordato 

kararı anlaşmasının bulunduğu, yapıldığı yıl itibariyle zarar hesaplarına intikalini 

gerçekleştirebiliyoruz.  

 

Benim sunumum bu kadar, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün 

meslek camiasına da güzel mutlu bir yıl diliyorum, sağ olun.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Efendim sunumlarından dolayı Sayın İsmail Vefa AK’a çok teşekkür ederiz. Verdiği 

bilgilerle hepinizin gördüğü üzere, Gelir İdaresi’nde oluşmuş olan bazı kritik 

konulardaki son görüşler olup, bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz kendilerine. 

Şimdi sözü Yeminli Mali Müşavir arkadaşımız Sayın Mahmut Bülent YILDIRIM’a 

veriyorum, buyurun.  

 

MAHMUT BÜLENT YILDIRIM 

 

Teşekkür ediyorum Başkanım. Değerli üstatlarım, sevgili meslektaşlarım, hepiniz 

hoşgeldiniz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayağı da uzadı, pek de fazla 

uzatmadan “dönem sonu işlemler” konusunu, -çünkü Hakkı üstat planlama yaparken 

“çok derya deniz bu işlemler” dedik-, hepsi ayrı ayrı başlık altında muhteşem geniş 

konular var. Kısa kısa başlıklar altında hatırlatma amaçlı, zamanı da ekonomik 

kullanma adına üzerinden geçmeye çalışacağız.  

 

Kasa hesabı, ortaklar cari hesabı artık hepimizin malumu olduğu üzere, risk analiz 

incelemelerinde de direkt hedefte olan hesaplar. Yapılandırma kanunlarında da 

direkt yapılandırmaya konu edilen hesaplar. Bakanlık artık bu hesapların ne amaçla, 

nasıl kullanıldığını bilmekte. Bu hesaplarda dönem sonlarında belli bakiyeler olması 

durumunda risk analiz sistemi 642 no.lu faiz gelirleri hesabına dâhil edip, bu hesap 



çalıştırılmak istese, ya izaha davet etmekte, ya da vergi incelemesine sevk 

etmektedir mükellefleri. Dolayısıyla kasa ve ortaklar cari hesabında belli tutarda 

bakiye olan işletmelerin dönem sonlarında adat hesaplaması gerekmekte. Ortağa 

bunu fatura edip, Katma Değer Vergisi hesaplayarak faiz gelirleri hesabında 

izlemesi gerekmektedir.  

 

Adat hesabında, eğer işletme kredi kullanmışsa dönem içinde kullanmış olduğu 

kredi faiz hesabından hesaplama yapacak. Kredi kullanmamışsa işletme reeskont 

faiz oranında hesaplayıp, fatura etmesi gerekmektedir.  

 

Yine işletmelerin kasa ve ortaklar cari hesabıyla ilgili dikkat edecekleri husus, kasa 

sayımı yapılmalı ve mutabakat yapılmalıdır dönem sonunda. Mutabakat neticesinde 

fark olması durumunda da fark tespit edilip, ona göre kayıtlara almalıdır.  

 

Geçmiş yıllara ait geçici verginin mahsubu yine dönem sonunda işletmelerin dikkat 

etmesi gereken hususlardan.  

 

Geçmiş yıl zararı Kurumlar Vergisi Kanunu 9’uncu maddede düzenlenmiş 

hepimizin bildiği üzere. Her yılın beyannamesinde ayrı ayrı gösterilmek ve beş 

yıldan fazla nakledilmemek üzere geçmiş yıl zararları mahsubu yapılmaktadır. 

Burada mahsubu yapılacak olan tutar mali zarardır. Gelir İdaresi’nin mahsup 

edilmesi gereken zararı olduğu halde, bu mahsubu yapmayan işletmelerin sonradan 

bu mahsup hakkını kullanmayacağı yönünde görüşleri vardır. Buna dikkat etmesi 

gerekmektedir işletmelerin. Vergi Mahkemelerinde, Danıştay’da farklı görüşler 

olduğu da yine bilinmektedir.  

 

Yine Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir muktezasında, mahsubu yapılmamış zararın 

daha sonra düzeltme beyannamesi vermek suretiyle mahsubunun yapılıp, 

yapılmayacağı konusunda verilmiş olan bir soruya verdiği cevap da, bu mahsubun 

yapılmayacağı yönünde cevap verdiğini tespit etmiş bulunmaktayız.  

 

Geçici Vergi de yine mahsubu yapılacak bir husustur. Geçici Vergi, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin üçer aylık kazançları üzerinden ödedikleri bir 

vergidir. Bu verginin mahsubunun yapılması için, dönem içinde ödenmiş, ya da 

mahsubunun yapılmış olması gerekmekte. İşletmelerin de yine buna dikkat etmesi 

gerekmektedir.  

 

Bağış ve yardımlar gerek Gelir Vergisi Kanununda, gerekse Kurumlar Vergisi 

Kanununda, zaman zaman da özel kanunlarda düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu 

89, Kurumlar Vergisi Kanunu 10’uncu maddede düzenlenmiş. Maddede sayılan 

kurumların bazısında kazancın belli bir oranıyla sınırlı tutmuş. Bazı bağış ve 

yardımlarda ise, kazancın tamamıyla, ya da bağış ve yardımın tamamının indirim 

konusu yapılabileceği düzenlenmiş.  



Sınırlı olarak indirilecek bağış ve yardımlar, işte kanun maddesinde sayılan genel ve 

katma bütçeli kamu daireleri, özel idareler, belediyenin köylere, Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıflarla, kamu yararına çalışan derneklerle, bilimsel 

araştırma geliştirme faaliyetleri olan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yapılan 

bağış ve yardımların o yıla ilişkin kurum kazancının % 5’ine kadar, kalkınmada 

öncelikli yörelerde % 10’una kadar kısmının indirilmesine imkan verilmiştir. 

Mükelleflerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.  

 

Kurumlar Vergisi 10’uncu maddede yine, kanunda sayılan kuruluşlara okul, sağlık 

tesisi, yurt, gıda bankacılığı gibi, bağış ve yardımların maliyet bedelinin ise 

tamamının indirilebilmesine imkân veren bir düzenleme bulunmaktadır.  

 

Yine mükellefler bağış ve yardım tutarlarını indirirken, bağış ve yardım yapılan 

kurumların kanunda sayılan kurumlardan olup, olmadığı, makbuz karşılığı yapılan 

bir bağış olup, olmadığı ve kurum kazancının tamamıyla ya da sınırlı olarak 

indirilmesine izin verip, vermediği hususunu dikkat ederek bu indirimi 

yapmalıdırlar.  

 

Bağış ve yardımlar bir de bildiğimiz gibi, gider unsuru olarak değil, önce kanunen 

kabul edilmeyen giderler olarak matraha ilave edilip, daha sonra beyanname 

üzerinde kanunun izin verdiği ölçüde indirim konusu yapılan bir unsurdur. Yine 

buna da dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

Bir diğer başlık, hızlı hızlı geçiyoruz tabi bu arada. “karşılıklar” başlığını ele 

alabiliriz. Karşılıklar başlığında şüpheli alacaklar var tabii, 323’üncü maddede 

sayılmış, şüpheli alacakların hangi şartlarda ayrılacağı. Alacak için yıl içinde dava 

açılmış, ya da icra takibi başlatılmış olmalıdır. Aksi halde ayrılan bu tutar karşılık 

gideri olarak kabul edilmeyecektir.  

 

Bakanlık temsilcimiz konkordatoyla ilgili hususa değindi ama orada benim biraz 

farklı görüşüm var. Konkordato ilan eden firmalarla olan alacaklar için dava 

açmadan karşılık ayırabilir miyiz? Bence ayrılabilir gibime geliyor, ama Bakanlık ne 

derse o olur, mukteza var mı? Onu bilmiyorum ama görüş yayınladı mı Bakanlık 

konkordatoyla ilgili? 

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Var, görüşler. 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi, ayrılamaz mı? 

 



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Konkordato ilan eden firmalara ekstradan dava açmaya gerek kalmadan, o firmayı 

görüyorsak biz konkordato listesinde, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir gibime 

geliyor.  

 

DİNLEYİCİ 

 

Danıştay kararı var 95 yılında,  ayrılabileceğine dair.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Şimdi zaman zaman yargıyla, idare farklı düşünür ya. 

 

MAHMUT BÜLENT YILDIRIM    

 

Benim şahsi kanaatim ayrılabilir gibime geliyor ama Bakanlık ne derse o tabii, onu 

artık tartışmaya gerek yok.  

 

İSMAİL VEFA AK    

 

Tabii şimdi vergi deniz derya. Çok tartışmalara gebe bir konu, ama Bakanlık ben de 

gelmeden hani geçmiş görüşleri, çok geçmiş değil ama. Yani mesela üç, beş senelik 

görüşlerini Bakanlığın, mesela iflas ertelemesinde de, şu anda mesela iflas 

ertelemesinde de artık kalktı ama iflas ertelemesinde de aynı görüşleri istikraren 

devam ettirdiğini gözlemledim. Onu burada paylaşmak istedim. Konkordatoyu 

aslında bir şekilde alacağın tahsilini kuvvetlendiren bir müessese olarak görüyor 

Maliye Bakanlığı. Tabii yargı farklı da görüyor olabilir. Yani özelgeler bu şekilde. 

Mesela bu son bahsettiğim özelge bir aylık falan, yani son görüşler bu şekilde, o 

karara ters.  

 

MAHMUT BÜLENT YILDIRIM 

 

Teminatlı alacaklar için, yine karşılık ayrılmamalıdır. Onu biliyoruz. “avanslar için 

şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir” demiş İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2015 

yılında bir özelgesinde.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Özür dileyerek, orada ben şeyi eklemek istiyorum da, bu şüpheli alacak karşılığı 

ayrıldığı zaman, hani iki tane madde sayılıyor ama benim başıma geldiği için 

söyleyeyim. Burada İdare ayrıca kanunda, yönetmelikte, muktezada olmayan bir 

görüş, yani “İdare” demeyim de, müfettişlik taraflı, yani denetim tarafı o alacağın 



bir şekilde takip edilmesini de öngörüyor. Eğer ciddi bir şekilde takibat yapılmazsa, 

o karşılığın yapılmasını da kabul etmiyor.  

 

……………… 

 

Yani muvazalı mı acaba bu dava, onu mu demek istedi? 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Hayır, “ciddi bir şekilde takibat yapacaksınız” diyor.  

 

……………… 

 

Dava açmış, bırakmış sizi.  

 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Ama bunun dayanağı yok, onu söyleyeyim.  

 

DİNLEYİCİ 

 

Konkordatoya gitsek de davadaki icra takibi düşmüyor.  

 

DİNLEYİCİ 

 

Düşüyor, konkordato sonucuna göre.  

 

MAHMUT BÜLENT YILDIRIM 

 

Yine dava açıldığı yıl ayrılmayan karşılıklar için, sonraki yıllarda karşılık ayrılamaz, 

biliyoruz bunu. Yurtdışından alacaklar için de belgelendirme şartıyla karşılık 

ayrılabilir.  

 

Yabancı paralar Vergi Usul Kanunu 280’inci maddede düzenlenmiş. Borsa rayiciyle, 

borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek kurla değerlendirileceği 

söylenmiş. Kur değerlemesi sırasında lehe oluşan kur farkları gelir yazılacak, aleyhe 

olan kur farkları gider yazılacak. Kambiyo kar/zarar hesabı kullanılarak değerlemesi 

yapılmış olacaktır.  

 

Duran varlıklar, Vergi Usul Kanunu 369’uncu maddeye göre işletmeler dâhil, 

bilumum gayrimenkuller maliyetle değerlenir. 

 



Satın alma bedeline eklenmesi zorunlu olan giderler, makine ve teçhizatta gümrük 

vergileri ve nakliye montaj giderleri, binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın 

tesviyesinden doğan giderler şeklinde düzenlenmiş. 

 

Ayrıca, noter kıymet, mahkeme kıymet takdiri komisyon ve tellaliye giderleriyle ve 

özel tüketim vergilerini de mükellefler maliyete ilave etmekte ya da doğrudan gider 

yazmakta serbest bırakılmıştır kanun düzenlenmesine göre.  

 

Alacaklar, borçlular mukayyet değerle değerlenir ve Vergi Usul Kanunun 281’inci 

maddede isteyen mükellefler alacak ve borç senetlerini değerleme günündeki gerçek 

değerden indirgemesi amacıyla ve reeskont işlemi yapabilirler.  

 

Döviz cinsinden alacak ve borçlar Geçici Vergi dönemleri itibariyle Merkez 

Bankası’nca, yılsonunda ise Maliye Bakanlığı’nda açıklanan döviz kurları esas 

alınarak değerleme işlemi yapılması gerekmektedir.  

 

Vadeli mevduat hesapları 281’inci maddeye göre, mevduat ve kredi sözleşmelerine 

alacaklar, değerleme gününe kadar hesaplanacak faiz ile birlikte dikkate alınır demiş 

kanun maddesi. Buna göre işletme aktifinde bulunan mevduat hesapları dolayısıyla 

vadesinde elde edilecek gelir, değerleme gününe kadar olan kıst dönem ayrıştırılarak 

bir dönemsel tutar hesaplanmalı ve bu kurum kazançlarına dâhil edilmek suretiyle 

değerleme işlemi yapılmalıdır.  

 

Amortismanlar başlığına değinecek olursak, amortismanlar biliyorsunuz Vergi Usul 

Kanunu 313’üncü maddede amortisman mevzuundan bahsetmekte. İşletmede bir 

yıldan fazla kullanılan yıpranmaya, aşınmaya, kıymetten düşmeye maruz kalınan 

gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlenen bir takım kıymetlerin değerlerinin yok 

edilmesini düzenlemektedir.  

 

Amortisman konusunda, dönem içinde aktife giren amortismana tabi kıymetler için, 

aktife girdiği dönem sonuna kadar oluşacak kredi faizi, kur farkı gibi bir takım 

giderlerin amortisman maliyeti dönem sabit kıymetin maliyetine eklenmesi 

gerekmekte. Aktife girdikten sonraki yılda oluşan bu tür giderleri ise doğrudan gider 

yazmak ve maliyet ekleme konusunda seçimlik hakka sahip olabileceğini belirtmek 

isteriz.  

 

İlgili yılda kullanılmayan amortisman hakkı, sonraki yıllarda kullanılma imkanı 

bulunmamaktadır. Amortismana herhangi bir yıl ayrılmaması, amortisman süresini 

yine uzatmayacaktır.  

 

Dönem içinde satın alınan binek otomobiller için de işletmeler kıst amortisman 

uygulamasına dikkat etmeliler, diyebiliriz.  

 



SSK ödemeleri 40’ıncı maddede, kazancın tespitinde işlenenler diye hizmet erbabı 

için ödenen SSK primlerinin dönem kazancının tespitinde gider olarak 

indirilebileceği düzenlenmiştir.  

 

Yine Sosyal Sigortalar Kanunu 88’inci maddeye göre, işverenler çalıştırdıkları 

sigortalıların primleriyle, kendi primlerini de buna ekleyerek kesinti yapmak 

suretiyle ertesi ayın sonuna kadar bunu kuruma ödemek zorundadırlar. Aynı 

maddede, kuruma fiilen ödenmeyen sigorta primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi 

kazancından gider olarak dikkate alınmayacağını belirtmiş olduğundan, işletmelerin 

bu primlerin ödenip, ödenmediğini kontrol ederek ona göre giderleştirmeleri önem 

arz etmektedir. 

 

Stok envanteri, yine işletmelerin dönem sonunda dikkat etmesi gereken hususların 

başında gelmektedir. Envanter, işte mevcut ve borçları alacakları saymak, tartmak, 

ölçmek suretiyle kesin bir şekilde tespit etmektir. Dönem sonunda kaydi envanter 

miktarları ile fiili envanter miktarlarını birbirine eşit olması, olası bir envanter 

incelemesinde oluşabilecek riskleri de önleyecektir.  

 

Değerleme sonucu ortaya çıkan stok sayımı noksanları ve fazlalıkları doğrudan gelir 

ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmek yerine, sayım tesellüm noksanları ya da 

fazlalıkları hesabıyla ilişkilendirerek kayıt altına alınmalıdır.  

 

Amortismana tabi iktisadi kıymet satışı, işletmeye dâhil iktisadi kıymetlerin vergi 

dışı bırakılmasını düzenleyen 328’inci madde var. Bir takım şartlar, bir takım 

koşullar altında vergi dışı bırakmayı düzenlemiş bu.  

 

Duran varlığın yenilenmesi işin maliyetine göre zorunlu olmalı. Bu işletme 

yöneticileri tarafından karar verilmeli.  

 

Satıştan oluşacak kâr, bir özel fonlar hesabında, yenileme fonunda izlenmeli ve 

duran varlığın üç yıl içinde yenilenmiş olması gerekmektedir. Bu vergi avantajından 

yararlanmak için. Maddede yer alan hükme göre, üç yıldan önce işin değerlenip, 

işletmenin tasfiye edilmiş olması durumunda fonda yer alan tutar, olayın meydana 

geldiği takvim yılı kazancına eklenmek suretiyle vergi matrahına ilave edilecektir. 

İşletmelerin yine bu tür vergi dışı bırakmış oldukları duran varlık satışları varsa, 

yılsonunda bunları gözden geçirmeleri gerekmektedir.  

 

Dönem sonunda işletmeler tarafından hassasiyetle dikkat edilen bir konu, maliyetler 

ve dönem kârının tespiti. Çünkü ne kadar vergi ödeyip, ödemeyeceğimiz burada 

ortaya çıkacak. Ama gerçi Bülent KUŞOĞLU üstadın bahsettiği verilere göre % 10 

civarında bir Gelir ve Kurumlar Vergisi öngörülmesi de, tabii o da enteresan bir şey 

ama firmaların kendi durumlarını kontrol etmeleri açısından maliyetler ve dönem 

kârının tespiti önem arz etmekte. Maliyetlerin bir formu var. İşte dönem başı stoklar, 



dönem sonu stokları ekliyoruz, sonra dönem sonunda çıkarmış oluyoruz. Burada 

maliyeti etkileyen değişken dönem sonundaki stok miktarı olduğuna göre, bunu 

belirleyen unsurda stok değerleme yöntemleridir. Farklı stok değerleme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bunlardan işte “LİFO” dediğimiz, son giren ilk çıkar yöntemi 

stoklarda daha az miktar bırakmakta, dolayısıyla satın almanın maliyetini 

yükseltmekte, özellikle uzlaştırır bu ortamlarda, işletmelerin daha az vergi 

ödemesine sebep olmaktadır. İşletmeler bu stok değerleme yöntemlerinden 

kendilerine en uygun olanı tercih ederek maliyetleri ve vergi kârını belirleme 

yönünde bir karar alabilirler.  

 

KDV indirimleri, yine dikkat edilmesi gereken hususlardan, KDV indirimi için, 

KDV Kanunu 29’uncu maddede düzenleme yapılmış. Düzenlemeye göre, 

kendilerine yapılan teslim ve hizmet dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve 

benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, indirim konusu yapılabilir. 

İşletmeler KDV indirimlerinde bu hususa dikkat etmeli, ayrıca bu faturanın da yine 

34’üncü maddeye göre Katma Değer Vergisi Kanununun, kanuni defterlere 

kaydedilmiş olması şartı da bulunmaktadır. Ayrıca, indirim hakkının vergiyi doğuran 

olay meydana geldiği takvim yılı aşılmadan 01.01.2019’dan itibaren bir yıl daha 

süre eklendi, takvim yılını takip eden takvim yılı. 

 

Tahakkuk hesaplarında işletmeler 31.12. itibariyle hesap kesimlerini yaparak, 

dönemsellik ilkesi gereği tahakkukları, getirisi olan hesapları, vadeli hesapları, repo 

hesaplarını gözden geçirmelidir.  

 

Ve son olarak başka neler olabilir diye, alıcıların cari hesap mutabakatları 

yapılmalıdır. Satıcıların cari hesap mutabakatları, banka mutabakatları yapılmalı. 

Özellikle stopaj kesintilerinde, bizim firmaların bazılarında oldu. Banka tutarlarıyla, 

bizdeki tutarların tutmadığını gördük. Bankalar da hata yapabiliyor zaman zaman bu 

kesintilerle ilgili, bunlara dikkat edilmesi gerekmekte. İstisna edilen kazançlara 

dikkat edilmeli.  

 

Teşvik kapsamındaki yatırımlarda indirimli Kurumlar Vergisi unutulmamalı ve 

matrah artırımından faydalanan mükelleflerde zarar mahsubunun % 50’si yapılması 

gerektiği unutulmamalıdır diyorum. 

 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, iyi bir yıl, yeni bir yıla giriyoruz, sağlıklı, 

mutlu nice yıllar diliyorum, sağ olun, varolun.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Sunumlarından dolayı Mahmut beye çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten konuların 

çok ilgi çektiğini gördüm. Hiç kimse de sıkılma belirtisi yok. Sonuna kadar herkes 

bekledi, teşekkür ederiz. Soru cevap bölümüne geçiyoruz, kafanıza takılan bir şeyler 



varsa, eğer çok soru yoksa belki karşılıklı mikrofonla sözlü olarak da sorulur diye 

düşünüyorum.  

 

Mahmut Bey size soruyorlar. “Stok değerleme yönteminde LİFO sistemi 

kaldırılmadı mı”. 

 

MAHMUT BÜLENT YILDIRIM 

 

Evet.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Teşekkür ederiz, konuşmaya dikkat çektiğiniz için.   

 

DİNLEYİCİ    

 

Varlık Barışı yapıldığı zaman, e devlet üzerinden yapılıyor. e devlete yapıldığı için, 

Diyelim ki, bu vergiyi ödedim, gayrimenkulü de şirketin aktifine kaydoldu. Bu 

durumda, bu Varlık Barışından dolayı ödenen tutar gider yazılabilir mi? Yoksa 

maliyet mi. 

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Şimdi, çok yeni gerçekten bu konu.  

 

DİNLEYİCİ 

 

Üstat biz de talep ettik, cevap gelmedi daha.  

 

İSMAİL VEFA AK 

 

İlgili, hani çok taze olduğundan dolayı, ben paylaştım. Zaten hemen örnek özelge 

havuzuna düşmüş anladığım kadarıyla, yani internette de erişilebiliyor, ama henüz 

iki günlük, yani grup müdürlüğü tarafından imzalanmış bir özelgeydi. Dediğim gibi, 

tartışılan bir konuydu. Yani bir kere kanun lafzında sonunda ekonomik yorumdan 

gidildi. Kanun lafzında, Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında o indirilebilecek 

giderlere sokulamadı. Bazıları şöyle de düşündü, bu 40/6 yanılmıyorsam. Yani 

Emlak Vergisi gibi, öyle bir şey değerlendirelim, yani öyle ele alalım dendi ama 

orada da lâfzî yorumda “gibi” ibaresinden sonra “vergi, resim, harçlar” denildiği 

için, lafızda bu ödenen bedel, vergi, resim veya harç olmadığı görüşüne ulaşıldı. Bir 

de ekonomik yorum aslında belki yapıldı. Yani düz mantıkla, ben bu binanın diyelim 

beşinci katı, işletmenin beşinci katı yemekhane olarak kullandığım kat, mesela 

kaçaktı farzımahal, bilmiyorum hani o imar mevzuatını nasıl oluyor, nasıl bitiyor. 



Onun için belki bedel ödendi devlete, diyelim ki 30 lira. Şimdi onu herhalde 

işletmeci o binayı elden çıkarırken “ben bu 30 lirayı çıkartırım” düşüncesiyle, o 

tutarı da çıkaracaktır, maliyetine ekleyip, şey yapacaktır diye düşünülmüş olabilir. 

Bu konuda hani Vergi Usul Kanunu kapsamında kanunda en azından maliyet 

bedeline sokup, sokmama konusunda da Bakanlık bunu net ortaya koymakta güçlük 

çekti. Ama en nihayetinde bir görüşe ulaşıldı, hiç görüşsüz bırakmak olmadı, çünkü 

mükellefler çok soruyordu bu soruları. Şimdi bu yeni görüşe göre, biz bunu maliyet 

bedeline eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vergi farklı, uygulama o şekilde, 

sadece o konuyu da ilgilendirmiyor, diğer hani indirilebilecek kapsamında da bu 

dediğiniz husus ortaya çıkabilir. Orada da işte işlemin gerçek mahiyetinin esas 

olduğunu düşünerek, orada ilgili hani bu harcama kiminle ilgiliyse vergisel olarak 

bunu değerlendirebilir diye düşünüyoruz.  

Tabii denetim ayağını farklı yorumlayabiliriz. 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Üstadım buyurun. 

 

MEHMET NADİ ABBASOĞLU 

 

Şimdi ben şöyle düşünüyorum o olayı, e devlet üzerinden normal olarak şirket 

üzerinden müracaatınızı yapıyorsunuz. Bütün belgeler, bilgiler adatlar vesaire, ama 

en son noktadaki müracaatta şirketi temsile yetkili ilgili bir kişinin ismi istiyor, yani 

şahıs ismi istiyor. Şöyle düşünün, x otele gittiniz, şirket adına iş seyahatindesiniz, 

fatura üzerinde adınız soyadınız yazıyor, altında da şirket unvanı yazıyor. Bundan 

hiçbir farkı yok, yani “yazılır mı, yazılmaz mı”, öyle bir tartışmaya bence de gerek 

yok. Böyle bir konuyu gündeme de getirmeye gerek yok. O sadece son noktadaki 

müracaat işleminde, ondan önce üretilen bir takım evraklar var. Muhataplıkla alakalı 

daha doğrusu, burada asıl olan sizin dediğiniz gibi, bu harcama gayrimenkulün 

ekonomik ömrünü uzatıcı bir nitelikte diye düşündü Maliye Bakanlığı anladığım 

kadarıyla, muktezayı da gördüm, o şekildeydi. Maliyete ilave edilmesini gerekli 

görmüş. Biz farklı düşünebiliriz, o ayrı konu. 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

O zaman ödeme belgesinin hatalı olmasının bir önemi yok.  

 

MEHMET NADİ ABBASOĞLU 

 

Hayır, hayır, hayır, orada şekil şartıyla alakalı, yani e devlet üzerinden yapılıyor 

olması bireysel müracaatlarla alakalı, e devlet üzerinde “kurumsal giriş” diye bir şey 

söz konusu değil, dolayısıyla o şekilde yapılabilir. 

 



BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Tamam üstadım, teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili lütfen hemen alalım sorunuzu. 

 

DİNLEYİCİ 

 

Şimdi biliyorsunuz bu kayıt parası, esas bir para değil, avans gibi bir şey. Parayı 

alıyor devlet, eğer imarını veriyorsa, o zaman işlemi yapıyor ve bu parayı eğer imar 

işlemini yapmıyorsa, bu parayı gelir kaydediyor. Çünkü burada hani amortismana 

tabi değer artırıcı bir şey diye söylendi. Bu durumda değer artmıyor, zaten onun 

binası yıkılacaksa yıkılıyor. Eğer hatalıysa o durumda kalır, gayrimenkul kıymet 

artışı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Burada vergi, harç yazıyor. Şimdi bu 

kayıt parasıdır, yani gerçek bir ödeme değildir bu. Eğer işlem görürse, o zaman 

iskân veriyor.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK    

 

Tamam, ama gerçek bir ödeme olmadığını kabul edelim, 31.12. geldi, ne 

yapacaksınız? Avansta mı tutacaksınız? Peki kabul edilmediği zaman bu iade 

ediliyor mu? Edilmiyor değil mi? Onu her halükarda artık o “binanın maliyetidir” 

denilemez mi? 

 

DİNLEYİCİ 

 

Ama şimdi burada, şimdi binayı değerlendiren veyahut ömrünü uzatan bir şey yok. 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK    

 

“gider” yazarım diyorsunuz, tamam. Önce Muammer Bey söz hakkı istemişti, 

buyurun.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Arkadaşlar merhaba, çok geç oldu, ancak bir, iki konuyu özellikle belirtmek 

istiyorum. Hata mı diyeyim, alışkanlık mı diyeyim, Vergi Usul Kanunundaki emtia 

maliyet bedeliyle değerlendiriliyor. Muhasebe tekniği açısından Ortalama maliyet, 

az maliyet, çok maliyet, ama vergi matrahının tespitinde dönem sonunda bulunan 

stokların maliyet bedeliyle değerlemek zorundasınız.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Evet, doğru.  

 



MUAMMER ÖZKOCA 

 

Örnek; Biz miktar, evsaf, özelliği bakımından ayıramadığımız malları, “altın” 

diyelim, birinci ayda mı aldım, beşinci ayda mı aldım, bunu ortalama diyebilirsiniz. 

Ama cins itibariyle hangi dönemde, nasıl üretildiğini biliyor iseniz, o parti maliyeti 

veyahut da o malın maliyeti neyse ondan değerlemek gerekir. Ortalamasını aldım 

diye bir usul icat edilmiştir. Bunların da bir sürü alanı vardır. Bence Vergi Usul 

Kanununda amir hüküm, maliyet bedeli, maliyet bedelini biliyorsanız onu 

uygulamak zorundasınız.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Doğrudur. Siz soru mu soracaksınız, açıklama mı yapacaksınız? 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

İkincisi, yani buna cevap ta verebilirsiniz. Bakın adat uygulaması ne? “kasada para 

var ve saydım” diyorsunuz. Envanter saymak, ölçmek, tartmak yoluyla işletmede 

bulunan değerlerin tespitidir. Siz kasayı sayıyorsunuz, diyorsunuz ki “1,000 lira para 

var”, arkasından diyorsunuz ki, “ben 1.000 lira saydım ama aslında fiilen  800 lira 

var, 200 liraya adat uyguluyoruz” demek muhasebe hilesidir. Yani adli yargıda bu 

suçtur. Ona dikkat etmek gerekir, zemine tekrar oturtturmak gerekiyor, yanlış bir 

uygulama adat uygulaması.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK    

 

Ama siz biliyorsunuz, müfettişler inceleme yaptığı zaman, adat da uyguluyorlar. 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Müfettiş yapıyor deyince doğru olmuyor. 

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK    

 

Hayır, doğru olduğundan dolayı söylemiyorum, yani uygulama şu anda öyle.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Bakın, adli yargıya geldiği zaman, ortakların arasındaki davalar olduğu zaman, bu 

muhasebe hilesi olarak iddia ediliyor. Onu belirtmek istiyorum. Aslında siz denetim 

cezasına muhatap olmayabilirsiniz, ancak ortaklar arasındaki ilişkilerde “bu parayı 

ne yaptın, sen çekmişsin, hile yapmışsın” dediği zaman, yargıya suç duyurusunda 

bulunma hakkı oluyor ve… 



 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Bir de Muammer Bey bir olayın gerçek mahiyeti var biliyorsunuz. Şişmiş paralar, 

öyle bir para yok, yani kasada yok yani. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Bir de 

Kamber Bey konuşacaklar, sonra şu sorulara cevap verelim.  

 

KAMBER KAYA 

 

Çok kısa iki sorum var. Yine mükelleflerle ilgili, % 5 indirimle ilgili. Şimdi 

pişmanlıkla beyannamesini değiştiren bir mükellef % 5’lik indirimden yararlanır. 

Bizde şöyle bir olay olmuştu. Firma ihraç kayıtlı satış yapmış. Beyannamesini 

zamanında vermiş. Sonra ihraç kayıtlı satış gerçekleşmediği için beyannamesini 

değiştirmiş ve ödemiş bunu. Benim tebliğden çıkardığım sonuç, % 5’lik indirimden 

yararlanır. İdare bu konuda görüş mü değiştirdi? Birinci sorum bu % 5’lik indirimle 

ilgili.  

 

Diğer bir konu da kim cevap verecek bilmiyorum. Döviz cinsinden EUROBOND 

nasıl değerlendiriliyor. Şirket elinde uzun vadeli tutuyor. Bunu döviz olarak 

değerleyip, kur farkını gelir yazmak gerekir mi? Bir arkadaşım bana soru yöneltti, 

onu sordum ben de, teşekkür ederim.  

 

DİNLEYİCİ 

 

Teşekkür ederim katıldığınız için. Bizim bir firmamızda 2014 yılında yapılmış olan 

düzeltmenin cezası 2018’de gelmiş ve bundan dolayı vergi indiriminden istifade 

ettirilemiyor. Hâlbuki 2016, 2015 ve 2017 yıllarında sorun yok. 2014’deki bir 

düzeltmenin daha sonra cezası 2018’de gelmiş. Bundan dolayı indirim 

uygulandırılmadı ret geldi.  

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Şimdi vergiye uyumlu mükellef, bu konu çok tartışıldı, şimdi İdare’yi temsilen de 

burada bulunduğum için, biraz da seçerek konuşacağım. Ben diğer kamu 

kurumlarında da hani böyle uygulamalar var mı, diye karşılaştırdığımda, sanıyorum 

belki siz daha iyi bilirsiniz, SGK’da da böyle bir indirim söz konusu. Orada çok 

daha basit uygulanıyor galiba. Böyle üç yıllık falan şart yok. Şunu diyeyim, total 

olarak, hepsine cevap verme açısından. Bizdeki uygulama çok daha sıkıntılı. Evet, 

2014’ü ilgilendiriyor olabilir. Yani bu tartışılabilir de, “olmaması gerekiyor” da 

diyebilir. İşte geçmişe dönük üç yıldan daha eski bir sürede olabilir. Ama mesela şey 

de, belki mesela birebir, sizin görüşünüzün olayını hatırlamıyorum ama biraz önce 

söylediğim vergi inceleme olayına istinaden kesilen cezalarda, yapılan tarhiyatlarda 

önceki dönemleri ilgilendirse dahi, bu dönemde yapılıyorsa inceleme, yine maalesef 



mükellefin aleyhine bir değerlendirme yapılıyor idare tarafından o kapsamda. Yani o 

da öyle ne yazık ki. 

 

İhraç kayıtlı ile ilgili, onu da birden tam hatırlayamadım ama orada da rijit bir 

uygulama var, onu hatırlıyorum.  

 

KAMBER KAYA 

 

Süresinde beyanname verilmiş de, yani beyanname vermemesi söz konusu değil. 

Beyanname verilmiş, 

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Doğru, orada süresinde bir vergi beyan ediliyor ama tecil ediliyor. Bir tecil terkinden 

bahsediyorsunuz galiba. Orada da Maliye, bu konuyu ben yine size yazılı olarak da, 

çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Maliye süresinde ödememe olarak 

değerlendiriyor olması lazım.  

 

KAMBER KAYA 

 

Düzeltme beyannameler “ ihlal sayılmaz” diye bir kelime var da, onun için.  

 

İSMAİL VEFA AK    

 

Doğru, doğru, ama ödeme süresinde yapılıyor ise yani. Şimdi böyle bir mücadele 

yapmayın, ben devlet tarafından bakıyorum, siz mükellef tarafından bakıyorsunuz 

gibi olmasın ama yok yok, devletçi bakmak anlamında algılamayın ama sonuçta bu 

da bir indirim hakkı. Yani siz böyle bir kârdan kaybetmiş gibi de oluyorsunuz. 

Sonuçta bu da yeni getirilen bir müessese, olmasaydı hiç olmayacaktı. Yani ben 

burada gerçekten, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın görüşünü, etkisini 

önemli görüyorum. Bu uygulama bizim önümüze anlaşılan soru ve sorun getirecek. 

Bence bu % 5 uygulaması, biraz önce bahsettim. Bu ay içerisinde gerçekten çok 

yoğun toplantılar geçirdik biz İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak. Sayın Bakan 

Yardımcımız ve Başkanımızın da iştirak ettiği istişare toplantıları yaptık, yani 

herkesin gündeme getirdiği bir konu bu. Çok noktaları var, haksız uygulamaları var. 

Biz de taşra, merkez tartıştığımız konular da var. Genelde de mükellef aleyhine 

gerçekleşiyor, daha basitleştirilmesi ve sadeleştirilmesi mümkün. Orada da belki 

görüş ve önerileriniz bizim için faydalı olabilir.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK    

 

Bu sorulara yazılı olarak da dönebiliriz ama belki içinden seçip de konuşabileceğin 

şeyler olabilir, ama belki Bülent bey bir şeyler söyler.  



 

MAHMUT BÜLENT YILDIRIM 

 

Hisse senedi satışlarında iki yıllık istisna süresinde ilmühaberler dikkate alınacak 

mı? Benim hatırladığım, önceki özelgelerde bu geçici ilmühaberler dikkate alınıyor 

idi. Vefa beyin bir önceki sunumunda yanlış hatırlamıyorsam, sanki  

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Bastırıldığı tarihten itibaren iki yıl sayılacak.    

 

MAHMUT BÜLENT YILDIRIM 

 

Dönem sonunda sigorta prim ödemeleri tahakkuku, bir esneklik getirilmiş. Aralık 

ayındaki sigorta primleri Ocak ayında ödenebilir. Sunumumuzda belki bunu atlamış 

olabiliriz, tekrar vurgulayalım.  

 

Kasa ortaklar cari hesabı reeskont faizi midir, avans faizi midir? İnceleme 

elemanları yüksek olan faizi kullanmakta, hangisi doğrudur? Bakanlığın görüşü 

nedir? Reeskont faizi olduğu evet kabul ediliyor, ama inceleme elemanları yüksek 

olanı uyguluyor, yapacak bir şey yok.  

 

İSMAİL VEFA AK 

 

İki soru var. Kur için 15.30’dan sonra alınabilir dediniz, örnek verir misiniz diye bir 

soru. Soru böyle oluşmuş, Maliye Bakanlığı görüş oluştururken, ben öyle size 

sunmaya çalıştım. Ama hani AVM’ler veya işte gece, gerçi bilmiyorum oradan döviz 

cinsinden şey yapılabilir mi ama, hani burada esas olan döviz kurlarının tatil 

günlerinde veya işte mesai saatlerinden sonra, mesela bu 15.30’dan sonra 

kesilmişse, tabii ki 15.30’dan önceki, o günü ilgilendiren ve ilan edilecek kur 

dikkate alınacak, öyle sorulmuş. Görüşte bir de ilan edilmeyen günler vardır, döviz 

kurlarının Resmi Gazetede ilan edilmediği günler. Orada da son iş günü esas 

alınacak. Bu 15.30’da tabii ki o gün, bir önceki gün değil de, yani o gün, zaten en 

son gün iş günü olmuş oluyor.  

 

Diğer tarafta da, burada çok şey yapmayayım. Yanlış hatırlamıyor isem, çünkü bu da 

gri bir noktaydı, hata yapmak istemiyorum.  

 

Sigorta acenteleri bilindiği gibi, uyumlu mükelleflere ilişkin bu soru ama çok da 

gündem oldu. Sigorta şirketleri, banka finans kuruluşları bundan yararlanamıyor idi. 

Ancak sigorta acentelerini bu kapsamda değerlendirmiyoruz diye hatırlıyorum. Bu 

konuda da yine netleştirerek size bilgi verebilirim.  

 



BÜLENT DOĞU   

 

Üstat özelge var “yararlandırılamazmış” diye.  

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Bakalım. Bu soruyu çok daha detaylı bir şekilde ben hani sigorta acentelerinin başka 

yükümlülükleriyle de ilgili olarak da karşılaştırarak yapabilirim. Sonuçta sigorta 

acenteleri, sigorta sektöründe mi acaba? O konunun değerlendirilmesi lazım. Ona 

bir bakayım ben.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Zaman bir hayli geç oldu, eğer çok acil değilse, 

 

DİNLEYİCİ     ………………. 

 

İSMAİL VEFA AK 

 

Birleşme veya bölünmelerde, şöyle yani genel olarak sermayeye eklenen tutarların 

gidişatına, hareketine bakıyor Maliye, yani tasfiyelerde de öyle. Birleşme için 

münfesih olan kurumlarda öyle. Tabii bölünmelerin detayları nasıl? Kısmi bölünme 

mi bu? Tam bölünme mi? Ama Maliye genel olarak sermayeye eklenen tutarları bir 

sıralamaya tabi tutuyor. Ortakların koyduğu tutarları, sermaye azaltımı noktasında 

vergilendirmesi söz konusu değil, çünkü koydukları sermaye. Ancak işte istisnalar 

gibi, yedekler gibi, sermayenin cüzlerini oluşturan ve kârlardan ayrılan yedeklerin 

azalması durumunda vergilendirilmesi konusunda görüşlerini açıklıyor.  

 

BAŞKAN HAKKI KOÇAK 

 

Değerli arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Burada oturumu kapatıyorum. 

Konuşmacılarımıza plaketlerini takdim edeceğiz… 


