
 

K K  KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
Merkez : Meşrutiyet Cad.No:29/21     İrt.Büro : Atatürk Bulvarı No:73/1 GİRESUN 
   06420 Yenişehir / ANKARA                 Tel  : (454) 212 66 87 Fax: (454) 212 66 86 
Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43                Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası  
Fax : (312) 417 66 73      Sicil No : Ahmet ÇAKIR 384 
E-mail : Kanitymm@superonline.com                                   Sakıp  ŞEKER  861 

            Ankara, 18.07.2001  
 

SİRKÜLER NO : 2001/24 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 Son günlerdeki bazı Vergi Kanunlarında yapılan değişiklik ve ilaveler ile çeşitli kanunlarda 
yer verilen mali konulardaki düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 
 

A- Maliyet Artış Fonunun Hesabında Yeniden Değerleme Oranı Yerine TEFE 
Uygulanacak  

 
3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4684 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 38. maddesinde yapılan değişiklik ile maliyet artış fonunun hesabında daha önce 
uygulanmakta olan yeniden değerleme oranı yerine, amortismana tabi iktisadi kıymetler ile iştirak 
hisselerinin elden çıkarıldıkları ay hariç olmak üzere, maliyet bedelleri DİE’nce belirlenen 
TEFE’ndeki artış oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.  

 
Daha önceki uygulamada alım ve satımın yapıldığı yıllardaki fiyat artışları dikkate 

alınmamaktaydı. Yeni uygulama ile enflasyonun etkisi tam olarak dikkate alınabileceği için yapılan 
değişiklik mükelleflerin lehinedir.  

 
B- Zararlı Şirketlerin Devir ve Birleşmesinde Zarar Mahsubu İmkanı 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14/7. maddesinde 4684 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile; 
 
Kurumlar vergisi beyannamesinde her yılın zararı ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla 

nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar; 
 
- Aynı sektörde faaliyet gösterilmesi, 
- Son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, 
- Devir tarihi itibariyle zarar dışındaki aktif toplamı geçmeyen zararlar, 
 
Devrelan şirket tarafından vergiye tabi kurum kazancından indirilebilecektir.  
 
C- Bankaların Aktiflerine Kayıtlı Gayrimenkul ve İştirak Hisselerinin Satış 

Karının Sermayeye İlave Edilmesi Halinde Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İstisnası 
 
4684 Sayılı Kanun ile KVK’na eklenen geçici 29. madde ile, Türkiye’de faaliyette bulunan 

bankaların ve özel finans kurumlarının aktiflerine kayıtlı olan gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin 
satışından doğan kazançların, satışın yapıldığı yılda banka sermayesine ilave edilen kısmı kurumlar 
vergisinden ve GVK’nun 94/6. maddesinin (b-ii) alt bendine göre yapılacak gelir vergisi kesintisinden 
istisna edilmiştir. Söz konusu satışlar KDV Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yapılan değişiklikle 
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KDV’nden ve Gider Vergileri Kanununun 29. maddesinde yapılan değişiklikler BSMV’nden de 
müstesna tutulmuştur.  

 
D- Şirket Kuruluşlarında Devir, Bölünme ve Birleşmelerde Damga Vergisi ve 

Harç İndirimi 
 
4684 Sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, anonim, eshamlı 

komandit ve limited şirket sözleşmelerinde damga vergisi oranı binde 5’e indirilmiş ve şirket 
kuruluşlarında damga vergisi 13 milyar lirayı aşamayacaktır.  

 
Öte yandan anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin sermaye artırımına ilişkin 

düzenlenen kağıtlar ile KVK’na göre yapılan devir, birleşme ve bölünme nedeniyle düzenlenen 
kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur.  

 
Devir, bölünme ve birleşme nedeniyle yapılacak her nevi cins ve kayıt tashihinde yapılacak 

harç oranı binde 9’dan onbinde 5’e indirilmiştir. 
 
E- Yürürlük 
 
4684 Sayılı Kanunun Vergi Düzenlemeleri ile ilgili hükümleri 03.07.2001 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  
 
F- Yurt Dışına Çıkışlarda 50 ABD Doları Harç Alınması 
 
12 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4705 Sayılı Kanun uyarınca 01.08.2001 

tarihinden itibaren “Yurtdışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk 
vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında harç alınacaktır.” Bakanlar 
kurulunun bu tutarı bir katına kadar artırma yetkisi bulunmaktadır. 

 
G- Vadeli Mevduat Hesabı Açtıranlardan 1 Milyon TL Özel İşlem Vergisi 

Alınacak 
 
4705 Sayılı Kanun ile 4481 Sayılı Kanuna eklenen bir fıkra uyarınca 12 Temmuz 2001 

tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere, 
 
- Vadeli mevduat, 
- Vadeli döviz tevdiat, 
- Özel finans kurumlarınca açılacak katılma hesabı 
 
Sahiplerinden her vade sonunda her bir hesap için 1.000.000.-TL özel işlem vergisi tahsil 

edilecektir. 
 
Bilindiği gibi özel işlem vergileri ticari işletmeler tarafından kanunen kabul edilmeyen 

gider olarak dikkate alınmaktadır. 
 

H- Eğitime Katkı Paylarının Tahsiline 31.12.2010 Tarihine Kadar Devam 
Edilecek 
 
 4306 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesi ile bazı işlemler üzerinden alınmakta olan eğitime 
katkı paylarının yürürlük tarihi 10 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4702 Sayılı 
kanun ile 31.12.2010 tarihine kadar uzatılmıştır.  
 

Bilindiği gibi eğitime katkı payı ödemesi başlangıçta 4306 sayılı Kanun ile 01.09.1997-
31.12.2000 dönemi için öngörülmüş idi. Daha sonra yasa uygulama süresi 31.12.2002 olarak 
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uzatılmıştır. Bu son değişiklik ile söz konusu geçici hüküm bir anlamda sürekli hale dönüştürülmüştür. 
Buna göre, 2010 yılı sonuna kadar vergi  beyannameleri, uçak biletleri gibi pek çok işlem ve kağıt 
üzerinden sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ortaöğretim giderlerinde kullanılmak üzere eğitime 
katkı payı ödenmesine devam edilecektir. 

 
I- Bağ-Kur Alacakları Da 6183 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilecek 
 
03.07.2001 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1479 sayılı Bağ-Kur ve 2926 sayılı Tarımda 

Kendi Adına ve Hesabına Çalışacaklar Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişikliklere göre, Bağ-
Kur’a süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer borçların tahsilinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bundan böyle Bağ-Kur alacaklarını kendi 
bünyesinde kuracağı icra servisi vasıtasıyla yürütecektir. 

 
İ- Taşıt Araçlarına (Soğutucu Sistemli Olanlar Dahil) Teşvik Verilmeyecek 
 
Hazine Müsteşarlığınca 5 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2 No’lu 

Genelgede; 
 
“Tarım ve tarımsal sanayi yatırımlarına ait teşvik belgeleri kapsamında frigorifik Kamyon, 

frigorifik kasa, soğutucu ünite, kamyon, çekici, kamyonet, kamyon kasası gibi taşıt araçları” için 
teşvik öngörülmeyeceği belirtilmektedir. 

 
J- Vakıfların Şirket Kurma ve İktisadi İşletme Kurmaları Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün İznine Tabi Olacaktır. 

 
1 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu 

Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, 
 
 1- Vakıfların şirket kurabilmeleri için vakıf senetlerinde şirket kurulabileceğine dair hüküm 
bulanması, bu iş için tahsis edilecek mal varlığının vakfın diğer amaçlarının yerine getirilmesine engel 
teşkil etmemesi, şirket kuruluşu ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerin bölge müdürlükleri vasıtasıyla 
Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi ve Vakıflar Meclisinin olumlu kararına müteakip şirket kurma iş 
ve işlemleri yapılabilecektir.  
 

2- Vakıfların iktisadi işletme kurabilmeleri için senetlerinde iktisadi işletme kurabileceğine 
dair bir hüküm bulunması, bu iş için tahsis edilecek mal varlığının vakfın diğer amaçlarının yerine 
getirilmesine engel teşkil etmemesi, iktisadi işletme kuruluşu ile ilgili karar ve belgelerin Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izniyle iktisadi işletmenin 
kurulması gerekmektedir. 

 
K- HATIRLATMALAR! 
 
1- 2000 Yılı Kurumlar Vergisinin 2. taksidi ile kurum stopajlarının (yatırım indirimi istisnası, 

iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancı istisnası gibi) 2. taksitlerinin ödeme süresi 31.07.2001 
tarihinde sona erecektir. 

 
2- Motorlu Taşıtlar Vergilerinin 2. taksitlerinin de Temmuz ayı içinde ödenmesi 

gerekmektedir. 
 
Saygılarımızla. 
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