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SİRKÜLER NO : 2001/42 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 

 
 A- Ticaret ve Sanayi Odalarına Olan Aidat Borçlarının Taksitlendirilmesi ve 
Gecikme Zammı Affı 
 
 15 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4725 sayılı Kanun ile 5590 sayılı 
“Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret 
Borsaları ve Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanunu”na eklenen geçici 15. maddeye göre; 
 
 Yıllık ve munzam aidatlarını 31.12.2000 tarihine kadar ödenmeyen oda ve borsa 
üyeleri 15.12.2001 tarihiden itibaren altı ay içinde (15.06.2002 tarihine kadar) yazılı talepte 
bulunmaları halinde gecikmiş borç asıllarını, 15.12.2001 tarihinden itibaren 2 yıl içinde altı 
aylık dönemlerle ve dört eşit taksitte ödeyebilirler. Bunlardan gecikme zammı tahsil edilmez.  
 
 Üyelerin oda ve borsalara olan borç asıllarını bu kanunun yürürlüğe girdiği 
(15.12.2001) tarihinden önce ödenmiş olmaları ve sadece gecikme zammı borçlarının 
bulunması halinde bu borçları tahsil edilmez.  
 
 Dört yıldan fazla aidat borcu olan ve aidat borcunun tahsili için yasal yollara 
başvurulup adresinde bulunmayan gayrifaal üyelerin bu durumlarından dolayı aidat borçları 
oda ve borsa meclislerince affedilerek üye kayıtları silinir. 
 
 Kayıtlı bulunduğu oda veya borsaya aidat borcu olan tacir ve şirketlerin ilgili oda 
ve/veya borsaya başvurmalarında yarar bulunmaktadır.  
 
 B- Menkul Sermaye İratlarında İndirim Oranı %50,7 Olarak Açıklandı. 
 

1- Genel Açıklamalar 
 

20 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 243 no’lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca uygulanması gereken indirim 
oranı (%53,2/%104,9) %50,7 olarak açıklanmıştır.  

 
2- Beyan Edilmeyecek Gelirler 

 
Bilindiği gibi 2001 yılında elde edilen aşağıdaki kazanç ve iratlar için gerçek kişiler 

tarafından yıllık beyanname verilmeyecek veya verilecek beyannameye dahil edilmeyecektir.  
 
- Vergi kesintisine tabi tutulmuş mevduat faizleri, 
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- Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları, 
- Repo gelirleri 
- Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerine ödenen kar payları (A ve B tipi 

fon gelirleri) 
- 26.07.2001 tarihinden itibaren ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faiz 

gelirlerinin indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısmından 50 milyar liralık 
kısmı, 

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin 15. bendinde tanımlanan şahıs sigorta 
poliçelerinden elde edilen gelirler, 

- Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve gayrisafi tutarları toplamı 4.900.000.000.-
TL’yi aşmayan menkul sermaye iratlarından, vergi kesintisine tabi tutulmuş 
olanlar ile vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar payları,  

 
3- İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 
 
Yukarıda belirtilen indirim oranı (%50,7) uygulanarak beyan edilecek gelir unsurları 

aşağıdaki gibidir.  
 
- Her nevi tahvil (devlet tahvili dahil) faizleri, 
- Hazine bonosu faizleri, 
- Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özeleştirme İdaresince çıkarılan 

menkul kıymetlerden sağlanan gelirler,  
- Her nevi alacak faizleri, 
- Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından sağlanan kar payları,  

 
Yukarıda belirtilen kar payları ve faiz gelirlerinin brüt tutarının 9.939.148.000.-TL’yi 

aşması halinde, indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısım 4.900.000.000.-TL’yi aşacağı 
için yıllık beyanname verilmesi gerekecektir. Örneğin, 26.07.2001 tarihinden önce ihraç 
edilen hazine bonolarından elde edilen faiz geliri 9.939.148.000.-TL’yi aşmıyorsa beyanname 
verilmesine veya verilecek beyannameye bu geliri dahil etmeye gerek yoktur.  

 
4- 26.07.2001 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine 

Bonolarından Elde Edilen Gelirlerin Beyanı 
 
26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonosu faiz 

gelirlerinin indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısmının 50 milyar lirası ayrıca gelir 
vergisinden müstesnadır. Buna göre, 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilmiş Hazine 
bonolarından 120 milyar lira faiz geliri elde eden bir kişinin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.  

 
Hazine Bonosu Geliri      120.000.000.000.- 
İndirim Oranına İsabet Eden Kısım (%50,7)    60.840.000.000.- 
Kalan         59.160.000.000.- 
İstisna Kısım        50.000.000.000.- 
Beyan Edilecek Kısım        9.160.000.000.- 
 
Örneğin, yukarıdaki kişinin hazine bonosu geliri 111.300.000.000.-TL olsaydı, indirim 

oranı ve 50 milyar liralık istisna uygulandıktan sonra kalan gelir kısmı 4.900.000.000.-TL’nin 
altında kalacağı için beyanname vermeyecekti.  

 
Hazine Bonosu Geliri     111.300.000.000.- 



İndirim Oranına İsabet Eden Kısım (%50,7)    56.429.100.000.- 
Kalan         54.870.900.000.- 
İstisna Kısım        50.000.000.000.- 
Kalan           4.870.900.000.- 
 
C- Karın Sermayeye İlavesi Kar Dağıtımı Sayılmayacak 
 
231 no’lu Gelir Vergisi Tebliğinin ilgili bölümünün Danıştay tarafından iptal edilmesi 

nedeniyle, kurum karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle gerçek kişi ortaklarca edinilen 
bedelsiz hisseler menkul sermaye iradı olarak beyan edilmeyecektir.  

 
243 no’lu Gelir Vergisi Tebliğinde bu konuyla ilgili olarak mükellef lehine verilen 

vergi mahkemesi kararları üzerine vergi dairelerince temyiz yoluna gidilmemesi gerektiği 
belirtilmiştir.  

 
D- Solvent, Bazyağ ve Medeniyağ İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında 

Tebliğ Yayınlandı 
 
15.12.2001 tarihli Resmi Gazetede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

yayımlanan “Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ” 
yayımlandı. Buna göre, solvent, bazyağ ve madeniyağ ithal edecek olan rafineri dışındaki 
firmalar Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Ocak ayı içinde başvurmak ve yıl içinde ithal 
edecekleri ürünler için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından izin almak zorunladırlar.  

 
Firmalar ilk müracaatlarına istinaden yapacakları ithalat için uygunluk belgesi 

taleplerini yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen tespit ve tasdik raporu ile Tebliğ 
ekindeki tabloları düzenleyerek ibraz edeceklerdir.  

 
Söz konusu petrol ürünlerini ithal eden firmalar ithal edilen ürünlerin ithalatçılar 

tarafından Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce izin verilen sanayiciler dışında başkalarına satılıp 
satılmadığı ve/veya izin verilen sanayicilerin bu ürünleri kendi ihtiyaçlarında kullanıp 
kullanmadıkları hususunu yeminli mali müşavirlere incelettirerek yıl sonunda (izleyen yılın 
ocak ayı sonuna kadar) nihai raporu Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.  

 
Daha fazla bilgi için söz konusu Tebliği inceleyiniz ve/veya Müşavirliğimize 

başvurunuz.  
 
Saygılarımızla,  

                  KANIT YEMİNLİ MALİ  
                  MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. 
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