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POLİÇELİ FAT URA

Osma n AL TUG*

Türkiy e kamu

finansmanını

borçla nma yoluyla değil adil vergi gelirleriyle
önleyecek, gelir dağılımını düzeltecek · sosyo - ekono
mik
uygulanması ihtiyacı içindedir. Bu ihtiyac
ın bir kısmı şöyle

karşılayacak, işsizliği
politikaların

özetlenebilir.

1. Herke sin ve Her Kesimin Vergi Mükellefi

Yapılması

Bu amaçl a O1.O1. l 999'd an itibaren ilk olarak, vergi oranlar
ını indire rek vergi
kayıp ve kaçağını önlem ek gerekir. Nasıl mı ? Öncel
ikle "herke si - her kesimi vergi
mükellefi yapma k" herkese ve her kesime, özel giderle
ri dahil tüm giderlerini gelir
vergisi matrahından indirme hakkı verilmelidir.
Cebimizdeki para Türkiy e
Cumh uriyet i'nin borç senedi ise mükelleflerin toplayacağı,
faturalar da birer alacak
senedi dir. Çünkü; bu faturaların içinde kazanç, bu kazanc
ın içinde devletin alacağı
vergi oluşacaktır.

2. Plasti k Pa ra'n ın Y aygı.n laştırılması
Buna paralel olarak, paradan sıfır atma yönündeki
lüzum suz tartışmalara
girme k yerine , 5.000. 000.- TL., 1.000.000.- TL., 500.00
0.- TL., 250.00 0.- TL. 'lik
banknotlar'ı hukuken değil fiilen tedavü
lden kaldırarak, nakitle ödemeyi
güçleştirmek , insanları bu yolla banka sistem
i içine çekerek, kredi kartı ve çekle ·
ödeme ye icbar edip, hamiline yazılı ekonomiyi nama yazılı
ekono miye dönüştürmek
gerekir.
Böylelik)e hem em isyon hacmi
sağlanır.

daraltılır

hem de vergi gelirlerinde

artış

3. İşletmelerde Nakit Kontrolü Düzeninin Kurulması
50.000 .000.- TL.'yi aşan faturaların banka kanalı ile
(Çekle ya da Hesaptan
hesab a virma n) ödeme mecburiyeti getirilerek nakit hacmi
daraltılmalıdı
r.

Nakit Kontr olü : Tacirlerin kasasında
nakit olarak buluna cak para
miktarına tavan getiril melidi r, Bu, tavanın
tespitinde taciı:in geçmiş yıllardaki cirosu,
günlü k nakit ihtiyacı, çalıştırdığı işçi say ısı , sermayesi,
v.b. kriterler esas alınabi lir.
• Prof. Dr., M.Ü.İ.İ.B.F. İşletme Bölümü.
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Ortaklar C.H.'nın Kontrolü : Kağıt üstünde milyarlık şirket kuruluyor ,
ara kayden var fiilen kasa da yok. Başlıyor, naylon fatura toplamay a, sonra da
~atmaya. Doğru çalışan işletmelerde de, kasa hesabına giriş - çıkışlar ortaklar cari
hesabından yapılıyor. Ortak, şirJcete ne diye kazancı olmadan borç versin,
şirkette ne
diye ortağına bedava borç versin. Şirket, ya da şirket ortakları , birbirine borç
verirken Banka kanalı ile borç vermeli I almalı. Birbirleri nden kazanç sağlamasalar
bile.
1

Ortaklar Cari Hesabına giriş çıkışlarda Damga Vergisi ayrıca alınmalıdır.
Denetim elemanları zaman zaman firmaların kasasını denetleye rek, kasadaki fiili
mevcutla r ile kaydi mevcutları tespite devam etmelidirler. (Denetim elemanlarının
bu konuda yasal hakları hala mevcuttur.)
4. Vadeli Çekle Alışveriş Hacmini n Daraltılması
Vadeli çekle alışveriş , alış - satış bedeli içerisindeki vade farkı (fai?)
nedeniyle büyük ölçüde enflasyon ist etki oluşturmaktadır. Vadeli çekle alışveriş
hacmini daraltmak için, Çek Hamilleri nin Korunması Hakkındaki Kanun'da
değişiklik yaparak vadesinde ödenmey en çekler için getirilen hapis cezalarını
kaldırmak yeterlidir. Vadeli çeklerin işlerliğini yitirmesi ÇEK - SENET
MAFY ASI'nı da çökertir. Vadeli satamayan tacir peşin satmak zorunda kalır,
fiyatlar düşer.
•
5. Faturanın Sadece Satış Değil Ödeme Aracı Olarak da Gerekliliği'nin

Sağlanması

Faturanın hali hazırda taşıdığı kanuni şartlara ilaveten, fatura bedelinin hangi
bankanın · hangi hesabına hangi tarihte yatırılacağının dercedile rek, borçlusun
ca

vadesi\}de ödenmemesi halinde, faturanın arkasına ilgili Bankaca "işbu fatura bedeli
vadesinde bankamıza ödenmemiştir." Meşruhatı verilmesinin kanuni takip için
(KDV. 'si ödenmiş olması koşuluyla) yeterli olarak kabul edilmes i halinde HEM
MAL HAREKETİ - HEM ÖDEME HAREKETİ kayıt altına alınarak izlenebilir.
(Bu konuda hazırladığımız tasarı taslağı ektedir.) Bu tür fatura, FACTORI NG ya da
Banka Kredilerinde teminat olarak kullanılarak vadeli çeklerden daralacak piyasayı
rahatlatabi 1ir.
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•

T C. 'n in 75. Kuruluş

Yı ldönümüne Armağan

FATURA NİZAMINDA DEGİŞİKLiK TASARISI TASLAGI
T.T.K.'nun 692. Maddesine eklenen son fıkra : (Vadeli Çeke İlişkin
Yaptırım)

Çekte keşide tarihi olarak yazılan tarih çekin keşide edildidi tarihten sonraki
bir tarih ise alacak lı veya borçlu ya da clrantalardan birinin bu durumu muhatap
bankaya ihbar etme leri halinde o çek keş i de edilmemiş addo lunur ve çekle ilgili
olarak muhatap bankaca hesaptan herhangi bir ödeme yapılmaz. Anılan çek kambiyo
senedi olma vasfını yitirir. Ad i senet hükmü taşır.
T.C.K.'nun 503. Maddesine eklenen son

Üzerinde

fıkra:

yazılı

ödeme tarihinde veya bu tarihten sonra muhatap banka
ait olduğu vergi dairesinden KDV. bedelinin
ödendiğine dair temiz kağıdı ile birlikte ibraz ed ilen faturanın yeterli karşı lığının
bulunmaması sebebi ile kısmen de olsa ödenmemesi nedeni ile fatura borçlusu
hakkında faturanın konusunu teşki l eden malın ay ıplı olmasından defı l eri sak lı
kalmak kaydı ile birinci fıkrada öngörülen cezalar aynen tertip olunur.
şubesine

alacaklısı

tarafından

V.U.K.'nun 231. Maddesine eklenen 7. Bent:
Faturanın altında

"Usu len bankaya ibraz edilen bir faturanın ibraz gunu
bankada yeterli karşılığı yoksa fatura borçlusu hakkında "T.C.K.nun dolandırıcılığa
· ilişkin 503. Maddesinin ek fıkra hükmü uyarınca cezai takibat yapılacağı"
meşrubatının yazılması mecburidir.
V.U.K.'nun 230. Maddesine 4. Bentten sonra gelmek iizere. aşaôıdak i
bent eklenmiştir :

Fatura bedelinin vadesi ge ldi ğinde peşin olarak ödeneceği, a l acaklının mudi si
bulun9uğu mühatap banka ·şubesinin adı, adresi ve hesap nosu, V.U.K.'nun 230 . ·
Maddesinin 1. Bendinde "Düzenlenme Tarihi" sözcü ğünden sonra ge lmek üzere
"yeri" sözcüğü ek l enmiştir.
T.T.K.'nun 23. Maddesinin
3 fıkra eklenmiştir :

2.

Fıkrasından

sonra gelmek iizere

aşağıdaki

EK FIKRA 1 : Bedeli 50 .000 .000,- TL ve bu meblağ ın üstünde olan bir
alacak ilişkisi nedeni ile tanzim edilen fatura vadesi ge l diğinde alacaklısı tarafın dan
fatura alacaklısının ait o ldu ğu vergi dairesinden faturaya ilişkin KDV Bedelinin
ödendiğ ini gösterir temiz kağ ıdı ile birlikte muhatap banka şubesine süresinde ibraz
edildiğind e hesapta fatura bedelinin bir kıs ım karşı lı ğı mevcutsa al acaklıya istediği
takdirde bu kısmi karşı lığın ödenmesi zorun ludur. Aksi halde m~ıhatap banka fatura
arkasına kısmen veya tamamen karşı lı ğı yoktur kaşesin i vurarak faturayı alacaklı s ın a
iade ile mükelleftir.
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1

EK FIK RA 2 : Fatura düz
enlendiği yerde ödeneceks
e vade tarihinden .
itibaren on gün, düzenlendiği
yerden başka bir yerde öde
nec
eks
e vade tarihinden
itibaren bir ay içinde ~uhata
p bankaya ibraz edilmelidir. Öde
neceği memleketten
başka bir memlekette düzenl
enen faturanın düzenlendiği
yer ile öde me yeri aynı
kıtada ise bir ay ve ayrı
ayrı kıtal~rda ise . Uç ay
için
de
muhatap ban kay a ibraz
edilmelidir.
1

EK FIK RA 3 : Bedeli 50.
000.000,- TL ve bu meblağ
ın üstünde olan bir
faturalı alacaktan doğan ve
borçlusunca vadesinde ödenm
eyen bir alacağın takibi,
fatura alacaklısının ait old
uğu vergi dairesinden faturay
a ilişkin KDV bedelinin
ôdendiğini gösterir temiz kağ
ıdını ibraz etmesi koşulu ile
IIK
da öngörülen kambiyo
senetlerine ait takip usulllerine
tabidir.
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