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EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

 “Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gün-
düz çalışan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en 
zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç 
bitmez. “ E.E. Cummıngs.

Hazırlamış olduğumuz “Bülten Dergisi” ile her bir sayıda hem 
önceki sayılardan, hem de kulvarındaki diğer dergilerden fark-
lı olma gayretindeyiz. Bu gayret ile dört aylık bir süreçten sonra 
28. Sayı ile tekrar karşınızdayız.

DEMOKRASİ SINAVI

Son dört aylık süreçte ülkemiz açısından en önemli gelişme,12 
Haziran da yapılan demokratik seçimlerde başarılı olup %50 oy 
ile yeniden hükümeti kurma görevini üstlenen Ak Partinin 81. 
Hükümeti kurmasıdır. Söz konusu başarıdan dolayı Ak Partiyi 
kutluyoruz.  

İlimiz açısından ise bu dört aylık süreçte önemli gelişmeler mey-
dana geldi.

İDRİS NAİM ŞAHİN – İÇ İŞLERİ BAKANI

12 Haziran seçimlerinde Ordu Milletvekili  olarak TBMM ne gi-
ren Ünye doğumlu İdris Naim Şahin yeni kabinede İç İşleri Baka-
nı olmuştur.

Ordunun bakanlık kabinesinde temsil edilmesi, tüm hemşerileri-
mizi sevindirmiştir. Sayın Bakanımıza başarılar diliyoruz.

NEDİM TÜRKMEN – ŞAMPİYON ORDUSPOR 

Hiç kuşku yok ki Ordu için en önemli gelişme Orduspor’un Süper 
lige çıkmasıdır. Bu başarıya kayıtsız ve şartsız inanan en önem-
li isim Nedim Türkmen dir. Onun 31 Mayıs 2009 tarihinde yapı-
lan kongrede söylediği şu sözleri: “Ben 3 yıllık görev sürem içe-
risinde bu takımı mutlaka Süper Lig’e çıkaracağım.”  hatırlamak-
ta fayda var. Evet, aslında Orduspor ’u süper lige çıkartan asıl bu 
inançtır. Başkanın 2009 Mayısında Ordu kamuoyuna beyan ettiği 
bu iradedir. Başkan başta olmak üzere tüm ekibini başarı ile teb-
rik ediyoruz.

Başkan YMM Nedim Türkmen Süper Lig için ise hede� eri şöy-
le açıklıyor. “Orduspor 3 yıl içinde Avrupa Kupasın da oynayacak, 
5 yıl sonra da Süper Lig şampiyonu olacak”  Başkanın bu sözünü 
abartı bulmuyor, dudak bükmüyor,  yabana atmıyoruz. 

Ve Ordu şehri O’na şükran borçludur ve O’na ne kadar teşekkür 
etse azdır. 

Biz Ordu SMMM Odası olarak final maçında açmış olduğumuz 
“ Asla Yalnız Değilsiniz” pankartında olduğu gibi her zaman Or-
dusporumuza destek olacağız. 

SEYİT TORUN - TELEFERİK HAYATA GEÇTİ.

İlimiz için bir başka başarı öyküsü de Ordu Belediyesinden geldi. 
Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, 40 yıldır konuşulan bir pro-
jeyi hayata geçirdi. Ordunun vizyonunu değiştiren bu proje ile 
kent kültürüne de yeni bir katkı sunacak. Hiç şüphesiz,  çevre il-
lerle, ilçelerle olan dostluğu pekiştirecektir. Başkan Seyit Torun, 
bütün engellemelere rağmen başarılı projelerinden birisini daha 
hayata geçirdi. Böyle başarılı projelere imza atan Belediye Başka-
nına sahip olmak biz Ordulular için gurur vericidir. 

RÜŞTÜ ABİMİZİ KAYBETTİK

Mesleğimizin duayeni, Oda Bülten Dergisinin ilk editörü ve ilk 
genel yayın yönetmeni Rüştü Demirel abimizi kaybettik. Oda-
mıza her kurulda çalışarak hizmet etmiş, son olarak 2009 Aralık 

ayında yapılan SM den, SMMM ye geçiş sı-
navlarına hazırlanan  meslektaşlarımıza Vergi 
Hukuku dersini vermiş, mesleki örgütlenme-
nin ilk gününden beri en önde yürüyen de-
ğerli büyüğümüzü kaybettik. Kendisine rah-
met yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

İFTAR YEMEĞİMİZ

Ordu Valimiz Orhan Düzgün ve Ordu Bele-
diye Başkanımız Seyit Torunun katıldığı if-
tar yemeğimiz 18.08.2011 tarihinde gerçek-
leşti. İftar yemeğine meslektaşlarımız yo-
ğun bir ilgi gösterdiler. Yaklaşık iki yüz kırk, 
iki yüz elli civarında katılımın olduğu yemek-
te en önemli husus, meslektaşlarımız arasın-
daki birlik ve beraberlik bağının gelişmesi ve 
güçlenmesiydi. Bu etkinliğe katkı veren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İLÇE ZİYARETLERİ

Kumru ile başlanan ilçe ziyaretleri Akkuş, Ulubey, Gölköy, Gür-
gentepe, Perşembe, Aybastı, Korgan, Ünye ve Fatsa olarak ta-
mamlandı.

 Özellikle Gölköy’e, Aybastıy’a, Kumruy’a ve Korgan’a gittiğimiz-
de, meslektaşlarımızdan büyük bir ilgi gördük. Uzun zaman-
dan bu yana  ilk kez kendilerinin bürolarında ziyaret edildiğini ve 
bundan çok memnun olduklarını dile getiren meslektaşlarımız, 
her yıl bu ziyaretlerin tekrarlanmasını talep ettiler. İlçe ziyaretle-
rinde Mal Müdürlüklerinin de ziyaret edilmesi meslektaşlarımıza 
güç katmış, yalnız olmadıklarını göstermiştir. 

28. BÜLTEN DERGİSİ

Dolu dolu bir dergi, okumaktan yorulacaksınız. 

Genel Başkanımız Nail Sanlı’nın, Samsun Odası Başkanı Ahmet 
Hayvalı’nın  yeni TTK ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri sizle-
re çok şey katacaktır. Ankara YMM Odası Başkan Yardımcısı YMM 
Halil Başağaç,Vergi Müfettişi Kemal Baharın, Uludağ Üniversi-
tesi S.B.M.Y.O.Muhasebe Vrg. Uyg. Prg. Bşk. Öğretim Görevli-
si Yaser Gürsoyun, Kızılay Müfettişi Mintez Şimşek, Oda Bşk.Yrd. 
SMMM Sezai Kantar, SMMM Gökhan Dede, SMMM Tuğrul Oda-
baş, SMMM Mustafa Yıldız, SMMM Ender Sönmez ve SMMM Say-
nur Torunoğlunun yazılarını büyük bir keyi� e ve dikkatle okuya-
cağınızdan eminiz. 

Siyanürlü altının Kütahya da yarattığı tahribat hepimizin içini 
acıtacak  …

Ordulu yazar Özlem Baş ile ilk kitabı üzerine röportaj yaptık…

Yeni bir bölüm” Muhasebe Vole “ köşemizde farklı resimlere fark-
lı anlamlar yükledik.

Bülten Dergisinin hazırlanmasına katkı veren başta oda persone-
limiz, Yayın Kurulumuz ve Basın Yayın Komisyonumuza titiz çalış-
maları ve katkıları için teşekkür ediyoruz. 

Bülten Dergisi olarak tüm meslektaşlarımızın Ramazan Bayramı-
nı kutluyoruz. 

Gelecek sayıda buluşmak üzere, ülkemize huzur ve tüm üyeleri-
mize sağlık, başarı, mutluluk diliyoruz. 

Bahadır BAŞ
bahadirbas@hotmail.com
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BAŞKANDAN

Ertuğrul YÜKSEL
ORDU SMMM Odası Başkanı

Bir dönem üreticiye, memura, çalışan sigortalı işciye vergi iadesi vererek  fiş 
toplamaya teşfik ederek vergi gelirini artırmaya  calışan maliye bakanlığı bu uy-
gulamada başarılı olamayınca, vergi denetimlerini artırarak vergi gelir kaybını 
önlemeye çalışmış ve seçimlerden önce çıkarılan 6111 sayılı torba kanunla, ver-
gi borçlarına ilişkin eski dosyaları büyük oranda temizledikten sonra, denetim-
leri ve vergi incelemelerini daha da sistematik hale getiren yeni bir yapılanma-
ya doğru gidiyor. Bu sistemde, vergi denetimleri riskli bulunan mükelle� er he-
def alınıyor. Yeni sistemde vergi denetimleri  daha etkili ve sistematik gerçek-
leştirmek amacı ile  KOBİ Mükelle� er Grup Başkanlığı, Büyük ölcekli mükellef-
ler grup Başkanlığı, Organize Vergi kaçakçılığı Grup Başkanlığı, Örtülü serma-
ye, transfer fiyatlandırması grup başkanlığı ve Yurtdışı kazanç Grup başkanlığı olmak 
üzere 4 adet grup başkanlığı kuruyor. Daha önce kurulan Risk Analiz merkezi ile mü-
kelle� eri 976 kriterden geçirerek  risk grubuna giren mükelle� er öncelikle incelene-
cek, incelemeler ticari defter veya belgeler üzerinden değil, tamamen risk analizi üze-
rinden yapılacak.

Risk analiz merkezleri, İşletmelerin ortaklık yapılarını, ortakların genel durumları, mü-
kelle� er içinde sektörel olarak  gelir tablosu kalemleri, bilanco kalemlerinin de karşı-
laştırıldığı, yüzlerce kriterden geçirerek, riskli grupları belirleyerek, denetimleri  o ad-
rese veya sektöre yoğunlaştırarak vergi kaçağını önlemeye calışacak.

Ayrıca maliye bakanlığı 2011/Temmuz ayı içerisinde çıkardığı kanun hükmünde ka-
rarname ile de, vergi incelemede görevli tüm kurumları (Maliye müfettişleri, hesap 
uzmanları, vergi denetmenleri ) tek çatı altında birleştirerek, güçlü bir yapı oluştur-
muştur. 81 il değerlendirilerek gereken yerlerde grup başkanlıkları  kurulacak  ve mü-
kelle� er izlenecektir. 

Bütün muhasebe işlerinin internet kanalı ile bilgisayarda yapıldığını, artık elektro-
nik imzaların atıldığı, yevmiye defterlerinin elektronik ortamda tutulacağı bir döne-
me giriyoruz. 13.01.2011 tarihli  6102 sayılı yeni Türk  Ticaret kanunu, her ne kadar 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe geçecekse de buradaki şirketlerin yapıları, yapılacak 
olan denetimler ve yenilikleri de  düşündüğümüzde, önümüzde yepyeni bir sürecin 
başladığını görüyoruz.          

Bu yeni döneme, hem vergi idaresinin, hem vergi mükelle� erinin ve bu işleri yapan 
Muhasebeci ve Mali müşavirlerin, kendilerini yenileyerek iyi hazırlanması gerekiyor.

Tüm meslektaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyor, yeni dönemde tüm meslektaşla-
rıma başarılar diliyor, 

VERGİ  DENETİMLERİNDE YENİ  DÖNEM BAŞLIYOR
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Muhasebe - denetim mesleği günü-
müzde tarihi dönüm noktalarından 
birisini yaşamaktadır. Yeni Türk Tica-
ret Kanunu (Yeni TTK) mesleğimizi 
3568 sayılı yasadan sonra,  genel an-
lamda etkileyen en önemli düzenle-
me olmuştur. Yeni Türk Ticaret Kanu-
nu gerek muhasebe uygulamaları ve 
muhasebe standartları gerekse dene-
tim ve denetim standartları alanında 
devrim niteliğinde düzenlemeler ge-

tirmektedir. 
Yeni TTK, muhasebe ve denetim mesleğinde 
önemli değişiklikler getirmekte ve TÜRMOB’a 
önemli görevler vermektedir. Muhasebe-
denetim mesleğine ilişkin yeni TTK ile geti-
rilen düzenlemelerde TÜRMOB’un görev ve 
yol haritasına ilişkin değerlendirmeleri Kanu-
nun ilgili maddeleri bazında yaptığımızda şu 
sonuçlara ulaşıyoruz.
Geçici Madde 2- Yeni TTK’nın Geçici 2’nci 
maddesi Kanunun yayımı tarihi 14 Şubat 
2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 
TÜRMOB’a şu görev ve yetkiyi vermektedir:
“Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Dene-
tim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, 
397’nci maddede belirtilen Türkiye Denetim 
Standartları, TÜRMOB ile ilişkili bir Kurul ta-
rafından uluslararası denetim standartlarıy-
la uyumlu olarak belirlenir. Kurulun hangi ku-
rum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşa-
cağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB ta-
rafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü üzerine yayınlanacak bir yö-
netmelikle düzenlenir.”
• Bu görev ve yetkiyi bağımsız dene-
tim düzenlemeleri için esas alıyoruz. 
• TÜRMOB olarak bu madde hükmü 
çerçevesinde Türkiye Denetim Standartla-
rı Kurulunun temsilcilerini, çalışma usul ve 
esaslarını belirleyen bir Yönetmelik hazırlama 
çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. 
• Bu Yönetmelik kapsamında kurula-
cak Türkiye Denetim Standartları Kurulu ulus-

lararası denetim standartları (UDS) ile uyum-
lu ulusal denetim standartlarını oluşturmak 
üzere TÜRMOB ile ilişkili, TÜRMOB bünyesin-
de olacak ve sekretaryası TÜRMOB tarafından 
yürütülecektir. 
• Bu Kurul geçici bir Kurul mahiyetinde 
öngörülmekte olup, Kanunun 397’nci mad-
desi uyarınca kurulacak kamu tüzel kişiliğine 
haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu bu 
yetkiye zaman içinde sahip olacaktır. 
• Dolayısıyla bu konuda yol haritamız-
da bir Yönetmelik hazırlığı bulunmaktadır. Bu 
Yönetmelik hazırlandıktan sonra Maliye Ba-
kanlığının uygun görüşü sonrası yayınlana-
caktır.
Geçici Madde 3-  Yeni TTK’nın Geçici 3’ünci 
maddesi Kanunun yayımı tarihi 14 Şubat 
2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir 
üst kurum kurulup faaliyete geçinceye ka-
dar 400 üncü maddede öngörülen denetçile-
rin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle 
standartlara ve amaca uygun olarak yapma-
larını sağlamak için, denetçiler yerinden ve 
internette, denetleme belgelerine erişim su-
retiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denet-
lenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 
üncü madde uyarınca çıkarılacak yönetme-
likle belirlenir.
• Bu madde de denetçilerin denetimi 
geçici olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bı-
rakılmaktadır. 
• Bu yetki daha sonra kurulacak kamu 
adına denetleyici tüzel kişiliğe haiz bir üst ku-
ruma bırakılacaktır.
•  Bu konuda TÜRMOB olarak, Kalite 
Güvence Sistemi uygulamalarının ve mesle-
ğin kendi kendini denetimi (peer-review) uy-
gulamalarının gerekliliği ve sağladığı iç kont-
rol mekanizmasını gündeme getireceğiz. Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan 
ikincil mevzuat çalışma komisyonlarına etkin 
katılımımız devam edecektir.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MUHASEBE-DENETİM 
MESLEĞİNİN YOL HARİTASI

GENEL BAŞKANDAN

GENEL BAŞKANDAN
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Madde 400- Madde 400 denetçi olabilecekleri belir-
lemektedir. Kanunun bu maddesi 01/01/2013 tari-
hinde yürürlüğe girecektir.
Buna göre; “denetçi ancak üyeleri, yeminli mali mü-
şavir veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını 
taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Kü-
çük anonim şirketler, en az iki yeminli mali müşavi-
ri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi se-
çebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşunun kuruluş 
ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının ni-
telikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir 
Yönetmelikle  düzenlenir.”
TÜRMOB açısından 400’üncü maddenin önemini şu 
şekilde değerlendirmekteyiz: . Bağımsız denetleme 
kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ve denetle-
me elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı tarafından çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenle-
necektir. Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında TÜRMOB 
aktif rol alacaktır.

Uluslararası düzeyde mesleğimizin kabuk değiştir-
diği bir dönemi birlikte yaşıyoruz. Meslekte denetim 
ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan denetim alanında-
ki çalışmalarımıza hız verdik. Yeni TTK’nın TÜRMOB’a 
verdiği yetki çerçevesinde Türkiye Denetim Stan-
dartları Kurulu artık yasal bir zemine kavuşmuş-
tur. Bu Kurulun yayımlayacağı standartlar her kesimi 
bağlayıcı nitelikte tek bir standart seti olarak uygula-
maya geçecektir. 

Ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi, piyasaların ge-
nişlemesi ve finansal piyasaların baş döndürücü bir 
hızla küreselleşmesi; beraberinde her geçen gün 
muhasebe mesleğinde yeni uzmanlık alanları, açı-
lımlar ve ufuklar kazandırmaktadır. 
Denetim alanında kurumsallaşma olgusu ön plana 
çıkmaktadır. Denetim bir ekip işidir. Bu ekipte mali 
müşavirler ve yeminli mali müşavirler birlikte çalışa-
bilmelidirler. Bu nedenle bağımsız denetim uygula-
maları ile sınırlı olarak SMMM ve YMM unvanlı mes-
lek mensuplarımızın birlikte şirketleşmelerine, ortak-
lık yapabilmelerine ve kurumsallaşmalarına olanak 
sağlamamız gerekmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğum yol haritamıza göre 
standartları uygulayacak ve bu standartlara göre ha-
zırlanacak finansal tabloların denetimini yapacak 
meslek mensuplarımızın eğitim gereksinimlerini kar-
şılamak için yoğun bir eğitim dönemi bizleri bekli-
yor.  
Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında TÜRMOB ola-
rak muhasebe ve denetim meslek mensuplarımıza 
yönelik eğitim programımız üçlü saç ayağından oluş-
maktadır. 

Buna göre;
1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
Eğitimi
2. Denetim ve Uluslararası Denetim Standartla-
rı Eğitimi
3. Yeni Türk Ticaret Kanunu Sürecinin Eğitimi 
çalışmalarımızı 2011 yılı içinde hızla yürütmekteyiz. 
Bu kapsamda yaz boyunca eğitimcilerin eğitimi 
programlarını uygulamaya devam ediyoruz. Daha 
sonra ise Ekim 2011’den itibaren muhasebe ve dene-
tim meslek mensuplarımıza yönelik bağımsız dene-
tim eğitim çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz. Eği-
timlerde; Uluslararası Finansal Raporlama Standart-
ları Eğitimi için 21 saat, Denetim ve Uluslararası De-
netim Standartları Eğitimi için 78 saat ve Yeni Türk Ti-
caret Kanunu Sürecinin Eğitimi için 7 saat olmak üze-
re toplam 106 saatlik bir eğitim yapılacaktır..
Ülkemizde sayıları 84.000’i aşan meslek mensupları-
mız deneyimleri, bilgi birikimleri ve aldıkları eğitim-
lerle yeni standart ve uygulamalara bu süre içinde 
tam olarak hazır olacaklardır. 
Sonuç olarak yeni TTK mesleğimize yeni fırsatlar,  iş 
ve uzmanlık alanları sunmaktadır. Bu yeni alanla-
ra meslek mensuplarımızı en iyi şekilde hazırlayacak 
başta eğitim ve bağımsız denetim birimi olmak üze-
re kurumsal alt yapı kurulmuş ve uygulamaya geçiril-
miş bulunmaktadır. Meslek mensuplarımızın bu fır-
satları en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyo-
rum.

YMM  Nail SANLI

TÜRMOB Genel Başkanı

Ağustos 2011

GENEL BAŞKANDAN
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Yaklaşık 40 yıldır Ordu insanının hayali ve herkesin üze-
rinde hem fikir olduğu projelerden biri olan Boztepe’ye 
Teleferik Projesini tamamlayarak, halkımızın hizmetine 
sunduk.

2010 yılında temelini attığımız ve uzun uğraşlar sonucu 
hayata geçirebildiğimiz bu proje kendisine turizmi he-
def edinmiş Ordu’nun en önemli ve güzel projelerinden 
biridir.

Temmuz ayının başında açılmış olmasına rağmen halkı-
mızın, il dışından gelen insanların ve bu bölgeden ge-
cen turizm amaçlı turların ilgisi dikkate alındığında Tele-
feriğin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Projeye başladığımız andan itibaren olumlu tepkiler al-
dığımız gibi bu projeyi eleştirenler ve gereksiz bulanlar-
da olmuştur. Ordu artık bir şekilde kabuğunu kırmak ve 

hedef olarak belirlediği turizmini canlandırabilmek için 
buna benzer projeleri hayata geçirmek ve doğal güzel-
liklerin dışında cazibeli alanlar oluşturmak zorundadır.

Gerçekte her yönü ile ayrı bir değer ve güzellik taşıyan 
ilimiz maalesef uzun yıllar boyunca bu güzelliklerini ta-
nıtamamıştır. Bunun başlıca sebebi il olarak kendimize 
bir hedef ve öncelik belirleyemememizdir. Ancak, son 
yıllarda halkımızın neredeyse tüm kesiminin öncelikli 
düşüncesi turizm alanında yoğunlaşmıştır.

Özellikle ilimizin gerek deniz turizmi, gerekse yayla tu-
rizmi ve doğa sporları açısından eşsiz imkanlara ve po-
tansiyele sahip olmasının anlaşılması bu düşünceyi or-
taya çıkarmıştır. Ordu Belediyesi olarak bizlerde bu dü-
şüncenin yani turizmin ilimizin geleceği için önemli ol-
duğuna ve yatırımların bu alanda yapılması gerektiğine 
inanıyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz.

ORDU ÖZEL
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Doğal güzelliklerinin ya-
nında sosyal ve kültürel 
etkinlikler konusunda ül-
kemizin en güzel yerle-
rinde biri olan kentimizin 
turizm altyapısını oluştur-
mak temel hedefimiz ol-
malıdır.

Turizmi kendisine amaç 
olarak belirlemiş ve turiz-
min her alanında potan-
siyel kaynaklara sahip ili-
miz için tanıtımın öne-
mi anlatılmayacak kadar 
çoktur.

Artık yanlızca doğal gü-
zelliklerin olması turiz-
min gelişmesi için tek 
başına yeterli olmuyor.
Konaklama,ulaşım ve hiz-
met sunumu 

gibi alanlar-
da daha fazla gelişmemiz ve insanların kon-
forunu sağlayacak çalışmaları başlatmamız 
gerekiyor.

Ordu Belediyesi olarak bizler turizmin alt 
yapısını oluşturmak ve doğal güzelliklerimi-
zin tahribatını önlemek için;başta ‘Katı atık 
bertaraf tesisi,sahillerimizi ve denizimizin 
temiz kalmasını sağlayacak derin deniz de-
şarj ve atık su arıtma tesisi ‘gibi projeleri ha-
yata geçirdik.Bunun yanında Ordu’nun tari-
hi dokusunu canlandırmak için yaptığımız 
‘Menekşe Sokak Projesi’,yine Ordu’yu daha 
güzel görünür hale getirmek için kıyı dü-
zenleme ve kent parkı gibi projelere adım 
atıp;tamamlanması için çalışmalara hızla 
devam etmekteyiz.

Evet turizmin gelişmesi için bu projeler gerekli olsa da, 
her şeyden önemlisi; kentimizin var olan güzelliklerini 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanıtımının yapıl-
masıdır.

Bu tanıtımın yalnızca gazetelere beyanat vermek ve re-
simleri basmakla olmayacağının herkes tarafından bi-
linmesi gerekiyor. Profesyonel bir yaklaşım tarzıyla bu 
tanıtımın yapılması sonuç almada etkili olacak yollar-
dan biridir. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve 
meslek odalarına önemli görevler düşmektedir.

İlimizin güzellikleri biraraya gelince, istenen sonuçla-
ra ulaşılması hiç de zor olmayacaktır. Turizmin daha faz-
la gelişmesi için doğal güzelliklerimiz ve bu güzellikle-
rin tanıtımını yapabilecek insan kaynağımız fazlasıyla 
mevcuttur.

Önemli olan bu potansiyeli iyi kullanmak ve hayata ge-
çirmektir.

ORDU BELEDİYE BAŞKANI

TELEFERIK ÇALISMAYA BASLADI
.

. .

ORDU ÖZEL
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Ordusporumuzun büyük taraftarı, 
sizlere göreve geldiğimiz gün 3 yıl içinde Or-
dusporumuzu mutlaka hak ettiği yer olan Sü-
per Lige çıkaracağımıza söz verdik. Büyük Or-
dusporumuzun büyük hasretini ve sabırsızlı-
ğını görerek çok büyük maddi ve manevi fe-
dakarlıklar yaparak Ordusporumuzun Süper 
Lig hasretine son verdik. Bugünlere çok kolay 
gelinmedi. Dik duruşumuzu koruyarak ve Or-
dusporumuzun menfaatleri için her kulvarda 
büyük uğraş vererek bugünlere geldik. Ma-
lesef üzülerek belirtmek istiyorum ki 26 yıllık 
Süper Lig özlemine şehirden yeterli ve gerek-
li olan desteği görmeyerek bu tarihi tabloyu 
oluşturduk. Dilerim Süper Lig’de hak ettiğimiz 
desteği tam olarak görürüz. Tüm bunlara rağ-
men bizlerin hep yanında olan tüm değerle-
rimize, eski başkanlarımıza, sponsorlarımıza, 
kurum ve kuruluşlarımıza, güzide basınımı-
za teşekkür ediyorum. Azimle inanarak mad-
di ve manevi büyük bedeller ödeyerek Ordus-
porumuzun 26 yıllık hasretine son veren Or-
dusporlu futbolcularımız, hocamız Orduspo-
rumuzun tarihine geçmiştir. Hepsini canı gö-
nülden kutluyorum. Süper Lige sezon açılışını 
Ordu Atatürk Parkından Ordu 19 Eylül’e fut-
bol takımımızla yürüyerek “Bu sezon bu takım 
Süper Lige çıkacak, hedef Süper Lig” diye-
rek başladık. Süper Lig için kurduğumuz ge-
niş ve güçlü kadromuz bugün Play-o� dan Sü-
per Lige çıktı. Artık hasret ve özlem bitti. Artık 
Ordu şehri’nin en büyük markası Ordusporu-
muz, hak ettiği yer olan Süper Lig’de. 

Bir taraftan kurumsallaşma çalışmalarını ba-
şarılı bir şekilde sürdürürken diğer taraftan 
da ligde başarılı sonuçlar alarak Orduspo-
rumuzu hep liderliğe oynattık. Tüm Türki-
ye Ordusporumuzu oynadığı güzel futbolla 
Süper Ligi hak ettiğini her ortamda dile ge-
tirdi. Büyük Orduspor taraftarımızla yağmur 
çamur demeden yılmadık ve bu anlamlı 
günlere geldik. Ordu’ ya en büyük eseri Or-

dusporumuzu Süper Lige çıkararak yaptık, bu 
çok anlamlı görevi yerine getirmenin mutlu-
luğu içindeyim. Yaşadıklarımız anlatılmaz ya-
şanır. Bu anlamlı günlere Süper Lige kolay ge-
linmedi. Bu tarih kolay yazılmadı hep beraber 
bu anlamlı tablonun değerini bilmeliyiz. 

Hep bugünleri anlattık ve Ordusporumuz Sü-
per Lige çıktığında her yerin bayram olacağı-
nı ve düğün yerine döneceğini hep belirttik. 
Yaşamamamız gereken zorluklarla karşılaş-
tık. Görmemiz gereken destekleri tüm kesim-
lerden yeterli oranda görmesekte dik duruşu-
muzu koruyarak Ordusporumuzu Süper Lige 
çıkardık. Ordusporumuzun menfaatlerini her 
alanda korumamız, bu anlamlı tabloyu orta-
ya çıkararak Ordusporumuzu Süper Lige taşı-
dı. Büyük Orduspor taraftarımıza verdiğimiz 
sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Süper Lig’de her şey çok daha güzel olacak. 
Ordusporumuzu Süper Lig’de ilk 5 yıl içinde 
öncelikle kalıcı hale getirecek ve önemli başa-
rılara imza atacağız. 

Ordusporumuzla beraber Ordu Şehrimizde 
Süper Lige çıkmıştır. Bu büyük Orduspor ta-
raftarına yaşatacağımız daha çok güzel gün-
ler var. Bu büyük taraftara Süper Lig yakışır 
dedik ve artık Süper Lig’deyiz. Ordusporumuz 
Süper Lig’in en mücadeleci takımlarından bir 
tanesi olacaktır.

26 yıllık özlem bitti ve artık Süper Lig’deyiz. 
Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun.

“26 Yıllık Özleme, Söz Verdiğimiz Gibi Son Vererek,
Ordusporumuzu Hak Ettiği Yer Olan Süper Lige Çıkardık.”

Doç. Dr. Nedim Türkmen
Orduspor Kulüp Başkanı

ORDU ÖZEL
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Ordu Merkezde Kaçak Büro Tepit Çalışması ve Muhase-
be Bürolarında Standart Kontrolleri Başladı. 

Ordu da Kaçak Muhasebe Bürolarına Takip

Mevcut Muhasebe Bürolarının İse Standart Kontroller 
Yapıldı.

Ordu SMMM Odası Mesleki Soruşturma ve Denetim Ko-
misyonu Faaliyetlerine Başladı.

02.05.2011 tarihinde, Mesleki Soruşturma ve Denetim 
Komisyonu, Tuğrul Odabaş Başkanlığında,  Recai Şahin 
ve Halil Korkmaz ile birlikte toplandı.

Toplantının ardından Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ve 
Haksız Rekabet Kurulu başkanı Ahmet Sayan`nın da ka-
tılımıyla birlikte Komisyon Başkanı Tuğrul Odabaş, Ko-
misyon üyeleri Recai Şahin ve Halil Korkmaz Ordu mer-
kezde bulunan meslektaşlara ziyaretlerde bulunuldu. 
Yaklaşık 30 Büro ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, meslek etik kuralları ışığında; 

-Asılan tabelaların standartlara uygunluğu,

-Büroların tertip ve düzeni,

-Büro içerisinde asılı olması gereken Ruhsat, Büro Tes-
cil Belgesi, Asgari Ücret Tarifelerinin asılı olup olmadığı-
nın kontrolü,

-Bürolarda meslek dışı (sigortacılık, avukatlık v.b) faali-

yetlerin yapılıp yapılmadığı,

-SGK`lı personel listesi ve staj yapan personellerin fiilen 
bürolarında bulunup bulunmadığı konularıyla alaka-
lı 10 maddelik soruşturma anketine meslek mensupları-
nın yanıtları ve fiili denetim sonuçları aktarıldı.

Yapılan çalışma neticesinde istenen şartları sağlayan, 
yerine getiren meslek mensuplarına teşekkürlerini su-
nan heyet, eksiklikleri bulunan meslek mensuplarına ise 
eksikliklerini tamamlaması konusunda uyarılarda bulu-
nuldu.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Ertuğrul 
Yüksel şu hususlara değindi. “Bu denetimlerimize Ordu 
merkezde başladık ve belirli dönemlerde devam ede-
cektir. Şimdi ilçelerde söz konusu denetimleri sürdüre-
ceğiz. Hedefimiz öncelikle kaçak muhasebe büroları ile 
mücadele etmektir. Muhasebeci, Mali Müşavirlik Ruhsa-
tı olmayıp, büro açan ve defter tutanların tespiti ve hak-
larında yasal işlemlerin başlatılması, ayrıca kaçak muha-
sebeye destek veren , kaşe, mührünü ve e beyanname 
şifrelerini kullandıran meslek mensuplarına ise odamı-
zın gerekli disiplin hükümlerinin uygulanması için çalı-
şıyoruz.

Ayrıca tabela yolu ile haksız rekabet yaratan meslek 
mensuplarına durumu düzeltmeleri için ikazda bulunu-
yoruz. Bürolarımızın düzeni tertibi konusunda bir stan-
dart yakalamanın gayreti ile meslektaşlarımız ile görüş 
alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca odamız stajyerlerinin 
fiilen staj yapıp yapmadığını tespit etmek ve işyerinde 

bulunmayan stajyerlerin 
staj iptali ile TESMER e bil-
dirimini yapıyoruz” dedi.

Komisyon Başkanı Tuğrul 
Odabaş ise şu açıklama-
da bulundu. “Amacımız 
denetimler ile ortak mu-
hasebe standardı ve kül-
türü yaratmak. Amacımız 
ceza kesmek değil, mesle-
ğimizin daha kaliteli yapı-
labilmesi için gerekli öze-
nin gösterilmesini sağla-
mak” dedi.

Mesleki Soruşturma ve Denetim Komisyonu
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Ordu SMMM Odası Mesleki Soruşturma ve De-
netim Komisyonu Faaliyetlerine Ünye ilçesinde 
devam etti.

02.06.2011 tarihinde, Mesleki Soruşturma ve De-
netim Komisyonu, Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel 
Başkanlığında Ünye`de toplandı.

Toplantının ardından Oda Başkanı Ertuğrul Yük-
sel, Haksız Rekabet Kurulu başkanı Ahmet Sayan 
ve Denetleme Kurulu Üyesi Orhan Murat Gür`ün 
katılımıyla birlikte Komisyon üyeleri Recai Şahin 
ve Halil Korkmaz Ünye ilçesinde bulunan meslek 
mensuplarını ziyaret ettiler.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Başkan Yardımcı-
sı Sezai Kantar ve Komisyon üyeleri ile birlikte 
Meslektaşları Ünye Belediye Başkanı Ahmet Ar-
pacıoğlu nu da makamında ziyaret ederek başa-
rılar dilediler.

Ordu Ticaret Lisesi nde, 03 Mayıs 2011 tarihinde, Ordu Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Genel 
Sekreteri Bahadır Baş ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, 9. sınıf 
öğrencilerinin velilerine, muhasebecilik mesleği, muhasebe ve finans-
man alanı üzerine bilgi verildi. 

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel “Ben de bu okul mezunuyum bundan 
onur ve gurur duyuyorum” diyerek konuşmaya başladı. Muhasebe 
mesleğinin önemi, öğrencilerin üniversitede bu bölümü nasıl seçe-
ceklerine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Muhasebenin tarihini, geç-
mişimizden bugüne ne aşamalardan geçtiğini anlatan Başkan Ertuğ-
rul Yüksel “Muhasebe ölçü ve denge mesleğidir” diyerek, gelecekte bu 
mesleğin vizyonundan bahsetti. Pek çok başarılı işadamının önce mu-
hasebe mesleğini öğrendiklerini daha sonra başka mesleklere yönlen-
diklerini söyledi. 

Oda Sekreteri Bahadır Baş ise; “Veliler öğrencileri yakından takip et-
meliler. Ticaret Meslek Lisesi muhasebe ve finansman alanında mezun 
olan tüm öğrencilerin muhasebeci olmaları mümkün değil. Piyasanın 
muhasebe bürolarında çalıştıracakları muhasebe ara elemanlarına da 
ihtiyaçları var. Özellikle bu mesleği seven, dürüst, akıllı gençlere ihti-
yaç duyuyoruz. Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü son sınıf öğ-
rencilerimiz muhasebe bürolarımızda staj yapıyorlar ve öğrenim son-
rasında öğrencilere tatmin edici ücretler ödeniyor” dedi. Muhasebe 
elemanlarına piyasada oldukça ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. 

Ünye İlçesindeki Muhasebe Bürolarına Standart Kontroller Yapıldı

11ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

Ticaret Lisesi`nde Muhasebe ve Finans Paneli…
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Ordu SMMM Odası, GÖLKÖY Mesleki ve Teknik Eği-
tim Merkezi Muhasebe Bölümü 11. Sınıf Öğrencileri-
ne Muhasebe Mesleği Hakkında Bilgiler sunuldu.

GÖLKÖY Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Muhase-
be Bölümü 11. Sınıf Öğrencileri 07.06.2011 tarihin-
de sabah 09.30-12.30 saatleri arasında Ercan Kır, Halis 
Işık, Orhan Şebcioğlu, Ertuğrul Yüksel, Tuncay Uzun-
cakmak, Rıfat-Rabia Tomakin, Turgay Altunışık, Murat 
Başaran Sağra’ ya ait muhasebe bürolarında muhase-
be mesleğine ilişkin uygulamaları yerinde görme ve 
izleme fırsatı bulan öğrencilere 
muhasebe programları ve pratik 
muhasebe uygulamaları hakkın-
da bilgiler verildi.

Bürolarda yapılan pratik eğitim-
lerin ardından Oda fuayesinde 
toplanan öğrenci ve öğretmen-
ler verilen öğle yemeğinin ardın-
dan; Oda Başkanı Ertuğrul Yük-
sel, Disiplin Kurulu Başkanı Er-
can Kır ve Oda Sekreteri Bahadır 
Baş ın katıldığı muhasebe mes-
leği bilgilendirme toplantısını iz-
lediler.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÜKSEL, tek tek 
öğrencilerle tanıştı. Eğitime katılan öğrencilere, mu-
hasebe bölümünde okumalarından dolayı bu mes-
leğin geleceği olduklarını hatırlatan YÜKSEL sözleri-
ne şöyle devam etti; “Eskiden Muhasebeci olmak için 
gidilen yolda son nokta meslek lisesi idi. Ancak şimdi 
fakülte mezunu olmanız gerekiyor. Eğer muhasebeci 
olmak istiyorsanız şimdiden tercihinizi yapıp çok ça-

lışmalısınız.” şeklinde konuştu.

Söz alan Ercan KIR ise , Muhasebeci olmak için ya-
pılması gerekenler ve bitirilecek okullar ve bölümler 
hakkında bilgiler verdi. 

Oda Sekreteri Bahadır BAŞ ise eğitime Muhasebe 
Mesleğiyle ilgili görsel sunumuyla başladı. Muhasebe 
Mesleğinin ahlak temellerine dayandığını söyleyen 
BAŞ sunumuna Ernest Hemingway`in “Ahlak konu-
sunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra 

kendini iyi hissediyorsan o ah-
lakidir; eğer kendini kötü his-
sediyorsan o gayri ahlakidir.” 
sözüyle devam  etti. Öğrenci-
lere 3568 sayılı yasa ve yönet-
melikler hakkında çeşitli bilgi-
ler sundu.

Son olarak söz alan GÖLKÖY 
Mesleki ve Teknik Eğitim Mer-
kezi müdürü Olgun Özgür  , 
Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel’e 
katkılarından dolayı teşek-
kür etti. Öğrencilerin vizyonu-

nu geliştirmek, onların muhasebe hayatını tanımala-
rı için yaptıkları bu çalışmanın okul için ilk defa dene-
nen bir yöntem olduğunu söyledi. 

11. sınıf öğrencilerinden önümüzdeki yıl üniversite-
ye giriş sınavlarında başarılı sonuçlar beklediklerini 
söyleyen Müdür Olgun Özgür ayrıca oda personeli-
nin ilgi ve alakası ile panele katılan konuşmacılara da 
oda başkanının şahsınada teşekkür ettiklerini söyle-
yerek sözlerini tamamladı. 

Ankara`da Yapılan 61. Başkanlar Kuru-
lu Toplantısına, Oda Başkanı Ertuğrul 
Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda 
Saymanı Mustafa Çörtük ve Oda De-
netleme Kurulu Başkanı Murat Başa-
ran Sağra katıldılar. 

Başkanlar kurulu toplantısında odalar 
arası uygulama birlikteliği, çalıştay tas-
lağı üzerinde görüşmeler yapıldı. 

61. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Gölköy İlçesinden Gelen Muhasebe Öğrencilerine Ordu SMMM 
Odasında Muhasebe Eğitimi Verildi
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07.07.2011 tarihinde, Oda Başkanı Er-
tuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır 
Baş, Haksız Rekabet Kurulu Başkanı 
Ahmet Sayan ve Basın ve Halkla İlişki-
ler Komisyon Başkan Yardımcısı Meh-
met Ender Sönmez`den oluşan ekip 
Ulubey ve Gölköy ilçelerinde bulunan 
Muhasebe Bürolarına ziyaretlerde bu-
lundular. Ayrıca Gürgentepe Mal Mü-
dürü Mücahit Sarı`ya da nezaket ziya-
retinde bulundu.

Ziyaretlerden memnun olduklarını be-
lirten meslek mensupları, bu ziyaret-
lerin yapılmasının çok önemli olduğu-
nu, kendilerinin yalnız bırakılmadığı-
nı odanın kendilerine sahip çıktığının 
bir göstergesi olduğunu ve ziyaretler-
den son derece memnun olduklarını 
söyledi.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel ise ziya-
retlerle ilgili yaptığı değerlendirmede;

 “Yaptığımız bu ziyaretler meslek men-
supları ile oda arasındaki bağı kopar-
mamak adına çok önemlidir. Meslek 
mensupları ile oda arasındaki bağ ne 
kadar güçlü olursa, odanın temsilide o 
oranda güçlü olur.

Meslek mensuplarının sıkıntıları-
nı, problemlerini bilirsek, bunları ilgi-
li yerlere aktarmamız daha da kolay 

olur. Meslek mensuplarının genel so-
runları herkes tarafından bilinmekle 
birlikte ilçelerde özel sorunlar olabilir. 
Biz  bu sorunları bilirsek çözümü ko-
nusun da katkımızı sunabiliriz.

Özellikle ilçelerde olan meslek men-
supları, ilçelerin merkeze olan uzaklı-
ğından dolayı her an merkeze gelemi-
yorlar. Bu yüzden daha önce Kumru, 
Akkuş, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaptı-
ğımız ziyaretlere ilave olarak bu gün-
de Ulubey ve Gölköy ilçesindeki mes-
lek mensuplarımızı ziyaret ettik. Önü-
müzdeki hafta ise Aybastı ve Korgan 
ilçelerin de bulunan meslek mensup-
larını ziyaret edeceğiz.

Böylece yapılan bu ziyaretler sayesin-
de Odamız uzaklık engelini ortadan 
kaldırıp meslek mensuplarına ulaşa-
cak ve meslek mensuplarının sorunla-
rını sıkıntılarını dinleyecek, paylaşacak 
ve çözüm arayışında olacaktır. Herşey-
den önemlisi birlik ve beraberlik içeri-
sinde haksız rekabetten uzak durarak 
bu mesleği icra edebilmektir. Her ziya-
ret ettiğimiz meslek mensubu ile bu 
konuyu haksız rekabeti nasıl önlerizi 
mutlaka konuşuyoruz. Onların bu ko-
nuya hassas bir şekilde yaklaştıklarını 
görüyoruz” şeklinde konuştu.

 

Ordu SMMM Odasına PTT Kargo Başmüdürlüğünce verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirme 
mahiyetinde ziyarette bulundu. 

07.06.2011 tarihinde PTT Başmüdürü Recep Doğan, Posta Şefi Ömer Gündoğdu  ve Pazar-
lama ve Tanıtım Sorumlusu Sezai Tiken den oluşan ekip Odaya ziyarette bulundular. Ziya-
ret için gelen ekibi, Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL ve Oda Sekreteri Bahadır BAŞ karşıladılar.

Yapılan sohbette verdikleri hizmetin kalitesine değinen PTT Başmüdürü Recep Doğan,tüm 
Türkiye`de referanslarının pek çoğunu kurumlar olduğunu söyledi. PTT hizmetlerinin tanı-
tılmasında bazı sıkıntılarının olduğunu fakat bunu kısa sürede halledeceklerini söyledi. Ay-
rıca Türkiye çapında 4000`e yakın alım şubesinin olduğuna da değinilirken fiyat ve hizmet 
konusunda kurumsallaşmış pek çok özel kargo firmasının önünde seyir izlediklerini, kargo 
sektörünün kendine çekin düzen vermesinde PTT Kargoların önemli rol üstlendiklerini be-
lirti.

Ordu SMMM Odasına PTT Başmüdürünün Ziyareti

Muhasebe Bürolarına Ziyaretler Ulubey ve Gölköy İlçelerinde Yapıldı
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SGK Haftası Kapsamında Ordu SGK İl Müdürü Ahmet ERDOĞAN Oda-
mıza Ziyaretlerde Bulundu.

SGK İl Müdürü Ahmet ERDOĞAN, SGK Haftası Bünyesinde 
Odamızı Ziyaret Etti. Ahmet ERDOĞAN`ı Oda Başkanı Er-
tuğrul YÜKSEL, Oda Başkan Yardımcısı Sezai KANTAR, Oda 
Sekreteri Bahadır BAŞ ve Oda Üyeleri karşıladılar. Karşıla-
manın ardından oda toplantı salonuna geçilirken ERDO-
ĞAN ile Meslektaşlar arasında SGK ile ilgili görüşler ve kar-
şılaşılan bazı sıkıntılarla ilgili karşılıklı olarak görüş alışveri-
şinde bulunuldu. 6111 sayılı yasanın çıkmasıyla birlikte iş 
yüklerinin çoğaldığı, ayrıca geçmişe yönelik borçların ya-
pılandırmasıyla ilgili vatandaşların yoğun başvurusu oldu-
ğunu belirten ERDOĞAN, SGK haftasını etkinlikten ziyade 
ziyaretlerle geçireceklerini söyledi. Meslektaşlardan gelen 
istekleri alan Ahmet ERDOĞAN ziyaretlerine devam etmek 
üzere odadan ayrıldı. 

“Güncel Vergi 
ve Muhasebe 
Konularında 
Makine Mü-
hendislerini İl-
gilendiren Ge-
lişmeler” Ko-
nulu Bilgilen-
dirme Toplan-
tısı Düzenle-
diler. 

17.06.2011 ta-
rihinde Ordu 

SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel ve Oda Sekreteri Baha-
dır Baş’ın katıldığı , “Güncel Vergi ve Muhasebe Konularında 
Makina Mühendislerini İlgilendiren Gelişmeler” Konulu Bilgi-
lendirme Toplantısı Makina Mühendisleri Odası Ordu İl Tem-
silciliği toplantı salonunda saat 17:30 da yapıldı.

Makina Mühendisleri Odası adına konukları Ordu İl Temsilci-
lik Başkanı Mehmet Onur ve Temsilcilik İl Sekreteri Şadi Berat 
Türkmen karşıladı.

Makina Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilciliği Başkanı Meh-
met Onur Temsilcilik hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Ordu SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel “Bu tarz seminer 
ve bilgilendirme toplantıları ile meslek odalarına elimizden 
geldiğince yardıma hazırız. Bundan sonraki zamanlarda ver-
gi, SGK ve muhasebeyle ilgili konularda makine mühendisi 
meslek mensuplarına ve diğer sivil toplum kuruluşlarına her 
zaman yardıma ve katkı yapmaya açığız” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını Makina Mühendisleri Odası 

Ordu İl Temsilciliği Başkanı Mehmet Onur yaptı. Onur “Tem-
silcilik olarak düzenledikleri etkinliklere ilave olarak üyeleri-
mizi bu ay ise vergi ve muhasebe konusunda bilgilendirmek 
istedik ve Mali Müşavirler Odasının değerli yöneticilerini da-
vet ettik. Seminerimizin hepimize katkı sağlamasını diliyo-
rum “dedi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Er-
tuğrul Yüksel, Muhasebe konusunda Türkiye`nin kabuk de-
ğiştirdiği belirtirken “Nasıl bir spor dalı tüm dünyada aynı şe-
kilde icra ediliyorsa, muhasebe de artık tüm dünyada aynı ol-
maya, tek dil olmaya başladı. Özellikle yeni değişen kanunlar 
ve yeni TTK finans zeminine oturmuş durumda. Buda şirket-
lere ve firmalara bir takım sorumlulukları beraberinde getiri-
yor. Yapılabilecek yanlışlıkların önüne geçmek adına bu ko-
nuların iyi öğrenilmesi gereklidir” şeklinde konuştu.

Ordu SMMM Odası Sekreteri Bahadır Baş, konuşmasında ilk 
olarak Makina Mühendislerinin, vergi mevzuatı açısından, ka-
zançlarının vergilendirilmesi konusunda tabi olacakları du-
rumun tespitini yaptı. Makine mühendislerinin ticari kazan-
ca göre değil serbest meslek kazanç ilkelerine göre vergilen-
dirileceğini söyledi. Bahadır Baş ayrıca; SGK, Vergilendirme ve 
Yeni TTK konu başlıklarında güncel gelişmeler hakkında bilgi-
lendirmeler de bulundu. Toplantı salonunda bulunan makine 
mühendislerine; özellikle işçi özlük dosyaları, Yeni TTK ile yü-
rürlüğe girecek olan denetçi zorunluluğu ile vergi inceleme-
lerinde izlenecek yeni yöntemler konularında önemli açıkla-
malarda bulundu. Toplantının son bölümü soru cevap şeklin-
de tamamlandı.

Makina Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilciliği Başkanı Meh-
met Onur ;Ertuğrul Yüksel`e ve Bahadır Baş`a vermiş oldukları 
bilgilerden ötürü teşekkür etti.

SGK Haftası Kapsamında Oda Ziyareti

Ordu SMMM Odası ve Makina Mühendisleri Odası Ordu İl Temsilciliği Ortaklaşa “Güncel Vergi ve Muhasebe” 
Konularında Makina Mühendislerini İlgilendiren Gelişmeler Konulu Bilgilendirme Toplantısı Dezenlendi. 
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Ordu SMMM Odası aday meslek mensupları için bir 
günlük zorunlu eğitim düzenledi. Mali Müşavir adayla-
rına, Meslek Hukuku ve Etik Değerler, Disiplin Yönetme-
liği, Genel Muhasebe ve İş Kanunu dersleri verildi. Top-
lantıda TESMER Yönetim Kurulu, Ertuğrul Yüksel, Ercan 
Kır, Bahadır Baş, Gülsen Işık ve Barış Sayan hazır bulun-
du.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TES-
MER Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen, 3568 sa-
yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muha-
sebeci Staj Yönetmeliğinin 10. maddesi uyarınca belir-
tilen Zorunlu Eğitim Programı 18 Mayıs 2011 Çarşamba 
günü saat 09.30 da başladı, 17:00 da sona erdi. 

Oda toplantı salonunda düzenlenen eğitimlerin açılış 
konuşmasını Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel yaptı.  Konuş-
masında Muhasebecilik Mesleğinin artık çok önemli bir 
noktaya taşındığını söyleyerek başlayan Yüksel, “Dün-
yada muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler ışı-
ğında ülkemizde de kabul edilen yeni Türkiye Muhase-
be Standartları ile muhasebecilik mesleği yakın zaman-
da, tüm dünyada aynı dil ile ifade edilecektir. Uluslar 
arası piyasalara mal satmak, kredi kullanmak isteyenle-
rin finansal tabloları her yerde aynı ortak standartlar ile 
hazırlanmalı ve kabul görmelidir. Bu anlamda yeni çı-
kan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe gire-
cek olan Türk Ticaret Kanunu çok önemlidir.  Stajyerle-
rin, muhasebe mesleğinde başarılı olmaları için mutla-
ka yeni çıkan Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Finansal Ra-
porlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Stan-
dartları (TMS) konularında kendilerini geliştirmeleri çok 
önemlidir. Bu mesleğin yüzü ve yönü artık tamamen 
değişmektedir. Bu değişimi okuyabilenler muhasebeci-
lik, mali müşavirlik yapabilecektir. Sizler bu sürece şim-
diden hazırlanarak gelmeniz sizlere çok büyük bir avan-
taj sağlayacaktır “ dedi.

Stajyer zorunlu eğitimleri, her yıl bir defa olmak üze-
re zorunlu, ücer aylık dönemlerde ise gönüllük esası ile 
hazırlanacaktır. Mazeretsiz zorunlu eğitimlere katılma-
yan adayların stajları iptal edilecektir. Bu anlamda biz 

aday meslek mensuplarının kendilerini geleceğe hazır-
lamalarına çok önem veriyoruz. Gönüllük esaslı toplan-
tılarda bir konu belirleyeceğiz ve o gün o konunun fark-
lı eğitmenler tarafından anlatılmasını sağlayacağız.

Bu gün bu toplantıya iştirak eden ve  stajı devam eden 
stajyerlerin muhasebeci olma yönünde aşılması gere-
ken önemli bir aşamayı geçtiklerini, bu aşamanın geçil-
mesiyle muhasebeciliğe geçiş yolunun yarısından fazla-
sının tamamlandığını söyledi. Yüksel konuşmasının ar-
dından, Meslek Hukuk ve Meslek Etiği dersini stajyerle-
re verdi. 

Oda başkanı Ertuğrul Yüksel`in birinci dersinin ardından 
sırayla; 

Oda Disiplin Kurulu Başkanı Ercan Kır; Disiplin Yönetme-
liği Dersi

Eğitim Komisyonu Başkanı İsmail Çakmak; Genel Muha-
sebe Dersi

Oda Mesleki Soruşturma ve Denetim Komisyonu Başka-
nı Tuğrul Odabaş; 4857 sayılı İş Kanunu Dersi 

Oda ve Tesmer Sekreteri Bahadır Baş ise; Staj ve Stajyer-
lik Hukuk derslerini verdi. 

Görüşlerine Başvurduğumuz Stajyerlerden Cağla Engin-
yurt ve Selim Can ise bir günlük zorunlu eğitim konu-
sunda; başka odalarda yapılmayan bu eğitimleirn Ordu 
Odası tarafından yapılması bizler için çok önemli. Bizle-
re verilen önemi odamızın bu etkinlikleri ile görüyoruz. 
Türkiyede zorunlu eğitim yapan iki üç odadan bir tane-
si Ordu SMMM Odası bu çok önemli bir gelişmedir. Ve 
anlatılan konular gerçekten bizlerin ufkunu açan, bizle-
ri bu mesleğe hazırlayan gelişmelerdir ve bu eğitimlerin 
tekrarlanmasını arzu ediyoruz dediler. 

Zorunlu eğitime katılanlara, katılım sertifikası verildi. 
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1 GÜNLÜK ZORUNLU STAJYER (ADAY MESLEK MENSUBU) EĞİTİMİ YAPILDI
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SORUN 1:  Mali Müşavir Kimliği Tanınmalı

SORUN 2:  Kaçak Muhasebeyle Mücadele Edilmeli

SORUN 3:  Meslek Mensupları Arasında Oluşan 
Haksız Rekabet Giderilmeli.

SORUN 4:  Meslek Mensuplarının 4-a Sigortalısı 
Olabilme İmkanı Verilmeli.

SORUN 5:  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3065 
sayılı KDV Kanununda Serbest Meslek Kazancı yönün-
den Vergiyi Doğuran Olayın farklı Değerlendirilmesi So-
runu Giderilmeli.

SORUN 6:  Vergi İle İlgili Uygulamalarda Vergi Dai-
relerinin İşlem Birliği Sağlanmalı.

SORUN 7:  Meslek Mensupları Üzerindeki iş yükü-
nün azaltılmalı.

SORUN 8:  Sözleşme Damga Vergisi Kaldırılmalı.

SORUN 9:  Serbest Meslek Kazançlarında KDV %8 
Olmalı.

SORUN 10:  Serbest Meslek Mensuplarının Tahsilat 
Sorunu Giderilmeli.

SORUN 11:  Meslek Mensupları İçin Mücbir Sebep 
Halleri Olmalı.

SORUN 12:  Mesleki Sorumluluk Sigortası Türmob 
Çatısı Altında Yapılmalı.

SORUN 13:  Vergi Ceza Uygulamalarındaki Özel 
Usulsüzlük Cezaları Kaldırılmalı. 

SORUN 14:  Meslek Mensuplarının Kamu Görevlisi 
Olarak Yargılanması Hukuki Sorunu Düzeltilmeli.

SORUN 15:  Stajyerlerin Sosyal Güvenlik Primleri İş-
kur veya Çıraklık Fonundan Karşılanmalı.

SORUN 16:  Mali Tatil Uygulamasına İşlevsellik Ka-
zandırılmalı.

ODA MECLİSİNDE, MUHASEBECİ, MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUNLARI VE YENİ TTK GÖRÜŞÜLDÜ 

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında, 
18.05.2011 tarihinde Oda Toplantı Salonunda, Oda Meclisi 
Toplandı.  Muhasebe Mesleğini İcra Edenlerin Mesleki Sorun-
larının Görüşüldüğü toplantının birinci bölümünde Öncelikli 
18 Sorun Görüşüldü.

Toplantının İkinci Bölümünde Oda Sekreteri Bahadır BAŞ, Yeni 
TTK İle ilgi bir sunumda bulundu.

7. Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısında görüşülecek ko-
nular hakkında Ordu SMMM Odasının görüşlerini oluşturmak 
için Oda Meclisi toplandı. 

Gündemin okunması ile başlayan Oda Meclis Kurulu toplantı-
sının açılış konuşmasını Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel yaptı.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, “TÜRMOB`un düzenleyeceği 7. Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısında Görüşül-
mek Üzere meslek mensuplarının, mesleki sorunlar ile ilgili görüşlerini aldıklarını ancak oda olarak bununla yetin-
meyip, Oda Meclis Kurulu Üyelerinin de görüşlerine başvurmak istediklerini, oluşturulacak ortak sorunlar listesinin 
Türmob ve Gelir İdaresi Başkanlığının temsilcilerine iletileceğini söyledi. 

Ayrıca mesleki sorunlarla ilgili görüşlerini yazılı olarak odaya bildiren bunun için zaman ayıran on beş meslek men-
subuna katkıları için teşekkür ediyorum dedi.

Oda Meclis Kurulunun Çalışması Sonucunda aşağıda belirtilen 20 sorunun ilgililere iletilmesi konusunda fikir birli-
ğine varıldı.

KOMİSYON BAŞKANLARI VE ODA MECLİS KURULU TARAFINDAN TESPİT EDİLEN 
ÖNCELİKLİ MESLEKİ SORUNLAR
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SORUN 17:  Mesleki Zorunlu Eğitim Yönetmeliği 
Acilen Hayata Geçirilmeli.

SORUN 18:  Geçici Vergide Son Dönem Kaldırılmalı

SORUN 19:  SGK da Mali Müşavir Kimliği tanınmalı. 
İş takipçileri mutlaka Vergi Dairelerine bildirilmeli. SGK 
da kayıt dışı iş takibi yapanlarla mücadele edilmelidir.

SORUN 20:  SMMM Raporları İle İlişiksizlik Belgesi 
Uygulamasına işlerlik sağlandırılmalı. 

Ertuğrul Yüksel, Meslek Mensuplarının katkıla-
rı ile belirlenen yukarıdaki sorunların ve görüşlerin 
TÜRMOB`un önderliğinde Maliye Bakanlığına iletilece-
ğini söyledi.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ODA MECLİS 
ÜYELERİNE ANLATILDI

Toplantının ikinci bölümünde Oda Sekreteri Bahadır 
Baş, Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında hazırladığı su-
numu Oda Meclis Üyelerine aktardı. 

“Yeni Türk Ticaret Kanunun 5 temel kolon üzerine otur-
duğunu söyleyen Baş, bunların Adillik, Şe� a� ık, So-
rumluluk, Hesap Verebilirlik ve Finansal Tablolar oldu-
ğunu belirtti.”

50 yıldır Anonim Şirketlerin Denetimi Murakıplar ta-
rafından yapılmaktadır. Murakıp olmak için hiçbir ka-
lite şart aranmamaktadır. Ülkemiz bu kalitesizliğe 50 
yıl sabretti. Oysa Yeni TTK Denetim işini, işinin uzma-
nı Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere bırakmak-
tadır “ dedi.

Ayrıca şirketlerin, ister LTD ister A.Ş olsun, 15.03.2013 
tarihine kadar, şirketlerini denetleyecek denetçiler ile 
anlaşmaları gerektiğini, aksi takdirde Mahkeme tara-
fından şirketlere denetçi atanacağını söyledi. 

Yönetim Kurulu Raporları hatta şirket yöneticilerinin 
aldıkları maaş ve huzur hakkına kadar pek çok bilginin 
şirketlerin internet sitesinden kamuoyuna aktarılması-
nın zorunlu olacağını söyledi.”

Yeni Türk Ticaret Kanunun çok önemli bir konu oldu-
ğunu söyleyen Baş, “Bu yasayla muhasebe mesleği for-
mat değiştiriyor” .Yeni dönem için Ordu SMMM Oda-
sı ve TÜRMOB olarak eylül ayından sonra eğitim sefer-
berliği başlatacaklarını söyledi ve sözlerini tamamladı.
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Ordu SMMM Odası 19.06.2011 Pazar Günü 10.00 da Ünye 
Çakırtepede Meslek Mensupları İle Sabah Kahvaltısı Yapıl-
dı. 

Sabah Kahvaltısına Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Baş-
kan Yardımcısı Sezai Kantar, Oda Sekreteri Bahadır Baş, 
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Eren, Disiplin Kurulu Ra-
partörü Haluk Civanbay, Disiplin Kurulu Üyesi Serap Köse-
cioğlu, Denetleme Kurulu Üyesi Orhan Murat Gür, Üst Bir-
lik Delegesi Recep Aytekin Külünk ve meslek mensupları 
ile aileleri katıldı.

Güzel ve güneşli bir günde birlik ve beraberlik dayanışma 
yemeğinde kısa bir konuşma yapan Oda Başkanı Ertuğrul 
Yüksel; Şu hususlara değindi. “Bu gün burada meslektaşla-
rımız ile yoğun bir gündemi geride bırakarak dinlenmek, 
birbirimiz ile daha fazla zaman geçirmek için bir araya gel-
dik. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz sabah kah-
valtısının birincisini aralık ayında Orduda gerçekleştirdik. 
İkincisini ise bu gün şirin ilçemiz Ünyede gerçekleştiriyo-
ruz. Üçünçüsünü ise Fatsa ilçemizde gerçekleştireceğiz. 

Bizler bürolarımızda yoğun bir iş yükü ile karşı kaşıyayız, 

bu gün burada işlerden daha çok sohbet ve birbirimizi ta-
nıma, sorunlarımıza ortak olma ve birlik beraberliğimizi 
güçlendirmek için bir aradayız. Tüm arkadaşlarımıza afiyet 
olsun, bütün babaların babalar gününü kutluyorum” dedi.

Yaza merhaba analamıda taşıyan Birlik ve Beraberlik Sa-
bah Kahvaltısına yoğun bir ilgi gösterildi. Kahvaltı Saat 
10:00 da başlayıp, 12:00 da son buldu.

ODA ETKİNLİKLERİMİZ

Ordu SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel, Başkan Yardım-
cısı Sezai Kantar, Oda Sekreteri Bahadır Baş ile Mesleki So-
ruşturma ve Denetim Komisyonu Üyesi Recai Şahin. Ordu 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Aydın Bos-
tancıoğlu ’nu 22.07.2011 tarihinde saat 17:00 da ziyaret etti. 

Ertuğrul Yüksel; “Görevinize yeni başlamış olmanız vesilesiy-
le hem şahsınızı tebrik ediyoruz hem de çalışmalarınızın Es-
naf ve Sanatkarlara fayda getirmesini diliyoruz . dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bostan-
cıoğlu ise “Yapmış oldukları bu ziyaretten ötürü 
memnun olduklarını belirtirken iki odanın aslında 
yapmış olduğu hizmetler açısından ortak görevle-
ri olduğu belirtti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası bir ilin 
olmazsa olmaz bir kurumu olmasına rağmen bir o 
kadar da Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının da 
olmazsa olmaz bir kurum haline geldiğini belirtir-
ken son zamanlarda özellikle Ordu SMMM Odasının 
faal bir şekildeki çalışmasının tüm kamuoyu tarafın-
dan da dikkatle izlendiğini söyledi. 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bostancı-
oğlu TESK Otel hakkında da bilgiler verdi. TESK Ote-
lin konaklama için 4`ü suit oda olmak üzere toplam 
79 oda kapasitesiyle, özel günler için 500 kişi ka-

pasiteli Avizeli Salonuyla, 300 kişilik Çotanak Restaurantıy-
la, 100 kişi kapasiteli Bar`ıyla tam donanımlı bir Otel olduğu-
nu belirtti. Ayrıca 400 kişilik Uluslar arası standartlarda kon-
ferans salonunda bulunduğunu belirtirken 100 ve 35 kişilik 
mini toplantı salonlarının da olduğunu söyledi. Tüm ordulu-
ların bu tür işletmelerin yaşaması için katkı vermesi gerekti-
ğini söyleyerek sözlerini tamamladı. 

Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantı 18:00 da sona 
erdi.

ÜNYE MESLEK MENSUPLARI İLE SABAH KAHVALTISI

ORDU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YENİ BAŞKANINA ZİYARET 
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20 Temmuz 2011 tarihinde, Ordu SMMM Odası adına, Oda Başka-
nı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş, Oda Saymanı Mustafa 
Çörtük, Oda Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu Üyesi Mustafa 
Yıldız dan oluşan ekip Korgan ve Aybastı`da Büro ziyaretlerinde bu-
lundular. 

 KORGAN

Korgan ilçesinde, S.M. Kazım Mendil, SMMM. İbrahim Ballıoğlu ile 
S.M. Sevim Özgül ve Stajyeri İsmail Şener bürolarında ziyaret edildi. 
Meslek Mensuplarının istekleri ve sorunları dinlendi. Melek mensup-
ları; yapılan bu ziyaretlerden ötürü çok memnun olduklarını, uzun za-
mandan bu yana ilk defa bu tür ziyaretlerin yapıldığını ve bunun her 
yıl tekrarlanmasını istediklerini söylediler. Ayrıca mesleki sorunlar içe-
risinde tahsilat sorunun çok olduğunu ancak ilçelerinde haksız reka-
bet sorunun ise pek yaşanmadığını söylediler.

AYBASTI 

Korgan ilçesinden ayrılan Oda Başkanı ve beraberindekiler 
Aybastı`da bulunan meslek mensuplarına bürolarında ziyaretlerde 
bulundular. Aybastı ilçesinde S.Muh.Mehmet Yumbul, SMMM Vural 
Yılmaz, SMMM Hasan Ergül ve Stajyer Hüseyin İnanır` ziyaret edildi. 
Aybastı`daki meslek mensupları tarafından da misafirler aynı duygu 
ve düşüncelerle karşılandı. Meslek mensuplarının dilekleri ve görüş-
lerini dinleyen Oda Başkanı, Ertuğrul Yüksel şöyle konuştu: “Her şey-
den önce Korgan ve Aybastılılar böylesine güzel bir doğa güzelliği-
ne sahip oldukları için şanslılar. Ayrıca meslek mensupları da bu doğa 
güzelliğinin içinde çalıştıkları için stresten uzak kalmakta bir adım 
daha ilerdeler. Daha önce diğer ilçelerde bulunan meslek mensupla-
rına ziyaretlerde bulunmuştuk. Bugünde Aybastı ve Korgan ilçelerin-
de bulunan meslek mensuplarına ziyaretlerde bulunarak ilçe ziyaret-
lerinin bu yılki bölümünü tamamlamış olduk. Ancak bu bir son değil. 
Nasıl ki istekler, dilekler, problemler her zaman varsa bizimde bu ziya-
retlerimiz her zaman devam edecektir. Bugün yaptığımız bu ziyaret-
ler ile ilçe ziyaretleri aslında bitmedi. Biz gördük ki yapılan bu ziyaret-
ler ile meslek mensuplarının belki çok uzun bir süre sonra söyleyebi-
leceği istek ve dileklerine kısa zamanda dinleyebiliyoruz. Bunlara eli-
mizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ve biz gördük ki yapı-
lan bu ziyaretler önemli bir hale gelmeli. Çünkü biz oda olarak mes-
lek mensuplarını temsil edebilmemiz için ilk önce onların dileklerini, 
sorunlarını, isteklerini de bilmemiz gerekir. Bunları bilmemiz halinde, 
temsil etmemiz çok daha sağlam temeller üzerine oturur.”dedi.

Aybastı ilçesinde yapılan ziyaretler Perşembe Yaylasında yenilen ye-
meğin ardından sona erdi. 

ORDU SMMM ODASI İLÇE ZİYARETLERİNİ TAMAMLADI.
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Ordu SMMM Odasından; Orduspor Kulüp Başkanı Nedim 
Türkmen’e Tebrik Ziyareti

23.06.2011 Cuma Günü Ordu SMMM Odası Yönetim Kuru-
lu; Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Oda Sekreteri Bahadır Baş, 
Oda Saymanı Mustafa Çörtük ve Oda Disiplin Kurulu Başka-
nı Ercan Kır, Orduspor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen’i Du-
rugöl tesislerinde ziyaret etti.

Ordu Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu, Orduspor 
Kulüp Başkanı Doc. Dr. YMM Nedim Türkmen kulüp tesisle-
rinde karşıladı.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel “Orduspor; Ordu halkının 26 
yıllık süper lig hasretini giderdi bu başarının en önemli mi-
marı, Sayın Başkan Nedim Türkmen başta olmak üzere yö-
netim kurulu arkadaşları ve tüm ekibini kutluyoruz. Kendi-
lerini kazandıkları bu başarıdan ve bu şehrin 26 yıllık makus 
talihini yendikleri için tebrik ediyor ve bir YMM , bir meslek-
taşımız olarak Sayın Nedim Türkmen’in ve Orduspor un ba-
şarısından ayrıca kendi adımıza gurur duyuyoruz, başarıları-
nın kalıcı olmasını istiyoruz” dedi.

Sayın Nedim Türkmen ve ekibine Süper Ligde başarılar di-
liyor ve Ordu SMMM Odası olarak her zaman yanlarında ol-
duğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz diyerek sözlerini ta-
mamladı.

Orduspor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen ise şu hususlara 
değindi:

“Öncelikle bu güzel ziyaret ve bu güzel dilekler için Ordu 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan ve Yö-
netimine teşekkür ediyorum. Bende bir Yeminli Mali Müşa-
vir olarak meslektaşlarımızın yanımızda olmasından, bizle-
re destek vermelerinde dolayı onlara çok teşekkür ediyo-
rum. Ordu Mali Müşavirler Odasının samimi ve içten deste-
ğini her zaman yanımızda hissettik. Tüm sivil toplum örgüt-
lerinden ve meslek odalarından aynı desteği ve katkıyı bun-
dan sonraki zamanda daha çok bekliyoruz.

Süperlig de başarılı olmak biraz da bu şehrin birlik ve bera-
berliği ile ilgili bir şey. Bir avuç kumu cama fırlatırsanız kıra-
mazsınız. Ama kumu bir poşete koyup fırlatırsanız cam kı-
rılır. Bizler elimizden geleninin üstünde çaba sarf ediyoruz 
ancak bu elbette yeterli değil, bu şehrin takımına sahip çık-
ması, bir poşetin içindeki kum taneleri olması gerekir.” Dedi.

Başkan Türkmen; yaptıkları hazırlıklar, yeni transferler ve 
yeni transfer arayışları içinde olduklarını söyleyerek sözleri-
ni şöyle sürdürdü. “ Yerli ve yabancı yeni transferler yapıyo-
ruz. Süperligin doğasında bulunan haksız rekabet ile baş et-
meye çalışıyoruz. Bizler 10-15 oyuncu ile anlaşacak bir büt-
çe yapıyoruz. Oysa rakiplerimiz bizim bütçemizin rakamı ile 
tek bir oyuncu alabiliyorlar. Bu ise daha başlangıçta büyük 
bir haksız rekabet yaratıyor. Biz bu haksız rekabetin üzerin-
den gelerek, beş yıl içerisinde bu şehrin rotasına süperlig 
şampiyonluğuna çeviriyoruz. Bunu başarabilmek için önce-
likle bu şehrin, on dokuz ilçesi ile birlikte takımına sahip çık-
ması gerekiyor. Kombine biletlere tüm taraftarlarımızın ilgi 
göstermesini, bizlere destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Orduspor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen’e Tebrik Ziyareti





ODA ETKİNLİKLERİMİZ



23ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

23ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
18.08.2011 tarihinde Mado Cafe de meslek mensupları-
na iftar yemeği verdi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının ter-
tiplemiş olduğu iftar yemeği Mado Cafe de, yaklaşık 
240 kişinin katılımıyla ve  Ordu Valisi Orhan Düzgün, 
Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, Ordu Defterdarı Erol 
Pişkin, Defterdar Yardımcısı Metin Karakuş, SGK Müdür 
Yardımcıları Çakır Çetin, Nizam Türkeli, Vergi Müfettişi 
Kemal Bahar, YMM Erkan Kahraman, Oda Başkanı ve Yö-
netim Kurulu, Oda Disiplin Kurulu Başkanı Ercan Kır, De-
netleme Kurulu Başkanı Murat Başaran Sağra, Oda Ku-
rucu Başkanı Orhan Ümit Felek 
ile TÜRMOB Yön Kurulu Üye-
li Yapan  Orhan Şebçioğlu`nun 
katılımıyla yapıldı.

Mali Müşavir Recep Arnak ta-
rafından yapılan amin duası ve 
ebediyete intikal eden meslek 
mensuplarına yapılan duanın 
ardından kısa bir konuşma ya-
pan Oda Başkanı Ertuğrul Yük-
sel ”İftara yemeğimize katılan 
başta Sayın Valim, Sayın Bele-
diye Başkanım, Sayın Defterda-
rım, Sayım SGK Müdür Yardımcılarımız ve meslektaşla-
rımız ile değerli eşlerine katılımlarından dolayı teşekkür 
ediyor ve hoş geldiniz diyorum.” 

“Geçen yıl Ünye ve Fatsa da gerçekleştirdiğimiz iftar 
yemeklerini bu yıl Ordu Merkezde yaptık. İftar ye-
meğine gösterilen bu ilgi, her şeyden önce biz mes-
lek mensupları arasında oluşturmaya çalıştığımız 
birlik ve beraberliğin gerçekleştiğinin, giderek bü-
yüdüğünün bir göstergesidir. Unutulmamalıdır ki 
ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Katılımınız 
bizlere güç vermektedir. Sizlerin bu katılımları ve 
destekleri ile pek çok başarılı çalışmaya imza attık. 
Atmaya da devam edeceğiz. Bu gün aramızda Per-
şembe ilçemizden, Ulubey ilçemizden arkadaşları-
mız var onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Ayrıca dün Hakkari de şehit olan tüm askerlerimi-
ze Allahtan rahmet Ulusumuza baş sağlığı diliyo-

rum. Ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı da 
bu gecede anıyor onlara da Allahtan rahmet diliyo-
ruz. “dedi.

Oda Başkanın Konuşmasından sonra Ordu Valisi Orhan 
Düzgün de iftara katılanlara kısa bir konuşma yaptı.

Vali Düzgün; “Dün Hakkari de meydana gelen üzücü 
olayda şehit olan dokuz askerimiz arasında bir tanede 
Perşembeli Şehidimiz var. Bugün beş civarında onun 
şehit törenine katıldıktan sonra buraya geldim. Rama-
zan ayında bu acılı günümüzde, Ülkemizin bağımsızlı-
ğı, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve gelecek nesil-

lerimizin güvenliği için  canları-
nı seve seve feda eden aziz şe-
hitlerimizin ruhları şad olsun .” 
dedi ve sözlerine şu şekilde de-
vam etti:

”İftar yemeğini düzenleyen 
Ordu Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkanı ve 
Yöneticilerini tebrik ediyorum 
dedi. Ben bu gecede sizlerin 
arasında olmaktan ayrıca mut-
luyum. Bazılarınız biliyor. Lise 
yıllarımı muhasebe ile iç içe ge-

çirdim. Çünkü maliye okulu me-
zunuyum. Muhasebe ile oldukça fazla zaman geçirdim. 
O yüzden kendimi maliyecilere ve sizlere yakın hissedi-
yorum. Bu yüzden sizlerle beraber olmak istedim.dedi.

Vali Düzgün son olarak iftar yemeğine katılanlardan, 
Ordu Valiliğinin de katıldığı Türkiye çapında düzenle-
nen Afrika ülkelerine yardım kampanyasına katkı yap-
malarını istedi. Bu gün bizim yediğimiz yemek bir yana, 
bir çorba ile günlerce hayatını devam ettirmek zorun-
da olanlar var . Bu yemeğin masrafını odamız karşıla-
dı. Arzu eden gönüllü olan arkadaşlarımıza dağıtılacak 
zar� ara koyacağınız yardımlarla Somali’ de pek çok in-
san karnını doyurabilir, hayatını devam ettirebilir. Gö-
nüllü katkılarınızı bekliyoruz” dedi.

Toplanan 1.870,00 TL Ordu Valiliğinin 54778383-5003 
nolu Ziraat Bankası Hesabına 19.08.2011 tarihinde ya-
tırıldı. 

ODA ETKİNLİKLERİMİZ
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ORDU MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÜYELERİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
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 14.02.2011 tarih ve  27846  sayı-
lı  Resmi  Gazete’ de yayımlanan 
6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu 
ve  6103 sayılı  “ Türk Ticaret Kanu-
nunun Yürürlüğü  ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun “   tüm maddeleri ile 
birlikte  31.07.2012 tarihinde yürürlü-
ğe girecektir.

Kanunun yayımı ile yürürlük tarihi ara-
sında  18 ayı aşan bir süre,  geçiş  ve 
hazırlık dönemi olarak öngörülmüş bu-
lunmaktadır. Sermaye şirketleri bu an-
lamda Kanunun yürürlük tarihini bek-
lemeden bir dizi hazırlıkları yapmak ve 
uyum için hazır hale gelmek zorunda-
dır.  Geçiş aşamasında, sermaye şir-
ketlerinin yapmaları gerekenlerin bir 
kısmı  atıf yapılan kanun maddeleri de 
dikkate alınmak suretiyle  aşağıda sı-
ralanmaya çalışılmıştır.

 I -  Anonim ve Limited Şirketler, Ka-
nunun yayımından itibaren üç yıl için-
de sermayelerini bu Kanunda yazılı tu-
tarlara yükseltmek zorundadırlar. Aksi 
halde infi sah etmiş sayılırlar.  ( 6103 
sayılı Kanun md. 20/1)

* 6103 / 20 – 1 :  (1) Anonim ve Limited 
Şirketler, TTK. nun  yayımı tarihinden 
itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anı-
lan Kanunun  332 ve 580 inci maddele-
rinde öngörülen tutarlara yükseltirler; 
aksi halde mezkur sürenin sonunda in-
fi sah etmiş sayılırlar.

(2) Sermayenin  TTK. ‘ nunda öngörü-
len  tutara yükseltilmesi için yapılacak 
genel kurullarda  toplantı nisabı  aran-
maz,  kararlar toplantıda  mevcut oyla-
rın çoğunluğu ile alınır ve şartları bu-
lunsa bile  6762 sayılı Kanunun 389 
uncu ve  TTK. ‘ nun 454 üncü maddele-
ri uygulanmaz. Bu fıkra hükümleri, bu 
Kanunun  26 ve 28 inci maddeleri uya-
rınca yapılacak esas sözleşme değişik-
likleri için toplanacak genel kurullara 
da  uygulanır.

(3) Halka açık olmayan anonim şirketle-
rin  kayıtlı sermaye sistemini kabul et-
melerine, daha sonra bu sisteme geç-
melerine, sermayelerini artırmalarına, 
kayıtlı sermaye tavanını yükseltmele-

rine, sistemden çıkmalarına ve çıkarıl-
malarına, yönetim kurulunun imtiyazlı 
ve primli paylar ihracına, rüçhan hakla-
rını  kanun çerçevesinde  sınırlamasına 
ve diğer hususlara ilişkin usul ve esas-
lar  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanacak tebliğle; tescil ve ila-
na dair hususlar ise Ticaret Sicili Tüzü-
ğü ile düzenlenir. Tek ortaklı

(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  birinci 
fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en 
çok iki defa uzatabilir.

*  6103 / 26 :  Esas sözleşme değişiklik-
lerinde toplantı ve karar nisabı…

*  6103/28 :  Oy hakkı ve oyda imtiyazlı 
paylar ile nama yazılı payların devredil-
melerinin sınırlanması..

*  TTK 332 :  En Az Sermaye Tutarı : (1) 
Tamamı esas sözleşmede taahhüt  edil-
miş bulunan sermayeyi ifade eden esas 
sermaye  Elli bin Türk Lirasından ve 
sermaye artırılmasında yönetim kurulu-
na tanınmış yetki tavanını gösteren  ka-
yıtlı sermaye sistemini kabul  etmiş bu-
lunan halka açık olmayan anonim şir-
ketlerde  başlangıç sermayesi Yüz bin 
Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az 
sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca ar-
tırılabilir.  

*   TTK  580 :  (1) Limited Şirketin esas 
sermayesi en az On bin Türk Lirasıdır.

II -  Anonim ve Lİmited Şirketler ana 
sözleşmelerini yeni TTK ‘ nun ya-
yımından itibaren  18 ay içinde ( 
14.02.2011 den itibaren )  yeni TTK 
ile uyumlu hale getirmek  zorundadır-
lar.  Sermaye şirketleri ana sözleşme-
lerinde bu  uyumu sağlamadıkları  tak-
dirde, yeni  TTK.  hükümleri, ana söz-
leşme hükümlerinin yerine  re’ sen ge-
çecek ve ana sözleşme hükmüymüş-
çesine uygulanacaktır.  ( 6103 sayılı 
Kanun md. 22)

*  6103 / 22 :  Esas  Sözleşme:

(1) Anonim şirketler esas sözleşmeleri-
ni  ve Limted Şirketler şirket sözleşme-
lerini Kanunun yayımı tarihinden itiba-
ren  18 ay içinde  TTK ile uyumlu hale 
getirirler. Bu süre içinde gerekli deği-
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şikliklerin yapılmaması  halinde esas sözleşmede-
ki  düzenleme yerine  TTK. ‘ nun ilgili hükümleri uy-
gulanır.

(2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini bi-
rinci fıkra uyarınca uyumlu hale getirmek için yapıla-
cak genel kurullara bu kanunun 20 inci maddesinin 
ikinci fıkrası  uygulanır. Toplantı nisabı aranmaz, ka-
rarlar  toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

(3) Bakanlık bu maddede öngörülen süreyi ancak bir 
yıla kadar uzatabilir.

 III -  Anonim ve Limited şirketlerin  tek ortağı / pay 
sahibi  gerçek/ tüzel kişi, Kanunun yürürlüğünden 
itibaren  15 gün içinde yönetim kuruluna / müdü-
re  noter  kanalıyla bildirimde bulunacak  ve onlar-
da  7 gün içinde durumu tescil ettireceklerdir. ( 6103 
sayılı Kanun md. 23)

*  6103 / 23 :  Tek sahipli anonim şirketler ile tek or-
taklı limited şirketler , herhangi bir sebeple bir ano-
nim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek 
ortağı  olan gerçek veya tüzel kişi, bu kanunun  yü-
rürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde, bu sıfatı-
nı, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde 
yönetim kuruluna, limited şirketlerde  müdüre veya 
müdürlere  noter aracılığıyla bildirir.  Bildirimin  mu-
hatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için-
de  TTK. ‘ nun  338 ve 574 üncü maddelerinde  öngö-
rülen hususları tescil ve ilan ettirirler; aksi halde anı-
lan maddelerde öngörülen hukuki sonuçlar doğar.

TTK.  338   &   574 :   Ortakların  Sayısı : (1) Ano-
nim Şirketlerin kurulabilmesi için  pay sahibi olan bir 
veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. (TTK.338)

(2) Limited Şirketlerde ortakların sayısı elliyi aşamaz 
( TTK 574)

(3)  Pay sahibi sayısı bire düşerse  anonim şirketler-
de du rum yedi gün içinde yönetim kuruluna bildirilir 
( TTK.338) limited şirketlerde aynı süre içinde müdü-
re /müdürlere yazıyla bildirilir ( TTK. 574)

AŞ.lerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise mü-
dür/müdürler keyfi yeti tescil ve ilan ettirirler.

(4) Gerek anonim şirketlerde ve gerekse limited şir-
ketlerde  tek pay sahibi veya tek ortak olacak şekil-
de şirketler kendi  paylarını iktisap edemezler. ( TTK 
338 – 574)

 IV -   Anonim ve Limited şirketlerin  ortakları şirke-
te olan borçlarını Kanunun yürürlüğünden  itibaren 
üç yıl içinde nakdi ödeme ile kapatmak  zorunda-
dır.  ( 6013 sayılı Kanun md. 24)  Aksi halde şirket 
alacaklıları şirkete borçlu ortağı takip yoluyla  şirket-

ten alacaklarını  tahsil edebileceklerdir.  Ayrıca bor-
cunu kapatmamış olan ortağa  300 günden az ol-
mamak üzere adli para cezası verilecektir. ( TTK. 
562)  

* 6103 / 24 :   Pay  sahiplerinin ve limited şirket or-
taklarının şirkete  borçlanma yasağı: (1) TTK 358 inci 
maddesine aykırı şekilde, anonim veya limited şir-
kete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını 
anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
yıl içinde  nakdi ödeme yaparak  tamamen tasfi ye et-
mek zorundadır. Borcun kısmen veya tamamen  baş-
kası tarafından üstlenilmesi, borç için kambiyo se-
nedi verilmesi, ödeme planı yapılması veya benze-
ri  yollara başvurulması  bu madde anlamında tasfi -
ye sayılmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde tasfi ye ger-
çekleşmemişse  TTK . 526  ncı maddesinin beşinci 
fıkrası uygulanır.

“ TTK 562 / 5 = …. c) 358 inci maddesine aykırı olarak 
şirkete borçlananlar üç yüz günden az olmamak üze-
re adli para cezasıyla cezalandırılır. “   

(3)Tasfi ye süresinin geçmesinden sonra, şirketin ala-
caklıları, alacakları için şirkete borçu olan pay sahibi-
ni veya limited şirket ortağını takip edebilir.

 V -   Görevde bulunan Anonim şirket yönetim Ku-
rulu üyeleri ile Lİmited Şirket müdürlerinin görev sü-
releri:

a) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 
görevde bulunan  anonim şirket yönetim kurulu üye-
leri ile  limited şirket müdürleri görevlerine, boşal-
ma, ayrılma hali hariç, görev sürelerinin bitimine ka-
dar devam ederler. Ancak, tüzel kişiyi temsilen se-
çilmiş olanlar, Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren 
üç ay içinde istifa edecekler ve yerlerine  tüzel kişi 
veya başkaları seçilecektir. Boşalma, ayrılma halle-
ri ile tüzel kişilerin istifası  ile boşalacak üyeliğe ata-
malar artık yeni Kanuna göre yapılacaktır.     

b) Tüm ortakların   hep birlikte müdür sıfatıyla idare-
ci ve temsilci oldukları limited şirketlerde, Kanunun 
yayımı  tarihinden  üç aylık süre içinde  ( 14 Mayıs 
2011 tarihine kadar) yeniden müdür belirlemesinin 
yapılması  gerekmektedir. ( 6103 sayılı Kanun md. 
25 ve TTK md 623)

* 6103 / 25 :  Yönetim Kurulu : (1) Türk Ticaret Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan  ano-
nim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdür-
leri görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeli-
ğinin  başka bir sebeple boşalması hali hariç, süre-
lerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. An-



26 ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

MAKALE

cak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş olan 
gerçek kişinin, TTK.’ nun  yürürlüğe girdiği  tarihten 
itibaren  üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine  tü-
zel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir.  Tüm 
ortakların  hep birlikte müdür  sıfatıyla şirket işleri-
ni idare ve temsil ettiği limited şirketlerde  de aynı üç 
aylık süre içinde  Türk Ticafret Kanununu 623 üncü 
maddesi  hükmünün gereği yerine getirilir. Anonim 
şirketlerde  Türk Ticaret Kanununun 363 üncü mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durum-
larda, anılan Kanunun  359 uncu  maddesindeki şart-
ları taşıyan yönetim kurulu yelerinin  seçilmeleri şart-
tır. Görevdeki  yönetim kurulunun görevinin sona er-
mesinden sonra seçilecek üyelerin,  anılan 359 uncu 
maddedeki şartları taşımaları zorunludur. Üyele-
rin  görev süreleri  farklı tarihlerde sona eriyorsa öğ-
renime ilişkin şart, şirkete en uygun gelen üyelerin 
görevleri sona erdiğinde yerine getirilir.  (2) Yönetim 
kurulu üyelerinin özen ve bağlılık borcuna ilişkin hü-
küm,  Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği ta-
rihte görülmekte olan davalarda uygulanmaz.  Bu da-
valarda özen ve bağlılık borcu 6762 sayılı Kanuna 
göre değerlendirilir.

* TTK 623 :  (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket söz-
leşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yöne-
timi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden 
fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişile-
re verilebilir. En azından bir ortağın,  şirketi yönetim 
hakkının ve temsil yetkisinin bulunması  gerekir. 

 VI -  Anonim ve limited şirketlerin ana sözleşmele-
rinde, genel kurul/ortaklar kurulu toplantı/ karar ni-
saplarında  6762 sayılı Kanunun uygulanacağı be-
lirtilmiş veya 6762  sayılı Kanuna atıf yapılmışsa, bu 
şirketler yeni TTK. ‘ nun  yürürlüğe girmesinden iti-
baren 6 ay içinde ana sözleşmelerini  TTK ‘ ya uy-
gun hale getirmek zorundadırlar.  Bu maksatla yapı-
lan genel kurullarda  6762 sayılı Kanundaki nisap-
lar  uygulanacaktır. 6 ay içinde bu yolda değişiklik 
yapılmazsa, yeni TTK hükümleri artık re’ sen uygu-
lanacaktır. Ancak mevcut ana sözleşmede  ağırlaş-
tırılmış nisaplar öngörülmüşse ve bu nisaplar yeni 
TTK md. 421. maddesinde öngörülen nisaplardan 
ağır ise bu nisapların uygulanmasına devam edile-
bilecektir.

* TTK 421 : Esas  Sözleşme değişikliklerinde toplan-
tı ve karar nisabı : (1) Kanunda veya esas sözleşme-
de aksine hüküm bulunmadığı takdirde,  esas söz-
leşmeyi değiştiren  kararlar, şirket sermayesinin  en 
az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantı-
da mevcut bulunan   oyların çoğunluğu ile alınır. İlk 
toplantıda öngörülen  toplantı nisabı  elde edileme-
diği takdirde, en geç  bir ay içinde ikinci toplantı ya-
pılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket ser-
mayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilme-
sidir.  Bu fıkrada öngörülen  nisapları düşüren  veya 
nispi çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri 

geçersizdir.

 V II  - Türk Ticaret  Kanununun yürürlüğe girmesin-
den önce atanmış özel denetçiler; henüz raporlarını 
vermemişlerse, raporlarını artık yeni TTK ‘ ya göre 
hazırlayacaklardır. Ancak, bu denetçiler tazminat-
sız/ yaptırımsız şekilde görevlerinden ayrılabilirler. ( 
6013 sayılı Kanun md. 27)

*  6103 / 27 :  Özel Denetçi; (1) TTK.’ nun yürürlüğe 
girmesinden önce atanmış bulunan özel denetçi, anı-
lan Kanunun yürürlüpe girdiği tarihte henüz rapo-
runu vermemişse, görevini Türk Ticaret Kanunu hü-
kümlerine göre yerine getirir.  Ancak, bu halde özel 
denetçi isterse, tazminat ödemeksizin  veya herhangi 
bir yaptırıma uğramaksızın, görevinden ayrılabilir.

 VIII -  Sermaye  şirketleri bir internet sitesi açmak, 
şirketin internet sitesi zaten mevcutsa belli bir bölü-
münü  yeni TTK ‘ nun belirlediği hususlara ayırmak 
zorundadırlar. Bu sitede bulunması gereken bilgi-
ler ise yeni TTK’ nun 1524 üncü maddesinde ayrın-
tılı olarak sayılmıştır. Ayrıca, bu şirketler; yeni TTK 
‘ nun  amaçlarına özgülenmiş olarak yayımladıkla-
rı bilgileri  “ yönlendirilmiş mesaj” şeklinde yayımla-
yacaklar ve yayımladıkları  yönlendirilmiş  mesajla-
rın  bir örneklerini yayımladıkları tarih  ve saati de 
göstermek suretiyle noter tasdikli bir deftere sıra nu-
marası ile kaydedeceklerdir. Şirketlere internet  site-
si oluşturma  ve yönlendirilmiş mesajları orada ya-
yımlama yükümlülüğü öngören yeni TTK’ nun 1524 
üncü maddesi 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe gire-
cektir. 

* TTK 1524 : İnternet Sitesi;

(1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şir-
ketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli 
bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına 
özgülemek  zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin baş-
lıcaları şunlardır.

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar,

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabil-
meleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için gör-
melerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bil-
giler, açıklamalar.

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alı-
nan;  rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim ora-
nı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bun-
larla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren he-
sapların  dökümü,

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı,  payların 
halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait temi-
natlar ve garantiler; ifl asın ertelenmesine veya ben-
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zeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin  kendi 
paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yö-
netim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili  açıklama-
lar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür de-
ğiştirmesi halinde, ortakların  ve menfaat sahipleri-
nin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; 
sermaye artırımı, azaltılması  dahil, esas sözleşme 
değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sa-
hipleri  genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarıl-
ması  gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan  raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dahil her türlü  çağrılara 
ait belgeler, raporlar yönetim kurulu açıklamaları.

g) Şeffafl ık ilkesi ve bilgi toplumu  açısından  açıkla-
ması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunla-
ra  verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahipleri-
nin  veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hu-
suslar.

I) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara 
tablolar, özel  amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer 
fi nansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımın-
dan bilinmesi gerekli fi nansal raporlamalar, bunların 
dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim 
ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değer-
lendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üye-
leriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar; temsil 
ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benze-
ri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedik-
leri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendi-
ren konulara ilişkin belgeler.

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulma-
ması, ilgili  kararların iptal edilmesinin sebebini oluş-
turur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğması-
na yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim 
kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza 
hükümleri saklıdır.

(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ay-
rılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hak-
kının kullanılması,  ilgili olmak veya menfaati bulun-
mak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı  gibi her-
hangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali halin-
de herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgü-
lenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve 
parantez içinde “ yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konu-

lur.  Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada 
anılan  yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebi-
lir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın  yönlendi-
rildiği karinedir.  Sitenin, bir numara altında tescili ve 
ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  tara-
fından bir yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari dü-
zenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, 
şirketin internet sitesine  konulan bir içerik, üzerin-
de bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle in-
ternet sitesinde kalır;  aksi halde  konulmamış sayılır. 
Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.

(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 inci 
madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer ala-
cak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimi ta-
rafından  tarih ve saati gösterilerek  noterlikçe onay-
lı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapış-
tırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir de-
ğişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki 
işlem tekrarlanır.

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve geçiş sürecinde 
Kanunun anlaşılabilirliğini sağlayan ve önemli açık-
lamalar getiren 6103 sayılı  Türk  Ticaret   Kanunu-
nun  Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanu-
nun,  özellikle sermaye şirketlerinin süreçte dikkat 
edecekleri ve uyulması gereken olmazsa olmaz  ku-
raların  önemli bir bölümünü aktarmaya çalıştık. 
Özelikle Meslek mensuplarımızın yararlanacağını 
ümit  ediyorum. 

KAYNAK :    İSMMMO  Mevzuat Serisi -9 (Yayın No. 142)



AMORTİSMAN UYGULAMASININ VERGİ MEVZUATI VE TMS 16  STANDARDI 

HÜKÜMLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI*

A-GENEL BİLGİ:

Yeni Türk  Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile, işletmelerin  muhasebe düzeni ve 
denetimi konusunda önemli değişiklikler olacaktır. Çünkü, Kanunun başta 64’üncü ve 
88’inci maddesi hükümlerinde defterlerin “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu” tara-
fından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun tutulması kabul edilmiştir. 

 Bu kabul ediliş, doğal olarak, bugüne kadar bazı özel düzenlemeler dışında (Bankalar 
ve SPK’na tabi şirketler gibi ) sadece vergi kanunlarına uygun defter tutan meslek men-
suplarını yakından etkileyecektir. Meslek mensupları bu durumda hem Türkiye Muha-
sebe standartlarını hem de Vergi kanunlarını dikkate almak zorunda kalacaktır. Çünkü, 
muhasebe standartlarına uygun defter tutulması, vergi kanunlarına uygun defter tu-
tulduğu  -daha doğru değişle vergi kanunlarına uygun değerleme yapıldığı- anlamı-
na tam olarak, belki de hiçbir zaman gelemeyecektir. Daima farklılık olacaktır. Ancak, 
başta Mali İdarenin ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ile ilgili Meslek örgütleri-
nin (TÜRMOB gibi ) birlikte çalışmaları sonucu bu farklılıkları en aza indirgemek temel 
amaç olmalıdır.

      Biz bu yazımızda, Amortisman hesaplama hükümleri açısından Türk Vergi Mevzuatı 
ve TMS.16:Maddi Duran Varlıklar Standardı hükümlerini karşılaştıracağız.

B-AMORTİSMAN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

1-Amortisman Ayırma Koşullarının Karşılaştırılması 

Türk vergi mevzuatında amortisman ayırma koşulları Vergi Usul Kanunu’nun 313-
330’uncu maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine göre özetle;

-İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilen, yıpranmaya ve aşınmaya maruz bulunan, kıy-
metlerin Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen değerleri üzerinden amortisman  ayrıla-
bilecektir. Değerlerin istisnai durumlar hariç, hemen hepsi maliyet bedelidir.

-Bazı demirbaşlarda amortismana tabi tutulması için iktisadi bütünlük ölçüsünde asga-
ri tutar (2011 yılı için 700 TL) gerekmektedir.  Varlığın  İşletme aktifine kayıtlı ve kullanı-
ma hazır halde bulunması yeterlidir. Amortisman  tutarının pasifte ayrı bir hesapta iz-
lenmesi, veya varlığın maliyetinden düşülmesi şeklinde,  Maliye Bakanlığı’nca belirle-
nen  yararlı ömür süresince itfa edilmesi kabul edilmiştir.

.                                                                                                                                                                                    

.

*Bu yazı, Halil BAŞAĞAÇ: “Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinde Türk Vergi mevzuatı ve 
TMS:16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Hükümlerinin Karşılaştırılması” adlı Gazi Üniversitesi 
SBE 2006 yılı Mastır Tezinden yararlanılarak hazırlanmıştı r. 

TMS 16 da ise amortisman ayırma koşulları standardın 43-62’inci paragra� arında dü-
zenlenmiştir. Bu paragraf hükümleri incelendiğinde, vergi mevzuatı ile büyük ölçüde 
benzerliğine rağmen, amortisman ayırma koşullarının, TMS 16 hükümleri ile ayrıştığı 
önemli noktalar şunlar olmaktadır:

                                                                                                                                                     
Halil BAŞAĞAÇ
YMM                                                                                                                                                     
Ankara YMM Odası 
Bşk. Yrd.
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-TMS 16 da amortismana tabi tutar, varlığın maliyet be-
delinden, kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutar 
üzerinden hesaplanmaktadır.

-Amortisman ayırmak için işletme aktifinde kayıtlı mad-
di duran varlık olması yeterlidir. Ayrıca, vergi mevzua-
tının bazı demirbaşlar için getirdiği asgari tutar öngör-
mesi yoktur.

-TMS 16 da, toplam maliyet içerisinde, önemli maliyet 
içeren her birim ve parça ayrı varlık olarak amortismana 
tabi tutulabilmektedir. Örneğin uçağın gövdesi ve mo-
toru ayrılarak, ayrı oranda amortismana tabi olabilmek-
tedir. Oysa, vergi mevzuatında bu derece ayrılık kabul 
edilmeyip, bu örnekte bütün uçak bir tek maddi duran 
varlık kabul edilmektedir.

2-Amortisman Oranlarının (yararlı ömrün ) Karşılaş-
tırılması 

 Türk Vergi Mevzuatında, 01.01.2004 tarihinden önce 
aktife giren kıymetler için “yararlı ömür “ kavramı hiç 
dikkate alınmayıp, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen 
oranlar üzerinden amortisman ayrılıyor idi. Ancak, Ma-
liye Bakanlığı 01.01.2004 tarihinden itibaren, V.U.K’nun 
315’inci maddesinde yapılan değişikliğe uyarak, ya-
yımladığı tebliğler ile varlıklar için “faydalı ömür” belir-
lemekte ve bu ömre amortisman ayrılmasını istemek-
tedir. Bakanlık, belirlemeyi tamamen kendi takdirine 
göre, kıymetleri gruplandırarak “faydalı ömür (yıl)” cin-
sinden belirleme yapmaktadır. Bakanlıkça başlangıçta 
belirlenen amortisman sürelerini mükelle� er (fevkala-
de amortisman koşulları hariç ) uzatamaz veya kısalta-
maz. Yani belirlenen ömre uymak zorunludur ve değiş-
tirilemez.

-TMS 16 da ise, “faydalı ömür” yerine “yararlı ömür” kav-
ramı kullanılmış ve tanımlanmış olup, bu ömrü belir-
lemede de her işletme kendisi yetkili kılınmıştır. İşlet-
me, yararlı ömür süresini 56’ncı paragraf hükümlerin-
deki faktörlere (beklenti ve değişikliklere ) paralel ola-
rak kendisi takdir edecektir. Üstelik 61’inci paragraf hü-
kümlerine göre, uygulanan yöntemin her hesap döne-
mi sonunda, gözden geçirilerek, değiştirilebileceği ka-
bul edilmiştir. Dolayısı ile, TMS 16 ‘ya göre her varlık için 
ayrı bir yararlı ömür belirleme yetkisi doğrudan işlet-
menin kendisine tanınmıştır.

3-Amortisman Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştı-
rılması

Vergi Mevzuatına göre şu üç yöntemle amortisman he-
saplanabilmektedir.

Normal amortisman yöntemi,

Azalan bakiyeler yöntemi (hızlandırılmış yöntem ),

Fevkalade (Olağanüstü) amortisman yöntemi,

         Burada en yaygın ve esas olarak uygulanan yön-
tem ise “normal” usuldeki yöntemdir. Azalan bakiye-
ler usulünde uygulanacak oran, % 50 ‘yi aşmamak ko-
şuluyla, normal usule göre belirlenen oranın iki katı-
nı geçmeyecektir. Fevkalade amortisman yöntemi ise, 
V.U.K’nun 317’nci maddesinde belirtilen özel koşulların 
ortaya çıkması halinde uygulanabilecek arızi bir yön-
temdir. Mükelle� er “normal” ve “azalan bakiyeler” usul-
lerinden birini “iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük 
teşkil etmek” koşuluyla seçebilmektedirler. Normal usul 
seçilirse bu usulden birdaha dönülmez iken, azalan ba-
kiyeler usulünden, normal usule geçiş kabul edilmek-
tedir. Ancak, bu geçişte de amortisman süresi değiştiri-
lemez.

TMS 16 da ise amortisman hesaplama yöntemi olarak 
şu üç yöntem kabul edilmiştir:

Doğrusal amortisman yöntemi,

Azalan bakiyeler yöntemi,

Üretim miktarı yöntemi,

Burada sözü edilen “doğrusal yöntem” ile vergi mevzua-
tında sözü edilen “normal yöntem” aynı usuldedir. Stan-
dartda varlığın “kalıntı değeri” de dikkate alındığı için, 
bu değerin değişmesi halinde amortisman oranı deği-
şebilmekte, aksi halde sabit kalmaktadır.

 Azalan bakiyeler usulünün muhasebesi ve uygulaması, 
Türk vergi mevzuatına benzer. Fakat, usulün uygulana-
bilmesi için azami ve asgari bir oran yoktur. Vergi mev-
zuatının aksine oranı (yararlı ömrü) belirlemek serbest-
tir. TMS 16 da bulunan “üretim miktarı yöntemi” ver-
gi mevzuatında bulunmaz iken, vergi mevzuatında bu-
lunan “ fevkalade amortisman yöntemi” de TMS 16 da 
bulunmamaktadır. Esasında, TMS 16 gereğince, işlet-
menin, amortisman oran ve yöntemini kendi belirleme 
yetkisi bulunmaktadır. Bu durumda, başlangıçta belir-
lediği koşullarda sonradan ortaya çıkan değişiklikler (ki 
“fevkalade amortisman “ uygulamasında belirtilen özel-
likler bu türdedir ) nedeniyle, kendisi istediği gibi yarar-
lı ömür belirleyebilmektedir. Bu nedenle, ayrıca “ fevka-
lade amortisman yöntemi” gibi bir usulün standartda 
düzenlenmesinin mantığı yoktur.,
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TMS 16 paragraf 62 gereğince, işletme en kısa yararlı ömür süresini ve yüksek oranı seçerek amortisman   ayırmalı-
dır.  Oysa, vergi mevzuatında bu serbestlik olmayıp, tersine V.U.K 339 seri no.lu Genel Tebliği’ne göre, en uzun fay-
dalı ömür ve en düşük amortisman oranı seçilerek amortisman ayrılabilir.

C-KONUNUN TABLO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI  VE  SONUÇ  

Kullanımdaki Maddi Duran Varlıkların Amortisman Hükümleri Açısından Karşılaştırılması:

Karşılaştırılacak Konu Vergi Mevzuatına Göre TMS 16’ya Göre
-Amortisman Ayırma Değeri Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli (-) Kalıntı Değeri
-Amortisman Ayrılacak Şey 
(Aktife alınmış olan ) 

Kullanıma hazır halde yıpranmaya ve aşınmaya 
maruz olması yeterli Ayrıca bazı değerler için 
asgari tutar var (2011 için 700 TL’yi geçmek )

Kullanıma hazır halde yıpranmaya ve aşınmaya 
maruz olması yeterli. Ayrıca asgari tutar yok.

-Amortisman ayırma süresi Yararlı ömür süresi ile aynı Yararlı ömür süresi ile aynı
-Varlığın fi ilen kullanılmaması      (Aktife 
alınmış ve fi ilen kullanılabilir olmasına 
rağmen )

Amortisman ayırmayı durdurmaz. Amortisman ayırmayı durdurmaz.

-Varlığın parçalara ayrılarak 
amortismana tabi tutulması

Çok özel durumlar hariç (binanın asansör ve 
kalorifer tesisatının binadan ayrılması gibi ) 
kabul edilmesi

Ayrılabildiği ölçüde, her parça ayrı amortismana 
tabi tutulur

-Yararlı ömür süresini ve oranı belirleme 
yetkisi

Maliye Bakanlığının (Madenler için Sanayi 
Bakanlığının)

Her İşletmenin kendisinin 

-Yararlı ömrünün ve oranının ve 
amortisman yönteminin zamanla 
değiştirilmesi

Serbest olmayıp, özel durumlara göre, 
değiştirilebilmesi de ayrıca düzenlenmiştir 
(Fevkalade amortisman uygulaması ve 
azalandan normale geçilmesi gibi)

Her işletme, belirli sürelerle (genellikle her 
hesap döneminin sonunda) yapacağı gözden 
geçirme değerlendirmeleri ile, serbestçe 
değiştirilebilir.  

-Yararlı ömrün tanımı ve belirlenmesi 
ölçüleri

Yok Var

-Amortisman Ayırma Yöntemleri Normal Yöntem-Azalan bakiyeler-Fevkalade Doğrusal (Normal) –Azalan bakiyeler – Üretim 
miktarı

-Azalan bakiyeler usulünde asgari ve 
azami oran

Var Yok

-Yararlı ömür ve oranın uygulama biçimi En uzun yararlı ömür süresi ve en düşük oran 
uygulanmalıdır.

Esasında, işletmeye bırakılmış olup, en kısa 
yararlı ömür süresi ve en yüksek oranın 
alınması istenmektedir.

 Bu karşılaştırmalardan da anlaşılacağı üzere, Vergi mevzuatı ile, TMS 16 standardı arasında amortisman uygulama-
ları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Gelir İdaresi amortisman gideri tutarını etkileyecek, varlık tutarını, 
yöntem, yararlı ömür ve oran belirleme konularını, kendi yetkisinde tutarak, bunların işletmelerce, karı en aza in-
dirgeyecek şekilde kullanılmasını engellemek istemektedir. Muhasebe standartları ise, bu konuda tersine işletme-
yi koruyucu bir amaç gütmektedir. Dolayısı ile işletme sahip ve yetkililerine bu konuda doğrudan belirleyici olma 
hakkı vermektedir. 

 Görüleceği üzere bu amaç farklılığı, bu alanda tam uyumlaştırmayı olanaksız kılmaktadır. Ancak, yine de her za-
man yakınlaşma ve uyumlaşma oranını artıracak çalışmalar yapma olanağı vardır.  Örneğin, idarenin yararlı ömür 
konusunda çok ayrıntılı listeler yayınlaması, uygulama birliğini engelleyecek, öğretici, uygulayıcı ve denetçiler için 
yeni belirsizlikler ve anlaşmazlıklar doğmasını ve hata olasılığını artıracaktır. Bu nedenle, idarenin, varlığın cinsine 
göre daha az sayıda gruplandırma ve yuvarlak sürelerle belirleme yapması, sistemin bu amaçla gözden geçirilme-
si yararlı olacaktır.      

                                                                                                                                                                   ANKARA,16.08.2011
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Sezai KANTAR
SMMM

Ordu SMMM Oda Bşk. Yrd.
sezai.kantar@ordusmmmo.org.tr
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KAÇAK MUHASEBE

(Kale yıkılırsa kendi içinden yıkılır)

Bütün alanlarda var olan kaçak, Mesleğimizde de önemli oranda artmaya devam et-
mektedir.

Kaçak İnşaat, Kaçak Elektrik, Kaçak Taksi, kaçak sigara, kaçak kaçak kaçak…., bu satırla-
ra onlarca kaçak eklemek mümkündür. 

22 yaşına gelen 3568 sayılı Meslek yasamız artık ayaklarının üzerine basar duruma gel-
miş, 70 bin üyesiyle  dev gibi büyümeye devam eden meslek camiamızın, ülke ekono-
misinde ki yeri ve önemi küçümsenemez durumdadır. 

Büyüyen camianın ister istemez sorunları da çoğalmaktadır. Önemli saydığımız sorun-
larımızdan biride kaçak muhasebe dir. Bu sorun nasıl çözülür? nasıl etkisiz hale getiri-
lir? Her meslek mensubunun düşünmesi gereken bir husustur.

Atasözümüz vardır ” kale yıkılırsa içten yıkılır”. Dışarıdan yani Ruhsatsız Meslek icra et-
meye çalışanların sayısı artık ciddiye alınacak kadar önemi yoktur. Esas önemli olan 
Atasözümüzden hareketle, Ruhsat sahibi Meslek Mensubunun meslek mensubu olma-
yanlarla gizli ortaklık veya prim usulü gibi karşılıklı çıkar ilişkisi ile kullandırdığı şifre ve 
Ruhsat konusudur. Bu fiili durum kalenin içten yıkılmasıdır. En büyük kaçak; kendisine 
saygısı olmayan, imza ağaları yüzünden oluşmaktadır. Bu gibi kişilerin Ruhsatlarının ip-
tali için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. “Mesleğine sahip çıkmak, kendine sahip çıkmaktır” 
ilkesinden hareketle Bu durumda olanları deşifre etmek, karşılaşıldığında itibar etme-
mek, toplum içinden soyutlamak, yine Meslektaşlarımıza düşmektedir. En büyük ceza 
toplum tarafından verilen cezadır.

Ruhsat bir diploma değildir, Okulunu bitiren diploma alabilir fakat, her diploma alan 
Ruhsat alamaz. 3568 sayılı kanuna göre alınan ruhsatın bir sorumluluğu ve onu taşıma-
nın yaptırımları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilinçte olmayanların, meslek etiğini 
ihlal edenlerin Ruhsatlarının iptal edilmesi kolaylaştırılmalıdır.

3568 sayılı yasaya bağlı Meslek Yönetmeliğimiz ve disiplin yönetmeliğimizde bu tür 
davranış içinde olanlar hakkında uygulanacak müeyyideler vardır, fakat yetersiz kal-
maktadır.

Belgesini başkasına kullandıran meslek mensubu bu yaptırımlardan kurtulmanın yolla-
rını da kendiliğinden bulabilmektedir. Bu gizli ortağı için, yanımda çalışan sigortalı per-
sonelim deyip işin içinden çıkabilmektedir. 

Bu nedenle, haklarında bu tür şaibe çıkmış, yada odanın yaptığı istihbarat sonucu şai-
beli olduğu anlaşılan kişilerin önce, meslek etiği eğitiminden geçirilmesi ve mesleki ye-
terlilik konusunda güncel bilgilerinin olup olmadığı hususunda sınava tabi tutulma-
sı ardından, sınavdan geçemeyenlerin Ruhsatlarının askıya alınması yada iptal edilmesi 
gerekmektedir. Bütün beyannamelerin e-beyan sisteminden verildiği günümüzde bil-
gisayar bilgisi olmayan meslektaşlarımızın halen bu mesleği icra ediyor olması doğru-
su anlaşılır bir durum değildir.

Her zaman onurlu bir yaşamı seçmiş,  Mesleğinin verdiği sorumluluğun bilincinde ve 
meslek etiğini her koşulda ön planda tutan tüm meslektaşlarımı saygı ile selamlıyo-
rum…19.08.2011
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SEBZE VE MEYVVE KOMİSYONCULARINDA BELGE DÜZENİ  

213 sayılı VUK’nun 229. maddesinde fatura; “satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müş-
terinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 
müşteriye verilen ticari vesika” olarak tanımlanmıştır. Ancak toptancı hallerinde yapılan mey-
ve ve sebze komisyonculuğu faaliyetinde belge düzeni özellik arz etmektedir. Bu neden-
le 18.01.1988 tarih ve 2601079-6/3340 sayıl Gelirler Genel Müdürlüğü yazısı ve tekrarı olarak 
18.05.2004 tarih, 0.54/5428-1825/22141 sayılı Genel Müdürlük yazısı ile VUK’nun mükerrer 
257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki kullanılarak bu konuda gerekli düzenle-
me yapılmıştır.

Söz konusu genel yazılarda belirtildiği üzere, 213 sayılı VUK’ na göre faturanın malı satan tüc-
car tarafından düzenlenmesi esastır. Ancak, sebze ve meyve komisyoncularına müstahsil 
veya tüccar tarafından satışı yapılmak üzere gönderilen sebze ve meyvelerin fiyatının, ağırlı-
ğının ve fire durumunun önceden bilinmemesi ve fiyatların toptancı hallerinde arz ve talebe 
göre günlük olarak tespit edilmesi nedeniyle, satılan mala ait faturanın komisyoncular tara-
fından düzenlenmesi Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.

Bu durumda komisyoncunun malın satış tarihinden itibaren azami 7 gün içerisinde satılan 
malla ilgili olarak malı gönderen müstahsile veya tüccara, satış bedeli üzerinden ve satışa 
konu mala ait nakliye, navlun, hamaliye, rüsum, komisyon bedeli gibi giderlerinde yer aldığı 
faturayı da düzenlemesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere sebze ve meyve komisyoncuları yaptıkları bu 
tür satışlar için iki ayrı fatura düzenlemek zorundadırlar. Birincisi satılan mala ait satış faturası, 
ikincisi komisyoncu tarafından üretici veya üreticiden mal toplayan tüccar adına düzenlenen 
komisyon faturasıdır.  

Komisyoncu aldığı komisyon ve buna ilişkin KDV’ye, nakliye, navlun, hamaliye, rüsum ile sa-
tış tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisi bedellerini bu komisyon faturasında göstermek-
te, toplam satış tutarından bu giderleri düştükten sonra kalan kısmı üretici veya tüccara öde-
mektedir.

Yalnız bu uygulama sadece 80 sayılı Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinde faaliyet göste-
ren sebze ve meyve komisyoncuları için geçerli kılınmıştır.

Uygulamaya gelince:

Sebze ve Meyve komisyoncuları müstahsil veya tüccara ait malın satışlarında iki ayrı fatura 
düzenlemek zorundadırlar. 

Birincisi; Kendilerine gelen emtiayı sattıkları müşterilerine düzenledikleri ve satış bedelini ile 
satılan ürünü gösteren ve genel olarak HAL ÇIKIŞ FATURASI / FİŞİ olarak adlandırdıkları fatura-
lardır. Sebze ve Meyve Komisyoncuları sattıkları her ürün için bu faturayı müşterisine vermek-
te ve müşteri hal çıkışında belediye görevlilerine bu faturayı ibraz ederek ürünü halden çı-
karmaktadır. Genel olarak hiçbir sebze ve meyve komisyoncusu bu faturaları yasal defterleri-
ne intikal ettirmemektedir. Gerekçe olarak sattıkları ürünlerin kendilerine ait olmadığı sadece 
müvekkilleri adına hareket ederek satış yaptıklarını ve fatura düzenlediklerini beyan etmekte-
dirler.

İkincisi; Ürünü kendilerine gönderen müstahsil veya tüccar adına düzenledikleri ve genel ola-
rak KOMİSYON FATURASI olarak adlandırılan faturalar düzenlenmektedir. Bu faturalarda satın 
alınan ürünlerin cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, hesaplanmışsa hesaplanan KDV tutarı ve bu 
tutardan indirilen masra� ar (nakliye, navlun, hamaliye, rüsum varsa gelir vergisi tevkifatı, ko-
misyon ve komisyona ait KDV toplamı) ile ürünü gönderen müstahsil veya tüccara ödenecek 
net tutar gösterilmektedir. Sebze ve meyve komisyoncuları bu faturalarda yer alan komisyon 
bedeli ile KDV’nin yasal defterlerine intikal ettirmekte ve beyan etmektedirler.
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Yukarıda yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 
sebze ve meyve komisyoncuları yasal defterlerine ko-
misyon faturalarında gösterdikleri komisyon tutarı-
nı hasılat olarak, komisyon gelir üzerinden hesapla-
nan KDV’ni de hesaplanan KDV olarak kaydetmektedir-
ler. Bunlara karşılık gider olarak ta işyerine ait elektrik, 
su, telefon, kira ve işçi ücreti vb. işle ilgili giderleri kay-
detmekte varsa bunlarla ilgili yüklediği  KDV’ni indirim 
KDV olarak kaydetmektedirler.

Burada karşımıza HAL ÇIKIŞ FATURASI / FİŞİ olarak ad-
landırılan faturaların yasal defterlere kaydedilmemesi 
bir sorun gibi gözükse de, VUK’nun 229 ve devamında-
ki maddelere göre düzenlenen ticari bir ilişkiyi yansı-
tan bu faturaların yasal defterlere kaydedilmemesi hu-
kuken doğrusudur. 

Bu uygulamada belge düzeni ise;

- Komisyoncunun kendi adına bastırıp malı alan kişi 
adına düzenlediği faturayı alan kişi  yasal defterine 
kaydederek emtianın girişini yapacaktır. 

- Komisyoncu düzenlemiş olduğu faturayı yasal defte-
rine intikal ettirmeyecektir.

- Komisyoncu malın sahibi adına düzenleyecek olduğu 
komisyon faturası üzerinde göstermiş olduğu komis-
yon geliri ve buna isabet eden KDV tutarında mal sahi-
bi adına komisyon faturası düzenleyecek ve bu faturayı 
yasal defterine kaydedecektir. 

- Mal sahibi de kendine ait olup komisyoncu tarafından 
düzenlenen faturayı mal satışı olarak, bu fatura üzerin-
de gösterilen giderleri de gider olarak kaydedecektir.  

SEBZE VE MEVYE KOMİSYONCULARINDA BA, BS 
BİLDİRİM FORMUNUN UYGULANMASI :

Bu hususta en son yayımlanan 396 sıra nolu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğde; “ Bilanço esasına göre defter 
tutan mükelle� erden, bir kişi veya kurumdan katma 
değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya 
hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildi-
rim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma 
değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya 
hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bil-
dirim Formu (Form Bs)” nu aylık dönemler halinde dü-
zenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itiba-
ren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerin-
den onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.” 
Şeklinde açıklanmıştır. 

Ba,Bs bildirim formları için yayımlanan 350, 362, 381 ve 
396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine dik-
kat edilecek olursa, konumuz olan sebze ve meyve ti-

careti ile ilgilenen ve komisyonculuk yapan kişi ve şir-
ketlerin Ba,Bs bildirim formlarının nasıl beyan edileceği 
hususunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Bu hususta sadece 362 sıra nolu tebliğde;” Mükelle� er, 
Vergi Usul Kanununun 235. maddesi hükmü gereğince 
müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış ol-
dukları alımlarını Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. 
Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tev-
kifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecek-
tir.” Bir açıklama yapılmıştır. 

Ticari teamüller gereği, Sebze ve meyve satın alan ve 
satan bilanço esasına göre defter tutan mükelle� er, 
alım ve satımı yaptıkları malların aylık tutarı belirtilen 
sınırı aştığında Ba ve Bs bildirim formlarını belirtilen şe-
kilde beyan edeceklerdir. 

Yine tebliğde açıklandığı üzere, bilanço esasına göre 
defter tutan mükelle� er, müstahsil makbuzu düzenle-
mek suretiyle satın aldıkları malların aylık tutarı, belirti-
len sınırı aştığında bu alışlarını Ba bildirim formu ile be-
lirtilen süre içerisinde beyan edeceklerdir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ko-
misyoncudan mal satın alan müşteriye komisyoncu 
kendi adına bastırdığı HAL ÇIKIŞ FATURASI’nı düzen-
lediğinden, bu faturaların aylık toplamı 5.000.-TL ‘nin 
üzerinde olduğunda, bu alışlarını Ba bildirim formu ile 
bildirmek zorunluluğu doğmaktadır. Ancak malı satan 
komisyoncu sattığı mal kendisine ait olmadığından Bs 
bildirim formunu beyan etmemektedir. Malı komisyon-
cu aracılığı ile sattıran mükellefte satışı yapılan mallar 
için komisyoncu tarafından KOMİSYON FATURASI dü-
zenlendiğinden ve bu fatura üzerinde de kimler adına 
mal satışı yapıldığı belli olmadığından, mükellef bu sa-
tışlarını Bs bildirim formu ile tek satış olarak beyan et-
mektedir. 

Yapmış olduğumuz açıklamalarda da anlaşılacağı üze-
re, Komisyoncu aracılığı ile satılan mallarda, Ba ve Bs 
Bildirim formunun nasıl verileceği ve bu malların kim-
lere satıldığı veya kimlerden alındığının tespiti müm-
kün gözükmemektedir. Komisyoncudan mal satın alan 
mükellefin aylık alışları 5.000.-TL’nin üzerinde olduğun-
da, verecek olduğu Ba bildirim formunda satıcı ola-
rak Komisyoncuyu gösterecektir. Komisyoncu da malın 
kendisine ait olmaması sebebiyle Bs bildirim formunu 
vermeyecektir. Malın sahibi mükellefte verecek olduğu 
Bs bildirim formunda malın kimlere satıldığını beyan 
edemeyecektir. Dikkat edilecek olursa burada bir sorun 
ortaya çıkmaktadır.  

Bu konuda Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef 
Hizmetleri Grup müdürlüğü’ nün 02.06.2011 tarih ve  B.
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07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-16-17 sayılı özelgesi aşağı-
daki gibidir.  

“ İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi Mü-
dürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 
satın aldığınız yaş sebze ve meyvelerin büyük çoğunluğu-
nu hallerdeki sebze ve meyve komisyoncuları aracılığı ile 
sattığınızı, komisyoncuya gönderdiğiniz malların belli bir 
komisyon ücreti karşılığında muhtelif alıcılara fatura dü-
zenlenerek satıldığını, satış işlemi tamamlandıktan sonra 
komisyoncunun malın satış bedeli, malı satmak için yaptı-
ğı masra� arı ve komisyon bedelini gösteren komisyoncu 
mal satış faturasını adınıza düzenleyerek gönderdiğini be-
lirtmektesiniz.

Ayrıca, gönderdiğiniz malların fiili alıcıya satılırken komis-
yoncu faturası ile satış yapıldığını, komisyoncudan mal sa-
tın alan fiili alıcıların aylık alış tutarı KDV hariç 5.000 TL’yi 
geçmesi durumunda Ba formuna ilgili komisyoncu bilgile-
rini yazarak bildirimde bulunduklarını, aynı şekilde komis-
yoncunun da, aylık satış tutarı KDV hariç 5000 TL’yi geçen 
fiili alıcıları Bs formuna dahil ederek bildirimde bulunduk-
larını belirterek, fiili alıcılara kendinize ait fatura ile satış ya-
pılmadığından ve komisyoncunun da alıcı olarak değil, sa-
dece aracı olması sebebi ile düzenlenen faturaların Ba-Bs 
formlarında ne şekilde bildirileceği hususunda Başkanlığı-
mızdan görüş talep etmektesiniz.

Uygulamada tüccarlar, vergi mükellefiyeti bulunmayan 
çiftçilerden sebze ve meyve alımlarını müstahsil makbuzu 
düzenleyerek gerçekleştirmektedirler. Tüccarlar daha son-
ra müstahsil makbuzu karşılığı almış olduğu malı sevk irsa-
liyesi ile sebze ve meyve hallerinde bulunan komisyoncu-
ya göndermektedir. Hal komisyoncusu nihai tüketici veya 
kurumlara bu gelen malları kendisine ait faturalar karşılı-
ğında satmakta ve satış işlemi gerçekleştikten sonra, sebze 
ve meyveleri gönderen tüccara masra� arı (Komisyon üc-
reti, Komisyon KDV’si, Stopaj, Hal Rüsumu, Bağkur kesinti-
si vs.) ve satış bedelini gösteren fatura (komisyon faturası) 
düzenleyerek göndermektedir.

Bilindiği gibi; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve 
Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanıla-
rak, 362 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bi-
lanço esasına göre defter tutan mükelle� erin belirli bir 
haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımla-
rına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet sa-
tışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim For-
mu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük ge-
tirilmiştir. Diğer taraftan, 396 Sıra. No.lu Vergi Usul Kanu-
nu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mü-
kelle� erin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışla-
rının 2010 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygula-
nacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulun-
maktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, tüccarlar, haldeki ko-

misyoncu tarafından malların satışı sonrasında adına dü-
zenlenen faturada yer alan, malın toplam bedelinden ko-
misyon masra� arı (Komisyon ücreti, Komisyon KDV’si, Sto-
paj, Hal Rüsumu, Bağ kur kesintisi vs.) çıkarıldıktan son-
ra kalan tutarı, malın satış bedeli olarak (hal komisyoncu-
nun bilgileri yazılarak) Form Bs’de bildireceklerdir. Aynı fa-
turada yer alan, komisyon bedelini ise hizmet alımı olarak 
(hal komisyoncunun bilgileri yazılarak)  Form Ba’da bildire-
cektir.

Haldeki komisyoncular ise, faturadaki toplam mal bede-
linden, komisyon masra� arı (Komisyon ücreti, Komisyon 
KDV’si, Stopaj, Hal Rüsumu, Bağ kur kesintisi vs.) çıkarıldık-
tan sonra kalan tutarı, malın alış bedeli olarak (tüccar bilgi-
leri yazılarak) Form Ba’da bildireceklerdir.

Ayrıca, faturada yer alan komisyon bedelini ise hizmet sa-
tımı olarak (tüccar bilgileri yazılarak) Form Bs’de bildire-
ceklerdir. Komisyoncular tarafından düzenlenen satış fatu-
ralarında, her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere aylık top-
lam satış tutarının, 396. Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile belirlenen KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olma-
sı halinde Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunul-
ması gerekmektedir.

 Haldeki komisyoncudan mal satın alan ve bilanço esası-
na göre defter tutan mükelle� erin, KDV hariç 5.000 TL ve 
üzerindeki alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bil-
dirim formu (Form Ba)” ile bildirimde bulunmaları gerek-
mektedir.

Yine Bu konuda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef 
Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 08.06.2011 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-669 sayılı Özelgesi de aşağı-
daki gibidir. 

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ...  Vergi Dairesi Mü-
dürlüğünün ...  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunu-
zu, manav, yaş sebze ve meyve perakende ticareti işi ile iş-
tigal ettiğinizi, satışını yaptığınız malları sebze ve meyve 
hallerindeki komisyonculardan fatura karşılığı aldığınızı, 
alım faturalarınızın üzerinde malın bedeline ilaveten, yük-
leme, navlun vb. bedeller ilave edildiğini belirterek, söz 
konusu bedellerin Ba bildirim formuna dahil edilip edil-
meyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşünü talep et-
mektesiniz.

Bilindiği gibi; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve 
Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanıla-
rak, 362 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bi-
lanço esasına göre defter tutan mükelle� erin belirli bir 
haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımla-
rına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet sa-
tışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim For-
mu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük ge-
tirilmiştir. Diğer taraftan, 396 Sıra. No.lu Vergi Usul Kanu-
nu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mü-
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kelle� erin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışla-
rının 2010 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygula-
nacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulun-
maktadır.

 396 Sıra. No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (1.2.1.) 
bölümünde “bildirim mecburiyeti bulunan mükelle� erce, 
belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/
veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türü-
ne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müs-
tahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına 
bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider 
belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim 
formlarına dahil edilecektir” hükmü yer almaktadır.

 Aynı tebliğin (1.2.2.) bölümünde “mükelle� erin 2010 yılı 
ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya 
hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulana-
cak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 
“bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL 
ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, Mal ve Hizmet 
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; bir kişi veya 
kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki 
mal ve/veya hizmet satışları ise Mal ve Hizmet Satışlarına 
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) nun Tablo II alanında bildi-
rilecektir” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, sebze ve meyve ticareti uygulamasında tüccarlar, 
vergi mükellefiyeti bulunmayan çiftçilerden sebze ve mey-
ve alımlarını müstahsil makbuzu düzenleyerek gerçekleş-
tirmekte, daha sonra müstahsil makbuzu karşılığı almış ol-
duğu malı sevk irsaliyesi ile sebze ve meyve hallerinde bu-
lunan komisyoncuya göndermektedir. Hal komisyoncusu 
nihai tüketici veya kurumlara bu gelen malları kendisine 
ait faturalar karşılığında satmakta ve satış işlemi gerçekleş-
tikten sonra, sebze ve meyveleri gönderen tüccara mas-
ra� arı ve satış bedelini gösteren fatura (komisyon faturası) 
düzenleyerek göndermektedir.

 Yukarıdaki açıklamalara göre, komisyoncular tarafından 
düzenlenen satış faturalarında, her müşteri için ayrı ayrı 
olmak üzere aylık toplam satış tutarının, 396. Sıra No’lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen KDV hariç 
5.000 TL ve üzerinde olması halinde Bs formuna dahil edi-
lerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Haldeki komisyoncudan mal satın alan ve bilanço esası-
na göre defter tutan mükelle� erin, KDV hariç 5.000 TL ve 
üzerindeki alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bil-
dirim formu (Form Ba)” ile bildirimde bulunmaları gerek-
mektedir.”

Yukarıdaki açıklamalar ve özelgelerden de anlaşılaca-
ğı üzere, bu hususta bir belirsizlik söz konusudur. Çünkü 
Ba.Bs bildirim formlarının beyan edilmesindeki amaç, sa-
tışa sunulan malı satan ve satın alan mükelle� erin elekt-
ronik ortamda takibi ve vergi zaiyaının önlenmesidir. Bu 

sebepten dolayı sebze ve meyve ticaretinde uygulanan 
Ba,Bs bildirimi alış ve satışların kontrol sistemini zorlaştır-
makta, hatta olanaksız kılmaktadır. Buna göre Ba bildirim 
formunu malı satan, Bs bildirim formunu da malı satın ala-
nın beyan etmesi gerekmektedir. Bu uygulamanın bu şe-
kilde uygulanmaması durumunda vergi kayıt ve kaçağı 
fazla olduğu sektör olan bu sektörde vergi kayıp ve kaça-
ğının önlenmesi söz konusu değildir. Bu sebepten dolayı 
da sebze ve meyvedeki Ba,Bs bildirim formları üzerinden 
alış ve satışların kontrol sistemini zorlaştırmakta, hatta ola-
naksız kılmaktadır. 

Bu konuda düşüncemiz ise;

- Komisyoncu başkasına ait olup kendi faturası ile satmış 
olduğu mallardan, 396. Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliği ile belirlenen KDV hariç aylık tutarı 5.000 TL ve 
üzerinde olması halinde Bs formuna dahil edilerek bildi-
rimde bulunulmaları,

- Haldeki komisyoncudan mal satın alan ve bilanço esası-
na göre defter tutan mükelle� erin, KDV hariç 5.000 TL ve 
üzerindeki alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bil-
dirim formu (Form Ba)” ile bildirimde bulunmaları,

- Tüccarlar da, haldeki komisyoncu tarafından malların sa-
tışı sonrasında adına düzenlenen faturada yer alan, malın 
toplam bedelinden komisyon masra� arı (Komisyon ücreti, 
Komisyon KDV’si, Stopaj, Hal Rüsumu, Bağ kur kesintisi vs.) 
çıkarıldıktan sonra kalan tutarı, malın satış bedeli olarak 
(hal komisyoncunun bilgileri yazılarak) Form Bs’de, aynı fa-
turada yer alan, komisyon bedelini ise hizmet alımı olarak 
(hal komisyoncunun bilgileri yazılarak)  Form Ba’da bildir-
meleri gerekir. 

Sebze ve meyve ticaretini elektronik ortamda takip ederek 
kayıt dışı kalan mükelle� eri kayıt altına almak ve bu sek-
törde vergi kayıp ve kaçağını önlenmek için bu hususta 
yasal bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.    



1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği-
nin yayınlanmasının üzerinden 3 yıldan faz-
la bir süre geçmesine rağmen özellikle der-
nek faaliyetlerine ilişkin vergisel yükümlü-
lüklerin ne olduğu konusunda net bir ta-
nımlama olmamış, tebliğde belirtilen İktisa-
di İşletme tanımı, uygulamada yer yer basit 
bir yardım kermesi veya dayanışma yeme-
ğinin bile vergi konusu yapılabileceği endi-
şesi ile derneklerin bu gibi sosyal faaliyetler-
den uzak durmalarına yol açmıştır.    

Bir teşekkülün dernek sayılabilmesi için ge-
rekli en önemli şart, hiç kuşkusuz bu teşek-
külün “kazanç paylaşımı gayesi dışında” ku-
rulmuş olmasıdır. Hiçbir dernek kazanç pay-
laşımı gayesi ile kurulamaz, ancak dernek-
ler amaçlarına ulaşmak için gerekli finansal 
kaynakları edinmek amacı ile kazanç getiri-
ci faaliyetlerde bulunabilir ve yine bu gaye 
ile işletme kurup, müteşebbis veya iştirak-
çi olabilirler. 

Derneklerin kendi tüzük amaçları doğrul-
tusunda yürütecekleri faaliyetleri için üye-
lerinden tahsil ettikleri aidatlar ile üyeler ve 
diğer üçüncü şahıslardan topladıkları bağış-
lar vergi mevzuunun dışındadır, derneklerin 
bu gelirleri hiçbir şekilde vergi konusu edi-
lemezler. 

Bununla birlikte derneklerin, aidat ve bağış 
dışında kalan diğer gelirleri ve bir tüzel kişi-
lik olarak yürüttükleri iş ve işlemleri nedeni 
ile mevzuat dâhilindeki asli yükümlülükle-
ri çerçevesinde bazı vergisel yükümlülükleri 
bulunmakta olup bu makalemizde ana hat-
ları ile derneklerin bu yükümlülükleri hak-
kında izahat verilecektir. 

A-DERNEKLER

Genel Olarak  

— Dernekler, bir tüzel kişilik olarak salt der-
nek faaliyetleri itibariyle Kurumlar Vergisi 
mevzuunun dışında olup mükellef değildir. 

2- Personel İstihdam Eden ve/veya Kira 
Ödeyen Dernekler

Personel istihdam eden ve/veya kira öde-
yen tüm dernekler yapacakları stopaj kesin-
tileri nedeni ile mükellefiyet tescili yaptır-

mak, çalıştırdıkları personele yaptıkları üc-
ret ve ücret nevindeki ödemelerden kestik-
leri meblağları ve ödedikleri kiradan kestik-
leri stopajı bağlı bulundukları vergi dairesi-
ne yatırmak zorundadırlar. 

3- Yalnızca Gayrimenkul Kira Geliri Bulunan 
Derneklerin Vergi Yükümlülüğü

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun Geçici 
2. Maddesi; “a) Dernek veya vakı� arca elde 
edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 
nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle 
vergilendirilmiş kazanç ve iratlar, …………
dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayıl-
maz. (01/01/2008-31/12/2015 tarihleri ara-
sında)”

Hükmüne amir olup tüzük amaçları doğrul-
tusunda faaliyet yürüten ve yalnızca kira ge-
liri elde eden derneklerin, elde ettikleri kira 
gelirlerinden dolayı Kurumlar Vergisi mükel-
lefiyeti bulunmamaktadır. 

Ancak Kanunda da açıkça izah edildiği üze-
re derneğin kira gelirlerinden dolayı Kurum-
lar Vergisi mükellefi olmaması için, derneğe 
ait gayrimenkulü kiralayan gerçek veya tü-
zel kişilerin derneğe ödedikleri kira tutarın-
dan %20 oranındaki stopaj kesintisini düş-
meleri ve kira bedelini derneğe net olarak 
ödemeleri gerekmektedir.   

Şayet derneğe ait Gayrimenkulü kiralayan 
gerçek veya tüzel kişi, ödediği kiradan ke-
sinti yapmakla mükellef değil ise yani der-
nek kiraladığı gayrimenkule ait kira gelirini 
brüt olarak tahsil ediyorsa, derneğin bu ge-
liri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun  
Geçici 2. maddenin 1. fıkrasının (a) bendin-
de bahsedilen istisna kapsamına girmemek-
te olup dernek, brüt olarak tahsil ettiği kira 
gelirinden dolayı Kurumlar Vergisi mükelle-
fi olacak ve elde ettiği kira geliri için beyan-
name verecektir. 

4- Yalnızca Üye Aidatı ve Bağış Geliri Bulu-
nan Dernekler

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 70 mad-
desi; (MADDE 70.- Üyelerin ödenti verme 
borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenle-

DERNEKLERİN, DERNEK LOKALLERİNİN VE DERNEKLERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN 
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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me yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borç-
larının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak ka-
tılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulun-
duğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.) gereği der-
neğe üyelik bağı ile bağlı olan herkesin ödenti verme yü-
kümlülüğü bulunmaktadır.

Derneklerin tüzük amaçları doğrultusundaki faaliyetle-
rinin finansmanı amacı ile üyelerinden ve 3. Şahıslardan 
topladıkları her türlü aidat, bağış ve benzeri ödentiler Ver-
gi mevzuunun dışındadır. Derneklerin bu gelirleri hiçbir 
şekilde vergi ve benzeri yükümlülüklerle ilişkilendirilemez.

Herhangi bir Personel çalıştırmayan, dernek amaçları için 
herhangi bir kiralama işlemi yapmayan ve yalnızca aidat 
ve bağış geliri bulunan bir derneğin Vergi mevzuatından 
doğan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

5- Faiz, Repo Ve Benzeri Menkul Sermaye İradı Geliri Elde 
Eden Dernekler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 5281 sayılı Kanunun 
30.maddesiyle eklenen ve 01.01.2006 tarihinden geçerli 
olmak üzere yürürlüğe giren Geçici 67.maddesi; 

“1)Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dö-
nemleri itibarıyla;

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile di-
ğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri ara-
sındaki fark,

b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer ser-
maye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa 
bedeli arasındaki fark,

c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçla-
rının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhan-
gi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına 
bağlı olmayan).

d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye pi-
yasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler 
üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar.

…

2) Bu Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) nu-
maralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Hazi-
ne tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler-
den elde edilenler hariç), ödemeyi yapanlarca, banka veya 
aracı kurumlara veya bunlar aracılığıyla diğer gerçek ve tü-
zel kişilere ödenenler hariç, % 15 oranında vergi tevkifa-
tı yapılır. Bankalara veya aracı kurumlara alış bedeli tevsik 
edilmeksizin teslim edilmiş olan menkul kıymetlerin gelir-
lerinin ödenmesinde ise ödeme banka veya aracı kurum-
lar aracılığıyla yapılsa dahi tevkifat yapılır. Menkul kıyme-

tin bir banka veya aracı kurum aracılığıyla alınmış olma-
sı halinde tevkifatta, bu işlemdeki itfa bedeli ile alış bede-
li arasındaki fark esas alınır. Bu iratlar üzerinden 94’üncü 
madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24’üncü mad-
desi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. 

…

4) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para 
piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paraları-
na yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin 
ikinci fıkrasının  (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazı-
lı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 
oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında yapı-
lan tevkifat tutarları 98 inci ve  119 uncu maddelerde be-
lirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerin-
den 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 
üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

…

5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam 
mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunma-
ması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazan-
cın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numa-
ralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. 
Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan bor-
sa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettik-
leri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarın-
ca tevkifat yapılmaz.”

Hükümlerine amirdir.

Yine, Mevduat faizleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılı-
ğında ödenen kar payları ve repo gelirleri üzerinden yapıl-
ması gereken tevkifatlara ilişkin olarak 45 No’lu Gelir Ver-
gisi Sirkülerinin Tevkifat Uygulaması başlıklı 3.Bölümünde;

“Geçici 67’nci maddenin (4) numaralı fıkrasında yer alan 
gelirlere ilişkin tevkifat uygulamasında, gelir sahibinin 
gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, 
vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf 
olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna 
olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.”

 Dolayısıyla, gerek vergi kanunlarında gerekse kendi özel 
kanunlarında gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğu 
belirtilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen gelirler üze-
rinden Geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası gere-
ğince tevkifat yapılacaktır. Bu çerçevede, söz konusu ge-
lirlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca elde edilmesi duru-
munda da tevkifat yapılacağı tabidir.

Yukarıda sözü edilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen 
gelirlerin 01.01.2006 tarihinden önce Gelir Vergisi Kanu-
nunun 94 üncü veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü 
maddesi hükümlerine göre tevkifat kapsamı dışında bıra-
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kılmış olması, bu gelirler üzerinden Geçici 67 nci madde 
kapsamında yapılacak tevkifata ilişkin olarak hüküm ifade 
etmemektedir.

Öte yandan, menkul sermaye iratlarında elde etme tahsil 
esasına bağlı olduğundan,   Gelir Vergisi Kanununun Geçi-
ci 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan gelir-
ler üzerinden, 01.01.2006 tarihinden itibaren ödemeyi ya-
panlarca %15 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır. Söz ko-
nusu gelirlere ilişkin hesapların açılış tarihinin 2005 yılı ol-
ması veya 2005 yılında vadesinin yenilenmiş bulunması 
durumu değiştirmeyecektir.” 

İzahatı yapılmış olup,  

Bu hükümler ışığında; derneklerce elde edilen faiz, repo 
ve benzeri menkul sermaye iradı gelirleri vergi tevkifatı-
na tabi olup bu gelirler üzerinden, 193 sayılı Gelir Vergi-
si Kanunu’nun Geçici 67. maddenin (2) ve (4) numaralı fık-
ralarında yer alan düzenlemeler uyarınca, 01.01.2006 tari-
hinden itibaren ödemeyi yapan mercilerce %15 oranında 
vergi tevkifatı yapılmaktadır. 

Aidat ve bağış gelirleri dışında yalnızca faiz, repo ve ben-
zeri menkul sermaye iradı bulunan dernekler, bu gelirle-
ri için herhangi bir beyan veya bildirim işlemi yapmayacak 
olup sırf bu gelirlerinden dolayı da herhangi bir mükellefi-
yet tescili yaptırmayacaklardır. 

6- Kermes, Konser, Yemek, Çay ve Benzeri Gelirleri Bulunan 
Dernekler 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; Dernekle-
rin tanışma, dayanışma ve dernek faaliyetlerine kısmen de 
olsa maddi destek sağlamak amacı ile düzenledikleri ye-
mek, kermes, çay, konser ve benzeri faaliyetlerin bazı du-
rumlarda derneğin ticari bir faaliyeti olarak değerlendirile-
rek bu faaliyetlerin İktisadi İşletme kapsamında vergilen-
dirileceği izah edilmiş ve vergilendirilmeye ilişkin faaliyet-
lerin kapsamı hakkında, aşağıda belirtilen izahatta bulu-
nulmuştur.

“Dernek veya vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından 
söz edilebilmesi için iktisadi işletmenin;

•Dernek veya vakfa ait veya bağlı olması (ait olma, serma-
ye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifa-
de eder), 

•Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış ol-
ması, 

•Ticari, sınaî veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bu-
lunması gerekmektedir. 

Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı 
faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin bir-
den fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döne-

minde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık un-
surunun oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla 
birlikte, faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacı-
nın ticari olması durumunda devamlılık unsurunun varlı-
ğı kabul edilir. 

Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, perso-
nel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şart-
lardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle be-
lirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizas-
yon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir 
işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edile-
cektir.” 

Tebliğde izahatı yapılan en önemli husus; dernekler ta-
rafından üyelerinin tanışması, dayanışması ve kısmen de 
olsa dernek faaliyetleri için maddi destek sağlanması ama-
cı ile yapılan faaliyetlerin iktisadi işletme sayılabilmesi için 
“bir vergilendirme döneminde (1 Ocak–31 Aralık tarihle-
ri arası) bir defadan fazla veya birden fazla vergilendirme 
döneminde, periyodik olarak, ticari bir organizasyon çer-
çevesinde, tekrarlanmış” olmasıdır.

Tebliğdeki açıklamalara göre; İktisadi işletmenin unsurla-
rı; “ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir orga-
nizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel 
karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi 
faaliyetler” olarak ve yine tebliğe göre Ticari Organizasyon; 
“sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret 
siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir 
kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekle tabi faaliyet” 
olarak tanımlanmaktadır. 

Bu açıklamalara göre;

— Bir derneğin, ister doğrudan sanatçılarla isterse bir or-
ganizasyon ile anlaşıp konser faaliyeti yapması, izleyiciler-
den herhangi bir bedel talep edilmediği müddetçe iktisa-
di bir faaliyet olmaz, ancak derneğin bağış veya herhangi 
başka bir ad altında bu faaliyet için izleyicilerden para al-
ması bu konser faaliyetini İktisadi bir faaliyet haline getirir. 
Toplanan paranın faaliyetin toplam maliyetini bile karşıla-
yamaması veya başa baş bir bedele tekabül etmesi de bu 
faaliyetin ticari bir faaliyet olması gerçeğini değiştirmez. 

— Bir derneğin, dernek imkânları ile herhangi bir yerde 
üye ve yakınlarına yemek vermesi ve yemek esnasında da 
üye ve 3. şahıslardan dernek faaliyetleri için bağış topla-
ması ticari bir faaliyet değildir. 

Ancak derneğin bir catering firması veya bir restoran ile 
anlaşarak belli bir yerde sürekli olarak veya bir seferde çok 
yüksek katılımlı bir yemek düzenlemesi ve yemek karşılı-
ğında da katılımcılardan fiks veya tüketilen miktara bağ-
lı olarak bir bedel talep etmesi halinde bu faaliyet iktisadi 
bir faaliyet olacaktır.

— Bir derneğin, üyeler veya diğer 3. kişilerce derneğe ba-
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ğışlanan her türlü ayni kıymet veya hakkı, doğrudan veya 
kermes düzenleyerek bir seferde satması ticari faaliyet de-
ğildir. Bu faaliyet derneğe bağışlanan ayni kıymetlerin 
nakde çevrilmesi işlemidir. 

Ancak bir derneğin üyeleri veya 3.şahıslardan satın aldı-
ğı bazı malları, maliyet bedeli üzerine belli bir miktar ekle-
mek veya maliyet fiyatı ile kermes faaliyetleri çerçevesin-
de satması ticari bir faaliyet olur ki bu da derneğin kermes 
faaliyetlerinin iktisadi işletme olarak tescil edilmesini ge-
rektirir. 

— Gıda Bankacılığı yapan derneklere yapılan ayni bağış-
lar hiçbir surette (kermes faaliyetleri de dâhil olmak üze-
re) satılamaz. Gıda Bankacılığı kapsamında derneğe yapı-
lan ayni bağışlar nakde çevrilemez, ancak bedelsiz olarak 
muhtaç kişilere teslim edilebilir.

— Bir derneğe tüzük amacına uygun faaliyetlerinde kul-
lanması için bağışlanan ve derneğin demirbaşı olarak kay-
da alınan, büro malzemesi ve benzeri emtiaların ihtiyaç 
fazlası miktarı veya tamamının bir veya birkaç defada satı-
larak elden çıkarılması ticari bir faaliyet olmaz. 

Ancak bir derneğin bir üyesi veya 3. kişilerden sürekli em-
tia niteliğinde mal veya malzeme bağışı alması ve bunları 
satmak sureti ile gelir elde etmesi, malların satış değeri ne 
olursa olsun ticari bir faaliyet kapsamına girer. 

B-DERNEK LOKALLERİ

Dernek Lokali, derneğe üye kişilerin soysal ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesis-
tir. Dernek Lokalleri, dernekler veya derneklerin kiralaya-
cakları müstecirler aracılığı ile işletilebilmektedir. 

Eğer lokal müstecir tarafından işletiliyor ise derneğin yal-
nızca kira geliri olacağından ve söz konusu kira gelirine 
ilişkin vergi tevkifatı müstecir tarafından kaynağında yapı-
lacağından derneğin bu gelirden dolayı herhangi bir ver-
gisel yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Ancak lokal doğrudan dernek tarafından işletiliyor ise, bu 
durumda şu iki hususa bakılır;

a-Lokal Faaliyetlerinin Dernek Öz kaynaklarından Finans-
manı halinde; 

Dernek lokalinin faaliyetlerine ilişkin tüm giderler doğru-
dan dernek bütçesinden karşılanıyor ve lokaldeki tüm mal 
ve hizmet sunumları üyelere ücretsiz bir şekilde sunulu-
yor ise burada ticari bir faaliyetten söz edilemeyeceğin-
den derneğin bu faaliyetinin vergi ile bir ilişiği bulunma-
maktadır. 

Lokalden yararlananlardan herhangi bir bedel talep etme-
yen derneklerin vergisel bir yükümlülükleri bulunmadı-
ğından bu derneklerin Lokal işletmeciliğinden dolayı mü-

kellefiyet tescili yaptırmalarına da gerek bulunmamakta-
dır. 

b-Lokal Faaliyetlerinin Ücret Karşılığı Sunumu Halinde;

Dernek Lokalinde sunulan mal veya hizmetlerin herhan-
gi bir ücret karşılığı sunulması veya sunulan hizmetler üc-
retsiz olmakla birlikte üye veya yararlananlardan lokal hiz-
metine karşılık olarak ayrı bir aidat ve bağış alınması, lokal 
faaliyetlerine iktisadi bir nitelik kazandırır.  

Lokalden yararlananlardan alınan ücret ve benzeri bir be-
delin tahsilinde kar amacı güdülmemesi ve sadece mas-
ra� arın karşılanması amaçlansa dahi bu faaliyet ticari bir 
faaliyet sayılır mülki amirlikten alınan “Lokal İşletme İzin 
Belgesi” nin derneğe tevdii tarihinden itibaren 10 gün içe-
risinde Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Gelir Sto-
pajı mükellefiyetlerinin tescili için ilgili Vergi dairesine baş-
vuru yapılması gerekir.  

 Lokalin kapatılması halinde ise, dernek Yönetim Kurulu-
nun Lokal Faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin aldığı 
karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bağlı olunan 
Vergi Dairesine kapanış bildiriminde bulunulur.

C-DERNEKLERİN İKTİSADİ İŞLETMELERİ 

Dernekler Mevzuatının temelini oluşturan Türk Mede-
ni Kanunu ve Dernekler Kanununda Derneklerin İktisa-
di işletmelerinin tanımları ile dernekler ile bu müesseseler 
arasındaki bağa ilişkin bir tanım bulunmamakta olup bu 
işletmelere ilişkin asli tanımlamalar Vergi Mevzuatını dü-
zenleyen kanunlarda yapılmıştır.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Mükelle� erin ta-
nımını düzenleyen 2. Maddesinin 5. Fıkrası;

(5) Dernek veya vakıfl ara ait iktisadî işletmeler: Dernek 
veya vakı� ara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulu-
nan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan 
ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yaban-
cı işletmeler, dernek veya vakıfl arın iktisadî işletmeleridir. 
Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaat-
ler ise vakıf sayılır.

Hükmüne, aynı maddenin 6. Fıkrası ise;

(6)…….dernek veya vakıfl ara ait iktisadî işletmelerin ka-
zanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş 
görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, 
bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış serma-
yelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetle-
rini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliye-
ti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın ku-
ruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliği-
ni değiştirmez.

Hükmüne amir olup bu tanımlamalar ışığında bir derne-
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ğin kendi tüzel kişiliğine finansal kaynak sağlamak maksa-
dı ile yürüttüğü faaliyetlerin İktisadi İşletme sayılabilme-
si için;

-Faaliyetin Derneğe bağlı olarak yürütülmesi,

-Faaliyetin devamlılık arz etmesi,

-Faaliyetin Ticari, Sınai veya Zirai bir nitelikte olması,

-Faaliyetin şirket veya Kooperatif şeklinde kurulmuş olma-
ması,

Gerekmektedir.

Derneğin faaliyetleri yukarıda belirtilen kapsam dâhilinde 
yürütülüyor ise bu faaliyetin;

-Kazanç amacı ile yapılıp yapılmadığına,

-Bağımsız bir muhasebesi olup olmamasına, 

-İşletmeye tahsis edilen bir sermaye veya işyeri olup olma-
masına,

-İşletmenin tüzel kişiliğinin bulunup bulunmamasına

Bakılmaksızın Kurumlar Vergisi Mükellefi olurlar. 

Örneğin, bir derneğin dernek faaliyetlerine katkı sağlamak 
amacı ile düğün ve benzeri toplantılara sandalye ve ben-
zeri malzeme kiralaması ve bunun karşılığında Dernek Ge-
lirleri Alındı Belgesi ile bağış alması, ticari bir faaliyet (Kira-
lama) sayılmakta ve yapılan faaliyet derneğin İktisadi İşlet-
me faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. 

Derneğin bu faaliyet için herhangi bir personel istihdam 
etmemesi, bu faaliyetten kar beklentisi olmaması veya ki-
ralamaya ilişkin gelir ve faaliyet için ayrı bir bütçe veya ser-
maye tahsis etmemesi de bu faaliyetin İktisadi İşletme ola-
rak değerlendirileceği gerçeğini değiştirmemektedir.

Buradaki temel kıstas, dernekçe yürütülen faaliyetin, faali-
yetten yararlananlara bir bedel karşılığında sunulmasıdır. 
Derneklerce yürütülen ve karşılığında ayni veya nakdi hiç-
bir bedel talep edilemeyen faaliyetler, nitelikleri ve mali 
büyüklüğü ne olursa olsun ticari faaliyet olarak değerlen-
dirilemez ve İktisadi İşletme kapsamına alınamaz. 

Üyelerine veya 3. kişilere herhangi bir konuda, kurs, semi-
ner, eğitim veya öğretim hizmeti sunan bir dernek, bu iş 
karşılığında yaptığı masra� arı dernek bünyesinden karşı-
ladığı müddetçe yürütülen faaliyetin vergi ile hiçbir ilişi-
ği bulunmamaktadır. Ancak aynı dernek bu işler için yaptı-
ğı masra� arı “Eğitim materyali masrafı katılım bedeli, araç 
gereç masrafı katılım bedeli” gibi adlar altında katılımcılar-
dan bağış yolu ile tahsil ederse yaptığı faaliyet iktisadi bir 
faaliyet olur ve vergileme kapsamında değerlendirilir. 

Dernekler tercih usulüne ve/veya toplam faaliyet tutarla-
rına göre İşletme veya Bilanço esasına göre defter tutabil-
dikleri halde, Derneklerin İktisadi İşletmeleri, Bilanço esa-
sına göre defter tutmaktadır. 

İktisadi işletme kuran tüm derneklerin ilk yapması gere-
ken iş, işletme ve derneğe ait tüm defter, kayıt ve Demir-
baş malı tespit ederek, ticari faaliyete ait muhasebe ile 
salt dernek faaliyetlerine ilişkin muhasebeyi ayırmaktır. Bu 
kapsamda; İktisadi İşletmenin mükellefiyetinin tesciline 
müteakip, işletmeye ilişkin defterler tasdik edilmeli demir-
baş ve diğer mal ve malzeme ayrıştırılarak ait oldukları ta-
rafın kaydına alınmalıdır. 

Birden fazla İktisadi işletmesi bulunan dernekler, her bir iş-
letme için ayrı ayrı mükellefiyet tescili yaptırmak zorunda-
dır. Ancak dernekler kendi çatıları altında faaliyet gösteren 
bu farklı işletmelerin, gelir ve giderlerini müşterek bir he-
sap üzerinden kayıt ve takip edebilirler. 

Yine birden fazla İktisadi İşletmesi bulunan dernekler, bu 
işletmelerinin beyanname ve bildirimlerini tek bir beyan-
namede konsolide etmek sureti ile de verebilirler. 

Derneklerin iktisadi işletmelerinin tüzel kişilikleri bulun-
mamakta olup iktisadi işletmeyi adli ve idari merciler nez-
dinde, ait veya bağlı bulunduğu dernek temsil etmektedir. 

KVK’nun 14/2. Maddesi; Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan 
iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıfl ara ait iktisadî 
işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tü-
zel kişileri ile dernek ve vakı� ar tarafından ayrı beyanname 
verilir. Hükmüne amir olup, derneklerin iktisadi işletmele-
rine tahakkuk ettirilen vergi ve benzeri her türlü alacaktan 
dernek tüzel kişiliği doğrudan yükümlü olup, yürütülen fa-
aliyetler neticesinde hâsıl olan gelir ve giderlerin beyan 
edilmesinden de dernek tüzel kişiliği sorumludur.

Derneğin İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen faaliyet-
ler neticesinde elde edilen karın derneğe aktarılması ha-
linde Vergi Mükellefi bir müesseseden, mükellef olmayan 
veya muaf olan bir kişiliğe kazanç aktarımı söz konusu ola-
cağından, Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi amir hü-
kümleri doğrultusunda derneğe aktarılan kazançtan ge-
lir vergisi tevkifatı yapılmalı, tevkif edilen tutar müteakip 
ay bağlı bulunulan Vergi dairesine beyan edilerek öden-
melidir.  
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Gelin görün ki hangi hastaneye gideceği-
mi yolda düşünürüm. Çocukluğumda ilçe-
mizde 2 veya 3 doktor olduğu aklıma gelir 
ve rahatsızlığıma ağlayayım mı güleyim mi 
düşünürüm. Kâh devlet hastanesi kah özel 
hastanede kendimi bulurum. Hekim ilgile-
nin ve o an elinden geleni yapar.

Ne güzel dimi ama Bazen de öyle olmaz;  İçi-
ne girer ve bir anda sağlık bulacağım der-
ken sinirli asabi bir şekilde hastaneden ayrı-
labilirsiniz; Devlet Hastanesi doktoru kendi-
ne göre haklıdır. Gelinir mi bu saatte 1 saat 
sonra poliklinik var. Çok şükür bu günlerde 
böyle değiller !

İlimiz fındıkla ve doğal yapısı ile anılırken 
Sağlık Sektöründe niye anılmaz neden bu 
sektörde yerinde sayar anlamış ta değilim( 
Merkez 3 özel hastane, 2 Devlet hastane-
si, Branş Hastaneleri; Fatsa İlçesinde 2 Özel 
Hastane 1 Devlet hastanesi; Ünye İlçesinde 
1 özel hastane, 1 Devlet hastanesi;Diğer il-
çeler?)  

Devletin temel görevlerinden biride insan 
sağlığı ile ilgilenmek tedavi etmek; Hizme-
ti alacaksınız bedava! (sgk güvenceniz,yeşil 
kartınız, 18 yaş altı iseniz) Devlete prim bor-
cunuz yoksa varsa! İşte o zaman yandınız is-
ter özel ister devlet hastaneleri olsun elinizi 
cebine atacaksınız. 

Sağlık sektöründe birde özel firmalar Tıp 
merkezleri, hastaneler var ilimizde pırıl pı-
rıl yeni modern binalarda devlet hastane-
leri ile rekabet etmeye çalışıyor mu çalışı-
yor. Doktor maaşını vererek, personel gider-
lerini karşılayarak, bizlerde o hizmeti dev-
let kanalı ile alacağız tabii ki hizmeti alaca-
ğız prim ödüyoruz katkı ödüyoruz. Özel sek-
tör doktor maaşı verecek personel maaşı ve-
recek istihdam sağlayacak milyonlarca yatı-
rım yapacak ve bizler de 12 TL Katkı Payı  ne 
be kardeşim diyeceğiz. Devlet Hastaneleri  
Maliye Bakanlığı bütçesinden doktor maaşı-
nı ve personel maaşını karşılayacak , bizler-
de sağlık hizmetini aynı fiyata alacağız 3 TL 
Katkı Payı Ödeyeceyiz. Devletin politikası ve 
yönetiminden biz anlamayız haklı tabiî ki de 
iyi hizmet iyi para demek ki (devlet te biliyor 

herhalde) ama katkı payı hastanelere kalmı-
yo ki ilginç olan bu.

 Devlet Hastaneleri  3TL  fark olacak özel 
hastanelerde 12 TL olacak bu katılım payı da 
bütçeye gidecek hastanelerde kalmayacak. 
Bize özel hastaneye gitmeyin mi deniyor. 
Köylü Mehmet ağa ne yapsın 12 TL  verecek 
yol parası verecek yemek yiyecek ilaç alacak 
sağlığına kavuşmak için gerekeni yapmaya 
çalışacak olmaz olmamalı.

Devletin imkânları ile özel sektörün 
imkânları bir tutulmamalı hasta insanları-
mız devlette sıra beklerken özelde doktorlar 
boş ta oturmamalı beraber koordineli olma-
lı veya eşit bir yol bulunmalı. Bir de 7/24 hiz-
metleri ilçelerde uzman hekimlerle halledi-
lebilse, Hekimlerimizi unuttuk onların sosyal 
hakları özel devlet ücret farkları bunlar da 
halledilmeli insanız insan hepimiz. 

Halimizde şükürler olsun 30 – 35 yıl önce 
Hekim  ararken Hekimler ayağımıza geli-
yor , 112 sen olmazsan ne yapardık, özel 
sektör ambulansları teşekkürler, devlet 
hastanesi doktorları özel hastane doktor-
ları ve sağlık personelleri varlığınıza duacı-
yız………….

Bu kadar hizmet ve teknolojinin ilimiz-
de mevcut olduğu halde Devletim neden 
Çapa’ya  Gazi Tıp  CERRAHPAŞA VB. hasta-
nelere gidiyoruz. Oksijen amblemli ilimiz-
de bizler de sağlığımızı bulmak için Onkoloji 
bölümleri olan hastanelerin olmaması, mev-
cut hükümet temsilcilerinin ilimizdeki bu 
eksikliği görmesini temenni ediyorum. Aksi 
takdirde yapılan sağlık yatırımları ve paralel 
olarak harcamalar voltajı düşük ışık gibi ay-
dınlatacaktır.

Şunu daima HATIRLAYIN:

“İNSANA YATIRIM EN ZOR YATIRIMDIR”

MAKALEMAKALE

Mustafa YILDIZ
SMMM
mustafa.yildiz@ordusmmmo.org.tr
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KÜÇÜK GİRİŞİMCİYİ BÜYÜK YATIRIMLARA ÖZENDİREN LEASİNG 
İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ 

Ülkemizde üretim ve ihracat yapan firmaların büyük bölümü Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
melerdir.  (KOBİ). Bu işletmelerimiz ihraç edeceği malların üretiminde taşıt, makine, tesis, cihaz-
lar ve demirbaş kullanmaktadır. 

Satın alma maliyeti yüksek olan taşıt, makine, tesis, cihazlar işletmeler için finansman tedariki 
gerektirmektedir. Özellikle işletme sermayesi yetersiz olan firmalarda yatırım malı tedarikinde 
finansman ihtiyacı yüksektir. Günümüzde işletmelerin yatırım malı satın almasında, ithalatında 
ve diğer tedarik işlemlerinde de finansman tekniklerinden yararlanılır. Bu işlemlerden biri de fi-
nansal kiralama olarak adlandırılan, “leasing” işlemlerdir.    

Finansal kiralama; belirli bir süre için kiralayan (kiralama şirketi) ve kiracı (yatırımcı) arasında im-
zalanan sözleşme ile üreticiden (imalatçıdan) kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından sa-
tın alınan bir malın, belli bir kira ödemeleri karşılığında yatırımcının (kiracının) kullanımına su-
nulmasını sağlayan finansman yöntemidir. Sözleşme süresi sonuna kadar kiralanan malın mül-
kiyeti leasing şirketinde, kullanım hakkı ise yatırımcıda kalır. Sözleşme sonunda kiracı isterse fi-
nansal kiralamaya konu olan malı (taşıt, makine, cihaz, tesis, demirbaş v.b) düşük bir bedelle sa-
tın alma hakkına sahiptir.

ÖRNEK; 

Ordulu A.Ş, fındık kabuğunu yakıt olarak kalıp haline getirmektedir.  Yurt dışından Expo A.G Al-
manya firmasından, doğal yakıt olarak fındık kabuğu kalıp yakıt siparişi almıştır. 

Siparişleri karşılaması için yeni “kalıp makinesi” satın alması gerekmektedir. Fakat işletmenin 
mevcut finansman varlığı bu makineyi satın almaya yeterli değildir. 

Bu makineyi tedarik etmek ve siparişlerini karşılamak için kullanma hakkına sahip olmak, belli 
bir süre kira ödemek şartıyla makineyi “Leasing” yoluyla kiralamak istemektedir. 

Ordulu A.Ş ‘nin Finansal Kiralama – Leasing İçin Aşağıdaki Süreci İzlemesi Gerekir; 

İhtiyaç duyduğu yatırım malı “kalıp makinesinin” satıcısı Ada A.Ş’yi bulur. Finansal kiralama şir-
keti ile temasa geçer. Ada A.Ş’den kalıp makinesinin fiyat ve teslim şartlarını içeren ön anlaşma 
belgesi alır.  

  Finansal kiralama şirketi, ABC Leasing A.Ş ’ye müracaat eder. Makine ihtiyacını bildirir. Satın 
alacağı makinenin satıcı bilgilerini, teslim şartlarını ve fiyatını leasing firmasına verir. 

ABC Leasing A.Ş, yatırımcı Ordulu A.Ş’nin mali durumunu, yatırımın fizibilitesini, yatırım malının 
teknolojik durumunu, yatırım malının ekonomik ömrünü ve kira süresi sonunda satılabilirliğini 
inceler. Bu inceleme sonunda, olumlu bir sonuca varılırsa, yatırımcıya bir “teklif” verilir.

ABC Leasing kuruluşu, yatırımcı Ordulu A.Ş ’ye üzerinde anlaştıkları koşullarla, nakit akışına en 
uygun ödeme planı sunar. Bu ödeme planı kapsamında “finansal kiralama sözleşmesi” imzala-
nır. Sözleşme noterde onaylanır. Sözleşmede, süre, taksitler, ödeme planı v.b açıklanır. 

Leasing kuruluşu gerekli gördüğünde “teminat” isteyebilir. 

ABC Leasing A.Ş kalıp makinesinin bedelini satıcı Ada A.Ş ’ye öder. 

Makineyi yatırımcı Ordulu A.Ş ’ye teslim eder.

Kiralama konusu makine, yatırımcı adına sigorta ettirilir. 
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MAKALE

Kira sözleşmesi sonuna kadar, kalıp makinesinin mülkiyeti 
ABC Leasing A.Ş ’dedir. Kullanım hakkı ise Ordulu A.Ş ’dedir.

Yatırımcı Ordulu A.Ş; kira sözleşmesinde öngörülen süre bo-
yunca “kira ödemelerini” yapar. Bu süre içinde, malın bakım, 
onarım ve sigorta giderleri yatırımcı Ordulu A.Ş ’ye aittir. Hat-
ta makine için amortisman dahi hesaplar ve gider hesabına 
kaydeder.

Kira süresi sonunda yatırımcı aşağıdaki seçeneklerden birini 
tercih edebilir.

1- Önceden belirlenen bir ödeme karşılığında malı sa-
tın alabilir. 

2- Malı geri vererek, kira sözleşmesini sonra erdirir. 

3- Kira sözleşmesini daha düşük ödemelerle uzatabilir. 

Yatırımcı, mala sahip olmak isterse, leasing şirketine daha 
önce kararlaştırılan bir ödeme yapar ve malın mülkiyetine sa-
hip olur. Bu ödeme, genellikle, parasal olarak sembolik bir 
ödemedir.

Ordulu A.Ş ‘nin “Teşvik Belgesi” varsa, teşvikli yatırımlar içinde 
finansal kiralama yapılabilir. 

Finansal kiralama konusu yatırım malı yurt içinden satın alı-
nabileceği gibi, yurt dışından da ithal edilebilir. İthalat işlemi-
ni finansal kiralama şirketi yapar. 

Şayet;  

İthal edilmek suretiyle yatırım malı için finansal kiralama uy-
gulanacak ise teşvik yöntemini tercih etmek doğru olur. 

Yatırımcının Ordulu A.Ş ‘nin teşvik belgesinde Gümrük Mua-
fiyeti ve Yatırım İndirimi gibi teşvikleri varsa, leasing şirketi ve 
yatırımcı, Hazine Müsteşarlığı’na başvurarak, bu belgenin le-
asing şirketi ABC Leasing A.Ş ’ye devredilmesini sağlar. 

Leasing şirketi, teşvik belgesi ile ithal edilen yatırım malını 
(kalıp makinesini) gümrükten çekilmesinde kullanır. Gümrük 
vergisi, katma değer vergisi, varsa özel tüketim vergisi ve di-
ğer istisna kapsamındaki vergilerin ödenmesini erteleyebilir. 

Leasing şirketi yatırım indirimi yoluyla sağladığı avantajları, 
daha düşük kira ödemeleri şeklinde yatırımcıya yansıtır. 

Vergi Usul Kanununa göre; aşağıdaki kriterlere göre yapılan 
kiralamalar finansal kiralama kabul edilir 

Kiralama işleminde; iktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi 
sonunda kiracıya devredilmesi,

Kiracıya kira süresi sonunda iktisadî kıymeti rayiç bedelinden 
düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması,

Kiralama süresinin iktisadî kıymetin ekonomik ömrünün % 
80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması,

Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü de-
ğerlerinin toplamının iktisadî kıymetin rayiç bedelinin % 
90’ından daha büyük bir değeri oluşturması gerekir.

Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı durumun-
da kiralama işlemi, kiralayanın finansal kiralama şirketi olup 
olmadığına bakılmaksızın finansal kiralama kabul edilir. 
V.U.K.Mükerrer Md. 290

Kiracı – Yatırımcı Şirketin Muhasebe İşlemleri 

ÖRNEK; 

Ordulu A.Ş yönetim işlerinde kullanılmak amacı ile finansal 
kiralama (leasing) yolu ile Kale Leasing A.Ş ‘den “Bilgisayar” 
alınmıştır. 

Kira süresi dört (4) yıldır.

Yıllık kira bedeli 1.000.- liradır. 

Faiz oranı yıllık % 30 ‘dur. 

Kira bedeli dönem sonunda bankadan ödenecektir. 

Kira süresi sonunda, son yılda 900.- lira kira, 100.- lira tutarın-
da satış faturası karşılığında Bilgisayarlar satın alınacaktır. 

Finansal Kiralama İşleminde Bugünkü Değerin Hesaplanması

Kira süresi dört (4) yıl, 

Yıllık kira bedeli 1.000.- lira,  

Faiz oranı yıllık % 30 olarak sözleşme yapılmıştır. 

Bugünkü değerin, her yıl için hesaplanma işlemi aşağıdaki 
tabloda düzenlenmiştir.  

Yıllar Yıllık Kira
Bugünkü 

Değer

Bugünkü 
Değer 

Formülü
1 1.000.- 1.000/(1+0,30) = 769

1/(1+i)n2 1.000.- 1.000/(1+0,30)2 =592
3 1.000.- 1.000/(1+0,30)3 =455
4 1.000.- 1.000/(1+0,30)4 =350

TOPLAM 4.000.-                             2.166.-

Finansal Kiralamada,  Yıllık Kiranın, Bugünkü Değerinin ve Ka-
zanılmamış Faiz Gelirinin Hesaplanması   

Yıllık kira tutarı üzerinden, %30 yıllık faiz oranı ile dört yıllık fi-
nansal kiralama sözleşmesi için bugünkü değerin hesaplan-
ması yapılır. Yıllık kira tutarından bugünkü değer çıkarıldığın-
da o yılın kazanılmamış faiz geliri hesaplanır. 
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Kazanılmamış Faiz Geliri = Yıllık Kira Tutarı – Bugünkü Değer

Yıllar
Yıllık 
Kira

Bugünkü 
Değer

Kazanılmamış 
Faiz

1 1.000 769 231
2 1.000 592 408
3 1.000 455 545
4 1.000 350 650

Toplam 4.000 2.166 1.834

Kiracı İşletmenin Demirbaş Bilgisayar’ı Kiralama Kaydı; .

05.01.2009 BORÇ
260 HAKLAR 
260.11.01. Bilgisayar (Dmbş No: 111) 
302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti
402 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-) 
402.11.01. Uz. Vd. Fin.Kir.Brç. Mal. 2010 – 408.-
402.11.02. Uz. Vd. Fin.Kir.Brç. Mal. 2011 – 545.-
402.11.03. Uz. Vd. Fin.Kir.Brç. Mal. 2012 – 650.- 

2.166.-

231.-

1.603.-

301 FİN. KİR. İŞL. BORÇLAR
301.11.01. Ks. Vadeli Fin.Kir. İşlm. Brç.
401 FİN. KİR. İŞL. BORÇLAR
401.11.01. U.V. Fin.Kir. İşl. Brç.2010– 1.000.-
401.11.02. U.V. Fin.Kir. İşl. Brç.2011– 1.000.-
401.11.03. U.V. Fin.Kir. İşl. Brç.2012– 1.000.-

1.000.-

3.000.-

Finansal kiralama sözleşmesine dayalı demirbaş bilgisayar 
teslim alma  ve haklar hesabına devir kaydı. 

4.000.- 4.000.-

Kiracı Tarafından 1. Yıl Kira Tutarının Ödenmesi Kaydı; .

05.01.2010 BORÇ
301 FİN. KİR. İŞLEML. BORÇLAR
301.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir. İşlm. Brç.
191 İNDİRİLECEK KDV 
191.18.01 Alış KDV %18

1.000.-

180.-

102. BANKALAR 
102.01.11.01. Xx. Bnk. Ticari Mev. Hs.

1.180.-

1. Yılın kiralama kira tutarının ödenme kaydı. 
1.180.- 1.180.-

Not: (Bu işlem 2,3,4 taksitlerin ödenmesinde tekrarlanır).

MAKALE
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Finansal Kiralamada 1. Yıl Ertelenmiş Borçlanma Maliyetlerinin Akti� eştirilme Kaydı; .

05.01.2010 BORÇ
260. HAKLAR 
260.11.01. Bilgisayar (Leasing ilk yıl faizi) 

231.-

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti

231.-

1. Yılın ertelenmiş borçlanma maliyetinin Aktif hesaplarına 
devir kaydı. 

231.- 231.-

Finansal Kiralamada 1. Yıl Sonunda Uzun Vadeli Borçlanma Maliyetlerini, Kısa Vadeli Borçlanma Maliyetleri Hesabına Devir 
Kaydı; .

xx.xx.201x BORÇ
302 ERT. FİN. KİR. BORÇLANMA MAL. (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti

408.-

402 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-) 
402.11.01. U. V. Fin.Kir.Brç. Mal.2010– 408.-

408.-

1. Yılın sonunda fi nansal kiralama borçlanma maliyeti 
giderlerinin kısa vadeye (cari döneme) devir kaydı. 

408.- 408.-

Not: (Bu işlem 2, 3, 4. taksit dönemlerinden öncede tekrarlanır, tutar olarak daha önce hesaplanan o dönemin borçlanma ma-
liyeti işlenir).

Kiracı Tarafından 2. Yıl Kira Tutarının Ödenmesi Kaydı;

05.01.2011 BORÇ
301 FİN. KİR. İŞLEML. BORÇLAR
301.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir. İşlm. Brç.
191 İNDİRİLECEK KDV 
191.18.01 Alış KDV %18

1.000.-

180.-

102. BANKALAR 
102.01.11.01. Xx. Bnk. Ticari Mev. Hs.

1.180.-

2. Yılın kiralama kira tutarının ödenme kaydı. 
1.180.- 1.180.-

MAKALE
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MAKALE

2. Yıl Ertelenmiş Borçlanma Maliyetinin Cari Dönem Giderine Devri; 

05.01.2011 BORÇ
780. FİNANSMAN GİDERLERİ 
780.01.11. Finansal Kiralama Faiz Gideri 

408.-

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti

408.-

2. Yılın ertelenmiş borçlanma maliyetinin dönem (fi nansman) 
giderlerine devir kaydı. 

408.- 408.-

Finansal Kiralamada 2. Yıl Sonunda Uzun Vadeli Borçlanma 
Maliyetlerini, Kısa Vadeli Borçlanma Maliyetleri Hesabına Devir Kaydı;

xx.xx.201x BORÇ
302 ERT. FİN. KİR. BORÇLANMA MAL. (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti

545.-

402 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-) 
402.11.01. U. V. Fin.Kir.Brç. Mal.2010– 408.-

545.-

2. Yılın sonunda fi nansal kiralama borçlanma maliyeti 
giderlerinin kısa vadeye (cari döneme) devir kaydı. 

545.- 545.-

Kiracı Tarafından 3. Yıl Kira Tutarının Ödenmesi Kaydı;

05.01.2012 BORÇ
301 FİN. KİR. İŞLEML. BORÇLAR
301.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir. İşlm. Brç.
191 İNDİRİLECEK KDV 
191.18.01 Alış KDV %18

1.000.-

180.-

102. BANKALAR 
102.01.11.01. Xx. Bnk. Ticari Mev. Hs.

1.180.-

3. Yılın  kiralama kira tutarının ödenme kaydı. 
1.180.- 1.180.-
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MAKALE

3. Yıl Ertelenmiş Borçlanma Maliyetinin Cari Dönem Giderine Devri; 

05.01.2012 BORÇ
780. FİNANSMAN GİDERLERİ 
780.01.11. Finansal Kiralama Faiz Gideri 

545.-

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti

545.-

3. Yılın ertelenmiş borçlanma maliyetinin dönem (fi nansman) 
giderlerine devir kaydı. 

545.- 545.-

Finansal Kiralamada 3. Yıl Sonunda Uzun Vadeli Borçlanma 
Maliyetlerini, Kısa Vadeli Borçlanma Maliyetleri Hesabına Devir Kaydı;

xx.xx.201x BORÇ
302 ERT. FİN. KİR. BORÇLANMA MAL. (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti

650.-

402 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-) 
402.11.01. U. V. Fin.Kir.Brç. Mal.2010– 408.-

650.-

3. Yılın sonunda fi nansal kiralama borçlanma maliyeti 
giderlerinin kısa vadeye (cari döneme) devir kaydı. 

650.- 650.-

Kiracı Tarafından 4. Yıl Kira Tutarının Ödenmesi Kaydı;

05.01.2013 BORÇ
301 FİN. KİR. İŞLEML. BORÇLAR
301.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir. İşlm. Brç.
191 İNDİRİLECEK KDV 
191.18.01 Alış KDV %18

1.000.-

180.-

102. BANKALAR 
102.01.11.01. Xx. Bnk. Ticari Mev. Hs.

1.180.-

4. Yılın kiralama kira tutarının ödenme kaydı. 
1.180.- 1.180.-



4. Yıl Ertelenmiş Borçlanma Maliyetinin Cari Dönem Giderine Devri; 

05.01.2013 BORÇ
780. FİNANSMAN GİDERLERİ 
780.01.11. Finansal Kiralama Faiz Gideri 

650.-

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MALİYETİ (-)
302.11.01. Kısa Vadeli Fin.Kir.Borç. Maliyeti

650.-

4. Yılın ertelenmiş borçlanma maliyetinin dönem (fi nansman) 
giderlerine devir kaydı. 

650.- 650.-

Finansal Kiralamada Amortisman İşlemleri ve Muhasebe Kaydı 

Finansal Kiralamada, Vergi Usul Kanunu 333 sıra no’lu genel tebliğinde, ilgili iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sü-
relerinde amortisman hesaplanır.  

Bu süreler dikkate alınarak amortisman oranı tespit edilir. Amortisman tutarı hesaplanır. Amortisman tutarı, hesaplandığı dö-
nemde gider hesabına aktarılır. 

Amortisman hesaplanmayan dönemler için yeniden amortisman hesaplanmaz. 

Finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymete ilişkin amortisman ayırma hakkı kiracıya aittir. 

Kiracı tarafından akti� eştirilen (dönemdeki) değer üzerinden amortisman hesaplanır. 

Kira sözleşmesi toplam tutarı üzerinden amortisman hesaplanmaz. Varlık değeri ve faiz gideri ayrıştırılır.  

Sözleşmenin fesholması halinde, kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman hesaplanmaz1. V.U.K. Mükerrer. 
290. Md.

ÖRNEK; 

Ege A.Ş yönetim işlerinde kullanılmak amacı ile finansal kiralama (leasing) yolu ile Kale Leasing A.Ş ‘den 05.01.2009 tarihinde 
demirbaş eşya “Bilgisayar” almıştır. 

Finansal kiralama süresi dört (4) yıldır.

Finansal kiralama yıllık kira bedeli 1.000.- liradır. 

Faiz oranı yıllık % 30 ‘dur. 

Yapılan hesaplama sonunda bugünkü değeri ve 260 Haklar Hesabına devir tutarı 2.166.- liradır. 

Ekonomik ömrü (amortisman süresi) beş (5) yıldır. 

1- Amortisman Oranı Aşağıdaki Şekilde Hesaplanır; 

Amortisman Oranı= 1 (Bir) / Ekonomik ömür

Amortisman Oranı=  1 /5 = 0,20  yani % 20 ‘dir.                         

2- Amortisman Tutarı Aşağıdaki Şekilde Hesaplanır; 

Amortisman Tutarı= Kiralanan Varlık Değeri x Amortisman Oranı

Amortisman Tutarı= 2.166 x 0,20 = 433.- liradır. 

1  (Ank. Gel. İd. Bşk. Muktezaları (Özelgesi) B.07.1.GİB.4.06.18.02/32-Mük-290-1-5776)
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3- Amortisman Muhasebe Kaydı Aşağıdaki Şekilde Düzenlenir; 

31.12.20xx BORÇ
770 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
770.11.01 Fin.Kir. Bilgisayar Amortisman Gideri

433.-

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)*1

268.11.01. Fin. Kir. Bilgisayar Amortismanı
(2.166.- x 0,20 = 433.-) 

433.-

Finansal kiralama yoluyla alınan Bilgisayarın 200x yılı 
amortisman kaydı. 

433.- 433.-

KAYNAKLAR: 

GÜRSOY Yaser “Dış T. Muhasebesi Eğitimi” Demirtaş O.S.B Odası Yayın No. 02.02. 2002

GÜRSOY Yaser “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” Ekin Kitabevi 2011 Yedinci Baskı.

GÜRSOY Yaser “Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi” Ekin Kitabevi 2011 Altıncı Baskı.

GÜRSOY Yaser “BİLGİSAYARLI MUHASEBE, Bilgisayarda Dış Ticaret Muhasebesi, MİKRO, Expo, Impo ve Halley” CD Uygulamalı, 
Ekin Kitabevi 2010 İkinci Baskı.

GÜRSOY Yaser “Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları” Kurs  Meslek İçi Eğitim Notları Bursa SMMMO Yayınları 2005

GÜRSOY Yaser “Dış Ticarette Muhasebe Uygulamaları” Bursa SMMMO Yayınları 2005

GÜRSOY Yaser “Dış Ticarette Muhasebe Uygulamaları” Ankara SMMMO Yayınları 2005

www.mevzuat.net   (Kanun, tebliğ, mevzuat ve güncellemeler).

www.eximbank.gov.tr 

Gelir İdaresi Başkanlığı  www.gib.gov.tr

Dış Ticaret Müsteşarlığı  www.dtm.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı  www.hazine.gov.tr 

İGEME “İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi”  www.igeme.gow.tr

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği.  www.uib.org.tr

www.google.com

(Footnotes)

1 * Finansal Kiralamalarda, kiracı için kiralanan varlık, 260. Haklar Hesabında izlenmesi halinde, maddi olmayan duran 
varlıklar ile ilgili amortisman itfa payları 268 hesapta izlenir. 

MAKALE



3568 sayılı Yasa’da 10.07.2008 günlü 5786 
sayılı Yasa ile yapılan değişikliklerden ba-
zılarının iptali ve yürürlüklerinin durdurul-
ması için 2008 yılında Ana Muhalefet Par-
tisi (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından 
T.C. Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda 
bulunulmuştu.

İptali istenen maddeler Anayasa 
Mahkemesi’nin 18 Mayıs 2011 Çarşamba 
Günkü Toplantısında görüşülerek, nihayet 
karara bağlandı.

3568 sayılı Yasa’da 5786 sayılı Yasa ile ya-
pılan değişikliklerden iptal istemiyle dava 
açılan maddeler ve karar sonuçları şunlar-
dı:

1. 3568 sayılı Kanunu’nun 4. madde-
sinin birinci fıkrasının 5786 sayılı Yasa ile 
değiştirilen (d) bendinde (Yasa’nın önceki 
şeklinde olmamasına karşın) bu madde-
ye “…a� a uğramış olsalar bile devlete kar-
şı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, mil-
li savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına 
karşı suçlar ve casusluk…” ibareleri de ek-
lenerek bu bağlamda daha da ağırlaştı-
rılmıştı.  Anayasa Mahkemesi, 5786 sayılı 
Yasa ile yer verilen bu ibarelerden yalnızca 
“… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sır-
larına karşı suçlar ve casusluk, …” ibaresi-
ni Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE 
karar vermiştir.

Buradan anlaşılması gereken, “devlete kar-
şı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar” iba-
releri ülkemizde genellikle siyasi suç nite-
liğinde değerlendirildiğinden ve genellik-
le de darbe dönemlerinde bu suçlardan 
yargılanarak hüküm giymiş olanlar Yasa 
kapsamında kalmakta, yani bu suçlardan 
hüküm giymiş olanlar mesleğe alınmaya-
caklardır. Ancak, maddedeki “… milli sa-
vunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına kar-
şı suçlar ve casusluk” suçlarından hüküm 
giymiş olanlar, meslek mensubu olabil-

menin genel şartlarındaki yasaklar arasın-
dan çıkarılmakta, bu kişiler mesleğe gire-
bilmektedirler. 

2. Kanun’un 9. maddesinin değiştiri-
len son fıkrasının (Kanunları uyarınca ver-
gi inceleme yetkisini almış ve mesleki ye-
terlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sı-
navını kazandıkları tarihten itibaren açı-
lacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına 
genel hükümlere göre katılabilirler. An-
cak, bunların yeminli mali müşavir ruh-
satını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) 
bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.) 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal iste-
minin REDDİNE, 

3.  3568 sayılı Kanun’un değiştiri-
len 10. maddesinin, birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi (Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, 
tarafsız ve mevzuatına uygun bir şekil-
de yapılması için gerekli tedbirleri almaya 
yetkilidir.) ile son fıkrasının (Serbest mu-
hasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali 
müşavirlik sınav sonuçlarının yargı mer-
cilerine intikal etmesi ve mahkemece bi-
lirkişi incelemesine gerek görülmesi ha-
linde, sınav komisyonunda görev alma-
mış olmaları kaydıyla, biri Maliye Bakanlı-
ğı merkezi vergi denetim elemanı, biri ala-
nında uzman meslek mensubu, biri ise 
dava edilen sınav konusunda ihtisas sahi-
bi öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir 
bilirkişi heyeti tayin edilir.) Anayasa’ya ay-
kırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİ-
NE, 

4.  3568 sayılı Kanun’un değiştirilen 
22. maddesinin birinci fıkrasının son cüm-
lesinin (Odalarda üst üste iki seçim döne-
minde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığı-
na seçilmiş olanlar, aradan iki seçim döne-
mi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçilemezler.) Anayasa’ya aykırı olmadığı-
na ve iptal isteminin REDDİNE, 

5.  3568 sayılı Kanun’un 35. mad-
desinin değiştirilen birinci fıkrasının son 

3568 DE İSTENEN İPTALLER GELMEDİ

Gökhan DEDE
SMMM
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cümlesinin (Üst üste iki seçim döneminde iki defa Bir-
lik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan 
iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçilemezler.) Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal is-
teminin REDDİNE, 

6. 3568 sayılı Kanun’un 40. maddesine sekizin-
ci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen dokuzuncu fık-
ranın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri (Se-
çimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, ara-
larında oluşturacakları grupların listelerinden de aday 
olabilirler. Kurul üyelikleri ve Birlik Genel Kurul temsil-
cilikleri için ayrı oy pusulaları oluşturulur. Oy pusulala-
rında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi al-
tında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusula-
ları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağım-
sız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır, 
grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işa-
ret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiy-
le çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendik-
ten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan grup ya da 
bağımsız adayların ismi yanındaki kutu işaretlenmek 
suretiyle kullanılır.) ile onuncu fıkranın (Seçime katı-
lan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve al-
dıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların oy sayıla-
rı, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe… şeklinde devam 
edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaraca-
ğı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşınca-
ya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız aday-
ların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en 
küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile 
Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara 
ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre 
tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyla-
rın eşit olması halinde, bunlar arasında ad çekilmek su-
retiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu 
temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer ve-
rilen sıralamaya göre yapılır.) Anayasa’ya aykırı olmadı-
ğına ve iptal isteminin REDDİNE, 

7. 3568 sayılı Kanun’un 35. maddesinin değişti-
rilen üçüncü fıkrasında yer alan “… en az beş yıl sürey-
le yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar …” ibaresinin 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİ-
NE, 

8.  3568 sayılı Kanun’a Geçici 8. maddesinden 
sonra gelmek üzere eklenen; Geçici 9. Maddenin, birin-
ci fıkrasının (b) bendinin, “Kanunları uyarınca vergi in-
celeme yetkisini almış ve mesleki yeterlik sınavını ver-

miş ancak 10 yıllık süreyi doldurmamış olanlar” yönün-
den Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
REDDİNE, 

9. Geçici 9. Maddenin Son fıkrasının (Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunları uyarınca 
vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sına-
vını vermiş olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrası-
nın (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlama-
mış bulunanlar, usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafın-
dan belirlenecek ve Bakanlıkça yapılacak özel yeminli 
mali müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, ye-
minli mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. An-
cak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmele-
ri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki 
süreyi tamamlamaları şarttır.) Anayasa’ya aykırı olduğu-
na ve İPTALİNE, 

10. Geçici 10. maddenin birinci fıkrasının 
(01.04.2008 tarihinden sonra yapılan seçimlerden itiba-
ren üst üste iki seçim döneminde iki defa oda veya Bir-
lik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, ara-
dan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üye-
si olarak seçilemezler.) Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 
İPTALİNE, 

3568 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilen (d) bendinde yer alan “… milli savunma-
ya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
…” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. 
maddesinin üçüncü fıkrasıyla, 6216 sayılı Anayasa Mah-
kemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince 
İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIM-
LANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜ-
ĞE GİRMESİNE, 

- Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE.

T.C. Anayasa Mahkemesince karar verilmiştir. (2008/80 
Esas) 
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1. GİRİŞ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. mad-
desi mali idarenin gerekli gördüğü du-
rumlarda vergi alacağını garanti altına ala-
bilmek için bazı önlemlere başvurabilece-
ği hükmüne yer vermiştir.

89 no.lu KDV. Kanunu genel tebliğ ile Ba-
kanlık Kanunun kendisine vermiş olduğu 
bu yetkiyi kullanarak hizmet sektöründe 
vergi alacağını garanti altına alma yolu-
na gitmiştir. 91 no.lu KDV genel tebliğin-
de tevkifat uygulanacak işlemleri saymış, 
yazımızın konusu olan “yapım işleri ile bu 
işlere ilişkin mühendislik ve mimarlık ve 
etüt proje hizmetleri” ne de yer vermiştir.

Ayrıca, 91 no.lu KDVK genel tebliğinde ba-
kanlığa tanınan yetkiye dayanılarak, aşa-
ğıda sayılan kurum ve kuruluşların inşaat 
ve taahhüt işlerine ait katma değer vergi-
sini tevkifata tabi tutmaları uygun görül-
müştür. 

-Genel bütçeye dahil daireler, katma büt-
çeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve 
bunların teşkil ettikleri birlikler, 

-Döner sermayeli kuruluşlar, 

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuru-
luşları, 

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları, 

-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), 

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz 
emekli ve yardım sandıkları, 

-Bankalar ve özel finans kurumları, 

-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi 
Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar 

-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıy-
metler, vadeli işlemler borsaları dahil bü-
tün borsalar,

-Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsasına kote edilmiş şirketler (bun-
lar yalnızca “yapım işleri”, “temizlik, çevre 
ve bahçe bakım hizmetleri”, “özel güvenlik 
hizmetleri” ile “yemek servis hizmetleri”ne 
ait katma değer vergisini tevkifata tabi tu-
tacaklardır.),”  

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda 
sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek 
başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve iş-
letmeler, 

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak 
üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde kat-
ma değer vergisi tevkifatı yapmakla zo-
runludur. 

2. TEVKİFAT ORANI

“Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühen-
dislik ve mimarlık ve etüt proje hizmetle-
ri” tevkifat oranı, hesaplanan Katma Değer 
Vergisinin 1/6’sı olarak uygulanmaktadır.

3. TEVKİFAT TABİ TUTULACAK İŞLEMLERİ 
KAPSAMI

Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; 
bina, karayolu, demiryolu, otoyol, hava-
limanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tü-
nel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, 
boru iletim hattı, haberleşme ve enerji na-
kil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri te-
sisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın ko-
ruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işle-
ri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, 
nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) 
her türlü onarım, restorasyon, çevre dü-
zenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve 
montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kap-
samakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır. 

İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

Tuğrul ODABAŞ
SMMM
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Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve 
mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uy-
gulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benze-
ri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hiz-
metler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve ben-
zeri hizmetler adı altında verildiği takdirde tebliğin ilgili 
bölümünde yer alan “Danışmanlık ve Denetim Hizmet-
leri” olarak değerlendirilecektir. 

Öte yandan, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından 
itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen 
alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicile-
re devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi dev-
reden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait 
katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar 
çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt 
yüklenicilere uygulanan tevkifat, tebliğde sayılan ku-
rum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tev-
kifat uygulanmasına engel değildir. 

4. BELGE DÜZENİ

Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellef-
ler düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesapla-
nan katma değer vergisini, tevkifat miktarını ve tahsil 
edilecek toplam meblağı göstereceklerdir. 

Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükel-
le� er düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesap-
lanan katma değer vergisini, tevkifat miktarını ve tah-
sil edilecek toplam meblağı göstereceklerdir. Örneğin 
100.000 liralık tevkifata tabi bir iş için tevkifat oranının 
1/6 olduğu da dikkate alınırsa, fatura;

İşlem bedeli                                  100.000

Hesaplanan KDV                      +   18.000

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

Toplam                                         118.000

(-) Tevkif edilen KDV (18/6)      –   3.000

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

Tahsil edilecek toplam tutar        115.000

şeklinde düzenlenecektir. Bu fatura satıcı açısından, iş-
lem üzerinden tevkifat uygulandığını tevsik eden belge 
mahiyetini de taşımaktadır.

5. BEYAN 

Mükelle� er, tevkifat uygulanan işlem bedelinin tama-
mını ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin 
kısmi tevkifat uygulanan işlemler tablosuna dahil ede-
ceklerdir. 

6. İADE 

a- İade Esasları

Tevkifata tabi hizmetleri ifa eden mükelle� er iade talep 
etmeleri halinde hizmetin yapıldığı dönem beyanna-
mesinin “Diğer iade hakkı doğuran işlemler tablosun-
da” 9/1 KDVK md.no.lu tevkif edilen kdv bilgisini “401 
kod” numarası ile bildireceklerdir. İlgili tabloya hizmet 
bedelini ve “sorumlular tarafından tevkif edilen katma 
değer vergisi tutarını” yazacaklardır. Elbette ki, bu bölü-
me işlemin bünyesine giren verginin yazılması söz ko-
nusu değildir. İade olarak talep edilecek tutar işlemin 
bünyesine giren vergi değil, tevkif edilen vergi esas alı-
narak belirlenecektir. Dolayısıyla iadesi istenilecek kat-
ma değer vergisi hiçbir surette tevkif edilen vergiden 
fazla olmayacaktır. Ayrıca iade talep eden mükelle� er-
den istenecek olan “yüklenilen vergiler listesi” iadenin 
tevkif edilen vergi tutarına göre belirlenmesine engel 
değildir. 

b- İade Taleplerine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen tevkifat kapsamına 
alınan işlemlerle ilgili olarak doğan katma değer ver-
gisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakıl-
maksızın sadece banka teminat mektubu veya incele-
me raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mek-
tupları vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden 
sonra çözülecektir. 

Konuyla ilgili olarak iade talebinde bulunan mükelle� e-
rin, dilekçelerine tevkifat uygulanan işleme ait faturala-
rın aslına uygunluğunu belirten bir şerh taşıyan örnek-
lerini veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir lis-
te ile yüklenilen vergilerin listesini de eklemeleri gerek-
mektedir. Özetleyecek olursak mükelle� er iade taleple-
rine;

- Dilekçe,

- Tevkifat uygulanan işleme ait faturaların aslına uygun-
luğunu belirten bir şerhin yer aldığı onaylı örneklerini 
veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste,
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- Yüklenilen KDV listesini ekleyeceklerdir.

c- İade Uygulaması 

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarın-
ca tevkifata tabi tutulan hizmet ifaları nedeniyle orta-
ya çıkan katma değer vergisi alacağının nakden veya 
mahsuben iadesi söz konusu Tebliğin (A/8-c) bölümü 
gereğince miktarına bakılmaksızın sadece banka temi-
nat mektubu veya inceleme raporu karşılığı yerine geti-
rilmekte, teminat mektupları ise vergi inceleme raporu 
sonucuna göre çözülmektedir. 

d- Teminatsız ve İncelemesiz Mahsuben İade Sınırı 

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) 
bölümünde düzenlenen tevkifat uygulamasından do-
ğan KDV alacaklarının “kendi vergi borçlarına” mahsu-
bunu isteyen mükelle� erin 1.000.-TL’yi (1.000.-TL dahil) 
aşmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlan-
mış olması şartıyla, inceleme raporu ve teminat aranıl-
maksızın yerine getirilecektir. 

e- Yapım İşlerinde İade Uygulaması 

Yapım işlerine ait katma değer vergisi tevkifatından do-
ğan “mahsuben” iade talepleri yeminli mali müşavir tas-
dik raporu karşılığında da yerine getirilmesi uygun gö-
rülmüştür. 

Buna göre, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 
Tebliği çerçevesinde tevkifata tabi tutulan işlemlerden 
yalnızca yapım işlerinden doğan mahsuben iade talep-
leri banka teminat mektubu ve inceleme raporu yanın-
da yeminli mali müşavir tasdik raporu karşılığında da 
yerine getirilecektir. Yeminli mali müşavir tasdik rapor-
larında mal ihracı için öngörülen limit geçerli olacaktır. 

Yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mahsuben iade, 
86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/3) 
numaralı bölümünde belirtilen vergi ve SGK prim borç-
ları için geçerlidir. Mükellefin kendi vergi borçları için 
mahsup talep etmiş olması halinde bu Tebliğin (5.3.1) 
bölümündeki açıklamalar çerçevesinde teminat ve in-
celeme raporu yanında yeminli mali müşavir tasdik ra-
poru da aranılmayacağı tabiidir. 

f- Yapım İşlerinde Tevkifat Uygulamasından Doğan Nak-
den İade Talepleri 

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) 

bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamı-
na alınan yapım işlerinden doğan nakden iade taleple-
ri, teminat veya vergi inceleme raporu karşılığında ye-
rine getirilmekte, teminat vergi inceleme raporu ile çö-
zülmektedir. 

Yapım işlerindeki tevkifat uygulamasından doğan nak-
den iade taleplerinin, ihracat istisnası için öngörülen li-
mitler dahilinde, yeminli mali müşavir tasdik raporu ib-
raz edilmek suretiyle de yerine getirilebilmektedir.

7.SONUÇ

İnşaat ve taahhüt işlerinde uygulanan KDV tevkifatı 
müessesi kamu idaresinin vergi alacağını güvence altı-
na almak için oluşturduğu bir mekanizmadır. Bu tip hiz-
metlerden asgari beklenti bu orandadır. İade uygula-
maları diğer iade ve mahsup işlerine benzemektedir. 
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Bir hizmet akdine dayalı olarak her-

hangi bir işte ücret karşılığı çalışan 

kişiye işçi, çalıştıran kişiye de işve-

ren denir. 

Global ekonominin etkileriyle işçi 

ve işveren kavramları daha hassas 

hale gelmiş ve tara� ar hak, sorum-

luluk, edimlerini daha da bilinçli şe-

kilde idrak etmiş ve uygulama ça-

basına girmişlerdir. İşverenler insan 

kaynakları birimleriyle nitelikli, ka-

liteli, sorumluluk bilinci gelişmiş iş-

çileri kadrosuna katmak için çaba 

göstermişlerdir. İşçiler ise küresel ve 

ulusal ekonomilerin güçlü olduğu 

ve işverenlerin taahhütlerini ve ka-

nundan kaynaklanan sorumluluk-

larını eksiksizce yerine getirdiği dö-

nemlerde yükümlülüklerini yerine 

getirerek, kariyerlerini geliştirecek 

eğitimlerini tamamlayarak,  hatta 

daha da fazla özverili çalışarak işve-

renlerine sadakat borcunu yerine 

getirmişlerdir. 

İşverenler küresel krizin yansıma-

larına kadar işçilerin zincirleme so-

rumlulukta önemli bir halka oldu-

ğunu unutmamış ve ödül ceza sis-

temini uygulayarak motivasyonla-

rını her zaman artıracak faaliyetleri 

yönetmiştir. 

Fakat günümüze akseden işçi hak-

larında kanundan ve teamüllerden 

gelen alışkanlıklarda krizin etkile-

rinden önceki dönemlere göre işçi-

lerin hak ve sorumluluklarının gün 

geçtikçe ağırlaştığı ve işçi aleyhine 

olumsuz geliştiği gözlemlenmekte-

dir. İşçiler ücret gelirlerinde kayıp-

lara uğrarken sosyal haklarını yitir-

meye başlamış,  daha fazla mesai 

harcamaya başlamıştır. 

Krizin yansımalarıyla işçi kadrola-

rı azaltılmış, nitelikli elemanlardan 

ücret maliyetleri nedeniyle vazge-

çilmiş, çalışma saatlerinde herhan-

gi bir ek ücret olmaksızın artışa gi-

dilmiştir. 

İş kanunundan kaynaklanan haklar 

çoğu zaman kanun maddelerinde 

ve büyük ölçekli anonim şirketler-

de, holdinglerde kalmıştır.

Kimi işveren krizin etkilerinin ser-

mayedarlardan alt kesimlere yan-

sımaması için yoğun çaba göster-

miş ve sermayesi güçlü, kurumsal 

ve profesyonelce çalışıp krizi iyi yö-

neten firmalar bu süreci başarıyla 

geçmiştir. Böylelikle basiretli dav-

ranan  işverenler işçilerinin usunda 

bir kahraman, bir abi, baba, dostça-

sına gönülleri fethetmiştir. 

Fakat sağlam ekonomik yapıya ve 

yönetime sahip olamayan şirketler 

krizlerin kendisini yönetip olumsuz-

luklara sürüklenerek varlıklarının 

tükenmesine ve i� asa kadar sürebi-

lecek süreçlere yol almışlardır. 

Zaman zaman kriz ekonomisi yan-

sımasında çıkartılan geçici kanunlar 

bu şirketleri koruyamamış aksine 

onlar bu durumu fırsatçasına de-

ğerlendirmeye çalışmışlardır.

Ve….. günümüzde şirketlerin per-

sonel borçları, piyasa borçları, ban-

ka kredi borçları hızla yükselmiş ve 

firmaların kısa sürede çözümleye-

meyeceği bir tablo ortaya çıkmıştır. 

Gelinen son noktada finans ku-

ruluşları veya satıcılar ticari haya-

tın teamülleri ile alacaklarının tah-

sili için gerekli ihtar ve yasal yolla-

ra başvurmuş ya da yakın zamanda 

hukuk birimleriyle alacak haklarının 

tahsili için adım atacaklardır. 

İşçiler iş görme edimini yüksek duy-

gularla vefa borçları beklentisiyle 

her ne şartlarda olursa olsun yeri-

ne getirmişlerdir. Ücretlerinin yıllar-

dır yükselmemesine, çalışma şartla-

rının ağırlaşmasına, fazla mesailerin 

artmasına, çok iş az personel politi-

kasına uyum sağlanmasına her za-

man destek vermişlerdir. İşverenin 

dar boğazdan çıkması gayesiyle fe-

dakarca davranmıştır. Bir gün hak-

larını alacakları beklentisiyle ve o iş-

lerin iyi gittiği dönemlerdeki işve-

renlerin sevecen, güleryüzlü, işçi-

siyle dost, arkadaş, emekçi tavırla-

rının hürmetinden dolayı hep iyini-

yetli düşünüleceği hafızalarına yer 

etmiştir. Hem de personel alacakla-

rının firmaların ödenmesi gereken 

borçlarında ilk sıralarda yer aldığı-

nı, ücret alacaklarının belirli sürede 

ödenmemesi halinde haklı nedenle 

iş akdini feshedebileceğini bilmesi-

ne rağmen….

Fakat bugün…. Firmaların ekono-

mileri tam tersine yol almış, rüzgar-

lar ters yönden esmeye ve ekono-

mileri derinden sarsmaya başlamış-

tır. Ve bu noktada o vefalıca bekle-

yen işçilerin alacaklarının ciddi bo-

yutlara ulaşması krizin dahada alt 

tabakalara yayılmasına, ekonomi-

nin derinden sarsılmasına neden 

olmuştur. Artık bir çok işçi de öde-

me emirleri, icra, haciz gibi tahsi-

lat yollarıyla karşı karşıya kalmış-

tır. Hem de hukuksal süreçlerin na-

sıl ne şekilde işlediğini bilemeden 

borçların bir kat daha arttığını ve 

içinden çıkılamaz bir hal aldığını 

görerek. Çünkü işçiler beklentileri 

olan ücret gelirlerine göre hayatla-

rını idame ettirme gayesiyle çalışa-

bilmişler ve düşük gelirleriyle her-

hangi bir birikim yapamamışlardır.

Ve hataları….. ücretlerini düzenli 

alarak hayatlarını idame ettirmeleri 

varsayımı ve beklentisiydi, çünkü iş-

verenleri güçlüydü, sadakatliydi, iyi 

niyetliydi, emekçiydi…….

Beklenen olmadı ve işverenler ak-

sak ekonomik yapılarıyla zor gün-

lerini günlük hayatından ödün ver-

meden şirketlerini borçlandırarak 

geçirmeye ve ekonomisini düzelt-

meye çalıştı, 

O vefakar, sadakatlice, görev ve so-

rumluluklarını eksiksizce yerine ge-

tiren işçilerinin yaşadıklarını ve ya-

şamasına neden olacakları süreci 

görmeden….

Tabiî ki bu tabloda yer almayan 

nice iyiniyetli ticari faaliyetlerini ve 

sorumluluklarını yerine getiren iş-

verenlerimiz mutlaka vardır ve ola-

caktır…. 

M. Ender SÖNMEZ
SMMM

KÜRESEL KRİZİN YANSIMASINDA İŞÇİLER
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I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigor talar ve Genel Sağlık Sigortala-
rı Kanunu’nun(1) 6111 sayılı Kanunla(2) değiştirilen 53. 
maddesi birinci fıkrasına göre, sigortalının 4/a ve 4/b 
kapsamında yer alan sigortalılık statüleri ile 4/c kap-
samında yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi 
olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ön-
celikle 4/c kapsamında, 4/a ve 4/b kapsamında yer 
alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun 
kapsamına girmesi halinde ise 4/a kapsamında sigor-
talı sayılması, ticari faaliyet içinde bulunma yanında 
bir başka işveren yanında hizmet akdine tabi çalışma-
sı olanlar için olumlu bir düzenlemedir. Zira, Kanun’un 
53. maddesi ikinci fıkrasında özellikle vurgulandığı 
üzere 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar, her ne ka-
dar kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 
dolayı, 4/a kapsamında sigortalı bildirilemeseler dahi 
bir başka işveren yanında çalışmakla birlikte 4/b kap-
samı dışına çıkmakta, 4/a kapsamında sigortalı sayıl-
maktadır.

Özellikle ve bir kez daha vurgulamamız gerekirse, 1 
Ekim 2008 tarihinden sonra 4/a kapsamında sigorta-
lı olanlar, çalıştıkları işyerlerine,  limitet şirketse ortak, 
anonim şirketse yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte 
4/a kapsamındaki sigortalılık bu tarihten bir gün önce 
sona erecek dolayısıyla ortaklığın/yönetim kurulu üyeli-
liğinin başladığı tarihte 4/b kapsamında sigortalılık baş-
layacaktır. Limited şirkete yeni ortak alınması ya da ano-
nim şirket ortaklarından birisinin yönetim kuruluna se-
çilmesi halinde şirket tüzel kişiliği, 4/b kapsamına gi-
ren yeni ortak/yönetim kurulu üyesi için örneği Sosyal 
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği(3) (SSİY) ekinde bulunan 
4/b sigortalı işe giriş bildirgesini 10 gün içinde SGK’ya 
bildirmekle yükümlüdür. Aksi, SGK’nın şirket tüzel kişi-
liğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygu-
lanması sonucunu doğurur.

Ticari faaliyeti nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı iken 
bir başka işverene ait işyerinde hizmet akdine tabi çalış-
tığı için 4/a kapsamında sigortalı sayılan dolayısıyla 4/b 
kapsamındaki sigortalılığı askıya alınan kişilerin, hizmet 
akdinin son bulması diğer bir ifade ile 4/a kapsamında 
sigortalı olarak çalıştığı işyerinden ayrılması halinde iş-
ten ayrıldığı günü takip eden günden itibaren 4/b kap-
samında yeniden sigortalı sayılması kaçınılmaz. Bu ça-

lışmamızda, 4/a kapsamında sigortalı sayıldığı için 4/b 
kapsamındaki sigortalılığı askıda olan vergi mükellefi, 
Ltd. Şti. ortağı, A.Ş. yönetim kurulu üyesi ya da tarımsal 
faaliyette bulunan sigortalıların 4/a kapsamında aylık 
başvurusunda bulunurken nelere dikkate etmeleri ge-
rektiği anlatılacaktır.

II- KİMLERE 4/a KAPSAMINDA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞ-
LANIR?

Yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için 5510 sa-
yılı Kanun’da belirtilen bazı şartların gerçekleşmesi ge-
rekir. Buna göre yaşlılık aylığı bağlanması için;

- Belirli bir yaşı tamamlamış olmak,

- Belirli bir süre prim ödemiş olmak,

- Belirli bir süre sigortalı olmak,

- İşten ayrılmak,

- SGK’ya yazılı talepte bulunmak 

gerekir(4).

Yaşlılık sigortasından, yaşlılık aylığına hak kazanabil-
mek için gerekli olan şartlardan, sigortalının işten ayrıl-
ması ve SGK’ya yazılı müracaatta bulunması, herkes için 
geçerli olan ortak şartlardır. Kanunda öngörülen belirli 
bir yaşa ulaşmak, prim ödeme gün sayısını ve sigortalı-
lık süresini tamamlamak ise her sigortalı için, ilk defa si-
gortalı olduğa tarihe göre farklılık gösteren şartlardan-
dır.

III- 4/b KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİYLE 4/a KAPSA-
MINDAN YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURACAK OLANLAR 
NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

4/b Kapsamındaki hizmetleriyle 4/a kapsamından yaşlı-
lık aylığına başvuracak olan ve aynı zamanda vergi mü-
kellefiyeti, Ltd. Şti. ortaklığı, A.Ş. yönetim kurulu üye-
liği ya da tarımsal faaliyeti devam eden sigortalılar, II. 
bölümde sayılan beş şart dışında iki önemli şarta daha 
dikkat etmeli bu şartların yerine gelip gelmediğini özel-
likle irdemelidir.

Bu şartlardan ilki, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumla-

Yazarlar: Murat GÖKTAŞ
Yazarlar: Murat ÖZDAMAR  

4/b KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİYLE 4/a KAPSAMINDAN YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞ-
VURACAK OLAN VERGİ MÜKELLEFİ, LTD.ŞTİ. ORTAĞI, TARIMSAL FAALİYETİ YA DA 
A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ OLAN SİGORTALILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
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rına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak-
kında Kanun’un(5) 8. maddesine göre, yaşlılık aylığı-
nın hangi kapsamda (eski tabirle Kurum’da) değerlen-
dirileceğinin tespitidir. 2829 sayılı Kanun’un 8. madde-
sine göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerin-
den, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fii-
li hizmet süresi fazla olan (kapsamdan) Kurum’ca, … ay-
lık bağlanır.  Son yedi yıldan anlaşılması gereken pri-
mi ödenerek geçen son yedi yıldır. Bir bakıma son yedi 
takvim yılına değil, bizatihi primi ödenen son 7 yıla 
(2520 güne) bakılması icap eder(6). Fiilen primi öden-
miş süreler son yedi yıl hesabında dikkate alındığı gibi 
borçlanılan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanma süre-
leri de primi ödenmiş hizmet süresi sayıldığından, borç-
lanılan tarih aralıkları gözetilerek primi ödenen tüm sü-
reler birleştirmede dikkate alınır. Yine isteğe bağlı si-
gortalılık süreleri de, primi ödenmiş olmak kaydıyla hiz-
met birleştirmesinde dolayısıyla son yedi yılın hesabın-
da dikkate alınır(7).

Birden çok kapsamda sigortalılığı bulunanlar öncelik-
le fiilen primi ödenmiş son yedi yıla göre yaşlılık aylığı-
nın 4/a kapsamında olup olmayacağını değerlendirme-
li, son 2520 gün prim içinde 4/a kapsamında geçen sü-
reler daha fazla ise yaşlılık aylığı için diğer koşulları da 
taşıyor iseler başvuruda bulunmalıdır. 

Örnek-1: 1 Nisan 1985 ila 30 Nisan 2002 tarihleri ara-
sında 3275 gün 4/a kapsamında hizmeti bulunan, 1 Ni-
san 2004 ila 30 Mart 2006 tarihleri arasında 720 gün 
doğum borçlanması yapan ve son sigortalılık hali 4/b 
kapsamında geçtiği için 720 gün 4/b kapsamında si-
gortalılık sayılan, 1 Ocak 2008 ila 30 Eylül 2008 tarihle-
ri arasında 270 gün 4/a kapsamında hizmeti bulunan, 
1 Ekim 2008 ila 30 Mayıs 2011 tarihleri arasında 960 
gün 4/b kapsamında hizmeti bulunan sigortalının yaşlı-
lık aylığı talebi 4/b kapsamında değerlendirilir ve talebi 
reddedilir. Zira sigortalının primi ödenmiş son yedi yıl 
hesabına göre 1680 gün 4/b, 840 gün 4/a kapsamında 
hizmeti bulunduğundan 4/a kapsamından aylığa hak 
kazanması mümkün olmaz.

SGK uygulamasına göre, 4/b kapsamındaki hizmetle-
riyle 4/a kapsamından yaşlılık aylığına başvuracak olan-
lar için bir diğer önemli koşul ise yaşlılık aylığına baş-
vurulduğu tarihte 4/b kapsamındaki sigortalılığa dayalı 
prim veya prime ilişkin borcunun bulunmamasıdır. Zira 
5510 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak ha-
zırlanan SSİY’nin 57. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 
“Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında geçen hizmetlerle birlikte Kanun’un 4. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kap-
samında aylık bağlanacağı durumlarda, Kanun’un 
4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamın-
da geçen hizmetler, prim ve prime ilişkin her tür-

lü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayı-
lır ve aylık bu tarihi takip eden ay başından itibaren 
başlar.” Bu çalışmada SSİY’de düzenlenen bu hükmün 
5510 sayılı Kanun’un 28. maddesi dokuzuncu fıkrasına 
uygun olup olmadığı tartışmasına girmeyeceğiz. Bu ça-
lışmada bizzat SGK uygulamasını anlattığımız bu tartış-
mayı için konunun dışında tutacağız(8).   

SSİY’nin 57. maddesi hükmü 4/b kapsamındaki hiz-
metleriyle 4/a kapsamından yaşlılık aylığına başvu-
racak olanlar için dikkatle değerlendirilmesi gereken 
önemli bir düzenlemedir. Gözden kaçırılacak bir ayrıntı 
ya daha fazla prim ödemek ve geç emekli olmak ya da 
emeklilik hakkını kaybetmek veya emekli aylığının ipta-
li ile ödenmiş olan maaşların geri iadesi ile sonuçlana-
bilecek bir hatalar zincirinin başlangıcı olabilir. Zira 4/b 
kapsamındaki hizmetleriyle 4/a kapsamından yaşlılık 
aylığına başvuracak olanların aynı zamanda yaşlılık ay-
lığı başvurusu, 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsün-
den kaynaklanan borcun bulunması halinde, kişinin 4/a 
kapsamındaki sigortalılığı sona erdiği için, vergi mükel-
lefiyeti, Ltd. Şti. ortaklığı, A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ya 
da tarımsal faaliyeti devam ediyor ise 4/b kapsamında-
ki sigortalılığı sona erdirmez. Ta ki; 4/a kapsamındaki iş-
ten çıkılan tarihi takip eden gün ile ödemenin yapıldığı 
gün arasında geçen sürelere ait sigortalılığa ilişkin he-
saplanan primlerin tamamı için ödeme yapılana kadar.

Örnek-2: 13 Nisan 2011 tarihinde çalıştığı işyerinden 
ayrılan ve işten ayrıldığı tarihte vergi mükellefiyeti, Ltd. 
Şti. ortaklığı, A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ya da tarım-
sal faaliyeti devam eden sigortalı, şayet işten ayrıldığı 
gün içinde yaşlılık aylığına başvurmamış ise işten ayrıl-
dığı tarihi takip eden gün ile yaşlılık aylığı başvurusun-
da bulunduğu tarih aralığında 4/b kapsamında sigor-
talı sayılacak, bu süre 1 günü aşınca çıkacak prim bor-
cu 15 TL’yi aşacak dolayısıyla sigortalının emeklilik baş-
vurusu 4/b kapsamındaki sigortalılığı kesmeyecektir. 
Sigortalılık kesilmediği için de ödenmesi gereken prim 
borcu her geçen gün artacaktır. Örneğimizdeki sigorta-
lının emeklilik başvurusunun 15 Nisan 2011 tarihinde 
olduğu ve bu tarihte 2 günlük prim borcunun ödenme-
diği varsayıldığında (16-17 TL arası), sigortalı bu duru-
mu 23 Temmuz 2011 tarihinde fark etmiş ise (ki yaşlılık 
aylığının reddedilmesiyle birlikte anlaşılacaktır) bu kez 
4/b kapsamındaki sigortalılık devam ettiği için kişiden 
2 günlük değil 14 Nisan 2011 ila 23 Temmuz 2011 tarih 
aralığı için prim istenecektir.

Yukarıdaki örneğimizden de anlaşılacağı üzere 4/a kap-
samında sigortalı iken işten ayrılan ve işten ayrıldığı ta-
rihte aynı zamanda vergi mükellefiyeti, Ltd. Şti. ortak-
lığı, A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ya da tarımsal faaliye-
ti devam eden sigortalı, yaşlılık aylığı talebini mutlaka 
aynı gün içinde yapmalıdır. Yaşlılık aylığı şartlarının sağ-
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lanmaması(9) ya da diğer nedenlerle yaşlılık aylığı baş-
vurusu aynı gün değil de başka bir gün yapılacak ise 
önce işten çıkış tarihini takip eden gün ile prim ödene-
cek tarih arasında geçen sürelere ilişkin 4/b kapsamın-
daki sigortalığa dayalı borcun tamamının ödenmesi, 
4/b kapsamında sigortalılık tescili yok ise bu kez önce 
tescilin başlatılması ve çıkacak borcun ödenmesini mü-
teakip yaşlılık aylığı başvurusunun yapılması isabetli 
olacaktır. Şayet 4/b sigortalılığına dayalı prim ve prime 
ilişkin borç ödenmeksizin başvuru yapılmış ise bu kez 
çıka(rıla)cak borcun olabilecek en kısa sürede ödenme-
si gerekecektir. En kısa sürede ödenmesini özellikle tav-
siye edişimizin nedeni bir ya da iki aylıktan mahrum ka-
lınacak olması değil, bu sürenin belki de son yedi yıl he-
sabını etkileyecek olmasıdır. Bugün için bu anlatılanla-
ra dikkat etmeden yaşlılık aylığına başvuran ve 3-5 ay-
lık maaştan olanlar yanında, 15 TL’nin üzerinde borç çık-
tığı için daha önce bağlanan maaşı durdurulup yüksek 
miktarlı prim borcu yanında yersiz ödenen maaşları is-
tenen insanlarımızın da bulunduğunu özellikle belirt-
mek isteriz.

IV- SONUÇ

SGK tarafından 4/b kapsamında geçen hizmetlerle bir-
likte 4/a kapsamından aylık bağlanacak olan sigorta-
lılar için yaşlılık aylığının 4/b kapsamında geçen hiz-
metlere ilişkin prim ve prime ilişkin her türlü borçların 
ödendiği tarih itibarıyla başlatılması uygulaması, bu 
şartlara haiz sigortalılar için özel itina gerektirecek bir 
düzenlemedir. 

Bu düzenleme nedeniyle 4/a kapsamında sigortalı iken 
işten ayrılan ve işten ayrıldığı tarihte aynı zamanda ver-
gi mükellefiyeti, Ltd. Şti. ortaklığı, A.Ş. yönetim kuru-
lu üyeliği ya da tarımsal faaliyeti devam eden sigorta-
lı, yaşlılık aylığı talebini mutlaka 4/a kapsamında işten 
ayrıldığı tarihte (aynı gün içinde) yapmalıdır. Sigortalı 
başvuruyu aynı gün değil de bir başka gün yapacak ise 
önce işten çıkış tarihi ile primi ödenecek tarih arasında 
geçen sürelere ilişkin 4/b kapsamındaki sigortalığa da-
yalı borcunu ödemeli, 4/b kapsamında sigortalılık tesci-
li yok ise bu kez önce tescili başlatmalı ve çıkacak/çıka-
rılacak borcunu ödedikten sonra yaşlılık aylığı başvuru-
sunu yapmalıdır.

*          İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd., SGK Başmüfettişi, 
ÇEKO Bilim Uzmanı

**       İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Danışmanı, Doktora Öğ-
rencisi, Adli Bilirkişisi

(1)         16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

(2)         25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.

(3)         12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

(4)         A. Can TUNCAY, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 4. Bas-
kı, Beta Yayınevi, İstanbul 1998, s. 263. Ayrıntılı bilgi için Bkz., Murat 
GÖKTAŞ – Erden ÇAKAR – Murat ÖZDAMAR, Türk Sosyal Güven-
lik Sisteminde Emeklilik ve Primsiz Rejim, Yaklaşım Yayınları, Anka-
ra 2011, s. 241

(5)         27.05.1983 tarih ve 19059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

(6)         Hediye ERGİN, “İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Hizmet 
Birleştirilmesinde Dikkate Alınması” (Karar İncelemesi), Sicil Dergisi, 
Aralık 2010, Sayı: 20, s. 203

(7)         A. Can TUNCAY - Ömer EKMEKÇİ, Sosyal Güvenlik Huku-
kunun Esasları, Beta Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2009, s. 461

(8)         Bu konuyu irdelemek için Bkz. Murat ÖZDAMAR - Muam-
mer DURMUŞ, “4/b Kapsamındaki Hizmetleriyle 4/a Kapsamında Ay-
lık Bağlanmasına Hak Kazanan Sigortalıların Dikkat Etmesi Gereken 
Hususlar”, Yaklaşım, Sayı: 205, Ocak 2010, s. 206-210

(9)         Sigortalılık süresinin tamamlanmasının ya da yaş şartının 
dolmasının beklenmesi gibi nedenler.

KAYNAK: YAKLAŞIM DERGİSİ TEMMUZ 2011  SAYISINDAN ALIN-
MIŞTIR
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2011 UNESCO tarafından Evliya Çelebi yılı 
ilan edildi. Yaşadığı dönemlerde Osmanlı 
topraklarını karış karış gezen ve gezip gör-
düğü bu yerleri Seyahatname adlı kitabın-
da toplayan Çelebi’nin geçmişten günümü-
ze tek bir mesajı oldu: Çelebi her zaman bir-
lik ve beraberliğin önemini anlattı.

Her yıl UNESCO tarafından farklı bir ilim, bi-
lim, sanat yahut müzik adamına adanıyor 
Bu yılda Türkiye’den Evliya Çelebi bu şana 
layık görüldü. Kısacası 2011 yılı UNESCO ta-
rafından ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’nin 
yılı ilan edildi. Evliya Çelebi; sadece Osman-
lı topraklarını karış karış gezmekle kalma-
dı, Mısır’dan Tunus’a dünyanın dört bir yanı-
nı da gezdi. Lakin, bu yazımızı yazmamızın 
amacı Evliya Çelebi’nin hayatını anlatmak 
değil, Çelebi’nin 400 yıllık öğretisini sizlere 
sunmak. Çünkü Çelebi yıllara meydan oku-
yan öğretisinde birlik ve beraberliğin öne-
mine dikkat çekiyordu. Tarihi kaynaklar 
Çelebi’nin gittiği  yerlerde kavga eden in-
sanları ayırdığı, her zaman barıştan yana ol-
duğunu gösteriyor. 

Birlik ve beraberliğin önemine değinece-
ğiz, lakin kısada olsa çelebi’nin hayatından 
bahsetmekte fayda var. Çelebi tam olarak 
25 Mart 1611 tarihinde doğdu. Çelebi’nin 
ailesi aslen Kütahyalı’ydı. Çelebi ve aile-
sinin ancak fetihten sonra İstanbul’a yer-
leştiği biliniyor.  Çelebi de burada Unka-
panı semtinde dünyaya geldi. Evliya Çele-
bi çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahal-
le mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülis-
lam Hamit Efendi Medresesi’ne girdi. Bura-
da yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir 
okul olan Enderun’a devam etti. Ünlü sey-
yahın okul öğreniminin dışında özel hoca-
lardan Kur’an, Arapça, güzel yazı, musiki, 
beden eğitimi ve yabancı dil gibi konular-
da ders aldığı biliniyor. Hatta Kur’an’ı ezber-
leyerek hafız olmuş. Evliya Çelebi, öğrenimi-
ni bitirdikten sonra sarayda görev almış ve 
saraya girdikten kısa bir süre sonra yaptığı 
işlerle padişah başta olmak üzere devletin 
ileri gelenlerinin beğenisini toplamış. Hat-
ta Çelebi’nin saray içerisinde ileride daha iyi 
kademelere gelmesi bekleniyormuş. Ama 
tarihin tozlu sayfaları Evliya Çelebi’nin ço-
cukluktan beri hayallerinin farklı olduğunu 
gösteriyor. İleride dünyanın en iyi seyyahı 

olarak adlandırılacak olan bu adamın içinde 
her zaman yeni yerler keşfetme arzusu var-
dı ve Çelebi artık bu arzuyu daha fazla fren-
leyemeyeceğini farkındaydı. Böylelikle ilk 
gezisini İstanbul ve çevresinde yapıyor. Ve 
sonrasında gezip gördüğü yerleri farklı bir 
üslupla Seyahatname kitabında topluyor. 

Hiç evlenmemişti

Çelebi, Evliya Çelebi hayatı boyunca hiç ev-
lenememiş. Bu yalnızlığının sebebinin sü-
rekli seyahat etmesine ve hiç bir yerde uzun 
süre kalmamasına bağlayabiliriz.  Yüreği in-
san sevgisi ile dolu olan Çelebi herkesi çok 
severdi. Kimseyi ayırmaksızın tüm insanlar 
gözünde ve gönlünde birdi. Herkesle soh-
betler eder muhabbetler kurardı. Bu özel-
liği sayesinde herkeste Evliya Çelebi’yi çok 
severdi. Gittiği yerlerde el üstünde tutulur, 
sevgi ve saygıyla karşılanırdı. Çelebi’nin bu 
kadar çok sevilmesinde dürüst ve açık sözlü 
olmasının çok fazla etkileri vardı.

400 yıldır yaşıyor

Gelelim asıl konumuza… Çelebi’nin öğre-
tisi 400 yıldır yaşamaya çalışıyor. Yaşama-
ya çalışıyor diyoruz, çünkü her gün gaze-
te manşetlerini süsleyen acı bir haberle yü-
reğimiz dağlanıyor. Tüm bu acıların üstesin-
den gelebilecek tek duygudur, bir arada ol-
mak. Atalarımızda bunu her zaman sözleriy-
le doğrulamışlardır. Bugün pek çok özdeyiş, 
deyim ve atasözü bizlere bu konunun ne 
kadar önemli olduğunu anlatmıştır. Unutul-
mamalıdır ki, sosyal bir varlık olan insan için 
ilişkileri her zaman önemli olmuştur. Birlik 
ve beraberliğinin önemini farkında olan in-
sanlarda her zaman bu sosyal ilişkilerin içe-
risinde olmuşlardır. Bu yüzden ünlü seyya-
hımızın 400 yıllık öğretilerine kulak verip, 
birlik ve beraberliğimizi unutmamakta fay-
da var. Çünkü bilinmelidir ki bu duyguya 
önem veren insanlar ne olursa olsun başarı-
yı da mutluluğu da yakalarlar.    

400 YILLIK MESAJ: BİRLİK VE BERABERLİK

Saynur TORUNOĞLU
SMMM
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Ebru ARSLANTÜRK
Ordu SMMMO Stajyeri

I- GİRİŞ:

Son yıllarda üniversite mezun sayısının art-
masıyla genç nüfusun işsizlik sorunu oldukça 
önemli bir düzeye ulaşmıştır. Uzun eğitim sü-
reçlerinden sonra, iş bulma kaygısı giderek art-
mış bununla birlikte çalışma şartları giderek 
zorlaşmış ve çalışma ortamlarında rekabet dü-
zeyi de çıtayı oldukça yükseltmiştir. Lisans sü-
reçleri tamamlandıktan sonra bu rekabeti kıra-
bilmek için bir yığın kurslar eğitimler ve sınav-
lar iş yaşamına geçiş sürecini giderek uzatmak-
tadır. Bir yandan “garanti iş” umudu besleyen 
gençlerin çoğunluğu memurluk sınavlarına yö-
nelmiş fakat kamuda işe yerleşme umutları da 
son zamanlarda yaşanan sınav krizleri ve kamu 
kurum ve kuruluşlarında kadrolaşmanın artışıy-
la hayal olmaya devam etmiş ve etmeye de de-
vam edecek gibi görünüyor.

II- MESLEĞİN KAYNAKLARINI İRDELEME

Yaşam koşullarının giderek ağırlasmaşı, eko-
nomik krizler, işsizlik gibi günümüzün sorun-
ları özellikle genç nüfusu tedirgin etmekte ve 
gelecek kaygısını artırmaktadır. Bu nedenledir 
ki son yıllarda sosyal bilimlerden mezun sayı-
sı artmakta ve serbest mesleklere(tanım gere-
kir mi?) olan ilgi de artış göstermektedir. Özel-
likle sosyal bilimlere olan bu ilgi yanı sıra muha-
sebe mesleğininin son yıllarda prestijli bir mes-
lek haline gelmesi birçok meslek dalına göre ra-
hat ekonomik ve yaşam koşullarını sağlaması 
nedeniyle bu mesleğe olan ilgi ve alakayı da gi-
derek artırmıştır.Lisans eğitim sürecini tamam-
layıp mesleki sürece giren genç nüfus “az olsun 
benim olsun” diyerek ‘kendi işlerinin patronu 
olma’ çabasına girmektedirler.Bu sebeple mu-
hasebe mesleğine ilgi giderek artmış ve genç 
adayların muhasebe bürosu açma hede� erinde 
artış göstermiştir.

**Bu mesleği seçerken de unutulmamalıdır ki 
muhasebe mesleğinin de belli başlı şartları, il-
keleri, hede� eri buna bağlı olarakta birtakım 
zorlukları bulunmaktadır. Bu şartların ilki aday 
meslek mensubu olabilmek için staja giriş sına-
vının kazanılmasıdır.**

 Muhasebe mesleği uluslararası standartlara 
geçiş yaptığı, uzmanlık alanlarını çeşitlendirdi-
ği için son yıllarda mesleğin önemi daha da art-
mış ve mesleğin önü giderek daha profesyonel-
lik gerektiren bir hal almıştır. 

Ülkemizde (de) 3568 sayılı Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ka-

nunun yenilenmesi ile öncelikle mesleğe giriş 
şartları değiştirilmiş, mevcut meslek mensupla-
rı için meslek içi eğitim uyum çalışmaları başla-
tılmıştır. Böylece meslekte eğitim ve hizmet ka-
litesinin artmasıyla standartlaşma, uzmanlaşma 
ve meslekte etik değerler gibi oldukça önemli 
konular gündeme getirilmiştir. Örneğin serbest 
muhasebecilik unvanı kaldırılmış, lisans eğitimi 
şartı konulmuş, staj süresi uzatılmıştır. 

III- 3568 SAYILI YASADA STAJ İLE İLGİLİ MEV-
ZUATA KISA BİR BAKIŞ

3568 sayılı kanunun 2007 yılında değiştirilen 
son halinde iki ayrı meslekten bahsedilmiştir. 
(3568 1 Mad.)  Bunlar “serbest muhasebeci mali 
müşavirlik” ve “yeminli mali müşavirlik mesleği” 
olarak belirlenmiştir. Her iki meslek içinde ge-
nel ve özel şartlar bulunmakta ve kanunun 4 ve 
5.maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Buna göre;

Madde 4 - Meslek mensubu olabilmenin genel 
şartları şunlardır: 

a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muha-
sebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm sak-
lıdır).

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bu-
lunmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle-
nen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla sü-
reyle hapis cezasına ya da a� a uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal dü-
zene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mil-
li savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına kar-
şı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötü-
ye kullanma, hileli i� as, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçak-
çılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda 
memuriyetten çıkarılmış olmamak.

f ) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durum-
ları bulunmamak,

Madde 5 – Serbest muhasebeci mali müşavir 
olabilmenin özel şartları şunlardır:

STAJYER SORUNLARINA BAKIŞ VE DEĞERLENDİRME
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Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu 
yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve 
yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca 
tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az 
lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurum-
larından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkra-
da belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diplo-
ma almış olmak.

En az üç yıl staj yapmış olmak. 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış ol-
mak.

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki 
yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali mü-
şavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali 
müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak. 

B)(mülga)  

Görüldüğü üzere staj 3568 sayılı bu kanuna istinaden çıkarı-
lan düzenlemelerle çerçeve içine alınmıştır. 

Buna göre; staj ilkeleri ve stajın hede� eri aşağıda açıklanmış-
tır:

Staj İlkeleri; 

Madde 5- Aday meslek mensuplarının stajıyla ilgili ilkeler 
aşağıda belirtilmiştir.

a) Stajın amacı, mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe 
sahip meslek mensubu yetiştirmektir. 

b) Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine 
imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde 
staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksat-
mayacak bir staj uygulaması esastır. 

c) Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun 
ara dönem ve staj bitirme değerlendirmeleri ile yanında staj 
yapılan meslek mensubunun tezkiyesinin olumlu olması ge-
rekir. 

d)Stajlar; Serbest Muhasebeci Mali müşavirler ve Serbest Mu-
hasebeciler için ayrı ayrı düzenlenir ve yürütülür. 

e) Staj TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesinde 
fiilen tamamlanır. 

Stajın Hede� eri; 

Madde 6- Stajın hede� eri: 

Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ve meslek bilincini yer-
leştirmek, 

İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde  öğ-

retmek ve mesleki bilgileri geliştirmek

Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak 

Meslekte standartlaşmayı temin etmektir.

Stajın en önemli amaçlarından birisi profesyonel meslek 
mensubu olana kadar geçirecekleri staj sürecinde uygulama 
tecrübesi kazanmaları ve lisans eğitimlerinde edinmiş olduk-
ları teorik bilgiyi uygulamada kombine etmeleridir.Bununla 
birlikte meslekte iş ilişkilerinin nasıl yürütüldüğü öğrenilmek-
te ve meslek örgüt kültürünün ilk adımları atılmaktadır.staj 
sürecinde çeşitli işletme faaliyetlerinin muhasebe fonksiyon-
larıyla bağlantı kurulmasını,farklı sorumluluk düzeylerinde 
çalışma imkanlarının sunulması,verilen hizmet edinilen bilgi 
ve beceri ile farklı yaklaşımlar  tutumlar edinerek meslek ah-
lakı ve etik değerlerin gelişmesine yol gösterici olur.

IV- STAJYERLERİN SORUNLARI  

Staj konusunda birçok meslek mensubu aday farklı sorunlar-
la karşılaşmaktadırlar. Bunların başında staj sınavını kazan-
dıktan sonra iş bulamamak.Veya bulunan işyerlerinde cüzi 
ücretlerle veyahut ücretsiz çalışmak durumunda kalıyor ol-
maları.bunun başlıca sebebi ise hem ücret hem de sigor-
ta yükümlülüğün işverene ağır gelmesi.bu da aday meslek 
mensubu ve işverenler açısından oldukça önemli bir husus 
olup, ücret sorunsalına yönelik olarak TÜRMOB tarafından 
hazırlanan fakat yasalaşmayan “stajyerlere ödenen ücretlerin 
asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulması” önerisi-
nin gerçekleşmesi ile çözülmesi hem aday meslek mensupla-
rına hem de işveren meslek mensuplarına önemli ölçüde fay-
dalı olacağı aşikardır. Bunun yanı sıra meslek mensubunun 
yeterli mesleki bilgi birikimine sahip olmaması veya günün 
yoğun iş akışının hengamesinden ve vergi odaklı muhasebe 
uygulamalarının yoğunluğundan aday meslek mensuplarına 
yeterli zaman ayıramaması, stajyerleri geçici eleman gözüy-
le görmeleri hatta kendilerine rakip görmeleri aday meslek 
mensuplarını olumsuz yönde etkiliyor ve meslek mensubu 
adaylarının da çalıştıkları muhasebe bürolarında beyanname 
hazırlamaya yardım eden mükellef ile resmi kurumlar arasın-
da evrak taşıyan kişiler haline gelmelerine neden oluyor. Bu 
sorunlar maalesef aday meslek mensubunun motivasyonu-
nu düşürmeye neden oluyor.

 V- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Çığ gibi büyüyen işsizlik, Kamu yerleştirme sınavlarında ya-
şanan güven bunalımı pek çok lisans mezunun yolunu mu-
hasebe, mali müşavirlik ve denetim mesleğine çevirmiştir. Bu 
rota değişikliği meslekte bir yanda alternatif büyük bir güçün 
oluşmasına bir yandan ise tip meslek mensubu profili yarata-
rak , muhasebe mesleğinde büyük bir haksız rkabet olgusu-
nu oluşturacak alt yapı taşarlı olabilir. 

Ancak başarı odaklı her aday meslek mensubu geleceğini ga-
ranti altına almak için, değişen ve gelişen muhasebe mesle-
ğine ilişkin gelişmeleri takip etmeli, kendi geleceği ile farkın-
dalık yaratmalı, klasik vergi odaklı büro muhasebeciliğine al-
ternatif olabilecek uzmanlaşma gibi alanlara yönelmelidir. 
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Meslek Büyüğümüz Rüştü Demirel`i Kaybettik

Rüştü Demirel 01.12.1947 yılında Ordu’da 
doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Ordu’da 
tamamladı.

1972 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisini bitirdikten sonra aynı 
yıl İstanbul’da bir ilaç � rmasının muhasebe 
servisinde çalışmaya başladı. 1975 yılında 
askerliğini tamamladıktan sonra Koç 
Gurubu’na ait bir fabrikadaki muhasebe 
servisinde çalışmalarını sürdürdü. 1982 yılında 
Ordu’ya dönerek kendi muhasebe bürosunu 
kurdu ve S.M. Mali Müşavir olarak çalıştı.

Ordu S.M.M.M. Odasının kurulmasından önce 
1986 yılında Ordu Muhasebeciler Derneğinin 
kurulmasında çok büyük katkısı olmuştu.

Evli iki çocuk babasıydı.
Aynı zamanda Ordu SMMM Odası temsilcisi olarak Ordu Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği 
Yapmaktaydı.

Meslek Örgütlenmesinde En Önde Yürüyen, Odamız Yönetim, Denetim, Disiplin ve Üst Birlik 
Delegeliği Yapmış Olan Mesleğimizin Büyüğü Rüştü Demirel`i Kaybettik. 

             31 Temmuz 2011 Pazar

KAYBETTİKLERİMİZ
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 Sevgili Dostum,

Zaman ne kadar da çabuk gelip 
geçti.  En genç, en dinamik, en 
verimli çağımızda TAM OTUZ BEŞ 
YIL SÜREN ARKADAŞLIĞIMIZ  bir 
pınar gibi akıp gitti. Ama her 
şey daha dün gibi aklımda tadı 
damağımda. Ya yatırım indirimi, ya 
yenileme fonu veya ona benzer bir 
şey, sözün özü; mesleğimizdi bizi 

bir araya getiren. Oturur, çayı yudumlarken tartışırdık mali 
konuları. Daha sonra yaşama bakış pencerelerimizin bir 
birine çok yakın olduğunu anladık ve öyle perçinleşti  bu 
dostluk.
 Ege, akdeniz kıyılarını, güney ve iç anadolu’yu  eşlerimiz, 
çocuklarımızla birlikte el ele gönül  gönüle dolaştık. ‘Böyle 
arabayla olmuyor,  buraları bisikletle dolaşmak lazım’ der-
din... Ne güzel günlerdi o günler, ne anılar yaşadık. Hele bu 
anılardan biri var ki unutulacak gibi değil.

 Alanya’dan Kayseri’ye hareket ettik.. Akşam üstü Kayseri’ye 
gelince üzerimizdeki şortların üzerine kot pantolonlarını 
çekerek akşam yemeği  için güzel bir lokantaya girdik. O 
gün hesap ödeme sırası sendeydi. Güzel yemeklerden son-
ra hesabı ödemek için kasa’ya birlikte gittiğimizde, sen elini 
kot pantolonun cebine attın. Para’yı cebinde  bulamayınca 
kısa bir şaşkınlık geçirdin. Daha sonra, paranın nerede 
olduğu aklına gelince; kot pantolonun kemerini çözdün, 

fermuarını indirdin. Kasadaki adamın gözleri fırladı ve 
birden ayağı kalktı,  -bu adam bu  hesabı nasıl ödeyecek- 
merakı ve şaşkınlığı içindeydi. Kotun altındaki şortun ce-
binden parayı çıkartınca o anda  kahkahalar koptu...  Daha 
ne anılar yaşadık seninle sevgili arkadaşım.
Doğaya yakın olmak, yaşadığımız çevreyi tanımak, insan-
larla sohbet etmek için  her Pazar yirmi, yirmi beş  km yol 
yürürdük seninle.  Çevremize bakarak, dokunarak , kokla-
yarak  içimize sindirerek dolaştık köy köy. Kimi bizi Rus tur-
ist , kimi hazine arayıcısı, kimi televizyon çekimi yaptığımızı 
, kimileri ise  anarşist olduğumuzu zannetti. Bu nedenle 
çok ilginç olaylar yaşadık. Ama anlattık onlara, yürüyüşlerin 
doğa sevgisi olduğunu.

Ne  güzel, aynı zamanda oturmuştuk yuvarlak masanın 
etrafına. Kavanoz dipli dünyanın işiyle uğraşıp duruyorduk. 
Ben biraz daha kendimi çekmiştim kenara , sen ortasında 
kaldın, yoruldun  ama ne pişmanlık duydun ne de yıldın. 
Bu senin yaşam tarzındı. Ama ne oldu birden bir zengin 
kalkışı yapıp masayı çok erken ve zamansız  terk ettin .  Geri 
dönmeyeceğini biliyorum… Söylemesi çok zor ama, güle 
güle sevgili arkadaşım güle güle, yolun açık mekanın cen-
net olsun. 

Cesaretin, azmin, çalışkanlığın, dürüstlüğün,  Ordu aşkın 
bütün insanlara örnek olsun. 

Faruk  DOĞAN
SMMM

Sevgili Rüştü Demirel

Güzel bir müziğin hoş sedası gibi gözlerinin içi gülerek konuşan mesleğimize 30 seneye aşkın süredir 
hep olumlu katkılar sağlayan değerli meslektaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim, aziz 
hatırasını daima kalbimde taşıyacağım, değerli meslektaşlarımızın başı sağolsun saygılarımla.

Orhan ÖZGÜR
SMMM

Rüştü Amca’m…

Patron, işçi ilişkisinden çok Amca, 
yeğen ilişkisi vardı aramızda. Çünkü 
sen böyle istemiştin. Sevmezdin 
patronluğu, asık surat, diktatör yapı 
uymazdı senin dünya görüşüne. 
Sadece mesleki uygulama-
larda sertleşirdi mizacın. Gayen 
mesleğimizde hep daha iyisini 
yapmaktı. Ne mutlu ki bana sadece 

mesai arkadaşım değildin. Eminim 
bu sadece bana özelde değildi. Herkesle, herkesimle ayrı 
bir sıcak, seviyeli ilişki içindeydin. 
Oğlun Halil için ne istedinse bizim içinde aynısını istedin. 
Hem meslek hayatımızda hem sosyal yaşantımızda hep 
yanımızda hep destek oldun.  

Mali müşavirlik mesleğiyle senin sayende tanıştım. Bende 
bu mesleğe kattığın öğrencilerinden sadece birisiyim. 
Tarihte düşünceleriyle, keşi� eriyle, fetihleriyle yer etmiş, 
unutulmayan insanlar vardır. Sen de Amca’m, mali 
müşavirlerin örgütlenmesi ve mesleğimizin hak ettiği 
yerlere gelebilmesi için gösterdiğin çabalardan dolayı mali 
müşavirlik mesleğinde, ORDU şehrinin gelişimi amacıyla 
mesainden çalıp harcadığın emekler dolayısıyla ORDU 
şehri için, en önemlisi de duruşunla, iş ahlakınla ve verdiğin 
öğütlerle biz gençlere önder olduğun için unutulmayacak 
insansın.
Seni hep gülerken, neşe dolu, elindeki kırmızı tükenmez 
kalemin gibi tükenmeyen sevginle hatırlayacağız Rüştü 
Amca’m…Mekanın cennet olsun….. 

Esen ALİ BAKOVA
SMMM
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Hepimizin  hayatında önemli yeri 
olan insanlar vardır elbet. Benim 
için de Rüştü Bey böyle biri oldu. 
Ben kendisinin yanında kısa süreli  
de olsa  eğitim amaçlı çalıştım. 
Meslek yaşantıma  bu çalışmaya 
güvenerek başladım. Çoğu za-
man onun ve ekibinin  güven ve 
desteğini arkamda hissederek adım 
attım. Bunlardan dolayı  kendini 
şanslı hisseden, ender insanlardan 
biri olarak görüyorum. En son 

bayram ziyaretimizde çocuklarım bana “Kim bu adam?” diye 
sordular. Bende onlara;  ‘Bugün yediğiniz her bir lokmada 
, içtiğiniz her bir damla suda  hakkı olan kişi’ demiştim. 
Benim inancım ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum 
‘  anlayışıdır.  Rüştü Bey bu anlayışla ailemde yaşayacak ve 
anılacak.
Kendisini her zaman iyilikleriyle, nezaketiyle, seviyesi ile, 
meslek camiamızda yetişmiş ender insanlardan biri  olarak 
rahmetle  anacağım. Mekanın cennet olsun RÜŞTÜ BEY…

Gökhan ŞAHİN
SMMM

Mesleğe  ilk adımı Rüştü Demirel ile 
atmak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı 
yaşattığı için sonsuz teşekkürler…
Meslek ahlâkı ve iş disiplini ile 
herkese örnek olmuş, benim ve 
benim gibi bir çok kişinin meslek 
mensubu olmasında emeği büyük 
olan Ağabeyimizin, Büyüğümüzün 
… aramızdan  ani ayrılışı hepimizi 
derinden üzdü.

O her zaman değerlerine sa-
hip çıkmış ve korumuş, topluma artı değerler katmak için 
çabalamıştı.
O mesleğine, memleketine, Ordu şehrine aşıktı.
O en küçük şeylerden mutlu olmasını bilirdi.
O canlı, cansız her şeyi severdi.
O teşekkür gerektirmeyen şeylere de teşekkür edecek kadar 
inceydi.
O zamanı boşa harcamazdı,yorulmazdı,üretkendi.
O “Gençliğimi ve yakışıklılığımı çok çalışmama borçluyum” 
derdi.

O çikolatalar ile sevindirdiği küçüklerin Rüştü Amcası, Rüştü 
Dedesiydi.
O büyüklerin alçakgönüllü, güler yüzlü, saygıdeğer Ağabeyi, 
Dostuydu.
O çalışanlarına “Rüştü Demirel sizler gibi başarılı ekip ile var” 
derdi.
O bizleri onure eder, güven verirdi.
O o� se geldiğinde biz çalışanlarına bir gün dahi tek tek 
günaydın demeden, halimizi-hatırımızı sormadan masasına 
oturmazdı.
O bir varmış, bir yokmuş masalında iz bırakanlar arasına 
katıldı.

Nasıl ki mesleğe ilk adımı Rüştü Demirel ile atmak bir ayrıcalık 
ise, Rüştü Demirel adını yaşatmakta bir onurdur, ayrıcalıktır…!

Tüm sevenlerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum…
Allah’ın rahmeti üzerine olsun…

Özleyen AKYOL
SMMM

KAYBETTİKLERİMİZ

RÜŞTÜ DEMİREL KİMDİR?

Muhasebe mesleğini bana sevdiren ve aynı 
zamanda öğrenmemde de büyük katkısı 
olmuş kişiydi. Bana göre Ordu’da muhasebe 
mesleğinin gelişimine büyük katkıları olmuştur. 
Meslek konusunda en titiz insanlardan biriydi. 
Bütün bunların yanında sağlam bir kişiliğe 

sahip, etrafındaki insanları asla incitmeyen, 
daima nazik ve kibar bana göre dört dörtlük 
bir insandı. Allah rahmet etsin. Günahları varsa 
bağışlasın. Daima kalbimde yaşayacak örnek 
insan.

Adem DOĞAN
S.Muh.

Rüştü DEMİREL

Çok değerli büyüğüm ve hocam. Daha 
ilkokul yıllarında babama ait iş yerinde 
karşılaşırdık, elinde siyah çantasıyla, 
daha sonraları yanında staj yapma 
imkanına eriştim. Mesleğimiz bugün, 
saygı ile itibar görüyor, Rüştü Bey’in 

buradaki en önemli aktör olduğunu bütün Ordu meslek 
camiası bilmektedir. Yüce Rabbim mekanını cennet eylesin. 
Çok kıymetli ailesine ve camiamıza Allah sabırlar versin…

Tuğrul ODABAŞ
SMMM
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Ordu iline bağlı Aybastı ilçe-
si, Karadeniz`in nadide zümrüt 
yeşilini bulabileceğiniz yerler-
den bir tanesidir. Tarihsel geç-
mişinde pek çok savaşlara şa-
hitlik yapmış, bu savaşların ko-
mutanlarının ikametini sağ-
lamıştır. Ayrıca çok eski tarih-
lerde ulaşımın yaya yapıldığı-
nı düşünürsek önemli bir ge-
çiş noktasıdır. Günümüzde ise 
kendine has doğasıyla, yeşiliy-
le insanın huzuru bulabileceği 
eşsiz yerlerden bir tanesidir. 

Kuruluş Yılı : 1957

Nüfusu: 25.346 (2009) (İlçe Merkezi Nüfusu:14.175)

Yüz Ölçümü : 241 km²

Belediye Sayısı : 4

Köy Sayısı : 8

İlçenin Özellikleri

241 km2 yüzölçümü sahip bir ilçedir.İlçeye 2 belde 9 köy 
ve 10 mahalle bağlıdır. 

Tarihi çok eski dönemlere uzanan Aybastı’ nın ilk yerle-

şim yeri “Sefalık Köyü” dür. Uzun süre Gölköy’ e bağlı bir 
bucak olarak varlığını sürdüren Aybastı, 1957 de ilçe ol-
muştur. Kıyıya 54 km içeridedir. Denizden yüksekliği 730 
metredir. 

Halk geçimini en çok tarım ve hayvancılıkla sağlamakta-
dır. İlçede fındık, patates ve mısır yetiştirilmektedir, ilçe-
de alabalık tesisleri mevcuttur. Aybastı, tarihsel kalıntılar 
açısından zengin bir ilçedir. Karaçalı kilisesi, sefalık köyü 
haman kalıntıları, Şeyh Hasan Kümbet Evliyası, Türbele-
ri ve ziyaret yerleriyle Perşembe yaylası görülmeye de-
ğer yerlerdir. Temmuz ayının son haftasında düzenlenen 
geleneksel yayla şenlikleri, turizm açısından dikkate de-
ğerdir. 

İlçemizin Adının Nereden Geldiği: İlçemizin daha önce 
İbasdı (İbasda ya da ibassa) 1900’lü yıllarda Aybastı olan 
adı üzerinde halkın dilinde pek çok söylenti ve öyküler 
mevcuttur. Bunlardan en önemlileri yöremizin fethi sıra-
sında karanlık bir gecede ayın bulutların arasından bir-
den çıkarak ortalığı aydınlatması sonucunda işi kolayla-
şan fatihlerce Aybastı şeklinde konuşmalarından dola-
yı yöreye bu adın verildiği şeklindedir. Bir diğer söylenti-
ye göre belden aşağısı tutmayan çocuğunu, şifa aramak 
amacıyla yöreye getiren bir beyi bir süre sonra çocuğun 
iyileşerek ayaklarını basması sonucu Beyin sevinçle “Ay 
bastı! Bastı! Ya da iyi bastı” şeklinde sevinçle bağırma-
sı sonucu yöre- nin bu adla anıldığıdır ki yöre-

mizin adının bazı tarihi kayıt-
larda İbasda, İbastı bazı kayıt-
larda da Espadia veya İpsadı 
şeklinde geçmesi itibariyle bu 
öykülere pek uymamaktadır, 

ilçemiz 1945 yılında ilçe olan 

TURİZM
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Gölköy’e bağlı bir nahiye olarak bağlanmış, şehrin hızla 
gelişmesi sonucu 1957 yılında ilçe olma hazırlıkları başla-
tılmış, 1959 ‘da da ilçe olmuştur. Bu yıllarda Belediye Teşki-
latı geliştirilmiş sonra İbrahim Gökalioğlu ilk Belediye Baş-
kanı seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan Esenli Köyü 
Kalkınma Kooperatifi sayesinde ilçemizden Almanya’ya 
çok sayıda işçi gönderilerek ilçemizin yaşam düzeyi geliş-
tirilmiştir.

Aybastı ilçesine ulaşmak isteyenlerin Ordu/
Samsun güzergahı üzerinde ilerlerken Fatsa il-
çesinden, E-70 karayolundan ayrılarak sırasıy-
la rastlayacağınız Gaga Gölü, Örencik, Çatalpı-
nar, Kabataş ve Aybastı`dır. Sahilden sonra 54 
km`lik yolun büyük kısmı asfalttır. Ancak yol 
esnasında karşılaşacağınız doğa güzellikleri 
tüm yorgunluğunuzu alır. 

YATIRLAR

 Evliya ve ermiş kişilerin mezarlarına çok önem 
verilir. Çeşitli dileklerde bulunmak, hastalık-
lardan korunmak, hastalar şifa bulmak amacı 
ile bu mezarları ziyaret ederler. Buralarda dua 
ederler, namaz kılarlar. İlçemizde üç önemli 
yatır vardır.

1.ŞEYH HASAN

Melik Gazi’nin komutanlarından olduğu  bilin-
mektedir. Şarkı Karahisar Emiri Melik Gazi ko-
mutasındaki Türk ordusunun Pontus Devle-
ti ile yaptığı muharebede şehit olduğu  anlatıl-
maktadır. (1300 -1364 )

Şeyh Hasan’ın mezarı Gölköy Aybastı  yolu üzerinde Alaca-
lar mevkiinde olup anayola uzaklığı 1 kilometredir. Zaman 
zaman halk tarafından ziyaret edilen bir yerdir. Halk ara-
sında evliya olarak anılmaktadır.

2. KUTLU DOĞMUŞ  (KUTLU BABA) 

Melik Gazi’nin subaylarındandır. Halen türbesi Kutlular 
Mahallesi’nde Gölköy - Aybastı yolu üzerindedir. Melik 

Gazi’nin harekatı sırasında onun komutasında bulunan ve 
şimdiki anlamıyla harbin sevk ve idaresini  yürüten subay-
lardan Kutlu Bey’e  eriştiği şehitlik mertebesinden dolayı 
doğarken de şere� i doğdu anlamına gelen Kutlu Doğmuş 
adı verilmiştir. Bu zata bugün Kutlu Baba da denilmekte-
dir. Herhangi bir hususta darda kalanlar bu zat-ı muhtere-
min türbesini ziyaret etmektedirler. Türbesinde şahsına ait 
bazı eşyaları bulunmaktadır.

3. KÜMBET:

Perşembe Yaylası sınırları içerisinde kendi adıyla anılan 
Kümbet Mevkiinde türbesi bulunmaktadır.  Şarkı Karahisar 
Emiri Melik Gazi’nin subaylarındandır. Pontus Devleti’ yle 
yapılan muharebelerde şehit olmuştur. (1300 -1364) Halk 
tarafından  evliya olarak ziyaret edilmektedir.

TURİZM

 Hazırlayan: SMMM Mehmet YUMBUL
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Yüzölçümü: 7.436 km² 

Nüfus: 165.580 (2009) 

İl Trafik No: 08 

Şehir merkezinin nüfusu 24.468 
kişi,köylerinin nüfusu ise 8.517 kişidir. 

Artvin, ili ikiye bölen Çoruh nehri, dik 
yamaçlı uzun vadileri, 3900 metreye 
kadar yükselen birbiri ardına sıralan-
mış yüksek dağları, balta girmemiş do-
ğal ormanları, yüksek dağların doruk-
larında Krater gölleri, Karagülleri, yeşil 
yaylaları, fauna ve � ora zenginliği, tari-
hi kilise, kale ve kemer köprüleri, gele-
neksel mimarisi ve festivalleri ile çeşit-
li turizm değerlerini içinde barındıran 
otantik bir turizm beldesidir. 

Kaçkar ve Karçal dağlarında yapılan 
dağ tırmanışları, bölgenin değişik yö-
relerinde doğal güzellikler içinde bu-
lunan trekking parkurlarında yapılan 
doğa yürüyüşleri, Çoruh Nehri ve Bar-
hal çayında yapılmakta olan rafting, 
katamaran ve kano gibi akarsu sporları 
Artvin’in turizm çeşitliliğini zenginleş-
tirmektedir. 4. Dünya Akarsu Sporları 
Şampiyonası 1993 yılında Çoruh neh-
rinde yapılmıştır. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan 
Artvin, dar bir alan içinde engebeli ara-
zi üzerine yerleştirilmiştir 

Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz 

bölgesinde yer alan Artvin’in; doğu ve 
güneydoğusunda Ardahan, güneyin-
de Erzurum, batısında Rize, kuzeybatı-
sında Karadeniz, kuzeyinde Gürcistan 
Cumhuriyeti bulunmaktadır. 

İl topraklarının %95’i ormanlarla kaplı-
dır. Orman ve ağaç türleri bakımından 
Türkiye’nin en zengin yerlerinden biri-
dir. Artvin topraklarının büyük bir bö-
lümü sarp ve geçit vermeyen dağlarla 
kaplanmış, bu dağlar kimi yerde dara-
lıp kimi yerde de genişleyerek uzanan 
Çoruh vadisi ile iki bölüme ayrılmış-
tır. Mevcut yüzey şekillerinden dola-
yı “ova” olarak nitelendirilebilecek düz-
lükler görülmezken, yörede “Karagöl” 
adıyla anılan küçük göllere sıkça rast-
lanır. Bu göllerin ekseriyeti buzul vadi-
lerin diplerinde oluşmuş müren, buzul 
ve set gölleridir.

Geçmişte Çoroksi, Çorok, Kollehis ve 
Klarceti, Osmanlı Döneminde ise Li-
vane olarak bilinen Artvin’in bu ismi-
ni nereden aldığı ve hangi tarihten iti-
baren kullanıldığı tam olarak bilinme-
mektedir. İlk adları Çoruh Irmağı ile iliş-
kin olduğu anlaşılmaktadır. 

Artvin’in tarihsel geçmişi Şavşat’ın Me-
şeli ve Yusufeli’nin Demirköy yakınla-
rında bulunan bakır baltalara dayandı-
rılarak M.Ö. 3000’li yıllara “Tunç Çağı” 
na indirgenmektedir. M.Ö.4. Yüzyıl-
da bölgeden geçen Ksenophon’a göre 
Artvin ve çevresinde Kolkhlar, Maka-
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ronlar ve Taoklar gibi birçok kavimlerin yaşadığı doğ-
rulanmaktadır. M.Ö.1.yy’da yaşayan Çoğrafyacı Strabon 
Roma’nın Anadolu’daki hakimiyeti sırasında Artvin ve yö-
resinin yerel krallıklar hakimiyetinde olduğunu belirt-
mektedir. Bundan sonra Aksaklı ve Sasan yönetiminde 
kalan Artvin, Ortaçağ dönemi ile birlikte Bizans’ın hima-
yesinde Bagratlı Krallığı’nın yönetiminde kalmıştır. 1015 
tarihi itibari ile başlayan Selçuklu Seferleri 12.yy’da Sal-
tuklularla pekiştirilmeye çalışılmıştır. Moğol istilasının ar-
dından İlhanlılar’ın kontrolünde Çıldır Atabeklerinin yö-
netiminde Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi gibi 
Türk devletlerinin himayesinde bulunmuştur. 

Yavuz Sultan Selim zamanında başlayan Osmanlı Ege-
menliği, Kanuni Sultan Süleyman dönemi Erzurum Bey-
lerinden İskender Paşa’nın 1551’de Atabekler’in baş-
kenti durumundaki Ardanuç Kalesini fethetmesi ile ta-
mamlanmıştır. Osmanlı döneminde Hopa ve Borçka; 
Trabzon’a, Artvin, Ardanuç ve Yusufeli; merkezi Ahıska 
olan Çıldır Eyaleti’ne bağlı olarak yönetilmiştir. 1828’de 
Osmanlılar’ın Ruslar’a yenilmesi sonucu Çıldır kaybedi-
lince buraya bağlı birimler Erzurum Eyaleti’ne dahil edil-
miştir. 1877-1878 Savaşı sonucunda 3 Mart 1878’de im-
zalanan Ayastafanos Anlaşması gereği o zaman Ba-
tum Liva’sına bağlı Artvin, Ardanuç, Borçka, Şavşat ve 
Hopa’nın Kemalpaşa bucağı savaş tazminatı olarak 
Ruslar’a terkedilmiştir. 3 Mart 1918’de imzalanan Brest-
Litovsk Antlaşması gereğince Ruslar Artvin toprakların-
dan çekilmişlerdir. Peşine İngilizler’in ve Gürcüler’in geçi-
ci işgalleri olmuşsa da T.B.M.M.’nin girişimleri sonucu 23 
Şubat 1921’de Artvin Anavatana kavuşmuştur. 16 Mart 
1921’de imzalanan Moskova Antlaşması ile bu durum ke-
sinlik kazanmıştır. 

7 temmuz 1921’de sancak olarak kurulan Artvin, 24 Ni-
san 1924’de İl’e dönüşmüştür. 

İl merkezi; Osmanlı Devleti sınırları dahilinde oldu-
ğu 1878 yılına kadar Trabzon vilayetine bağlı Batum 
Sancağı’nın “Livana Kazası” merkezi olarak kalmıştır.

Merkez ilçeye bağlı 36 köy bulunmaktadır. 

İlçeler 

• Ardanuç

• Arhavi

• Borçka

• Hopa

• Murgul

• Şavşat

• Yusufeli
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Fotograf 
Makineleri…

)

Günümüz teknoloji dünyasında pek çok şey değişti. Pek 
çok aygıtı, araç gereci ra� ara kaldırıp yenileriyle, tekno-
lojik olanlarıyla değiştiriyoruz. Fotoğraf makineleri ise 
değişse de, fotoğrafçılık kültürü aynı kalmayı başarmış-
tır. Amaç doğru zamanda, doğru yerde ve en kaliteli anı 
yakalamaktır. Kimi zaman çekilen fotoğra� ar çok kalite-
li fotoğraf makineleriyle çekilmiş olsa bile doğru zaman 
ve doğru yerde olunmadığı için kalite yakalanamamış-
tır. Kimi zaman da doğru zaman ve doğru yerde olunsa 
bile fotoğraf makinesi problemlerinden ötürü yine kali-
te yakalanamamıştır. En kaliteli fotoğra� arı çekmek ger-
çekten profesyonellik isteyen, kendi başına bir sektör 
olmuştur. Hatta çoğu ilde odalar dernekler kurulmuştur. 

Ancak profesyonel bir fotoğrafçı olmak için, kurslara, ki-
taplara ve profesyonel fotoğraf makinelerine fazla fazla 
para vermek istemiyorsanız yine teknoloji, bilgilenmek 
istiyorsanız kısa bir araştırma yaparak internet dünyası 
sizin imdadınıza yetişiyor. Günümüzde profesyonel ol-
mayan insanların bile kaliteli fotoğraf çekmek adına ol-
dukça avantajlı fiyat ve iyi performans veren cihazlar 
üretilmiştir.

Buna rağmen fotoğraf makineleri alırken birkaç püf 
noktasına değinmekte fayda var. Bunların başında gü-
nümüzde dijital fotoğraf makinelerinde sunulan mega-
piksel terimidir. Dijital fotoğraf makinelerinde, bir fotoğ-
raf karesi, noktaların bir araya gelmesiyle oluşur. Yani 8 
megapiksel değerindeki bir fotoğraf karesinin üzerinde 
ortalama 8 milyon nokta olduğunu temsil eder. Ancak 
bu 8 milyon noktayı yani 8 megapiksellik bir görüntü 
objektifteki merceklerden geçmek zorundadır. Fotoğ-
raf makinelerinde megapiksel değerinin yüksek olması 
önemlidir ama tek başına bir kıstas değildir. Kıstas ola-
rak megapiksel, objektif ve işlemci hızı alınabilir. 

İkinci olarak kullanım ama- cını-
zı belirlemelisiniz. Bunun size faydası pil 
konusunda olacaktır. Piyasada satı- lan dijital fo-
toğraf makineleri kalem pil veya kendine has batarya-
larla sunulmaktadır.  Fazla fotoğraf çeken birisiyseniz ve 
elektrikten uzak yerlere sıklıkla gidiyorsanız kalem pil 
ile çalışan modelleri seçmelisiniz. Kalem pilleri heryer-
de bulabileceğinizden dolayı kesintisiz bir şekilde anıla-
rı ölümsüzleştirebilirsiniz. 

Bir diğer konuda markaya yönelmeyin. Eğer kullanım 
amacınızı tam olarak tespit etmişseniz size en doğru 
özellikleri hitap eden ürünü seçmelisiniz. Kimi zaman 
hiç duymadığınız bir fotoğraf makinesi markası, konu-
sunda tecrübesiz marka olmasına karşın çok güzel fo-
toğra� ar çekebilmektedir. Fotoğrafçılık sektöründe, isim 
yapmış markaların düşük özellikli modellerini piyasa-
ya sunduğu görülmüştür. Doğru fotoğraf makinesi için 
markanın dışında size sunduğu özelliklere bakmalısınız. 

Yeni bir Fotoğraf Makinesi alırken mutlaka “Almışken 
İyisi Olsun” diyorsunuzdur. Profesyonel fotoğraf maki-
neleri ile hazır ayarlar sunan otomatik dijital fotoğraf 
makinelerinin arasındaki fark, fiyatı belirlemektedir. Bu-
günkü ortalama fiyatları göz önünde bulundurursak 
100 – 400 TL fiyat aralığındaki dijital fotoğraf makinele-
ri otomatik ayarlara sahiptir. Eğer düşündüğünüz fiyat 
aralığı 100- 400 TL arasındaysa alacağınız fotoğraf maki-
nesi kaliteli çekim yapabilir, ancak profesyonel fotoğraf 
makinesi olmayacaktır

Siz okurlarımıza anılarınızı ölümsüzleş tirme anlamında 
birkaç modele yer verdik. Umuyorum ki doğru fotoğ-
raf makinesiyle, doğru zamanda ve doğru yerde olacak-
sınız. 

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

Hazırlayan Serdar DURU
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ORTALAMA FİYAT: 170TL ~ 
200TL (KDV Hariç)

Casio markası uzun zaman-
dır elektronik sektöründe de-
ğişik ürünlerle karşımıza çıkı-
yor. Sürekli ürettiği bizim ta-
nıdığımız ürünlere bakacak 
olursak dijital fotoğraf maki-
neleri farklı bir kategori. An-
cak buna rağmen casio mar-
kası ürettiği ürünlerle adın-
dan söz ettirmeyi başarmış. 
Fiyat/Performans olarak ver-
diğiniz paranızın karşılığını 
veriyor.

Optik Zoom : 5x 

Diğital Zoom : 4x 

Dahili Flaş : Var 

Türkçe Menü : Var 

AV Çıkış : Var

Desteklediği Bellek Tipi : SD 

Dahili Bellek : 14 MB Maks. 

Maks.Fotoğraf Çöz. : 4320 x 
3240 

Lcd Ekran : 2.7” 

Pil Çeşidi : Lithium 

Fotoğraf Hassasiyeti : 14.1 
Mega Piksel 

Kompakt 3ü 1 arada Trekker Di-
jital Kameranın engebeli sert 
ve sağlam gövde yapısı ve yu-
muşak dokusu ile macera se-
verler için biçilmiş kaftan. Ayrı-
ca ufak ve ergonomik yapısı ile 
de içinde bulunduğumuz yaz 
aylarında küçük arkadaşlarımız 
içinde tatil hediyesi ve onla-
rın ilk fotoğraf makinesi olması 
için ideal bir ürün. Etkileyici 4x 
Dijital zoom ve 3MP’lik keskin 
fotoğra� ar yakalamanızı sağ-
layan TREKKER, her fotoğrafta 
zor şartlarda bile yüksek kaliteli 
fotoğra� ar çekmenizi sağlaya-
caktır. Video kamera modu sa-
yesinde kaliteli görüntüler elde 
edebileceğiniz gibi bilgisaya-
rınıza bağlayıp Web-Cam ola-
rak da kullanabilirsiniz. Makine-
nin fiyatı ile eşdeğer ölçümler 
yaptığınız zamanda sadece bir 
Web kamera fiyatına küçükler 
için gayet güzel bir ürün

Ortalama Fiyatı : 60TL ~ 70 TL 
(KDV Hariç)

3 MP Kamera

3 in 1 (Fotoğraf Makinesi + Vi-
deo Çekim + Web Cam)

4 x Dijital Zoom

1,1 “ Renkli Ekran

SD Kart Takılabilir

Zamanlayıcı Çekim (10 Sn.)

Kauçuk Dizayn

Sert Zeminle Kaplanmış Koru-
yucu Dış Yüzey

Tripod Girişi + Vizör

2 Adet AAA Pil Gereksinimi 
(Uzaktan Kumanda Pili)

USB Kablosu

CD-ROM

“Biraz pahalı olsun, biraz da 
özellikli olsun” diyorsanız Oly-
mpus SP-600UZ modeli tam 
size göre.  Ürün özelikle ama-
tör doğa kaşi� erinin işine yara-
yacak gibi görünüyor. Özellikle 
15x Optik Zoom özelliği dikkat 
çekici. Ayrıca AA (Kalem Pil) ile 
çalışması, pillerin bitmesi du-
rumunda herhangi bir market 
veya mağazadan bulabileceği-
nizden kesintisiz fotoğraf çek-
me avantajı veriyor. 

Optik Zoom: 15x 

Dijital Zoom: 5x 

LCD Ekran Boyutu: 2.7” 

Dahili Bellek: 10 MB 

Güç (şarj özellik): 4 Adet AA Pil 

Çözünürlük (MP): 12 MP 

Görüntü Sabitleyici: Var 

Görüntü Çözünürlüğü: 3968 x 
2976 

Türkçe Menü: Var 

Hafıza Kartı: SD / SDHC 

Hafıza Kartı: xD-Picture 

Ben sürekli sahildeyim diyenler, ya 
da ben su altında fotoğraf çekece-
ğim diyenler, veya ben çok saka-
rım diyenler. Bu fotoğraf makine-
si sizin için ama biraz elinizi cebini-
ze atmanız gerekecek. 1920 x 1080 
piksel Full HD video  kayıt fonksiyo-
nuna ve son derece dayanıklı göv-
deye sahip olan yeni Panasonic Lu-
mix FT3 dış mekanlarda kullanıl-
mak üzere tasarlanmış sağlam ya-
pısı, dâhili GPS alıcısı, pusula fonk-
siyonu, altimetre ve barometre gibi 
özellikleri ile öne çıkıyor. Kendin-
den önceki model olan Lumix FT2 
modeline kıyasla sağlamlığı daha 
da arttırılan 12 megapiksel çözü-
nürlüklü Panasonic Lumix FT3 fo-
toğraf makinesi 12 metre derinliğe 
kadar su geçirmiyor.

 Ortalama Fiyat : 1.000 TL ~ 1.100 TL 
(KDV Hariç)

Efektif Piksel Sayısı 12.1 Megapiksel

Optik Zum 4.6x

Pusula / Barometre / Altimetre Var 
/ Var / Var

GPS Var

Histogram Gösterimi Var

LCD Ekran 6.7cm (2.7”) TFT ekran 

Su Geçirmez 12m(IPX8)

Toz Geçirmez Var (IPX6)

Donmaya Karşı Dayanıklılık -10

Darbeye Dayanıklı 2m( MIL-STD’na 
göre)

Dahili Hafıza Yaklaşık 19MB

Kayıt Ortamı Dahili Hafıza, SD Ha-
fıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı, SDXC 
Hafıza Kartı

Güç ID-güvenliği Li-ion Pil Takımı 
(3.6V, Minimum: 940mAh) (Dahil) 
/ AC Adaptör (Giriş: 110-240V AC) 
(Opsiyonel)

Ben sürekli sahildeyim diyenler, ya 
da ben su altında fotoğraf çekece-

Önerilen ürünlerin fiyatları ortalama fiyatlardır. Zaman aşımı, günlük kur ve kapmaya gibi sebeplerden ötürü veri-
len ortalama fiyatlar değişebilir. Verilen ürün özelliklerinde sadece “Temel Başlıklar” listelenmiştir. Ürünlerin diğer 
bazı özellikleri yazılmamıştır. 

TEKNOLOJİ
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Günümüzde gıda endüstrisinde oksidatif bozulma-
dan koruma amaçlı kullanılmakta olan kimyasallar 
ucuz ve stabil olmalarına karşın, son yıllarda yapılan 
araştırmalar sonucu bu kimyasal maddelerin isten-
meyen yan etkilerinin olması ve özellikle de kansere 
neden olma riskinin ortaya çıkması ile kullanımları-
na şüphe ile bakılmaktadır. Aynı tehlikeli durum kul-
landığımız ilaçlarda da var olmakla birlikte kullanı-
lan antibiyotiklere karşı zamanla mikroorganizmala-
rın direnç kazanması ve bir süre sonra vücudumuz-
da işlevselliği kalmayan bu antibiyotikten daha kuv-
vetli bir antibiyotiğe ihtiyaç duyulması, tüketicile-
ri bitkilerden doğal yolla elde edilen ürünleri kullan-
maya yönlendirmiştir [1,2]. 

İnsanoğlu tarafından yüzyıllardır bilinen, kullanılan 
ve beraberinde yapılan bilimsel çalışmalarla günü-
müz alternatif tıp biliminde önemi vurgulanmak is-
tenen baharat; farklı kullanım amaçlarına hitap ede-
bilen bir üründür [3]. Günümüzde gıda maddeleri-
nin kalitesini, lezzetini arttırmak, görünümünü zen-
ginleştirmek ve raf ömrünü uzatmak gibi amaçlarla 
kullanılabilmektedir fakat özellikle yöremiz mutfa-
ğında birçok baharatın adı dahi bilinmezken, biyo-
lojik önemi ve soframıza katacağı artılar göz önün-
de bulundurulmamaktadır. 

Floral zenginliği tartışılamayacak ölçüde olan ülke-
mizde binlerce baharat türü vardır. Laboratuar orta-
mında benim de yapmış olduğum veya içinde bu-
lunduğum çeşitli çalışmalarda ülkemizde doğal ola-
rak yetişen birçok türün enterik grubu bakterilere 
ve mantar türlerine karşı yüksek düzeyde antimikro-
biyal ve aynı zamanda da antioksidan aktiviteye sa-
hip olduğu tespit edilmiştir hatta yapılan testlerde 
kullanılan türlerden bazılarının amoxicillin, nysta-
tin, cephazolin gibi antibiyotiklerden bile çok daha 
yüksek etkiye sahip olduğu gözlenmiş [4] ve maka-
le olarak bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Bunun 
yanı sıra yapılan diğer çalışmalar gıda ürünlerinde 
kullanılabilen doğal antimikrobiyal etkili baharatla-
rın diğer birçok antimikrobiyallere göre son derece 
güvenli olduğunu göstermektedir [5]. 

Ülkemiz mutfağında baharatların kullanımında 
çoğu kez yapılan en büyük hata; baharatın pişirilme 
esnasında yemeğe ilave edilmesidir. Yapılan bu hata 
baharatların içeriğinde bulunan sekonder metabo-
lit olarak adlandırılan antioksidan aktiviteye sahip 
maddelerin denatüre olmasına, etkinliğini yitirme-
sine neden olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışma-
lar yetersiz olsa da baharat olarak adlandırdığımız 
türlerin tüketimleri esnasında mevcut etkilerinden 
en verimli şekilde faydalanabilmek için; baharatın 
50-60°C üzerindeki gıda ürünlerine ilave edilmesin-
den ziyade daha düşük sıcaklıktaki ürünlerle birlik-
te tüketilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Kullanı-
lan baharat türlerinin her birinin içerisinde bulunan 
etken maddenin yapısının bozulduğu sıcaklık farklı 
olsa da özellikle kaynama esnasındaki yemeğe ilave 

edilmesinden çok ılık ürünlerde tüketilmesi mevcut 
etkilerinden faydalanabilmek adına daha akıllıca ve 
sağlıklı olacaktır, aksi halde baharatın yalnızca aro-
matik özelliğinden faydalanmış oluruz.

Yukarıda belirtmiş olduğum bilimsel çalışmaların ar-
dından mevcut etkin değerleri yüksek tespit edilen 
türler üzerine yoğunlaşarak ilerletilecek ve bu doğ-
rultuda tüketimlerini daha üst seviyelere çıkaracak, 
etkinliklerinden en verimli şekilde faydalanabilme-
yi sağlayacak olan nitelikli çalışmalara ihtiyaç duyul-
maktadır. Tüm bu çalışmaların devam etmesi sonu-
cunda güvenilirliğine inanılır sonuçlar alınması; sen-
tetik maddelerin vücudumuzda açığa çıkardığı ser-
best radikaller, oluşturduğu toksik etkiler gibi birçok 
olumsuzluklara karşı en güvenli yolu seçme husus-
larında çok büyük katkılar getirecektir.

Doğal ürünlerin sentetik ürünlere oranla yan etkile-
rinin az olması veya hiç olmaması bakımından daha 
cazip ve sağlıklı olduğu yapılan çalışmalarda yıllar-
dır vurgulanmaktadır fakat alerjik reaksiyonlar dik-
kate alındığında; günümüzde alternatif tıp her ne 
kadar irdelenemeyecek ölçüde kabul edilebilir olsa 
dahi; etkin ürünlerin hekim kontrolü dışında yüksek 
dozlarda tüketilmesi son derece yanlış ve bir o ka-
dar da riskli bir tedavi yöntemi olacaktır. 

Son olarak da durumu genele yaymamakla birlik-
te çevremizde doğal veya organik ürün adıyla sa-
tılmakta olan birçok ürünün gerçeği yansıtmadığı-
nı ve tamamen tüketiciyi feromon tuzakları gibi çek-
me amacına yönelik reklam unsuru olduğunu belirt-
mek istiyorum. 
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• Sinirleri güçlendirir. 

• Göğüs hastalıklarını önler. 

• Beden ve zihin yorgunluğunu gi-
derir. 

• Hamilelerin sütünü artırır ve be-
beklerin gelişimine yardımcı olur. 

• Böbrek ve idrar yolları iltihapları-
nı iyileştirir. 

• Badem yağı ayrıca müsil olarak da 
kullanılır. 

• Kolestrolü düşürür. Kalp krizi riski-
ni azaltır. 

• Her gün 42 gr badem veya fındık 
tüketimi kalp hastalığı riskini azalt-
maktadır. 

• Kan şekeri düzeyini ayarlar; kanse-
re yakalanma riskini azaltır. 

• Cinsel güçsüzlüğe karşı etkilidir. 

• Bedenin ve zihnin yorgunluğunu 
giderir. 

• Baş ağrısı, karaciğer ve böbrek ağ-
rılarını hafi� etir. 

 BADEM FAYDALARI

 • Kolesterolü düşürür. 

• Damar sertliğini giderir. 

• kir işçilerinin ve zayıf kalmış çocuk-
ların günde 50 gram yemesi tavsiye 
edilir. 

• Cinsel arzuyu artırır. 

• Kalp ve sinir hastalıklarını önler. 

• İdrar söktürür. 

• Solunum sistemi rahatsızlıkları nda 
iyileştirici etkilere sahiptir. 

AY ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI 

• Böbrekleri güçlendirir. 

• Böbrek, mesane iltihaplarını önler. 

• İdrar yollarında oluşan hastalıkla-
rı giderir. 

• Bağırsak kurtlarını düşürür. 

• Birçok prostat ilacının bileşiminde 
kabak çekirdeği bulunmaktadır. 

 KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI 

TUZLU FISTIK FAYDALARI 

• Cinsel arzuyu artırır. 

• Zihinsel ve bedensel yorgunlu-
ğu alır. 

• Böbrek ve safrakesesi ağrılarını ha-
fi� etir. 

• Göğsü yumuşatır, öksürük söktü-
rür. 

• Yalnız olarak yenmeli, portakal, 
elma, armut gibi meyve veya sebze-
lerle tüketilmemelidir. 

• Günde 10-12 adet yenilen iç 
antepfıstığı,vücudun günlük yağ ihtiyacını kar-
şılayabilmektedir. 

• 100 g antepfıstığı vücudun günlük 
protein,vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının 
%35``ini karşılayabilmektedir. 

• Kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Kroner 
kalp hastalığının riskini azaltır. 

• Antepfıstığı şeker hastalığında (Diabete Melli-
tus)kullanı labilir. 

• İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan 
şekerinin yükselmesini önler. 

• Antep fıstığı nekahet dönemlerinde de vücu-
dun dostudur. Bir terkip içinde veya tek başına 
tüketilen fıstık, nekahet dönemin rahat ve kısa 
sürmesini sağlar, bünyeyi dirençli hale getirir. 

• Akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir.. Göğ-
sü yumuşatır, ağrılarını hafi� etir, öksürüğün 
geçmesine yardımcı olur. 

 ANTEP FISTIĞI FAYDALARI 

 KAJU FISTIK FAYDALARI 

• Çinko içerdiğinden gribe karşı koruyucu etkisi 
vardır, bağışıklık sistemini güçlendirir, büyüme 
ve gelişmeyi olumlu etkiler. 

• İçerdiği minerallerden magnezyum (276 
mg/100 gr) kemik ve sinir dokusunu besler, 
kasların çalışmasını düzenler, kalp atışlarını dü-
zenler. 

• Kansızlığın önemli rahatsızlıklara yol açtığı 
hamile ve çocuklarda D vitamini içeriği ile ek-
sikliği giderir, kemikleri ve bağışıklık sistemini 
güçlendirir. 

• Özellikle gebelikte takviyesi gereken demir 
(6,43 mg/100 gr) mineralini içerir. 

• İçerdiği selenyum ile vücudu çeşitli hasta-
lıklardan korur,şeker hastalığının gelişimini 
engeller,kansere karşı direnci arttırır. 

• İçerisinde bulunan potasyum tansiyon düşü-
rücü özelliğe sahiptir. Kalp yetmezliği, böbrek 
hastalıkları, hepatit ve siroz tedavisinde olum-
lu etkiler gösterir. 

SAĞLIK
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• Cildi güzelleştirir. 

• Varis tedavisinde faydalıdır. 

• Enerji verici ve besleyicidir. Cinsel 
gücü artırır. 

• Güç ve dikkat gerektiren durum-
larda yararlıdır. 

• Böbrekteki kum ve taşları döker, 
böbrek rahatsızlıkları nın tedavi-
sinde kullanılır. 

• Vücutta artık madde bırakmadan 
protein verir ve vücudun normal 
çalışmasına, zayıf düşmemesine 
yardımcı olur. 

• Gelişme çağındaki çocukların ge-
lişmelerini daha iyi sağlamak için 
fındık verilmelidir. 

• Yüksek tansiyondan prostata, 
kalp şikÃ¢yetinden menopoz dö-
nemi sorunlarına kadar birçok ra-
hatsızlıkta fındık vücudu güçlendi-
rici ve sağlığımızı koruyucu bir gö-
rev üstlenir. 

• Yapılan pek çok araştırma, fındı-
ğın kolesterolü düşürdüğünü ve 
kalp krizi riskini azalttığını, içerdiği 
yüksek kalsiyum sayesinde kemik-
leri ve dişleri güçlendirdiğini, cin-
siyet hormonlarını geliştirdiğini ve 
günlük yaşamda enerji verdiğini 
ortaya koyuyor. 

• Her gün sadece 25-30 gr fındık 
yemek, günlük E vitamini ihtiyacı-
nın yüzde 100`ünü karşılıyor. 

• Son zamanlarda yapılan araştır-
malar gösteriyor ki, fındıkta bol 
miktarda bulunan beta-sitosterol 
maddesi, kolesterolü düşürme-
de ve kanser (kolon, prostat, gö-
ğüs) gibi pek çok hastalığı önle-
mede önemli bir rol oynayabiliyor. 
Bu husus, tümör büyümesini en-
gelleme ve apoptosis uyarımı için-
de geçerli. 

FINDIK İÇİ FAYDALARI 

 • Mısır lifl i bir besindir. Bu yüzden kan şekeri-
nin daha dengeli yükselmesini sağlar ve ka-
bızlığı önler, alınan posa miktarı artıkça koro-
ner kalp hastalığı riski de azalır. 

• İçerdiği yüksek karbonhidrat miktarı sayesin-
de enerjinize enerji katar. 

• Mısırda protein, kalsiyum, demir , fosfor, A ve 
B2 vitaminleri bulunur. 

• Kanda kolesterolün yükselmesi-
ni önler. 

• Beynin çalışmasını güçlendirir. 

• Çocukların okul performansları 
ve hatırlama yetileri arttırmak için 
gereklidir. 

• İçerdiği fosfor ve kalsiyum zihni 
yorgunluğu giderir, kemik ve diş-
leri güçlendirir. 

• Bağışıklık sistemini güçlendirir. 

• İyi bir antioksidan kaynağı ol-
ması sebebiyle kanserle savaşta 
önemli rolü vardır. 

• Ceviz yenmesi, kalp sağlığının 
korunmasına yardımcı olur: Cevi-
zin içerdiği doymamış yağlarda-
ki linoleik asit, kolesterol düzeyini 
düşürür. Ayrıca içerdiği alfalinole-
ik asit ile omega 3 yağ asitleri, da-
mar tıkanmalarını önler. Yapılan 
araştırmalar, düzenli ceviz yiyen 
kişilerde koroner damar hastalık-
larına yakalanma riskinin önemli 
oranda azaldığını göstermektedir. 

• Kansızlığı önler. 

• Şeker hastalıklarında kap hastalı-
ğı riskini düşürür. 

• Alzheimer ve Parkinson gibi has-
talıklara karşı koruyucudur. 

• Mide gazını ve sindirim bozuk-
luklarını giderir. 

• Kırmızı kan hücrelerinin biçim-
lenmesine, akciğerlerden doku-
lara oksijen taşınmasına yardımcı 
olan ve kansızlığı önleyen 

• Potasyum açısından oldukça 
zengindir. Potasyum, sinirlerin 
uyarımı ve kas dokusunun çalış-
ması için gereklidir. 

• Safra kesesi taşı oluşumunu en-
gellediği saptanmıştır. 

CEVİZ FAYDALARI  PATLATMALIK MISIR FAYDALARI 

• Kahvenin içerdiği kafein maddesi, sinir siste-
mini uyarıp zihinsel aktiviteyi güçlendirir. 

• Uyuşukluğu giderip enerji verir ve uyanık 
kalmayı sağlar. 

• Yapılan araştırmalar günde 6 fincan kahve 
içen 55 yaşındaki bir kişinin düşünme potan-
siyelinin içmeyenlere oranla 6 kat daha fazla 
olduğunu gösteriyor. 

• Ayrıca kahve içenlerde içmeyenlere nazaran 
daha az. 

• Ayrıca kahve içenlerde içmeyenlere nazaran 
daha az diş çürüğünün olması, bir başka dik-
kat çekici araştırma sonucu. 

• Kahve içtikten sonra organizmada ani deği-
şiklikler oluyor. Tüm vücut ani bir enerji akımı 
ile doluyor. Bu enerji çocuklarda 3, yetişkinler 
de ise 5-7 saat sonra azalmaya başlıyor. Tüm 
bu olumlu yönlerine rağmen kahveyi çok fazla 
tüketmemekte fayda var. 

• Araştırmalar günde iki fincan kahvenin ko-
lon kanseri riskini yüzde 25, safra kesesinde 
taş riskini yüze 45 azalttığını gösteriyor. Ancak 
kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek. 

• Kanser riskini azaltıyor: Norveçte yapılan bir 
araştırma ,meyve ve sebzeden bile daha çok 
antioksidan içerdiğini ortaya koymuştur. 

• Alzheimerı önlüyor Portekizde 2002 yılın-
da yapılan araştırmaya göre kafein beyni zin-
de tutuyor. 

TÜRK KAHVESİ FAYDALARI 

SAĞLIK
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Kütahya’da yaşanan felaketin üzerinden aylar geçse de, 
tehlike devam ediyor. Üstelik gerçek anlamda önlem de 
alınmıyor. Türkiye’de siyanürle maden çıkarma işlemi 
Kütahya’yla sınırlı değil, 60 şirketin ruhsatı bulunuyor. Prof. 
İsmail Duman anlatıyor...

Kütahya’da yaşanan siyanür felaketi gündemden düş-
tü belki, ama tehlike hâlâ devam ediyor. Üstelik tahri-
batın ne kadar olduğuna dair analizler yapılmıyor bile. 
Onun yerine Çevre Mühendisleri Odası hakkında “hal-
kı paniğe sevk etmek”ten dava açılıyor. Tehlike sade-
ce Kütahya ile sınırlı da değil, İTÜ Metalürji ve Malze-
me Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. ismail 
Duman, Türkiye’de şu anda hepsi çokuluslu olmak üze-
re yaklaşık 60 şirketin maden ruhsatına sahip olduğu-
nu söylüyor. 1200’ü arama, 160’ı ön işletme ve 300’ü iş-
letme ruhsatlı. Artvin’den Kastamonu’ya kadar Karade-
niz Bölgesi, Biga Yarımadası’nı da içine alan Kuzey Ege, 
Manisa, izmir, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Konya, Erzincan, 
Tunceli, Mardin hedef yerler. Fiilen üretim yapılan il ma-
denlerse; İzmir-Bergama, Uşak-Eşme, İzmir-Efemçukuru, 
Balıkesir-Havran ve Bergama-Kozak Yaylası. Erzincan-
Çöpler, Çanakkale-Bayramiç ve Eskişehir-Kaymaz ise ya-
kında devreye girecek.

-Altın insanlığın yüzyıllardır gözünü diktiği bir ma-
den. Çıkarma yöntemleri neden oldukça riskli, çevre-
yi tahrip edici? 

Altın madenciliği ve üretimi ile çevre ilişkisini başka me-
tallerinkiyle karşılaştırmak sanırım konuyu anlatan en 
kestirme yol. 1 gram demir üretirken 2-2,5 gram toprak 
kazılır; 1 gram bakır içinse 100-200 gram. 1 gram altın 
için kaldırılacak topraksa 1-5 ton. 1 gram altını elde etti-
ğinizde geriye ne mi kalır? Yaklaşık 3,5 ton siyanürlü ça-
mur! 

- Bu siyanürün yarattığı tehlike ne?

Dünyada her yıl 22.000-30.000 ton siya-
nür altın madenciliği nedeniyle atmos-
fere taşınıyor. Siyanürün açık havada 
gün ışığında çabucak parçalandığı 
ve etkisini kaybettiği çarpıtılmış bir 
bilgi. Zira siyanürün atmosferdeki 
yarılanma ömrü 276 gün. Açıkta kul-
lanım nedeniyle her gün yeni siya-
nür emisyonu yapıldığına göre atmos- fer-
de sürekli birikim yapan siyanür radikalleri yağmur, kar, 
kırağı ve şebnem ile yeryüzüne geri döndüğünde kilo-
metrekarelerce toprakta başta arsen olmak üzere pek 
çok elementi çözünür hale getirip yerüstü ve yeraltı su-
larında, bitki-hayvan-insan bünyesinde birikiyor. Doğru-
dan siyanür kirliliğinin baş sorumlusu ise kil yastıkların-

da veya jeotekstildeki çatlak, yırtılma veya delinmeler. 
Siyanürlü çözeltiyi veya çamuru ileten hatlardaki boru 
patlakları da önemli teknik arızalar. Diğer kritik yerlerse 
yağmurlarla yıkanan açıkta depolanmış atık yı-
ğınları ve taşma ya da sedde yarılması so-
nucu siyanürlü çözelti ve çamurla-
rın çevreye yayılmasına neden 
olan atık barajları. Siyanürle al-
tın kazanımı bir madenci-
lik faaliyetinden baş-
ka her şeye benzi-
yor. “Altın Ma-
denciliği” 

İnsan, altından değerlidir

Prof. İsmail Duman
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kavramı kasten yaratılmış bir kavram kargaşasıdır. Bu-
rada, topraktan altın cevheri çıkarmak (madencilik) ile 
cevherden altın çıkarmak (kimyasal metalürji) çokulus-
lu altıncılar tarafından bilerek ve isteyerek birbirine ka-
rıştırılıyor.

Neden?

Kimyasal faaliyetleri denetleyici çevre yasala-
rından sıyrılıp maden kanunlarındaki kayırı-
cı maddelere sığınmak için! Dünya devi şirket-
ler, madencilik yaptıklarını ileri sürerek artık 
bir kimyasal-hidrometalurjik proses haline ge-
len altın üretimi için bir tür açık hava kimya te-
sisi işletmekte ve bu tesisin avlusunu üstü açık 
bir zararlı atık deposuna çevirme hakkını ken-
dilerinde görmekte, işi bitmiş yığınlar, açık-
ta depolanması yasak toksik katı atıklar değil 
mi? Hangi sanayici atığını fabrikasının bahçe-
sinde depolama hakkına sahip? Kimya ve me-
talürji endüstrisinde zorunlu olan emisyon ve 

deşarj izinlerini alabilmek için yapılan çevre-
sel yatırımlar üretim için sabit yatırımın yüz-
de 30-120’sini oluşturmuyor mu? Altın üret-
meyen sanayicinin günahı ne? Aynı katego-
rideki faaliyetlere neden farklı yasal kriterler 
uygulanıyor?

Kütahya’daki tehlike insanların tahribatı görmesini 
de sağladı. Ancak Eti Gümüş AŞ bundan memnun 
kalmadı, öyle ki Çevre Mühendisleri Odası’na, pay-
laştıkları teknik görüşler nedeniyle tazminat davası 
açtı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yaşananları?

2011 ‘in en yüksek getiri sağlayan metalinin gümüş 
olduğu söyleniyor. Eti Gümüş AŞ yükselen gümüş fi-
yatlarına bakarak üretimini arttırırken mevcut atık 
kapasitesini zorlamış olabilir. Ortaya çıkan 
tehlike “kaza” olarak mı, yoksa tedbirsizlik 
sonucu “ısmarlanmış felaket” olarak mı yo-
rumlanmalı, bilemiyorum. Nedeni ne olur-
sa olsun, gelişmiş ülkelerde ya da ileri de-
mokrasilerde bu durumlarda yönetim mer-

cileri öncelikle konu uzmanı kurumları ve kişi-
leri konsültasyona çağırır. Bir çevre felaketinin 
önlenmesinde, toplumun yaşam güvenliğinin 
sağlanmasında ve insanların bu amaçla uya-
rılmasında Çevre Mühendisleri Odası mesleki 
etik açısından üzerine düşeni yapmıştır, kanı-
sındayım. Bölgenin tahliye edilmesini talep et-
mek, su analizleri yapmak nasıl olur da provo-

kasyon olarak algılanır? O seddeler peş peşe 
yıkılırken bir de sağanak yağmur bas-
tırsaydı ne olurdu? Siyasi otorite her 
şeyi bilmek zorunda değil, ama doğru 

bilgiye ulaşıp doğru karar vermekle yü-

kümlü.

Kütahya’da tehlikenin hâlâ devam ettiği söyleniyor, 
bu konuda acil yapılması gerekenler neler?

Uzak veya yakın su kaynakları sürekli analiz edilmeli, 
uygun bir yöntemle kil katmanının sürekli olup olmadı-
ğının kontrolü yapılmalı, baraj çevresinde kontrol kuyu-
ları açılmalı. Ancak, civar sulardaki siyanür seviyesinde 
artış görüldüğünde artık çok geç olacaktır. Daha köklü 
çözüm 20-25 milyon ton kapasiteli tabanı sağlam yeni 
bir baraj yapıp mevcut çamurun oraya drene edilmesi. 

(Cumhuriyet Gazetesi 31 Temmuz 2011 
Pazar Ekinden Alıntıdır.)
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BİR KİTAP BİR YAZAR

Muhasebeciler İnsanüstü Varlıklar…
“Meleklerin Fısıltısı”

Özlem Baş
Özlem Baş, Ordu ilinin yetiştirdiği 29 yaşında genç bir kişi. 
Türk Edebiyatında daha çok genç olmasına karşın yazmış 
olduğu romanın başarısından dolayı artık “YAZAR” unvanını 
kazanmıştır. Son derece mütevazı bir kişiliğe sahip olan 
Özlem Baş, “Meleklerin Fısıltısı” adlı kitabıyla kazandığı başarı 
göz ardı edilemez. Özellikle romanın Fantastik Roman türü 
ve bir bayan olması sebebiyle ayrıca bir ilgi odağı. Daha 
çocuk yaşlarda okumaya başlayan Baş, öğretmenlerin kend-
isinde yeşeren ışığı fark edip ayrıca destek olmasıyla birlikte 
yayın tarihi 2011 olmasına karşın görünen o ki bu kitap çok 
daha öncelerden geleceğine dair haberleri vermiş. Ordu ili ve 
Türk Edebiyatına böyle bir eser kazandırdığı için Özlem Baş`a 
ve ona daha çok küçük yaşlarda destek olan öğretmenlerine 
teşekkür ediyoruz.

Özlem Baş Ordu/Ulubey ilçesinde Uzunmahmut İlköğretim 
okulunda öğretmenlik görevini yapmaktadır. Hem 
öğretmenimize ve hem yazarımıza kendisi ve kitapla ilgili 
merak ettiğimiz konuların sorularını ve cevaplarını sizlerle 
paylaşıyoruz. 

-Sayın Özlem Baş, özgeçmişinizden kısaca bahseder-
misiniz?

-7.7.1981`de Ordu`da doğdum. Annem Balıkesirli, Balıkesir/
Bandırma`dan. Babam buradan Ordulu Öceli Köyüden. 
Güzelordu İlköğretimde okudum. Hamdullah Suphi 
Tanrıöver Ortaokulunda devam ettim. Sonra öğretmen 
lisesini kazandım. Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdim. 
Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliğini kazandım. Orayı 
bitirdim. 9 yıllık öğretmenim. Öğretmenliğimin ilk görev 
yeri Hakkari`ydi. Sonra Giresun`da çalıştım, Giresun`un ilçesi 
Piraziz`de, Görele`de. Sonra Ordu`ya geldim. Şu an Ulubey 
ilçesi- nin Uzunmahmut İlköğretim köy okulunda 

öğretmenlik yapıyorum. 

-Edebiyat ile temasınız ilk ne zaman 
ve nasıl oldu?

-İlk “Çalıkuşu” romanını okudum. Ede-
biyat öğretmenime teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çalıkuşu romanını 
okuyunca okumaya başladım. 

-Çocukluk ve ilk gençlik dönem-
lerinizde sizi etkileyen kitap, 

yazar ve şairler kimlerdir?

-İlk “Çalıkuşu” dur. Sonrasında çok ilginçtir; Çalıkuşundan 
sonra okuduğum kitap “Se� ller” dir. Aslında çok bir şey 
bilmeden dama taşı gibi atlamışım ama… “Se� ller” de Dünya 
edebiyatının zirvesidir ama; “Vadideki Zambak” çok ağırdı, 
tasvirler çok ağırdı, dil çok ağırdı ama kitabı bitirebilmek için 
çok uğraştım fakat bittiğinde “vay be” demişimdir. Bunlardır. 
“Agatha Christie çok beğenmişimdir. Öğrencilerime de okut-
turuyorum. 

“Yerli ve küresel kültür ve dillerin bir aradalığından neşet 
eden düşündürücü, şaşırtıcı diyaloglar, tasvirler. Üslup gayet 
güzel. Dil akıcı.Kurgu çok sağlam. Zaten Özlem Baş, Türkçe 
Öğretmeni.. Ama, o sadece bir öğretmen değil artık, gelecek 
vad eden bir Roman Yazarı. (Ordu Olay Gazetesi internet 
sitesinden, Muza� er Günay`ın kitapla ilgili yorumundan 
alıntıdır)”.

-Bu kitapta da Agatha Chritie havası var mı ?

-Gizem var. Tabi kitabın ilk başı cinayetle başlıyor. 

-Nasıl bir karar sürecinden geçerek yazmaya karar verdi-
niz? Kitabın oluşma aşaması ve yazma süreciyle başlarsak, 
romanınızı yazmaya nasıl başladınız?

-Komiktir… Ama bir gün eşimle arabayla geliyoruz; abrada 
da bilgisayar öğretmeni arkadaşımız var. İkisi de daldılar 
düşünüyorlar. Ben de arkada oturuyorum. “Acaba şu an ne 
düşünüyorlar. Keşke onların ne düşündüğünü okuyabilsem, 
onların düşüncelerine girebilsem” dedim. Oradan o � kir 
doğdu. İnsanların düşüncelerini okusak neler görürüz acaba, 
kimler birbirinden nefret eder, kaç tane evlilik yıkılır, kaç tane 
dostluk yıkılır. Oradan bir � kir geldi gözümün önüne. Fırat 
karakteri doğdu ve benim daha ilk kitabım, daha önce roman 
denemesi bile yapmadım. Elime aldım, ilerlemeye başladı. 
Sanırım nereye gideceğini bilmiyordum. Adolf Hitler`le 
karşılaştım. Adolf Hitler`in büyüyle, hipnozla uğraşması, 
oradan Thulu tarikatı derken Agarta, hiç bilmediğim yerlere 
gittim. Sonun böyle olacağını ben de bilmiyordum.

-Hangi kaynaklardan faydalandınız yazarken?

-Yazarken Agarta`yla ilgili çok kaynaktan yararlandım. “Agarta 
gibi Cennet”, “Cennetin İlk Basamağı”, “Agarta ve Manyetik 
alanlar”. İnternetten çok yararlandım. “Türk Edebiyatında 
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Mitoloji” den yararlandım. 

-Kitabınızın kahramanları hakkında neler söylemek isters-
iniz. 

-Kitabı okuyan insanlardan çok güzel yorumlar aldım. 
Aldığım ve kendimce en mantıklı gelen “Karakterler çok 
oturmuş” du. Üniversiteden Hocam da söyledi. Karakterler 
çok büyük dedi. Kendini geliştirmiş karakterler dedi. Mesela 
Rico Martin karakteri ayakları çok yere basan bir karakter 
oldu. Fırat`da aynı. Fırat karakteri çok yalnız bir karakter. 
Annesinden, babasından özellikle kız kardeşi Dicle`den çok 
korkmuş. Kendi içine kapanmış, şizofren damgası yemiş, yeni 
Fırat karakteri çok yalnız. Ağırkan bir Türk genci. Ben onu 
şöyle düşündüm. Ben Paris`e gitsem ne hissederim. Tabiki 
kendimi çok yalnız ve garip hissederim. Ezik hissederim diye 
düşündüm. Fırat karakteri de öyle bir karakter ama her şeye 
rağmen çok güçlü bir karakter. Kendine güvenini yeni yeni 
tazeleyen bir genç. Tam bir Türk 
genci. Diğer karakterlerden Pas-
call var mesela, kişiliği kendine 
güveni tam bir karakter. Fırat 
onların arasında kendini yalnız 
hissediyor. Ana karakterler 
bunlar. 

-Bu günlerde sizin 
okuduğunuz kitaplar nelerdir? 
Ayrıca beğendiğiniz yazar-
lardan birkaç tanesini bizim ile 
paylaşabilirmisiniz?

-Takip ettiğim yazarlar olarak 
Ahmet Ümit`i çok başarılı buluyorum. Bende Grange`ın 
hayranıyım. Cristofer Grange`nin hayranıyım ve çıkan kitabını 
alır hemen okurum. Bence Grange`den bile daha kaliteli bir 
yazar. Ama Türk olduğu için sesi duyurulmuyor gibi geliyor. 
Mesela Orhan Pamuk gibi siyasi davranmadığı için Avrupa`da 
tanınmıyor. Popüler değil. Ama bence “Dan Brown” dan, bir 
Grage`den çok daha kaliteli bir yazar. Dan Brown`da çok 
beğenirim. Çok eleştiri alır; “illuminati tarikati destek oluyor, 
o yüzden popüler” gibi. Ama çok akıcı ve merak uyandıran 
bir yazar bence. Ben kaliteli buluyorum. Grange`nin ve Dan 
Brown`nun kitapları � lme çevrilmiş. Bence Ahmet Ümit`in 
kitapları, Grange`nin ve Dan Brown`nun kitaplarını aratmıyor. 
Türkiye`de Elif Şafak`da çok kaliteli buluyorum. Elif Şafak`ıda 
çok eleştirenler var mesela. “Çok elit kesime yayıyor, çok 
ağır yazıyor” diye. Ana ben çok beğeniyorum yazılarını, 
röportajlarını, gazetede bütün köşe yazılarını takip ederim. 
Çok beğendiğim bir yazar ve hemde çok mütevazı bir bayan 
olarak görüyorum. 

-Sihirli bir değneğiniz olsa neleri değiştirmek isterdiniz.

-Eğitim sistemini değiştirmek isterdim. Türkiye`deki anne 
babaları kesinlikle eğitime almak isterdim, onları eğitmek 
isterdim. Sonra ilk önce kadın haklarını değiştirmek isterdim. 
Çünkü kadın hakları hala günümüzde rayına oturmuş değil. 
Hala ikinci planda. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum; tra� kte, 
yaya kaldırımlarda geçişlerde bile ışıklarda erkek resmi vardır. 
Çok ufacık birşeydir ama… Sihirli değneğim olsa geleceği 
değiştirmek isterdim. Çocuklar için Türkiye`nin daha iyi bir 
yerde, hakkettiği yerde olmasını isterdim. 

“Meleklerin Fısıltısı” romanı kitabın adında geçen kelime gibi 
fısıltıyla başlamış, ancak Özlem Baş`ın daha ilk romanında 
bu başarıyı elde etmesinden ötürü bundan sonra yazacağı 
romanlar bir haykırış olacağından eminiz.” 

-Bizlerle paylaşmak istediğiniz, meslektaşlarımıza iletmek 
istediğiniz düşünceleriniz nelerdir?

-Türk yazarlarına şans tanımalarını istiyorum. Takip edip 
destek vermelerini istiyorum. Mesela 
yakın arkadaşlarımdan aldığım 
eleştiri vardı: “Kitap çok güzel, kapak 
çok güzel, sadece orda “Özlem Baş” 
değil de yabancı bir yazarın adı 
olsaydı kitap yok satardı”. Gerçek-
tende böyle. Fantastik roman 
türünden roman yazarların sayısı 
beşi geçmiyor. Bayan hiç yok. Sadece 
fantastik olarak değil. Diğer dallarda 
da böyle. Türk yazarlara daha çok 
destek verilse, daha çok ellerinden 
tutulsa çok daha iyi yerlere geliriz 

diye düşünüyorum. Bence edebiyat 
alanında da değil. Sporda da sinemalarda da biz yabancılara 
daha destek veriyoruz. 

-Muhasebeci Mali Müşavirlikle ilgili düşünceleriniz neler-
dir, tanıdıklarınız var mı?

-Tanıdıklarım Gülizar Çakmak, İsmail Çakmak, Mehmet 
Çakmak. Çok zor bir meslek. Benim hiç anlamadığım bir 
meslek. Benim matematiğim çok kötüdür. Lisede edebiyat 
okumamım sebebi matematiğimin çok kötü olmasıdır. Lisede 
mantık dersi aldığımda, matematik öğretmeni geldi; “Eyvah 
!” dedim. Sayılar işin içine giriyor. Ben yandım. Hocamız sonra 
beni yanına çağırdı. “Kızım sende sayısal zeka var. Başta 
ipin ucunu kaçırmışsın”. Benim hayran olduğum bir meslek 
çünkü. Sayısal değerlerden matematikten anladığım için 
muhasebeciler insanüstü varlıklar gibi geliyor bana. 

Sayın Özlem Baş`a bizimle yapmış olduğu bu söyleşiden 
ötürü çok teşekkür ederek başarılarının devamını diliyoruz.

BİR KİTAP BİR YAZAR



82 ORDU SMMMO BÜLTEN
www.ordusmmmo.org.tr

1 yaşınızdayken sizi elleriyle besledi ve yıkadı. Bütün gece ağlayıp onu uyutmayarak 
teşekkür ettiniz.

2 yaşınızdayken size yürümeyi öğretti. Size seslendiğinde odadan kaçarak teşekkür ettiniz.

3 yasınızdayken size özenle yemekler hazırladı. Tabağınızı masanın altına dökerek teşekkür 
ettiniz.

4 yaşınızdayken elinize rengârenk kalemler tutuşturdu. Evin bütün duvarlarına resim 
yaparak teşekkür ettiniz.

5 yaşınızdayken sizi cici kıyafetlerle süsledi. Gördüğünüz ilk çamur birikintisine atlayarak 
teşekkür ettiniz.

6 yaşınızdayken okula kadar sizinle yürüdü. Sokaklarda ‘GITMIYCEEEEEEEM’ diye ağlayarak 
teşekkür ettiniz.

7 yaşınızdayken size bir top hediye etti. Komşunun camini kırarak teşekkür ettiniz.

9 yaşınızdayken size dualar öğretti, siz her seferinde unutarak teşekkür ettiniz.

11 yaşınızdayken sizi arkadaşınızla sinemaya götürdü ‘Sen bizimle oturma’ diyerek teşekkür 
ettiniz.

12 yaşınızdayken zararlı TV programlarını seyretmenizi istemedi. O evde değilken hepsini 
izleyerek teşekkür ettiniz.

19 yaşınızdayken okul masra� arınızı karşıladı, sizi arabayla kampusa götürdü ve eşyalarınızı 
taşıdı.

Arkadaşlarınız alay etmesin diye kampus kapısında vedalaşarak teşekkür ettiniz.

Hala sizinleyse!!!

YAŞAMA DAİR
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21 yaşınızdayken iş hayati ve kariyerinizle ilgili size fikir vermek istedi. 
‘Ben senin gibi olmayacağım’ diyerek teşekkür ettiniz.

22 yaşınızdayken kep giyme töreninizde size gururla sarıldı. Avrupa 
seyahati için para isteyerek teşekkür ettiniz.

25 yaşınızdayken düğün masra� arınızı karşıladı, sizin için hem mutlu 
oldu hem çok duygulandı. Siz dünyanın bir ucuna taşınarak teşekkür 
ettiniz.

30 yaşınızdayken bebek bakimi hakkında size akil vermek istedi. ‘Artik 
bu ilkel yöntemleri bırak’ diyerek teşekkür ettiniz.

40 yaşınızdayken sizi arayıp bir akrabanızın doğum gününü hatırlattı. 
‘Anne işim başımdan aşkın’ diyerek teşekkür ettiniz.

50 yaşınızdayken o çok hastalandı, hafta sonunda onu görmeye 
gittiğinizde mutlu oldu.

Ona yaşlıların çocuk gibi nazlı olduğunu söyleyerek teşekkür ettiniz.

Derken bir gün..... o öldü.

O güne kadar onun için yapmadığınız ne varsa, o anda kalbinize bir 
yıldırım gibi duştu....

VE BİR HİKAYE:

‘Evin telefonu sabaha karşı üç buçukta çaldı. Uyku sersemi adam 
telefonu açtı.

Telefondaki ses annesine aitti.

Telaşlandı, korktu başlarına bir şey mi gelmişti?

Annesi ‘nasılsın oğlum iyi misin?’ diye sordu.

Oğlu şaşkın bir ifadeyle ‘iyiyim anne hayırdır bir şey mi oldu siz iyi

misiniz?’ dedi.

Annesi ‘biz iyiyiz bir şeyimiz yok sadece sesini duymak istedim’ dedi.

Oğlu da ‘anne bunun için mi aradın saat sabahın üçbuçuğu yarında

konuşabilirdik’ diyince annesi de ‘rahatsız mı ettim oğlum?’ dedi.

Oğlu ‘evet anne rahatsız ettin’ diyince annesi

‘30 sene önce sen de beni bu

saate rahatsız etmiştin, doğum günün kutlu olsun’ 

EĞER HALA SİZİNLEYSE, ŞİMDİ ONU HER ZAMANKİNDEN DAHA COK 
SEVİN.... 

(Bize bu yazıyı mail olarak gönderen Sayın Samsun Odası Başkanı 
Ahmet Hayvalı’ya katkısı için  teşekkür ederiz.)

Bir kadını ortadan ikiye böl...

yarısı annedir,

yarısı çocuk,

yarası sevgili,

................yarası aşk..

duyanlar bunu bilmez,

görenler anlamaz bunu!

yarısı rivayettir,

yarası gece..

C. Süreyya

YAŞAMA DAİR
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Mutlu olmak Polyannacılık mı ?/ Üstün Dökmen

Mutsuz olmayı, şuna buna söylenmeyi, 
karamsarlığı öylesine derinden öğrenmişiz 
ki, “Bu ülkede yaşanmaz” ve nihayet “Batsın 
bu dünya” demeye hakkımız olduğunu 
düşünüyoruz sonuçta. Ve daha da kötüsü, 
iyimser birini gördüklerinde canları sıkılıyor 
kötümserlerin, adeta “Şuna bir şey söyleyeyim 
de key�  kaçsın” diyorlar içlerinden. Yıllardır 
seminerlerimde iyimser olmanın öneminden 
söz ettiğimde en az bir kişi çıkıp “Hoca iyi de 
o zaman bu polyannacılık olmaz mı?” der. 
Bu karamsarlığa prim veren bakış tarzı beni 
üzüyor. Şimdi söz konusu cümleye tekrar 
bakalım:

“İyimserlik, küçük şeylerden mutlu olmak 
polyannacılık sayılmaz mı?

Bu görüşte, sanırım iki hata var. Birincisi “iyimserlik eşittir 
polyannacılık” iddiasıdır ki bu doğru değildir. İkincisi böyle 
söylendiğinde polyannacılığın kötü olduğunu kim söyl-
edi? 

Polyannacılık, kayba uğradığımızda, elimizde kalanları fark 
etme ve sevinme becerisidir. Polyannacılık bir psikolo-
jik savunma mekanizmasıdır, aşırı olmadan yerinde 
kullanıldığı sürece, kişiyi kaygıdan, sıkıntıdan korur, kişinin 
yarına kalma ihtimalini arttırır. Polyannacılık, kendini avut-
mak değil, bardağın dolu yanını fark etmektir. 

Diyelim ki birisi bir bacağını kaybetti. Şüphesiz bu kötü bir 
durumdur. Ancak bu kişinin önünde iki yol uzanır:

Birinci yol, bir bacak gittiği için yaşamdan elini çekmek, 
sürekli üzülmek, artık hiçbir şeyden keyif almamaktır. 
İkinci yol ise şudur: Kişi eğer geriye dönüş yoksa, mevcut 
durumu kabullenir, elinde kalan bacak için sevinir, 
yaşamdan elini çekmez, yaşama sevincini kaybetmez. 
İkinci yol polyannacılıktır. Polyannacının ömrü, birinciye 
oranla daha kaliteli geçer. 

Polyannacı tavır, Çin atasözünü hatırlatıyor. Şöyle demiş 
Çinli:

Tanrım, bana değişebileceğim şeyleri değiştirme gücü ver.

Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmemi sağla.

İkisini ayırt edebilmem için de akıl ver.

Değiştiremeyeceğimiz kayıplar karşısında, yaşama sevin-
cimizi kaybetmemek polyannacılıktır. Karamsarlığa oranla 
da herhalde daha gerçekçi bir tavırdır.

BİLGE İLE KÖPEK...

Bir bilge, bir göletin başında oturmaktadır. 
Susuzluktan kırılan bir köpeğin devamlı olarak 
gölete kadar gelip, tam su içecekken kaçması 
dikkatini çeker. Dikkatle izler olayı. Köpek 
susamıştır ama gölete geldiğinde sudaki 
yansımasını görüp korkmaktadır. Bu yüzden 
de suyu içmeden kaçmaktadır. Sonunda köpek 
susuzluğa dayanamayıp kendini gölete atar ve 
kendi yansımasını görmediği için suyu içer. O 
anda bilge düşünür:

-Benim bundan öğrendiğim şu oldu,der.

-Bir insanın istekleri ile arasındaki engel, çoğu 
zaman kendi içinde büyüttüğü korkulardır. 
Kendi içinde büyüttüğü engellerdir. İnsan 
bunu aşarsa, istediklerini elde edebilir.

Ama biraz daha düşününce aslında gerçek 
öğrendiği şeyin bundan farklı olduğunu 
görür. Asıl öğrendiği şey, insanın bir bilge bile 
olsa bir köpekten öğrenebileceği bilginin var 
olduğudur. Bu yüzden ne varsa paylaş, senden 
de öğrenilecek bir şeyler vardır diğer insanlar 
için...

Her insanın bir hikâyesi ve söyleyecek bir sözü 
mutlaka vardır.
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Mümin Sekman başarılı olmak isteyenlere önerlerini şöyle 
sıraladı. 

•Başarmak, amaca uygun sonuç almaktır. Hiçbir açıklama, 
özür veya gerekçe başarı kadar başarılı değildir. Amaca 
ulaşmak için aştığınız engellerin sayısı, başarınızın 
büyüklüğünü belirler. İnsanlar engeller yüzünden başarılı 
olamadıklarını düşünürler oyda asıl yürünen bir yolda engel 
yoksa o yolun sonunda başarı yoktur.

•İki türlü başarı var, iç başarı ve dış başarı. İç başarı kendi 
gözünüzdeki en iyi yere gelmektir, dış başarı ise başka 
insanların da olmak istediği yere gelmektir. Bazıları iç 
başarıyla, bazıları dış başarıyla mutlu olur. 

•Türkiye’de hayalini gerçekleştirmek için başaranlardan daha 
çok, birilerine kızdığı için başaranların öyküsü yaygın. Mal sa-
hibine kızıp mülk sahibi oluyoruz. Madem mülk sahibi olma 
kapasitesine sahibiz, neden mal sahibine kızmayı bekliyoruz 
anlamıyorum. “Fakir ama gururlu genç” olmayı seviyoruz 
nedense. 

•Başarı seçme özgürlüğüdür. Başardıkça seçen sen olursun, 
başarısız olursan seçilmeyi bekleyen sen olursun. Bir işi 70 
milyon kişiden daha iyi yapabilen bir kişi en yüksek seçeneğe 
ulaşmış olur.

•Başarılı olmak bir strateji değil, samimiyet sorunudur. Ken-
dinizle yüzleşin, gerçekten başarılı olmak istiyor musunuz? 
Başarıyı yüzde kaç şiddetinde istiyorsunuz? Başarıyı seçtiğiniz 
için nelerden vazgeçebilirsiniz

•Aile başarıyı etkiler ama belirleyemez. Belirleyebilseydi, aynı 
ailenin tüm çocuklarının eşit başarıya sahip olması gerekirdi, 
oysa çok sayıda başarılı insanın kardeşi başarısız bir hayat 
sürüyor.

•Başarımızın önündeki en büyük iç engel, atalet. Başarılı ol-
mak istiyoruz, başarılı olmak için neler yapmamız gerektiğini 
biliyoruz, onları niçin yapmamız gerektiğini de biliyoruz, 
istersek nasıl yapabileceğimizi de biliyoruz, yapmamakla 
neler kaybettiğimizi, yaparsak neler kazanacağımızı da 
biliyoruz ama yine de yapmıyoruz. Atalet insanlığın psikolojik 
kanseridir. 

•Ataletli insanların iki özelliği vardır, düşündüğünü yap-
mamak ve yaptığı üzerine düşünmemek. Düşündüğünü 
yapmamak psikolojik atalet, yaptığı üzerine düşünmemek ise 
entelektüel atalettir. 

•Başarı hakkında bildiklerimizi başarısızlardan öğrendik. 
Bu yüzden başarılı olunca ne yapacağımızı şaşırıyoruz. 
Bilinçaltımız başarısızlık bilgisiyle dolu. Bu hazırlıksız başarı 
sendromu yüzünden hazımsız başarılar ortaya çıkıyor. 
Başarısızlığı ve yokluğu nasıl paylaşacağımızı biliyoruz ama 

başarıyı ve imkanları nasıl paylaşacağımızı bilmiyoruz. 

•Başarı için İBİŞ ilkesine inanıyorum. Yani “İBİŞ:İtinayla yapılan 
basit iş!” İşinizi daima en iyi şekilde yapın. İşinizi iyi yapmanız 
maaşınızın karşılığı değil, karakterinizin yansımasıdır.Patro-
nunuz işinizi iyi yaptığınızı görmese de iyi yapın, başkaları 
işinizi iyi yapmanızı övmese de iyi yapın. İşini iyi yapmanın en 
büyük ödülü, işini iyi yaptığını bilmektir. 

•Hayal ettiğin hayatı yaşamıyorsan o hayat sana ait değildir. 
Yaşadığın hayatın altına “made in ben” yazabilecek misin?

•Kişisel gelişim amaç değil araçtır. İnsanı başarılı olmaya 
hazırlayan bir araçtır. Kişisel gelişim, başarılı olmak için 
kendini uygun ve yeterli hale getirmektir. 

•Kafanızda neyi çok düşünürseniz hayatınızda onu 
çoğaltırsınız. Günde aklımızdan 60 bin ile 80 bin arasında 
düşünce geçiyor. Bu düşünceler ne hakkında ise hayatımızda 
o çoğalır.

•Kriz dönemlerinde ayakta ve hayatta kalmak istiyorsanız, 
“umutlarınızı yüksek sabit giderlerinizi düşük tutun.”

•Başarmak kendini şaşırtmaktır. En son skor tabelanızda 
yazan sonuç, sizi ve çevrenizdekileri şaşırtmıyorsa, o sonuç 
başkaları için başarı olsa da sizin için değildir. 

Kaynak : http://www.muminsekman.com/makaleler.
php?s=2&m=23

 “Başarılı Olmak Öğrenilebilir!” /Mümin Sekman

Özlü Sözler
“Can Kırıkları, Cam Kırıkları Gibi Değildir. Öyle 
Süpürünce Gitmez; İçinde Kalır, Aklına Geldikçe de 
Batar.” Murathan Mungan...

“Yere düşen ekmeğin üstüne basan insan görmedim 
ama yere düşen insanı tekmeleyen çok kişi gördüm” 
Üstün Dökmen

“Gelecek; ihanetin karanlık, korkak, ilkesiz, kötü kokulu 
çukurlarında değil; cesaretin, dürüstlüğün, özverinin, 
temiz havayla dolu, aydınlık doruklarında biçimleniyor” 
Ataol Behramoğlu

“Hayat ancak geriye bakarak anlaşılabilir ama ileriye 
doğru yaşanacaktır”.

Kierkegaard



arkadaş ne sıkıcı maç ya 
bari gazete okuyayım

şimdi bu sazlıktaki 
bitkilerden şapka yapıcam desem 

şapkadan tavşan çıkartıcam 
sanırlar 

Yemekten sonra formayı
 çıkartırım.

sacım yok ama ben daha 
karizmatiyim onlar benim yaşıma 

geldiğinde hiç saçları kalmaz neysebu eminden nasıl kurtulcam
 şimdi

bak Sezai bu Kazım’a sakın yanlış 
olmasın. seni uyarayım. yönetici-

sin. yoksa Yahya başkan .....
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muhasebe vole



Mustafa Çörtük yanımızda olma-
sa. Ben bunlara yuttururdum. Bu-

ralar hep bizim diye. Ama şim-
di olmaz...

Ne zaman vergi deseler ne zaman 
muhasebe deseler. Uykum geli-

yor arkadaş.

Rüstem abi boşuna bakma hiç bir 
şey anlamadım.

Urfa türküsü varsa iddalıyım 
arkadaş.

Tahsilat sorunu çok dedim. Baş-
kan oturdu masaya Gazetele-

re bakıyor. Birde kasaya bakarsa 
yandık valla.

Tuncay koyunları bana emanet 
etmişti. Bi saysam şunları. Orhan 
az önce kaybolmuştu! yoksa biri-

sini sakladımı
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MİZAH

 mizah

Fıkra

Kısa kısa...

Temel ölmüş 
öteki tarafta sormuşlar 
cennetemi gtmek istersın 
cehennememi temel 
“Farkedermi uşağumm?
Bize Her Yer Trabzon!

Bir Rus Yahudi’si İsrail’e 
göç izni alır. Çıkışta Ruslar 
bagajını kontrol ederken 
elbiseleri arasında Lenin 
büstünü bulup sorarlar: 
“Bu nedir?” Yahudi “Bu 
nedir?’ değil, ‘Bu kimdir?’ 
diye sormanız gerekirdi. 
Bu Lenin’dir; sosyaliz-
min temellerini atıp Rus 
halkına iyilikler getiren... 
Ben de bunu bereketli 
günler hatırası için yanıma 
aldım!” “Tamam!” der 
Ruslar, bırakırlar ve geçer. 
Tel Aviv havaalanında 
gümrük memurları büstü 
görüp sorarlar: 

“Bu nedir?” Yahudi “Bu 
nedir?’ değil, ‘Bu kimdir?’ 
diye sormanız gerekirdi. 
Bu Lenin’dir. Bu deli cânî 
yüzünden Rusya’yı terk 
etmek zorunda kaldım! 
Yanıma aldım ki, her gün 
bakıp lânet okuyayım!” 
“Tamam!” derler, bırakırlar 
ve geçer. Adam evine gid-
er, büstü büfenin üstüne 
koyar, ziyaretine gelen 
yeğeni sorar: “Bu kimdir?” 
Yahudi cevaplar: “Bu kim-
dir?’ değil, ‘Bu nedir?’ diye 
sorman gerekirdi! Cevap: 
10 kg. 24 ayar altın; vergi-
siz, gümrüksüz, KDV’siz...”

Otobüz Bekliyorum Desem İnanmazsın

Kadının biri DolaPDAN Geln Gıcırtıyı Kesmek İçin 
Eve MarngozÇağırmış.Marangoz Bakmş Ama 
Sorun Bulamamış. Abla Dlabın Bir Şeyi Yok Ne 
Yapayım?demiş.Kadın da;Nrmalde Gıcırdamıyo 
Yoldan Otobüs Geçerken Gıcırdıyor Sen Şimdi 
Dola
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