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genel başkan değerlendirmesi 

	 Meslek	 mensuplarımızın	 yeni	 TTK	 ve	 uluslararası	
gelişmeler	kapsamında	başta	muhasebe,	denetim	alanlarındaki	
yeni	 düzenlemelere	 uyum	 sağlamaları,	 geleceğe	 yönelik	 yol	
haritalarını	 çizmeleri	 ve mesleki uzmanlaşmaları büyük	
önem	 taşımaktadır.	 Özellikle	 son	 on	 yılda,	 Enron	 ve	 sonrası	
yaşanan	 muhasebe	 skandalları	 ile	 birlikte	 global	 düzeyde	
finansal	mimari	 yeniden	 şekillenmekte,	 ulusal	 ve	 uluslararası	
düzenleyici	 otoriteler	 ve	 standart	 koyucu	 kurullar	 düzenleme	
ve	 standartlarını	 eskisinden	 daha	 özenle	 değerlendirmekte	
ve	 yenilemektedirler.	 Bu	 yeni	 düzenlemeler	 başta	 muhasebe	
(finansal	raporlama)	standartları	ve	denetim	standartları	olmak	
üzere	tüm	mesleki	standartları	kapsamaktadır.

 Bağımsız denetim	ve	bağımsız	denetçilik	olgusu	sadece	
halka	açık	ve	kamusal	sorumluluğu	olan	şirketler	için	değil,	kamu	
kesimi	dahil	tüm	özel	sektör	işletmelerini,	vakıfları,	dernekleri,	
kooperatifleri	yani	üçüncü	sektör	olarak	adlandırılan	sivil	toplum	
örgütlerini	de	kapsar	şekilde	genişlemekte,	toplumun	her	kesimi	
eskisinden	daha	çok	şeffaflık	ve	hesap	verilebilirlik	aramaktadır.	
Söz	konusu	gelişmeler,	bağımsız	denetim	kavramının	önemini	
artırmakta	 ve	 meslek	 mensuplarının	 bu	 alana	 yönelmelerine	
neden	olmaktadır.	Bağımsız	denetimin	önemini	artıran	bir	diğer	
gelişme	ise	yeni	yasal	düzenlemelerdir.	Başta,	yeni	Türk	Ticaret	
Kanunu	olmak	üzere	çeşitli	düzenlemelerde	bağımsız	denetime	
ve	bağımsız	denetçiye	olan	 talep	her	geçen	gün	artmaktadır.	
Bu	gelişmeler	hiç	şüphesiz	meslek	mensupları	 için	önemli	bir	
fırsattır.	 Ancak	 bu	 fırsatlardan	 yaralanabilmenin	 bir	 koşulu	
vardır:	 Meslek	 mensupları	 bağımsız	 denetim	 alanında	 yeterli	
bir	 donanıma	 sahip	 olmalıdırlar.	 Bu	 donanım	 ancak	 eğitimle	
sağlanabilir.	

Diğer	 taraftan;	 bağımsız	 denetim	 alanındaki	 bu	 fırsatın	 her	
an	 bir	 tehdide	 dönüşebileceğini	 belirtmekte	 fayda	 var.	 Zira,	
küreselleşmenin	yarattığı	hizmetler	serbestisi	bir	fırsat	olduğu	
kadar	aynı	 zamanda	bir	 tehdittir.	Örneğin,	Avrupa	Birliği	 (AB)	
çatısı	 altında	 “tek	 pasaport	 ilkesi”	 uygulanmaktadır.	 Tek	
pasaport	 ilkesine	 göre	 mesleki	 hizmetlerde	 mütekabiliyet	
esası	 geçerlidir.	 Buna	 göre;	 yerli	 bir	 meslek	 mensubumuz	
AB	 üyesi	 herhangi	 bir	 ülkede	 mesleğini	 icra	 edebilecektir.	
Benzer	 şekilde,	 yabancı	 bir	 meslek	 mensubu	 da	 ülkemizde	

mesleki	 faaliyette	 bulunabilecektir.	 Bu,	 rekabetin	 ulusal	
boyuttan	uluslararası	boyuta	taşınması	anlamına	gelmektedir.		
Yoğun	 rekabet	 ortamında	 donanımlı	 olan	 meslek	 mensupları	
ve	 bağımsız	 denetçiler	 önemli	 bir	 rekabet	 avantajına	 sahip	
olacaklardır.	Bu	nedenle	TÜRMOB	olarak	2011	yılında	bir	eğitim	
seferberliği	başlattık,	ülke	genelinde	40.000’in	üzerinde	meslek	
mensubumuzu	 TTK,	 Muhasebe	 Standartları	 ve	 Bağımsız	
Denetim	alanlarında	eğitime	tabi	tuttuk.

	 Yukarıda	ifade	ettiğim	yeni	düzenlemeler	sonrası	bağımsız	
denetimin	 artan	 önemi	 ve	 bağımsız	 denetim,	 muhasebe	
mesleğinin	açılım	alanlarından	belki	en	fazla	gündemde	olanı	ve	
bilinenidir.	Muhasebe	mesleğinin	yeni	açılım	alanları	bağımsız	
denetim	 ile	 sınırlı	 değildir.	 Özellikle	 uluslararası	 standartların	
uygulamaya	 başlanması	 ile	 “varlık” ve “şirket” değerleme	
kavramlarının	 ön	 plana	 çıktığını	 görmekteyiz.	 Uluslararası	
Finansal	 Raporlama	 Standartlarının	 temel	 değerleme	
kavramlarından	birisi	olan	“Gerçeğe	Uygun	Değer”(Fair	Value)	
kavramına	dayalı	olarak	finansal	durum	tablolarında	değerleme	
yapma	 ihtiyacı,	 başta	 “Gayrimenkul Değerlemesi”, “Patent 
Değerlemesi”, “Marka Değerlemesi” ve “Şerefiye 
Değerlemesi”	kavram	ve	uygulamalarını	özel	bir	uzmanlık	haline	
getirmektedir.	Benzer	şekilde	şirketlerin	birleşme,	devralma	ve	
bölünme	 gibi	 yeniden	 yapılanmalarına	 yönelik	 uygulamalar	
“Şirket	 Değerlemesi”	 kavram	 ve	 uygulamalarını	 yeni	 bir	 alan	
olarak	 ortaya	 çıkarmaktadır.	 Bu	 uzmanlık	 alanlarının	 ortak	
yönü,	 hesaplama	 ve	 incelemelerinde	 muhasebe	 verilerinden	
hareket	 etmeleri	 ve	 muhasebeye	 dayanmalarıdır.	 Örneğin,	
bir	şirket	değerlemesi	yapabilmek	 için	uluslararası	denetleme	
standartlarına	uygun	olarak	denetlenmiş	ve	uluslararası	finansal	
raporlama	 standartlarına	 uygun	 olarak	 hazırlanmış	 finansal	
tabloları	esas	almamız	bir	ön	şarttır.	O	halde	bu	yeni	alanların	
tamamı	 muhasebe	 mesleğinin	 türevi	 olan	 yeni	 iş	 alanlarıdır.	
Bu	alanlara	meslek	mensuplarının	ilgi	göstermesi,	söz	konusu	
alanlarda	bilgi	birikim	ve	donanımlarını	artırmaya	yönelik	çaba	
ve	çalışmalar	içinde	olmaları	gerekmektedir.	

	 Meslekteki	 yeni	 açılımlar	 bağımsız	 denetim	 ve	
değerleme	uzmanlığından	ibaret	değildir.	Muhasebe	mesleğine	
dayalı	 yeni	 bir	 uzmanlık	 alanı	 daha	 vardır:	Derecelendirme. 

Meslekte	Yeni	Uzmanlık	
Alanları

YMM Nail SANLI
TÜRMOB Genel Başkanı 
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Derecelendirme	(Rating)	kredi derecelendirme ve kurumsal 
yönetim derecelendirmesi	 olarak	 iki	 alt	 uzmanlık	 alanı	
olarak	 görülmektedir.	 Şirketlerin	 veya	 şirketlerin	 ihraç	 etmiş	
oldukları	 finansal	araçların	yükümlülüklerini	yerine	getirebilme	
dereceleri	ya	da	kalitelerinin	belirli	 kriterlerle	 (derecelendirme	
metodolojisi)	 ortaya	 konularak	 sonuçta	 bir	 not	 verilmesi	
işlemi	 kredi	 derecelendirmenin	 konusudur.	 Kurumsal	 yönetim	
(corporate	 governance)	 derecelendirmesi	 ise	 şirketlerin	
kurumsal	 yönetim	 ilkelerine	 uyum	 derecelerinin	 yine	 uygun	
bir	 derecelendirme	 metodolojisi	 ile	 notlandırılmasıdır.	 Daha	
önce	 bahsettiğimiz,	 bağımsız	 denetçilik	 ve	 değerleme	
uzmanlığı	 gibi	 kredi	 derecelendirme	 uzmanlığı	 ve	 kurumsal	
yönetim	 derecelendirme	 uzmanlığı	 da	 muhasebe	 mesleğinin	
türevi	olan	alt	uzmanlık	alanlarıdır.	 Zira,	 kredi	derecelendirme	
uzmanlığının	 temel	 bilgi	 kaynağı	 denetlenmiş	 finansal	
tablolardır.	 Denetlenmiş	 finansal	 tablolar	 üzerinden	 yapılacak	
başta	rasyo	analizi	olmak	üzere	finansal	tablo	analizleri	ve	diğer	
değerlendirmeler	bu	uzmanlık	alanının	temel	kaynağıdır.	Benzer	
şekilde,	kurumsal	yönetim	derecelendirmesi,	kurumsal	yönetim	
ilkelerine	uyumun	derecesini	 belirlemeye	yöneliktir.	 Kurumsal	
yönetim	ilkelerinin	en	başında	ise	şeffaflık,	kamuyu	aydınlatma	
ve	finansal	raporlama	uygulamaları	gelir.	Bu	nedenle	kurumsal	
yönetim	derecelendirme	uzmanlığı	da	meslek	mensuplarımızın	
ilgilenmesi	gereken	ve	gelecekte	önemi	daha	da	artacak	yeni	
bir	uzmanlık	alanıdır.

	 İç	 kontrol	 ya	 da	 iç	 denetim	 sistemi	 sağlıklı	 olmayan	
bir	 işletmenin	 kaliteli	 finansal	 raporlama	 yapması	 mümkün	
değildir.	 İşletmeler	 her	 geçen	 gün	 daha	 fazla	 verimliliklerini	
artırabilmek	için	iç	kontrol	sistemlerindeki	zaafları	tespit	etme	
gereksinimi	 içine	 girmektedirler.	 Bu	 nedenle iç denetçilik 
ve iç kontrolörlük	 denetçiliğin	 bir	 diğer	 alanı	 olarak	 yine	
mesleğimizin	yeni	açılım	alanlarından	birisidir.	

	 Bağımsız	denetçiler	denetledikleri	finansal	tablolarla	ilgili	
belirli	sınırlar	çerçevesinde	sorumlu,	yetkili	ve	görevlidirler.	Bir	
bağımsız	 denetçi	 yasalara	 aykırılıkları	 ya	 da	 suç	 unsurlarını	
denetleme	 yetkisine	 sahip	 değildir,	 ancak	 bunları	 ilgili	 kamu	
kurum	ve	kuruluşlarına	bildirmekle	yükümlüdür.	Diğer	taraftan;	
özellikle	 Enron	 sonrası	 yaşanan	 muhasebe	 skandalları	
muhasebe	suçları	alanında	yeni	bir	uzmanlık	alanı	yaratmıştır:	
Bağımsız Adli Muhasebecilik.	Bu	alan	muhasebe	mesleğinin	
bir	 türev	 alt	 alanı	 olarak	 değerlendirilmesi	 ve	 ilgilenilmesi	
gereken	bir	alandır.	

	 İşletmeler	 yoğun	 rekebet	 ortamlarında	 verimlilik	
düzeylerini	artırmak	ve	maliyetlerini	en	az	düzeye	indirebilmek,	
gereksiz	 harcamalardan	 kaçınmak	 durumundadırlar.	
Doğru	 maliyetleme	 ve	 bu	 maliyetlerin	 izlenmesi	 maliyet 
muhasebesinin,	 	 maliyetlerin	 yönetimi	 ile	 uzun	 vadeli	
kararlara	 ışık	 tutacak	 politikaların	 saptanması	 ve	 maliyet	
analizlerinin	yapılması	yönetim muhasebesinin,	maliyet	ve	kar	
merkezlerinin	belirlenmesi	ve	doğru	yönetilmesi	ise	sorumluluk 
muhasebesinin alanına	 girmektedir.	 	 Söz	 konusu	 alanlarda	
işletmeler	eskisinden	daha	çok	uzman	danışmanlık	hizmetlerine	

gereksinim	duymaktadırlar.	Bu	gereksinim,	muhasebe	meslek	
mensuplarınca	karşılanacak	bir	alt	muhasebe	uzmanlık	alanıdır.	

	 Başta	kamusal	sorumluluğu	olan	işletmeler	olmak	üzere,	
işletmelerden	 finansal	 raporları	 yanı	 sıra	 sosyal	 raporlama	
yapmaları	da	beklenir	hale	gelmektedir.	Sosyal muhasebe ve 
raporlama kavramı,	kıt	kaynakların	 insan	sağlığına	yararlı	bir	
şekilde	kullanılması	ve	çevreye	en	az	zararla	üretim	yapılması	
hususlarına	 ilişkin	 değerlendirmeleri	 içeren	 bir	 raporlama	
anlayışıdır.	Bu	kapsamda	çevre muhasebesi ve raporlaması, 
karbon muhasebesi ve raporlaması konuları sosyal	muhasebe	
ve	raporlama	anlayışına	bazı	örnekler	olarak	verilebilir.	Özellikle	
düzenleyici	 ve	 denetleyici	 otoritelerin	 her	 geçen	 gün	 sosyal	
sorumluluk	kavramına	daha	fazla	önem	vererek,	düzenledikleri	
ve	 denetledikleri	 piyasalar	 ve	 şirketler	 için	 sosyal	 raporlama	
uygulamalarını	yaygınlaştırdıkları	görülmektedir.

	 Mesleğin	yeni	uzmanlık	alanlarından	birisi	de;	“Entegre 
Raporlama”dır.	Entegre	raporlama	sadece	finansal	raporlama	
değil	 bir	 işletmenin	 finansal	 olmayan	 olgu	 ve	 süreçlerinin	
topyekün	 raporlama	 süreci	 olarak	 değerlendirilmektedir.	
İşletmeler,	 çevresel	 faktörler,	 iklim	 etkileri	 ve	 sosyal	
sorumlulukları	kapsamında	her	geçen	gün	yeni	yükümlülüklerle	
karşılaşmaktadırlar.	 Bu	 yükümlülüklerin	 raporlanması	 gereği	
Entegre	 Raporlamanın	 temelini	 oluşturmaktadır.	 Entegre	
raporlama	 kurumsal yönetim anlayışının	 da	 doğal	 bir	
sonucudur.	 İşletmeler	 kamuyu	 ilgilendiren	 her	 türlü	 bilgiyi	
en	 doğru	 bir	 şekilde	 kamuya	 sunmakla	 yükümlüdürler.	 Bu	
yükümlülük	sadece	finansal	bilgilerle	sınırlı	olmayıp,	işletmenin	
sürdürülebilirliğini	ilgilendiren	sosyal	ve	çevresel	tüm	faktörleri	
de	 içine	 almaktadır.	 Örneğin,	 çevreye	 zarar	 veren,	 havayı	
kirleten,	 ozon	 tabakasına	 zarar	 veren	 bir	 işletme	 bu	 konuyla	
ilgili	 ayrıntılı	 dipnot	 açıklaması	 yapmalıdır.	 Entegre	 raporlama	
kapsamında	 işletmelerin	 finansal	 tablo	dipnotlarının	hacmi	ve	
büyüklüğü	 ciddi	 anlamda	 artmaktadır.Entegre	 raporlamanın	
global	 düzeyde	 artan	 önemi	 nedeniyle	 Uluslararası	
Muhasebeciler	 Federasyonu	 IFAC’inde	 içinde	 bulunduğu	
Uluslararası	 Entegre	 Raporlama	 Konseyi	 oluşturularak,	 dünya	
devi	Volvo,	HSBC,	Coca	Cola,	Microsoft	ve	Danone	vb	şirketlerde	
pilot	 uygulamalar	 başlatılmıştır.	 Bu	 Konseyin	 başkanlığını	
ise	 Entegre	 raporlamanın	 isim	 babası	 Prof.Dr.	 Mervyn	 King	
yürütmekte	 ve	 Entegre	 Raporlama	 esas	 ve	 standartları	 KİNG	
YASA	VE	KURALLLARI	olarak	bilinmektedir.

Özetle;	 ekonomik	 ve	 ticari	 hayatın	 gelişmesi,	 piyasaların	
genişlemesi	 ve	 finansal	 piyasaların	 baş	 döndürücü	 bir	 hızla	
küreselleşmesi;	 beraberinde	 her	 geçen	 gün	 muhasebe	
mesleğinde	 yeni	 uzmanlık	 alanları,	 açılımlar	 ve	 ufuklar	
kazandırmaktadır.	 Yukarıda	 sayılan	ve	bunlara	her	geçen	gün	
yenileri	eklenebilecek	uzmanlık	alanları;	muhasebe	mesleğinin	
yeni	yol	haritasını,	açılımlarını	ve	ufkunu	bize	göstermektedir.	
Meslek	mensuplarımızın	bu	yeni	alanlara	daha	fazla	eğitim	ve	
mesleki	deneyimle	hazır	olmaları	için	TÜRMOB	olarak	elimizden	
gelen	çabayı	eskiden	olduğu	gibi	bundan	böyle	de	göstereceğiz.
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editörden

2013 ÖZETİ…
	 Saatler,	 günler,	 haftalar,	 aylar	 derken	 2013	 yılını	 tükettik.	
Neşesi	 ile	 üzüntüsü	 ile	 2013’ü	 geçmişte	 bırakırken,	 heyecanla	
umutla	2014’ü	gelecek	için	bekliyoruz.
	 Ordu	SMMM	Odası	olarak	2013	yılında	önemli	işlere	imza	attık.	
Uzun	yıllar	sonra	sayın	Yahya	Arıkan’ı	 iki	gün	odamızda	ağırladık.	
Sayın	TÜRMOB	Genel	Sekreterimiz	önce	KDV	Tevkifat	seminerine	
sonra	Mesudiye	kurultayı	için	bizlerle	birlikte	oldu.	
	 Komşu	 odalarımız	 Samsun	 ve	 Giresun	 Odaları	 ile	 her	 daim	
samimi	 ilişiler	 kurduk.	 Ordu	 Defterdarlığı,	 Sosyal	 Güvenlik	 İl	
Müdürlüğü,	 Ordu	 Belediyesi,	 Esnaf	 Odası,	 Ticaret	 Odası,	 Ticaret	
Borsası,	 Ordu	 Barosu	 ve	 bütün	 sivil	 insiyatif	 gurupları	 ile	 	 	 Ordu	
için	 her	 zaman	 bir	 arada	 omuz	 omuza	 olduk.	 Basın	 kurumları	 ile	
birlikte	 güncel	 konular	 hakkında	 kamuoyuna	bir	 çok	bilgi	 sunduk.	
İlçelerdeki	üyelerimizi	yalnız	bırakmadık.	Her	birini	ayrı	ayrı	ziyaret	
ettik.	 Odamızda	 pek	 çok	 eğitimde	 işinin	 uzmanı	 hocaları	 meslek	
mensupları	 ile	 buluşturduk.	 Bülten	 dergisi	 olarak	 4	 sayı	 çıkarttık.	
Mesleki	gündem	de	her	zaman	söyleyecek	sözümüz	oldu.
	 Komisyonlarımız,	 Kurullarımıza	 ve	 Oda	 Meclisine	 işlerlik	
kazandırdık.	 Birlikte	 etkinlikler	 düzenledik.	 Kimseyi	 kırmadan	 hep	
ileriye	baktık.	
Çalışmalarımız	 katılarak	bizlere	destek	olan	bütün	arkadaşlarımıza	
teşekkür	ediyoruz.

21. TÜRMOB GENEL KURULU ÜZERİNE…
	 TÜRMOB’un	 21.	 Olağan	 Genel	 Kurulunu	 5-6	 Ekim	 2013	
tarihinde	 yaşadık.	 Odamız	 delegesi	 olarak	 katıldığım	 bu	 ilk	 genel	
kurulun	 heyecanı	 çok	 farklıydı.	 Konukları	 ile	 aday	 konuşmaları	 ile	
mesleki	sorunların	tartışıldığı	bir	genel	kurul	oldu.	21.	Genel	Kurulda	
dilek	ve	temennilerde	söz	alarak	“Bağımsız	Denetim”	süreci	ile	ilgili	
düşüncelerimi	ifade	etme	fırsatı	buldum.	Oda	tarihinde	genel	kurulda	
ilk	 konuşma	 yapan	 delege	 olduğumu	 sayın	 Oda	 Başkanımızdan	
öğrendiğim	de	ise	ayrı	bir	mutluluk,	ayrı	bir	gurur	yaşadım.	
	 Genel	Kurul	sonucunda	sayın	Nail	Sanlı	başkanlığındaki	Çağdaş	
Gurup	 seçimlerde	 daha	 fazla	 oy	 alarak	 çoğunluğa	 sahip	 oldu.	
Seçimde	aday	olan,	nisbi	temsil	sonucunda	TÜRMOB	kurullarında	
görev	 alanların	 her	 birine	 başarı	 dileklerimi	 sunuyorum.	Mesleğin	
tartışması	 genel	 kurulda	 yapıldı	 ve	 bitti.	 Artık	 gurup	 kimliğinden	
sıyrılarak	 mesleki	 sorunların	 üzerine	 yürüme,	 el	 birliği	 ile	 bunları	
çözme	 konusunda	 kararlı	 adımların	 atılacağı	 bir	 dönem	 olmasını	
diliyorum.

36. SAYI…
	 Basın	Yayın	Komsiyonumuz	ile	birlikte	36.	Sayı	için	önemli	bir	
zaman	harcadık.	Kasım	ayında	yaptığımız	 toplantıda	dergi	 ile	 ilgili	
görev	 dağılımını	 gerçekleştirdik.	 Birlikte	 üretmek	 anlayışı	 ile	 yola	
çıktık.	 Makaleler	 konusunda	 komisyon	 başkanımız	 sayın	 Tuğrul	
Odabaş	önemli	katkılar	sundu.	Sağlık,	muhasebe	özlü	sözler	alanında	
E.Fatih	 Kılıç’ın,	 röportajlar,	 yaşama	 dair,	 özlü	 sözler	 konularında	
Çağla	 Enginyurt’un,	 fıkra,	 dergi	 kapağı,	 resimler	 konusunda	 Lütfi	
Aydın’nın,	 teknoloji	 konusunda	 Kenan	 Akar’ın,	 diğer	 konularda	
Koordinatör	üyemiz	Ender	Sönmez’in	ve		oda	etkinlikleri	konusunda	
oda	personellerimizin	çok	ciddi	katkıları	oldu.	Her	birine	harcadıkları	
emek	ve	zaman	için	ayrı	ayrı	teşekkür	ediyorum.
	 Bu	 sayımızda	 Genel	 Başkanımız’ın	 değerlendirmeleri	 bizler	
için	çok	önemli.	Hemşehrimiz	“DoçDr.	Volkan	Demir’i	Uzaklarda	Bir	
Ordulu”	köşemizde	sizlerle	buluşturduk.	İçimizden	Birisi	köşemizde	
SMMM	Mustafa	Bektaş	ve	SMMM	Özlem	Yıldırım’ın	farklı	yanlarına	
yer	verdik.	Hobilerini,	tutkularını	birlikte	konuştuk.
	 Mesleki	 makale	 konusunda,	 	 Mehmet	 Altındağ,	 Abdullah	
Tolu,	Resul	Kurt,	Ekrem	Öncü,	üstadların	yazıları	ile	mesleğe	önemli		
katkılar	sunmanın	gayretinde	olduk.
	 Ordu’nun	çok	bilinmeyen	bir	yönünü	sayın	Adnan	Yıldız	bizlere	
aktardı.	
	 Şiir	 denilince	 akla	 gelen	 ilk	 ismi	 ”Büyük	 Usta	 Nazım’ı”	
SMMM	 Rüstem	 Gürler	 bizler	 için	 kaleme	 aldı.	 Bu	 arada	 35.	
Sayının	65	sayfasında	bir	şair	bir	şiir	köşesinde	şair	Tuğrul	Tanyol	
ile	 ilgili	 değerlendirmeler	 internet	 sitelerinden	 alınarak	 tarafımdan	
yapılmıştır.	Yeri	gelmişken	bunu	düzeltmek	isterim.
	 Ve	sizden	gelen	fotoğraflar.	Lütfi	Aydın	ve	Murat	Başaran	Sağra	
ağabeylerimizin	objektiflerinden	seçtiklerimizi	sizlerle	paylaştık.

SON SÖZ…
	 Büyük	 ozan	 Yunus	 Emre;	 “Okumaktan	murat	 ne/	 Kişi	 Hakk’ı	
bilmektir./Çün	 okudun	 bilmezsin	 /	 Ha	 bir	 kuru	 ekmektir.	 “	 dizeleri	
ile	hak	ve	hakikat	yolunda	başımız	öne	eğik	ama	kalbimiz	Hakk’a	
doğrudur.	 Bu	 duygularla	 sevgi	 dolu,	 sıcaklık	 dolu	 hepsinden	 öte	
saygı	dolu	2014	yılı	ve	güzel	günler	diliyorum.	
	 Yeni	bir	sayıda	buluşmak	ümidi	ile…

SMMM Bahadır BAŞ
Oda Sekreteri

 bahadirbas@hotmail.com
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başkandan

	 2013	 yılının	 en	 önemli	 olayları,	 mesleğimiz	 açısından	
Odalarımızın	ve	TÜRBOB’un	 	seçimli	genel	 kurulları	olmuştur.	
Seçimler	 bitmiştir,	 artık	 birlik	 beraberlik	 zamanıdır,	 kol	 kola	
yürüme	 zamanıdır.	 Seçimlerden	 sonra	 kaybeden	 gruplar,	
hazımsızlık	 yapmamalı,	 meslek	 örgütüne	 sahip	 çıkılmalıdır.	
Küskün	ve	dargınlığı	bir	tarafa	bırakılmalıdır.	Şüphesiz	Odalara	
yönetici	 her	 zaman	 bulunabilir,	 	 o	 yapar	 bu	 yapar	 	 burada	
isimler	 önemli	 değildir.	 Meslek	 odaları	 yöneticisiz	 kalmaz.	
Seçim	 kazanma	 uğruna,	 Meslek	 odası	 hiçbir	 zaman	 zarar	
görmemeli	 ve	 hiç	 kimsenin	 de	 buna	 hakkı	 yoktur.	Meslektaş	
olarak	hepimizin	ortak	paydası	muhasebe	mesleğidir.	Seçimleri	
kazanan	 gruplarda	 herkese	 eşit	 mesafede	 olmalı,	 herkesi	
ayırım	 yapmadan	 kucaklamalıdır,	 hiçbir	 zaman	 hırs	 aklın	
önüne	 geçmemelidir.	 Bilindiği	 gibi	 TÜRMOB	 Seçimleri	 5	 –	 6	
ekim	2013	 tarihlerinde	 yapıldı.	 Çağdaş	 demokratlar	 grubu	 ve	
Meslekte	birlik	grubu	olarak	2	grup	seçimlere	girdi,	Genel	kurul	
sonrası,	Çağdaş	Demokratlar	grubu	841	oy	ve	Meslekte	Birlik	
grubu	467	oy,		bağımsız	olarak		seçime	katılan	Hasan	Hüseyin	
Kırmızıtoprak’ta	 75	 Oy	 almıştır.	 Hiçbir	 kurum	 ve	 kuruluşlarda	
uygulaması	olmayan	ama	bizim	meslek	odalarında	uygulanan,	
Nisbi	 temsil	 sistemine	 	 göre	 seçimler	 yapıldı	 ve	 Nail	 Sanlı	
başkanlığında		Çağdaş	Demokratlar	Grubu	Yönetim	Kurulu		6	–	3		
Disiplin	kurulu		3	–	2		Denetleme	Kurulu	ise	2	–	1	alarak	yeniden	
secimleri	kazanarak	bu	yolda	yürümeye	devam	etmektedir.	

	 TÜRMOB’un	 21.	 olağan	 genel	 kurulu,	 önceki	 yapılan	
genel	kurullara	nazaran	daha	çok	kalabalık	ve	daha	çok	coşkulu	
geçmiştir.2	 bine	 yakın	 insan	 Genel	 Kurula	 katılmış	 olup,	 Oy	
kullanan	 delegeler	 ve	 Sandık	 sonuçları	 çok	 önemli	 mesajlar	
vermiştir.	1.cisi	meslek	sorunları	 ile	uğraşan,	mücadele	eden,	
olayların	 merkezine	 meslektaşları	 koyan	 bir	 yönetim	 anlayışı	
ve	 2.cinside	 İktidarla	 beraber	 olmanın	 bir	 avantaj	 olmadığı	
Yönündedir.	 Burası	 meslek	 odalarıdır.	 Siyaset	 kesinlikle	
girmemelidir,	meslektaşın	sağcısı,	solcusu	olmaz,	A)	Partili,	B)	
Partilisi	olmaz,	olmamalıda,	mutlaka	her	insanın	siyasi	görüşü	
vardır	 ama	 meslek	 odasında	 olmamalı,	 hep	 beraber	 meslek	
sorunları	 ile	 mücadele	 edilmelidir.	 İktidara	 yakın	 olmanın	 bir	
avantaj	olmadığı,	 işlerin	doğru	ve	yerinde	yapılması	gerektiği	
ortadadır.	 Ayrıca	 siyasetçilere	 yakın	 olmak	 her	 zaman	 işe	
yaramıyor,	 	 Çünkü	 bunun	 kötü	 örnekleri	 vardır.	 Kara	 denizde		
Fındık	 üreticileri	 birliği	 olan	 Fisko	 Birlik	 Hükümete	 yakındır	

ama	 bu	 gün	 batık	 durumdadır.	 Mal	 varlığı	 bir	 bir	 satılarak	
yok	 olmaktadır.	 Önemli	 olan	 doğru	 yönetmek,	 	 çalışmak	 ve	
üretmektir.	

													Türkiye	cumhuriyetini	kuran,	Yüce	Atatürk’ün	dediği	gibi	
‘Yöneticiler	 iktidara,	saltanat	sürmek	için	değil,	millete	hizmet	
için	 gelmelidir’	 Meslek	 örgütlerinde	 de	 yöneticiler,	 üyelerine	
hizmet	için		seçilmelidir.

	 Çözüm	 bekleyen	 mesleki	 sorunlarımızın	 daha	 çok	
konuşulduğu	Genel	kurulda,	 	Kürsüye	çıkan	delegeler	çözümü	
yönünde	 ifadelerde	 bulun	 salarda,	 sorunlarımız	 	 kanun,	
tebliğ	 düzenlemeleri	 ile	 çözülecek	 sorunlar	 olup	 halen	 devam	
etmektedir.	Bazılarını	saydığımızda;

1-	 Yeni	 neslin,	 gençlerin	 mesleğe	 yoğun	 biçimde	 girmek	
istemeleri	ve	mesleğe	giriş	sorunu.
2-	 Mesleki	 pastanın	 adil	 paylaşılamamasından	 kaynaklanan	
sorunlar.
3-	 Mesleki	çalışma	alanlarımıza,	dışardan	müdahaleler.
4-	 Mesleğin	 vesayet	 altında	 olmasından	 kaynaklanan	
sorunlar.
5-	 Bağımsız	denetimle	ilgili	sorunlarımız.
6-	 3568	sayılı	meslek	yasasının	yetersizliğinden	kaynaklanan	
sorunlar.
7-	 TÜRMOB		Yönetiminde	5	–	4	olayı	SMMM’lerin	yeterince	
temsil	edilememesi.
8-	 Seçimlerde	Nispi	temsilden	kaynaklanan	sorunlar.
9-	 Haksız	rekabetten	Kaynaklanan	sorunlar.
10-	Ücret	Tahsilatı	gibi	sorunlarımızı	sayabiliriz.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Görüldüğü	gibi	hepsi	 için	yasa	düzenlemeleri	 lazım.	
Yeri	 Gelmişken,	 2senedir	 Üzerinde	 Çalışılan,	 TÜRMOB	 Genel	
kurulunda	 da	 görüşülen	 Haksız	 rekabet	 ve	 ücret	 tahsilatı	
yazılım	 programı	 meslektaşlar	 için	 tahsilat	 için	 güzel	 bir	
çalışma.	Düzenlemeleri	resmi	gazetede	yayınlandı.	2014	Yılında	
uygulaması	 ihtiyari	 ama	 2015	 yılında	 mecburi	 olacak	 olan	
yazılım	programı,	aksamadan,	suiistimal	edilmeden		uygulanırsa	
meslektaşlar	için	harika	bir	uygulama	olacağını	düşünüyorum.

	 2013	 yılı	 sevabıyla,	 günahı	 ile	 akıp	 gitti,	 	 2014	 yılında		
bütün	kötülüklerin	arındığı,	huzurun,	barışın	egemen	olduğu	bir	
yıl	olmasını	,	sağlıklı,	başarılı	nice	yıllar	diliyorum.		

2013	YILI	BİTERKEN

SMMM Ertuğrul YÜKSEL
Ordu SMMM Oda Başkanı
ertugrul.yuksel@ordusmmmo.org.tr 
ertugrulyuksel_52@hotmail.com
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bülten özel

Sayın Volkan DEMİR sizi kısaca ta-
nıyabilir miyiz?

 Ben 1975 Ordu doğumluyum. 
Taşbaşı mahallesinde doğmuşum 
ve bütün çocukluğum bu mahalle-
de geçti. 19 Eylül İlkokulu’nda oku-
dum, ortaokul ve liseyi Ordu Fatih 
Lisesi’nde tamamladım. Sonra üni-
versiteyi kazandım ve İstanbul’a gel-
dim. O gün bugündür İstanbul’da ya-
şıyorum. Marmara Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nü bitirdim. Yüksek lisans ve 
doktorayı Marmara Üniversitesi’nde 
Muhasebe-Finansman Ana Bilim 
Dalı’nda tamamladım. Üniversite-
ye başladığımdan beri Kadıköy ve 
Yeşildirek’te (Eminönü) muhase-
be bürolarında çalıştım. 1998 yılın-
da Marmara Üniversitesi’nde Araş-
tırma Görevlisi oldum. 2003 yılı so-
nunda yine devlet üniversitesi olan 
Galatasaray Üniversitesi’ne Yardımcı 
Doçent olarak geçtim. Halen Galata-
saray Üniversitesi’nde Muhasebe Fi-

nansman Ana Bilim Dalında Doçent 
olarak çalışmaktayım.

Memleketinizden uzakta görev 
yapmanın zorlukları nelerdir? 
Memleket hasretini nasıl gideriyor-
sunuz?

 Aslında memleket demek ço-
cukluğunuz, aileniz, akrabalarınız, 
arkadaşlarınız ve anılarınız demektir 
benim için. Çocukluk ve gençlik ar-
kadaşlarımın birçoğu ile iletişimim 
devam ediyor. Ailem de İstanbul’da 
yaşıyor. Ordu’da da yaşayan birçok 
akrabam ve arkadaşım var. Özellik-
le çocukluk arkadaşlarımla bir araya 
geldiğimde Ordu’yu çok anıyoruz. 
Özlem oluyor tabi ama zamanla alı-
şıyor insan.

Ordu’ya en son ne zaman geldiniz? 
Ordu’da akrabalarınız var mı?

 Ordu’ya en son geçen sene gel-
dim. Anneannem, teyzem, halam, 
dayım ve kuzenlerim var Ordu’da.   

Mali Müşavirlik ve Hocalık Mesle-
ğinizin zorluklarından bahseder 
misiniz?

 Mali müşavirlik mesleği bu-
günkü yapısı ile büroculuktan çı-
kamadığı sürece hem itibar olarak 
hem de iş yükü ve getiri olarak zor 
günlerle karşı karşıya kalabilir. Do-
layısıyla meslektaşlarımızın ortaklık 
kültürü ve kurumsallaşma vizyonu 
geliştirmeleri gerekmektedir. Şunu 
da söylemeden geçemeyeceğim; 
kurumsallaşmak için mutlaka ortak 
olmak da şart değildir. Bu bir vizyon 
meselesidir. Öğretim üyeliğinin de 
mali müşavirlikle benzer yanları var. 
Sürekli kendinizi yenilemeniz gere-
kiyor. Sadece bilim alanınızda değil; 
toplumsal, sosyal, bilimsel, teknolo-
jik tüm gelişmeleri takip edebilmeli-
siniz. Ama öğretim üyeliği insanı sü-
rekli dinamik tutuyor. Gençlerle bir-
likte daha enerjik oluyorsunuz.

Başarınızı Neye Borçlusunuz?

Bahadır BAŞ

Uzaklarda
Bir Ordulu

RÖPORTAJ

Doç. Dr. Volkan Demir 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
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 Biraz olsun başarılı isem; en bü-
yük pay çalışmaktır. 

Sizce geleceğin Muhasebeci-Mali 
Müşavirlerde olması gereken özel-
likler nelerdir?

 Muhasebeci meslektaşım; her 
şeyden önce değişime açık olmalı-
dır. Bilgili, sosyal, insan ilişkileri kuv-
vetli, iyi giyinen, iyi görünen ve sü-
rekli kendini eğiten ve geliştiren bir 
birey olmalıdır.

Bağımsız Denetim konusunda 
KGK’nun uygulamalarını nasıl bu-
luyorsunuz? TÜRMOB bağımsız de-
netim konusunda süreci nasıl yö-
netti. Bu konuda düşünceleriniz ne-
dir?

 Kamu Gözetimi Sistemi Avrupa 
Birliği’nin 8. Yönergesine göre kuru-
lan bir yapıdır. Söylendiği gibi dene-
timin denetimi değil; denetimin gö-
zetimi amaçlıdır. Ülkemizde bu yapı-
nın sağlıklı çalışabilmesi için yapıl-
maya çalışılan alt yapı ileriki dönem-
lerde kendini hissettirecektir. Bu sis-
tem kurulmamış olsa idi; Maliye Ba-
kanlığı ve Ticaret Bakanlığı denetim 
uygulamalarını yönlendirmeye çalı-
şacaktı. Bu da bazı hata ve eksiklikle-
re yol açabilirdi. TÜRMOB’un sürecin 
başından beri izlediği eğitim politi-
kası son derece doğrudur ve dünya-
da kırkbinden fazla kişinin bu kadar 
kısa sürede eğitilmesi rekordur. An-
cak yasa koyucu süreci KGK’nın yö-
netmesini istemiş ki, gelinen nokta-
da böyle devam etmektedir. Bence 
odaklanılması gereken konu süreci 
kimin yöneteceği değil; muhasebe 
mesleğinin ve denetim işinin kalite-
sinin artırılmasıdır. 10 yıl sonra farklı 
şeyler düşüneceğiz unutmamalıyız.

Son birkaç yıldır Muhasebeci-Mali 
Müşavirlerin iş yükünde önem-

li artışlar oldu? Bu konuda meslek 
mensuplarına ne söylemek istersi-
niz.

 İş yükü artışı her geçen gün de-
vam etmektedir. Normalde iş yükü 
gelir ile birlikte artıyorsa olumludur. 
Ancak gelir artmıyor meslek men-
supları için sadece iş yükü artıyor. Bu 
konu mesleki kalite ve haksız reka-
betle mücadele ile çözülür.

Bir Ordu’lu olarak ilimizin en çok 
göç veren iller arasında yer alması-
nı neye bağlıyorsunuz?

 Bir il göç veriyorsa başlıca ne-
deni ekonomiktir.

Ordu Spor ile ilgili görüşlerinizi öğ-
renebilir miyiz?

     Hepimizin başarısını beklediği-
miz Ordu Spor’un yeri Süper Lig ve 
üst sıralardır. Evde benim ve kızımın 
Orduspor formaları hazır. Umarım 
tekrar hakettiği yere gelecektir.

Aşağıdaki kelimeler size ne ifade 
ediyor? Tek kelime veya cümle ile 

açıklar mısınız?

Vergi :  Adalet
Seyit Torun :  İyi bir dost
Nerden Buldun   :  Dikkat
Bağımsız Denetim  : Olmazsa Olmaz
Demokrasi : Nefes Almak 
TTK            : Ekonominin Geleceği
Ordu  :  Toprak
Ordu SMMM     :  Çalışkanlık

 Son olarak Ordu’lu hemşerilerimi-
ze ne söylemek istersiniz?

 Orduluyum derken gurur du-
yuyorum. Çünkü doğduğum, büyü-
düğüm, karakterini aldığım şehir bu-
rası. Ordu için üzerime düşen ne var-
sa her zaman yapmaya hazırım.

Sayın Volkan DEMİR, Bülten Dergi-
mizi nasıl buluyorsunuz? Verdiği-
niz bilgiler için çok teşekkür ederiz.

 Bülten derginizi takip ediyo-
rum. Sıcak, samimi, bilgilendirici 
özelliklerinden dolayı sizlere teşek-
kür ederim.

“Muhasebeci meslektaşım; her şeyden önce değişime açık 
olmalıdır. Bilgili, sosyal,insan ilişkileri kuvvetli,iyi giyinen, iyi 
görünen ve sürekli kendini eğiten ve geliştiren bir birey 
olmalıdır.”  
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içimizden biri

Mali Müşavir Mustafa BEKTAŞ

İçimizden

Biri

R Ö P O R TA J

Ender Sönmez: Öncelikler sizi ta-
nıyabilir miyiz, kendinizden kısaca 
bahseder misiniz?

 Mustafa Bektaş : 1963 Ordu Ulu-
bey doğumluyum. İlkokulu Ulubey 
Hocaoğlu Köyünde, Ortaokulu Ordu 
Fatih Orta Okulunda, Liseyi Ordu Ti-
caret Meslek Lisesinde okudum. 
1992 yılında Serbest Muhasebeci ün-
vanıyla meslek mensubu olarak faali-
yete başladım. 5786 sayılı yasa ile sı-
navda başarılı olarak Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavirliğe geçiş yaptım. 

Ender Sönmez: Mesleğe ilginiz nasıl 
başladı?

 Mustafa Bektaş: Ticaret Lisesin-
de okur iken SMMM Faruk Doğan’ın 
yanında muhasebe mesleğini icra et-
meye başladım. 14 yıl Faruk Doğan’ın 
yanında çalışarak mesleki tecrübemi 
geliştirdim.  Muhasebe bürosu Faruk 
Doğan’ın bürosunda çalışırken mes-
leğimi çok sevdim ve çalışma orta-
mımdan dolayı bu mesleğe ilgim art-
tı ve uzun bir gelişim sürecinden son-
ra meslek mensubu olarak iş hayatı-
na başladım. 

Ender Sönmez : Meslek Mensubu 
olana kadar uzun bir çalışma sü-
recinden geçmişsiniz. Bu hususta 
mesleğe yeni adım atmak isteyen 
meslektaşlarımıza dair neler söyle-
mek istersiniz?

 Mustafa Bektaş: Birkaç yıl de-
ğil tam 14 yıl süre ile muhasebe bü-
rosunda çalıştım. Mesleğimi doğ-
ru icra etmek adına stajyerlik döne-
mi ile evrak getir, götür, vergi daire-
si, sgk, bankalar vb. kurumlarla işlem-
leri takip etme gibi bir çok işleri biz-
zat takip ederek uyguladım. Muha-
sebe bürosunu açmak sorun değildir, 
önemli olan mükelleflerin talepleri-
ne, yasal mevzuatlara uygun sürdü-
rülebilir bir mesleki gelişimin sağlan-
ması gereklidir. Mesleğimizi öğren-
mek için mutlaka muhasebe bürola-
rında pratik uygulamaları öğrenmek 
zorundayız. Sınavlara iyi hazırlana-
rak SMMM ruhsatını alarak büro aç-
maya acele edilmemelidir. Nasıl ehli-
yet araba sürmüyorsa mali müşavirlik 
belgesi de tek başına iyi bir muhase-
be yapmamaktadır. Mesleki gelişim 
ve birikimimizi tamamlayarak bizden 

bilgi talep edecek kişi ya da kurum-
ların isteklerini karşılayacak seviyede 
olmalıyız. 

Ender Sönmez : Odamız ve üst birli-
ğimiz TÜRMOB hakkında düşünce-
leriniz nelerdir.

 Mustafa Bektaş: Odamızın mes-
lektaşların sürekli eğitimini, bilgilen-
dirilmesini, mesleki haklarının korun-
masını, sosyal etkiliklerle birlikteliği-
mizi sağlayan çalışma politikalarını 
takdir ediyor, emek veren tüm yöne-
ticilerimizi tebrik ediyorum. Oda Baş-
kanımız Ertuğrul Yüksel ve Oda Sek-
reterimizi Bahadır Baş’ın yönetim bi-
çimlerini doğru buluyor ve yaptığı 
tüm faaliyetleri bilinçli olarak uygu-
ladığını görüyorum. Bunca uzun za-
mandır görev yapan oda başkanı-
mız çalıştığı tüm dönemlerde özen-
le, herhangi bir suistimale mahal ver-
meden, mesleğimizi geliştirerek ça-
lışmış ve meslek camiamızdaki tüm 
meslektaşlarımıza her türlü desteği 
göstermiş, kimseyi ötekileştirmemiş-
tir. Oda yönetimi olarak mesleki da-
yanışmamızı sağlayacak sosyal, kül-
türel etkinliklerle bizlere özel sami-

SMMM Ender SÖNMEZ
Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
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miyetimizi, birlik ve dayanışmamızı 
sağlayacak ortamlar sağlamışlardır. 
Odamıza dergilerden, bültenlerden, 
internet sayfalarından takip ettiği-
miz üstadlarımızdan bizzat odamız-
da eğitim almamızı sağlamışlardır.

 TÜRMOB yaptığı kurumsal çalış-
malar, eğitim programnları ile mesle-
ğimizin niteliğini her zaman artırmış 
ve mesleğimize her geçen gün daha 
da saygınlık kazandırmıştır. Bağımsız 
denetim gibi konularda bazı kesim-
ler üst birliğimizi kasıtlı olarak yıprat-
maya çalışsa da bizler meslek mensu-
bu olarak odalarımız ve üst birliğimi-
ze her zaman destek olmalıyız. 

Ender Sönmez : Sosyal ve kültürel 
olarak etkin yönünüz bulunmakta-
dır, bu yönünüzden bahsedebilir mi-
siniz? 

 Mustafa Bektaş: Her şeyden 
önce ben mesleğimi en iyi şekilde 
yaptığımı, icra ettiğimi düşünmekte-
yim.  Bunun yanında çok iyi bir şekil-
de halk müziği dinleyicisiyim, ama-

törce bağlama çalıp söylüyorum. Ya-
zılı ve görsel basında Türk Halk Müzi-
ği ezgileri, Hacı Bektaşi Veli söyleşileri 
dinletilerine olan ilgimden dolayı tür-
külerden de esinlenerek ilk önce hobi 
olarak kültürel geçmişimizin simge-
lerini biriktirmeye başladım. Geçmişi-
mize ait anlamı olan her şeyi biriktir-
meye, günümüze taşımaya çalıştım. 

 Bir zamanlar eskilerde kullanı-
lan o büyük olan anahtar biriktirme 
merağım gelişmişti. Anahtar birikti-
riyordum ama biriktirdiğim anahtar-
lardan hiçbirinin açabileceği bir kapı 
yoktu.  Çarşıda bulduğum bir mıkı 
yani çiviyi bile atmadım getirdim bir 
köşeye bıraktım. Bugün mık oldu, ya-
rın anahtar  oldu, tabanca eskisi oldu, 
kesen eksisi oldu, lamba oldu, fener 
oldu bunlar baktım bir oda bir şey-
ler birikmiş bu birikenleri ben bir oda 
yapayım dedim. Bir odadan taşar iki 
oda yapım olmadı ve evimin bir ka-
tını tamamen bu eserlere ayırarak 
Mustaf aBektaş Kültür Sanat Evi hali-
ne getirdim. 

 Buraya ilk gecemizi meslek ar-
kadaşlarımızla beraber yaptık. İlk ko-
nuklarımdan biri rahmetli Rüştü De-
mirel ağabeyimdi. Nazik bir şekilde 
bir çiçek alarak gelmişti.

 Burada ilimizin de tanıtımına 
katkıda bulunacak faaliyetler orga-
nize etmekteyiz. Burada Valimiz, Def-
terdarımızi Vergi Dairesi Müdürleri-
miz, Rektörümüz, Kültür Turizm Mü-
dür Yardımcımız, Kültür Müzeler Mü-
dürümüz, bir çok resmi kurum mü-
dürlerini ve yöneticilerini ağırladık. 
Çok güzel anlar yaşandı. Bu kültürü-
müzü yansıtan eserler tüm konukla-
rımıza o özlem duyduğumuz geçmiş 
günlerimizi anımsattı. Halk müziği ile 
doyumsuz sıra geceleri yaptık.  Yo-
ğun, tempolu, stresli bir ortamda ça-
lışan tüm meslektaşlarımı her zaman 
bu ortamda ağırlayarak bir an olsun 
mesleğimizin yorgunluğunu bu gü-
zel anlarla azaltmak için davet ede-
rim.

içimizden biri

Oda Başkanımız, çalıştığı 
tüm dönemlerde özenle, 
mesleğimizi geliştirmek 
için çalışmış ve meslek 
camiamızdaki tüm 
meslektaşlara gereken 
desteği göstermiş, kimseyi 
ötekileştirmemiştir.
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içimizden biri

Mali Müşavir Özlem Yıldırım

İçimizden

Biri

SMMM Çağla Enginyurt 
Basın Yayın Komisyon Üyesi 

R Ö P O R TA J

Özlem Hanım, kısaca sizi tanıya-
bilir miyiz ?

 1972 Ordu Merkez doğumlu-
yum. Sırasıyla Akyazı  İlkokulu  Ham-
dullah Suphi Tanrıöver ortaokulu ve 
ticaret lisesini bitirdikten sonra Gire-
sun meslek yüksek okulu muhasebe 
bölümüne girdim. 1992  mezun ol-
dum bu esnada açık öğretim fakülte-
si sınavlarına girdim  beş dersten sı-
navı geçince 3. sınıfta başlama hakkı 
vardı o dönemde bende sınavı verip 
kaydımı yaptırdım lisansımı tamam-
ladım. Bekarım. 

Muhasebe mesleğine ilk ne za-
man nerde nasıl başladınız ?

 İlk olarak  İstanbul’da bir şirkette  
muhasebede yardımcı eleman olarak 
işe başladım. 2 sene çalıştıktan son-
ra ailevi nedenlerden dolayı Ordu’ya 
geri döndüm. Ustam İsmet Kayserili-
oğlu’ nun muhasebe bürosunda işe 
başladım. 6 yıl kadar çalıştım Mesle-
ğe başlamam için gerekli stajımı İs-
met Kayserilioğlu’nun bürosunda ta-
mamladım.2000 yılında belge alma-

ya hak kazandım. Kendi adıma ilk ofi-
simi 2001 de açtım.

Hobilerinizden biraz bahseder 
misiniz?

 Şiirden yazmaktan, okumaktan, 
kaliteli müzikten ve resim yapmaktan 
zevk alırım.

 Okul hayatımda şiirle ilgili dere-
celerim oldu. Bestelenen bir şiirimde 
vardı hatta. Ya şimdi gel bana, ya da 
hiç gelme Eskişehirli bestekar Hasan 
SOYSAL Beyefendi muhayyer kürdi 
makamında bestelemişti.

Bir şiirinizi bizimle paylaşabilir 
misiniz?

DOSTLUK 

Dünya değişmiyor aslında 
İnsanlar değişiyor
Ve değiştiriyor
Dikensiz gül ile dikenlisini

Artık dostluğun tarifi 
Ya apaydınlıkta

Ya zifiri karanlıkta yapılıyor
Alaca karanlıktakiler 
Siniyor köşelere
Eriyor çayda şeker 
Yemekte tuz gibi 
Tatlandırarak hayatı
Bir güzel anı gibi kala kalıyor

Seninle yolaçıkanlardan çok 
Devam edenler 
Dostluğu hak ediyor 
Aynı yağmurda ıslanıp
Güneşle kuruduğun
Aynı aşkta yoğrulduğun
Kalbine dokuna bildiklerin
Ya da dokunmayı bilenler kalbine
Ahretliğin oluyor

Yani artık dostluklar sadece 
 kara günde belli olmuyor
Kederlerin kadar sevinçlerini de 
Olamasa da aynı derece de 
Üç aşağı beş yukarı 
Paylaşmadan 
Dostluk 
Dostluk olmuyor
 18 09. 2013 ÖZLEM 

Ordu 
SMMM 
Odası bana 

bir yuva 
sıcaklığı 
veriyor.
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Bırakın mükellefleri sokaktaki vatandaş dahi  bilmediği bi konu olsa 
(bizimle alakalı yada alakasız) kim bilir bilse bilse muhasebeciler 
bilir diyor. Bilmiyorum onur mu duysak ağlasak mı? 

içimizden biri

İNSAN TOPRAK
İnsan dediğin  toprak misali 
Kimi humuslu kimi kireçli 
Sen humuslusun mesela
Ne  eksen biçersin 
Sevgi verdinmi aşk alırsın
Ve toprak insan misali 
Kimisi kupkuru 
Kimininse  suyu fazla…
çamurlu 
                              Özlem                      

Mesleki konulara girmek istiyo-
rum yaşanan değişimleri takip 
edebiliyor musunuz ?

 Mesleğimiz en değerli varlığı-
mız yaşam şeklimiz oldu artık. Tüm 
hayatımızı mesleğimize göre dizayn 
etmek zorunda kaldık  Tabi sevmesek 
yapamazdık.  Memlekette hemen he-
men her alanda bir sistem kurulma-
ya çalışılırken  mesleğimizle alakalı kı-
sımlarında mutlaka bir bu çerçevenin 
içinde kalıyoruz. Bırakın mükellefle-
ri sokaktaki vatandaş dahi  bilmediği 
bi konu olsa (bizimle alakalı yada ala-
kasız  ) kim bilir bilse bilse muhasebe-
ciler bilir diyor . Bilmiyorum onur mu 
duysak ağlasak mı? Her bakanlık bir 
sistem kurdu bizim üzerimizden  iş-
letiyor. Maliye Bakanlığı, Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı, İşkur, Kosgeb, Tica-
ret odası, Noterler birliği ve sayama-
dığım diğerleri. 

 Mesleki birliğimizin eğitime yö-
nelik çalışmaları meslektaşlarımızın 

birliği bize güç veriyor. Köklü yeni-
liklerde yapılan eğitimlerde şüphe-
siz çok faydalı ama yine uygulamala-
ra yetişmekte yeniliklere yetişmekte 
çok zor tabi ama artık bizim alanımız-
da sadeleştirilmiş mesleki yayınlarda 
işimize faydalı oluyor. 

 Bilgiye ulaşmak zor değil ama 
zaman ayırmak çok zor sistem oturt-
maya çalışan bir memleketin ezilmiş 
meslektaşları olarak tarihe geçece-
ğiz sanırım. Aslında beklentim odur-
ki   işimizi   daha huzurla yapacağımız 
daha iyi şartlarda yapacağı zamanlar 
gelsin. Bu ülkenin en zor işini yaptığı-
mızı iddia ediyorum.

Haksız rekabetle ilgili mücade-
lede neler yapılmasını istiyorsu-
nuz?

 Aslında bence haksız reka-
bet bir ahlak sorunudur. Misalen  bir 
meslektaşınızın  defterinin size gel-
mesi veya sizden gitmesi haksız re-
kabetin bir parçasını oluşturmaz  ne-
den gittiğidir yada ne şartla gittiğidir. 
Yada geldiğidir mevzu öncelikle mes-
lektaşların birbiriyle arkadaşlığı dost-
luğuyla daha rahat çözüleceğini dü-
şünüyorum Bu konuda oda yetkilile-
rinin bir şekilde mümkün olduğu ka-
dar birlik beraberlik sağlayıcı toplan-
tı yemek eğitim v.s düzenlemelerini 
manidar ve yerinde buluyorum. Bir-
birimize saygı duyarsak biz kazanırız.

Odamız faaliyetleri konusunda ve 
bülten dergisi konusunda görüş-

lerinizi alabilirmiyiz

 Bazen zorlukların insanları daha 
fazla birbirine kenetlediğini düşü-
nürüm. Zoru yaşayan insanlar güç-
lü olur. Zor yıllardan geçtik. Ordu 
SMMM Odası bana bir yuva sıcaklığı 
veriyor. 

 Bir sebeple geldiğimde ne olur-
sa olsun bulunan arkadaşlarımı kader 
arkadaşım biliyorum. 

 Sohbetinden mesleki kritikle-
rinden de zevk alıyorum. Dergimiz-
le de ayrıca onur duyduğumu söyle-
mek isterim. Benimki sadece bir fikir 
dergi yetkilileri değerli arkadaşları-
mız bütün meslektaşlardan mesleğe 
dair unutamadıkları acı tatlı bir küçük 
anılarını kısaca yazmalarını isteyip ki-
tap haline getirebilirler mi bilmiyo-
rum. Özel bir sayı olarak olabilir.

Son olarak teşekkür ederiz zaman 
ayırdığınız için eklemek istedikle-
riniz .        

 Bende size teşekkür ediyorum. 
Mesleki haklarımızın daha fazlası-
nı hak ediyorlar bilinciyle verildiği , 
Birlik beraberlik içerisinde bu ülke-
de daha paylaşımcı daha huzurlu ya-
rınlarda meslek çatısı altında beraber 
olmak ümidiyle okuyuculara saygıla-
rımı sunuyorum. Yeni yılın tüm mes-
lektaşlarımıza sağlık mutluluk huzur 
ve bol kazanç getirmesini diliyorum. 
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oda etkinlikleri

	 Türkiye	 Serbest	 Muhasebeci	 Mali	
Müşavirler	 ve	 Yeminli	 Mali	 Müşavirler	
Odaları	 Birliğinin	 (TÜRMOB)	 21.	 Olağan	
Genel	Kurulu’nda	Nail	Sanlı	yeniden	genel	
başkanlığa	seçildi.		

	 TÜRMOB	 21.	 Olağan	 Genel	 Kurulu	
05	Ekim	2013	Cumartesi	günü	saat	10:00	
da	 Sheraton	 Oteli	 de	 başladı.	 İlk	 gün	
görüşmelerin	yapıldığı	genel	kurulda	ikinci	
gün	oy	kullanıldı.

	 Genel	 Kurulda	 Divan	 Başkanlığına	
Yahya	Arıkan	oybirliği	ile	seçildi.	

	 Genel	 Kurula	 CHP	 Genel	 Başkanı	
Kemal	 Kılıçdaroğlu,	 DSP	 Genel	 Başkanı	
Masum	 Türker,	 TÜRMOB	 Onursal	
Başkanı	Mustafa	 Özyürek,	Maliye	 Bakan	
Yardımcısı	 Abdullah	 Erdem	 Cantimur,	
Sayıştay	 Başkanı	 ve	 milletvekilleri	 ve	
bürokratlar	katıldı.

	 Ordu	 Mali	 Müşavirler	 Odası	 21.	
Olağan	 Genel	 Kurulda,	 Oda	 Başkanı	
Ertuğrul	 Yüksel,	 Delegeler,	 Bahadır	 Baş,	
Osman	 Gözükan,	 Bülent	 Gencel,	 Sezai	
Kantar,	 Kamil	 Ergüzel,	 Kemal	 Baştuğ,	
Necmi	 Kara,	 Tuncay	 Uzuncakmak’	 tan	
oluşan	 sekiz	 kişi	 ve	 oda	 yöneticileri	 ile	
temsil	edildi.

	 Genel	 Kurulda	 Ordu	 SMMM	 Odası	
Sekreteri	 ve	 Üst	 Birlik	 delegesi	 Bahadır	
Baş,	 dilek	 ve	 temennilerde	 söz	 alarak	
bir	 konuşma	 yaptı.	 Konuşmasında	 şu	
hususlara	değindi:”	Bağımsız	
Denetim	 Eğitimlerine	
adeta	 yangından	 mal	
kaçırırcasına	 katılan	
meslektaşlar,	 katıldıkları	
eğitimlerde	 başarılı	 olup	
denetçi	 yetkisini	 aldılar.	
Dersleri	 başarı	 ile	 verdiler.	
Kendilerini	 kutluyoruz.	
Ama	 bir	 konu	 var.	 Belki	
bu	 meslektaşlar	 bütün	
derslerde	 başarılı	 olmuş	
olabilirler	 fakat	 maalesef	
“Mesleki	 Dayanışma”	
dersinden	sınıfta	kaldılar.	

	 Kaldı	 ki	 bizler,	 onlara	
siz	 	 “Bağımsız	 Denetçi	
olmazsınız”	demedik.	Sizden	
sadece	TÜRMOB	ve	Odaların	
açtığı	 davanın	 sonucunu	
beklemenizi	istedik.”	dedi.			

	 21.	 Olağan	 Genel	
Kurulda		oy	kullanma	işlemi,	
06	 Ekim	 Pazar	 günü	 09:00	
ile	 17.00	 saatleri	 arasında	
gerçekleşti.	

	 Kayıtlı	1474	delegenin,	
1401’nin	oy	kullandığı	genel	
kurulda,	 Türkiye	 Çağdaş	
Demokratlar	 Grubu	 başkan	 adayı	 ve	
mevcut	başkan	Nail	Sanlı,	geçerli	oyların	
841’ini	 alarak	 yeniden	 genel	 başkanlığa	
seçildi.	

	 Meslekte	Birlik	Grubu	başkan	adayı	
Osman	 Arıoğlu	 467	 oy	 alırken,	 bağımsız	
aday	 Hasan	 Hüseyin	 Kırmızıtoprak	 	 75	
oyda	kaldı.	18	oy	ise	geçersiz	sayıldı.	

	 Seçim	sonuçlarından	sonra	teşekkür	
konuşması	 yapan	 Nail	 Sanlı:	 “Seçime	
giren	 iki	 grubun	 da	 iyi	 hazırlandığını	
belirterek,	 “Sonuçta	 meslek	 kazanmıştır.	
Çıkan	 tablo,	 bundan	 sonra	 91	 bin	 kişinin	
yönetimidir”	dedi.

	 21.	 Olağan	 Genel	 Kurulu	
değerlendiren	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	
Yüksel	 ise	 şu	 açıklamalarda	 bulundu:”	

Seçim	 sonuçları	 ülkemize	 mesleğimizin	
gelişmesine	 ve	 camiamıza	 hayırlı	 ve	
uğurlu	olsun.	Önemli	olan	kimin	kazandığı	
değildir.	 Önemli	 olan	 meslek	 sorunlarına	
ve	mesleğin	sorunlarına	yeni	yönetiminde	
aynı	 şekilde	 sahip	 çıkmasıdır.	 Sayın	Nail	
Sanlı’nın	 Mesleğimize	 her	 zaman	 önemli	
katkıları	 olmuştur.	 Mesleki	 sorunları	 her	
platformda	 ifade	 etmiş	 ve	 meslektaşın	
hakkını	 savunmuştur.	 Ayrıca,	 odaların	
hizmet	 binasına	 kavuşması	 konusunda	
da	çok	önemli	adımlar	atmıştır.	Nail	Sanlı	
döneminde	 TÜRMOB	 bir	 eğitim	 kurumu	
olmuştur.	 TÜRMOB	 Üniversitesi	 kavramı	
oluşmuştur.	 Yapılan	 eğitimlerle	 2012	
yılında	 45bin	 meslek	 mensubu	 78	 saat	
eğitime	 tabi	 tutulmuştur.	 Bu	 çalışmaları	
delege	görmezden	gelmedi	ve	hakkı	teslim	
etti.	Bizler	yeni	seçilen	yönetim	kuruluna	
başarılar	diliyoruz.”	dedi.

TÜRMOB Seçimlerinde Genel Başkan 
YMM Nail Sanlı Güven Tazeledi
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	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL	
ve	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 BAŞ;	 Ordu	
Üniversitesi	 Rektörü	 Prof.	 Dr.	 Tarık	
YARILGAÇ’a	 makamın	 da	 nezaket	
ziyaretin	de	bulundular.

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL	
“Üniversitemizi	 yeni	 eğitim	 öğretim	
yılından	 önce	 ziyaret	 etmek	 istedik.	
Kabul	 ettikleri	 için	 sayın	 rektöre	
teşekkürlerimizi	sunuyoruz.	Dedi.	Yüksel	
Ordu	 SMMM	 Odasının	 çalışmaları	 ve	
etkinlikleri	 hakkında	 sayın	 rektöre	 bilgi	
verdi.

	 Ordu	 Üniversitesi	 Rektör	 Prof.	
Dr.	 Tarık	 YARILGAÇ	 ziyaretten	 dolayı	
teşekkürlerini	 sunarak.	 Odamızın	
çalışmalarını	 ve	 etkinliklerini	 takip	
ettiklerini,	 bu	 çalışmaların	 odanıza	 ve	
de	 bizim	 öğrencilerimize	 yararlı	 bilgiler	
olacağını	sundu.

	 Her	 alanda	 eğitimin	 çok	 önemli	
olduğunu	vurgulayan	Ordu	Üniversitesi	
Rektör	 Prof.	 Dr.	 Tarık	 YARILGAÇ;	
”İlkokuldan,	 Üniversiteye	 yaşamın	
her	 anında	 eğitim	 her	 zaman	 çok	
önemlidir.	Üniversiteler	 ve	 sivil	 toplum	
örgütleri	 bu	 anlamda	 önemli	 bir	 görev	

üstlenmektedir.	 El	 birliği	 içerisinde	
topluma	karşı	olan	görevlerimizi	yerine	
getirmeliyiz.”Dedi.

	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 BAŞ	 ise;	
Oda	üyeleri	ve	Stajyerlerin	yüksek	lisan	
konusunda	talepleri	olduğunu	bu	konuda	
özel	 üniversitelerin	 yaptığı	 çalışmalar	
olduğunu	ancak	Ordu	da	Üniversitemizin	
de	 bu	 yönde	 çalışmalarının	 önemli	
faydalar	 sağlayacağı	 hususunu	 dile	
getirdi.	Yüksek	lisan	ile	birlik	daha	bilgili	
daha	 entelektüel	 bir	 meslek	 mensubu	
profiline	ulaşılabileceğini	söyledi.	Ayrıca	

Ordu	 SMMM	 Odası	 olarak,	 üniversite	
öğrencilerine	 yönelik	 bir	 kariyer	
planlaması	ve	muhasebecilik	mesleğine	
konusunda	 onları	 yönlendirmek	 için	
gerekli	katkıyı	ve	desteği	yapmaya	hazır	
olduklarını	söyledi.	

	 Ordu	 Üniversitesi	 Rektör	
Prof.	 Dr.	 Tarık	 YARILGAÇ	 ise	 bu	
konularda	 ellerinden	 gelen	 katkıyı	
yapabileceklerini	Oda	ile	birlikte	gerekli	
çalışmaları	 yapmak	 için	 konuları	
değerlendireceklerini	söyledi.

Ordu SMMM Odası, Odü Rektörü 
Yarlıgaç’ı Ziyaret Etti
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Fatsa Yıl Sonu Değerlendirme 
Toplantısı

	 Yıl	 sonu	 değerlendirme	
toplantısının	 ilkini	 30.11.2013	
Cumartesi	günü	saat	9.30	‘da	Fatsa’da	
gerçekleştirildi.	Toplantıya	Oda	Başkanı	
Ertuğrul	 Yüksel	 Oda	 Başkan	 Yardımcı	
Mustafa	 Çörtük	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	
Baş	 ve	 Yönetim	 Kurulu	 Koordinatör	
Üyesi	 M.Ender	 Sönmez	 ile	 	 Fatsa,	
Kumru	 Korgan	 ve	 Aybastı’daki	 meslek	
mensupları	katıldı.

	 Toplantı	 açılış	 konuşmasını	
Başkan	 Yard.	 Mustafa	 Çörtük	 Yaptı.	
Açılış	 konuşmasından	 sonra	 Oda	
Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL	 Ticaret	 Sicil	
Tasdiknamesi	 ve	 Haksız	 Rekabet	 ile	
ilgili	 Konuşma	 Yaptı.	 Daha	 sonra	 Oda	
Sekreteri	 Bahadır	 Baş	 2014	 Yılında	
Tutulacak	Defterler	ve	Tasdik	Zamanları	
hakkında	açıklamalarda	bulundu.	

Ünye Yıl Sonu Değerlendirme 
Toplantısı

	 Yıl	 sonu	 değerlendirme	
toplantısının	 ikincisi	 aynı	 gün	 saat	
14.00	 ‘da	 Ünye	 de	 Ticaret	 Borsasında	
yapıldı.	Ünye	de	yapılan	toplantıya	Oda	
Başkanı	Ertuğrul	YÜKSEL,	Oda	Sekreteri	
Bahadır	 BAŞ,	 Oda	 Saymanı	 Haluk	
CİVANBAY	Yönetim	Kurulu	Koordinatör	
Üyesi	 M.Ender	 SÖNMEZ	 	 ile	 Ünye	 ve	
Akkuş’daki	Meslek	mensupları	katıldı.

	 Ünye	 deki	 Toplantının	 açış	
konuşmasını	 Oda	 Saymanı	 Haluk	
CİVANBAY	yaptı.	Açış	 konuşmasından	
sonra	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL	
Burada	 da	 Ticaret	 Sicil	 Tasdiknamesi	
konusunda	 açıklamalarda	 bulundu	 ve	
2013	 yılının	 değerlendirmesini	 yaptı.	
Defter	 tasdikleri	 ile	 ilgili	 görüş	 ve	
talepler	dinledi	ve	daha	sonra	toplantıya	
Oda	Sekreteri	Bahadır	BAŞ’ın	hazırladığı	
Slayt	 Gösterisi	 ile	 2014	 Yılında	
Tutulacak	Defterler	ve	Tasdik	Zamanları	

hakkında	ve	Haksız	Rekabet	Hususunda	
katılımcılara	 çeşitli	 açıklamalarda	
bulundu.

Ordu Merkez Yıl Sonu Değerlendirme 
Toplantısı

	 Yılsonu	Değerlendirme	toplantısın	
ücüncüsü	 son	 olarak	 02.12.2013	
Pazartesi	 Günü	 saat	 14.00	 de	 Oda	
Toplantı	 Salonunda	 gerçekleştirildi.	
Toplantıya	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	
YÜKSEL,	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 BAŞ,	
Koordinatör	 Üye	 M.Ender	 SÖNMEZ,	
Disiplin	 Kurulu	 Başkanı	 Ercan	 KIR,	
Denetleme	 Kurulu	 Başkanı	 Turgay	
ALTUNIŞIK	 ve	 Ordu	 Merkez,	 Ulubey,	
Gölköy,	 Gürgentepe	 deki	 meslek	
mensupları	katıldı.

	 Toplantının	açış	konuşmasını	Oda	
Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL	 yaptı.	 Oda	
Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	Haksız	Rekabete	
dikkat	 çekerek	 meslek	 mensuplarını	
haksız	 rekabetten	 uzak	 durmaya	davet	
etti.	 Meslektaşının	 hakkına	 saygı	
duymayan	bir	meslek	mensubunu	kabul	
etmeyeceklerini	 söyledi.	 Daha	 sonra	
Oda	Sekreteri	Bahadır	BAŞ.	2014	Yılında	
Tutulacak	Defterler	ve	Tasdik	Zamanları	
hakkında	ve	haksız	rekabet	hakkında	bir	
sunum	yaptı	daha	sonra	Oda	Sekreteri	
Bahadır	 BAŞ	 meslek	 mensuplarını	
harksız	 rekabet	 ile	 ilgili	 basın	 yayın	
kuruluşlarında	 mali	 müşavirlerin	
unvanlarını	 kullanamayacağını	 bunun	
bir	 haksız	 rekabet	 unsuru	 olduğunun	

söyledi.	 Meslek	 mensuplarının	 fiyatla	
ücretle	rekabet	yapmak	yerine	mesleki	
bilgi	 ve	 birikimleri	 ile	 haklı	 rekabet	
yapmaları	 gerektiğini,	 01.01.2015	
tarihinden	 itibaren	 haksız	 rekabet	
konusunda	 TÜRMOB’un	 hazırladığı	
programın	 pek	 çok	 sorunu	 çözeceğini	
ve	 bu	 uygulama	 ile	 haksız	 rekabet	
konusunda	önemli	sorunların	aşılacağını	
söyledi.

Ordu SMMM Odası Yılsonu 
Değerlendirme Toplantılarını Tamamladı
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	 01.10.2013	 tarihinde	 Ordu	
SMMM	Odasını,	Samsun’dan	inceleme	
için	 gelen	 Vergi	 Müfettişleri	 (Ekip	
Başkanı)	 Hasan	 AKGÜL	 olmak	 üzere,	
Eray	 ÖNOL,	 Raif	 CEYLAN,	 Serkan	
BAYDEMİR	 ve	 Enes	 ÖZKAN	 	 ziyarette	
bulundular.	

	 Denetimsiz	 vergi	 olmaz	 diyen	
Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel;	“Denetim	
hukukun	 tesisi	 anlamına	 geliyor.	
Yapılması	lazım,	vergi	devletin	olmazsa	
olmazı	 denetimde	 vergi	 sisteminin	
olmazsa	 olmazı	 bu	 anlamda	 ben	
arkadaşlarımıza	 incelik	 gösterdiler	
odamızı	ziyaret	ettiler	teşekkür	ederim.“

	 Ekip	 Başkanı	 Vergi	 Müfettişi	
Hasan	Akgül	ise	“Biz	de	sayın	başkana	
ve	 oda	 yönetimi	 arkadaşlara	 teşekkür	
ediyoruz.	Bizim	buradaki	asıl	amacımız	
mükellefi	 korkutmak	 ve	 incitmek	
değil.	 Onların	 vergi	 ödeme	 bilincini	
artırmaktır.	 Odadaki	 arkadaşlarımız	
mükellefleri	 bilinçlendiriyorlardır.	
Mükellefler	 denetimden	 korkmasınlar	
onları	 yasalara	 uyma	 yönünde	 biraz	
daha	teşvik	etmek	amacıyla	denetimler	
yapılmaktadır.	 Şuan	 ki	 incelemenin	
belirli	 bir	 sektörü	 yok	 bize	 verilmiş	
bir	 takım	 görevler	 var	 bu	 görevler	

çerçevesinde	 biz	 denetim	 yapacağız	
bundan	 sonraki	 aşamada	 sektörel	
inceleme	 gelirse	 yapacağız.	 Belirli	 bir	
sektörü	 yok	 ama	 biliyorsunuz	 ki	 Ordu	
ili	 fındığın	merkezi	 incelemelerde	fındık	
ağırlıklı	olduğunu	söyleye	biliriz.	

Daha	 sonra	 oda	 hizmet	 binasını	 gezen	
Vergi	Müfettişler	odadan	ayrıldı.

Vergi Müfettişleri Ordu SMMM Odasını 
Ziyaret Etti
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	 30.09.2013	tarihinde	Oda	Başkanı	
Ertuğrul	Yüksel	ve	Oda	Sekreteri	Bahadır	
Baş;	meslek	mensupları	Özlem	Yıldırım,	
Tarık	 Yazıcı,	 Derviş	 Onur	 Küpçük,	
Sedat	Özel	ve	Cemal	Bakan’a	ziyarette	
bulundular.	

	 01.10.2013	 tarihinde	 Oda	
Yönetim	 Kurulu;	 meslek	 mensupları	
Gülgin	Eyüpoğlu,	Erdal	Yücel	ve	Ahmet	

Bayaram’ı	ziyaret	etiler.

	 Konu	 ile	 ilgili	 değerlendirme	
yapan	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel;	
“Bizler	 Oda	 Yönetim	 Kurulu	 olarak	
meslektaşlarımızın	 her	 zaman	
yanındayız.	 Eğitim	 faaliyetleri	 ile	 dergi	
ile	diğer	yayınlar	 ile.	Ama	fiilen	onların	
bürosunda	 olmak,	 onlarla	 dertleşmek,	
sorunlarını	 yerinde	 dinlemek	 için	 her	

fırsatta	bürolara	konuk	oluyoruz.	

	 Sorunlara	 karşı	 birlikte	 ortak	 akıl	
geliştiriyor,	 onların	görüş	ve	önerilerini	
alıyoruz.	 Mevzuat	 ile	 ilgili	 güncel	
gelişmeleri	 birlikte	 değerlendiriyoruz.	
Görüyoruz	 ki	 meslektaşlarımız	 da	 bu	
durumdan	son	derece	memnunlar.	

	 Bu	 çalışmalarımızı	 elimizden	
geldiğince	sürdüreceğiz.”	dedi.

Meslek Mensupları Ziyaret Edildi

	 Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel,	Oda	
Sekreteri	Bahadır	Baş	ve	Koordinatör	Üye	
M.	 Ender	 Sönmez	Meslek	Mensupları;	
SMMM	 Orhan	 Özgür,	 Stajyer	 Selin	
Kalafat,	SMMM	Nihat	Mağden,	SMMM	
Osman	 Özcanlı,	 SMMM	 Hatice	 Şahin	
Ergül,	SMMM	Dursun	Göksun,	SMMM	
Gülsen	 Işık,	SMMM	Meryem	Kaçar	 ve	
SM	Yener	Şensoy	Ziyaret	edildi.

	 Ziyarette	 TÜRMOB	 Seçimleri	 ve	
gündemdeki	 e-fatura,	 e-defter	
konularında	sohbet	edildi.
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	 12.10.2013	 tarihindeki	Yönetim	Kurulu	Toplantısını	Fatsa	 ilçesinde,	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	SMMM	Mustafa	ÇÖRTÜK’ün	bürosunda	gerçekleştirildi.	
Toplantıdan	 sonra	 Meslek	 Mensubu	 SMMM	 Sultan	 SUĞUR’un	 büro	 açılışına	
katılındı.	 Kalp	 rahatsızlığı	 geçiren	 SMMM	 Ayhan	 ÇAVUŞOĞLU’nu	 evinde	 ziyaret	
edildi,	 geçmiş	 olsun	 dilekleri	 bulunuldu.	 Meslek	 mensupları	 Doğan	 ÇELEBİ	 ve	
Rüstem	GÜRLER’	i	büroları	ziyaret	edildi.	

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	 ve	
Oda	Sekreteri	Bahadır	BAŞ	19.11.2013	
Tarihinde		Fatsa	ilçesinde	SMMM	Ahmet	
Özcan	 ve	 Kumru	 ilçesinde	 SMMM	
Feridun	 Cevahir	 ile	 SMMM	 Murat	
Çavuş	 21.11.2013	 tarihinde	 Perşembe	
ilçesinde	 SMMM	 Ümit	 Keleş,	 SMMM	
Ahmet	Giray	Yıldırım,	SMMM	Ömral	Kır,	
SM	Minür	 Yüksel	 Sarı,	 SMMM	 Recep	
Ali	Sönmez		ziyaret	edildi.	

	 Ziyaretlerde	 görüş	 	 alış	 verişi	 ve	
üyelerin	talepleri	alındı.	Sıcak	ve	samimi	
ortamda	geçen	ziyaretlerde	Oda	Başkanı	
Ertuğrul	 Yüksel	 ve	 Oda	 Sekreteri	
Bahadır	Baş’ın	Ziyaretlerinden	memnun	
olduklarını	söylediler.

Fatsa Ziyareti
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	 Ordu	 Üniversitesi	 Ünye	 İktisadi	
ve	 İdari	 Bilimler	 Fakültesi	 Dekanı	 Prof.
Dr.	Güven	Murat	Ordu	SMMM	Odasını	
ziyaret	etti.

	 Dekan	Prof.	Dr.	Güven	Murat’	ı	Oda	
Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel,	Oda	Sekreteri	
Bahadır	 Baş	 ve	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	
M.	Ender	Sönmez	karşıladılar.	

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	
ziyaretleri	 nedeni	 ile;	 “sizleri	 odamızda	
görmekten	 mutluluk	 duyuyoruz.	
Üniversitemiz	 ile	 her	 zaman	 sıkı	 bir	 iş	
birliği	içerisinde	olmaktan	gurur	duyarız.	
Yaşamın	her	alanında	eğitim	çok	önemli	
bu	 anlamda	 odamıza	 yaptığınız	 ziyaret	
için	teşekkürlerimizi	sunuyoruz.”	dedi.

	 Dekan	 Prof.	 Dr.	 Güven	 Murat;	
Ordu	 SMMM	 Odasını	 faaliyetlerini	
basından	takip	ediyoruz.	Bir	sivil	toplum	
örgütü	 olarak	 meslektaşlarına	 katkı	
sunma	 gayesinde.	 Çalışmalarınızda	
başarılar	 diliyoruz.	 Odanızın	 daha	
önce	 Rektörümüz	 Sayın	 Prof.
Dr.	 Tarık	 Yarlıgaç’ı	 ziyaret	 etmesi	
üzerine,	 sayın	 rektörümüz	 talepleriniz	
ile	 yakından	 ilgilenerek	 gerekli	
ön	 çalışmayı	 yapmak,	 Muhasebe	
Denetim,	 Muhasebe	 Finansman,	
İşletme	 alanlarında	 üyelerinizin	 ve	
stajyerlerinizin	 de	 katılabileceği	
“yüksek	 lisans”	 programları	 ile	 ilgili	
fikir	alış	verişinde	bulunmak	bu	konuda	
ileride	 neler	 yapabiliriz	 bunları	 birlikte	
değerlendirelim	istedik.	Elimizden	gelen	

hususlarda	 sizlere	 katkı	 sunmak	 için	
sizleri	ziyaret	ettik.	Dedi.

	 Oda	 başkanı	 Yüksel	 ise;	
Stajyerlerimiz	 için	 yüksek	 lisans	 çok	
önemli.	 Yüksek	 lisansı	 tamamlayan	
bir	 stajyerin	 staj	 süresi	 3	 yıldan	2	 yıla	
iniyor.	 Ayrıca	 meslektaşlarımız	 vizyon	
kazanmak	için	yeni	gelişmelere	daha	iyi	
adapte	 olabilmek	 için	 bu	 programlara	
dahil	 olmak	 düşüncesindeler.	 Bu	
anlamda	 sayın	 Rektörümüz	 ve	 sayın	
Dekanımızın	konuya	yaklaşımı	ilgisi	için	
kendilerine	teşekkürü	bir	borç	biliyorum.	
Dedi.

	 Dekan	 Prof.	 Dr.	 Güven	 MURAT,	
oda	 hizmet	 binasını	 gezdikten	 sonra	
odadan	ayrıldı.

Ordu Üniversitesi Mali Müşavirlere 
“Yüksek Lisans” Konusunda Planlama 
Yapıyor



w w w.ordusmmmo.org.t r
21ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI / ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SMMM
o d a s ıO

R
D

U

Ocak 2014

oda etkinlikleri

	 Ordu	 Ticaret	 Meslek	 Lisesi	
Koordinatör	 Müdür	 Yardımcısı	 Mesut	
KUTLU,	 öğretmenler	 Nermin	 ÖZEL,	
Sebahat	 ÖZYILMAZ	 odamızı	 ziyaret	
ettiler.	

	 Yeni	 seçilen	 Yönetim	 Kuruluna	
görevlerinde	 başarılar	 dileyen	
öğretmenler,	 odamız	 çalışmalarını	
ilgiyle	 takip	 ettiklerini	 ve	 mesleğe	
katkılarından	 dolayı	 teşekkür	 ettiklerini	
belirttiler.	

Koordinatör Müdür Yardımcısı Mesut 
KUTLU;

	 METEK	 (Türkiye’de	 Mesleki	 ve	
Teknik	Eğitimin	Kalitesinin	Geliştirilmesi)	
Projesi	 kapsamında	 görev	 aldıklarını	
belirten	 Mesut	 KUTLU,	 projenin	 daha	
etkin	ve	verimli	bir	şekilde	yürütülmesi	
adına	 görüş	 alışverişinde	 bulunmak	
amacıyla	 odamızı	 ziyaret	 ettiklerini	
belirtti.	 İş	 dünyasının	 ve	 öğrencilerin	
ihtiyaç	 duyduğu	 kalitede;	 güncel,	
nitelikli,	 ölçülebilir	 ve	 sürdürülebilir	 bir	
mesleki	ve	teknik	eğitime	ulaşması	için	
sürdürülen	projede	meslek	mensupları,	
işverenler	 ve	 öğrencilerin	 katılacağı	
program	 ile	 	 	 öğrencilikten	 meslek	

mensupluğuna	 yaşanan	 süreçleri	
paylaşmak,	işverenlerin	ve	öğrencilerin	
birbirlerinden	 beklentileri	 hususunda	
bilgilendirme	 yapmak	 amacıyla	 Ordu	
SMMM	 Odasını	 bir	 program	 yapmak	
üzere	davet	ettiklerini	belirtti.	

Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL;

	 Ziyaretleri	 için	Müdür	 Yardımcısı	
ve	Öğretmenlere	teşekkürlerini	belirten	
Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL	 her	
zaman	 Ticaret	 Meslek	 Lisesi	 ile	 ortak	
çalışmalar	 yürütüldüğünü	 ve	 METEK	

Projesi	 kapsamında	 da	 program	
yapmaktan	 memnuniyet	 duyacaklarını	
belirtti.	 Ekonomimiz	 gittikçe	 rekabetçi	
hale	 geliyor	 ve	 nitelikli	 işgücü	 ihtiyacı	
her	 geçen	 gün	 artıyor,	 öğrencilerimize	
hedef	 gösterme,	 ufkunu	 açma,	
motivasyonun	 artırmaya	 yönelik	 güzel	
bir	çalışma	olacağını	ifade	etti.	

Oda Sekreteri Bahadır BAŞ;

	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 Baş	
istatistiklere	 göre	 son	 dönemlerde	
mali	 müşavirlik	 mesleğine	 girenlerin	
%52’sinin	 ticaret	 meslek	 lisesinde	
öğrenim	 görerek	 açık	 öğretim	
fakültelerinden		mezun	olanlardan	olduğu	
gözlemlendiğini	 belirtti.	 Öğrencilerden	
bir	 çoğunun	 meslek	 mensubu	 olarak	
aramıza	 katılacağı	 öngörülmekle,	 bu	
hususta	 bilinçlendirilmesinin	 yerinde	
ve	doğru	olacağı	kanaatinde	olduklarını	
belirttiler.	

	 Oda	Yönetim	Kurulu,	 03/12/2013	
tarihinde	 METEK	 Projesine	 destek	
amacıyla	 Ticaret	 Meslek	 Lisesinde	
program	 yapmak	 üzere	 mutabık	
kaldılar.	 Koordinatör	Müdür	 Yardımcısı	
ve	Öğretmenler	Ordu	SMMM	Odasının	
okullarına	 verdiği	 desteklerden	 son	
derece	memnun	olduklarını	belirttiler.		

Ordu Ticaret Meslek Lisesi 
Öğretmenlerinden Odamıza Ziyaret
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	 Ordu	 SMMM	 Odası	 ve	 Ordu	
Ticaret	Meslek	Lisesi	 “METEK	Projesi”	
kapsamında	 03.12.2013	 tarihinde	
Ordu	Ticaret	Lisesi	Toplantı	Salonunda	
düzenlenen	 panelde	 öğrencilerle	 bir	
araya	geldi.			

	 Açılış	 konuşmasını	 yapan	 Okul	
Müdürü	Murat	ALTINSOY;	Ordu	SMMM	
Odası	 Yönetim	 Kurulu	 ve	 toplantıya	
katılanlara	 teşekkürlerini	 sundu.	
Okullarının	 METEK	 Projesi	 dahilinde	
sayılı	teknik	liselerden	biri	olduğu	ileten	
Altınsoy;	 kardeş	 kurum-kardeş	 okul	
kapsamında	 Ordu	 SMMM	 Odasının	
desteğini	her	daim	beklediklerini	söyledi.	
Altınsoy’un	 ardından	 söz	 alan	 Ordu	
Serbest	 Muhasebeci	 Mali	 Müşavirler	
Odası	 Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL;	 	 3	
kuşak	meslek	mensubu	arkadaşımız	ile	
kardeş	kurum	olan	Ordu	Ticaret	Meslek	
Lisesinde	bulunduklarını,		kendisinin	de	
bu	liseden	mezunu	olduğunu	ve	Ticaret	
Liselerinin	 muhasebe	 mesleğinin	 ön	
bahçesi	 olduğunu,	 üniversitelerin	 ise	
daha	sonra	geldiğini	belirtti.	Muhasebe	
tarihi	 ve	okulun	geçmişi	hakkında	bilgi	
veren	Yüksel,	öğrencilere	Mali	Müşavir	
olmanın	bir	hayal	olmadığını	söyleyerek	
öğrencileri	bu	mesleğe	davet	etti.

	 Sonrasında	 söz	 alan	 en	 genç	
üyelerden	 biri	 olan	 SMMM	 Çağla	
ENGİNYURT;	 bu	 lisedeki	 öğrencilerin	

şanslı	olduğunu,	öğrencilerin	muhasebe	
mesleğini	 mutfağında	 öğrendiklerini	
belirtti.

	 Daha	sonra	söz	alan	yine	en	genç	
meslektaşlardan	SMMM	Mert	YÜKSEL,	
öğrencilere	sınav	ve	staj	süreci	hakkında	
bilgiler	verdi.

	 Son	olarak	Oda	Sekreteri	Bahadır	
BAŞ;	 öğrencilere	 başarıya	 giden	
yolun	 çalışmak	 ve	 azimden	 geçtiğini	
vurgulayarak,	 “Bu	 iş	 disiplin	 ve	 sabır	
isteyen	 bir	 meslektir.	 Muhasebe	
mesleği	 adayları	 diğerlerinden	 farklı	
olarak	farkındalık	yaratmalıdırlar.”	dedi.

	 	Ordu	SMMM	Odası	olarak	stajyer	
ve	öğrencilere	her	zaman	yardıma	açık	
olduklarını	belirten	Oda	Başkanı	Ertuğrul	
Yüksel	 ve	 konuşmacılar,	 kapanış	
konuşmasının	 ardından	 panelin	 soru-
cevap	 kısmında	 öğrencilerin	 sorularını	
yanıtladılar.

	 Panelin	ardından	Okul	Müdürü	ve	
öğretmenleri	 ile	 Bilgisayarlı	Muhasebe	
Laboratuarını	ziyaret	eden	Oda	Başkanı	
Ertuğrul	Yüksel	ve	Oda	Sekreteri	Bahadır	
Baş,	 laboratuar	 için	 bilgisayar	 desteği	
sözü	verdi.	

Ordu SMMM Odası ve Ordu Ticaret Meslek Lisesi 

“METEK Projesi” Kapsamında Düzenlenen Panelde 
Öğrencilerle Bir Araya Geldi.
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Ordu SMMM Odası ve Ordu Ziraat Bankası 
İşbirliği İle Genç Mali Müşavirlere Kefilsiz, 
Teminatsız Kredi İmkanı…

Altaş TV Canlı Yayın Konukları; Yücel Akdemir, 
Ertuğrul Yüksel ve Bahadır Baş oldular.

	 Ordu	 SMMM	 Odası	 İle	 Türkiye	
Cumhuriyeti	 Ziraat	 Bankası	 A.Ş.	 Ordu	
Şubesi	 Arasında	 Yapılan	 Görüşmeler	
Neticesinde	 Genç	 Mali	 Müşavirlere	
Uygun	Şartlarda	Kredi	İmkânı…

	 Ordu	 SMMM	 Odası	 Başkanı	
Ertuğrul	 Yüksel	 ve	 Ordu	 Ziraat	 Bankası	
Şube	 Müdürü	 Zeki	 Cabi	 arasında	
imzalanan	protokole	göre	Avrupa	Yatırım	

Fonu	 kefaletiyle	 01.01.2009	 tarihinden	
sonra	büro	açan	Mali	Müşavirlere	36	ay	
vadeli	50.000	TL	kefilsiz,	teminatsız	kredi	
imkanı	sağlandı.

	 Söz	 konusu	 kredi	 ile	 ilgili	 Ziraat	
Bankası	Kredi	Servisinden;	Mehmet	Ufuk	
Çol	ve		Çiğdem	Oğuz	Ataç		Oda	Başkanı	
Ertuğrul	 Yüksel’i	 bilgilendirdi.	 Kredi	
konusunda	açıklamalarda	bulundu.

	 TÜRMOB	 Genel	 Sekreteri	 Yücel	
Akdemir,	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	
ve	Oda	Sekreterimiz	Bahadır	Baş;	Altaş	
TV’de	20.12.2013	akşamı	21:00	-	22:30	
saatleri	 arasında	 “Konuşan	 Türkiye”	
programında	Orhan	Gündoğdu’nun	canlı	
yayın	konuğu	oldu.

	 Programda	2013	Yılı	Mali	Konuları	
ile	 2014	 Yılı	 başında	 mükelleflerin	
yapması	 gereken	 hususlar	 hakkında	
çeşitli	bilgiler	sunuldu.	

	 TÜRMOB	 Genel	 Sekreteri	 Yücel	
Akdemir;	TÜRMOBûn	2013-2016	dönei	
hedefleri,	 AB	 kabul	 edilen	 TÜRMOB,	
Tacirlerin	her	türlü	belge	ve	bilgileirnde	
yapması	 gereken	 güncellemler	 ve	 son	
ekonomik	gelişmeler	konusunda	bilgiler	
sundu.

	 Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	 ise;	
Ordu	 SMMM	 odasının	 yeni	 dönem	
planları,	iş	sağlığı	ve	güvenliği	ve	defter	
tasdikleri	hakkında	bilgiler	sundu.

	 Oda	 Sekreteri	 Bahadır	 Baş	 ise	
son	 mesleki	 düzenlemeler,	 meslek	
mensuplarının	 iş	 yükleri	 ve	 oda	
faaliyetleri	ile	ilgili	çeşitli	bilgiler	sundu.

Kredi Şartları Aşağıdaki Gibidir:
-	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Ziraat	
Bankası	A.Ş.	Ordu	Şubesi
-	Avrupa	Yatırım	Fonu	Kefaletiyle	
-	Teminat	Şartı	Aranmaksızın	Faiz	
İndirimli
-	50	000-Tl	36	Ay	Vadeli
-	Erkek	Girişimciler	İçin	6	Ay	
-	 Kadın	 Girişimciler	 İçin	 12	 Ay	
Anapara	 Ödemesiz	 Dönem	
Seçeneği	
(Faaliyet	 süresi	 en	 fazla	 5	 yıl	
olmalıdır.)
Şube	irtibat:

Çiğdem	OĞUZ	ATAÇ
0533	166	65	12/	223	15	74
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Ordu SMMM Odasında e Fatura e-Defter 
Eğitim Semineri Yapıldı
	 Ordu	 mali	 müşavirler	 odası	 01	
Kasım	 2013	 tarihinde	 saat	 14.00’de	
e-Fatura	 e-Defter	 semineri	 düzenledi.	
Seminere	 	 konuşmacı	 olarak	 Oda	
Sekreteri	Bahadır	BAŞ,	LUCA	Net	Ürün	
Müdürü	Cenk	İÇER	katıldı.	Toplantının	2	
bölümünde	 LUCA	 Uzmanı	 Alper	 ATAK	
LUCA	 paket	 muhasebe	 programının	
tanıtımını	yaptı.	

	 Toplantının	 açış	 konuşmasını	
Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 YÜKSEL	 yaptı.	
YÜKSEL:	 “Çok	 değerli	 oda	 üyeleri	
sizleri	 şahsım	 ve	 yönetim	 kurulu	
adına	 saygıyla	 selamlıyorum.	 e-fatura	
e-defter	 konulu	 seminerde	 bir	 araya	
geldik.	 Bu	 daha	 başlangıç	 bundan	
sonra	eczane	muhasebesi,	kuyumculuk	
muhasebesi	 ve	 inşaat	 muhasebesi	
alanlarında	 seminerler	 düzenlemeyi	
planlıyoruz.	 Bu	 planlamalar	 da	 meslek	
mensuplarının	 talepleri	 en	 ön	 sıralarda	
değerlendirilecektir.	 Odanın	 kurumsal	
yapısına	 eleştiride	 bulunanlara	 asla	
müsaade	 etmeyeceğiz.	 Yöneticilerin	
alternatifleri	 bulunur.	 Ama	 odanın	
alternatifleri	 asla	 bulunamaz.	 Bu	
yüzden	 herkesin	 odanın	 kurumsal	
yapısı	 konusunda	 hassas	 ve	 dikkatli	
davranması	gerekmektedir.	

	 Bir	 başka	 konu	 ise	 6102	 sayılı	
Türk	Ticaret	Kanunu	da	denetim	 işi	biz	
mali	 müşavirler	 için	 çok	 ümit	 verdi.	

Ancak	 oluşturulan	 kamu	 gözetim	
kurulunun	 uygulamaları	 ve	 6135	 sayılı	
kanun	ile	yeni	TTK	da	yapılan	değişiklik	
sonucu	 muhasebe	 camiası	 hayal	
kırıklığı	yaşadı.	Kamu	gözetim	kurulunun	
olumlu	uygulamaları	bir	yana	hazırlamış	
olduğu	 tebliğ	 ile	 15	yılını	 doldurmayan	
mali	 müşavirlerin	 denetim	 mesleğine	
girmesinin	önüne	kapattı.	Bu	neden	 ile	

odaların	 ve	 TÜRMOB’	 un	dava	 konusu	
yaptığı	 tebliğ	 hakkında	 31.12.2014	
tarihini	 beklenmesi	 gerektiğinin	 her	
platformumda	 söyledik.	 Ancak	 bazı	
meslektaşların	 hatta	 oda	 yöneticiliğine	
talip	 bazı	 meslek	 mensuplarının	 bir	
anlamda	 grev	 kırıcılığı	 sayılır	 bir	
yaklaşımla	 bu	 eğitimlere	 katıldığını	
gördük.	 Kimse	 takkiye	 yapmasın	 ben	
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eğitimlere	 katılayım	 belgemi	 alayım	
sonra	da	gençlerin	hakkını	koruyacağım	
iddiası	takkiye	den	başka	bir	şey	değildir	
Genç	meslektaşların	hakkını	hep	beraber	
savunmalıyız.	 Seminerimize	 göstermiş	
olduğunuz	ilgi	alakadan	dolayı	teşekkür	
ederim	“dedi.

	 Seminerde	ilk	sunumu	yapan	Oda	
Sekreteri	Bahadır	BAŞ	e-fatura	e-defter	
uygulamasının	 2011	 yılında	 kayıt	 dışı	
ile	 mücadele	 eylem	 planın	 5.	 eylem	
planı	 olarak	 gündeme	 girdi.	 Bugün	
ülkemiz	 de	 645	 bin	 kurumlar	 vergisi	
mükelleflerden	22	bin	tanesi	e-	faturaya	
müracaat	 etmiştir.	 Bu	 uygulamanın	
en	 önemli	 özelliği	 elektronik	 denetime	
imkan	 sağlayacak	 olmasıdır.	 Amaç	

şirketlerin	elektronik	ortamda	denetimin	
sağlanması	 elektronik	 ortamda	
beyannamelerinin	 hazırlanmasıdır.	
e-fatura	 e-defter	 uygulamasının	 ileriki	
yıllarda	yine	bu	konuda	dersine	çalışan	
dersini	 hazırlayan	 muhasebeci	 mali	
müşavirlerdir.	 Dedi	 30	 slâyttan	 oluşan	
sunumunu	üyelere	aktardı.	

	 Seminerin	 2	 konuşmacısı	
LUCA	 Net	 Ürün	 Yönetici	 Cenk	 İÇER	
:	 “e-fatura	 e-defter	 uygulamasına	
biz	 Luca	 olarak	 2010	 yılından	 bu	
yana	 hazırlanıyoruz	 e-fatura	 e-defter	
uygulaması	 ile	 muhasebenin	 işleyişi	
çok	 değişecektir.	 Firmaların	 elektronik	
fatura	 uygulamasında	 GİB	 portal,	
entegrasyon,	özel	entegratörler	aracılığı	

ile	 bu	 sistemi	 kullanılacaktır.”	 Dedi.		
Dinleyicilere	sunumunu	1	saatlik	zaman	
slaytı	ile	aktardı.

	 Seminerin	2	bölümün	de	ise	LUCA	
uzmanı	Alper	ATAK	LUCA	Net	ve	LUCA	
Koza,	 muhasebe	 programları	 hakkında	
üyelere	güncel	bilgileri	aktardı.
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Ordu SMMM Odası; Mali Müşavirler 
ve Eczacıları Ortak Seminerde 
Buluşturdu…
	 Ordu	 Serbest	 Muhasebeci	 Mali	
Müşavirler	 Odası,	 Mali	 Müşavirler	
ve	 Eczacıların	 katıldığı	 “Eczane	
İşletmelerinde	 Vergi	 ve	 Muhasebe	
Uygulamaları”	 konulu	 seminer	
düzenlendi.	 Seminer	 16.11.2013	
tarihinde	 saat	 13:30-16:30	 saatleri	
arasında	 Odu	 SMMM	 odası	 toplantı	
salonunda	gerçekleştirildi.		

Toplantının	 açılışında	 Oda	 Sekreteri	
Bahadır	Baş	üyelere	bilgiler	sundu.	

Oda Sekreteri Bahadır Baş: 
“01.01.2009 Sonra Büro Açan Mali 
Müşavirlere Ziraat Bankası İle 
Uygun Şartlarla Kredi Sağlanması 
Konusunda Anlaştık”

	 Oda	 sekreteri	 Bahadır	 Baş:	
“TÜRMOB	 ve	 Odaların	 görevlerini	 bir	
kez	 daha	 hatırlatarak,	 beyanname	
sürelerinin	 uzatılması	 konusunda	
TÜRMOB	 ve	 Odaların	 yetkisinin	
bulunmadığı,	 yalnızca	 üyelerden	
gelen	 talepleri	 ilgili	 kurumlara	 iletmek	
gibi	 bir	 sorumluluğunun	 olduğunu,	
Üyelerimizden	gelen	talep	doğrultusunda	

Odalarımız,	 meslek	 mensuplarının	
ihtiyacını	 karşılayacak	 düzeyde	
beyanname	 sürelerinin	 uzatılması	
talebini	 Birliğimize	 iletmekte,	 Birliğimiz	
de	 kurumsal	 iletişim	 çerçevesinde	 bu	
talepleri	ilgili	Bakanlık’lara	iletmektedir.	

	 Talebi	 kabul	 etme	 ve	 süreyi	
belirleme	 yetkisi	 ve	 sorumluluğu	
tamamen	 ilgili	 Kurumlara	 ait	 olup,	
Odalarımızın	ve	Birliğimizin	ısrarcı	olarak	
konuyu	 takip	 etme	 ve	 sonucu	 meslek	
mensuplarımıza	 duyurmanın	 dışında	
herhangi	bir	yetkisi	bulunmamaktadır.	

	 Bu	konuda	Odalara	ve	TÜRMOB’a	
yöneltilen	 eleştirilerin	 söz	 konusu	
duruma	 göre	 değerlendirilmesi	
gerektiğini.”	söyledi.		

	 Ayrıca	 Ziraat	 Bankası	 ile	 yapılan	
görüşmeler	 neticesinde,	 01.01.2009	
tarihinden	 sonra	 büro	 açan	 meslek	
mensuplarına	 50,000.00	 TL	 teminatsız	
ve	 kefilsiz	 kredi	 olanağı	 sağlandığı.	 Bu	
krediler,	bayan	üyeler	için	12	ay,	erkek	
üyeler	 için	 6	 aylık	 ödemesiz	 bir	 süreyi	
kapsamaktadır.	 Faiz	 oranları	 da	 piyasa	

faizlerinin	altındadır.”	Dedi.	Oda	Başkanı	
Ertuğrul	 Yüksel’i	 açış	 konuşmasını	
yapmak	üzere	kürsüye	davet	etti.

Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel:“ 
TÜRMOB ve Odaların çağrısını 
dinlemeden, dava sürecinin sonunu 
beklemeden, bağımsız denetim 
eğitimlerine katılanlardan gençler bir 
gün bunun hesabını soracaktır.” 

Oda	 Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	
konukların	 muharrem	 ayını	 kutlayarak	
konuşmasına	 başladı.	 Yüksel	
konuşmasında:	 “Muhasebe	 mesleği	
statik	 değil	 dinamik	 bir	 meslektir.	
Zamana,	 çağa,	 gelişen	 sürece	 göre	
değişim	gösterir.	Ordu	SMMMO	olarak	
buna	 göre	 eğitimlerimizi	 yapıyoruz.	
Bazen	 sektörel	 bazen	 o	 zamanın	
ihtiyacına	göre	seminerler	düzenlemeye	
devam	edeceğiz.”Dedi.	

	 Yeni	TTK	hakkında	hatırlatmalarda	
bulunan	 Ertuğrul	 Yüksel	 :”TTK	 değişti,	
ticari	 hayata	 dizayn	 geldi	 derken,	
yürürlüğe	 bir	 gün	 kala	 yasanın	 içi	
tamamen	 boşaltıldı.	 Yeni	 TTK’da	
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dürüstlük,	 şeffaflık,	 hesap	 verme,	
bağımsız	 denetim	 vardı	 fakat	 bizlere	
yalnızca	 külfeti	 kaldı.	 Defter	 tasdikleri	
konusunda	 herhangi	 bir	 değişiklik	
yapılmamıştır.	 Yıl	 sonunda	 noterler	
tarafından	yıl	sonunda	yapılacak	defter	
tasdiklerinde	 ticaret	 sicil	 tasdiknamesi	
aranacak	 olup	 mükelleflerinin	
şimdiden	 bu	 soruna	 hazırlıklı	 olmaları	
gerekmektedir.	 Yeni	 TTK	 ile	 tasdik	
ettirilecek	 defter	 sayısı	 fazla	 olmakla	
beraber,	 defterlere	 açılış	 tasdiklerinin	
yanı	sıra	kapanış	tasdikleri	de	yapılacak	
olunduğunu	 belirten	 Ertuğrul	 Yüksel	
noter	 tasdik	 maliyetlerinin	 bu	 yıl	 da	
yüksek	tutarlara	ulaşacağını	belirtti.	

	 Bağımsız	 denetim	 için	 önceki	
söylemlerimizin	 arkasındayız.	 Aceleci	
bir	şekilde	660	sayılı	Kanun	Hükmünde	
Kararname	 (KHK)	 ile	 Kamu	 Gözetim	
Kurumu	(KGK)	kuruldu	ve	bütün	yetkileri	
kendisinde	 toplayarak	 TURMOB’	 un	
yerine	 geçmeye	 çalıştı.	 TURMOB’	
un	 ücretsiz	 olarak	 verdiği	 bağımsız	
denetim	 eğitimleri	 konusunda	 KGK’u	
üniversitelerle	 anlaştı.	 Üniversiteler	 bu	
işten	 büyük	 kazançlar	 sağlamaktadır.	

Bu	 eğitimlerde	 hiç	 başarısız	 olan	 yok.	
Puanlar	 bol	 keseden	 dağıtılmaktadır.	
Üst	 birliğimiz	 ve	 Odalarımız	 olarak	
meslek	 yasamızdan	 gelen	 haklarımızı	
engellemeye	çalışanlara	karşı	hakkımızı	
savunmak	 adına	 31.12.2014’e	 kadar	
bu	 bağımsız	 denetim	 eğitimlerine	
katılmayalım,	yargı	sürecini	bekleyelim	
dedik.	 TÜRMOB	 ve	 Odaların	 çağrısını	
dinlemeden,	 dava	 sürecinin	 sonunu	
beklemeden,	 bağımsız	 denetim	
eğitimlerine	 katılanlardan	 gençler	 bir	
gün	bunun	hesabını	soracaktır.”	

SMMM Adem Utku Çakıl; “Eczacılar 
Türk ticari hayatının uzun soluklu 
işletmelerindendir.”

	 Eczacılar	ve	eczacının	ülkemizdeki	
durumu	 hakkında	 bilgi	 veren	 SMMM	
Adem	 Utku	 Çakıl;	 Eczacılığın	 köklü	
geçmişi	 ile	 Türk	 ticari	 hayatının	 uzun	
soluklu	 işletmelerinden	 olduğunu	 ifade	
etti.	 Eczaneler	 Gelir	 Vergisi	 Kanunun	
2.	 maddesi	 kapsamında	 gelirlerini,	
40.maddesi	 kapsamında	 giderlerini	
düzenleyerek	 vergilendirilirler.	
Eczaneler	 artık	 tam	 zamanlı	 stoklama	
yapmaktadırlar.	Yani	ecza	depolarından	
sipariş	 üzerine	 çalışmaktadırlar.	 Peşin	
satış	 fiyatı	üzerinden	eczacı	 ıskontosu,	
kurum	ıskontosu,	mal	fazlası	ıskontosu,	
ödeme	 ıskontosu	 gibi	 indirimler	
yapıldıktan	 sonra	 alış	 maliyetine	
ulaşılmaktadır.	 Genel	 bilgilendirmeden	
sonra	 meslek	 mensuplarına	 yönelik	
vergi	 ve	 muhasebe	 uygulamalarını	
anlatan	 SMMM	 Adem	 Utku	 Çakıl’a	
eğitim	 programı	 sonunda	Oda	Başkanı	
Ertuğrul	Yüksel	tarafından	plaket	takdim	
edildi.	

	 	 	 	 Ordu	 Altınordu	 İlçesi	 Kaymakamı	 Şenol	 ESMER,	 Oda	
Başkanı	Ertuğrul	YÜKSEL,	Oda	Sekreteri	Bahadır	BAŞ	ve	Oda	
Koordinatör	 üyesi	M.	 Ender	 Sönmez	 tarafından	makamında	
ziyaret	edildi.

	 	 	 	 Oda	 Başkanımız	 Ertuğrul	 YÜKSEL;	 Kaymakam	 Şenol	

ESMER’	e	yeni	görevinde	başarılar	diledi.	Odamızın	çalışmaları	
hakkında	bilgiler	verdi.

	 Kaymakam	 Şenol	 ESMER	 ise	 ziyaretlerinden	 dolayı	
teşekkürlerini	sundu.	Yakın	zamanda	kendisinin	de	 teşekkür	
ziyaretlerine	başlayacağını	belirtti.

Altınordu Kaymakamı Şenol Esmer 
Ziyaret Edildi
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TÜRMOB  Genel Sekreteri Yücel Akdemir 
Ordu SMMM Odası Faaliyetlerine Katıldı
	 21.12.2013	 Tarihinde	 Balıktaşı	
Otel’de	 Ordu	 SMMM	 Odası	 tarafından	
düzenlenen	 “Mesleki	 Dayanışma”	
yemeğine	 katılmak	 için	 Ordu’ya	 gelen	
TÜRMOB	Genel	Sekreteri		Ordulu	Yücel	
Akdemir,	 Ordu’da	 çeşitli	 etkinliklere	
katıldı.

Ordu Merkezde Büro Ziyaretleri
	 TÜRMOB	 Genel	 Sekreteri	 Yücel	
Akdemir;	 Ordu	 Merkez	 de	 Ercan	 Kır,	
Nemci	 Kara	 ve	 Tuncay	Uzunçakmak’ın	
bürolarını	 ziyaret	 etti.	 Meslektaşların	
sorunlarını	 dinleyen	 Akdemir,	 meslek	
mensuplarına	 çeşitli	 tavsiyelerde	
bulundu.

Yücel Akdemir; Ordu Smmm Odası 
Zorunlu Stajyer Eğitiminde Mali 
Müşavir Adayları İle Buluştu

	 TÜRMOB	 Genel	 Sekreteri	 Yücel	
Akdemir,	21.12.2013	saat	13:00	da	Ordu	
SMMM	Odası	toplantı	salonun	da	Mali	
Müşavir	 adayı	 stajyerler	 ile	 bir	 araya	
geldi.	 Toplantı	 da	 stajyerlere,	 Türmob	
ve	 Tesmer’in	 işleyişi	 hakkında	 çeşitli	
bilgiler	 sunduktan	 sonra,	 05.06.	 Ekim	
2013	 tarihinde	 yapılan	 son	 TÜRMOB	
genel	 kurulda,	 staj	 yönetmeliğinde	
yapılan	 değişklikler	 konusunda	 da	
çeşitli	 bilgiler	 sundu.	 TÜRMOB	 Genel	
Sekreteri	 Yücel	 Akdemir	 stajyerlere,	
staj	 süresince	 yapması	 gerekenleri	
anlattıktan	 sonra	 sözlerini	 şöyle	
sürdürdü.

	 “Staj	süresince	sizin	karşılaştığınız	
sorunlar	 olduğunu	 biliyorum.	 Bazen	
patronlarınız	 iyi	 patron	 olmuyor	 bazen	
meslek	mensubu	iyi	meslek	mensupları	
olmuyor	 sizler	 hak	 ettiğiniz	 saygıyı	
görmüyorsunuz	 belki	 staj	 yapmaya	
yer	 bulamıyorsunuz	 ama	 sizlerde	 artık	
birer	 meslek	 mensubu	 sayılabilirsiniz.	
Özellikle	 bayan	 arkadaşlarımız	 için	
önemli	 yarın	 ne	 olacağımız	 belli	 değil	
erkek	 arkadaşlarımız	 hayatına	 yön	
verebiliyor	 ama	 bayan	 arkadaşlarımı	
öyle	 değil	 sizlerinde	 birer	 ruhsatlarınız	
olsun	 peşini	 bırakmayın.	 Yeterlilik	
sınavlarını	gözünüzde	büyütmeyin	iyi	bir	
planlama	yapın	 zaten	 ilk	 sınavlar	 sizler	
için	deneme	sınavları	sınavın	yöntemini	

tanıyın	 ve	 ona	göre	 daha	 iyi	 hazırlanın	
yinede	haklarınızı	düzenli	kullanın.”Dedi.	
Ve	 stajyerler	 kendisini	 dinlediği	 için	
teşekkür	etti.

 Yücel Akdemir; Ordu Smmm 
Odası 2013 Yılı Son Danışma 
Toplantısına Katıldı. 

	 Ordu	SMMM	Odasının	çok	değerli	
Oda	 Meclisi,	 Danışma	 Meclisi	 üyeleri	
sizleri	 sevgiyle	 saygıyla	 selamlıyorum.	
Sizlerin	 arasında	 olmaktan	 son	 derece	
mutluyum.	 Bu	 gün	 Oda	 Meclisinde	
Mali	 Konular	 ile	 ilgili	 çeşitli	 konuları	
sizlerle	 paylaşacağım.	 Öncelikle	 son	
genel	kurulda	yapılan	meslek	kanunları	
hakkında	bir	şeyler	söylemek	istiyorum.	
“Önceden	 meslek	 de	 tabela	 asma	
zorunluluğu	 vardı.	 Son	 genel	 kurulda	
bu	zorunluluğu	ihtiyari	hale	getirdik.	Biz	
dünyanın	en	saygılı	mesleğini	yapıyoruz.	
Bizim ışıklı tabelalara ihtiyacımız 
yok tabelaya gelecek müşteri hiç 
gelmesin. Yine	 diyorum	 biz	 dünyanın	
en	 saygın	 mesleğini	 yapıyoruz. 
Birde bizde yeni bir hastalık çıktı. 
Denetçilik	hastalığı	başladı.	Biz	ekmeği	
muhasebeden	 yiyoruz.	 Denetçilik	 bir	
meslek	değil	bir	uzmanlık	alanıdır.	Bizim	
mesleğimiz	 de	 SM,	 SMMM,	 YMM	
unvanları	 dışında	 unvan	 kullanmak	
yasaktır.	 Ama	 SPK	 ve	 BBDK’nın	 belli	
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kuralları	 var	 eğer	 sizin	 SPK’ya	 bağlı	
bir	 muhasebe	 şirketiniz	 varsa	 size	
müsaade	ettik	yönetmeliğe	de	konuldu.	
Ama	bunların	dışında	elinde	izin	belgesi	
olmayan	 hiç	 kimse	 bunu	 kullanamaz.	
Çok	 denetçiliği	 meslek	 olarak	 gören	
varsa	 versin	 SMMM-SM	 ruhsatlarını	
ben	 bu	 mesleği	 yapmayacağım	 desin	
iade	 etsin	 gitsin	 denetçilik	 mi	 yapıyor	
ne	yaparsan	yapsın”.	“Ne olursa olsun 
muhasebe olmadan denetim olmaz” 
eğer	 denetçiliği	 kullanan	 bir	 arkadaş	
olursa	 gerekli	 disiplin	 işlenmenin	
yapılması	lazım	dedi.	

	 Genel	 kurulda	 alınan	 bir	
başka	 mesleki	 karar,	 tahsilatla	 ilgili	
bakanlıkla	 görüşüyoruz.	 Yapabilirsek	
bütün	 muhasebe	 ödemeleri	 bankadan	
kanadıyla	 yapılmasını	 zorunlu	 hale	
getirmeye	çalışıyoruz.	Ama	bu	program	
şuraya	 gitmez	 borcunu	 ödemeyen	
mükellefin	 beyannamesini	 almasın	
yapsa	 devlet	 kendi	 alacağı	 için	 yapar	
devlet	 vergi	 borcu	 olan	 bir	 kişiye	
senin	 borcun	 var	 senin	 beyannameni	
almıyorum	 diyemiyorsa	 bizde	 onu	

yapamayız.	Haksız	rekabet	programının	
demoları	tamam	01.01.2015	de	hayata	
geçirmeye	çalışıyoruz.	Meslekle	ile	ilgili	
bir	 diğer	 hususa	 dönelim	 basit	 bir	 şey	
gibi	duruyor	ama	benim	yaptığım	küçük	
bir	 hatırlatma	 6102	 sayılı	 TTK’	 da	 var	
19	nolu	 ticaret	sicil	 yönetmeliğinde	de	
var.	Sayın	Gümrük	ve	Ticaret	Bakanı	15	
gün	önce	açıkladı	firmalarınızdan	ticaret	
sicile	kayıtlı	bilanço	usulüne	göre	defter	
tutuyor	 ise	 ticaret	 sicile	 kayıtlı	 ise	 o	
firma	TTK	hükümlerine	göre	tabidir.	Eğer	
bilanço	usulünce	defter	tutup	esnaf	sicile	

kayıtlı	 ise	bir	 problem	yok	ama	 ticaret	
sicile	 kayıtlı	 işletmelerimiz	 yeni	 yılda	
her	türlü	ticari	evraklarında	01.01.2014	
den	 sonra	 ticaret	 sicil	 numarası	 veya	
mersis	 numarasını	 kullanmak	 zorunda	
dır.	 Bunlar	 neler	 her	 türlü	 sözleşmeler,	
ticari	 mektuplar,	 fatura	 ve	 irsaliyeler,	
parakanda	 satış	 fişleri,	 yazar	 kasa	 ve	
pos	 cihazı	 fişleri	 yolcu	 taşıma	 biletleri	
gider	 pusulaları,	 müstahsiller	 ve	 ücret	
bordoları	bunları	mükellefe	ileteceksiniz.	
Bir	 diğer	 konu	 ise	 defter	 tasdikleri	 ,	
defter	 tasdiklerinde	 haziran	 ayın	 da	
kapanışı	 yapılacak	 tek	 defter	 yevmiye	
defteridir.	 Diğer	 defterlerden	 defter-i	
kebir	ve	envanter	defterlerinde	kapanış	
tasdiki	 zorunlu	değildir.	Yönetim	kurulu	
ve	 müdürler	 kurulu	 defterlerini	 2013	
yılında	 tasdik	 ettirdiler	 ise	 2014	 ocak	
sonuna	kadar	kapanış	tasdiki	yaptırmak	
zorundalar.	 Diyerek	 konuşmasına	 son	
verdi.

	 Oda	 Meclisi	 Fotoğraf	 çektirerek	
sona	erdi.

oda etkinlikleri
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Ordu Mali Müşavirler Odasının Üyeleri 
“Mesleki	Dayanışma	Yemeğinde”	
Buluştular…
	 Ordu	 SMMM	 Odası	 tarafından	
21.12.2013	 tarihinde	 Balıktaşı	 otel	
de	 düzenlenen	 “Mesleki	 Dayanışma”	
yemeğine	 TÜRMOB	 Genel	 Sekreteri	
Yücel	Akdemir,	Ordu	Belediye	Başkanı	
Seyit	 Torun,	 Ordu	 Defterdarı	 Erol	
Pişkin,	 Ordu	 SGK	 İl	 Müdürü	 Vedat	
Ilgınöz,	 Defterdar	 Yardımcısı	 Bülent	
Pabuççu,	 Köprübaşı	 Vergi	 dairesi	
Müdürü	 Mustafa	 Kul,	 Boztepe	 Vergi	
Dairesi	Müdürü	 İdris	 İzzet	 Erkan,	 Ordu	
SGK	 Müdür	 yardımcıları	 Nizamettin	
Türkeli,	 Olgun	 Güler,	 Nevzat	 Kocaoğlu,	
Kurucu	Oda	Başkanı	Orhan	Ümit	 Felek	
ve	meslek	mensupları	katıldı.	İlginin	çok	
olduğu	 yemeğe	 iki	 yüz	 kırkın	 üzerinde	
katılım	oldu.

	 Yemeğin	 açış	 konuşmasını	 Oda	
Başkanı	 Ertuğrul	 Yüksel	 yaptı.	 Açış	
konuşmasında	 konukları	 selamladıktan	
sonra	Cahit	Sıtkı	Tarancı’nın	“Memleket	
İsterim”	isimli	şiirini	okudu.	

	 Yücel	Akdemir	 ile	 ilgili	 hazırlanan	
slayt	 gösterisinden	 sonra	 kürsüye	
gelen	 Türmob	 Genel	 Sekreteri	 Yücel	
Akdemir	 şunları	 söyledi.	 “Ordulu	
olmaktan,	 Orduda	 olmaktan	 sizlerle	
beraber	olmaktan	mutluluk	duyuyorum.	
Salonun	 bu	 dolu,	 coşkulu	 halinden	
mutluluk	 duyuyorum.	 Hepinizi	 şahsım	
ve	 kurumum	 adına	 sevgiyle	 saygıyla	
selamlıyorum.	 Mesleki	 birlik	 ve	
beraberlik	 her	 şeyin	 üzerindedir.	 Bu	
akşam	ki	ortamınız	gerçekten	çok	güzel.	
Sizleri	kutluyorum.

	 Bu	 günlerde	 ülkede	 yaşananların	
hepinizin	 malumu.	 Ben	 diyorum	 ki	
denetimin	olmadığı	yerde	kimse	kendini	
güvende	hissetmez. Güvensiz ortamda; 
yolsuzluk da olur, rüşvette olur, kara 
para da olur. Her zaman söylüyorum. 
94.000 kişilik muhasebe camiasından 
yararlanılmadan bu sorunları asla 
çözemezsiniz. 

	 Denetim	 işini	 Kamu	 Gözetim	
Kurumu’na	 ve	 üç	 dört	 bin	 kişiye	
bırakırsanız	 bu	 sorunlarla	 hangi	
iktidar	 olursa	 olsun	 karşılaşırsınız.	
Denetim konusunda TÜRMOB ve 
onun üyelerinden yararlanılması 
gerekmektedir. TÜRMOB ve 
Muhasebecilerin desteği ve katkısı 
olmadan, onlardan yararlanılmadan, 
ne yolsuzluğu, ne yoksulluğu, ne 
rüşveti, ne karar parayı nede kayıt 
dışılığı önleyebilirisiniz. 

	 Bu	 düşünceler	 ile	 hepinizi	
selamlıyorum	dedi.

	 Konuşmasının	 ardından	 Oda	
Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	Genel	Sekretere	
bir	plaket	sundu.	

	 Odamıza	 katkılarından	 dolayı,	
Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	tarafından	
Ordu	Defterdar’ı	Erol	Pişkin’e	bir	plaket	
takdim	 edildi.	 Meslek	 mensuplarına	
hitap	eden	Ordu	defterdar’ı	Erol	Pişkin;	
Bu	 gün	 burada	 bu	 camia	 ile	 birlikte	
olmaktan	 çok	 mutluyum.	 Hepinize	
teşekkür	ediyorum.	İşler	artık	çoğunlukla	
muhasebe	bürolarında	yapılıyor.	Bizlere	
eskiden	pek	çok	şey	sorulurdu.	Her	gün	
gelenimiz	gidenimiz	olurdu.	Artık	bizlere	
pek	bir	şey	soran	yok.	Sizleri	her	zaman	
bekliyoruz.	 Her	 zaman	 sizlere	 kapımız	
açık.”	dedi	ve	konuklara	teşekkür	etti.

	 Ordu	SGK	İl	Müdür’ü	Vedat	Ilgınöz’e	
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Odaya	ve	mesleğe	 katkılarından	dolayı	
sunulan	 plaketi	 Kurucu	 Oda	 Başkanı	
Orhan	Ümit	 Felek	 takdim	 etti.	 Plaketin	
peşinden	 İl	 Müdürü	 meslektaşlara	 ve	
Oda	Yönetimine	teşekkürlerini	sundu.

	 Yemeğe	 sonradan	 katılan	 Ordu	
Belediye	Başkanı	 Seyit	 Torun’a	 plaketi	
Oda	Başkanı	Ertuğrul	Yüksel	ve	TÜRMOB	
Genel	 Sekreteri	 Yücel	 Akdemir	 takdim	
ettiler.

	 Yemekte	bir	konuşma	yapan	Ordu	
Belediye	 Başkanı	 Seyit	 Torun;	 “Bu	
güzel,	 bu	 nezih	 camianın	 yemeğinde	
olmaktan	son	derece	mutluyum.	Bende	
bir	iktisatçıyım.	Meslektaşınız	sayılırım.	
Hatta	Yücel	Bey’e	söyledim	banada	bir	
ruhsat	verin	diye	ama	henüz	bana	ulaşan	

bir	şey	yok.	Bu	gün	içinde	yaşadığımız	
durum	 gerçekten	 çok	 zor.	 Yaşananlar	
ortada.	Herkes,	her	aydın,	üzerine	düşen	
sorumluluğu	 mutlaka	 yerine	 getirmeli.	
Hepimizin	 bu	 ülkeye	 karşı	 sorumluluğu	
var.	 Arabamız	 olabilir,	 evimiz	 olabilir,	
ama	bunlar	önemli	değil.	Önemli	olan	bu	
ülkenin	geleceği.	Hepimiz	yeniden	bütün	
bunları	 samimi	 bir	 şekilde	 düşünmek	
zorundayız.	 Hepinize	 teşekkürlerimi	
sunuyorum.”dedi.

	 Konuşmaların	ardından	yeni	belge	
alan	ve	odamıza	yeni	nakil	gelen	üyelere,	
Mali	Müşavirlik	ruhsatları	verildi.

	 Esra	Küpçük’e	ruhsatını	TÜRMOB	
Genel	Sekreteri	Yücel	Akdemir,

	 Ömer	 Karataş’a	 ruhsatını	 Oda	
Disiplin	Kurulu	Başkanı	Ercan	Kır,

	 Fatma	 Uzunlar’a	 ruhsatını	 Oda	
Denetleme	 Kurulu	 Başkanı	 Turgay	
Altunışık,

	 Oktay	 uzunlar’a	 Köprübaşı	 Vergi	
Dairesi	Müdürü	Mustafa	Kul	verdi.

	 Ruhsat	 takdiminden	sonra	 ,	Ordu	
SMMM	 odası	 logolu	 tablo;	 kardeş	
kurum	 kardeş	 okul	 Ticaret	 Lisesine	
yardım	 amaçlı	 artırma	 yöntemi	 ile	
satıldı.	 5.751	 TL	 ile	 SMMM	 Gökhan	
Şahin	tabloyu	aldı.

	 Meslek	 mensuplarının	 doyasıya	
eğlendiği	geçe	23:30	da	sona	erdi….	
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	 Cumartesi	 akşamı	 Samsun’da	
oynanan	Samsunspor	 -	Orduspor	maçı	
öncesinde	her	iki	ilin	Mali	Müşavir	Oda	
Başkan	ve	yöneticileri	bir	araya	geldi.

	 Samsun	 SMMM	 Odası	 Sekreteri	
Adnan	 Demir’in	 organize	 ettiği	 yemek	
Samsun	 Yelken	 Kulüpte	 gerçekleşti.	
Yemek	 öncesinde	 Samsunspor	
formasını	 Ordulu	 yöneticiler,	 Orduspor	
formasını	Samsunlu	yöneticiler	giyerek	
birlikte	dostluk	mesajı	verdiler.

	 Ordu	 SMMM	 Odası	 Başkanı	
Ertuğrul	Yüksel;	Spor	insanları	birleştiren	
bir	 araya	 getiren	 organizasyonlardır.	
Oysa	ülkemizde	yaratılan	algı	ise	genelde	
düşmanlık	 ve	 kin	 üzerine.	 Biz	 bu	 gün	
buraya	 dostlarımızın	 arkadaşlarımızın	
meslektaşlarımızın	 daveti	 üzerine	
geldik.	 Kim	 kazanırsa	 kazansın	 önemli	
değil.	 Önemli	 olan	 bu	 birlikteliğimizin	
güçlenmesi	 her	 iki	 şehrin	 ortak	 spor	
kültürünün	 gelişmesidir.	 Bu	 gün	 bizi	
burada	 ağırlayan	 bütün	 dostlarıma	
teşekkürlerimi	sunuyorum.”	dedi.

	 Samsun	 SMMM	 Oda	 Başkanı		

Hayrul	 Kayar	 ise	 misafirlere	 teşekkür	
ederek.	 “Başkanın	 güzel	 dileklerine	
katılıyorum.	 Bence	 de	 bu	 gün	 sonuç	
ne	 olursa	 olsun	 kazanan	 ve	 kaybeden	
olmayacak.”	dedi.

	 Samsun	 SMMM	 Oda	 Sekreteri	
Adnan	 Demir	 ise:”Biz	 geçmiş	 yıllarda	
Ordu	da,	Samsun	da	pek	çok	maçta	bir	
araya	geldik.	Her	iki	ilin	Mali	Müşavirleri	
olarak	 sporun	 gerçek	 amacı	 dostluk	
olduğunu	 her	 kesime	 bir	 kez	 daha	
hatırlatmak	istiyoruz.	Ordu’lu	dostlarımız	
ile	 bu	 gün	 burada	 bir	 araya	 gelmenin	

mutluluğunu	yaşıyorum.”	dedi.

	 Samsun	 SMMM	 Oda	 Sekreteri	
Adnan	 Demir	 ve	 Mali	 Müşavir	 Recai	
Örgen	 Ordu	 SMMM	 Oda	 Sekreteri	
Bahadır	 Baş’a	 Samsunspor	 forması	
hediye	 etti.	 Özellikle	 maç	 öncesi	
Samsunspor	 taraftarının	 Orduspor	
diye	 bağırması,	 Ordusporu’un	 attığı	
golden	 sonra	 Orduspor	 taraftarının	
Samsun	diye	bağırması	maçın	ve	günün	
unutulmayan	 dostlukları	 	 olarak	 ifade	
edebiliriz.	 Birlikte	 maç	 izleyen	 gurup	
maç	sonunda	da	bir	arada	eğlendiler.

Mali Müşavirler, Samsunspor Orduspor 
Maçında Dostluklarını Pekiştirdi
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gündemde  öne çıkanlar

	 Türkiye	Serbest	Muhasebeci	Mali	
Müşavirler	 ve	 Yeminli	Mali	Müşavirler	
Odaları	 Birliği	 (TÜRMOB)	 Avrupa	
Muhasebeciler	Federasyonu	 (FEE)	 tam	
üyeliğine	kabul	edildi.	

	 FEE	 Üyeler	 Kurulu	 Toplantısında	
TÜRMOB,	 FEE’nin	 tam	 üyeliğine	 kabul	
edildi	(FEE	Avrupa	Birliği	Üyesi		ülkelerin	
muhasebecilerini,	

	 AB	 nezdinde	 temsil	 eden	
tek	 yetkili	 kuruluştur).	 18	 Aralık	
2013	 tarihinde	 Belçika’nın	 başkenti	
Brüksel’de	 gerçekleşen	 toplantıya	
TÜRMOB	 Genel	 Başkanı	 YMM	 Nail	
Sanlı,	 IFAC	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Dr.	
Masum	 Türker	 ve	 Bağımsız	 Denetim	
Bölümü	TÜRMOB	Genel	Başkanı	YMM	

Nail	 Sanlı,	 TÜRMOB’un	 FEE’nin	 tam	
üyeliğine	 kabul	 edilmesinden	 sonra	
toplantıda	 yaptığı	 konuşmasında	 şu	
ifadeleri	kullandı:	

	 “Başkanı	olduğum	TÜRMOB’u	tam	
üyeliğe	kabul	etmiş	olduğunuzdan	dolayı	
teşekkür	 ediyorum.	 Bizim	 için	 1998	
yılından	 bu	 yana	 var	 olan	 isteğimizdi.	
Aranıza	 katılmakla,	 ifa	 ettiğimiz	

muhasebe	 mesleğinin	 yürütülmesinde	
kalitenin	 yükselmesine	 büyük	 katkı	
sağlayacağını	düşünüyorum.	

Meslek	örgütü	olarak,	başta	IFAC	olmak	
üzere	 diğer	 uluslararası	 kuruluşlarda	
mesleğin	gelişimine	verdiğimiz	katkının	
benzerini	 FEE’ye	 de	 vereceğimizi	
belirtmek	istiyorum.	Verdiğiniz	desteğe	
teşekkür	ediyorum.”

Gündemde Öne Çıkanlar
1

Gündemde Öne Çıkanlar
Yıl : 1    Sayı : 21     TÜRMOB Haftalık Haber Bülteni          27.12.2013

“TÜRMOB 
KENDİ 

ALANINDA 
ARTIK AVRUPA 
BİRLİĞİ ÜYESİ”

TÜRMOB AVRUPA 
MUHASEBECİLER 
FEDERASYONUNA      
TAM ÜYE
Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB) Avrupa Muhasebeciler 
Federasyonu (FEE) tam üyeliğine 
kabul edildi.

FEE Üyeler Kurulu Toplantısında 
TÜRMOB, FEE’nin tam üyeliğine 
kabul edildi (FEE Avrupa Birliği 
Üyesi  ülkelerin muhasebecilerini, 
AB nezdinde temsil eden tek 
yetkili kuruluştur). 18 Aralık 2013 
tarihinde Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de gerçekleşen toplantıya 
TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. 
Nail Sanlı,IFAC Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Masum Türker ve 
Bağımsız Denetim Bölümü 
Koordinatörü Zafer Sayar katıldı.

TÜRMOB Genel Başkanı 
Ymm. Nail Sanlı, TÜRMOB’un 
FEE’nin tam üyeliğine kabul 
edilmesinden sonra toplantıda 
yaptığı konuşmasında şu ifadeleri 
kullandı:

“Başkanı olduğum TÜRMOB’u 
tam üyeliğe kabul etmiş 
olduğunuzdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Bizim için 1998 
yılından bu yana var olan 
isteğimizdi. Aranıza katılmakla, 
ifa ettiğimiz muhasebe mesleğinin 
yürütülmesinde kalitenin 
yükselmesine büyük katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. 
Meslek örgütü olarak, başta IFAC 
olmak üzere diğer uluslararası 
kuruluşlarda mesleğin gelişimine 
verdiğimiz katkının benzerini 
FEE’ye de vereceğimizi belirtmek 
istiyorum. Verdiğiniz desteğe 
teşekkür ediyorum.”

TÜRMOB Kendi Alanında
Artık Avrupa Birliği Üyesi

TÜRMOB	AVRUPA	
MUHASEBECİLER	
FEDERASYONUNA	
TAM	ÜYE
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1) Giriş

 Bilindiği üzere; Türk Vergi sisteminde, gayrimenkul-
ler dolayısıyla üç tür gelir edilmektedir. Gayrimenkulle-
rin kiralanması karşılığı elde edilen gelir gayrimenkul 
sermaye iradı (GVK md.70), gayrimenkullerin elden çı-
karılmasından doğan kazanç diğer kazanç ve irat (GVK 
mük. Md. 80) ve bu gelirlerin ticari bir organizasyon için-
de devamlı olarak elde edilmesi ise ticari kazanç (GVK 
md.37) sayılmaktadır. Uygulamada daha çok yaşanan 
konu ticari kazanç ve diğer kazanç ve irat sınırının be-
lirlenmesidir. Çünkü, elden çıkarma kazancının ticari ka-
zanç veya diğer kazanç ve irat sayılması vergileme reji-
mini önemli etkilemektedir.

 Gayrimenkul alım satımı sermaye ve emekten olu-
şan bir organizasyona dayanması ve bu organizasyonun 
işlemlerinde devamlılık bulunması halinde, elde edilen 
kazanç ticari kazanç hakkında hükümlere göre vergilen-
dirilmektedir (GVK md.37).

 Ancak, belirli kaynaklara bağlanması mümkün ol-
mayan, belirli dönemlerde (periyodik olarak) meydana 
gelmeyen, devamlı değil arızi olan ve çoğu zaman bir 
teşebbüs sonucu olmaksızın, kişilerin bazı mal varlıkla-
rında kendiliğinden meydana geliyorsa, elde edilen ka-
zanç ve irat diğer kazanç ve irat olarak vergilenmektedir. 
Bu gelir türünün en önemli özelliği, devamlılık göster-
memesidir. Dolayısıyla, devamlılık göstermeyen ve yu-
karıda açıklanan gayrimenkul satım kazançları değer ar-
tış kazancı niteliğinde olacak ve vergilendirilmesi bu hu-
sustaki hükümlere göre yapılacaktır (GVK md.80, mük.
md. 80, mük.md.81).

2) Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan 
değer artış kazancı

 Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
“Değer artışı kazançları” başlıklı Mükerrer 80 inci mad-
desinde, “Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılma-

sından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır denilmiş 
(6) numaralı bendinde ise “İktisap şekli ne olursa olsun 
(ivazsız olarak iktisap edilenler hariç)70 inci maddenin 
birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde 
yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai is-
tihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, 
iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıka-
rılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortakları-
na bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulle-
ri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)” 
hükmüne yer verilmiştir. 

 Bahse konusu yasa hükmünün iyi anlaşılabilme-
si, metinde geçen bazı kavramların tanım ve içeriğinin 
açıklığa kavuşturulmasına bağlıdır. 

 a) Gayrimenkul 

 Gayrimenkul, tanım olarak, esas niteliği bakı-
mından bir yerden başka bir yere taşınması müm-
kün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. 
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu-
nun (RG:08/12/2001-24607) 704 üncü maddesinde gay-
rimenkul;

• Arazi, 

• Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürek-
li haklar, 

• Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler ola-
rak sayılmıştır.

 Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesinde “Ta-
şınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, 
mahkeme kararı,  cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri 
ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescil-
den önce kazanılır. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf 
işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil 
edilmiş olmasına bağlıdır.”   hükmüne yer verilmiştir. 

 Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesi-

makale

YMM Mehmet ALTINDAĞ

Değer Artış Kazancının Tespitinde 
Gayrimenkulün İktisap Tarihi
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nin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirti-
len ve aynı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fık-
rasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazı-
lı olan ve elden çıkarılması halinde doğan kazancın 
değer artış kazancı sayılacağı mal ve haklar şunlar-
dır: 

• Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, 
taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve ki-
remit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim 
cüzileri ve teferruatı, 

• Voli mahalleri ve dalyanlar, 

• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 

• Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil 
ve tahliye vasıtaları.

 b) Elden çıkarma

Elden çıkarma, maddede yazılı mal ve hakların sa-
tılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, tram-
pa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştiril-
mesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması-
nı ifade eder (GVK mük.md.80).

 c) İvazsız iktisap

 Elden çıkarılan mal ve haklar ivazsız (veraset, 
sağlararası intikal, bağış, armağan vs.) edinilmişse 
bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar değer artış kazancı sayılmaz. Çünkü, bu 
tür edinimler veraset ve intikal vergisinin konusuna 
girmektedir. 

 Bunun dışında, iktisap şekli ne olursa olsun 
edinilen ve yukarıda anılan türdeki mal ve hakların 
elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış 
kazancı sayılmakta ve bu kazançlar hakkındaki hü-
kümlere göre vergilendirlmektedir.

 d)  Elde tutma süresi

 Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci mad-
desinin (6) numaralı bendinde, anılan hükümde yer 
alan mal ve hakların beş yıl içinde elden çıkarılma-
sından doğan kazançlar  vergiye tabidir. Burada ge-
çen yıl tabirini 365 günlük bir zaman dilimini ifade 
eder.

 Bahse konusu mal ve haklar, 01/01/2007 ve 
sonrasında elde edilmiş ise iktisap tarihinden baş-
layarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, değer artış kazancı sayılır. Eğer elden çı-
karma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan 
daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edi-

len kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendiril-
mez. 

 Anılan mal ve haklar, 01/01/2007 tarihinden 
önce elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlaya-
rak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan ka-
zançlar, değer artış kazancı olarak değerlendirile-
cektir. Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başla-
yarak dört yıldan daha fazla bir süre sonra vuku bul-
muşsa, elde edilen kazanç değer artışı kazancı ola-
rak vergilendirilmeyecektir (GVK geçici md.71).

 Örnek:1 Bay (B), 10/04/2007 tarihinde satın al-
mış olduğu bir gayrimenkulü 09/04/2010 tarihin-
de elden çıkarmış ve 250.000 TL değer artış kazancı 
elde etmiştir. Buna göre, Bay (B) konutu 01/01/2007 
sonrasında satın aldığı ve alış tarihinden itibaren 
beş tam yıl geçmeden sattığı için elde edilen ka-
zanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. 

 Örnek:2 Bayan (C), 07/04/2006 tarihinde satın 
aldığı konutu 17/05/2010 tarihinde elden çıkarmış 
ve ve 310.000 TL kazanç elde etmiştir. Buna göre, 
Bayan (C) konutu 01/01/2007 öncesinde satın al-
dığı ve alış tarihinden itibaren dört tam yıl geçtik-
ten sonra sattığı için elde edilen kazanç değer ar-
tış kazancı olarak vergilendirilmez. Bayan (C), konu-
tunu alış tarihinden itibaren dört tam yıl geçmeden 
(08/04/2010 tarihine kadar) satmış olsaydı elde et-
tiği kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi 
olacaktır.

3) Safi değer artışının tespiti 

 Değer artış kazancında vergilendirilecek ka-
zanca “safi değer artışı” denilmektedir. Değer artı-
şında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan 
para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edile-
bilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki 
indirimlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir (GVK 
mük. Md. 81). 

 Mal ve hakların elden çıkarılması sonucunda 
elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek 
giderler; 

• Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli, 

• Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üze-
rinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar. 

 Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde 
maliyet bedeli yerine; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edi-
lecek bedel esas alınacaktır. 
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 Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bede-
li, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay ha-
riç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen 
toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranında ar-
tırılarak tespit edilecektir. 

 2006 yılının Ocak ayından itibaren TEFE, üreti-
ci fiyat endeksi (ÜFE) yayımlanmaktadır. Bu nedenle 
01/01/2006 tarihinden sonra yapılan endekslemeler-
de toptan eşya fiyat endeksi yerine, üretici fiyat endeksi 
(ÜFE) dikkate alınır (VUK mük.md.298).

 Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bede-
linin üretici fiyat endeksindeki artış oranında arttırılabil-
mesi için, alış ve satış tarihleri arasındaki sürede endeks-
teki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmek-
tedir (GVK mük.md.81/son).

 Öte yandan; bu şekilde hesaplanan kazancın istis-
na sınırını aşmaması halinde yıllık beyanname verilmez 
ve vergileme yapılmaz. Ayrıca, hesaplanan safi değer ar-
tışından yıllar itibariyle tespit edilen istisna tutarı indiril-
dikten sonra kalan kısmı vergilendirilir. İstisna tutarı yıl-
lar itibariyle aşağıdaki gibidir.

 Örnek:1 Bay (D), 16/04/2006 tarihinde 5.000 
TL’ye satın aldığı bir araziyi Bay (E)’ye 24/02/2010 ta-
rihinde 15.000 TL’ye satmıştır. Buna göre, Bay (D) ara-
ziyi 01/01/2007 öncesinde satın aldığı ve alış tarihin-
den itibaren dört tam yıl geçmeden satmış olduğun-
dan, elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergi-
ye tabi olacaktır. Arazinin satın alındığı aydan bir önce-
ki ay olan Mart 2006’da ÜFE endeksi 125,33, elden çıka-
rıldığı aydan önceki ay olan Ocak 2010’da ÜFE endeksi 
166,52’dir. Endeksleme oranının ilgili dönemde %10’un 
(166,52–125,33/125,33=%32,86 ) üzerinde artmış oldu-
ğu görülmektedir. 

 Arazinin endekslenmiş maliyet bedeli (5.000 x 
166,52 / 125,3 =) 6.643,26 TL olarak hesaplanmakta-
dır. Bay (D) arazisini elden çıkarma karşılığında toplam 
15.000 TL hasılat elde etmiştir. Bu durumda elde edilen 
değer artış kazancı (15.000 – 6.643,26 =) 8.356,74 TL’dir. 
2010 yılında elde edilen bu kazancın 7.700 TL tutarı ver-
giden müstesna olduğundan, beyan edilecek değer ar-
tış kazancı (8.356,74–7.700=) 656,74 TL’dir.

4) Gayrimenkullerde iktisap tarihinin Belirlenmesi

 Maliye Bakanlığı 25/03/2011 tarih ve GVK-76/2011-
2 sayılı Sirküler ile gayrimenkullerin elden çıkarılması ha-
linde, değer artışı kazancının hesaplanmasında, iktisap 
tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağına hususunda 
çok önemli açıklamalar yapmış ve bu güne kadar tevali 
eden görüşünde önemli ve radikal değişiklikler yapmış-
tır. Aşağıdaki açıklamalar bu sirkülere müsteniden yapıl-
mıştır. 

 Yukarıda açıklandığı üzere, gayrimenkullerde ikti-
sap, Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi uyarınca, 
tapuya tescille olmaktadır. Buna göre, kat karşılığı müte-
ahhide veya kooperatiflere verilen arsa karşılığında alı-
nan gayrimenkuller dahil, iktisap edilen gayrimenkulle-
rin elden çıkarılması halinde, değer artışı kazancının tes-
piti yönünden iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapu-
ya tescil edildiği tarih esas alınacaktır.

 Ancak, gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden 
önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel 
haller de iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fi-
ilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir 
(Maliye Bakanlığı öteden beri ticari kazancın tespitine 
ilişkin hükümler dairesinde, fiili kullanım, yapı kullanma 
izin belgesi veya tapuya tescil işleminden hangisi önce 
ise vergiyi doğuran olayın o zaman vuku bulduğu; çün-
kü vergi hukukunda fiili durumun esas olduğu yönünde 
görüş serd etmiş ancak, bu yorumu veya görüşü değer 
artış kazancı açısından kabul etmemiştir. Yapılan bu gö-
rüş değişikliği ile ticari kazanç ve diğer kazanç ve iratlar 
açısından garinekulün iktisap tarihi paralel hale gelmiş-
tir). 

 Bu çerçevede, konut yapı kooperatifleri, Toplu Ko-
nut İdaresi veya diğer kişilerden gayrimenkulü fiilen kul-
lanıma hazır şekilde teslim alanların, söz konusu gayri-
menkulleri fiilen kullandıklarını; tahsis belgesi, teslim 
tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve 
benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde değer artışı 
kazancının tespiti yönünden fiilen kullanıma başladıkla-
rı tarih iktisap tarihi olarak kabul edilecektir. 

 Gayrimenkulün ihale veya icra yoluyla alındığı du-
rumlarda da fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alındı-
ğının yukarıda sözü edilen belgelerle tevsik edilmesi şar-
tıyla, tapu tescil işlemi olmasa dahi fiilen kullanıma bıra-
kıldığı tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

 Örnek 1: Bay (A),  kooperatif üyeliği karşılığında ik-
tisap ettiği gayrimenkulüne, 20/04/2009 tarihinde su, 
elektrik ve telefon bağlattırarak, bu tarihten itibaren fi-
ilen kullanmaya başlamış ve bu durumu ilgili kurumlar-
dan aldığı belgeler ile ispatlamıştır. Bu gayrimenkulün, 

Yıl İstisna Tutarı (TL) Belirlendiği Genel Tebliğ
2006 6.000.- 5281 sayılı Kanun md. 
2007 6.400.- 259 Seri No.lu GV GT
2008 6.800.- 266 Seri No.lu GV GT
2009 7.600.- 270 Seri No.lu GV GT
2010 7.700.- 273 Seri No.lu GV GT
2011 8.000.- 278 Seri No.lu GV GT
2012 8.800.- 280 Seri No.lu GV GT
2013 9.400.- 284 Seri No.lu GV GT
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Bay (A) adına tapu tescili, 21/11/2010 tarihinde yapılmış-
tır.

 Buna göre, değer artışı kazancının tespiti açısından, 
beş yıllık sürenin hesabında, gayrimenkulün fiilen kul-
lanılmaya başlandığı 20/04/2009 tarihinin iktisap tarihi 
olarak esas alınması gerekir.

 Örnek 2: Bayan (B), Toplu Konut İdaresinden bir da-
ire satın almıştır. Daire tespiti için 05/10/2007 tarihinde 
noterde kura çekimi yapılmış, 21/11/2008 tarihinde de 
yapı kullanım izin belgesi alınmış, ancak dairelerin tapu-
ya tescil işlemi, Toplu Konut İdaresine yapılan ödemele-
rin tamamlanmasından sonra 08/08/2010 tarihinde ya-
pılmıştır. 

 Buna göre, değer artışı kazancının tespiti açısından,  
beş yıllık sürenin hesabında, gayrimenkulün yapı kullan-
ma izin belgesinin alındığı 21/11/2008 tarihin esas alın-
ması gerekir.

 Örnek 3: Bay (C), sahibi bulunduğu gayrimenkulün,

• Kat irtifakı tapusunu 03/03/2009 tarihinde,

• Kat mülkiyeti tapusunu ise 06/12/2010 tarihinde 

almıştır.Bu durumda,  iktisap tarihi olarak kat irtifakı ta-
pusunun alındığı 03/03/2009 tarihinin esas alınması ge-
rekir.

 Örnek 4: Bay (S), 05/08/2002 tarihinde “satış vaadi 
sözleşmesi” ile almış olduğu araziyi 11/11/2009 tarihin-
de tapuya tescil ettirmiştir. Söz konusu arazinin iktisap 
tarihi olarak, tapuya tescil edildiği 11/11/2009 tarihinin 
esas alınması gerekir.

5) Cins tashihi yapılan gayrimenkuller ile kat karşı-
lığı olarak müteahhit veya konut yapı kooperatifle-
rinden alınan gayrimenkullerin satılması halinde ik-
tisap tarihinin belirlenmesi

 Maliye Bakanlığı yukarıda anılan sirkülerde bu hu-
susta aşğıdaki açıklamaları yapmış ve önemli görüş de-
ğişikliği yapmıştır.

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 16/03/2010 
gün ve 2010/4-1697 No.lu Genelgesinde, cins değişikli-
ği (cins tashihi), bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken 
yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. 
iken arsa,  arazi iken, bağ, bahçe vb. duruma dönüştür-
mek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak 
tanımlanmıştır.

 Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün beledi-
yelerce ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak satılması 
halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği tarih 
değil, belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kaza-
narak, cins tashihi yapıldığı tarihin esas alınması gerekir.

 Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina 
inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşı-
lığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tes-
cili, cins tashihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap ta-
rihi olarak kabul edilmesi gerekir. 

 Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi 
değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çer-
çevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üze-
rine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı ola-
rak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarıl-
ması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kap-
samında değerlendirilmeyecektir (Maliye Bakanlığı bu 
güne kadar tevali eden görüşünde, ivazsız iktisap edilen 
garimenkul üzerine, sahibi veya kat karşılığı inşaat söz-
leşmelerine müsteniden yapılan gayrimenkullerin sa-
tışından doğan kazançların değer artış kazancı olduğu 
ve vergilendirileceği görüşünde idi. Oysa ki, Vergi Yargı-
sı Maliye Bakanlığı’nın bu yeni görüşü yönünde hüküm-
ler kurmaktaydı. Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan bu sir-
külerle Maliye Bakanlığı ile Vergi Yargısı görüşü uyumlu 
hale gelmiştir).

 Örnek 5: Bayan (F)’nin, 05/08/1999 tarihinde sa-
tın aldığı arsayı, 23/01/2005 tarihinde kat karşılığı ola-
rak müteahhide vererek almış olduğu gayrimenkuller, 
25/04/2007 tarihinde tapuya tescil edilmiştir.

Kat karşılığı alınan gayrimenkuller yeni bir iktisap ola-
rak kabul edilecek ve değer artışı kazancının tespitinde 
gayrimenkullerin tapuya tescil edildiği 25/04/2007 tarihi 
esas alınacaktır. Fiilen kullanımın tapu tescilinden önce 
gerçekleşmesi halinde ise bu tarihin esas alınacağı tabi-
idir.

 Örnek 6: Bayan (E) tarafından 25/10/1992 tarihin-
de satın alınan ve tapuya arazi olarak tescil edilen gay-
rimenkulün belediyece ifraz işlemi sonucu, 27/07/2008 
tarihinde cins tashihi gerçekleştirilerek tapuya arsa ola-
rak tescili yapılmıştır. Değer artışı kazancının tespiti açı-
sından, söz konusu değişikliğin (cins tashihi) yapıldığı 
27/07/2008 tarihinin esas alınması gerekir.

 Örnek 7: Bay (B)’ye veraset yoluyla intikal eden iki 
katlı ahşap bina, yıkılıp yerine yeni bir bina yapması ve 
bu yeni binadan kendisine iki adet daire verilmesi karşılı-
ğında, müteahhide verilmiştir. Bay (B), müteahhitten kat 
karşılığı aldığı iki adet daireyi teslim aldığı yıl içinde sat-
mıştır.

 İvazsız olarak (veraset yoluyla) iktisap edilen gayri-
menkulün, cins tashihi yapılarak kat karşılığı verilmesi 
halinde, “ivazsız iktisap edilme” niteliği değişmeyeceğin-
den, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de de-
ğer artışı kazancına tabii olmayacaktır. 
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Ülke ekonomisinin birebir nabzını tutan 
ve Kamunun yüklediği bir çok görevi yap-
maya gayret eden mali müşavir dostların 
SGKdan bazı talepleri oldu. Zaman zaman 
bizim de dile getirdiğimiz bu önerileri bu-
radan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğına ve SGK Başkanlığına yeniden iletme-
nin yararlı olacağını düşünüyorum. Uma-
rım bu talepler Sosyal Güvenlik Kurumu-
nun mevzuat çalışmalarında dikkate alınır.

İşte Hepimizin ortak amacının; Paydaş ku-
rumlarla beraber, hedef kitlelerimize kali-
teli ve hızlı hizmet sunmak olduğu muhak-
kaktır. diyen Gazi Antep SMMMO’nın ilet-
mek istediği mesajları ve beklentileri;

- İletişim çağında olduğumuz şu günler-
de Kurumlar arası iletişimin de maksimum 
seviyede gerçekleştirilmesi, mükerrer bil-
dirim ve beyanların önlenmesi, herhan-
gi bir Resmi Kurumun sistemine kaydetti-
ğimiz verilerin ortak kullanımı için gerekli 
çalışmaların en kısa zamanda yapılarak biz 
meslek mensuplarının zaman israfının ön-
lenmesini temenni ediyoruz.

 -İş-Kur’a 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri-
nin vermiş olduğu İşgücü Çizelgesi ve 1774 
Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen Kim-
lik Bildirimi kaldırılarak, gerekli bilgilerin 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sisteminden 
alınması sağlanmalıdır. Kimlik bildirimi ile 
SGK işçi çıkış bildirimlerindeki süreler bile 

örtüşmemekte birinde 10 günken diğerin-
de 72 saat süre tanınmıştır.

- İstirahatli olanları sağlık kurumları Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na bildirmektedir. Buna 
rağmen işverenlerden, dolayısıyla bizler-
den bu kişilerin raporlarını sistemde onay-
lamamız istenmektedir.

- SGK’nın İşe Giriş ve İşten Ayrılış bildirim-
lerine her defasında adres bilgilerinin giri-
şinin yapılması yerine adres bilgilerinin İl-
gili Nüfus Müdürlüğünden alınması (Mer-
nis sisteminden otomatik çekilmesi)  sağ-
lanmalıdır.

- İşten Ayrılış Bildirimlerinde bir kişinin çı-
kışı kayıtlı olduğu işyerinden değilde farklı 
bir firmadan yapıldığında sistem uyarı ver-
memektedir.

- Aylık Prim ve Hizmet Bildirimleri giriş ya-
pılıp onaylandıktan sonra, onaylı bildirimin 
yazdırılması için farklı bir ekrana geçilme-
si gerekmekte olup, bu işlemin daha pratik 
hale getirilmesi sağlanmalıdır.

- SGK işyeri kapanış işlemlerinin internet 
ortamında yapılması sağlanmalı, aynı mü-
dürlüğe bağlı işyerlerinde adres değişikliği 
var ise bu güncellemede internet ortamın-
da yapılabilmelidir.

- Aynı işverene ait işyerleri arasında yapılan 
Nakil işlemlerinde personel Çıkış ve Giriş iş-
lemlerinin toplu yapılabilmesi sağlanarak 

makale

Dr. Resul KURT

Mali Müşavirler Ne İstiyor?

info@resulkurt.com
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zaman kaybı önlenmelidir.

- Teşvikler sadeleştirilmeli, yanlışlıklar ger-
çekleşmeden cari dönem içerisinde elekt-
ronik ortamda kontrolü sistem üzerinden 
yapılması sağlanmalıdır.

Bu arada özellikle daha önce de birkaç dile 
getirdiğimiz ve SGK’na önerdiğimiz İSM-
MMO tarafından hazırlanan Çalışma Haya-
tında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerile-
rimize İlişkin Rapor’da paylaşılan bazı hu-
susları da yeniden hatırlatmak istiyorum.

- 5510 sayılı Yasanın 4/b (eski statüsü Bağ-
Kur’lu) kapsamında sigortalı olan (Örneğin 
SMMM ANNE ) vergi mükellefi ve esnafla-
ra da doğum nedeniyle raporlu oldukları 
süreler için, tıpkı 4/a kapsamındakiler gibi 
rapor parası alacakları da adı geçen Yasa-
nın 16 ncı maddesinde hüküm altına alın-
mıştır. Ancak, uygulamada SGK Kısa Vade-
li Sigortalar Daire Başkanlığı, mali müşavir 
olan Bağ-Kur sigortalısı bayanın doğum 
yapması nedeniyle doğum öncesi ve do-
ğum sonrası istirahatlı olduğu sürelere iliş-
kin geçici iş göremezlik ödeneği talep et-
mesini doğru bulmamış ve taşra birimle-
rini bu yönde talimatlandırmıştır. Ancak, 
5510 sayılı Yasada, 4/b (Bağ-Kur’lu) kap-
samında sigortalı olan kadınların doğum 
yaptıklarında geçici iş göremezlik ödene-
ği almayacaklarını düzenleyen bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu husus acil olarak dü-
zeltilmelidir.

- Sigortalıların niteliklerine göre farklı ka-
nun türü ve belge türü olan APHB düzen-
lenmekte ve sonuç olarak işverenler aynı 
ay içinde çok sayıda APHB düzenlemekte-
dir. Öyle ki; aynı ay içinde bir Arge çalışanı 
için üç farklı APHB verilmesi gerekmekte-
dir. Oysa APHB içine kanun türü ve belge 
türü eklenerek her işveren ait olduğu ay 
için tek APHB verebilmelidir.

- 1.1.2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı 
Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre 
kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile 
ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden 
az çalışanların, eksik günlerine ait genel 
sağlık sigortası primlerini 30 güne tamam-
lamaları zorunluluğu kaldırılmalıdır.

- İl dışındaki işverenler, şifresini kendi mer-
kez SGK Müdürlüğünden alabilmelidir.

- Ayrıca işverenler e-bildirge menüsünde 
ay içinde işe girişi ve işten çıkışı yapılan iş-
çilerin isim listesine ulaşabilmeli ve kendi 
kayıtlarıyla karşılaştırabilmelidir. E-bildirge 
sisteminde işe giriş-işten çıkış işlemlerinde 
işverenlerin toplu rapor alabilmeleri sağ-
lanmalıdır. Mevcut sistemde kimlerin giriş-
lerinin yapıldığını veya hangi işyerine ya-
pıldığını anlayabilmeleri mümkün olma-
maktadır.

- İşe iade davalarında da e-bildirge üzerin-
den ek bildirge verilebilmelidir.

Umarız SGK Başkanlığı, verilen hizmetin 
kalitesini ve vatandaş memnuniyetini yük-
seltecek bu değerlendirmeleri dikkate alır. 
Bizden uyarması.

Kaynak: http://www.resulkurt.com/
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Yılsonu İşlemlerinde Kdv Yönünden Dikkat 
Edilmesi Gereken Bazı Önemli Hususlar

Abdullah TOLU 
E. Vergi Müfettişi

I- Genel Açıklama

 Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde Vergi Kanunla-
rı ve muhasebe yönünden yapılması gereken ve uygula-
mada “dönem sonu işlemleri” olarak adlandırılan bazı iş-
lemler hem mükellefler hem de vergi idaresi bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Bunlar arasında KDV yönünden 
yapılması gereken bazı hususlar ile özellikle dikkat edil-
mesi gereken özellikli bazı işlemler de bulunmaktadır. 

 Aşağıda, yıl sonu işlemlerinde KDV yönünden özellik 
gösteren ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar incele-
nerek, kişisel görüşlerimiz belirtilecektir.

II- Yıl Sonu İşlemlerinde Kdv Yönünden Dikkat Edilme-
si Gereken Bazı Hususlar

A- Mükellefiyet Tesis Ettirilmeden Önce Yapılan Mas-
raflar İle Mal, Hizmet Ve Demirbaş Alımları Ve Bunlar 
İçin Ödenen Kdv’ler  

 Gerek KDV Kanununda gerekse Vergi Usul Kanunu 
başta olmak üzere diğer Vergi Kanunlarında, başlanılacak 
faaliyetle ilgili mal, hizmet ve demirbaş alımlarının vergi 
mükellefiyeti tesis ettirildikten sonra yapılması, bu tarih-
ten önce söz konusu alımların yapılmaması gerektiğine 
ilişkin açık ve düzenleyici bir hüküm bulunmamaktadır.  

 Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin birinci fık-
rasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilme-
si için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde in-
dirilebileceği hükme bağlanmış, Kurumlar Vergisi Kanu-
nunun 6. Maddesinde de, kurumlar vergisinin, mükellefin 
bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazan-
cı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespi-
tinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkında-
ki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. KDV Kanunu-
nun 29/1-a maddesinde ise, mükelleflerin yaptıkları ver-
giye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Ka-
nunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin ola-
rak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla he-

saplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gös-
terilen KDV’nin indirilebileceği açıklanmıştır. 

 Bu hükümlere göre, vergi mükellefiyeti tesis ettiril-
meden önce yapılan masraflar ile mal, hizmet ve demir-
baş alımlarının GVK ve KVK yönünden gider yazılması 
veya amortismana tabi tutulması ile bu alımlar için öde-
nen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı husus-
ları, söz konusu alım ve giderlere ilişkin fatura veya ben-
zeri belgelerin mükellefiyet tesis ettirildikten sonra yasal 
defterlere kaydedilip kaydedilemeyeceğine bağlı bulun-
maktadır. 

 Vergi Usul Kanununun 219. maddesinde; “Muamele-
ler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak 
muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir za-
man zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on 
günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primano-
ta ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşı-
yan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, 
muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hük-
mündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterle-
re 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

 c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defter-
leri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü 
gününe kaydedilir.” 

hükmü yer almaktadır.

 Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce başlanılacak işle 
ilgili olarak yapılan masraflar ile mal, hizmet ve demirbaş 
alımlarına ilişkin fatura veya benzeri belgelerin VUK hü-
kümlerine göre işe başlanılmasını müteakip 10 gün içinde 
yasal defterlere kaydedilmesi mümkün bulunduğundan, 
bu tutarların GVK ve KVK açısından gider veya maliyet un-
suru olarak dikkate alınması, bu belgelerde ayrıca gösteri-
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len KDV’nin ise indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta-
dır. Bu konuda Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği özel-
gelerde, 

 “Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce faaliyetinize ilişkin ola-
rak satın alınan emtia ve demirbaş faturaları ile diğer harcama fa-
turalarının işe başlanılmasını müteakip mezkur 219. maddede yer 
alan süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, bu 
tutarların gelir vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak 
dikkate alınması, bu harcamalara ilişkin katma değer vergisinin 
ise KDV Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde indirim konu-
su yapılması  mümkündür.”  ( )

  “02.08.1996 tarihinde mükellefiyet tesis ettirerek işe başla-
yan şirketin mükellefiyet tesisinden önce işle ilgili olarak satın al-
dığı makineye ait 29.12.1995 tarihli faturayı VUK’a göre işe başla-
masını müteakip yasal defterlerine kaydetmesi mümkün bulun-
duğundan, bu faturada ayrıca gösterilen KDV’de indirim konusu 
yapılabilecektir.”( )

 “Mükellefiyet tesisinden önce 31.12.2010 tarihi itibariyle ve 
devir yoluyla satın alınan mallara ait faturadaki KDV’nin, işe baş-
lanılmasını müteakip (06.01.2011) Vergi Usul Kanunu’nda belirle-
nen kayıt süresi içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla 
indirim hesaplarına alınması mümkündür.”( )

 “01.01.2011 tarihinde işe başlayan adi ortaklığın 31.12.2010 
tarihinde yaptığı emtia alımlarına ilişkin faturayı faaliyete başladı-
ğı dönemin açılış kayıtlarında göstermesi şartı ile ödenen KDV’nin 
indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.”( )

B- Aslı Kaybolan Faturaların Gider Kaydı Ve Kdv İndirimi

 Özellikle perakendecilik sektörü başta olmak üzere pek çok 
sektörde mal ve hizmet satışlarına ilişkin olarak düzenlenen fatu-
raların asıllarının alıcılara ulaşmadan postada, kargoda vb. de kay-
bolması olayına sıkça rastlanılmaktadır. Bu gibi durumlarda sorun 
kaybolan faturaların muhatabı olan alıcılar yönünden ortaya çık-
maktadır. Çünkü, kaybolan fatura muhteviyatı mal ve hizmet alım 
bedellerinin kayıtlara nasıl intikal ettirileceği ve KDV’sinin indirim 
konusu yapılıp yapılamayacağı konularında mevzuatta açık bir 
düzenleme bulunmamaktadır.  

 Uygulamada, satıcı firmalar faturanın kendilerinde ka-
lan nüshasının fotokopisi üzerine “Aslı Gibidir” yazarak kaşele-
yip imzalamakta, alıcılar ise satıcılar tarafından belirtilen şekilde 
onaylanan fatura fotokopilerini kayıtlarına intikal ettirmekte ve 
KDV’lerini indirim konusu yapmaktadırlar. 

 Maliye Bakanlığı ise, gider kaydı ve KDV indiriminin prensip 
olarak fatura asıllarına göre yapılması gerektiği, fatura asıllarının 
kaybedildiği durumlarda ise faturanın satıcılarda kalan nüshası-
nın noter tasdikli fotokopilerine (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı 
tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tas-
dik edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) dayanıla-
rak gider kaydı ve KDV indiriminin yapılabileceği görüşünde bu-
lunmaktadır.  Konu ile ilgili olarak verilen bazı özelgelerin özetleri 
aşağıdadır:

 “Fatura aslının kaybolması ve tasdikli fatura fotokopisini kul-
lanacak işletmenin (…) Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olması nede-
niyle, satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında düzenlenen fa-
turanın düzenleyen işletmede kalan tasdikli fotokopisine dayanı-
larak gider kayıtlarına intikal ettirilmesi vergi kanunları bakımın-
dan mümkün bulunmaktadır.”( ) 

 “Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında düzenlenen fa-
turaların asıllarına dayanılarak gider kaydı yapılması zorunludur. 
Ancak, fatura aslının bulunamaması halinde, satılan mal veya ya-
pılan hizmet karşılığında düzenlenen faturanın düzenleyen işlet-
mede kalan nüshasının tasdikli fotokopisine dayanılarak işlem 
yapılması da vergi kanunları bakımından mümkün bulunmakta-
dır.”() 

 “Kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdik-
li bir örneğinin (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı ta-
şıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şek-
linde noterce şerh düşülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bu-
lunmaktadır. Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın 
yerine geçen noter onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedil-
mesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV’nin indirim konu-
su yapılacağı da tabiidir.”( ) 

 Bu açıklamalara göre, fatura aslının kaybolduğu/kaybedildi-
ği durumlarda faturanın satıcılarda kalan nüshasının noter tasdik-
li fotokopilerine dayanılarak gider kaydı ve KDV indirimi yapılması 
mümkün bulunmaktadır. Satıcı firmaların “Aslı Gibidir” yazarak ka-
şeleyip imzaladıkları fatura fotokopileri Maliye Bakanlığı’nca ye-
terli bulunmayıp, gider belgesi olarak kabul edilmemektedir. 

C- Tahsil Edilemeyen Kdv İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrıla-
bileceği

 Dönem sonu işlemlerinde tereddüt edilen hususlardan biri-
si de, hesaplandığı halde tahsil edilemeyen KDV için şüpheli ala-
cak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağıdır. KDV, ekonomik faaliyetlerin 
doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve işletmenin alışları sırasın-
da ödediği, işletme alacaklarının bir unsurunu teşkil eden ve doğ-
rudan doğruya mal teslimi veya hizmet ifasından kaynaklanan 
bir alacaktır. Dolayısıyla, mal ve hizmet satışı üzerinden hesapla-
nan ve tahsil edilemediği halde beyan edilen KDV, satıcı mükellef-
ler yönünden mal ve hizmet satışından doğan bir alacak niteliği-
ne dönüştüğünden, KDV’den doğan alacaklar için de şüpheli ala-
cak karşılığı ayrılması gerekir. Konu ile ilgili olarak 334 Seri No.lu 
VUK Genel Tebliği’nde gerekli açıklamalar yapılmış olup, verilen 
bir özelgenin özeti aşağıdadır:

 “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde belirti-
len koşulların bulunması veya alacaklı olduğunuz şirket hakkında 
iflas kararı bulunması halinde anılan şirketten olan alacaklarınız 
(KDV’den kaynaklananlar dahil) için şüpheli alacak karşılığı ayır-
manız mümkün bulunmaktadır.”( ) 

D- Binek Otomobil Alımlarına Ait Kdv/Ötv’nin Doğrudan Gi-
der Yazılabileceği Veya Maliyete İntikal Ettirilebileceği 

 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre, faaliyet-
leri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya 
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları ha-
riç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış belgelerin-
de gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değil-
dir. VUK’un 270. maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişik ikinci fık-
rasında ise, “mükelleflerin ÖTV’yi maliyet bedeline ithal etmekte 
veya genel giderler arasında göstermekte serbest oldukları” hük-
me bağlanmıştır. 

 Bu çerçevede, binek otomobillerine ait ÖTV ile indirim konu-
su yapılması mümkün bulunmayan KDV, mükellefler tarafından 
doğrudan gider yazılabileceği gibi, söz konusu aracın amortisma-
na esas değeri yönünden maliyet unsuru olarak da dikkate alına-
bilecektir. ( ) Bu konudaki seçimlik hak, tamamen mükellefin ken-
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disine ait bulunmaktadır. 

 Öte yandan, binek otomobilin finansal kiralama yoluyla edi-
nilmesi halinde, finansal kiralama süresinin bitiminde otomobilin 
mülkiyetinin kiracıya geçmesi durumunda, binek otomobillerine 
ait yüklenilen KDV’nin indirilmesi, Kanunun 30/b maddesine göre 
mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda da, indirilemeyen KDV 
doğrudan gider yazılabileceği gibi, aracın amortismana esas de-
ğeri yönünden maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir Söz-
leşme sonunda malın kiraya verende kalması durumunda ise söz 
konusu işlem bir kiralama hizmeti olarak değerlendirileceğinden, 
kira tutarları üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılabile-
cektir. ( )

E- İşi Bırakan Mükelleflerin İndiremedikleri Kdv’yi Gider Ya-
zabilecekleri

 KDV Kanunu’nda, işi bırakan mükelleflerce yüklenildiği hal-
de indirim konusu yapılamayan ve işi bırakma nedeniyle indirim 
olanağı da kalmayan KDV’ler hakkında yapılacak işlem konusun-
da özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüklenildiği halde indi-
rilemeyen ve işi bırakma nedeniyle de bir daha indirilmesi müm-
kün bulunmayacak hale gelen KDV’nin mükelleflere iadesi, iade 
hakkı doğuran işlemler hariç kanunen mümkün bulunmamakta-
dır. Ancak, Kanunun 58. maddesinde, mükelleflerce indirilebile-
cek KDV’nin gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır.

 Buna göre, işi bırakan/terk eden mükelleflerce yüklenilip in-
dirilemeyen ve işi bırakma nedeniyle “İndirilemeyecek KDV” ha-
line dönüşen KDV’nin, Kanunun 58. Maddesi gereği GVK ve KVK 
yönünden gider olarak dikkate alınması gerekir. Bu konuda Mali-
ye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bazı Özelgelerin özetle-
ri aşağıdadır:

 “Özelge talep formunda; terk ettiğiniz faaliyetinize ilişkin 
olarak katma değer vergisi beyannamenizde yer alan sonraki dö-
neme devreden KDV’nin iade alınıp alınamayacağı hususunda 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Mükellefiyetinizin sona 
ermesi nedeniyle üzerinizde kalan ve indirim yoluyla giderileme-
yen (sonraki döneme devrolunan) KDV’nin;

- iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde bu işlemleri-
nize isabet eden kısmı KDV Mevzuatında yer alan hükümler çerçe-
vesinde tarafınıza iade edilebilecek, 

- iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunmaması halinde devreden 
KDV nin tamamının, iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması 
halinde ise bu işlemleriniz nedeniyle yüklenilmeyen kısmının ta-
rafınıza iadesi veya vergi borçlarınıza mahsubu mümkün olmayıp, 
indirilemeyen söz konusu vergilerin KDV Kanununun 58 inci mad-
desi uyarınca kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde gider veya 
maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmak-
tadır. “ ( ) 

 “Mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibariyle indirim yoluyla 
giderilemeyen KDV ilgili dönem gelir ya da kurumlar vergisi mat-
rahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alına-
bilecektir. Diğer taraftan, devreden vergilerin gider yazılabilme-
si ile ilgili bu uygulama sadece faaliyeti bırakan mükellefler için 
geçerlidir. Faaliyetin devamı süresince devreden vergilerin gider 
veya maliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı 
tabiidir.”( )

“Terk ettiğiniz faaliyetinize ilişkin olarak katma değer vergisi be-
yannamenizde yer alan sonraki döneme devreden KDV’nin tama-
mının, iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunmaması halinde KDV 

Kanununun 58. maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahınızın 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi 
mümkün bulunmaktadır.”( ) 

 “Tasfiyeye giren şirketinizin tasfiye sonucunda devreden 
KDV’sinin bulunması halinde indirim imkanı kalmayan bu tutarın, 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alın-
ması mümkün bulunmaktadır.”( )

F- Dönem Sonu Değerlemeleri Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur 
Farklarının Kdv’ye Tabi Olmadığı 

 Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kur 
farkları ile ilgili görüşünü 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile be-
lirlemiş olup, Tebliğ’in E/2. bölümü aynen aşağıdadır:

 “Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade 
edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğu-
ran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı 
lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde 
olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerek-
mektedir. 

 Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin 
tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı 
tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, 
teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan 
oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. 

 Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması 
halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatu-
ra düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üze-
rinden KDV hesaplanması gerekmektedir.”

 Tebliğ’de yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere, 
kur farklarının KDV’ye tabi tutulabilmesi için, KDV’ye tabi bir tes-
lim veya hizmet ifasına ilişkin olarak doğmuş olması ya da KDV’ye 
tabi olan bu işlemlere ilişkin bedelin geç ödenmesine bağlı olarak 
ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Döviz cinsinden olan alacak, 
borç, çek, senet, kasa veya bankada bulunan mevcutların VUK hü-
kümleri gereğince her geçici vergi dönemi sonunda değerlenme-
si ve değerleme sonucunda ortaya çıkacak kur farklarının ise gelir, 
gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 Buna göre, değerleme sonucu ortaya çıkan kur farkları, bir 
teslim ve hizmetin karşılığı olarak doğmadığından KDV’ye tabi 
değildir. Değerleme, tamamen kanunen yapılması gereken bir zo-
runluluk olup, KDV’yi doğuran bir işlem değildir. Çünkü, değerle-
me işlemi tek taraflı bir işlem olup, bir teslim veya hizmetin karşı-
lığı değildir. 

 Nitekim, bu konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte 
olup, verdiği özelgelerden ikisinin özeti aşağıdadır: 

 “Ortaklarınızla ilişkili kişilerden borç para alma işleminiz fi-
nansman temini hizmeti kapsamında KDV’ye tabi olup, bedelin 
döviz cinsinden ifade edildiği borç işlemlerinde VUK’un değerle-
meye ilişkin hükümleri uyarınca dönem sonunda yapılan değerle-
me nedeniyle ortaya çıkan kur farkları, alacaklıya ödenmediği sü-
rece KDV hesaplanmayacaktır.”( )

  “İthalatçı şirketçe vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 
tarihten sonra adı geçen şirketin borcunun vade dönemlerine iliş-
kin olarak hesapladığı kur farkının katma değer vergisine tabi ola-
cağı tabiidir. Ancak, adı geçen şirketin döviz cinsinden belirlenen 
borcunu yıl sonunda değerlemesi sırasında ortaya çıkan kur farkı-
nın katma değer vergisine tabi tutulmaması gerekir.” ( )
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G- Yıl Sonu Ciro Primleri Artık Ayrı Bir Hizmetin Karşılığı Ola-
rak Kdv’ye Tabi Tutulmayacak, Matrahta Düzeltme Olarak De-
ğerlendirilecek ( )

 Bilindiği üzere, satışların artırılması vb. amaçlarla genellikle 
yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldı-
ğında toptancı veya perakendeci bayilere ciro primi (ıskontosu) 
adı altında ödeme yapılmaktadır. 

 Maliye Bakanlığı, ciro primleri konusunda 26 Seri No.lu KDV 
Genel Tebliği ile belirlediği ve 01.01.1988 - 18.01.2012 tarihleri 
arasında yürürlükte bulunan “ciro primlerinin müstakil bir hizme-
tin karşılığı olduğu ve genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulma-
sı gerektiği” şeklindeki görüşünü, 116 Seri No.lu KDV Genel Tebli-
ği ile 19.01.2012 tarihinden itibaren değiştirerek, “ciro primlerinin 
ayrı bir hizmetin karşılığı değil, daha önce satın alınmış mal ve hiz-
metlerin bedelinin değişmesi (matrahta değişiklik) niteliğinde ol-
duğunu ve KDV’sinin de buna göre düzeltilmesi gerektiğini” açık-
lamıştır.

116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre;

- Ciro primi ödemeleri 19.01.2012 tarihinden itibaren ayrı bir hiz-
metin karşılığı olarak değerlendirilmeyecek, Kanunun 35. madde-
sine göre KDV matrahında değişiklik yaratan ve düzeltme yapıl-
ması gereken bir husus olarak değerlendirilecektir. Düzeltme iş-
lemi, Kanun’un 35. maddesine göre primi elde edenin ciro primi 
karşılığında primi ödeyen adına bir fatura veya benzeri düzenle-
yerek primin doğduğu asıl işleme uygulanan KDV oranında KDV 
hesaplaması suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde, primi elde eden 
mükellef daha önce indirim konusu yaptığı KDV’yi bu defa hesap-
lanan KDV (1 No.lu KDV beyannamesinin 30. satırında), ciro primi-
ni ödeyen ise daha önce hesaplanan KDV olarak beyan ettiği tu-
tarın prime isabet eden kısmını bu defa indirilecek KDV olarak be-
yan ederek (1 No.lu KDV Beyannamesinin 34. satırında) düzelte-
cektir.

- Ciro primi doğduğu asıl işlemin tabi olduğu esaslara tabi oldu-
ğundan, ciro primini doğuran işlemin KDV’ye tabi olmadığı veya 
KDV’den istisna bulunduğu durumlarda, primde KDV’ye tabi ol-
mayacak veya KDV’den istisna olacaktır. 

- Artık ciro primi ödemelerinde genel oranda (% 18) değil, işlemin 
düzeltilmesi bakımından primin doğduğu mal ve hizmet satışına 
uygulanan oranda KDV hesaplanacaktır. Şöyle ki, yürürlükten kal-
dırılan 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, ciro primi ödeme-
leri müstakil bir hizmetin karşılığı olarak değerlendirilerek, genel 
oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulmaktaydı. Ancak, 116 No.lu Teb-
liğ ile yapılan yeni düzenlemeye göre, ciro primleri, bu prime da-
yanak teşkil eden asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi so-
nucunu doğurduğundan, KDV’sinin de bu prime sebebiyet veren 
mal veya hizmet için satış sırasında uygulanmış olan oran üzerin-
den hesaplanması gerekmektedir. Örneğin, % 8 KDV oranına tabi 
mal satışları nedeniyle ödenen ciro primleri için, ciro primini elde 
eden firma (alıcı), primi ödeyen (satıcı) firmaya ciro primi faturası 
düzenleyecek ve % 8 KDV hesaplayacaktır.

- 19.01.2012 tarihinden itibaren ciro primi ödemelerinin muhase-
beleştirilme şekli ve usulü de değişti. Şöyle ki, yürürlükten kaldı-
rılan 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, ciro primi ödeme-
leri müstakil bir hizmetin karşılığı olarak değerlendirilerek, genel 
oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulmakta, bu primler elde edenler-
ce doğrudan gelir, ödeyenlerce ise doğrudan gider kaydedilmek-
teydi. Ancak, 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile ciro primleri KDV 
Kanunu’nun 35. maddesine göre matrahta (satış fiyatında) deği-

şiklik yaratan bir unsur (fiyat indirimi) olarak kabul edildiğinden, 
ciro primini elde eden ve faturayı düzenleyen açısından bu prime 
dayanak teşkil eden malın halen stokta olması durumunda stok 
maliyetini azaltan bir unsur olarak ilgili stok hesabına ters kayıt 
yapılmak suretiyle, prime esas mallar satılmışsa primin gelir ola-
rak muhasebeleştirilmesi gerekir. Adına ciro primi faturası düzen-
lenen satıcının ise bu primi 611-Satış Iskontoları Hesabına kaydet-
mesi gerekir. 

H- Çalınan Malların Kdv’si Hakkında Yapılacak İşlem 

 Çalınan/kaybolan malların KDV Kanunu’nun 30/c madde-
si kapsamında zayi olan mal olarak değerlendirilmesi gerektiğin-
den, çalınan/kaybolan mallar nedeniyle yüklenilen KDV’lerin in-
dirim konusu yapılmaması, indirilmiş ise ilgili dönemde hesapla-
nan KDV’ye ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. 
Ancak, bu şekilde bir işlem yapılabilmesi için, malların çalındığı-
nın polis tutanağı veya duruma göre mahkeme kararı ile ispat ve 
tevsik edilmesi gerekir. Malların çalındığının ya da kaybolduğu-
nun geçerli belgelerle ispat ve tevsik edilememesi halinde, mal-
ların çalınmadığı, belgesiz satıldığı kabul edilecektir. Bu durumda 
ise, kaybolduğu veya çalındığı iddia olunan malların emsal satış 
bedeli üzerinden hasılat yazılması ve KDV hesaplanması söz ko-
nusu olacaktır ( ).

I- Yıl Sonuna Kadar Defterlere Kaydedilmeyen Faturalardaki 
Kdv’nin İndirilemeyeceği 

 KDV Kanunu’nun 29/3. maddesinde, Kanun’un 30. madde-
sinde sayılanlar hariç olmak üzere faaliyetlere ilişkin olarak yükle-
nilen KDV’ye ilişkin indirim hakkının, “vergiyi doğuran olayın mey-
dana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili belgelerin yasal 
deftere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılması ge-
rektiği” hükme bağlanmıştır.

 Buna göre, fatura veya benzeri belgelerde gösterilen KDV, 
düzenlendikleri yıl aşılmamak şartıyla bu belgelerin yasal defter-
lere kaydedildiği ay KDV beyannamesinde indirim konusu yapı-
labilecektir. İlgili yıl sonuna kadar yasal defterlere kaydedilme-
yen belgelerde yer alan KDV’nin sonraki yıl/yıllarda yasal defterle-
re kaydedilerek indirim konusu yapılması mümkün değildir. Konu 
hakkında verilen bir özelgede de,

 “Şirketinize 2010 yılında ifa edilen bir hizmete ilişkin olarak 
düzenlenen, ancak bedel üzerindeki anlaşmazlık sebebiyle kayıt-
lara alınmayan .../2010 tarihli faturadaki KDV nin, 2011 ve takip 
eden yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.” 

 Şeklinde açıklama yapılmıştır. ( )  

* Rekabet Kurumu Kurum Danışmanı, YMM 

1 MB. GİB. Manisa VDB.nin 29/12/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-3-121 sayılı özelgesi
2 MB’nin, 25.09.1996 tarih ve 44683 sayılı Özelgesi. 
3 MB. GİB. Denizli VDB’nin, 31/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-37-66 sayılı Özelgesi. 
4MB. GİB. Kayseri VDB’nin, 28/01/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-941-21 sayılı Özelgesi. 
5 MB.’nin, 22.06.2007 tarih ve 0329/2921-229-821/56008 sayılı Özelgesi.
6 MB.’nin, 16.09.2004 tarih ve 53/5334-156/43491 sayılı Özelgesi.  
7 MB. GİB. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 17.09.2007 tarih ve 1780 sayılı Özelgesi.
8 GİB. İstanbul VDB’nin, 11.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-489 sayılı Özelgesi
9 MB. GİB. Muğla VDB.nin 05/03/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/17-48 sayılı özelgesi
10 MB. GİB. İstanbul VDB.nin 19/04/2013 tarihli ve 39044742-KDV.30-602 sayılı özelgesi
11MB. GİB. Ankara VDB.nin 27/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-4-29-15]-128 sayılı özelgesi
12 MB. İstanbul VDB’nin, 27.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.58-1443 sayılı Özelgesi. 
13 GİB. Ankara VDB’nin, 15.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-164-402 sayılı Özelgesi.
14 MB. Sivas Defterdarlığı’nın, 17.8.2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-2-12-5 sayılı Özelgesi.
15  MB.nin, 13.08.2007 tarih ve 71888 sayılı Özelgesi
16 MB.’nin, 15.01.1999 tarih ve 54/5426-7/1811 sayılı Özelgesi 
17  Abdullah TOLU, “Ciro Primi/İskontosunda KDV Uygulaması Değişti”, e-Yaklaşım, Mart 2012, Sayı:231
18 MB.nin 24.3.1999 tarihli ve B.07.0.GEL.0.40/4009-39/11978 sayılı özelgesi
19  MB. GİB. Ankara VDB.nin 13/08/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[219- -8749]-827 sayılı özelgesi
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Anonim şirketler ile kooperatiflerde 
2013 döneminin denetimi 

Ekrem ÖNÇÜ
Yeminli Mali Müşavir

ekrem.oncu@dkrdenetim.com 

 Bilindiği üzere, TTK’nın 397’nci mad-
desine eklenen 5 ve 6’ncı fıkralar uyarınca, 
bağımsız denetim kapsamı dışında kalan 
anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kap-
samındaki kooperatifler ve bunların ba-
ğımsız denetime tabi olmayan üst kuruluş-
ları denetime tabi tutulmuştur. 

 Denetime ilişkin usul ve esaslar ile de-
netim yapacak denetçilerin niteliklerine, 
uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkileri-
ne, seçilmelerine, görevden alınmalarına 
veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim 
raporlarının içeriğine ve raporun genel ku-
rula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Ba-
kanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik-
le düzenlenecektir. Söz konusu Yönetmelik 
Taslağı yaklaşık iki aydır internette yer al-
maktadır. 

2013 Dönemi Denetime 
Tabi Olacak Mıdır?

Taslak uyarınca bağımsız denetimkapsamı 
dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sa-
yılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve 
bunların bağımsız denetime tabi olmayan 
üst kuruluşlarının 2013 dönemleri de de-
netime tabi olacaktır.

2013 Döneminin Denetimini Kimler Ya-
pabilecektir?

Normal koşullarda denetimi YMM ile 
SMMM’lerden Yönetmelik uyarınca yapıla-
cak denetime ilişkin eğitim programlarını 
tamamlayanlar ya da Kamu Gözetimi Kuru-
mu tarafından bağımsız denetçi olarak yet-
kilendirilenler yapacaklardır. 

 Ancak Yönetmelik Taslağının Geçici 
1’inci maddesine göre 2013 yılı denetimi-
ni yapacak denetçilerde eğitim veya ba-
ğımsız denetçi olarak yetkilendirilme şartı 
aranmayacaktır. YMM ya da SMMM Ruhsat-
ları yeterli olacaktır. 

2013 Dönemi İçin YMM ya da SMMM’ler 
Sözleşme İmzaladıkları Mükelleflerin 
Denetimlerini Yapabilecekler Midir?

 Yönetmeliğin 11’inci maddesi TTK’nın 
400’üncü maddesine atıfta bulunmakta-
dır. Buna göre, SMMM’ler 2013 yılında def-
terlerini tutmuş oldukları mükelleflerin de-
netimlerini yapamayacaklardır. YMM’ler ise 
2013 dönemi için tasdik yaptıkları firmala-
rın denetimlerini yapabileceklerdir.

 2013 Dönemi İçin Denetçi Ne Zamana 
Kadar ve Kim Tarafından Seçilecektir? 

 2013 dönemi için denetçi Yönetme-
liğin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün 
içinde genel kurul ya da yönetim kurulu ta-
rafından seçilecektir.
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Denetçi Ticaret Siciline Tescil ve Ticaret Sici-
li Gazetesinde İlan Edilecek Midir? 

 Denetçi Yönetmeliğin yürürlük tarihin-
den itibaren 30 gün içinde seçilecek ve tica-
ret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinde ilan edilecektir. Seçilen YMM ya da 
SMMM’nin Ruhsatlarının asılları ibraz edilmek 
suretiyle örneği Sicil Müdürlüğüne verilecek-
tir.

 Seçilen denetçinin bu görevi kabul ettiği-
ne ilişkin yazılı beyan ve şirketle yapılan söz-
leşmenin bir örneği de ticaret sicili müdürlü-
ğüne verilecektir.

 Denetçinin görevi kabul etmemesi ya da 
herhangi bir sebeple denetçiliğin boşalması 
halinde ise yedek denetçinin ticaret sicil mü-
dürlüğüne sunulması mümkün olabilecektir.

En Az ve En Fazla Kaç Adet Denetçi Seçile-
cektir?

 Denetçi sayısı en az 1 ve en çok 3 adet 
olabilecektir. 3 denetçi seçilmiş ise bunlar or-
tak rapor düzenleyeceklerdir. Görüş ayrılıkları 
var ise ayrı ayrı rapor düzenleyebileceklerdir.

2013 Dönemi İçin Denetim Raporu Ne Za-
mana Kadar Hazırlanacak ve Kime Verile-
cektir?

 Denetim raporu, denetçi tarafından bi-
lanço gününü izleyen (31.12.2013) hesap dö-
neminin şirketlerde ilk iki (Ocak-Şubat 2014), 
kooperatiflerde ise ilk üç ayı (Ocak, Şubat, 

Mart 2014) içerisinde hazırlanır ve genel ku-
rula sunulmak üzere yönetim kuruluna veri-
lir. Yönetim kurulu, denetim raporunun genel 
kurul toplantısının en az on beş gün önce, şir-
ketin merkez ve şubelerinde ortakların incele-
mesine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

Normal Koşullarda Denetçi Ne Zamana Ka-
dar Seçilecek ve Raporunu Ne Zamana Ka-
dar Verecektir? 

 Normal koşullarda denetçi denetleyece-
ği dönemin ilk 3 ayı içerisinde, kooperatifler-
de ise ilk 6 ayı içerisinde seçilecektir ve dene-
tim raporunu şirket denetçileri izleyen döne-
min Şubat ayının sonuna kadar ve kooperatif 
denetçileri ise Mart ayının sonuna kadar yöne-
tim kurullarına sunacaklardır.

 Örneğin 2014 yılının şirket denetçisi 31 
Mart 2014 tarihine, kooperatif denetçisi ise 30 
Haziran 2014 tarihine kadar seçilecek ve şirket 
denetçisi denetim raporunu 28 Şubat 2015, 
kooperatif denetçisi ise 31 Mart 2015 tarihine 
kadar genel kurula sunulmak üzere yönetim 
kuruluna sunacaktır. 

  Sonuç olarak, 2013 dönemi için denet-
çilerin seçilebilmesi için yönetmeliğin bir an 
önce çıkarılması gerekir. Kasım ayını da bi-
tirmek üzereyiz ve Şubat 2014 sonuna ka-
dar2013 döneminin denetim raporu verilece-
ğine göre denetçinin seçim süreci de olaca-
ğından fazla bir süre kalmamıştır. 
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Vergi Beyannamelerinin Damga Vergisinin 
Gider Yazılabilme Sorunu 

Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir

1-Giriş

 Damga vergisi Kanununa göre verilen beyanname-
ler için ödenen damga vergileri Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre gider yazılıp yazılmayacağı bu makalenin  
konusunu oluşturacaktır.

II-Damga Vergisi Kanununa Göre Beyannamelerin  
Damga Vergisi

 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci mad-
desinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtla-
rın damga vergisine tabi olacağı, 3’üncü maddesinde de 
damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu 
belirtilmiştir.

 Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak 
veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzen-
lenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için 
ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade eder.

 Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda, 1- Akitlerle ilgili kağıt-
lar, 2- Kararlar ve mazbatalar, 3- Ticari işlemlerde kullanılan 
kağıtlar, 4- Makbuzlar ve diğer kağıtlar ana başlıkları altın-
da, üzerinden damga vergisi alınacak kağıtlar tek tek sayıl-
mıştır.

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar bölümünün 2 nci kıs-
mında “Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir 
nüshası vergiye tabidir)” şeklinde hüküm bulunmak-
tadır.

Bu kısımda, damga vergisine tabi vergi beyannameleri ve 
damga vergileri aşağıdaki gibidir[1].    

Vergi beyannameleri:                                                                               

-Yıllık gelir vergisi beyannameleri    (39,65 TL.)
- Kurumlar vergisi beyannameleri  (53,00 TL.)
- Katma değer vergisi beyannameleri  (26,25 TL.)
 -Muhtasar beyannameler  (26,25 TL.)

- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyanname-
leri hariç)            (26,25 TL.)

-Gümrük idarelerine verilen beyannameler (53,00 TL.)

 -Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                              
(19,55 TL.)

Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi eki olarak ve-
rilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetleri 
de 1 sayılı Tablonun III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıt-
lar bölümünün 2/b kısmında  “Resmi dairelere ve bankala-
ra ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri” dam-
ga vergisine tabi kağıtlar arasında sayılmaktadır.

Damga Vergisine tabi bilanço, gelir tablosu ve işletme he-
sabı özetleri ile damga vergileri  aşağıdadır[2].

-Bilançolar      (30,60 TL.)
-Gelir tabloları (14,85 TL.)
-İşletme hesabı özetleri  (14,85 TL.)

 Yukarıda belirtilen kanun hükümlerinin incelenme-
sinden de anlaşılacağı üzere vergi beyannameleri ve ekle-
ri damga vergisine tabidir.

III-Vergi Beyannamelerinin Damga Vergisinin Gider 
Yazılma Sorunu

 Vergi beyannamelerinde yer alan damga vergileri-
nin gelir vergisi ve kurumlar vergisi açısından gider yazıl-
ma durumu aşağıda değerlendirilecektir.

 Damga Vergisi Kanununda, damga vergisinin gider 
yazılacağına ilişkin bir düzenleme olmadığından Gelir Ver-
gisi ve Kurumlar Vergisi Kanunundaki hükümlere bakmak 
gerekecektir.

Gelir Vergisi Kanunu:

 Vergi beyannameleri nedeniyle ödenen damga ver-
gilerinin gider yazılma durumu ticari kazanç ve serbest 



w w w.ordusmmmo.org.t r
47ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI / ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SMMM
o d a s ıO

R
D

U

Ocak 2014

makale

[1] 56 Seri DV Genel Tebliği ’ne göre 2013 yılında uygulanan damga vergisi miktarlarıdır.
[2] Ag Genel Tebliği
[3] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 04.01.2012 gün ve  B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-38 sayılı 
özelgesi
[4] Ag özelge.
[5] Gelir Vergisi Kanun Tasarısının serbest meslek kazancının tespiti ile ilgili 30/7 nci maddesinde,  
kazancın safi tutarının tespitinde 19 ncu maddede yer alan ticari kazancın tespitinde indirilecek gi-
derlere atıf yapılmaktadır. Buna göre; işle ilgili olmak şartıyla, emlak, gider, damga ve belediye vergi-
leri, harçlar ve katılma payları gibi ayni vergi ve harçlar indirim konusu yapılabilmektedir.

Kaynak: www.ertadenetim.com

meslek kazancı açısından değerlendirilmesi:

 -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesin-
de, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazanç-
ların ticari kazanç olduğu hükmü yer almakta olup aynı 
Kanun’un “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinin 
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise işletme ile ilgi-
li olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, beledi-
ye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve 
harçların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebile-
ceği hüküm altına alınmıştır.

 Bu hükme göre; ticari kazanç mükelleflerinin vergi be-
yannamelerindeki damga vergilerini ilgili yılda ödemele-
ri ve tevsik etmeleri koşuluyla ticari kazancın tespitinde gi-
der olarak indirim konusu yapabilirler. İstanbul Vergi Dairesi 
Başkalığının da aynı mahiyette özelgesi bulunmaktadır[3].

 -Aynı Kanun’un 65 ve 66’ncı maddelerine göre, her 
türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest 
meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek 
halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır.

 Bu çerçevede aynı Kanun’un“Mesleki Giderler” başlık-
lı 68’inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespi-
tinde hâsılattan indirilecek giderler bentler halinde sayıl-
mış olup söz konusu maddenin birinci fıkrasının (1) numa-
ralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame et-
tirilmesi için ödenen genel giderlerin, (9) numaralı bendin-
de ise mesleki kazancının elde edilmesi ve idame ettirilme-
si için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriy-
le ilgili ayni vergi, resim ve harçların serbest meslek kazancı-
nın tespitinde hâsılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

 Bu hükme göre de, serbest meslek faaliyeti nedeniy-
le verilen vergi beyannameleri için ödenen damga vergile-
rinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesinde sayılan 
giderler arasında yer almamasından dolayı serbest meslek 
kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün 
bulunmadığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının görüşü-
dür[4].

 Bu görüş lafzi yorum olarak bize göre de uygundur. 
Beyannamelerin damga vergisi bir gider olmakla beraber 
gelirin elde edilmesi ve idamesi ile bir ilgisi yoktur. Bu gider-
ler faaliyetin sonucuyla ilgilidir. O nedenle indirimi söz ko-
nusu değildir.

 Bu hüküm serbest meslek kazanç mükellefleri için 
olumsuz ayrımcılığa neden olmakta ve eşitsizlik yaratmak-
tadır. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan “Gelir 
Vergisi Tasarısı” aynen kanunlaştığında bu sorun çözümlen-
mektedir[5]. Bu tasarı kanunlaşmadığı takdirde kanun met-
ni düzeltilmesi veya kanunun ruhuna uygun bir yorumla 
uygulamaya yön verilmesi uygun olacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu:
 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6/2 nci mad-
desinde ;” Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergi-
si Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygula-
nır.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, kurumlar vergi-
si mükellefleri de, vergi beyannameleri nedeniyle ödedikle-
ri damga vergisini yukarda gelir vergisi ticari kazanç mükel-

lefleri ile ilgili kısımda yapılan açıklamalara uygun olarak in-
dirim konusu yapabileceklerdir.

IV-Diğer Hususlar
Gelir vergisi ticari kazanç mükellefleri ile kurumlar vergi-
si mükellefleri yukarda yapılan açıklamalara göre bazı ver-
gi beyannameleri eki  olan bilanço, gelir tablosu ve işletme 
hesabı özeti damga vergilerinin de gider olarak indirilebile-
ceği görüşündeyim.

V-Sonuç
Gelir Vergisi ticari kazanç mükellefleri ile kurumlar vergisi 
mükelleflerinin vergi beyannamelerine ilişkin olarak öde-
dikleri ve belgeledikleri damga vergisini gider olarak indi-
rebilmektedirler. Gelir Vergisi serbest meslek kazanç mükel-
lefleri ise bu indirimden yararlanamamaktadır.
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Ticaret Meslek Liselerinin Muhasebe ve Mali 
Müşavirlik Mesleğindeki Yeri Ve Önemi

SMMM Gökhan DEDE

 Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğine gi-
riş için ilk adımlardan birisi, ticaret meslek lisele-
rinde atılmaktadır. Başka bir anlatımla, mesleğe 
giriş sürecinde “ilk mesleki eğitim” ticaret meslek 
liselerinde alınmaktadır. 

 Dolayısıyla, muhasebe ve mali müşavirlik 
mesleğinin temel eğitim kurumları arasında bu 
okullar vardır, diyebiliriz. Buna, mesleğin gerektir-
diği yeterliliğe, ahlaki niteliklere ve mesleki stan-
dartlara sahip meslek mensubu yetiştirmeyi he-
defleyen “staj” (meslekte pratik eğitim) dahildir. 

 Bilindiği üzere meslek mensubu adayla-
rı, mesleki anlamda ilk teorik eğitimlerini ticaret 
meslek liselerinde almakla birlikte, aynı süreçte 
stajlarını da muhasebe ve mali müşavirlik büro-
larında ya da kimi kurum ve kuruluşlarda serbest 
muhasebeci yada serbest muhasebeci mali müşa-
virlerin gözetiminde yapmaktadırlar. 

 1989 yılından önce muhasebecilik ya da mali 
müşavirlik yapmak için herhangi bir okul bitirmiş 
olmak zorunluluğu yoktu. Mahalledeki berber Re-
şit amca, ya da kırtasiyeci Ahmet Bey de muhase-
be işlerini yapabilmekteydi. Elbette ki, bunun yanı 
sıra lise ve üniversite mezunları da aynı mesleği 
(işi) yapmaktaydılar. 

 Muhasebe mesleğine kimlik kazandırmak 
düşüncesi uzun yıllar devam etti. Bu düşünce ol-
gunlaştırılarak 1989 da gerçekleşti. 

 Böylece, 13 Haziran 1989 tarihinde 3568 sa-
yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mesleğin kuralları, 
meslek mensubunun yetki ve sorumlulukları be-

lirlendi. Böylece, kuralsız biçimde, basitçe ve yal-
nızca adeta “gelir-gider” biçiminde kayıt (defter) 
tutan, mesleki eğitim almamış olanların mesleğe 
girişleri engellenmiş oldu.

 İşte, bu Yasa’nın yayımlanmasıyla birlik-
te, ticaret liselilerin muhasebe mesleğini yapa-
bilecekleri de netleşmiş oldu. Çünkü 3568 sayı-
lı Yasa, mesleğe giriş yapılabilecek okulların ara-
sında ticaret meslek liselerini de saymaktaydı. Bu-
radan mezun olacakların edineceği mesleğin adı 
“serbest muhasebecilik”ti. Ancak, yalnızca ticaret 
meslek lisesini bitirmiş olmak yeterli değildi elbet-
te. 3568 sayılı Yasa değişmeden önce Serbest mu-
hasebecilik ruhsatını alabilmek için ayrıca 6 yıl staj 
yapmak ve sınavları kazanmak şartı vardı. 

 Ticaret liselilerin üniversite bitirmeden mes-
leğe girişleri 26 Temmuz 2008 tarihine kadar de-
vam etti. 5786 sayılı Yasa ile, 3568 sayılı Yasa’da ya-
pılan değişiklikle, muhasebeci ya da mali müşa-
vir olabilmek için bu Yasa’nın 5. maddesinde sayı-
lan fakülte ve yüksekokullardan birinden mezun 
olmak, yani lisans düzeyinde eğitim almış olmak 
şartı getirildi.

 Çünkü, küreselleşen dünya ticaret sistemin-
den etkilenen ülkemizde de muhasebe ve mali 
müşavirlik mesleğini yapabilmek için ticaret lise-
si mezunu olmanın yeterli olmadığı bu süreçte 
iyice anlaşıldı. Bir başka anlatımla, birçok önem-
li meslekte olduğu gibi, muhasebe ve mali müşa-
virlik mesleğine girişte de, yüksek düzeyde eğiti-
min gerekliliği ortaya çıktı. 

 Bilirsiniz, her vatandaş gelir ve giderlerinin 
muhasebesini yapar. Bu anlamda muhasebe, kişi 
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ya da kuruluşların ekonomik yaşamlarında önem-
le dikkate almaları gereken işlemler bütünüdür. 

 Gelirlerini, en yararlı bir biçimde değerlen-
dirmek isteyen kişi için muhasebe, bir sanattır, be-
ceri işidir. Bu bağlamda muhasebe ve mali müşa-
virlik, doğru işlem yapmasını bilen bilgili, birikim-
li, etik değerlere saygılı insanların eylemidir, di-
yebiliriz. Çünkü, kişilerin, işletmelerin ve ülkenin 
ekonomik hareketleri ancak doğru muhasebeyle 
sağlıklı sonuçlar verir.

 Bu eylemde muhasebeci ve mali müşavirler 
akılcı, hesap bilir, güvenilir, bağımsız ve dürüst ol-
mak durumundadırlar. 

 Akılcılık, akıllı insanların davranışı olduğu 
gibi, dürüst olmak ve bağımsız davranmak da er-
demli insanların harcıdır. 

 İşte, bu işi yapanların mesleği “muhasebe-
cilik”, mesleğin adı da “muhasebe”dir. Bu ve ben-
zeri özelliklerle birlikte muhasebe bilgisini danış-
manlık boyutuna taşıyanlara “mali müşavir”, onla-
rın yaptığı mesleğe de, “mali müşavirlik” denir.

 Burada kısaca şunu söyleyebiliriz: 

 Mali müşavirlik mesleği için muhasebe te-
meldir. 

 Serbest muhasebecilik unvanı tarihe karıştı-
ğına göre, tek mesleki unvan “serbest muhasebe-
ci mali müşavirlik”’tir. Bu ise, ticaret meslek lisele-
rinde alınan temel eğitimin, üniversite eğitimiyle 
tamamlanıp, ruhsatla taçlandırılmasıyla gerçekle-
şir.

 Kabul etmek gerekir ki, ticaret meslek lise-
lerinde mesleki konulara ilişkin temel eğitimi iyi 
alanlar, üniversitedeki öğrencilik yaşamlarında 

daha başarılı olacaklardır. 

 Elbette ki tüm bu eğitimler, üniversite eğiti-
minden sonra serbest muhasebeci mali müşavir-
lik mesleğini hedefleyenler için avantaj sağlaya-
caktır. Bunu söylemekte ki amacım, mesleğe giriş 
için mutlak surette sınavların da yapılacak oluşu-
dur. 

 Staja başlamak için sınav şarttır. Üç yıllık staj 
ve yeterlilik sınavını başaranlar, serbest muhase-
beci mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanır-
lar. Artık sizler için yeni bir yaşam başlamaktadır.

 Serbest muhasebeci mali müşavir olduktan 
sonra da, “eğitimde süreklilik” esastır. Çünkü, küre-
selleşen dünyamızda ticari hayatın kuralları değiş-
mekte ve gelişmektedir. 

 Ticaret şirketlerinin muhasebe ve mali mü-
şavirliğini yapacak olan meslek mensuplarının 
mesleklerine ilişkin kurallar ve standartlar da 
buna paralel olarak değişebilmektedir. 

 İşte, bu değişim ve gelişime ayak uydurabil-
mek için, mesleki eğitim sürecini ve sonrasını akıl-
cı bir biçimde değerlendirmek zorundasınız. 

 Sizler, bu süreci başarıyla tamamlayacak ira-
deye sahipsiniz. Öğretmenlerinizin de, geleceğin 
mesleğinin aday mensupları olan sizleri eğitecek 
birikime sahip olduklarına yürekten inanıyorum.

Ancak tüm bunlar öncelikle, geleceğini muhase-
be ve mali müşavirlikte görenlerin çabalarıyla ger-
çekleşebilecektir.

 Bir başka yazıda, bilgi paylaşımında buluş-
mak üzere, sevgi ve başarı dileklerimle…
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Eczane İşletmelerinde Fire ve 
Miadı Dolan İlaç (1)

SMMM Dr. Adem Utku ÇAKIL

aucakil@hotmail.com

 Ordu SMMM Odası Başkanı ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm 
Ordulu Meslektaşlarıma ithaf olunur.

 Çocukluğumda eczacı ve eczaneleri 
düşündüğümde aklıma Osman Efendi(2) 
(Oyulmaz) geliyor mahallemizde hem sev-
diğimiz bir büyüğümüz hem de korktuğu-
muz bir insandı. Severdik çünkü cebinde 
mutlaka şeker olurdu.(Ceketinin tüm cep-
leri ilaç ampulleri ve tabletleri doluydu. O 
şekerleri o ilaç tabletleri ve ampulleri ara-
sından nasıl bulur çıkarırdı. Hep düşünmü-
şümdür.)Korkardık çünkü iğneyi o yapardı.

 Ama daha nitelikli bir yönü vardı. Ma-
jistral ilaç (3) yapımında nam salmış bir be-
yefendiydi. Eskiden eczaneler bugünkü 
gibi sadece hazır ilaç satan yerler değil-
di. Majistral ilaç üretimi de yapmaktaydı-
lar. Günümüzde pek çok ilacın müstahzar 
formları eczanelerde bulunduğu için (yani 
ilaç formüle edilmiş formda üretimi yapı-
larak geldiği için) bugün eczacıların ma-
jistral ilaç üretimi de giderek azalmış hat-
ta yok olmak üzeredir. 

 Majistral ilaç üretiminin olduğu dö-
nemlerde eczaneler, ilaç üretiminde kul-
lanılan onlarca; sıvı, toz uçucu veya koku-
suz formda olan kimyevi hammaddeye de 
sahip olması gerekmekteydi. Bu hammad-
deler ilaç yapımında kullanılırken özel ni-
telikleri gereği terazide veya havanda atık-
ları kalmakta veya uçma, dökülme, bozul-
ma, kırılma gibi nedenlerle erozyona uğra-
maktaydılar. İşte bugün ticaret odaları ta-
rafından verilen eczanelerdeki fire oranı o 
günlerden kalmadır ve o gün bu firelerin 
eczaneler için çok önemli bir anlamı vardır. 
Çünkü bu kimyevi hammaddeler ilaç yapı-
mında kullanılırken miligramlarla tüketil-
mekteydi. Ancak imal esnasında kayıpla-
ra uğramakla kalmamakta uçucu özellik-
te olan durdukları yerde dahi yok olmak-
la yüz yüzeydi. Hem de fiyatları pahalı idi. 

Çünkü çoğunluğu ithal ürünlerdi. Dökme 
formlarda eczanelere ulaştırıldığından ge-
nelde eczacılar tarafından orta ve büyük 
cam şişe veya kavanozlarda satın alınmak-
taydı.

  Sözün özünde bu hammaddelerde 
kayıplar olabilmekteydi. Eski eczacılar çok 
iyi bilir. Özellikle majistral ilaç yapım hızı 
yüksek olan eczanelerde birden fazla kalfa 
çalıştığından ve ilaç hazırlama işi genellik-
le onların üzerinde olduğu için yorgunluk, 
ilaç hazırlama işinin acil olması gibi unsur-
lar nedeniyle fire kayıplarının oranının be-
lirlenen oranlardan yüksek çıktığı da bir 
gerçektir.

  Belki o günde bu günde hazır ilaçlar-
da da çok azda olsa özellikle dökülme, bo-
zulma, kırılma olabilmekteydi. Ancak bu 
oranlar marjinal örnekleri bulunmakla bir-
likte hiçbir zaman %5 veya %3 gibi oran-
laraulaşmamaktadır. Ulaşsa da bu başka 
bir inceleme konusudur. Ancak makalede 
onunda karşılığı vardır.

 Marjinal bir örnek olsun diye söylü-
yorum; bir eczane işletmesinin elinde bu-
lunan ilaçlardan çok büyük bir kısmının kı-
rılması veya dökülmesi ise zaten fire olma-
yacak zayiat olacaktır ki, bu da başka bir 
kanuni merasim ve prosedürle tespit edi-
lip yasal kayıtlara alınacaktır.

 Yine burada karıştırılan bir diğer hu-
sus ise fire ile miadı dolan ilaçların duru-
mudur. Çoğu meslek mensubu ister eczacı 
ister mali müşavir olsun bu iki kavram san-
ki birmiş gibi değerlendirmektedir ki, bu 
yanlıştır. 

 Birazda yukarıda mizansen olarak 
bahsettiğim eczane geçmişinin de bunda 
etkisi olduğunu düşünmekteyim. Eczane-
de fire; kırılma, dökülme, uçma, bozulma 
ve kayıp olma gibi unsurların bir veya daha 
fazlasının bir arada bulunma hali iken, mia-

dı dolan ilaç kavramı ilaçtaki son kullanma 
tarihinin geçmesi hali olarak izah edilebilir.

 Bugün eczaneler fiyat düşüşleri ve 
benzeri nedenlerle koltuk altı depolarında 
çok fazla ilaç bulundurmamaktadırlar. Es-
kiden ilaç fiyatlarındaki hızlı artışlara ma-
ruz kalmamak için koltuk altı depo hatta 
ayrı depo bile oluşturmakta bundan ciddi 
karlar elde etmekteydiler. Bugün daha çok 
stoklama yerine eczaneler depoları kullan-
makta ve tedarik de tam zamanın (JIT (4)) 
da alım yapmaktadırlar.

 Bazı teorisyenler de ilaçta miadı geç-
me kavramını sonuçları nedeni ile fire ka-
bul etmektedirler. En nihayetinde iki kav-
ramın uygulanmasında da fiili sayım, tespit 
ve onay gibi prosedürler gereklidir.

 En nihayetinde eczane işletmeleri-
nin stok kontrolünde kısıtlayan diğer bir 
uygulamada Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj 
ve Etiketleme Yönetmeliğinde yapılan de-
ğişiklikle uygulamaya anılan ITS – İlaç Ta-
kip Sistemi (Kare Barkod) dir. (5) Kısaca bu 
sistem ile ilaç veya kan ürününün üretim 
veya ithal anından hastaya ulaşıncaya ka-
dar kutu üzerindeki barkod sayesinde iz-
lenmesi sağlanmıştır. Bu nedenle başta fi-
ili sayım olmak üzere diğer unsurlar dik-
kate alınmadan ayrılan fireler hem miktar 
hem de tutar dengesini bozacak olup, ec-
zane işletmesinin elinde var olan ilacı kayıt 
dışına çıkaracaktır ki bu tehlikeli bir uygu-
lamadır.

 Eczane işletmelerinde geçmişten 
beri fireler hususunda önemli bir diğer so-
run ise firenin hangi tutar üzerinden he-
saplanacağı konusunda açıklık bulunma-
masıdır. Danıştay 4.Dairesi 25.11.1998, T., 
E.1997/43985 K.1998/4531 sayılı kararın-
da, firenin, satılan ticari mallar üzerinden 
hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Buna 
göre her yıl gider yazılacak fire tutarı, Sa-
tılan Ticari Mallar Maliyet tutarının belirli 
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bir yüzdesi olarak hesaplanmalıdır. Bugün 
bu hesaplamanın da hayata geçirilmesi ITS 
İlaç Takip sistemi nedeni ile imkânsızdır. 
Çünkü ilacın alım tutarı yani eczacıya ma-
liyeti bellidir. Bu maliyeti eczacı zaten sa-
tış maliyetine almaktadır. Bunun yanında 
bir de fire uygulandığında yukarıda da be-
lirttiğim üzere yine kalan ticari mal maliye-
ti miktar ve/veya maliyet açısından zede-
lenmiş olacaktır. 

Sonuç olarak Eczanelerde Fire uygula-
ması yapabilmek için;

a. Fiili envanter yapmayan eczanelerde fire 
hesaplaması mümkün olamayacağı için 
fire uygulaması için eczacıların fiili sayım 
yapmaları şarttır.

b. Firelerin hangi mal çeşidine ait olduğu-
nun, fire halinin ve neden kaynaklandığı-
nın ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir.

c. Fire hesabı, kaydi envanter sonucunun 
düşük hesaplanmasına neden olduğun-
dan, ancak stok noksanı durumunda ya-
pılmalıdır.

 Fire halinin işlem ve muhasebeleşti-
rilmesi hususuna burada bir ara vererek di-
ğer bir hal olan miadı dolan ilaçların duru-
munu irdelemekte fayda vardır. Fireye ay-
rılan veya Bozulan ecza malları karşılığında 
ayrılan fire tutarına gitmeden önce Miadı 
dolan ilaçlar (6) ın durumu ile ilgili bir tes-
pit yapılmalıdır.

 Prosedür olarak (7) miadı dolan veya 
evsafı kaybolan ilaçlarla ilgili eczane işlet-
mesi bir liste düzenlemeli ve bu listeyi bağ-
lı bulunduğu eczacı odasına vermelidir. 
Bu kapsamda eczacı odası belirli dönem-
ler halinde bu talepleri toplamakta; alı-
nan taleplerin icrası için T.C. Sağlık Bakanlı-
ğı ile T.C. Maliye Bakanlığının taşra teşkilat-
larına miadı geçen ilaçların toplanması ve 
imha edilmesi hususunda bir komisyon te-
şekkülü için görevlendirme yapılmasını is-
temektedir. Bu komisyona üçüncü üye ise 
Eczacılar Odasınca görevlendirme yapıl-
mak üzere tamamlanmaktadır.

 Anılan komisyon eczacıların listeleri 
teslim etmiş oldukları ilaçların imhası de-
ğeri ve diğer hususlarda bağlayıcı karar ve-
rerek bir diğer aşama olan ilaçların imhaya 
gönderilmesi gündeme gelmektedir. Ecza-
cılar Odası toplanmış olan ilaçlarla birlikte 
her eczacıya ayrı ayrı düzenlenmiş listele-
ri ve komisyon kararlarını tehlikeli ve tıb-
bi atık imha edebilecek lisansa (8) sahip 
kuruluşa göndermektedir. Bu kuruluş ilgi-
li imhadan sonra listeleri imha tutanakları 
ile birlikte tekrar eczacılar odasına gönder-

mektedir. Elde edilen tutanaklar eczanele-
re iletilmektedir.

 Burada önemli olan husus bu nokta-
da Eczane işletmelerinin Miadı dolan ilaç-
lar için bağlı bulundukları vergi idaresine 
başvurarak Takdir Komisyonu Kararı çıkar-
maları ve alınan Takdir Komisyonu kararı 
sonrasında; daha önce indirim konusu ya-
pılmış oldukları İndirilecek KDV Tutarı KDV 
Kanunun 30. Maddesinin C Bendi gereğin-
ce (9) ayrıca beyan edilerek nakden öde-
meleri gerektiğidir. KDV tutarı eczane iş-
letmesi tarafından KDV-2 Beyanıyla beyan 
edilip nakden vergi idaresine ödenecektir.

• Örnek olarak stok emtianın %8 KDV 
ye tabi olduğu varsayıldığında miadı do-
lan ilaçların maliyetinin 1.000,00 TL oldu-
ğu düşünülürse nakden ödenecek KDV tu-
tarı = 1.000,00*% 8 = 80,00 TL dir.

 Yukarıda da belirtildiği üzere miadı 
dolan ilaçlara ait stok düşümünden son-
ra firelerin belirlenmesi gerekmektedir. Fii-
li sayımını tamamlamış olan bir eczane için 
bu tutarı belirlemek kolay olacaktır. Ka-
yıplar ihmal edilmek üzere kırılan dökü-
len veya herhangi bir nedenle elden çıkan 
ilaçlar için liste düzenlenmelidir. Bu düzen-
leme, zayi olan ilaçların boş kutuları yoksa 
gaiplik hali bildirilmek veya beyan edilmek 
üzere listelenmelidir. Yapılan liste yine ec-
zacılar odasından fiyat ve tutar yönünden 
onaylanmalıdır.

 Aksi halde Eczanelerde herhangi bir 
takdir komisyonunun kararına ya da baş-
ka bir karara dayanmadan hesaplanan fi-
renin kaydedilmesi sakınca doğuracaktır. 
Vergi idaresi tarafından yapılan inceleme-
ler sonucunda bu durumun tespit edilme-
si, indirim konusu yapılan tutarın matraha 
ilave edilmek suretiyle ikmalen tarhiyat ya-
pılmasına neden olabilmektedir. 

 Fire ve zayiat safi kazancın tespitin-
de bir kısmi izah nedeni kabul edilebil-
mekte ancak direk gider olarak kabul edil-
memektedir. Bu konuda DANIŞTAY - Dör-
düncü Daire Esas No: 2001/3907 Karar No: 
2002/3311Tarih: 21.10.2002 tarihinde al-
dığı karar emsal teşkil etmekte olup, karar 
fire uygulaması yapan eczanenin aleyhine 
çıkmıştır.

 Genelde Eczacıların ve Mali Müşa-
virlerin dikkate almadan satışların maliye-
ti içinde değerlendirdiği firelerin gelire ik-
malen eklendiği bunun yanında Kırılan Bo-
zulan vb. malların daha önce indirim ko-
nusu olan KDV si daha sonra ayrıca beyan 
edilerek vergi idaresine nakden ödenme-
diği için bu hususta da eczacıların zor du-

rumda kaldığı görülmektedir.

Sonuç

 Çok karmaşık gibi gelse de aslında 
sadeleştiğinde bugünkü eczane işletmele-
rinde fire kavramının pek bir anlamı olma-
dığı görülmektedir. Bunun yanında miadı 
dolan ilaç kavramı ile zayi olan ilaç kavramı 
öne çıkmaktadır. Eğer taraflar bu iki kavra-
mın yani miadı dolan mal ile zayi olan mal 
kavramını fire olarak algılıyorsa –ki Türk 
yargı sistemi de başta olmak üzere bu iki 
kavramı fire olarak algılamaktadır– bu baş-
ka bir şeydir. Ancak ilginçtir. Sonuçları iti-
bari ile bu iki kavram aynı sonuçlara mu-
hataptır. Yani uygulamada prosedür ola-
rak küçük farklılıklar olmakla beraber gi-
der olarak algılanması için takdir komisyo-
nu kararı gerekmektedir. Elbet ki, KDV yö-
nünden de beyana tabi bulunmaktadır. 

 Burada son olarak belki de başka bir 
tartışmanın önünü açmak istiyorum. (Tüm 
eczacı ve mali müşavir meslektaşlarımın 
hoşgörüsüne sığınarak) İlaç fiyatlarındaki 
düşüş nedeni elde kalan stoklar için kaydı 
maliyet değerleri envanter bilanço günün-
deki elde edilme maliyet değerlerini yan-
sıtmamaktadır. Bu değer farkı bazen çok 
yüksek olabilmektedir. Bu halde kaydı de-
ğer maliyet bedelinin filli değere indirgen-
mesi kalan stoklar açısından fire hesabıy-
la yapılmaktaymış gibi düşünülmektedir. 
Anılan fire uygulamasının bu hesaplama 
ile de ilgisi bulunmamaktadır.

(1) Bu makalede, eczanelerde satılan ıtriyat, kozmetik ve diğer ürünlere ait 
fireler göz ardı edilmiştir. Bu makale yalnızca ilaçtaki fire ve miadı dolan ilaç-
lara ilişkindir.
(2) Osman Oyulmaz Malatya’da halkın “İğneci Osman Efendi” olarak ta-
nıdığı Osman Oyulmaz, 1922 yılında Arapgir ilçesinde doğdu. Eczacı kal-
falığı mesleğine, 1938 yılında Malatya’da o dönem hizmet veren ilk ecza-
nelerden biri olan ve Eczacı Lütfi Sayman tarafından işletilen Cumhuriyet 
Eczanesi’nde başladı. 1942 yılında askerlik görevine giden Oyulmaz, Antal-
ya ve Erzurum’da toplam 4 yıl süreyle askerlik yaptıktan sonra, 1946’da tek-
rar Cumhuriyet Eczanesi’ndeki işine döndü ve emekli olduğu 1988 yılına ka-
dar burada aralıksız çalıştı. 1948 yılında evlenen Osman Oyulmaz’ın, dünya-
ya gelen 3 çocuğundan biri olan kızı 18 yaşında iken vefat etti. Osman Oyul-
maz, İl Özel İdare’de görevli İlhan Oyulmaz ile Malatya Lisesi’nde uzun yıllar 
görev yapan öğretmen Saliha Erata’nın da babalarıydı. 
(3) Majistral ilaç; Eczanelerde hazır bulunmayan fakat doktor tarafından re-
çeteye yazılmış formüle göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan 
ilaçlara Majistral İlaç denir. Majistral ilaçların haricen kullanılanları kırmızı, 
dahilen kullanılanları beyaz etiketle etiketlenir. Etikette: içerik, kullanım şek-
li, son kullanma tarihi gibi bilgilere yer verilmelidir.
(4) [Just in Time (JIT)] ihtiyaç kadar talebi, mükemmel kalite ile artıksız ola-
rak bir an önce veya istendiği zamanda temin etmektir.
(5) Çakıl, Adem Utku, “Eczanelerde Yeni Sistem : “İTS – İlaç Takip Sistemi” 
Yeni Uygulama: KAREKOD”,http://www.alomaliye.com/2010/a_utku_kare-
kod.htm (Erişim: 26.11.2013)
(6) Çakıl, Adem Utku, “Süresi Dolan (Miadı Geçmiş) İlaçların İmhası ve Ver-
gi Mevzuatı Karşısındaki Durumu” Vergi Dünyası Dergisi, Ağustos 2010, Sayı 
348, S.148-155
(7) Miadı Dolan İlaçların tespit, teslim ve imha prosedürü hususunda “TEB 
22. Bölge Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi” ye vermiş oldu-
ğu bilgiler için teşekkür ederim.
(8) İlaç imha T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin almış Tıbbi ve Tehli-
keli Atık İmha etmeye yetkili kuruluşlar aracılığıyla yapılabilmektedir. (İzay-
daş gibi http://www.izaydas.com.tr )
(9) 02.11.1984 Tarih ve 18563 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 30 uncu Maddesi
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 Gelir İdaresi Başkanlığı  hepimizin de 
yakından takip ettiği gibi 2004 yılından itibaren 
ülkemizde bilgi işlem teknolojilerini, hem vergi 
dairesi kendi iş ve işlemlerinde hem de mükellef 
hizmetlerinde en etkili bir biçimde kullanan 
kamu kurumlarından birisidir. Bu anlamda 
Başkanlık sürekli teknolojik alt yapısını da 
güçlendirmektedir. Buna paralel olarak özellikle 
web uygulamaları oldukça artmıştır.

 Bu kapsamda elektronik vergi dairesi 
otomasyonu (E-VDO) altında; e-beyanname, 
e-ödeme, e-haciz, e-vergi levhası, e-borç 
sorgulama, e- KDV iadesi, e-özelge, e-posta 
bilgilendirme, e-pos satış sorgulama, e-fatura, 
e-takkom (takdir komisyonları otomasyonu), 
e-uyum, e-analiz (risk analizi) ve e-denetim 
gibi çok sayıda proje hayata geçirilmiştir. Bu 
gelişmelere bakıldığında yakın bir gelecekte tek 
bir elektronik vergi dairesi ve mükellef tarafında 
birleştirilen e-mükellef uygulamasının olacağını 
öngörmek çok da zor olmamaktadır.

 Bu arada tüm ülkemizde olduğu gibi 
dünyada da küreselleşmenin sonucu olarak 
Bilgi Teknolojileri ekonomik faaliyetleri 
sadece küreselleştirmek, hızlandırmak ve 
kolaylaştırmakla kalmadı. Aynı zamanda bu 
faaliyetlerin etkilerine ve sonuçlarına hem ulusal 
hem de uluslararası düzeyde herkes tarafından 
daha rahat ulaşılabilmesi, anlaşılabilmesi ve 
analiz edilebilmesini de kolaylaştırdı. Böylelikle 
finansal sistemler ortak bir dilden konuşmaya 
başladı.

 Günümüzde finansal işlemlerin kâğıt 
ortamında tutulması sonucu olarak firmalar, 
kâğıt, tasdik ve arşivleme maliyetlerine 

katlanmaktadırlar, diğer taraftan firmaların 
kayıtlarını çeşitli yazılımlar aracılığı ile bilgisayar 
ortamlarında tuttukları ve fakat bunların 
standart bir veri formatı içermedikleri de bilinen 
bir gerçektir. Defter tutma yükümlüğünün günün 
gelişen teknolojik imkân ve şartları çerçevesinde 
artık elektronik ortamlarda tutulması hem 
mükelleflerin hem de yetkili makamların defter 
kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler 
için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, 
bu iş için personel bulundurulması, ilgili birimlere 
verilerin transferi vb. birçok maliyet unsurunu 
ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca, büyük ölçekli 
işletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart 
bir veri formatının olmaması bu işletmelerin 
yönetim ve denetim faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir.

 Bu açıdan elektronik defter şirkete ve 
dışarıdaki muhataplarına böylesine bir katma 
değer yarattığı gibi aynı zamanda şirketlere, 
bilgisayar programlarında oluşturulacak yeni 
modüller aracılığı ile özellikle beyannamelerin 
düzenlemesinden veya bir vergi incelemesine 
defterlerin ibrazından önce kendi kayıtlarının 
kendilerinin denetlemesine, düzeltmesine, hata 
ve eksikliklerin bulunmasına imkan verecek oto 
kontrol yollarını da kolaylıkla açacaktır. 

 Genel çerçevesini yukarıda çizmeye 
çalıştığımız ulusal ve uluslararası  teknolojik ve 
ekonomik gelişmelere paralel olarak, özellikle 
kayıt dışı ile mücadele eylem planı(2011/21 
sayılı Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı 
Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı) 
ve kaçakçılıkla mücadele eylem planı (2011/18 
sayılı Başbakanlık Genelgesi Tütün ve Tütün 

Mamulleri Kaçakçılığı İle Mücadele Eylem Planı) 
çerçevesinde elektronik uygulamalar anlamında 
geliştirilen e-defter uygulaması Maliye Bakanlığı 
(Gelir İdaresi Başkanlığı) ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar 
sonucu 13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter 
Genel Tebliği, 01.01.2012 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlandı.

 Bu bağlamda yazımda sizlere e-defterin 
yayımlanan tebliğler çerçevesinde kanuni alt 
yapısından, e defter uygulamasından, e-defterin 
uluslararası alt yapısı olan XBRL’den ve XBRL’in 
dolayısıyla e defterin denetimlerde (kamu 
denetimi, bağımsız denetim ve uzaktan denetim) 
nasıl kullanılabileceği hakkında kısaca bilgiler 
aktarmaya çalışacağım.

E Defter Nedir?
 Genel bir çerçeve çizmek gerekirse E-defter, 
şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi 
Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa 
göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer 
alması gereken bilgileri kapsayan elektronik 
kayıtlar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu tanıma 
bakıldığında esasında şu an kullanılan yevmiye 
defterine benzer bir formattan bahsedebiliriz. 
(Fakat 19.12.2012 tarihinde yayımlanan tebliğin 
6. maddesinin 2. bendinin e maddesinde her 
kaydın dayandığı belgenin türü ile varsa  tarihleri 
ve sayıları yazılmalıdır. şeklinde ifade ile belge 
türü bilgisi yevmiye defterlerimizde yerini almıştı, 
e-defter ile ödeme yöntemi bilgisi e-defter 
formatında yevmiye defterimizde yeni bir alan 
olarak yerini almış bulunmaktadır)

E- Defter

Cenk İÇER
Luca Net Ürün Müdürü
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 Konu ile ilgili mevzuat düzenlemeleri 
yapmaya ise Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi 
Başkanlığı) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
yetkilidir.

 Konuya ilişkin yayımlanan kanun, tebliğ ve 
sirkülerler kronolojik sıra ile aşağıdaki şekildedir.

Kimler e-defter tutabilir?
Kimler e-defter kullanabilir, konusuna gelecek 
olursak bu sorunun cevabı aşağıda sayılanlara 
haiz  gerçek ve tüzel kişilerdir. Bunlar ise  bilindiği 
üzere 397 ve bu tebliğde değişiklik yapan 416 sayılı 
VUK genel tebliği ile fatura düzenlemek zorunda 
olan mükelleflere e-Fatura uygulanmasından 
yararlanma hakkı getirilmişti. Daha sonra 421 
sayılı VUK genel tebliği ile de Elektronik Defter 
ve Elektronik Fatura Zorunluluğu açıklanmıştı. 
Dolayısıyla e-fatura kullanan mükellefler 
e-deftere geçmek zorundalar.  Fakat yazı kaleme 
alındığı sırada 2 sıra numaralı Elektronik Defter 
Genel Tebliği hazırlanıp yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gönderilmiştir ve bu kısımda da 
bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu sebeple e defter 
kullanmanın koşulları ise şuan için aşağıdaki 
gibidir yazının sonunda çok önemli değişiklikleri 
içeren 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel 
tebliği ve değişen maddeleri hakkında bilgi 
aktarılacaktır. Şuan ki uygulamaya göre e defter 
kullanım ön koşulları; 

1) Gerçek kişi mükelleflerden 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde 
üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip 
olanlar, 

2) Tüzel kişi mükelleflerden 397 Sıra No’lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan 
belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura 
uygulamasından yararlanma iznine sahip olan 
ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olanlar, 

3) Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerden Elektronik 
defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, 
saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın 
uyumluluk onayı almış bir yazılımı olanlar. 
Şeklinde sıralanabilir.

E-deftere ne zaman başvurulmalıdır?
 E-deftere başlama ve başvuru konusunda 
ise  VUK 421 sıra nolu tebliğ ile e-defter 
uygulama zorunluluğu getirilen mükelleflere 
ilişkin olarak, 67 no.lu VUK sirkülerde ise e-defter 
uygulamasının başlangıcına dair açıklamalar 

yapılmıştır. 

 421 sıra nolu tebliğin 3.1. bölümünde yer 
alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, 
elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı 
(Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren 
mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik 
defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış 
olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin 
zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Fakat net 
açıklama gereği duyulan bu ifade 67 sıra numaralı 
VUK Sirküleri ile netlik kazanmıştır.

 67 sıra numaralı VUK sirkülerine göre 
e-defter uygulamasının başlangıcına dair yapılan 
açıklama aşağıdaki gibidir.

 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel 
Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.
edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan 
format ve standartlara uygun olarak ve aylık 
dönemler itibarıyla elektronik defterlerini 
oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. (Yine 
2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde 
değişiklikler bulunmaktadır). Defterlerini 
elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, 
söz konusu defterlerini kâğıt ortamında 
tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim 
yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına 
geçilebilecektir.

 Elektronik defter uygulamasında defterler 
aylık dönemler itibarıyla tutulacağından 
zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 
Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda, 
2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak 
oluşturamayacaklardır. (Yine 2 sıra numaralı 
Elektronik Defter Genel Tebliğinde bu madde 
değişikliğe uğramıştır)

Uygulamaya geçiş tarihleri nelerdir?

 Buna göre 421 sıra numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 
elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan 
mükelleflerden;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı 
içerisinde başvuranların 01.01.2015 tarihinden 
itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık 
ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık 
ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 01.12.2014 
tarihinden önce elektronik defter uygulamasına 
başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı 
içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları 
gerekmektedir.

Hangi defterler e-defter olarak 
tutulacaktır ?
 E-defter formatında hazırlanacak  defterler 
için idare tek tek şu defterler elektronik ortamda 
tutulur şeklinde bir ifade kullanmamaktadır. 
Bunun yerine tebliğ  www.edefter.gov.tr adresine 
yönlendirmektedir.  Sonuç itibari ile tutulacak 
elektronik defterler bu sitede duyurulan 
defterlerdir  ve standart ile formatı bugün 
itibariyle  belirlenmiş olan yevmiye defteri ve 
büyük defterdir. İlerleyen dönemlerde uygun veri 
standart ve formatları belirlenip duyurulduğu 
takdirde, diğer bazı defterlerin de (örneğin karar 
defteri) e-defter şeklinde tutulması mümkündür.

E -Defter Uygulaması Nedir? 
 e-Defter, Gelir İdaresi Başkanlığınca 
açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş 
ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.
tr adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile 
oluşturulacaktır.
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  e-Defter tutmasına izin verilenler, www.
edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan 
format ve standartlara uygun olarak ve dönemler 
itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya 
ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini 
elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, 
söz konusu defterlerini ayrıca kâğıt ortamında 
tutamayacaklardır.

 Günümüzde hemen hemen bütün 
işletmeler defterlerini çeşitli yazılımlar 
(muhasebe programları gibi) vasıtasıyla 
elektronik ortamlarda tutmakta ve muhafaza 
etmektedirler. Bugün piyasada işletmeler 
tarafından kullanılan çeşitli ve farklı özelliklere 
sahip çok sayıda muhasebe programı (daha geniş 
anlamı ile yazılım) bulunmaktadır. 

 E-defter işte bu farklı yazılımlar arasında 
ortak bir dil kullanılmak üzere geliştirilmiş bir 
yazılımdır. Diğer bir ifade ile işletmeler, Genel 
Tebliğin öngördüğü format ve standartlara uygun 
bir yazılımdır. 

 Uygulamada yazılımlar yevmiye 
kayıtlarından başkanlığın belirlemiş olduğu 
standartlarda elektronik defterleri hazırlayacaklar 
ve hazırlanan defterlerin değişmezliğini 
ispatlayan ve yine standartları Bakanlık tarafından 
belirlenen  beratları yazılımlar oluşturacaklar 
ve firmanın Mali Mühür ya da e- imzası ile 
onaylanacak, onaylanan bu beratlar Gelir İdaresi 
Başkanlığı sistemine yüklenecek ve yüklenen 
beratlara da Gelir İdaresi kendi mali mührü 
ile onayladıktan sonra aynı sistem üzerinden 
elektronik dosya şeklinde indirilebilecek bu 
beratlar (elektronik dosya) elektronik defter 
ile birlikte muhafaza ve gerektiğin de ibraz 
edilecektir.

 Daha önce de açıklandığı üzere mükellef 
tarafından kendi bilgi işlem sisteminde 
oluşturulan e-defter beratının onayı, www.

edefter.gov.tr adresinde yer alan “e-defter 
uygulama aracı” na giriş yapıldıktan sonra, 
Başkanlık mali mührünün bu beratın üzerine 
vurulması ile sağlanmaktadır. Buna göre e-defter 
beratı, oluşturulan ve mali mühür ya da güvenli 
e-imza ile değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının 
doğruluğu garanti altına alınan elektronik defter 
dosyasının üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik 
kazanabilmesi için deftere ait belli kimlik bilgileri 
ile defterin imza/mühür değerinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na mühürlenmek üzere aktarılması 
amacıyla hazırlanan bir XML dosyasıdır. Bu 
dosyada özetle defterin ait olduğu tüzel kişiler, 
Meslek Mensubu bilgileri, deftere ait genel 
bilgiler ile defterden ve Mali Mühürden alınan 
değerlerden oluşan bir dosyadır.

Mali Mühür ve E-İmza Nedir ?
 Mali Mühür; 397 Sıra No’lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği8 çerçevesinde Başkanlık için 
TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik 
sertifika alt yapısını ifade eden bir kavramdır. 

 Elektronik imza; 5070 Sayılı Elektronik İmza 
Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan 
elektronik imzayı ifade eder.

Zaman Damgası nedir?
 E-defterde ayrıca bahsedilmesi gereken 
ve e-faturadan farklı olmak üzere zaman 
damgası uygulaması vardır. Zaman damgası ise  
bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, 
gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği 
zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan 
kaydı ifade eder. Örneğin, bir elektrik kesintisi 
veya sistem arızası nedeni ile beratların 
Başkanlık tarafından onaylanması işleminin 
gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu 
beratlar, güvenli elektronik imza (gerçek kişiler 
için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman 

damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. 
Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları 
TÜBİTAK-UEKAE’den temin edilebilir. Zaman 
damgaları belli bir miktarda belli fiyatta 
kurumdan temin edilebilir sonuç itibari ile 
kurumdan belli bir miktarda  kontur alınmakta 
ve yazılımlara ilgili zaman damgası sunucusu 
kullanıcı ve parola bilgilerini girdiğinizde 
otomatik bir şekilde servis sağlayıcıdan zaman 
damgası bilgisini alıp beratlara yazmaktadır ve 
böylece beratı zaman damgası aldığınız an itibari 
ile oluşturduğunuzu ispatlamaktadır.

XBRL ve Uzaktan Denetim Nedir?
 Teknik olarak e defter standardı; Ülkemizde  
e-defter uygulamasının teknolojik alt yapısının 
oluşturulmasında tercih edilen XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language-Genişletilebilir 
İşletme Raporlama Dili) dir. bunu ileride karşımıza 
gelecek değişiklikler ile birlikte sıklıkla göreceğiz 
ki,  XBRL hem e-defter uygulamalarında hem 
de finansal raporlamalarda geniş bir esnekliğe 
sahip XML ailesine mensup bir dildir. XBRL 
gerçekten çok geniş bir konudur fakat genel 
olarak şöyle özetleyebiliriz; özelleştirilebilir 
imler(tags) kullanan ve bu etiketler sayesinde 
değiş-tokuş edilebilir, doğrulanabilir, sorgulanıp 
yorumlanabilir anlamsal veri sunuşuna 
olanak tanıyan bir ağ teknolojisidir. XBRL bu 
anlamsal içerik avantajlarını ticari ve finansal 
gereksinimler doğrultusunda özelleştirerek, 
finans sektöründeki veri akışını rahatlatan bir 
açılım sunmaktadır. Böylelikle veri analizleri, 
mali tablolar, diğer finansal  raporlar ve pazar 
etkinliğinin arttırılmasında bu dil mimarisi 
üzerinden standartlaşma sağlanarak bilginin 
herkes tarafından, sınırsızca kullanılabilirliliğini 
ve analizini arttırmaktadır.  

 Yapılacak idari ve teknik bazı düzenlemeler 
sonrası denetim elamanlarının e-deftere 
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Sonuç
 E-defter gerçekten de ülkemizdeki e-dönüşüm kapsamında mali sektöre yansıyan  önemli bir değişikliktir. Ayrıca e-defter ve e-fatura konusunda Gelir 
İdaresi, katma değeri çok fazla ama bir o kadar da  zor bir uygulamaya başlamıştır.  Konu çok yeni ve uygulamada, yaşanan zorluklar sebebiyle değişikliklere 
uğrayacaktır ve çok doğaldır. Bunun en güzel örneği 2  sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğidir. Fakat hala çözüm gerektiren konular bulunduğunu 
düşünüyorum. Örneğin elektronik deftere ait beyanların hala firmaların yapmak zorunda olmaları gibi bir sıkıntı var. Bu pratikte her mali müşavirin e defter 
beyanı için ya firmaların mali mühürlerini kendisine almak gibi bir sorumluluk ya  da beyan zamanları özellikle web den çalışmayan bir muhasebe yazılımı 
kullanıyor ise elinde bilgisayar yazılımı ile  firmalara gidip e-defter beyanlarını firmalarda gerçekleştirmek zorunda kalacaklardır. Yine son değişiklikle birlikte 
beyan dönemleri ilk berat dönemi ilk ayı müteakip 3.ayın sonudur (Ocak beratı Nisan ayı sonudur.) diğer dönemler aynı periyodlarda gönderilmektedir. 
Dolayısıyla, ocak ayı beratı Nisan ayı sonunda, şubat ayı beratı Mayıs sonunda, Mart beratı ise, Haziran sonunda şeklinde devam etmektedir. Böylece nisan 
ayından sonra her ay e-defter işlemleri yapılması gerekmektedir. Özellikle geriye dönük işlemlerin yasaklanmış olması sebebiyle sıkıntılar yaşanacaktır. 
E-defter beyan dönemleri, özellikle önemli vergi beyan zamanları ile çakışmaktadır. Bu sürelerin geçici vergi dönemlerinde ya da geçici vergi beyanının son 
gününde ve 3’er aylık dönemler halinde yapılmasının uygun olacağı görüşündeyim.  

uzaktan erişmeleri (remote access) ve vergi 
incelemelerini bu şekilde yapmaları günümüz 
bilgi işlem teknolojilerinin ulaştığı nokta itibariyle 
mümkündür. 

 Uzaktan bağlanmak suretiyle mükellefin 
bilgisayarında, isterse e-defteri kendi 
bilgisayarına indirmek suretiyle, farklı erişim 
imkânlarına sahiptir. Böylece mükellefler 
denetim elamanlarına defterlerini getirmek 

zorunda kalmayacakları gibi, denetim elamanları 
da gerekmedikçe mükelleflerin işyerlerine 
gitmek zorunda kalmayacakladır. Ayrıca denetim 
elamanları inceleme için gerekli bilgilere daha 
hızlı ulaşabileceklerinden mükelleflerin vergi 
incelemelerinde denetim elamanlarına sürekli 
bilgi hazırlamalarına gerek kalmayacaktır

2 Sıra Numaralı Elektronik Defter 
Genel Tebliği neler getiriyor?

 Yayımlanmak üzere Başbakanlığa 
gönderilen 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel 
Tebliğinde elektronik defter ile alakalı önemli 
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 
şuan ki uygulamada bir takım yenilikler getirdiği 
gibi ileride e-defter uygulamasında da önemli 
gelişmeler için uygun bir yapı oluşturmaktadır. 
İlgili tebliği karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
tabloda görebiliriz.
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Staja Başlarken…
Staj Süresince Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar…

Emel Azdeniz 
Stajyer endermuhasebe@hotmail.com.tr

I- GİRİŞİ

 Pamukkale Üniversitesi Muhasebe Bölümü Yükse-
kokulundan mezun olduktan sonra Anadolu Üniversite-
si Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans me-
zuniyetimi tamamladım. 

 İş hayatına 2010 yılı ocak ayında Mali Müşavirlik bü-
rosunda başladım. Mesleği saygınlığı, niteliği, her geçen 
gün daha da gelişen, sürekli ve dinamik çalışma şartla-
rından dolayı benimsedim ve zevkle, yılmadan, yorul-
madan çalışarak kendimi sürekli geliştireceğim bir mes-
lek olduğu kanısıyla 2012 Ağustos döneminde Meslek 
Mensubu olmak için Mali Müşavirlik stajına başlamaya 
karar verdim ve  2013 Haziran döneminde staja başlama 
sınavını kazanarak, 2013 Eylül döneminde stajımı başlat-
tım.

 Halen iş hayatına ilk atıldığım mali müşavirlik büro-
sunda çalışmakta ve stajımı sürdürmekteyim.

 Uygulamalı eğitim dönemimiz olan stajyerlik sü-
recinde mesleğe ilk adım atmak üzere mesleki bilgimizi 
artırmak için çalışma ortamlarımızdaki zamanı etkin ve 
verimli bir şekilde değerlendirmeliyiz. Mesleğimizin viz-
yonunu, saygınlığına paralel olarak nitelikli bilgi ve do-
nanıma sahip olmak için yasal mevzuat, uygulamalar ve 
değişiklikleri çok yakından takip etmeliyiz. Özellikle de 
günümüzdeki hızlı teknolojik bilgi akışı ve paylaşımı-
nın avantajlarını çok iyi değerlendirerek stajyerlik süre-
cinin sonunda konusuna hakim, mükellefine, bilgi tale-
binde bulunanlara gerekli bilgileri anında ileten bir mes-
lek mensubu olmalıyız. Unutmamalıyız ki artık muhase-
be yalnızca kayıt tutmaktan ibaret değildir. İş dünyası, 
bizlerden tutulan kayıtların sonuçlarının değerlendiril-
mesini, denetim süreçlerinin uygulanarak yorumlanma-
sını da talep etmektedir. 

 Türmob, Tesmer ve özellikle de Ordu SMMM Oda-
sı Yönetim Kurulu, Staj Komisyonu bizlerin mesleki ge-

lişimi için verimli çalışmalar, uygulamalar yapmaktadır-
lar. Oda Yönetimimiz ve Staj komisyonumuz tarafından 
düzenlenen eğitim, panel, sosyal etkinlik vb. uygulama-
lara katılımımız, sorunlarımıza çözüm bulma adına yapı-
lan çalışmalar bizlerin mesleğe uyum sağlama sürecinde 
gelişimimize çok olumlu katkılar sunmaktadır. 

 Bizlere her zaman katkılarından dolayı başta Oda 
Yönetim Kurulumuz olmak üzere, Staj Komisyonumuza 
ve TESMER Yönetim Kurulumuza teşekkür ederim.

II- STAJ SÜRESİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR

 Stajın Hedefi; Mesleğin gerektirdiği yeterliliğe, ah-
laki niteliklere ve bilince sahip, muhasebe uygulamaları 
dışında da mesleki standartları taşıyan meslek mensubu 
yetiştirilmesidir. 

 3568 sayılı meslek kanununda ve ilgili yönetmen-
liklerle meslek mensubu hakkında düzenlenmiş olan di-
siplin esasları stajyerler içinde geçerli olmaktadır. Buna 
bağlı olarak staj süresince aday meslek mensubunun 
stajını sorunsuz tamamlayabilmesi için bazı görev ve so-
rumluluklar yüklenmiştir.

 Gözetim altında staj yapanlar ; Staj yapan aday-
lar staj süresince aylık sgk hizmet listesini,

 Denetim altında staj yapanlar ; staj yapan aday-
lar ise sgk hizmet listesi ile birlikte gözetim ve deneti-
minde staj yapmakta olduğu meslek mensubunun şir-
kete kesmiş olduğu serbest meslek makbuzları ile her 
yıl için yapılmış sözleşmeleri bağlı bulundukları SMMM 
odalarına vermeleri gerekmektedir. 

 Staj süresince herhangi bir sorun yaşamamak adı-
na staj boyunca yaşanan işyeri değişikliği, adres değişik-
liği vb. değişikliklerin odaya bildirim süresi 15 gündür.
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3 yıl boyunca stajın kesintisiz yapılması esas olup müc-
bir sebepler ( askerlik, sgk rapor,vb. ) halinde staj kesin-
tiye uğrayabilir. Bu süreler oda yönetim kurulu kararı ile 
staj sonuna ilave edilir.

Mücbir sebepler dışında yapılması gereken bildirim 
süreleri;

- İş yeri değişikliğinde iki işyeri arasındaki ara en fazla 3 
ay

- İş yerinin kapanması halinde en fazla 4 ay

- Askerlik sonrası staja tekrar başlamada en fazla 4 ay

- İl değişikliğinde, nakillerde en fazla 4 ay

 Staja ara verilir. Bu süreler oda yönetim kurulu kara-
rı ile staj sonuna ilave edilir

III- STAJ VE STAJ SÜRESİNDEN
SAYILAN HİZMETLER : 
(5786 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile değiştirilen yeni 
başlıklı madde Yürürlük: 26/07/2008) (*)

- Madde 6 - Serbest muhasebeci mali müşavirlik 
stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşa-
vir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerin-
de yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını ka-
zanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj 
Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı ol-
mak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve se-
minerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj sü-
resinden sayılır. İkinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f ), (g), 
(h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulu-
nanlar bu fıkra kapsamı dışındadır. Aşağıdaki bentlerde 
sayılan hizmet süreleri staj süresinden sayılır.

 a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetki-
li olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde 
geçen süreleri,

 b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uya-
rınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulun-
da denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim ele-
manlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayı-
lı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili 
olanların bu hizmetlerde geçen süreleri,

 c) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 
Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak ça-
lışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanu-
nun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye Muhase-
be Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen 
hizmet süreleri, 

 d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın-
da Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev 
yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişleri-
nin bu hizmetlerde geçen süreleri,

 e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 
görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolör-
leri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen 
süreleri, 

 f ) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk Tica-
ret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde 
denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde 
geçen süreleri, g)Vergi yargısında görev yapan hakimle-
rin bu görevlerde geçen süreleri,

 h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka 
müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve ye-
terlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları ta-
rihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarında geçen süreleri,

 ı) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında def-
ter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birin-
ci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk 
ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorum-
lu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu bi-
rimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir 
veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetimin-
de bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj 
dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan 
aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını ka-
zandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getir-
meleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri, 

 i) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) 
bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim gö-
revlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu gö-
revlerde geçen hizmet süreleri.

 Ayrıca, stajın her yıl devrinde Meslek Mensubu De-
ğerlendirme formu, Meslek mensubu tarafından doldu-
rulup kaşeli imzalı olarak kapalı zarf içerisinde staj dos-
yasına ilave edilir. Bu değerlendirme notu 100 üzerinden 
hesaplanacak olup, 60 ‘ın altında not alan adayların staj-
ları iptal edilir.
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yargı kararları

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-666
Tarih:08/06/2011
Konu: Kredi Kartı ile Yapılan Satışlarda, Bedelin Malı Satın Alan Kişi Yerine Başkası Tarafından Kredi Kartıyla Ödenmesi,

 İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nün ... vergi kimlik numaralı mükelle-
fi olduğunuz, kredi kartı ile yapılan satışlarda çeşitli 
nedenlerle adına fatura düzenlenen kişi ile ödeme-
yi yapan kişinin farklı kişiler olabildiği belirtilerek, 
bu durumun Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykı-
rı olup olmadığı hususu sorulmaktadır.
 Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun 229’uncu maddesinde; ‘‘Fatura, satılan 
emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borç-
landığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan 
veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen 
ticari vesikadır.’’ hükmü yer almaktadır.
 Aynı Kanun’un 230’uncu maddesinde ise fatu-
rada bulunması gereken bilgiler 5 bent halinde sa-
yılmış olup, aynı maddenin 3’üncü bendinde; fatu-
rada, müşterinin adı, ticaret ünvanı adresi, varsa ver-
gi dairesi ve hesap numarasının yer alması zorunlu 
kılınmıştır.
 Ayrıca, ‘‘Faturanın Nizamı’’ başlıklı 231’inci 
maddenin beşinci bendinde, faturanın, malın tes-
limi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren aza-
mi yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisin-
de düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş 
sayılacağı; altıncı bendinde ise, fatura düzenlemek 
zorunda olanların, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı 
olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğrulu-
ğundan sorumlu oldukları, ancak bu sorumluluğun 
232’nci maddenin ikinci fıkrasının uygulandığı hal-

leri (Nihai tüketicilere satış) kapsamadığı hüküm al-
tına alınmıştır.
 Anılan madde hükmünün uygulamasına yö-
nelik olarak yayımlanan 167 Sıra No’lu Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliğinin 7’nci maddesinde, satıcıların 
nihai tüketicilere yaptıkları satış veya işler için dü-
zenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve 
fatura düzenleyenin sorumluluğunun söz konusu 
olmayacağı belirtilmiştir.
 Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununa göre mal 
teslimi dolayısıyla düzenlenmesi gereken vesika 
olan fatura müşterinin borçlandığı meblağı göste-
rir ve borcun tahakkukuna ilişkindir. Buna göre, be-
yaz eşya veya mobilya satışlarınızda, satış yap-
tığınız kişi adına faturanın düzenlenmesi gerek-
mektedir. Bedelin malı satın alan kişi yerine baş-
kası tarafından nakit veya kredi kartıyla öden-
mesi, faturanın bu kişi adına düzenlenmesini 
engellemeyecektir. Ayrıca kredi kartı bir ödeme 
aracı olduğundan, faturası daha evvel düzenlenmiş 
bir mal teslimine ilişkin bedelin tamamının veya bir 
kısmının bilahare nakden veya kredi kartı ile tahsil 
edilmesi hâlinde bu tahsilat için ayrıca bir fatura dü-
zenlenmeyecektir. Ancak yetkililerce izahat iste-
nildiğinde, sonradan kredi kartıyla yapılan tah-
silatın, daha önceki bir tarihte tanzim olunmuş 
bir belgeye (fatura vb) ilişkin olduğunun tarafı-
nızca ispatlanması gerektiği tabiidir. 
 Bilgi edinilmesini rica ederim.

SMMM Kenan AKAR 
Basın Yayın Komisyon Üyesi

kenanakar52@hotmail.com
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hukuk

Danıştay 9. Dairesi
Tarih : 19.02.2013
Esas No : 2009/9941
Karar No : 2013/835
VUK Md. 10
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILAN KİŞİNİN ÜYELİKTEN AYRILIŞININ TESCİL 
EDİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUĞU DEVAM EDER

 Yönetim kurulu üyeliği herhangi bir nedenle 
sona eren kişinin üyelikten ayrılışı ticaret sicilinde 
tescil ve gazeteyle ilan edilmezse, şirket borçların-
dan iyi niyetli üçüncü kişilere karşı sorumluluğu de-
vam eder.

 İstemin Özeti: (…) A.Ş.’den tahsil edilemeyen 
1997/Şubat-Eylül, kasım ve Aralık dönemlerine ait kamu 
alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla dava-
cı adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle 
açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesinin kararının; 
dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmek-
tedir.

 Karar: İstem, (…) A.Ş.’den tahsil edilemeyen 1997/
Şubat-Eylül, Kasım, Aralık dönemlerine ait kamu alacağı-
nın tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla davacı adı-
na düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan 
davanın temyizen incelenerek bozulmasına ilişkindir.

 Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde, tüzel kişi-
lerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi 
tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi 
sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin ka-
nuni temsilcileri tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare 
edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine 
getirileceği belirtilmiş, yukarıda yazılı olanların bu ödev-
leri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya 
vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen 
tahsil edilemeyen kamu alacaklarının, kanuni ödevleri 
yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı hükme 
bağlanmıştır.

 Olay tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 317. maddesinde anonim şirketle-
rin yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunaca-
ğı; 300. maddesinin 8. bendinde, yönetim kurulu üyele-
riyle şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, ika-
metgahları ve tabiyetlerinin ticaret siciline tescil ve ilan 
edileceği, 33. maddesinde tescil edilmiş hususlarda or-
taya çıkacak her türlü değişikliğin de tescil edileceği, 38. 
maddesinde ise ticaret sicili kayıtlarının üçüncü kişiler 
hakkında kaydın gazete ile ilan edildiği günü izleyen iş 
gününden başlayarak hüküm ifade edeceği kurala bağ-
lanmıştır.

 Dosyanın incelenmesinden ödeme emirleri içeriği 
vergi borçlarının 1997/Şubat-Eylül, Kasım ve Aralık dö-
nemlerine ilişkin olduğu ve davacının (…) Noterliğinde 
onaylı 06.06.1997 tarih ve 24985 sayılı istifaname ile yö-
netim kurulu üyeliğinden istifa ettiği anlaşılmaktadır.

 Yönetim kurulu üyeliğinden tek taraflı olarak çekil-
meyi ifade eden istifa, bozucu yenilik doğuran bir hak-
kın kullanılmasıdır. İstifa, irade beyanının şirkete ulaş-
ması ile hukuki sonuçlarını doğuracağından ve yönetim 
kurulu üyesi sıfatı istifanın şirkete ulaşması ve kabulü ile 
sona ereceğinden istifa tarihinden sonraki işlemlerden 
ve kamusal yükümlülüklerden yönetim kurulu üyesi ola-
rak sorumluluk söz konusu olamayacaktır.

 Tescil ve ilan edilmiş hususlardaki değişikliklerin 
de tescil ve ilan edilmesi gerektiği yolundaki kural ne-
deniyle yönetim kurulu üyeliği herhangi bir nedenle 
sona eren kişinin üyelikten ayrılışı ticaret sicilinde tes-
cil ve gazeteyle ilan edilmezse, şirket borçlarından iyi ni-
yetli üçüncü kişilere karşı sorumluluğu devam eder. An-
cak yönetim kurulundan istifa ederek fiilen ayrılmak su-
retiyle şirketin borçlarının ödenmesi konusunda yetkisi 
kalmayan davacının, şirketin varlığından tamamen veya 
kısmen tahsil edilemeyen kamu alacaklarından sorumlu 
tutulması hukuka uygun bulunmamaktadır.

 Bu itibarla, davacının (…) A.Ş.’nin kanuni temsilci-
liğinden ayrıldığı 06.06.1997 tarihinden önceki dönem-
lere ait kamu alacağının tahsili amacıyla düzenlenen 
ödeme emirlerinde hukuka aykırılık bulunmadığı, kanu-
ni temsilcilikten ayrıldığı 06.06.1997 tarihinden sonraki 
dönemlere ait kamu alacağının tahsili amacıyla düzen-
lenen ödeme emirlerinde ise hukuka uygunluk bulun-
madığı sonucuna varılmıştır.

 Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen ka-
bulüne, kısmen reddine, Vergi Mahkemesinin kararının; 
davacının kanuni temsilciliğinden ayrıldığı tarihten ön-
ceki dönemlere ait kamu alacağının tahsili amacıyla dü-
zenlenen ödeme emirleri yönünden onanmasına, ka-
nuni temsilcilikten ayrıldığı tarihten sonraki dönemle-
re ait kamu alacağının tahsili amacıyla düzenlenen öde-
me emirleri yönünden ise bozulmasına, oybirliğiyle ka-
rar verildi.



w w w.ordusmmmo.org.t r
60 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI / ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SMMM
o d a s ıO

R
D

U

Ocak 2014

ulusal basın

Düşünme zamanı... 

Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift, Boston treninden inip utangaç tavırlarla rek-
törün bürosundan içeri girer girmez, sekreter masasından fırlayarak önlerini kesti... Öyle ya, bun-
lar gibi ne idüğü belirsiz taşralıların Harvard gibi üniversitede ne işleri olabilirdi?

Adam, yavaşça rektörü görmek istediklerini söyledi. İşte bu imkânsızdı! Rektörün o gün onlara ayı-
racak saniyesi dahi yoktu. Yaşlı kadın çekingen bir tavırla; “Bekleriz” diye mırıldandı... Nasıl olsa bir 
süre sonra sıkılıp gideceklerdi. Sekreter sesini çıkarmadan masasına döndü. Saatler geçti, yaşlı çift 
pes etmedi.. Sonunda sekreter, dayanamayarak; “Sadece birkaç dakika görüşseniz, yoksa gidecek-
leri yok” diyerek rektörü iknaya çalıştı. Anlaşılan çare yoktu…

Genç rektör, isteksiz bir biçimde kapıyı açtı. Sekreterin anlattığı tablo içini bulandırmıştı. Zaten 
taşralılardan, kaba saba köylülerden nefret ederdi. Onun gibi bir adamın ofisine gelmeye cesaret 
etmek, olacak şey miydi bu? Suratı asılmış, sinirleri gerilmişti…

Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard’da okuyan oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmişler-
di. Oğulları, burada öyle mutlu olmuştu ki onun  anısına okul sınırları içinde bir yere, bir anıt dik-
mek istiyorlardı. Rektör, bu dokunaklı öyküden duygulanmak yerine öfkelendi. “Bakın bayan” dedi 
sert bir sesle, “Biz Harvard’da okuyan ve sonra ölen herkes için  bir anıt dikecek olsak, burası me-
zarlığa döner...”

“Hayır, hayır!..” diyerek haykırdı yaşlı kadın. “Anıt değil... Belki, Harvard’a bir bina yaptırabiliriz.”  Rek-
tör, yıpranmış giysilere nefret dolu bir nazar fırlatarak, “Bina mı?” diyerek tekrarladı, “Siz bir bina-
nın kaça mal olduğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptığımız bölüm yedi buçuk milyon dolar-
dan fazlaya mal oldu!..” Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu ihtiyar bunaklardan kur-
tulabilirdi... Yaşlı kadın, sessizce kocasına döndü: “Üniversite inşaatına başlamak için gereken para 
bu muymuş? Peki, biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz, o halde?”

Rektör’ün yüzü karmakarışıktı... Yaşlı adam başıyla onayladı. Bay ve bayan Leland Stanford dışa-
rı çıktılar. Doğu California’ya, Palo Alto’ya geldiler. Ve Harvard’ın artık umursamadığı oğulları için 
onun adını ebediyyen yaşatacak üniversiteyi kurdular. Amerika’nın en önemli üniversitelerinden 
birini STANFORD’u...

Ayağınıza kadar gelip, sizinle görüşmek isteyen insanlara yaklaşmadan önce, bir kez daha düşün-
meniz dileğiyle...

10/12/2013  TÜRKİYE GAZETESİ

Halime Gürbüz
Yazar
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Sayıştay arada kaynadı

t.bozkurt@zaman.com.tr

 Vergi incelemelerinde müfettişlerin belli gruplarda 
gece mesaisine kalması önümüzdeki günlerin en ciddi 
gündemlerinden biri olacak.
  Denetim demişken hükümetin dershaneleri 
kapatma girişimi bir başka denetimi unutturdu. 
Kamunun malî denetiminde aksaklık var. Vergilerimizin 
usulüne uygun harcanıp harcanmadığını gösterir 
raporları tanzim eden Sayıştay, iki yıldır vazifesini ikmal 
edemiyor.
 Sayıştay, 1862 yılından beri malî yargı fonksiyonunu 
icra ediyor. Kamuda en vasıflı kadrolara sahip kurumların 
başında geliyor. Gelenekleri olan köklü bir teşkilat. 
Anayasa’nın 160. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) adına merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki 
kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını, mahallî idarelerin de hesap 
ve işlemlerini inceleme vazifesini Sayıştay’a tevdi etmiştir. 
Vazifesini icra ederken yürütme organından talimat 
alması veya onun düzenleyici işlemleri ile sınırlandırılması 
uluslararası denetim standartlarına temelden aykırıdır. 
Buna rağmen Sayıştay’ın etkinliğini azaltacak girişimlere 
şahit olduk. 2012’de çıkarılan 6353 sayılı kanunun bazı 
hükümleri Sayıştay’ı denetleyeceği kurumlardan izin 
almak gibi çelişkili bir durumla karşı karşıya getirmişti ki 
yanlış hesap Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Yüksek 
Mahkeme’nin bahse konu kanunun bazı hükümlerine 
ilişkin verdiği iptal kararının gerekçesinde yer verdiği 
şu ifadeler hükümetin malî denetimin içini boşaltmak 
istediğini ele veriyor: “Bu nedenle, Sayıştay denetçisinin, 
kamu idarelerinin icrai ve icrai olmayan düzenleyici 
işlemlerine aykırı rapor düzenlemesinin engellenmesi, 
Sayıştay denetiminin, yasamanın bütçe hakkının 
gerektirdiği içerikten uzaklaşması ve denetlenen 
idarenin, kanuna aykırı düzenleyici işlemlere dayanarak 
hesap verme sorumluluğundan kurtulması sonucunu 
doğurduğundan, Anayasa’ya uygun olmadığı sonucuna 
varılmıştır.” Mahkemeye göre, TBMM’nin yürütme organı 

üzerindeki bütçe hakkı büyük ölçüde Sayıştay denetimi 
ile tecelli ediyor. Dolayısıyla yasama organının vekaletini 
aldığı millete karşı vazifesini etkin ve sağlıklı bir biçimde 
ifasında Sayıştay hayatî kıymeti haizdir. Yürütmenin, 
halka ve yasama organına hesap verme fonksiyonunun 
en önemli araçlarındandır Sayıştay.
İtirazlar geri adım attırdı    
 Hükümet iptalden memnun olmamış olacak ki Nisan 
2013’te Sayıştay Kanunu’nu değiştirmek üzere harekete 
geçti. CHP ve MHP, tasarının TBMM’den geçmesi halinde 
kamu harcamalarının tamamen denetim dışı kalacağını 
belirterek sert muhalefet yaptı. Sayıştay Denetçileri 
Derneği (SAYDER), kanun teklifinin 150 yıllık geleneği, 
birikimi ortadan kaldıracağını kapsamlı bir mütalaa 
ile kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül de teftişte, raporlamada uluslararası standartlara 
ulaşıldığına, muhtemel geri adımın kamu kurumlarını 
şeffaf ve hesap verilebilir olmaktan uzaklaştıracağına 
dikkat çeken beyanlarda bulundu. Tepkiler makes buldu 
ve hükümet tasarıyı rafa kaldırdı. Vahim neticelere 
sebebiyet verebilirdi düzenleme. Madem Sayıştay aslına 
rücu etti, TBMM’de muhalefetin Sayıştay raporlarından 
müşteki olmasının esrarı ne ola!
 Askerî harcamalarla başlayıp Başbakanlık, 
MİT ve bakanlıklarla kapsamı genişletilen ‘teftiş 
dokunulmazlığı’na haklı itirazlar yükseliyor. ‘Gizlilik’, 
‘devlet sırrı’ gibi kulağa hoş gelen kavramlarla 
vergilerimizin nasıl harcandığının TBMM’den gizlenmesi 
demokratik hukuk devleti ile bağdaşmaz. Kanun 
yürürlükte ve Sayıştay idareden hiçbir izin ihtiyacı 
duymadan tam bağımsız bir denetim yetkisine sahip. 
Fakat Sayıştay bahsinde hukuk dışına çıkıldığını teyit 
eden tartışmalar sürüyor. Meraklıları, Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda muhalefet partilerinden gelen 
tepkilerin yanı sıra SAYDER’in son açıklamalarının satır 
aralarını okumaya davet ediyorum...

Kaynak: http://www.zaman.com.tr/turhan-bozkurt/sayistay-arada-kaynadi_2180277.html

Turhan Bozkurt
Yazar
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“İnternet Şubesi” 
ölümünden siz meslek 

mensupları 
Belge Talep, Müşteri Bildirim 

Listeleri, İletişim Adresleri, 
Broç Bilgisi v.b.  işlemleri size 

özel bölümden 
gerçekleştirilebilmektedir.

İhtiyaç duyacağınız 
“Form ve Dilekçeler”e 

kolaylıkla 
ulaşılabilmektedir.

AMACIMIZ: 
Günümüz 

teknolojilerine 
ayak uyduran, 

yenilikçi bir anlayışla 
elektronik ortamda 
bilgiyi paylaşmak.

Mevzuat değişiklikleri 
ve tebliğler günlük 

olarak sitemiz 
“Duyurular” bölümünde 

yayınlanmakta ve siz 
meslek mensuplarının 

e-posta adreslerine 
iletilmektedir.

Odamızda düzenlenen 
etkinlikler ve eğitimler 

sitemizden günlük 
olarak haberleştirilip 

yayınlanmaktadır.

Odamız internet 
sitesi, her zaman 

siz meslek 
mensuplarının 

hizmetinde
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teknoloji

 45 yıl önce bugün elimizden düşürmediğimiz 
farelerin ilki icat edilmiş ve teknoloji dünyasında çok 
önemli bir adım atılmıştı.

 Bilgisayarların vazgeçilmez parçası olan fare-
nin mucidi Douglas Engelbart, 9 Aralık 1968’de yani 
tam 45 yıl önce “Mother of All Demos” ile bilgisayarla 
etkileşim kurmanın nasıl bir şey olacağını göstererek 
tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.

 Bilgisayar-insan etkileşimini sağlayan ilk bilgi-
sayar faresi çok temel hareketleri algılayabiliyordu an-
cak o dönem için bu çok büyük bir buluştu. Oregon 
Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği okuyan 
Engelbart’ın 1960’larda geliştirdiği ilk mouse iki metal 
tekerliği olan ahşap bir kabuk şeklindeydi. Mouse’un 
patenti 1970’te alındı.

 Mouse’un bilgisayar ile beraber kullanılmaya 
başlanması ve piyasaya çıkması ise yaklaşık 15 yıl sür-

dü. Mouse ilk defa Apple’ın Macintosh cihazları ile mar-
kete görüşe çıktı.

 Temmuz ayında 88 yaşında hayatını kaybeden 
farenin mucidi Engelbart  geliştirdiği oNLine System 
(veya NLS) ile araştırmacıların elektronik bir kitaplık 
üzerinde belge oluşturmalarına ve paylaşmalarına ola-
nak tanımıştı. Bu sistem önemliydi çünkü, ARPANet bil-
gisayar ağı için bir uygulama haline gelecekti.

Windows 8’de ek hareket ayarları

İki dünyanın da en iyisine—klasik bir farenin kontrol ve has-
sasiyetine ve dokunma teknolojisiyle mümkün olan akıcı ha-
rekete sahip olun. Windows 8’de ek hareket ayarlarıyla pü-
rüzsüzce gezinin. Yeni hareket ve kaydırma özelleştirmele-
riyle Touch Mouse deneyiminizi kişiselleştirin.

Gelenekler yenilikçilik ve esneklikle buluşuyor

Kontörlü şekli her iki elinize rahat bir şekilde uyar ve dahili 
BlueTrack Technology sayesinde, neredeyse her yerde kulla-
nabilirsiniz. Bir taraftan hala tanıdık “işaretle ve tıkla” işlevini 
kullanabilirken, Windows’da gezinmenin de yeni yollarını 
öğrenin.

Dalgalar yaratan basit hareketler

Touch Mouse, bilgisayar kullanımı için optimize edilmiş bir, 
iki veya üç parmakla yapılan hareketlere tepki veren, dokun-
maya duyarlı büyük bir yüzey içermektedir. Hangi hareketle-
rin pencerelerin kapatılmasına, hareket ettirilmesine, küçül-
tülmesine ve büyütülmesine ve görevler arasında geçiş ya-
pılmasına karşılık geleceğini seçebilirsiniz. Sayfalar arasında 

ileri geri hareket etmek için basit bir başparmak hareketi ya-
pın. Ayrıca yatay ve düşey kaydırmayla, uzun belgelerde ve 
web sayfalarında hızlıca gezinebilirsiniz.

Windows 8’e mi yükseliyorsunuz? Touch Mouse da sizin-
le birlikte geliyor

Windows 8’de, Touch Mouse farenin dokunmanıza karşı has-
sasiyetini ayarlayabilirsiniz. Daha hızlı hareket tepkileri veya 
daha hızlı kaydırma mı istiyorsunuz? Touch Mouse farenin 
hareketlerinize tepkisini artırabilirsiniz. İstenmeyen fare kay-
dırma ihtimalini azaltmak isterseniz, Microsoft Fare ve Klav-
ye Merkezi ayarları yoluyla farenin yüzey hassasiyetini kolay-
ca azaltabilirsiniz.

Windows 8, yeni hareket ayarları seçenekleri setiyle, Touch 
Mouse farenizi özelleştirmek için daha çok yol sunmaktadır. 
Ortaya Tıklama mı istiyorsunuz? Buna sahipsiniz. Sadece 
Microsoft Fare ve Klavye Merkezi’nde seçiminizi yapın ve 
bunu bir harekete atayın. Yeni hareket ayarları deneyin veya 
mevcut ayarlarınızı koruyun ve Touch Mouse farenizi her za-
man olduğu gibi kullanmaya devam edin.

Bilgisayar faresi

45 yaşına bastı

Touch Mouse

Hazırlayan: SMMM Erkan Fatih KILIÇ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Sekreteri
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teknoloji

• Nitelikli Elektronik Sertifika’ya(NES) dayanılarak 
oluşturulan elektronik imza (e-İmza) güvenli 
elektronik imzadır. 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanunu uyarınca, “güvenli elektronik imza, elle atılan 
imzayla aynı hukuki sonucu doğurur”.

• NES, elektronik işlemlerde kişinin kimliğinin 
tespitine yardımcı olur.

• Sadece gerçek kişiler NES sahibi olabilir.

• NES içinde sertifika sahibinin, NES’i veren yetkili 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) 
tarafından doğrulanmış kimlik bilgileri yer alır.

e-İmza NES içinde hangi bilgiler yer alır?
• “Nitelikli” elektronik sertifika olduğuna dair ibare.

• Sertifika sahibinin kimlik bilgileri.

• Sertifikayı sağlayan ESHS bilgileri.

• İmza doğrulama verisi.

• Sertifikanın geçerlilik süresi ve seri numarası.

• ESHS’nin sertifikadaki bilgileri doğrulayan 
elektronik imzası.

Elektronik imzanın kullanım alanları 
nelerdir?
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, kağıt ortamında 
yürütülen işlemlerin elektronik ortamda güvenli ve 
hukuki sonuç doğuracak biçimde yürütülebilmesi 
için büyük bir olanak sağlamıştır. Böylece zamandan, 
paradan ve iş gücünden tasarruf etmek üzere, kişisel 
veya kurumsal işlerinizi elektronik ortama taşıyarak 
NES ve e-İmza kullanabilirsiniz.

• Bankacılık işlemleri ile diğer finansal 
uygulamalarda,

• Kamu kuruluşlarına yapılan çeşitli başvurular ve 
yürütülen işlemlerde,

• Elektronik yazışma ve sözleşmelerde,

• Elektronik haberleşmelerde,

• Sigortacılık işlemlerinde,

• Hukuki işlemlerde,

• Kurumsal kaynak planlama uygulamalarında,

• E-devlet, e-ticaret, e-iş uygulamalarında

• e-İmza kullanabilmek için NES sahibi olmanız 
yeterli!

e-İmza Nedir?
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Bilgisayar ve Göz Sağlığı!

 Günümüzde bilgisayarların 
yaygın kullanımı, bir yandan yaşamımızı 
kolaylaştırırken, öte yandan ortam 
koşullarının ergonomik olmaması, sağlık 
üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. 
Bilhassa hizmet sektöründe çalışan pek 
çok kişi, gün boyunca bilgisayarlar ile 
haşır neşir olmak zorunda. Elektronik 
postalarımızı kontrol etmek, banka 
hesaplarımızı görmek, arkadaşlarımızla 
sohbet etmek, oyun oynamak, işlerimizi 
daha hızlı halletmek için bol bol bilgisayar 
başındayız. Uzun lafın kısası, bilgisayar 
günümüzde vazgeçilmez bir icat. Pek 
çok işimizi halletmek için mecburen 
ya da eğlence amacı ile kullandığımız 
bilgisayar, maalesef göz sağlığımız için 
ciddi bir tehlike. Unutmamalısınız, göz 
rahatsızlığı baş ağrısını yanında getirir. 
Yaş ilerledikçe göz rahatsızlıklarıyla 
karşılaşmanız şaşırtıcı değildir.

          Çoğu rahatsızlıkta olduğu gibi, göz 
yorgunluğu, kişilere göre farklı şekillerde 
gelişebilir. Gözlerin’de dinlenmeye 
ihtiyacı vardır. Örneğin sıkça rastladığımız 
baş ağrısı sendromu, PC (Personal 
Computer) kullanıcıları için gayet normal 
gözükebilir. Ancak durum farklı, bu göz 
rahatsızlığı’nın belirtisidir. Gözlerde ağrı, 
yorgunluk, kuruluk ya da yaşarma gibi 
problemler olabilir. Bulanık veya çift 
görme, Monitörden başınızı kaldırdığınız 
zaman farklı bir yere bakarken, odaklanma 
sorunu yaşamanız başlıca belirtilerdendir

 Göz rahatsızlığı çok ciddi bir 
rahatsızlık değildir, kalıcı hasar bırakma 
olasılığı düşüktür. Buna rağmen, ağrılı 
ve rahatsız edici olduğu için, keyfinizi 
umduğunuzdan fazla kaçırabilir, 
gününüzü kötü geçirmenize neden 
olabilir. Çoğumuz PC başında çalıştığımız 
kişileriz, gözlerimizi rahatlatmak için bir 
şeyler yapabiliriz.

 Göz yorgunluğunu önlemenin en 
iyi yolu sık sık mola vermekten geçiyor. 
Arada bir başka bir yere, uzaktaki bir 
nesneye, materyale bakmanız gerekiyor. 
Her saat başında PC başından tamamen 
ayrılın ve kısa bir mola verin. Böylece 
hem gözleriniz, hem zihniniz rahatlar. 
Göz kırpmayı unutmayın: Bilgisayar 
kullanıcıları normale nazaran üçte biri 
kadar göz kırpar, Gözlerin kurumasının en 
önemli sebebi budur.

 Bilgisayar başında sürekli göz 
problemleri yaşıyorsanız mutlaka bir 
göz hekimine danışın. Yeni bir gözlüğe 
ihtiyacınız olabilir ve siz bunun farkında 
olmayabilirsiniz. Göz kuruluğu, bilgisayar 
kullanıcılarını, özellikle kontak lens 
kullananları etkileyen yaygın bir şikayettir. 
Doktorunuz bunu önlemek için suni 
gözyaşı önerebilir. Suni göz yaşlarının 
kullanımı son derece pratiktir.

Bilgisayara bağlı göz yorgunluğuna 
azaltmak için öneriler:

* Gözlerinizi mümkün olduğu kadar 
kırpın. Sigara dumanından uzak durun. 
Direkt kuru hava gözü rahatsız ettiğinden 
klimadan uzak durun.

* Ekranınızın renk ve parlaklık ayarını 
ayarlayın ve öyle kullanın. Bilgisayarın 
monitör ayarında parlaklık düşürülerek 
göze gelen ışımayı azaltın ve göz 
yorgunluğunun önüne geçin.

* Bilgisayar kullanırken gözlerin 
kurumasını ve çabuk yorulmasını 
önlemek için, göz kırpma sayısını bilinçli 
olarak arttırın.

* Monitörü göz hizasının 10- 15 derece 
altına olacak şekilde yerleştirin. Bunun 
ayarı monitörün üst kenarının göz 
seviyesinin biraz altında kalmasını 
sağlayarak yapılabilir.

* Ayrıca 10-20 dakikalık aralar verip uzağa 
bakın.

* Oturuş pozisyonunuzu ayarlayın ve dik 
oturun.

* Ekranın zemin renginin açık renk seçin. 
Çünkü koyu renkli zemin etraftaki açık 
renkli objelerle (beyaz kağıt, açık renk 
mobilya) kontrast yapacak ve gözünüzü 
yoracaktır.

* Belirli aralıklarla ekrandan farklı yere 
bakarak göz kırpma refleksini normale 
döndürün.

* Lenslerinizi mümkün olduğu kadar 
az kullanın ve bakımını iyi yapın. Eğer 
kuruma varsa yapay göz yaşı kullanın.

* Yaşadığınız ve çalıştığınız ortamlarda 
havalandırma ve ışığın durumuna 
dikkat edin. Az ışığın gözü yorduğu gibi 
yoğun ışık ve kuru havanın da yorgunluk 
oluşturduğunu unutmayın.

* Kirpik diplerinizde biriken artıkları 
düzenli sıcak su ile temizleyin. Bu 
gözyaşınızın da daha sağlıklı olmasını da 
sağlar.

* Kuru göz hastalığınız varsa bunun için 
sürekli yapay göz yaşı kullanın.

* Odada aydınlatmada kullanılan ışık 
kaynağı ne kadar parlak ve size direkt 
geliyorsa problem o kadar artacaktır. 
Arkanızdan ve omuz hizanızdan çapraz 
olarak gelen bir ışık kaynağı kullanın.

* Gözlerde kuruma yaratacak uzun süre 
bilgisayarla çalışmak, okumak, araba 
kullanmak, televizyon seyretmek gibi 
işleri dinlenerek yapın. Televizyon en 
az 3 metre uzakta olmalı. Okurken ve 
bilgisayar karşısında 10-20 dakikada bir 
gözü dinlendirip uzaklara bakın.

Hazırlayan: SMMM Erkan Fatih KILIÇ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Sekreteri

Op.Dr.Erkan Oğuz
Göz Hastalıkları Uzmanı

(Özel Gözde Lazer Göz Hastalıkları Uzmanı)
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Grip ile soğuk 
algınlığını 
karıştırmayın
 Uzmanlar, ölüme kadar varılabilen ciddi sonuçlara yol 
açan gribin halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı 
ile karıştırıldığını ancak bunun ayırt edilmesi gerektiğini 
söyledi.
 Uzmanlar, gribin ınfluenza adı verilen bir virüs 
tarafından oluşturulan, ani olarak 39 derece üzerinde 
ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, 
titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle 
başlayan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi. 
Bursa Devlet Hastanesi yetkililerden alınan bilgiye göre, 
gribin özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, 
akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi 
kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyrettiği, 
ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açabileceği 
bildirildi. Uzmanlar, bu kadar ciddi sonuçlara yol açan 
gribin halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı ile 
karşılaştırıldığını ifade etti. Soğuk algınlığının ateş 
yükselmeden hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma 
gibi belirtiler ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu 
ifade eden uzmanlar, halsizliğe yol açmadığı için yatak 
istirahatı gerektirmeyen bu hastalığın grip ile kesinlikle 
karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti.

GRİP
NASIL BULAŞIR?
 Gribin çok kolay bulaşan bir hastalık olduğunu 
kaydeden uzmanlar, “Başlıca bulaşma yolları, öksürük 
ve hapşırık ile etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile 
bulaşması, hasta kişiler ile direkt temas edilmesi ve hasta 
kişilerin ağız, burun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile 
bulaşmasıdır. Tedavisi, ortaya çıkan belirtilerin tedavisi 
şeklindedir. Ateşin düşürülmesi, burun akıntısının 
giderilmesi, halsizlik ve kırgınlığın giderilmesi şeklinde 
tedavi düzenlenir ve yatak istirahatı tavsiye edilir” dedi.
 Uzmanlar, gripten korunmak için mevsim şartlarına 
uygun giyinilmesi gerektiğini, bol sulu gıdalar, taze 
meyve ve sebze tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

KİMLER
RİSK ALTINDA?
 Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık bakanlığı’nın çeşitli 
grupları gribin olumsuz etkileri açısından risk grubu 
olarak tanımladığını kaydeden uzmanlar, “Gribin 
yaşamsal risk oluşturduğu ve tıbbi açıdan mutlaka 
aşılanması gereken gruplar; 65 yaşından büyük kişiler, 
şeker hastaları, astım hastaları, kronik akciğer hastaları, 
kronik kalp ve damar sistemi hastaları, bağışıklık sistemi 
baskılanmış kişiler, huzurevi, bakımevi v.b ortamlarda 
yaşayanlardır. Bazı kişilerin ise grip aşısı olmaması 
gerekir. Bunlar 6 aydan küçük bebekler, yumurtaya karşı 
anafilaktik tarzda alerjisi olanlar ve hamileliğin ilk 3 ayı 
içinde olan bayanlardır” diye konuştu.
 Uzmanlar, grip aşısının Dünya Sağlık Örgütü’nün 
koordinasyonu ile 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin 
belirlenmesi sonucu geliştirildiğini, aşının tipinin de bu 
uygulamaya bağlı olarak her yıl değiştiğini sözlerine 
ekledi.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/saglik-yasam/25311506.asp
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GÜZEL ORDU TAYYARESİ

 Milli Mücadele’de sıkıntısı çekilen-
ler hususlardan biri de hava taarruzu ve 
keşif için gerekli olan tayyare sayısının 
az oluşuydu. Yunanlıların elinde bulu-
nan çok sayıda İngiliz tayyaresine rağ-
men, Kuva-yı Milliye’nin elinde ise sade-
ce 9 tayyare bulunmaktaydı. Bunlar da 
mütareke sonrasında düşmanın tahrip 
ettiği Yeşilköy ve Maltepe meydanların-
dan kaçırılabilen tayyarelerdi. Böylece 
Eskişehir ve Uşak cephelerinde dörder 
ve beşer tayyarelik birer bölük oluşturu-
labilmişti.[1] Çok sık arızalanan bu tay-
yarelerin onarımları ise sadece 
Eskişehir’de bulunan fabrikada, eldeki 
kıt malzemelerle yapılabilmekteydi. 
Öyle ki, tayyarelerin kanat bezlerinin 
üzerine normalde emaye sürülmesi ge-
rekirken, malzeme yokluğundan dolayı 
yumurta akı, paça suyu gibi maddeler-
den oluşturulan karışımlar sürülüyordu. 
Böylece bir yandan eski tayyareler ona-
rılıyor, diğer yandan da toplanan bağış-
larla yurt dışından ilave tayyareler te-
min edilmeye çalışılıyordu. Çünkü Bü-
yük Taarruz’un başarılması için tayyare-
lere büyük iş düşecekti. Nitekim “Büyük 
Taarruz” öncesinde ordunun elinde bu-
lunan tayyare sayısı 16’ya çıkartılmıştı. 
Milli Mücadele bu tayyarelerin de katkı-
sıyla kazanılmış ve Cumhuriyet kurul-
muştu. [2]

 Cumhuriyetin kurulmasından iti-
baren de hava kuvvetlerinin güçlendi-
rilmesi yönünde önemli çalışmalar baş-
latılmıştır. Bu hususta başlatılan çalış-
malardan biri de 16 Şubat 1925 tarihin-
de “Türk Tayyare Cemiyeti”nin kurulma-
sıdır.

 Türk Tayyare Cemiyeti kurulduk-
tan kısa bir süre sonra il ve ilçelerde şu-
belerini açmış ve bu şubeleri aracılığıyla 
tayyare sayısını artırmak için bağış kam-
panyaları başlatmıştı. Kampanyalar 
kapsamında önce il ve ilçelerin üzerin-
de tayyareler gösteri uçuşları yapıyor, 

daha sonrada bağışlar toplanıyordu. 
Her ilden veya ilçeden toplanan bağış-
larla alınan tayyarelere de o yerin adı 
veriliyordu. Böylece çok kısa bir süre 
içerisinde birçok il ve ilçe kendi adlarını 
taşıyan tayyarelerini Türk Ordusu’na he-
diye etmişti.

 Bu yıllarda verdikleri bağışlarla 
hava kuvvetlerine tayyare hediye eden 
illerden biri de Ordu ilidir.

 Ordu’da bağış kampanyaları 1926 
yılında başlatılmıştı. Kampanya boyun-
ca başta basın olmak üzere yoğun gay-
ret gösterilmişti. Mesela Güzel Ordu Ga-
zetesi kampanya boyunca nerdeyse her 
gün manşetinden““Hanımlar, beyler, 
efendiler, fedakar köylüler…! Tayyareye 
yardım iman ve namus borcudur” şeklin-
de çağrılarda bulunuyordu. Ayrıca ca-
milerde de konunun önemi anlatan 
hutbeler okutuluyordu. Bunların sonu-
cunda da Ordulular memleketlerinin 
adını taşıyacak tayyareyi alabilmek için 

ellerindeki hayvanlarına kadar bağışlı-
yordu. Güzel Ordu Gazetesinde bu ko-
nuda verilen bir haber şu şekildedir:

Teberru ve Piyango

 Durak karyesinden (köyünden) Ca-
fer oğlu Hüseyin Çavuş Tayyare Cemiyeti 
menfaatine 10 lira kıymetinde bir koç te-
berru etmişti. Halkın güreş için ictima etti-
ği gün mezbur (söz konusu) koç tayyare 
menfaatine piyangoya konulmuş, yirmi 
dört liraya çıktıktan sonra kura neticesin-
de Torunzade Hikmet Efendiye isabet et-
miştir.

 Güzel Ordu: - Aşk olsun Hüseyin 
Çavuş’a. Biz Hüseyin Çavuş gibi vatan va-
zifesini yapan muhterem kardeşlerimizin 
isimlerini iftiharla sütunlarımıza geçire-
ceğiz. Hamiyetli Hüseyin Çavuş’a bir sene-
lik aboneliğimizi hediye ediyoruz.”[3] 

 Kampanyalar bu şekilde yaklaşık 
iki yıl boyunca aralıksız sürdürülmüştü. 
1927 yılı ortalarında ise toplanan bağış-
larla Tayyare Cemiyeti tarafından Ordu-
lular adına bir tayyare alınmıştı. Artık 
tayyarenin Ordu’ya gelmesi bekleniyor-
du. Ama ineceği yerin neresi olacağı ko-
nusuna ise henüz karar verilememişti. 
Eskipazar veya Akyazı çiftlikleri düşü-
nülmekteydi. Güzel Ordu Gazetesinde 
bu konuda verilen bir başka haber de şu 
şekildedir:

Ordu Tayyaresi

 Ordu (Vilayeti) namına satın alınan 
tayyarenin tevsim (isimlendirme) merasi-
minin ifası (yapılması) için münasip bir 
yer bulunup bulunmadığı Tayyare Cemi-
yeti tarafından sorulmuştu. İşittiğimize 
göre Akyazı veya Eskipazar çiftlikleri mü-
nasip görülmekle bunlardan birinin kro-
kisi çizilerek Ankara’ya gönderilecektir. 

 Güzel Ordu: -Hamiyetli Ordulular! 
Verdiğiniz paralarla alınan tayyare yarın 
başımız üzerinde uçarken gözlerimiz 
sevinç yaşlarıyla dolacak, kalplerimiz 

Adnan Yıldız
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heyecanla çarpacaktır…[4]

 Tayyareye yardım…Yardım…Dai-
ma yardım” [5]

 Daha sonra bu yerlerden vazgeçil-
miş ve tayyarenin ineceği alan olarak li-
manda karar kılınmıştı. Ancak bu sefer 
de geliş tarihi belli değildi. Bugün yarın 
derken nihayet 8 Temmuz 1928 tarihin-
de Tayyare Cemiyeti’nden gelen bir 
telgraf bu belirsizliği de ortadan kaldır-
mıştı. Telgrafta, Güzel Ordu Tayyaresi-
nin, 10 Temmuzda İstanbul’dan yola çı-
kacağı ve önce Sinop’a uğrayacağı ve 16 
Temmuzda da Ordu’ya geleceği bildiril-
mekteydi. Şunu da belirtelim, Tayyare-
nin Sinop’a neden gittiği ve kaldığı süre 
zarfında ne yaptığı konusunda her han-
gi bir bilgiye sahip değiliz. Büyük bir ih-
timalle oralarda da kampanya amaçlı 
gösteri uçuşları yapmıştı.

 Tayyarenin geleceği güne dair ha-
berin duyulması ise Ordululara büyük 
bir sevinç yaşatmıştı.

 Hemen hazırlıklara başlanmıştı. Bir 
gün öncesinde de tören alanında her 
şey hazır hale getirilmişti. Köylerden 
tayyareyi görmeye gelenler ise gece ya-
rısında yollara dökülmüş ve gün ışıma-
dan da köylü-şehirli çok sayıda Ordulu 
tören yapılacak Ömer Ağa Bahçesi civa-
rında yerlerini almışlardı. 

 Tayyarenin saat sekiz gibi gelmesi 
bekleniyordu. Bütün gözler gökyüzüne 
çevrilmişti. Ama saat sekiz buçuk olma-
sına rağmen hala görünmemişti. Bu ara-
da tören alanında bekleyen Vali Ali Ke-
mal Bey’e (Aksüt) bir telgraf uzatılmıştı. 
Telgrafa göre beş-on dakika sonra tay-
yarenin Ordu semalarında görünmesi 
gerekiyordu. [6]

 Heyecan daha da artmıştı. Nitekim 
saat dokuza on üç kala [7] havada iki ka-
raltı görülmüştü.[8] “Güzel Ordu Tayya-
resi” geliyordu. Ancak yalnız değildi. Be-
raberinde “Polathane Tayyaresi” de var-
dı. Sinop’tan beraber hareket etmişlerdi. 
Polathane Tayyaresi yoluna devam et-
mişti. “Güzel Ordu Tayyaresi” ise şehrin 
üzerinde tur atmaya başlamıştı. Bir iki 
tur attıktan sonra da Yalı Cami üzerin-
den limana inmişti. Güzel Ordu Gazete-
sinde tayyarenin inişi ve sonrası da şöy-
le anlatılmaktadır:

 “…Tayyareler göründükten yedi da-

kika sonra şehir hizasına geldi. Polathane 
(Tayyaresi) yoluna devam ederken bizim 
tayyaremiz de limana iniverdi. Halk bu 
arada çok müteheyyicdi (heyecanlıydı). 
Herkes merasim programı hilafına olarak 
mevkiini terk etmiş, deniz kenarına doğru 
koşuyor, alkışlıyor, tayyareyi selamlıyor-
du. Köylü bir kadın amin vaziyetinde elle-
rini açmış:

 -Yarabbi! Benim ömrümden kes 
Kemal Paşa’ya ver… Sen onu bize bağış-
la Yarabbi! diye dua ederken gözlerin-
den yağmur gibi yaşlar döküyordu…”[9]

 Bu arada Pilot Adnan Bey ve Maki-
nist Muzaffer Bey, tayyareyi su üzerine 
indirmişler, halkın alkışları arasında ka-
raya çıkmışlardı. Biraz dinlenmeleri ve 
çay içmeleri için de bahçede hazırlanan 
yere alınmışlardı. Tekamül Gazetesinde 
de karaya çıkış anı şöyle anlatılmaktadır.

 “Tayyarecilerimiz karaya ayak bas-
tığı anda binlerce kadın erkek ve mektep 
çocukları tarafından alkışlanmıştır. Misa-
firlerimiz Tayyare Cemiyeti tarafından 
bahçede hazırlanan mahalle alınarak şe-
reflerine bir çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafet 
esnasında halk tayyarecileri görmek için 
adeta birbirleriyle müsabaka ediyorlar-
dı.”[10]

 Çaylar içildikten sonra tayyare, sa-
hile getirilmiş ve fotoğrafları çektirilmiş-
ti. Sıra konuşmalara gelmişti. Önce Vali 
Ali Kemal (Aksüt) Bey kısa bir konuşma 
yapmıştı. Sıra Tayyare Cemiyeti İkinci 
Başkanı Abdülkadir Bey’e, gelmişti. Ab-
dülkadir Bey, önce tayyarenin üzerine 
çıkarak asılı bayrağı kaldırmış ve altında-
ki “Ordu” yazısını halka göstermiş ve 
sonra da konuşmasını yapmıştı. Ordulu-
lar adına ise Tahrir (Nüfus) Müdürü Sofu-
oğlu Ali Rıza Şükuh Bey uzun bir konuş-
ma yapmıştı. Son olarak da Askerlik Dai-
resi adına Yüzbaşı Fevzi Bey konuşmuş 
ve tören böylece tamamlanmıştı.

 Törenin sona ermesinden sonra 
Pilot Adnan Bey ve yanındakiler şehirde 
arabayla biraz dolaşmışlar ve belediyeyi 
ziyaret etmişlerdi. Akşam da Türk 
Ocağı’nda yüz kişilik bir çay partisine ka-
tılmışlardı.

 Ertesi gün ise Ordulular tayyareyi 
uğurlamak için yine sabahın erken saa-
tinde sahili doldurmuşlardı. Vakit yak-
laşmaktaydı. Bu arada saat 13.00 gibi 
Polathane Tayyaresi de gittiği yerden 

dönüş yaparken yine Ordu üzerinden 
geçmiş ve şehir üzerinde birkaç tur at-
mıştı. 

 Böylece saat 15.10 olmuştu. Ve 
“Güzel Ordu”nun da ayrılış vakti gelmişti. 
Ordulularda ise hem ayrılış hüznü hem 
de gurur vardı. Az önce havalanan ve şe-
hirleri üzerinde tur atan tayyarelerini bu 
yüzden ellerini yırtarcasına alkışlıyorlar-
dı. Bu arada tayyareden atılan gazeteler 
ve broşürler ise havada süzülmeye de-
vam ediyordu. Güzel Ordu ve Tekamül 
Gazeteleri de daha sonra Fatsa, Ünye, 
Samsun, Sinop, İstanbul, Çanakkale ve 
İzmir şehirlerine havadan atılmak üzere 
gözden kaybolan “Güzel Ordu 
Tayyaresi”nde yerlerini almıştı.

 Tekamül Gazetesi havadan atıla-
cak nüshasını özel olarak hazırlamıştı.
[11] Birinci sayfasında 16 Temmuz günü 
yapılan törenlerin genişçe anlatıldığı 
gazetenin bu nüshasının manşeti ise şu 
şekildeydi:

 “Hoş geldin Güzel Ordu Tayyaresi! 
Hoş geldiniz muhterem tayyarecilerimiz.

 Sabırsızlıkla beklediğimiz tayyare-
miz bu sabah saat sekiz buçukta sema-
mızı şereflendirdi.

 Ordu, tayyaresini ve muhterem 
tayyarecilerini büyük bir alaka, coşkun 
tezahüratla karşılamıştır.”

 Sayfanın sonuna da “Bu nüshamız 
tayyaremiz tarafından bir hatıra olarak 
dağıtılmıştır” notu düşülmüştü.

 Ve böylece “Güzel Ordu Tayyaresi” 
de Ordu tarihine kazınmıştı.

DİPNOT
[1]Süreyya İlmen, Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi, 
İstanbul 1947, s.14
[2] İlmen,a.g.e, s.14
[3]Güzel Ordu, 3 Teşrinievvel (Ekim) 1927, s.1
[4]Güzel Ordu, 17 Teşrinievvel (Ekim) 1927, s.1
[5]Her ne kadar Ordulular bir tayyare alacak bağış toplamışsa-
lar da kampanyalara ara vermemişlerdi. Özellikle köylerde yar-
dım kampanyaları aralıksız devam etmiştir. Bu konuda aynı 
günlerde verilen bir haber de şu şekildedir. 
“Köylünün Hamiyeti,
Bayramlı karyesi bekçisi Mehmet Ağazade Hafız Süleyman teş-
vikleriyle köyün hamiyetli ve fedakar ahalisi (aralarında) (1355) 
kuruş cem ve tedarik ederek birkaç gün evvel vilayetimiz “Tay-
yare Cemiyetine” teberru etmişlerdir.” Bkz. Güzel Ordu, 28 Teş-
rinisani (Kasım) 1927, s.1
[6]Güzel Ordu, 17 Temmuz 1928
[7]Güzel Ordu Gazetesi tayyarenin geliş saatini dokuza on üç 
kala olarak belirtirken, Tekamül Gazetesi ise sekiz buçuk olarak 
vermektedir.
[8]Tekâmül, 16 Temmuz 1928, s.1
[9]Güzel Ordu, 17 Temmuz 1928, s.1
[10]Tekâmül, 16 Temmuz 1928, s.1
[11]16 Temmuz 1928 tarihi gün olarak Pazartesi gününe denk 
düşmektedir. Ancak Tekamül Gazetesi aceleden olsa gerek ta-
rih bölümünde bu günü Perşembe olarak vermiştir.
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Hazırlayan:  SMMM Çağla ENGİNYURT
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi

Tarihi
 Şehrin ilk çağ tarihi ile ilgili bilgiler yeteri kadar bu-
lunmamakla birlikte Fatsa ve çevresinde M.Ö. 400’lü yıl-
larda Kolhlar, Driller, Halipler, Mossinoikler ve Tibarenler 
gibi Yunan asıllı olmayan yerli kabilelerin yaşadığı anla-
şılmaktadır. Yapraklı köyü mevkisinde Çıngırt Kaya ve 
çevresinde döneme ait önemli buluntulara rastlanmıştır.
 Fatsa’da ilk çağ dönemlerinden en dikkat çekeni ise 
Pontus devridir. Pontus, M.Ö. 280 - M.S. 263 yılları arasın-
da Fatsa’da egemen olmuştur. 
 Fatsa’nın tarih sahnesinde önemli bir yer alması 
M.S. 1. yüzyıl’da başlamıştır. Kral Mitridatın ölümünden 
sonra Pont Devleti’nin başına geçen II. Farnak, bölgede 
kızı Fanizan adına bir şato inşa ettirmiştir. Bu şatodan 
dolayı kasabaya Fanizan adı verilmiştir. Sonraki yüzyıl-
larda Fanise, Phadsane, Pytane ve Faça adları ile anılan 
kasaba son olarak Fatsa adını almıştır. 
M.S. 391 yılından itibaren Anadolu’ya giren Türklerin 
Fatsa yöresine kesin olarak yerleşmeleri, 1071 Malazgirt 
Savaşı sonrası meydana gelen akınlar sonucu yerleşen 
oymaklar sayesinde Bu oymaklardan en önemlisi 
Çepni’lerdir. 1380 yılında Hacı Emiroğulları adlı bir Türk 
Beyliğinin hâkimiyet dönemi başlamıştır. 1427–1428 yıl-

ları arasında Yörgüç Paşa’nın Canik seferi ile Fatsa, Os-
manlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde dâhil edil-
miştir. Hacı Emiroğulları dönemi Fatsa’daki Türk nüfusu-
nun temelini oluşturmuştur.
Coğrafi Yapı ve İklim
 Ordu ilçe merkezinin de 55 km kuzeyinde bulun-
maktadır. Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Fatsa’nın, 
yüzölçümü, 552 km2’dir. Coğrafi bakımdan dağlık ve en-
gebeli bir bölgede yer almaktadır. Rakım 10 metreden 
550 metreye kadar çıkmaktadır. Kuzeyinde denize para-
lel olarak uzanan Canik Dağları, sahile kadar kademeli 
bir şekilde alçalmaktadır. İlçenin iki önemli akarsuyu 
olan Bolaman ve Elekçi derelerinin sahile yakın civarla-
rında düz araziler bulunmaktadır. İlçe kısmen sahildeki 
alüvyon üzerinde, gerideki yamaçta yerleşmiş bulun-
maktadır. Dere ve dere yatakları çevresinde oluşan ta-
ban arazileri vasıflı, yani birinci ve üçüncü sınıf topraktan 
oluşmuştur. Tarıma elverişli arazilerin % 80’inde fındık 
tarımı yapılmaktadır. Daha yüksek yamaçlarda ise or-
manlık alanlar ortaya çıkmaktadır. 
İlçede tipik Karadeniz iklimi hakim olup, yaz mevsimleri 
ılık, kış mevsimleri ise serin geçmektedir. Isı farkları ol-
dukça azdır. 

F A T S A
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Hazinedaroğlu Konağı

 Fatsa – Ordu karayolu üzerinde 
ilçeye 9 km. uzaklıktaki konak, adeta 
Bolaman`ın sembolü olmuştur.            

 Konak, Osmanlı mimarisinin 
damgasını taşıyan ve 18. yy`ın sonla-
rında yapıldığı sanılan taş duvarlar 
üzerine inşa edilmiştir. Bu konak, “Ha-
zinedar” ailesinin Kale`ye ilk yerleşmiş 
olan Büyük Ali Bey`in oğlu Mehmet 
Bey tarafından yaptırıldığı sanılmakta-
dır. Aşağı-Yukarı iki yüz yıla yakın bir 
geçmişi vardır. Binanın altındaki taş 
duvarların yaşı ise çok eskidir. Başlan-
gıçta dört bir yanı suyla çevrili bir ada 
üzerine o devrin yaşayanlarınca ko-
runmak için kale gibi yaptırılan bu sur-
ların içinde bir de kilisesi vardır.

 Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü`nce, konak 
ve duvarları tarihi değeri olduğu ve 
eski Türk mimarisinin tipik bir örneği 
olduğu tespit ve tescil edilmiştir. En 
son olarak bu eser “Karadeniz Teknik 
Üniversitesi” tarafından restore edile-
rek İl Özel İdaresi tarafından turizm 
amaçlı tesis olarak kullanılmak üzere 
özel işletmeye kiraya verilmiştir.

 Gaga Gölü:Fatsa İlçesi’nin 10 km 
güney doğusunda Fatsa-Aybastı dev-
let karayolu kenarında yer almaktadır. 
Meşebükü, Yassıtaş ve Sefaköy köyleri-
nin sınırları içerisinde kalan ve çevresi 
ağaçlar ve fındık bahçeleriyle kapalı 
olan Gaga Gölü 15000 m2 büyüklüğe 
sahiptir. Göl, Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Yüksek Kurulunca sit alanı olarak ilan 
edilmiştir. Gölün çevresinde bulunan 
özel şahıslara ait gayrimenkullar ka-
mulaştırılarak, turistik tesislerin yapıl-
ması planlanmaktadır.

 Fatsa Adası: Fatsa sahiline 1,5 
mil uzaklıkta olup, yaklaşık bir dönüm 
büyüklüğündedir. Eski çağlarda 
Fatsa’dan adaya karayolu bulunduğu 
ve adanın altında bir yer altı şehrinin 
olduğu söylenmektedir. 2001 yılında, 
ada çevresinde dalgıçlar tarafından 
fok balığı araştırması yapılmıştır.

  Kız Kulesi: Kız Kulesi İlçe’nin gü-
neydoğusunda, Kont Pelenon tarafın-
dan yaptırılmıştır. Zamanında bir gö-
zetleme yeri olarak kullanılmıştır. Bu 
gün için bu önemini yitirmiştir.

Manastır: Dumlupınar Mahallesi’nde, 
şimdiki cezaevinin bulunduğu yerde-
dir. Kont Polenon’un burada muhte-
şem bir şato yaptırdığı ve bugün için 
şatonun tümüyle yok olduğu, kalıntı-
larına halk tarafından manastır adı ve-
rildiği sanılmaktadır.

 Göreği Manastırı: İlçenin batısı-
na 5 km. uzaklıkta ve Evkaf köyünün 
sınırları içinde Pond Devleti zamanın-
dan kalma kale, şato, kilise, manastır 
ve yapı kalıntılarına rastlanmaktadır. 
Büyük bir şehrin varlığını gösteren bu 
kalıntılar içinde bulunan bir gümüş 
para üzerindeki yazıdan, zamanında 
Hacı Şevda isminde bir Derebeyi’nin 
burada hüküm sürdüğü ve adına para 
bastırdığı anlaşılmaktadır.

 Cıngırt Kaya Mezarları: 
Fatsa’nın batısında ve 5 km. uzağında-
ki Görevi deresindeki tepenin üzerin-
de, zamanında bir kalenin kurulduğu, 
bugünkü kalıntılardan anlaşılmakta-
dır. Kalenin üzerinden Elekçi deresine 
45 derecelik bir eğimle inen ve büyük 
bir kayanın içinde tünel genişliğinde 
açılmış, 120 basamaklı bir tünel vardır. 
Bu tünelin, tepedeki kaleden Elekçi 
deresine inen gizli bir merdiven oldu-
ğu sanılmaktadır.

Ilıca: Doğal yer altı kaynakları açısın-
dan şanslı olan ilçede, Ilıca kasabasın-
da şifalı su bulunmaktadır. Bu suyun 
romatizma, bel ağrısı, böbrek rahatsız-
lığı gibi hastalıklara iyi geldiği bilin-
mektedir. Elmaköy’de birçok hastalığa 
şifa olduğu bilinen Acısu bulunmakta-
dır. 

 Sarmaşık Kaplıcaları: İlçeye 10 
km. uzaklıkta, motorlu vasıtalarla git-
me imkanı olan ve sağlık yönünden 
çok yararlı olduğu bugüne kadar yapı-
lan uygulamalarla saptanmıştır.

Fatsa’nın Turistik Yerleri
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Hazırlayan:  Tansel Eribol

ŞEHRİN IŞIKLARI
Işık kal…

 Sarı, tüm sıcaklığınla kal
 Mavi, saklı kal
 Yeşile karılan acılarım
 beyaz yok…!
 Buralar simsiyah
 Şehrin ışıkları uzağınızdayım
 Işık kal… renklerin sana ihtiyacı var.Benim.
 Seni özledim şehrim

İskele, şehrin ışıkları sana kayar, parlak sarı, gizemli mavi, yan yana, ince 
uzunlar. Diktepe dalardım ortalarına, bozardı yosun yeşili onları.

Rüstem GÜRLER
Yazar
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             Uzun caddenin parlak ışıkları, arada gölgeli sokaklar, kilise, cami, eski evler, çınarın 
uzun dalları, beni nereye götürmektesiniz, geçmişe…!

 Işık kal, şehrimi gözlemekteyim.

 Kırmızı, mor gizemli köşemiz, denizi seven ellerimiz… Ah.. Ah Neslihan ahh… tanrı-
sal ışıkların bana  uzanıyor. Ancak, ancak, ancak baban öldüğü zaman kapat şehrin ışıklarını. 
Işık.

 Işık ..

 Şimdi, ışık gökte, yasaklı bana 
 Yüzlerce renk içinde uzandım, sen kokan çiçekler, gelecek…
 Uykumda.

 Uykumda , annen kocaya gaçtı bahadıra…!

Fotoğraf: Özgür ALTAY

Eylül 2013 Portre dergisinde yayınlanmıştır.
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BİR ŞAiR 
BiR ŞiiR NAZIM HİKMET

Hazırlayan: 
SMMM Rüstem GÜRLER

Nazım Hikmet 17 Ocak 1902’de Selanik’te doğdu.

Şairin babası Nazım Paşa Türk asıllıdır.

Babası Hikmet Beydir.

Annesinin büyükbabası Celalattin Paşa, Borjenski adında bir Polonyalı-
dır Ancak Borjenski Hıristiyan Gagavuz Türküdür, sonradan Müslüman 
olmuştur.

Nazım’ın annesi Celile Hanım ressamdır.

Nazım Hikmet genç bir şair iken şiirleriyle dikkati çekti. O yıllarda İstan-
bul işgal edilmişti. Nazım bu işgale dayanamamış, bir an önce Ankara’ya 
Mustafa Kemal’in yanına gitmeye, ulusal mücadeleye katkı yapmaya 
karar vermiş ve arkadaşlarıyla birlikte bir gemi ile İnebolu’ya, oradan 
Ankara’ya gitmiştir. İnebolu-Ankara arası yürüyerek geçilmiştir. Bu yü-
rüyüş sırasında Nazım savaşın yıkımını, açlığı, hastalığı, çaresizliği, çe-
teleri, yakından izlemiş Anadolu insanının direncini kavramıştır.

            Nazım Ankara serüveninden sonra Bolu’dan öğretmenlik yapmış-
tır. Fakat “ ;Taranta Babu’ya Mektuplar “ “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bed-
reddin Destanı “ gibi şiirlerin şairi Nazım sakıncalı bulunmuş, yargılan-
mış 17 yıl cezaevinde yatmıştır. Gerekçeler Asker kaçağı, vatan haini 
gibi uydurma nedenlerdir.

 Nazım Hikmet cezaevinden çıkınca Sovyetler Birliğine gitmiş. 
Orada şiirler üretmiş ve Pablo Neruda ile birlikte dünyanın en iyi iki şa-
irinden biri ünvanını almıştır. Nazım Sovyetlerde Türkçe konuşan halk-
larının birliği için çok çalışmıştır. 

 Nazım Sovyetlerde Yönetime muhalif olarak da tavır almıştır.

      Memleket özlemi içinde 3 Haziran 1963 tarihinde yaşama veda etti.

 Onun özellikle “Kuvayi Milliye Destanı “ ve “Memleketimden İnsan 
Manzaraları “ kitapları başta olmak üzere şiirleri güncelliğini hiç yitir-
meden kalıcı olmuş, tüm dünyayı etkilemeye devam etmiştir.

 Nazım Türkçeyi yaşatan şairdir…

Türk Köylüsü

Topraktan öğrenip 
kitapsız bilendir.
Hoca Nasreddin gibi ağlayan
Bayburtlu Zihni gibi gülendir.
Ferhad’dır
Kerem’dir
ve Keloğlan’dır.
Yol görünür onun garip serine,
analar, babalar umudu keser,
kahbe felek ona eder oyunu.
Çarşambayı sel alır,
bir yar sever 
el alır,
kanadı kırılır
çöllerde kalır, 
ölmeden mezara koyarlar onu.
O, ‘Yunusu biçaredir
Baştan ayağa yaredir’,
ağu içer su yerine. 
Fakat bir kere bir derd anlayan 
düşmeye görsün önlerine 
ve bir kere vakterişip 
‘-Gayık yeter !..’
demesinler.
Bunu bir dediler mi,
‘İsrafil surunu urur,
mahlukat yerinden durur’,
toprağın nabzı başlar 
onun nabızlarında atmağa. 
Ne kendi nefsini korur,
ne düşmanı kayırır, 
‘Dağları yırtıp ayırır,
kayaları kesip yol eyler abıhayat 
akıtmağa …’
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bir şair bir şiir

KUVAYI MİLLİYE’DEN 
…..
Düşündü birden bire kayalardaki adam    
 
kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri 
Kim bilir onlar ne kadar büyük 
ne kadar uzundular?
Birçoğunun adını bilmiyordu
yalnız, Yunan’dan önce ve Seferberlikten evvel 
geçeridi Gediz’in sularını başı dönerek.

Dağlarda tek tek
ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam 
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında 
birden bire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: “Uc” dediler, 
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun basına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar 
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak 
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.
…. 

MEMLEKETİM
Memleketim, memleketim, memleketim,
Ne kasketim kaldı senin ora işi
Ne yollarını taşımış ayakkabım,
Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, 
 Şile bezindendi.
Sen şimdi yalnız saçımın akında,
    en fakrında yüreğimin,
         alnımın çizgilerindesin memleketim,
Memleketim,
Memleketim…
Prag, 8 Nisan 1958

YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ 

TEK ve HÜR
….

Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu 
türküyü duydu:

‘Dörtnala gelip uzak Asya’dan Akdeniz’e

bir kısrak başı gibi uzanan bir memleket bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, 

ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak, bu cehennem, 
bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet 
bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ….
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yaşama dair

YAŞAMA DAİR

Hazırlayan:  SMMM Çağla ENGİNYURT
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi

İlkelerin olacak. 
Seni satın alamayacaklar. Aptalların uydurduğu atasözlerine inanmayacaksın : 
“Paranın satın alamayacağı şey yoktur” 
“Herkesin fiyatı vardır” gibi sözlere kanmayacaksın. 
Onurla, kimliğinle ve beyninle yaşayacaksın. 
Üreteceksin, seveceksin, sevileceksin, inançlarının arkasında duracaksın. 
Sevgilerin karşılıksız, yardımların gizli olacak. 
Seni attan, ottan ayıran özelliğin farkına varacaksın
Çünkü sen insansın. 
Ve bunu yakaladığın gün, bembeyaz yaşayacaksın.
Müjdat Gezen

ZEKA 
Bir bilgeye sordular: 
- Bir insanın zekasını nerden anlarsınız? 
-Konuşmasından 
-Ya hiç konuşmazsa. 
-O kadar akıllı insan yoktur ki?

Kişinin hayalleri şahsiyetini ortaya koyar. Nasıl diye sorarsanız? Hayallerinizi söyleyin ne 
olduğunuzu haber vereyim. Bir darı tanesi mi istiyorsunuz? Siz bir serçesiniz Bir kuzumu 
istiyorsunuz? Siz bir kurtsunuz Bir zafer mi istiyorsunuz? Siz bir kahramansınız.
Peyami safa

Büyük İskender, Felsefenin Duayeni 
Sayılan Aristo’ya Bir Mektup Yazar.
’’Zapt ettiğim Topraklardaki İnsanları Tahakkümüm Altında 
Tutabilmek İçin Neler Yapmalıyım ‘’diye Görüş Beyan Eder;
1- Ülkenin İleri Gelen İnsanlarını Sürgüne mi Göndereyim?
2- Ülkenin İleri Gelen İnsanlarını Hapse mi Atayım?
3- Ülkenin İleri Gelen İnsanlarını Kılıçtan mı Geçireyim?
Aristo’ nun cevabı :
1- Sürgünde Toplanıp Sana Karsı Başkaldırırlar,
2- Hapishaneler Militan Yuvası Olur, Kontrolden Çıkar
3- Onlardan Sonraki Kuşak İntikam Hırsıyla Büyür, Tahtını Sallar.
Çözüm olarak şu nasihati verir:’ 
 ’İnsanların Arasına Nifak Tohumları Ekeceksin, birbirleriyle 
Savaşınca Hakem Olarak Kendini Kabul Ettireceksin, ama 
Anlaşmaya Giden Bütün Yolları Tıkayacaksın.
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yaşama dair

Devler gibi eserler bırakmak için, 

karıncalar gibi çalışmak lazım. 
Necip Fazıl Kısakürek

Ehli diller arasında aradım, kıldım talep.
Her hüner makbul imiş, 

illa edep illa edep.
Yunus Emre

“Hükümdar haksız olarak bir köylüden 
yumurta alırsa, 

adamları 
köylünün bütün tavuklarını alır.” 

Sadi 

Adalet nerede  hesap sorarsa, 
merhamet orada haklarını kaybeder.

REFİK HALİD KARAY

Üç türlü aristokrasi vardır;birincisi yaş ve 
kıdem ; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve 

bilgidir.En şereflisi sonuncusudur.
Arthur Schopenhauer

Alın yazınızı sadece alın teriniz ile 
silebilirsiniz…

Halil Cibran

Kırgınlığım lunaparkta unutulmuş bir 
çocuğun nefreti kadar. 

Sorun atlı karıncalar değil, 
arkamdan dönüp duran dönme dolaplar!

Sunay Akın

Küsmek ve darıImak için bahaneIer 
aramak yerine, 

sevmek ve seviImek için 
çareIer arayın.

Hz. Mevlana

“Sen uzattığın 

elini tutmayan ele mi 
dargınsın, 

tutmayacak bir ele uzattığın için 
kendine mi 
kızgınsın?”

Hz. Mevlana

Aslında hiçbir şey iyi ya da kötü 
değildir, her şey düşünce 

tarzına göre değişir.
SHAKESPARE

Gençlik; olgunlukla, 
cehalet; bilgelikle, 
hastalık; sağlıkla, 

sarhoşluk ayılmayla kendine gelir 

ama aptallık, sonsuza kadar 
sürer.

ARİSTOFANES

Aslında hiçbir şey iyi ya da kötü 
değildir, her şey düşünce 

tarzına göre değişir.
SHAKESPARE

Gençlik; olgunlukla, 
cehalet; bilgelikle, 
hastalık; sağlıkla, 

sarhoşluk ayılmayla kendine gelir 

ama aptallık, sonsuza kadar 
sürer.

ARİSTOFANES
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sizden gelenler

SMMM LÜTFÜ AYDIN
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sizden gelenler

SMMM Murat Başaran SAĞRA
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Her Taraf Tekne
Adamın biri Erzurum`dan köye giderken bir şişe 
içki alır köye gider. Köyde yaşlı anası sorar:
-”Ola oğul bu nedir?”
-“Ana bu romatizma ilacıdır, sakın elleme ha.” der.
Aradan bir zaman geçer anasının ayakları ağrımaya 
başlar aklına gelir, oğlunun şehirden getirdiği ilaca 
bakar ve alır rakıyı, bir yudum, iki yudum derken 
bayağı içer. Tandır başına gider eleği alır başlar 
un elemeye; o sırada oğlu gelir bakarki anası unu 
yerlere rastgele elemektedir.
-“Ana neydirsen? Unu dışarıya elirsen önündeki 
tekneye elesene!”
-“Ola oğul anan için bögün her taraf teyne.”

AVCI TEMEL
Altı kişilik avcı grubu, rehber olarak tuttukları 
tecrübeli avcı Temel’in önderliğinde ormanda 
yürümektedirler. Avcıların karşısına küçük bir 
delik çıkmıştır.
Temel:
- Yatın uşaklar yere, tavsan deliği! Bütün avcılar 
yere yatmıştır. Gerçekten bir müddet sonra 
delikten tavsan çıkmıştır. Avcılar tavşanı hemen 
vururlar. Yeniden yürümeye başlarlar. Bir 
müddet sonra karşılarına büyükçe bir delik çıkar 
ve Temel derki:
- Yatın yere uşaklar, hâcen  tilki deliği! Avcılar 
yere yatar. Biraz sonra delikten  tilki çıkar. Onu 
da vururlar. Tekrar yola koyulurlar.. Bu defa 
daha karşılarına büyük bir delik çıkar. Temel :
- Yatın yere uşak ayı ini ! Yere yatarlar ve çıkan 
ayıyı vururlar. iyice keyiflenen avcılar yürümeye 
devam eder. Kısa bir zaman sonra çok büyük 
bir deliğin başında dururlar. Acemi avcılar hep 
birden Temel’e bakar. Temel:
- Uşaklar ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Fakat  
yatın yere, artık ne çıkarsa bahtımıza ! . . .
Ertesi gün gazetelerde şöyle yazmaktadır:
`Altı avcı tren altında can verdi…’

hayattan seçmeler

M İ Z A H

Hazırlayan: SMMM Lütfi AYDIN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Bşk.Yrd.

HANGİ LASTİK PATLADI
4 Üniversite öğrencisi, uyanamadıkları 
için matematik  finaline geç kalırlar ve 
okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin 
patladığını söylerler. Hoca ilk basta 
inanmaz ama öğrencilerinin yalvarmalarına 
dayanamayarak, onları 3 gün sonra sınav 
yapacağını söyler. 
Sınav günü gelince hoca, 4 öğrencinin hepsini 
bos bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. 
Sınav geçme sistemi şöyledir: 100 üzerinden 
50 puan alan herkes sınavı geçebilir.Hocanın 
hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10’ar 
puanlık 4 tane basit matematik sorusu 
vardır. Bunları kolayca çözerler Arka 
sayfada ise 60 puanlık bir soru var hangi 
lastiğin patladığını yazarmısınız?

Unutkanlık…
Adamın biri doktora gitmiş. Doktor muayeneye 
başlamadan önce sormuş:
-Şikayetiniz nedir?
Hasta:
-Unutkanlık...
-Belirtileri neler?
-Neyin belirtileri?
-Unutkanlık dediniz ya!
-Ne unutkanlığı?

ÖNCE KAÇANLAR
     Akıl hastanesinden iki deliyi 
salıvereceklermiş. Doktorlar kendi 
aralarında,
     - “Şunlara son bir test yapalım da 
görelim akılları başlarına gelmiş mi.” 
demişler...
     Bunun üzerine iki deliyi bir masa başına 
çağırmışlar. Masanın üzerine bir kavanoz 
dolusu siyah zeytin, bir kavanoz dolusu da 
canlı hamamböceği dökmüşler ve,
     - “Buyrun beyler, yiyiniz.” demişler...
     Delilerden bir tanesi hemen zeytinlere 
saldırmış, ötekisi araya girmiş,
     - “Önce kaçanları yiyelim, öbürleri nasıl 
olsa duruyor!”








